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52253904 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั: รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ/การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง/ความเชียวชาญดา้นการสอน 
 พิกุล ประดบัศรี:  รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร. อรพิณ ศิริสัมพนัธ์, ผศ. ดร. วชัรา                
เล่าเรียนดี และ อ. ดร. ประเสริฐ  มงคล.  326 หนา้  
 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึน ดาํเนินการวิจยัดว้ยการวิจยัและพฒันา (Research and Development) และประยกุตใ์ชก้าร
วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ดาํเนินการทลองโดยประยกุตใ์ชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อน
และหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  ผสมผสานกบัการวิจยัแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลอง
ต่อเนือง (Equivalent Time-Samples Design) กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกอาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน  4 คน และนกัศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน    คน  
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ  คู่มือการพฒันาวิชาชีพ  แผนการพฒันาวิชาชีพ แผนการสอน แบบทดสอบ แบบประเมิน 
แบบบนัทึก  แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่มทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์เนือหาและสถิตแบบไม่อิงค่าพารามิเตอร์(Non Parametric) โดยการทดสอบ
อนัดบัทีมีเครืองหมายกาํกบัของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed Ranks Test)  การทดสอบค่าที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนือหา  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. การพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ไดแ้ก่  ) การวิจยัเพือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
พืนฐานเกียวกบัการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ  ) การพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ) การวิจยัทดลองหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ) การพฒันาปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  ไดรู้ปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ          
เอสยทีูโกล (SUTGOAL Model) ซึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ หลกัการ วตัถุประสงค์  เงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ปัจจยั
สนับสนุน  และขนัตอนการดาํเนินการ มีกระบวนการดาํเนินการพัฒนาวิชาชีพ    ขัน ได้แก่  ขันที  การแลกเปลียนเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน การสะทอ้นปัญหาและมุมมองในการแกไ้ขปัญหา  (Sharing experience: S) ขนัที  การ
ทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนดผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding 

student’s learning  outcome: U) ขนัที   การระบุเป้าหมายผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target area identification: T) 

ขนัที . การกาํหนดองค์ประกอบเพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Generating self-professional development plan: G) ขนัที  การจดัทาํ
แผนพฒันาตนเองและแผนปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียนของอาจารยใ์นการสอนเพือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง  (Organizing 

plan for professional growth: O)  ขนัที  การดาํเนินการพฒันา โดยมีการรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ในรูปแบบการร่วมมือ
กนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการสังเกตการสอนระหว่างเพือนอาจารย ์ (Approaching professional development :  A) และ ขนัที   
การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ 
และการประเมินผลเพือการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง (Learning from reflection: L)  

 2.  รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล มีความสมเหตุสมผล มีประสิทธิผล คือ ความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารย ์ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์กียวกบัการสอนทีพฒันาการคิดขนัสูงหลงัการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพสูง
กว่าก่อนการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  อาจารยมี์ความสามารถในการจดัการสอนที
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง ดา้นความสามารถในการเขียนแผนการสอนอยูใ่นระดบัสูงมาก และดา้นการสอนอยูใ่นระดบัสูงมาก อาจารยมี์
พฒันาการความสามารถดา้นการสอนสูงขึนตามลาํดบัทุกคน  และ ความสามารถในการคิดขนัสูงของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   และอาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มีความเห็นวา่รูปแบบทีพฒันาขึนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพ
และการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  รวมทงันกัศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูงของอาจารยร์ะดบัมากทีสุด 
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 PIKUN PRADABSRI: THE COLLABORATIVE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  MODEL FOR 

THE PROMOTION OF FACULTY’S TEACHING EXPERTISE TO ENHANCE HIGHER ORDER THINKING 

SKILLS OF STUDENS IN HIGHER EDUCATION LEVEL.  THESIS  ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN 

SIRISAMPUN, Ph.D., ASST. PROF. WATCHARA  LOWRIENDEE, Ph.D.,  AND PRASERT MONGKOL, Ed.D.  
326 pp.  
 The purposes of this research  were to 1) develop and  verify reasonability of a collaborative  professional 

development  model which promoted faculty number’s teaching expertise to enhance higher order thinking  skills of 

students in higher education level and  2) study effectiveness of the developed model. The research and development 

procedures and mixed method were implemented. One-Group Pretest-Posttest Design and Equivalent Time-Samples 

Design was employed. The purposive sampling subjects were 4 professors, 318 engineering students form Suranaree 

University of  Technology. The research instruments were professional development  manual , professional development  

plan , professional development calendar, lesson plan ,achievement test, competency evaluation test, record form, 

observation form, questionnaire and focus group items. Statistical analysis employed  were mean, standard deviation, 

percentage, non parametric  the wilcoxon signed ranks test, dependent t-test and content analysis.  

 The research findings were: 

 1. The model development consisted of 4 steps: 1) the analysis of fundamental data 2) the design and 

development of  collaborative  professional development model 3) the examine effectiveness of the model 4) evaluation 

and improvement of the model. The collaborative professional development model design and development was called 

“SUTGOAL Model”  which  consisted of  5 components : principle,   objective,  model condition, supporting factors 

and stages of operation.  The collaborative professional development  procedure could be divided into 7 stages :  stage 1. 

Sharing experience (S),   stage 2.  Understanding student’s learning  outcome (U),  stage 3. Target area identification 

(T),  stage 4. Generating self-professional development plan (G),  stage 5. Organizing plan for professional growth (O),  

stage 6. Approaching professional development (A) and stage 7. Learning from reflection (L) . 

  2. The consequences of  SUTGOAL Model implementation revealed that the SUTGOAL Model was 

effective with reasonability. Engineering faculty numbers’ Teaching expertise such as ;  instructional cognition about 

enhancing  higher order thinking skills of the professors were higher than before with statistically significant  different at 

the level of .05, instructional competency to enhancing  higher order thinking skills of the professors in lesson planning 

competency  and instructional competency were at the highest level. All four engineering professors’ instructional 

competency were gradually developed .  Engineering students’ higher order thinking skills were higher than before 

implementation of the model with statistically significant different at the level of .05. Four engineering professors 

agreed that the model promoted professional development and promoted the instruction of enhancing higher order 

thinking skills.  The Engineering students were satisfied that the instruction  promoted higher order thinking skills at 

highest level.   
Department of Curriculum and Instruction                                           Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature…………………………                                                                                Academic  Year 2012 
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 วิทยานิพนธ์ เรือง “รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา   สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี     จากความกรุณา
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เล่าเรียนดี และ อาจารย ์ดร. ประเสริฐ  มงคล   ผูเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาและควบคุมวทิยานิพนธ์    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ดร. 
มาเรียม นิลพนัธ์ุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  รองศาสตราจารย ์เรืออากาศเอก ดร.กนตธ์ร  ชาํนิประศาสน์ 
ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือสนับสนุนและตรวจสอบ แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาวิจยั ทาํให้งานวิจยัสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่ง
สูงไวใ้นโอกาสนี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ชูกิจ ลิมปิจาํนงค ์ ศาสตราจารย ์ดร.สุขสันติ  หอพิบูลยสุ์ข  
รองศาสตราจารย์ ดร .สิทธิชัย   แสงอาทิตย์  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก  ดร .วรพจน์   ขําพิศ                               
รองศาสตราจารย ์ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบติั  รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  เอียวสกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี 
เณรยอด  รองศาสตราจารย  ์วไลรัตน์   บุญสวสัดิ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จุไรรัตน์  สุดรุ่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.แสงเดือน เจริญฉิม อาจารย ์ดร. ธญัพร  ชืนกลิน  อาจารย ์ดร. มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ์  อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ  
วณิชวฒันวรชยั   ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการพิจารณาตรวจแกไ้ขเครืองมือในการวจิยั ใหมี้ความครอบคลุมและ
มีคุณภาพ 

 ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (ศ. ดร.ประสาท  สืบคา้)  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ (ศ. ดร.ชูกิจ  ลิมปิจาํนงค)์  คณบดีสาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ. ร.อ. ดร.กนตธ์ร ชาํนิประศาสน์) 
และอาจารยส์าํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ทีให้กาํลงัใจและอาํนวยความสะดวกใน
การทาํการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดี รวมทงัขอขอบคุณนกัศึกษาสาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทีให้ความร่วมมือและให้
ขอ้มูล อนัเป็นประโยชน์ในการวิจยัเป็นอยา่งดียงิ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ทุกท่านและคณาจารยใ์นสาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน ตลอดจนเพือนๆร่วมหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
รุ่นที  รวมทงัรุ่นพีและรุ่นนอ้ง ทีเกือกลูและใหก้าํลงัใจทีดีเสมอมา  

 ขอบคุณครอบครัว และญาติมิตรทีสนับสนุนช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษา เป้าหมาย
ความสาํเร็จและกาํลงัใจจาก นายพีรพฒัน์ และนางสาวอินถวา บุตรและบุตรี   
  สุดทา้ยคุณค่าทงัหมดทงัมวลของวทิยานิพนธ์ฉบบันีขอมอบแด่คุณพ่อทา คุณแม่อาํพนัธ์ ประดบัศรี 
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บทที 1 

 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information and 

Communication Technology – ICT)   ทีพฒันาไปสู่การสือสารทีไร้ขอบเขตไร้พรมแดน ทาํให้
สังคมเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและฉับพลนั เกิดวฒันธรรมใหม่คือแบบผสมผสานขา้มสังคม
ข้ามยุค  เป็นสังคมทีเปิดกวา้ง  และพยายามหาสิงใหม่ๆ  ซึงเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงรูปแบบการจดัการศึกษาอนัส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทุกระดบัทีจะต้องจดั
การศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมและคุณลกัษณะของผูเ้รียนในยคุทีการดาํเนินชีวติถูกขบัเคลือน
ภายใตร้ะบบสือสารสารสนเทศ  โดยเฉพาะการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีมีเป้าหมายในการ
พฒันาผูเ้รียนไปสู่การปฏิบติังานจริง เป็นผูคิ้ดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนเป็นผูพ้ฒันา              
องค์ความรู้ต่างๆ เพือการพฒันาชาติ  สังคมโลกยุคปัจจุบนัทีมีความเจริญทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทีมีการแข่งขนัและตอ้งการผลิตภาพทีสูงจึงตอ้งการผูที้มีความสามารถทางปัญญาและ
ความคิด  สามารถใชค้วามคิดในการไตร่ตรอง วินิจฉยั ประเมินค่า ตดัสินใจเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั
ได้อย่างมีเหตุผล สามารถเผชิญกบัปัญหาทีซับซ้อนและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนมี
ฐานความรู้ความคิดทีกวา้ง สามารถนาํความรู้ทีไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนมาต่อยอดสร้างความรู้และผลิตผล
งานใหม่ๆ  ซึงจะตอ้งมีการถ่ายโยงความรู้เพือนาํทางทีจะนาํไปสู่สิงเหล่านนั (Haskell, 2001; Senge 

and others, 1994)  ในยุคปัจจุบนัซึงเป็นศตวรรษที  คุณลกัษณะด้านปัญญา ความคิด จึงเป็น
เครืองมือทีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา เนืองจากความสามารถดา้นการคิดเป็นลกัษณะ
และความสามารถทางสมองของบุคคลในการรู้เข้าใจสิงต่างๆ ทงัในระดับความรู้ ความเข้าใจ
พืนฐานจนถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซึง จนสามารถคิดวเิคราะห์เพือตดัสินใจและกระทาํสิงต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม ถูกต้อง ยืดหยุ่น หลากหลาย ครอบคลุม ครบถ้วน และสอดคล้องกับสถานการณ์นัน 

(Dewey, 1968;  De Bono’s, 2008; Gardner 2009; Sternberk, 2007)  ซึงทกัษะการคิดขนัสูงทีควร
พฒันาผูเ้รียนในยุคศตวรรษที  นี คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (critical thinking) การคิด
แกปั้ญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เพือถ่ายโยงความรู้ (learning for transfer)  (Brookhart, 

2010: 3) จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาเพือให้ไดคุ้ณภาพ
มาตรฐานของบณัฑิตในการจดัการศึกษายคุศตวรรษที 21  
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การคิดขนัสูงจึงเป็นคุณลกัษณะทีการศึกษาทุกระดบัให้ความสําคญั เนืองจากผูที้มี
คุณลกัษณะของผูคิ้ดขนัสูงมกัจะเป็นผูส้ามารถตดัสินใจในโลกของขอ้มูลข่าวสารได้เหมาะสมว่า
อะไรควรเชือ อะไรไม่ควรเชือ อะไรควรปฏิบติัตามและอะไรไม่ควรปฏิบติัตาม (Costa, 2001)  ผูที้
ผ่านการฝึกฝนทกัษะกระบวนการคิดขนัสูงจะเป็นผูที้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎี 

ตลอดจนข้อเท็จจริงได้ทังเชิงวิชาการ  การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ   เช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสถาบนัทีมีชือวา่ The Partnership for 21st Century Skills  ไดก้าํหนดทกัษะสําคญั
ของผูเ้รียนในศตวรรษที 21  4 หมวดไดแ้ก่  1)  ความสามารถเพือการดาํรงตนในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ (digital – age literacy) ทีครอบคลุมความสามารถในมิติของ  ความสามารถพืนฐานดา้น
การรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ (basic literacy) ความสามารถด้านกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์  (scientific literacy) ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์  (economic literacy) 

ความสามารถด้านเทคโนโลยี (technological literacy) ความสามารถทางด้านงานประดิษฐ์จาก
คอมพิวเตอร์ (visual literacy) ความสามารถด้านข่าวสารข้อมูล (information literacy) 

ความสามารถดา้นการดาํรงตนในสังคม  พหุวฒันธรรม (multi-cultural literacy) ความตระหนกัใน
สังคมโลก (global awareness) ) ทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค ์

( inventive thinking)  ได้แก่  ความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับสิงทีซับซ้อน 

(adaptability/managing complexity)  ความสามารถทีจะกาํหนดเป้าหมายของตนเอง (self – 

direction)  ความสนใจใฝ่รู้ (curiosity) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความกล้าทีจะเสียง (risk 

taking) ความคิดในระดบัสูงและความมีเหตุมีผล (higher – order thinking and sound reasoning)           

) ทกัษะในการสือสารอย่างได้ผล (effective communication) ได้แก่ สามารถทาํงานเป็นทีม 

(teaming and collaboration) มีมนุษยสัมพนัธ์ (interpersonal skills) มีความรับผิดชอบในตน 

(personal responsibility)   มีความรับผดิชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (social 

and civic responsibility) มีความสามารถในการสือสารระหวา่งบุคคล (interactive communication)   

และ ) ความสามารถผลิตผลงานคุณภาพระดบัสูง (high productivity) ไดแ้ก่ การจดัลาํดบั การ
วางแผน และการบริหารเพือผลลัพธ์ (prioritizing, planning and managing for results)  

ความสามารถทีจะใชเ้ครืองมือทีเป็นปัจจุบนัในโลกแห่งความเป็นจริง (effective use of real-world 

tools) ความสามารถทีจะผลิตผลงานทีมีคุณภาพสูงและมีความหมาย  (ability to produce relevant, 

high – quality products)  สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการทีไดก้าํหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพือเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคญัเกียวกบัการมุ่งทกัษะทางปัญญา (cognitive skills) เพือพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิดและการนาํเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์สถานการณ์
และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
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การแกปั้ญหา เมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ดงันนัการศึกษาในระดบั
ต่างๆ จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูง 

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาระดบัอืนๆ ทีตอ้งเน้น
การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง (higher order thinking skills) ให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน ซึงการคิดขนัสูงที
สําคญั ไดแ้ก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (critical thinking) การคิดแกปั้ญหา (problem solving)  

และการเรียนรู้เพือถ่ายโยงความรู้ (learning  for transfer)  เนืองจากการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
จะตอ้งผลิตบณัฑิตให้สามารถปฏิบติังานในสังคมยุคศตวรรษที 21   ทีในโลกความเป็นจริงการ
ทาํงานตอ้งการผูที้มีทกัษะมากกวา่หนึงทกัษะทีรู้จกัวิเคราะห์และจาํแนกแยกแยะขอ้มูลสารสนเทศ   

มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล การตีความและตดัสินใจเลือกข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย  การจดัการศึกษาจึงตอ้งเตรียมผลผลิตคือผูป้ฏิบติังาน ทีสามารถคิด
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยทันที และด้วยบริบททีเชือมโยงกันมากกว่าการปฏิบัติทีขาดการ
ใคร่ครวญแลว้ตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิงในโลกยุคโลกาภิวตัน์ทีตอ้งพึงพาเทคโนโลยีขนัสูงมากขึน 

เป็นยุคเทคโนโลยีสือสารสนเทศทีตอ้งการการตอบรับทีใหม่และสร้างสรรค์ และตอ้งการผลลพัธ์
ในระดบัสูง จึงตอ้งการขอ้มูลข่าวสารและการคิดทีพร้อมสําหรับการถ่ายโยง  ซึงหวัใจหลกัคือการ
ถ่ายโยงความรู้คือการผสมผสานระหว่างการพฒันาความรู้ เทคโนโลยี (Arend, 2010; Mezirow, 

1997 cited by Arend, 2010)  นอกจากนนัการเปลียนแปลงอยา่งเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์กบั
ความถีของการเปลียนแปลงงานของผูท้าํงานตอ้งการผูที้ฐานความรู้ความคิดทีกวา้ง ดงันันการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นสิงจาํเป็นในโลกปัจจุบนั  ซึงการถ่ายโยงความรู้จะเป็นสิงนาํทางทีจะ
นาํไปสู่สิงเหล่านนั (Haskell, 2001; Senge and others, 1994)  และสิงทีสําคญัทีสุดคือการถ่ายโยง
ความรู้เป็นการสร้างแนวคิดหลกั  (core concept) ในการเรียนรู้และเชือมโยงไปยงักระบวนการ 

(process) และผลลพัธ์ (outcome) ซึงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยการอาํนวยการ จดัการคลงัขอ้มูล 

การจดักระบวนการ การจดัการจดจาํ และการนาํขอ้มูลมาใช้ การเรียนรู้จะเกิดขึนตลอดเวลาโดย
ความรู้ใหม่จะสร้างขึนมาจากความรู้เดิมหรือความรู้ทีมีมาก่อน ซึงมีความสําคญัทงัพืนฐานของการ
เรียนรู้ในแต่ละขนั และสําคญัต่อกิจกรรมทางปัญญาอืนๆ เช่น การคิด การใชเ้หตุผล การวางแผน 

การคิดเกียวกับการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ซึงเป็นสาระสําคัญของความเข้าใจ 

ปฏิสัมพนัธ์ และการสร้างสรรค ์ยงิไปกวา่นนั การสร้างความรู้ใหม่หรือการถ่ายโยงจึงเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนการสอน  ซึงนกัวชิาการต่างๆ ไดจ้ดัให้การถ่ายโยงความรู้และการคิดขนัสูงเป็น
เรืองหลกัและสําคญัในการพฒันาผูเ้รียนทีจะตอ้งบรรจุไวใ้นการหลกัสูตร (Bennet, 1993; Bloom, 

1987; Gardner, 1991; Hirsch, 1987; Assiter, 1995; Cargill, 2004; Halpern and Hakel, 2003; Lister, 

2003; Thompson and others, 2003)    
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จากความสําคญัทีสถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมขององคค์วามรู้ทางวิชาการ แหล่ง
การผลิตบณัฑิตและบุคลากรทีมีคุณภาพทีสําคญัเพือการพฒันาประเทศ  และเป็นหน่วยงานสําคญั
อยา่งยงิในการพฒันาคนซึงนอกจากจะเป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการแลว้ ยงัเป็นสถานทีเริมตน้
ของความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดความรู้ด้านต่างๆ  ให้กว้างขวางออกไป  เพราะ
สถาบันการศึกษาเป็นสถานทีสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพเพือให้มีโอกาสนําความรู้
ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมส่วนรวมไปจนถึงประเทศชาติ
บ้านเมือง  (เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ, 2541: 71)  นอกจากนันการจัดการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษายงัมีความสําคญัเนืองจากเป็นการเชือมโยงสิงแวดลอ้มกบัการทาํงานมาสู่หลกัสูตร
การสอนทีเตรียมประชาชนให้พร้อมสําหรับการปรับตวักบัการทาํงานในชีวิตจริงและโลกยุคใหม่    
เป้าหมายทวัไปของอุดมศึกษานนัมุ่งให้ผูเ้รียน 1) เรียนรู้เพือการสือสาร (learning to communicate) 

ทงัการสือสารโดยการพูดและการเขียน 2) เรียนรู้การคิด (learning to think) คือเรียนรู้วา่จะคิดอยา่ง
มีความหมาย มีตรรกะในการคิด และมีวิจารณญาณ เพือการแกปั้ญหาเชิงซับซ้อน ซึงนกัศึกษาจะ
เผชิญเมือจบการศึกษาและไปปฏิบติังาน 3)  การเสริมสร้างคุณลกัษณะ (building character) 4) การ
เตรียมพร้อมสาํหรับการเป็นพลเมือง (preparing for citizenship)  5) สามารถใชชี้วิตท่ามกลางความ
หลากหลาย (living with diversity) 6) การเตรียมพร้อมสําหรับสังคมโลกาภิวตัน์ (Preparing for            

a global society) 7) การแสวงหาความสนใจไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Acquiring broader interests) และ
8) การเตรียมพร้อมสําหรับอาชีพ (preparing for a career) (Andrew Robert 2010: 6-7) สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายของกรอบอุดมศึกษาระยะยาวเมือสินสุดปี พ.ศ.  ทีเน้น “การยกระดบัคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพือผลิตและพัฒนาบุคลากรทีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ในโลกาภิวฒัน์..”  (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , : 72)  และ
สาํคญัยงิไปกวา่นนัในปี  จะมีการรวมตวัของประชาคมอาเซียน  ประเทศ ส่งผลให้ประเทศใน
อาเซียนตอ้งเตรียมความพร้อมทุกดา้น  โดยจดัให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวตักรรม การส่งเสริมการป้องกัน
คุณภาพการทาํงานและการประกอบการ รวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การ
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประเทศต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียนจึงตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อม โดยเฉพาะการจดัการศึกษาซึงเป็นรากฐานสําคญัใน การสร้างความเขม้แข็ง และความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก  การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนจึง
มีความสําคัญและเป็นกลไกหลักในการขับเคลือนประชาคมอาเซียนให้ บรรลุวิสัยทัศน์  

สถาบันอุดมศึกษาซึงมีบทบาทสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพฒันาคน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพือจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมให้นกัศึกษา มีความรู้และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

 

คุณลักษณะทีสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน คณาจารย์ซึงเป็นผูมี้บทบาทสําคัญในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งตระหนกัและวางยทุธศาสตร์ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนให้พร้อมต่อการเปลียนแปลงสู่มาตรฐานของอาเซียนและกา้วสู่นานาชาติ โดยเป้าหมายหลกั
ของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากจะเน้นความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และวิชาชีพแลว้ อีกหนึงเป้าหมายทีสําคญัคือการพฒันาทกัษะการคิดของนักศึกษา
และตามนโยบายการจดัการเรียนตามแนวปฏิรูปทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  การจดัการศึกษาทีช่วย
ส่งเสริมทกัษะการคิดของนกัศึกษาซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเกียวกบัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนการสอนจะต้องใช้ทักษะกระบวนการค้นหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ หรือการวิจยั เป็นเครืองมืออย่างหนึงทีช่วยพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีซึงเป็นการส่งเสริมและพฒันาใหก้ารคิดขนัสูงใหเ้กิดขึนแก่ผูเ้รียน   

ถึงแมน้โยบายต่างๆ จะให้ความสําคญักบัการพฒันาผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไม่นอ้ย
ไปกวา่การศึกษาในระดบัอืนๆ  แต่ดว้ยสภาพโลกาภิวฒัน์ทาํให้เกิดวิกฤติอุดมศึกษา โดยเฉพาะดา้น
วิกฤติคุณภาพ  ดงัที เอเรนด์ (Arend,  2010: 10) ไดเ้สนอวา่ระดบัในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษานนัตาํ ผลจากการประเมินความรู้ความสามารถของ
ผูใ้หญ่แสดงให้เห็นวา่มีเพียงร้อยละ 30 เท่านนั ทีสามารถทาํกิจกรรมทีมีความซบัซ้อนและทา้ทาย 

เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูล และการวนิิจฉยัหรือตีความจากตาํรา หรือการวเิคราะห์ขอ้มูลหลายๆ ขอ้มูล
ทีค่อนขา้งซบัซอ้นจากเอกสาร  อีกทงัในการผลิตบณัฑิตเพือไปประกอบอาชีพตอ้งการให้มีการถ่ายโยง
เกิดขึนกบัผูฝึ้กปฏิบติังานกบัผูป้ฏิบติังานจริง แต่ในความเป็นจริงการเรียนและการฝึกงานมกัจะเนน้
ทฤษฎีมากเกินไป  บ่อยครังทีไม่ประสบความสาํเร็จในการบูรณาการความรู้จากการเรียนไปสู่การฝึกงาน
เพือทาํให้เกิดงานในการปฏิบติังานจริง ซึงจะตอ้งจดัให้สมดุลระหวา่งผูเ้รียนกบัสถานประกอบการ 

ซึงผลลพัธ์จากการถ่ายโยงจะให้ประโยชน์กบัคนทาํงานและนายจา้งและจะเพิมการพฒันาด้วย 

(Haskell, 2001) การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งเชือมโยงไปสู่การพฒันาความสามารถในการ
ปฏิบติังานและทศันคติของบณัฑิต ซึงการถ่ายโยงความรู้เป็นสิงสําคญัทีจะตอ้งฝึกฝนให้กบับณัฑิต
เพือนาํไปสู่การปฏิบติังานจริง เพือการพฒันาองค์กรอย่างยงัยืน และเป็นความอยู่รอดของบุคคล           

ซึงมีความเชือมโยงกบัประสิทธิภาพการทาํงาน (job proficiency) ระบบการทาํงานของบุคคล 

(personal employability) และ การมีชีวิตทีดี (well being)   ทงันี จรัส สุวรรณเวลา ( : - )  

เสนอวา่เนืองจากอุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก  เนน้การสอนบรรยายและสอบ สร้างความเขา้ใจโดย
เอาวชิาไปใชโ้ดยตรง  ทาํใหน้กัศึกษามีความสามารถในการใชว้ิจารณญาณนอ้ย ระดบัการวิเคราะห์
แยกแยะขอ้มูลหรือเห็นความสัมพนัธ์ต่างๆ ได้อย่างถูกตอ้งนนัมีน้อย  อุดมศึกษาไทยยงัขาดการ
สร้างความสามารถในการสังเคราะห์ การมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  วิชาการไทยไม่เขม้ขน้ ทาํให้
การพฒันาบณัฑิตไม่บรรลุตามเป้าหมาย  และจากการสํารวจของ UNESCO Institute for Statistics (UIS)  
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ปี 2006 พบวา่นกัเรียนไทยยงัเรียนเนน้ทฤษฎีหรือสาขาวิชาความรู้ทีเนน้ดา้นวิชาการมากถึงร้อยละ 

83  มีเพียงร้อยละ 17 ทีเรียนในสถาบนัทีเนน้การปฏิบติัและเทคนิคเพือมุ่งสู่การทาํอาชีพทีตอ้งลง
มือกระทาํ และเมือพิจารณาถึงผลการประเมินสถาบนัอุดมศึกษารอบแรกของ สมศ. ในช่วงปี 2544-

2548 จาํนวน  260 แห่ง มีรายงานผลออกมาวา่ สถาบนัทีจดัวา่มีมาตรฐานเป็นทียอมรับได ้124 แห่ง  

หรือร้อยละ 47.69 อยูใ่นขนัทียอมรับไดอ้ยา่งมีเงือนไข 115 แห่ง และอยูใ่นขนัทีไม่ไดรั้บการรับรอง 

21 แห่ง  ผลการประเมินนีแสดงใหเ้ห็นวา่สถาบนัอุดมศึกษาของไทยยงัมีคุณภาพทียงัไม่น่าพึงพอใจ
นัก เนืองจากมีผลการผ่านการประเมินไม่ถึงร้อยละ 50 (สํานักงานประเมินผลการจดัการศึกษา 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550: 39) เมือพิจารณาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาคือ
ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาขนัพืนฐานทีเชือมโยงมาถึงการศึกษาอุดมศึกษาพบว่า ผล
การศึกษาขององค์การเพือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจหรือ OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) ทีมีการใช้ตวัชีวดัคุณภาพการจดัการศึกษาหลายดา้น 

ศึกษาคุณภาพการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศสมาชิกในนามของโครงการประเมินผล
นานาชาติหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) โดยประเมินในประเด็นที
เชือวา่มีผลเกียวเนืองกบัการพฒันา ไดแ้ก่ การอ่าน (reading literacy) ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

(mathematical literacy) ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (scientific literacy) และการแก้ปัญหา 
(problem solving) จากผลประเมินพบวา่ ผูเ้รียนทีจบการศึกษาภาคบงัคบัของไทยอยูใ่นระดบัตาํกวา่
มาตรฐานโลก โดยผลการประเมินดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหา แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัตาํ (สํานกังานประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,  2550: 49-50) 

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา              
ดา้นคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ในด้านความรู้ด้านวิชาการ 

ความเป็นพลเมืองดี ทกัษะความคิด ทกัษะการแสวงหาความรู้ และทกัษะการทาํงานพบวา่มีเพียง
ดา้นความเป็นพลเมืองดีเท่านนัทีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  ส่วนดา้นทกัษะการแสวงหาความรู้
และทกัษะการทาํงาน ยงัตอ้งปรับปรุง และความรู้ด้านวิชาการและด้านทกัษะความคิดยงัอยู่ใน
เกณฑ์ตาํ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 89-90)   ผลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนใน
ระดบัอุดมศึกษายงัตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้นวชิาการและทกัษะความคิด เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารีซึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาหนึงทีเน้นการเรียนการสอนและการวิจยัทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ  มีการจดัโครงสร้างของหลกัสูตรใน       

แต่ละสาขาวิชาทีเปิดสอนโดยคาํนึงถึงหลกัการสําคญัคือเน้นการจดัการศึกษาทวัไปในรูปแบบ         

ทีสามารถพฒันาผูเ้รียนทงัในเชิงภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา บุคลิกภาพและคุณธรรม เนน้วิชาพืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือรองรับการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เพือการจดั
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การศึกษาในลกัษณะวิชาชีพทีผสมผสานภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติัในรูปแบบของสหกิจศึกษา โดย
บูรณาการระหว่างศาสตร์ในลกัษณะพหุวิทยาการ (multi-discipline) ในการจดัการเรียนการสอน
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหลักสูตรตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมวิชาชีพทีเกียวขอ้งนอกจากนนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
ยงัได้วางกรอบความคิดเกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผูส้ําเร็จการศึกษาซึงจะเป็นนักคิด
นกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะ  4 ประการไดแ้ก่ความเป็นมนุษยที์
สมบูรณ์ (humanware) คือความรู้ความสามารถโดยทวัไปในฐานะมนุษยผ์ูใ้ช้เทคโนโลยีดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร (infoware) คือ ความสามารถในการรับ - ส่งขอ้มูลข่าวสารดว้ยเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ
ดา้นองค์การ (orgaware) คือ ความสามารถทางการจดัการองค์กรเพือรองรับการพฒันาเทคโนโลยี และ
ดา้นเทคโนโลยี (technoware) คือความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่างๆ สําหรับการจดัการเรียน
การสอนรายวชิาพืนฐานสาํหรับนกัศึกษากลุ่มวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิด
สอนโดยสาํนกัวชิาทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์ สํานกัวิชาเทคโนโลยีสังคม และสํานกั
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เนือหาในรายวิชาเป็นการสร้างความรู้พืนฐานเพือให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาเรียนเพือพร้อมทีจะต่อยอดในวิชาชีพนนัๆ ในระดบัชนัทีสูงขึนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารีก็ประสบกบัภาวะเช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาอืนๆ  และให้ความสําคญัในการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนทงัความรู้และทกัษะเพือการแข่งขนัไดใ้นอนาคต   

จากผลการศึกษาสภาพการเรียนสอนของมหาวิทยาลยัพบปัญหาเกียวกบัผูเ้รียนและ
การจดัการเรียนการสอน เช่น ในการประชุมเพือประเมินภารกิจการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  
เพือร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการจดัการเรียนการสอนและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
จากคณาจารยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน  พบวา่มีนกัศึกษาทุกสาขาวิชาซึงมีจาํนวน
มากมีผลการเรียนตาํกว่า .   ทีเป็นเกณฑ์ผ่านขันตาํทีมหาวิทยาลัยกาํหนด และมีส่วนหนึงที              

พน้สภาพเพราะผลการเรียนไม่ไดต้ามเกณฑที์กาํหนด หรือไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามกาํหนดของ
หลักสูตร  โดยปัญหามีหลายสาเหตุ  และสาเหตุหนึงคือนักศึกษาส่วนหนึงมีระดับพืนฐานความรู้               

ไม่เพียงพอต่อการศึกษาต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีทักษะในการคิดไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาทีเนน้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหาในการเรียน
ของนกัศึกษาโดยการสอบถามนักศึกษารุ่นพีทีทาํหน้าทีพีเลียงทางวิชาการของนกัศึกษาชนัปีที 1           

ปีการศึกษา 2554 ในประเด็นความเห็นในการเรียนให้ประสบความสําเร็จ และปัญหา อุปสรรคที
เกิดจากนกัศึกษา และการสอนของอาจารย ์พบวา่  ในการเรียนให้ประสบความสําเร็จนนั นกัศึกษา
ยงัตอ้งปรับปรุงในดา้นต่าง ๆ เช่น   การเตรียมตวัก่อนเรียน มีการวางแผน การบริหารจดัการเวลาทงั
การเรียน การทาํกิจกรรม และการพกัผ่อน  พฒันาทศันคติความคิด ความตงัใจมุ่งมนั วินยั ความ
กระตือรือร้นในการเรียน  การทบทวนหลงัการเรียน รู้จกัศึกษาหาความรู้และคน้ควา้เพิมเติม มี
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ความตระหนกัถึงคุณค่าของการเรียนและความคาดหวงัของครอบครัว พฒันาคุณลกัษณะตนเองใน
การกลา้แสดงออกและการนาํเสนอ  และพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช ้

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการเรียนของนกัศึกษาคือปัญหาทีเกิดจากตนเอง ไดแ้ก่ ขาดวินยัขาดความ
ขยนั ขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนไม่เขา้ใจ ไม่ตงัใจเรียน  ติด
เพือน ขาดสมาธิ จดเลคเชอร์ไม่ทนั  อ่านหนงัสือจบัประเด็นไม่ได ้ พืนฐานในรายวิชาทีตอ้งมีใน
การเรียนรายวิชาทีสูงขึนไม่แน่นพอ บริหารจดัการเวลาไม่เป็น ไม่กลา้ถามเมือไม่เขา้ใจในบทเรียน
ไม่ทบทวนหนงัสือไม่มีแรงบนัดาลใจในการเรียนไม่ชอบบางวิชาหรือไม่ชอบเรียนทาํให้ไม่ตงัใจ
เรียนอยา่งจริงจงั ปัญหาจากผูส้อน ไดแ้ก่  อาจารยใ์ช้ศพัทเ์ทคนิคฟังแลว้ไม่เขา้ใจ  อาจารยอ์ธิบาย
ไม่เขา้ใจ   มีเนือหาของรายวิชามากเกินไปเมืออาจารยส์อนไม่ทนัตดัเนือหาทิงหรือให้การขยาย
ความไม่ชดัเจน  การสอนของอาจารยบ์างท่านน่าเบือไม่น่าสนใจจดัทาํสือการสอนทีไม่เหมาะสม
เขา้ใจยาก ไม่มีการยกตวัอยา่งให้ชดัเจนและใช้วิธีอ่านให้นกัศึกษาฟัง  ปัญหาอืนๆ ไดแ้ก่  เนือหา
ยากต่อความเขา้ใจ มีกิจกรรมทีไม่ใช่กิจกรรมทางวชิาการมากเกินไป ระบบไตรภาคทาํให้เวลาเรียน 

มีนอ้ย  เรียนเร็วสอบเร็วเกินไปจนอ่านหนงัสือไม่ทนั  

ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม
ของคณาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาหนึงซึงสถานพฒันาคณาจารย ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี ไดจ้ดัร่วมกบัสาขาวิชาเพือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน             

ซึงสรุปไดว้า่สาขาวชิาดงักล่าวมีนกัศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 352 คน แต่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษา
ไดต้ามกาํหนด จาํนวน 56 คน และพน้สภาพตงัแต่ชนัปีที 1 จาํนวนหนึง  โดยทีสาขาวิชามีการ
ประชุมเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนสมาํเสมอทุกเดือน  มีระบบให้นักศึกษาพบอาจารย์ที
ปรึกษาพร้อมกบัการบนัทึกในแบบพบอาจารยที์ปรึกษาอาจารยมี์ความตงัใจและทศันคติทีดีต่อการสอน 

และอาจารยส่์วนใหญ่ใชก้ารบรรยายในชนัเรียน  แต่เมือพิจารณาผลสัมฤทธิ ผูเ้รียนมีคะแนนเฉลียรวม 

(GPAX) สูงสุด 2.80 และพบว่ารายวิชาเอกบางรายวิชานกัศึกษามีผลการเรียนอ่อน สอบตกมาก
โดยเฉพาะการคาํนวณซึงสาเหตุหนึงอาจเกิดจากเจตคติและวินยั (Discipline) ของนกัศึกษา ทีมีผล
ต่อความรู้ทางวิชาการ เช่น ความรักในวิชาชีพ ขาดแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจในการเรียนให้จบ ความ
รับผดิชอบ นอนดึก เขา้เรียนสาย ขาดเรียนไม่ตงัใจเรียน เรียนแลว้ลืมจาํไม่ได ้ไม่ทาํการบา้น 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาเพิมเติมโดยการสอบถามคณาจารยที์เขา้ร่วมการสัมมนาอาจารยที์ปรึกษา
วชิาการของมหาวิทยาลยัเมือวนัที  กนัยายน  จาํนวน  คน เกียวกบัแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนเพือการผลิตบณัฑิตทีสามารถแข่งขนัไดใ้นอนาคต  คณาจารยไ์ด้
เสนอแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนสรุปไดด้งันี 1) ควรจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการในรายวิชา
พืนฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ กับสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมเกษตร เพือให้
นกัศึกษานาํไปใชเ้ป็นพืนฐานไดจ้ริง  2) ตอ้งสร้างให้นกัศึกษามีวินยัในการดาํเนินชีวิต สร้างความ
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รับผดิชอบใหเ้ป็นนิสัย 3) มีการฝึกอบรมเพิมพูนทกัษะปรับพืนฐาน เสริมความรู้ให้ดีก่อนเขา้ศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาหรือก่อนเขา้ศึกษาในสาขา 4) ให้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ สอนแบบ
กระตุน้ใหคิ้ดวเิคราะห์  5) การจดัการเรียนการสอนควรมีการฝึกปฏิบติัควบคู่ไปกบัการเรียนทฤษฎี  

ควรเพิมการทาํกิจกรรมในชันเรียนเช่น การนาํเสนองาน การทาํกิจกรรม นอกจากการบรรยาย               

6) สอนมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั จดักระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเรียนอย่างมีความสุข 7) สอน
ให้รู้จกัปรับปรุงสร้างวิสัยทศัน์ใหม่มีวิธีคิดใหม่ให้ทนัความเปลียนแปลงตลอดเวลา  8) ควรจดัการ
เรียนการสอนเพือพฒันาองค์ความรู้เพือนําไปสู่การวิจยัและการให้บริการทางวิชาการ และทาํให้
นกัศึกษาเรียนเก่งและดีมีความสุขในการเรียน  9) สอนเนน้ภาษาองักฤษ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ       

(รู้เขารู้เรา) สร้างแรงกระตุน้ในการเรียนแก่นักศึกษา 10) การสอนทฤษฎีและปฏิบติัควรไปใน
ทิศทางเดียวกนั 11) เนน้ผูเ้รียนโดยใหมี้การฝึกปฏิบติัจริงในสถานการณ์ปัจจุบนั  12) อาจารยผ์ูส้อน
และมหาวิทยาลัย/สํานักวิชา จะต้องมีเครือข่ายทังทางด้านความรู้และทกัษะการปฏิบัติต่างๆ 

เครือข่ายจะตอ้งมีทงัภายในประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละในระดบัโลก ซึงอนัดบั
แรกตอ้งพฒันาคณาจารย ์ใหมี้ความสามารถในการติดต่อสือสารและถ่ายทอดไดดี้ดว้ย 

จากสภาพทีปรากฏแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารีประสบปัญหาเช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาอืน ๆ ทีนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทงัมาตรฐานความรู้ และทกัษะกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะทกัษะการคิดขนัสูง
ซึงเป็นการพฒันากระบวนการทางความคิดและปัญญาเพือใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ ประเมินค่า 
และตัดสินใจ  สามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนเกิดความคิด
เชือมโยงสามารถสร้างสิงใหม่จากความรู้เดิมทีมีอยูไ่ดใ้นส่วนของอาจารยผ์ูส้อนซึงเป็นผูมี้บทบาท
สําคญัในการพฒันาผูเ้รียนจะตอ้งปรับวิธีสอนเพือพฒันานักศึกษาให้มีมาตรฐานทงัความรู้และ 

ทกัษะ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ ให้นักศึกษาเป็นผูส้ามารถใช้กลยุทธ์การคิดที
ซับซ้อนลึกซึง สร้างความรู้อนัเกิดจากมโนทศัน์มิใช่เพียงความรู้ความจาํ สามารถประมวลองค์
ความรู้ต่าง ๆ มีความสามารถในการเลือกขอ้มูล ตดัสิน ประเมินค่า  สามารถแกปั้ญหาเชิงซับซ้อน
ในสถานการณ์ทีแปรเปลียน เพือสามารถสร้างสรรคค์วามรู้ถ่ายโยงไปสู่บริบทใหม่เกิดเป็นผลงาน
หรือความรู้ใหม่ อนัส่งผลถึงการพฒันากระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ เพือคุณภาพมาตรฐาน
ตามเป้าหมายของหลกัสูตรต่อไป 

ทกัษะการคิดขนัสูง (higher order thinking skills) เป็นทกัษะการคิดทีซับซ้อนมี
ขนัตอนการคิดตามลาํดบัและตอ้งอาศยัทกัษะการคิดหลายระดบัทีเกียวเนืองสัมพนัธ์กนัซึงตอ้ง
อาศยัทกัษะการสือความหมายและทกัษะแกนขนัพืนฐานหลายๆทกัษะในแต่ละขนัตอน ทกัษะการ
คิดขนัสูงจะพฒันาได้ก็ต่อเมือมีการพฒันาการคิดขนัพืนฐานจนเกิดความชาํนาญแลว้พอสมควร  

และผูที้จะมีทกัษะการคิดขนัสูงทีดีนันตอ้งอาศยัการฝึกฝนและได้รับการสอนทีเหมาะสมและ
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พอเพียงให้กบัผูเ้รียน  ดงันนั โฮวี และวอเรนน์ (Howe and Warren,  1989 cited by UNESCO, 

2009) เชือว่า ผูเ้รียนไม่สามารถพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงไดถ้า้ผูส้อนไม่ให้ความสําคญั โดยเน้น
การเรียนรู้ในชันเรียนและทาํอย่างต่อเนือง ในการทีจะพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงนันผูส้อนตอ้ง
สร้างความเชือมโยง เพือใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายโยงความรู้และความเขา้ใจสู่การสร้างความรู้ใหม่ ซึง
รวมไปถึงการสร้างสิงแวดล้อมในการสือสารให้ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดล้อมเหล่านัน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจดักิจกรรมกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการตรวจสอบ พิสูจน์ความเชือ
ดว้ยการการตงัคาํถาม การวิพากษ ์และจะตอ้งมีการประเมินขอ้โตแ้ยง้  การกระตุน้การสร้างความรู้
ผา่นกระบวนการทีหลากหลาย และสร้างความรู้ใหม่ผ่านการคน้หาความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง  

สําหรับผูเ้รียนนนั จะตอ้งเป็นผูที้มีความตระหนกัว่าเขาจะตอ้งเป็นผูเ้รียนทีมีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ 

กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
ผลการวิจยัและศึกษานับตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนัพบว่าการคิดขนัสูงนันสามารถสอนได ้ 

ปรับเปลียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ  และพฒันาได้ (Lumsdaine and Lumsdine, 1994 cited by 

UNESCO, 2009) โดยผูที้มีบทบาทสําคญัคือครูหรืออาจารยผ์ูส้อน ดงันนัการพฒันาวิชาชีพของ
อาจารย์หรือผูมี้หน้าทีสอนทุกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพจึงมีความสําคญั เพราะการพฒันา
บุคลากร (staff development)  หรือการพฒันาวิชาชีพ (professional development)  เป็นงานหนึงทีมี
ความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา (Glickman, 2001) การพฒันาวิชาชีพเป็นการพฒันา
บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับอย่างต่อเนือง  อันเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงทางด้านความรู้ 

เทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ความรู้ ความเชียวชาญทีมีอยูเ่ดิมไม่อาจจะนาํพาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ได ้ดงันนั บุคลากรทางการศึกษาจึงตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงและพฒันา
อยา่งต่อเนือง จะตอ้งมีการปรับเปลียนความเชือ วิธีคิดและวิธีปฏิบติัให้เหมาะสม (วชัรา เล่าเรียนดี, 

6ก: - )  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการท่านอืนๆ  วา่การพฒันาวิชาชีพอาจารย์
ในระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการทีเน้นการพฒันาความก้าวหน้าในงานและความรู้ ทกัษะ 

เพิมพูนความรู้และทกัษะและประสบการณ์ หรือปรับเปลียนทศันคติ หรือเจตคติในการเรียนการ
สอน การพฒันาวิชาชีพอาจารยไ์ปสู่ความเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนจะตอ้งทาํให้อาจารยย์อมรับ
ว่าการสอนเป็นกระบวนการทีนาํไปสู่ความเป็นนักวิชาการ (scholar)  และเป็นเป้าหมายในการ
พฒันานกัศึกษา และความเชียวชาญนนัตอ้งเกิดขึนดว้ยตนเองเพราะบุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้
มาเป็นอาจารยเ์ป็นผูที้มีศกัยภาพสูงทงัดา้นวิชาการ และจากการเรียนรู้และพฒันามีศกัยภาพในการ
ใฝ่หาความรู้ มีทกัษะการสือสารและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูอื้นให้เขา้ใจไดเ้ป็นพืนฐานทีดี
อยูก่่อนแลว้ (Brew, 2007: 1 ; ไพฑูรย ์สิลารัตน์, บรรณาธิการ, ) อาจารยจึ์งมีความสามารถสูง
ในการทีจะพฒันาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนือง  ผลจากขอ้มูลงานวิจยัต่างๆ พบว่าการพฒันา
วิชาชีพอยา่งพอเพียง  ทาํให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ  (UNESCO, 2009: 19) แสดงให้
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เห็นวา่การพฒันาวชิาชีพของอาจารยมี์ผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และระดบัผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 

เช่นสถาบนั National Commission on Teaching and America’s Futureโดย แฮมมอนด์ (Hammond,  

1999: 32 cited by UNESCO, 2009: 19) ไดท้าํการวิจยัพบวา่การลงทุนเพือพฒันาผูส้อนให้มีความรู้
และทกัษะจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิของผูเ้รียนมากทีสุด และส่งผลมากกวา่การลงทุนการศึกษาดา้น
อืนๆ รวมทังจะทาํให้ผูส้อนเปลียนวิธีการสอนซึงมีผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านทีแสดงให้เห็นวา่ ความรู้ในเนือหา ทศันคติในวิชาชีพครู  

สามารถทีจะสร้างได้โดยหลักสูตรการพฒันาวิชาชีพ และยงัทาํให้ผูส้อนเปลียนการสอนใน
ห้องเรียนและทาํให้ผลสัมฤทธิของผูเ้รียนดีขึน (Warwick and Reimers, 1995;  Borko and Putnam, 

1995: 55;  Cohen and Hill, 1997 cited by UNESCO, 2009) สอดคลอ้งกบังานวิจยัเกียวกบัการสอน
และทกัษะการคิดของ เชฟพาร์ด และกิลเบิร์ต (Sheppard and Gilbert, 1991 cited by UNESCO, 

2009) และ โกว ์และ เคมเบอร์ (Gow and Kember, 1997 cited by UNESCO, 2009) ทีพบวา่สิงที
ส่งผลต่อการพฒันาความคิดของผูเ้รียน คือวิธีการเรียนรู้ (learning approach) ของผูเ้รียน และการ
รับรู้ในสิงแวดล้อมการเรียนรู้ (learning environment) ของผูเ้รียน (เช่น พฒันาการสอนการจดั
กิจกรรมและให้โอกาสเพือให้เกิดการเรียนรู้)โดยงานวิจยัไดเ้สนอแนะให้พิจารณาความสัมพนัธ์
ระหว่าง  การสอน (teaching orientation)  วิธีการสอน (teaching approach) และการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (student learning) นอกจากนนั คือ การยอมรับปัจจยัทีส่งผลในการเรียนรู้ของผูเ้รียน การ
มอบหมายงาน การประเมิน และภาระงานของผูเ้รียน ยงัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย  

ดงันนั การทีจะสอนใหบ้รรลุเป้าหมายเพือให้ผูเ้รียนพฒันาโดยรวมทงัดา้นความรู้และทกัษะการคิด
ขนัสูงทีมีคุณภาพไดน้นัผูส้อนจะตอ้งมีความเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน  (Glickman, 

2001) เพราะอาจารยที์มีความเชียวชาญด้านการสอน  จะเป็นผูที้มีความรู้ทงัเนือหาในศาสตร์ของ
ตน (content Knowledge) และความรู้ดา้นหลกัการวิชาการสอน (pedagogical knowledge)  และ
สามารถนาํความรู้ทงัสองดา้นมาใชแ้ละสร้างสรรคต์ลอดจนผสมผสานวิธีการและองคค์วามรู้ต่างๆ 

(construct of pedagogical content knowledge) เพือให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

(Sternberg and Horvath, ; Jacobsen, 2010;  Kreber, 2001) 

ดงันันการพฒันาอาจารย์เพือให้มีความเชียวชาญด้านการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนให้
พฒันาทงัความรู้และทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิงทกัษะการคิดขนัสูงจึงมีความจาํเป็น  เนืองจากการ
จดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษามีความเชือมโยงกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการ
พฒันาสังคมและประเทศในหลากหลายสาขาวิชาชีพ    มีเป้าหมายหลักคือเน้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และวิชาชีพ และอีกหนึงเป้าหมายทีสําคญัคือการพฒันาทกัษะการคิดของนกัศึกษา  
และตามเป้าหมายการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.  ทีเนน้การจดัการเรียน
ตามแนวปฏิรูปทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัซึงเป็นแนวคิดทีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดของนกัศึกษาซึง
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สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเกียวกบัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ผูส้อนจึงตอ้ง
สามารถจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงให้ผูเ้รียนได ้ สําหรับการจดั
การศึกษาทีเชือมโยงกบัการพฒันาบุคลากรเพือรองรับต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมคือกลุ่มการ
จดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึงใชท้กัษะกระบวนการคน้หาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ซึงเป็นเครืองมืออยา่งหนึงทีช่วยพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการศึกษาขอ้มูลของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีพบว่า อาจารยส่์วน
ใหญ่คือร้อยละ   จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก  ทางด้านศาสตร์เฉพาะทาง  จึงเป็นผูที้มี
ความรู้ความเชียวชาญในศาสตร์เฉพาะเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนทีได้รับการ
สนับสนุนให้ศึกษาและทาํวิจยัทงัในประเทศและต่างประเทศ มีศกัยภาพสูงในการวิจยัดา้นองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ    แบ่งอาจารย์ได้  กลุ่มคือ กลุ่มมี
ประสบการณ์สอนไม่เกิน  ปี  หรือไม่มีเลย กลุ่มทีมีประสบการณ์สอน  –  ปี  และกลุ่มทีมี
ประสบการณ์สอน  ปี ขึนไป    

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ทังระดับประเทศ อาเซียน และนานาชาติ  โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวิทยาลยัในระยะ 10 ปี (พศ. 2554 – 2565)  โดยเน้นการจดัการศึกษามีคุณภาพให้ได้
มาตรฐานสากลดงันี                    1) พฒันากระบวนการเรียนการสอนเพือช่วยเหลือนกัศึกษาทีมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํและรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จนสําเร็จ
การศึกษา 2) ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ เพือให้
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาทงัในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชาไดรั้บทราบขอ้มูล และร่วมกนัแกปั้ญหา
อยา่งจริงจงัโดยการบูรณาการความรู้และความคิดร่วมกนั  3) พฒันาระบบการเรียนการสอนโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญในลักษณะการค้นควา้ด้วยตนเองจากปัญหาจริง ทีสร้างความสนใจแก่
นกัศึกษาเพิมขึนอยา่งต่อเนือง เช่น ใช ้project-based learning  และ active learning  รวมถึงเนน้การ
จดัสิงอาํนวยความสะดวกในการค้นควา้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  4)  พฒันาคณาจารย์ให้เป็น
อาจารย์มืออาชีพตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 5) ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานคุณภาพสูง
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน  6) ส่งเสริมทกัษะการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารยใ์ห้มี
ประสิทธิภาพยิงขึน  7)  ส่งเสริมทักษะการวิจัยในชันเรียนเพือการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยงิขึน  8) ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยที์ปรึกษาและนกัศึกษาให้มาก
ยิงขึนและ  9) สนบัสนุนให้คณาจารยที์มีผลงานดา้นการเรียนการสอนดีเด่นเขา้มาส่วนร่วมในการ
พฒันาคณาจารยแ์ละเป็นแบบอยา่ง (role model) อยา่งครบวงจรแก่คณาจารยอื์นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 

 

เมือพิจารณาถึงกระบวนการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัให้ความสําคญักบัคณาจารยซึ์ง
เป็นผูที้มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการผลิตบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมีการกาํหนด
นโยบายในการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายพฒันาอาจารยสู่์ความเป็น
อาจารย์มืออาชีพ โดยสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทงัการพฒันารูปแบบและ
วธีิการสอน ใหก้า้วทนัการเปลียนแปลงของโลกและเทคโนโลย ีรวมทงัเพิมขีดความสามารถในการ
ผลิตผลงานวิจยั การสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา อนัจะส่งผล
ให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธิในการศึกษาดีขึน บรรลุวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัในการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ทีเป็นเลิศทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีสร้างสรรค ์ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิปัญญา 
เพือการพฒันาสังคมทีมีความสุขและยงัยืน  นอกจากนนัมหาวิทยาลยัยงัไดร่้วมเป็นสมาชิกสมาคม
วชิาชีพทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ ร่วมเป็นสถาบนัก่อตงั
เครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (POD Network 

Thailand) ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ  เป็นสมาชิกระดบัสถาบนัของสมาคม 

Professional and Organizational Development Network (POD Network)  ซึงสํานกังานตงัอยู่ที
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลยัไดรั้บนโยบายจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเ ป็น  “แม่ข่ าย”  เพือเป็นผู ้นําด้านการพัฒนาอาจารย์และกําลังคน  ของเครือข่าย
สถาบนัอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึงมีสมาชิกทงัสิน 17 สถาบนั และไดจ้ดัตงั
สถานพฒันาคณาจารย ์(Faculty Development Academy) เพือทาํหน้าทีดาํเนินงานในการพฒันา
วิชาชีพอาจารย์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1)   สนับสนุน เพื อพ ัฒนาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยให้เ ป็นอาจารย์มืออาชีพ  (professionalism) ทีมีความเชียวชาญทงัดา้นการจดัการ
เรียนการสอน และการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเป็นผูน้ําทางด้านการสอน
ระดบัอุดมศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) สร้างเครือข่ายของ
คณาจารยท์งัภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ 

และการเผยแพร่นวตักรรมและองคค์วามรู้ดา้นการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม   ) สร้างระบบ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้คณาจารยม์ีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยการวิจยั เพือสร้างองค์
ความรู้และนวตักรรมดา้นการเรียนการสอน และ ) จดัทาํฐานขอ้มูลและระบบการจดัการความรู้ 

เพือเป็นศูนยก์ลางความรู้และแนวปฏิบตัิทีดีในดา้นการจดัการเรียนการสอนของประเทศ และมี
การใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 

จากความสาํคญัทีกล่าวมาจึงสรุปไดว้า่ในยคุทีตอ้งการผลิตผลงานทีมีคุณภาพระดบัสูง 

ทกัษะการคิดขนัสูงจึงเป็นสิงจาํเป็นทีการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งส่งเสริมและให้ความสําคญั
โดยกาํหนดเป็นเป้าหมายของหลกัสูตรและในกระบวนการเรียนการสอน  มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทงัทกัษะความรู้และกระบวนการคิดโดยผูส้อน  แต่จากการศึกษาสภาพการ
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จดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี พบวา่มีนกัศึกษาจาํนวนหนึงทีไม่สามารถ
ศึกษาได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีผลการเรียนทีตาํกว่ามาตรฐานทีมหาวิทยาลัยกําหนด            

ซึงแสดงว่าการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนได้บรรลุได้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร ซึงอาจเป็นเพราะอาจารยผ์ูส้อนซึงมีศกัยภาพและความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางเป็นอย่างดี 

แต่อาจยงัไม่สามารถหาวธีิการทีจะพฒันาใหน้กัศึกษาเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมาย  เพราะในการสอนนนั
นอกจากผูส้อนจะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ในศาสตร์ของตนอย่างลึกซึงแล้ว ผูส้อนจาํเป็นจะต้องมี
ความรู้ในด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้จะต้องรู้ว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้ดีทีสุดอย่างไรรู้
วิธีการสอนและสามารถเลือกวิธีการและออกแบบวิธีการทีเหมาะสมทีสุดเพือพฒันาผูเ้รียน และรู้
วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีหลากหลาย  ดงันนัอาจารยผ์ูส้อนจึงตอ้งพฒันาให้
เป็นผูมี้ความเชียวชาญดา้นการสอนเพือสามารถทีจะจดัการเรียนการสอน พฒันาการเรียนการสอน 

เพือพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะกระบวนการคิดขนัสูง เพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้อนัจะส่งผลให้
ผูเ้รียนสร้างความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง เกิดความเขา้ใจในเนือหาวิชาการไดอ้ยา่งกวา้งขวางลึกซึง  

ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้คุณลกัษณะของนักคิด นักวิชาการ นักปฏิบติั นักพฒันา  สามารถนาํความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงและสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือง บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของหลกัสูตร  ดงัผลการวิจยัของ อีเวน ทิรอส และโรบินสัน ( Evan, 

Tirosh and Robinson, 1993) ทีทาํการศึกษาวิธีการเชือมโยงบทเรียนกบัเนือหาในวิชาพีชคณิต
ระหว่างอาจารยผ์ูที้มีความเชียวชาญดา้นการสอนและอาจารยที์มีประสบการณ์โดยทวัไป พบว่า
อาจารยที์มีความเชียวชาญจะมีความสามารถในการเตรียมการสอน มีกลยุทธ์การสอน และเป็นผูที้มี
ความสามารถในการสะทอ้นและเชือมโยงบทเรียนไดม้ากกวา่อาจารยท์วัไป และทาํให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้และมีความเขา้ใจในเนือหาของวิชาพีชคณิตไดอ้ยา่งลึกซึง  ซึงเครเบอร์ (Kreber,  2002) 

แบ่งอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ ผูส้อนทีมีประสบการณ์ (teaching excellence) เป็น
ผูที้มีความสามารถในการสอนให้ผูเ้รียนบรรลุตามศกัยภาพและเป้าหมายของหลกัสูตร สามารถ
ประเมินได้ถึงคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ผูส้อนทีเป็นผูเ้ชี ยวชาญด้านการสอน ( teaching  

expertise) เป็นผูที้มีประสิทธิภาพสูง มุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยใหค้วามสาํคญักบักระบวนการมากกวา่ผล
การเรียน เป็นผูคิ้ดวธีิสอนหรือกลยทุธ์การสอนเพือพฒันาผูเ้รียน  และเป็นผูที้คิดสะทอ้น (reflective 

thinking)  เ รียนรู้และพัฒนาตนเองในการสอนอย่างต่อเนือง  และผู ้สอนทีเป็นนักวิชาการ 

(scholarship of teaching) ซึงเป็นผูที้มีความสามารถในการสอน  มีคุณลกัษณะของผูเ้ชียวชาญ และ
สามารถทีจะนาํผลการวจิยัเพือพฒันาผูเ้รียนไปเผยแพร่ และเป็นการส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นคุณภาพ
การเรียนการสอนและการพฒันากระบวนการเรียนรู้  แต่เนืองจากในยุคทีมีความแข่งขนัสูง  และ
ความตอ้งการผูเ้รียนทีมีความสามารถทีประกอบอาชีพและดาํรงตนในยคุสือสารสารสนเทศ  ผูส้อน
จึงตอ้งพฒันากลยทุธ์การสอน มุ่งพฒันากระบวนการเพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์
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จึงตอ้งพฒันาจาก  teaching excellence ไปสู่ teaching expertise  และ scholarship  of teaching ใน
อนาคต  ดังทีกลิกแมน (Glickman, 2010: 342-343) ได้เสนอขันตอนการพัฒนาวิชาชีพ 

(professional development stages) เป็น 3 ระดบั คือ 1) การปฐมนิเทศสร้างความเขา้ใจให้ความรู้ 

(orientation stage)  2)  การปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพ (integrating stage)  3) การพฒันาวิชาชีพสู่
ความเป็นผูเ้ชียวชาญ (refinement stage)  การจดัอาจารยเ์ป็นสามกลุ่มของเครเบอร์สอดคลอ้งกบั
นกัวิชาการหลายท่าน เช่น กลิกแมน (Glickman,  2001) สเตนเบิร์กและฮอวร์าธ (Sternberg and 

Horvath, )  เจโคเบน  (Jacosben, 2010) และ เฮตไต (Hettei,  2003) ทีจดัอาจารยไ์วส้ามกลุ่ม
เช่นกนั โดยในสามระดบันัน จะมีอาจารยผ์ูมี้ความเชียวชาญด้านการสอน (teaching expertise)            

อยู่ดว้ย โดยอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาถือว่าเป็น excellence teacher เพราะเป็นผูมี้ความรู้ความ
เชียวชาญในเนือหาตามศาสตร์ทีตนศึกษามาอยา่งลึกซึง มีความสามารถและความตงัใจทีจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้    แต่เนืองจากคณาจารยส่์วนใหญ่ทีเขา้มาเป็นอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา
ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในการเป็นผูส้อน เรียนรู้เกียวกบัหลกัการสอน และจิตวิทยาการเรียนรู้ เพราะ
สถาบนัการศึกษาทีอาจารยส์าํเร็จการศึกษามาเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ตามวิชาชีพ
ในศาสตร์นัน   เมือต้องปฏิบัติหน้าทีในการสอน  อาจารย์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการสอนตาม
ประสบการณ์ทีตนเองไดรั้บระหว่างการเป็นนกัศึกษา  ซึงทกัษะและความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยจ์ะเพิมพูนตามระยะเวลาการทาํงาน ความเอาใจใส่ ของอาจารยแ์ต่ละท่านเป็นหลกั             

แต่เมือสภาพสังคมทีเปลียนแปลง  คณาจารย์ จึงต้องปรับเปลียนกระบวนทัศน์ บทบาท และ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม ปรับเปลียนจากการเป็น
ผู ้(สอน) ถ่ายทอดความรู้ (teacher)  มาเนน้การเป็นผูชี้แนะ (facilitator) วิธีการเรียนรู้เพือสร้างองคค์วามรู้
แก่นกัศึกษา เนน้การสอนเชิงสร้างสรรค ์มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษา ซึงต้องอาศยัการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการพฒันาอย่าง
ต่อเนืองดว้ยการพฒันาวิชาชีพทีมุ่งเน้นให้อาจารยเ์กิดความเชียวชาญในการสอน สามารถจดัการ
เรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ   เป็นผู ้ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ
กระบวนการคิดขนัสูง และมีคุณลกัษณะทีสามารถปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพในสังคมยุคใหม่   ดงัที 

การ์มสตนั (Garmston, 1998)  เสนอว่าการพฒันาวิชาชีพทาํให้ผูส้อนสามารถพฒันาจากผูไ้ม่มี
ประสบการณ์ไปสู่ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนได ้

การพฒันาวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีการดาํเนินการพฒันาตาม
สภาพทีเป็นจริงทงัอาจารยใ์หม่ และอาจารยที์มีประสบการณ์ทาํงานสําหรับอาจารย์ใหม่ มีการ
จดัระบบมิตราจารย ์เพือให้อาจารยที์มีประสบการณ์เป็นผูช่้วยเหลือให้คาํแนะนาํอาจารยใ์หม่ทงั
ดา้นการสอน การวิจยั และการเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั  สําหรับการให้ความรู้และทกัษะในการสอน 

มหาวิทยาลยัโดยสถานพฒันาคณาจารยมี์การจดัสัมมนาอาจารยมื์ออาชีพ เพือให้อาจารยใ์หม่มี
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ความรู้ความเขา้ใจในระบบการสอน ตงัแต่การวางแผนการสอน การเลือกวิธีสอน เทคนิคการสอน 

การวดัผลประเมินผล  ส่วนอาจารยที์มีประสบการณ์มหาวิทยาลยัมีการจดัอบรม สัมมนา เพือให้
ความรู้และทกัษะ รวมทงัมีการจดัเสวนาเพือแลกเปลียนเรียนรู้ มีการจดักิจกรรมเพือสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียนการสอน การใหค้าํปรึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุดา้นการสอนและการเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั   

การพฒันาวชิาชีพทีจดัขึนเป็นการใหค้วามรู้ดว้ยการบรรยาย การฝึกปฏิบติัทีจดัเป็นครังคราว  

อาจไม่เพียงพอทีจะส่งเสริมให้อาจารยไ์ดพ้ฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

ไดอ้ยา่งต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ  (Costa and Garmston, 2002: 38)  ซึงจากการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม
และสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการในการจดัประชุม เสวนา ต่างๆ พบวา่ อาจารยมี์ความตอ้งการใน
การเพิมพูนและพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การวิจยัในชันเรียน           

โดยรูปแบบทีมีความตอ้งการคือการแลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์ การเสวนาเพือหารือเพือ
ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน และการพฒันาผูเ้รียน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษารูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษาของ ลอร์คิน (Lorkin, 2001 cited by UNESSCO,  2003: 73)  

ทีพบวา่การพฒันาวชิาชีพในระดบัอุดมศึกษาไม่ปรากฏรูปแบบทีชดัเจน แต่หากจะให้ไดป้ระโยชน์
ทีแทจ้ริงจากการพฒันาวิชาชีพจะต้องใช้รูปแบบการร่วมมือกนั (collaborative model) เพือให้
อาจารย์สามารถทีจะพฒันาความร่วมมือกันไปพร้อมกบัการสอนในเนือหาวิชาการของตนเอง           

ซึงจะทาํใหอ้าจารยส์ามารถทีจะนาํเนือหาความรู้ไปใชส้อนโดยมีเทคนิควิธีการทีจะกระตุน้ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ไดดี้ขึน 

ดงันนั การพฒันาวชิาชีพอาจารยจึ์งควรส่งเสริมให้อาจารยเ์กิดความเชียวชาญดา้นการสอน 

(expert in teaching) โดยพฒันาให้เกิดความร่วมมือกนั (collaborative professional  development) 

อย่างจริงจงัและจริงใจ และนาํตนเองในการพฒันา (self directed professional development)             

เกิดการแลกเปลียนแนวคิดประสบการณ์ความรู้เพือพฒันาการเรียนการสอนโดยอาจประยุกต์
แนวคิดการโค้ชทางปัญญา (cognitive coaching) เพือกระตุ้นส่งเสริมให้ผูส้อนได้คิดสะท้อน
ความคิด (reflective thinking) สร้างขอ้สรุปและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โดยมีการร่วมกนัสะทอ้น
ความคิด ตามหลกัการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั (collaborative professional development) 

อยา่งเปิดเผยจริงใจ ซึงเป็นการร่วมใจกนัปฏิบติังานเพือปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของ
ตนเองอยา่งสมาํเสมอ (Glatthrorn, 1984  อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี,  2556ก: 93) มีการทาํวิจยั
ปฏิบติัการร่วมกนั (collaborative action research)  ใชก้ารสือสารต่อกนัโดยเนน้ความร่วมมือ  การ
ให้กาํลังใจ การแลกเปลียนและส่งเสริมความคิดซึงกันและกนั (collaborative reflection) ตาม
หลกัการการเรียนรู้ของผูใ้หญ่แนวมนุษยนิยม (humanism) ของ โนวส์ (Knowles, 1975)  ทีเชือว่า
ผูส้อนเป็นมนุษยที์มีศกัยภาพ มีคุณค่า และอยู่ในวยัผูใ้หญ่มีประสบการณ์และความรู้เป็นอย่างดี
สามารถเรียนรู้และนาํตนเองได้ (self directed learning) สามารถสร้างวิธีการทีจะพฒันาการเรียน
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การสอนไดเ้อง หากไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนและแนวคิดการสรรคส์ร้างความรู้เชิงสังคม (social 

constructivism) ของ ไวกอตสกี (Vygotsky, ) ทีเชือว่าผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้หากการเรียนรู้
นันมีความหมายและเชือมโยงทาํให้สามารถเกิดเป็นเป้าหมายสําคญัสามารถนํามาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนเพือใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ 

เพือเป็นการเติมเต็มต่อความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะผูรั้บผิดชอบงาน
พฒันาอาจารย ์และการเรียนการสอน  จึงสนใจทีจะพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพที
ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์เพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาเพือเป็นสร้างความร่วมมือกนัพฒันาการจดัการเรียนการสอน ใหมี้คุณภาพยงิขึนรวมทงั
ร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพของสถาบนัใหมี้ความกา้วหนา้ สามารถผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพต่อไป 

 

กรอบแนวคิดทใีช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ  เพือกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงันี 

1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎทีเีกยีวข้องกบัการพฒันาวิชาชีพ  การพฒันาวิชาชีพของครู
อาจารยที์มีบทบาทหนา้ทีดา้นการสอนในทุกระดบั มีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพของการจดั
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรเพือพฒันาคุณภาพของผู ้เรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพครังนี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการ 

แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ ดงันี 

1.1 การพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือกัน (collaborative professional development)
ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ  แกลทธอร์น (Glatthorn, 1984: 4, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี, 2556ก: 93-94) 

เป็นแนวคิดของระบบการพฒันาวิชาชีพแบบหลากหลายวิธีการโดยการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือ
กนั (collaborative professional development) มาเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ การพฒันา
วิชาชีพแบบร่วมมือกันนันเป็นวิธีการหนึง ซึงแกลทธอร์นกล่าวไวว้่า  การพฒันาวิชาชีพแบบ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ คือกระบวนการทีผูส้อนตงัแต่  คนขึนไป ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน
เพือปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเอง โดยมีการสังเกตการสอนกนัและกนัในชนัเรียน
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกตการสอนร่วมกนัและอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั
บางครังอาจเรียกการพฒันาวิชาชีพแบบนีวา่ การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (peer to peer coaching 

หรือ peer coaching) หรือการพฒันาวชิาชีพแบบเพือนร่วมอาชีพ (collegial coaching)  

 การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัทาํให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเป้าหมายของหลกัสูตรเนืองจากการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัทาํให้เกิดการพฒันาทงัผูส้อน
และผูเ้รียน ดงัผลการวิจยัของ คอร์ดดิงเลย ์เบล รันเดล และ อีเวนส์ (Cordingley, Bell, Rundell and 

Evans, ) ทีศึกษาผลกระทบของของการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกับการสอนและการเรียนรู้ 
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พบว่าการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัส่งผลต่อทงัการสอนและการเรียน ดงันี 1) ผลดา้นบวกต่อ
ผูส้อน ไดแ้ก่  เกิดความเชือใจและมนัใจระหว่างผูส้อนมากขึน เพิมความเชือให้กบัผูส้อนในพลงั
ของตนทีจะสร้างการเรียนรู้ทีแตกต่างของผูเ้รียน  สร้างการพฒันาการทาํงานร่วมกนั แต่อย่างไรก็
ตามผูส้อนก็ยงัมีความกงัวลใจเมือมีการสังเกตการสอนและการสะทอ้นผลการสอน และยงัเป็นการ
เพิมความรู้และการปฏิบติั  2) ผลทางบวกต่อผูเ้รียน ไดแ้ก่ เป็นการเพิมการแสดงออกถึงแรงจูงใจ
ของผูเ้รียนทีจะเรียนรู้  เกิดการพฒันาเกียวกบัการปฏิบติั เช่น ผลจากการสอบ ความสามารถทีมาก
ขึนอย่างยอดเยียมของการแปลงขอ้มูลเป็นรหัส (decoding)  มีการตอบรับทางบวกมากขึนต่อวิชา
เฉพาะ  มีความสามารถในการจดัการในการทาํงานมากขึน ใชค้วามร่วมมือกนัเป็นกลยุทธ์การเรียน  

มีการตอบรับกบัคาํถามของอาจารยผ์ูส้อนมากขึน และผูเ้รียนเกิดการพฒันากลยุทธ์การเรียนในการ
ทาํกิจกรรมการเรียนและเกิดการพฒันาในระดบัทีกวา้ง 

 .  การพัฒนาวิชาชีพด้วยการพัฒนาตนเอง (self directed development) การ
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนในระดบัอุดมศึกษานนั ถือวา่อาจารยเ์ป็นผูมี้
คุณวุฒิมีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง ดงันนัผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดในการพฒันาตนเอง
หรือการพฒันาวิชาชีพแบบนาํตนเอง (self directed professional development) ของแกลทธอร์น 

(Glatthorn, 1984) มาใชใ้นขนัตอนของการพฒันาวิชาชีพ การพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง
เป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาในวิชาชีพอาจารย ์ทีผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการ กาํหนด เป้าหมาย 

วธีิการพฒันาและดาํเนินการพฒันาดว้ยตนเอง ภายใตก้ารใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริมของ
ผู ้บ ริหาร  ผู้เ ชียวชาญเฉพาะด้าน  หรือผู ้ที มี ส่ วนรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบนัการศึกษาโดยมีแนวทางดงันี  (วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ก: 247)   1) ผูส้อนเลือกปัญหา ประเด็น 

หรือเรืองทีสนใจทีจะปรับปรุงพฒันา 2) เลือกวิธีการ เทคนิควิธีทีเหมาะสม และสนใจจะนาํมาใช้ใน
การวางแผนการสอน  3) เขียนแผนการสอน แผนการพฒันาตนเอง และแผนการปฏิบติัในการ
ปรับปรุงและพฒันาตนเอง สร้างหรือเลือกเครืองมือหรือวิธีสังเกต และบนัทึกการสอนของตนเอง
กาํหนดวนั และเวลา รายงานผลการพฒันาตนเองกบัเพือน หรือผูรั้บผิดชอบโครงการ 4)วิเคราะห์ขอ้มูล 

และประมวลผลขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน ผลการทดสอบการเรียนรู้ของนกัเรียน 

แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และจากแบบประเมินผลการสอนของตนเอง           

5)ไตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเกียวกบัผลงานของตนเอง และนาํเสนอรายงานผลสําเร็จการพฒันา
วิชาชีพด้วยการพฒันาตนเองจะทาํให้เกิดพฒันาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะ
อาจารยจ์ะเกิดความตระหนกัในตนและสร้างความรับผิดชอบการพฒันาและเติบโตในวิชาชีพของ
ตนเอง และเกิดการพฒันาอยา่งยงัยนื (Brown and others, 2001) 

 1.3 การโค้ชทางปัญญา (cognitive coaching)  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการสร้างความ
ไวว้างใจ (trust) การกระตุน้การสะทอ้นความคิด (reflective thinking)  และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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(self-directed learning) ของการโคช้ทางปัญญา ของคอสตาและการ์มสตนั (Costa and Garmston, 200 ) 

มาใช้ในกระบวนการของรูปแบบการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเพราะการโค้ชทางปัญญาเป็น
กระบวนการส่งเสริมช่วยเหลือทางวิชาการให้เจริญกา้วหน้า โดยเฉพาะในการพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและของเพือนร่วมอาชีพของอาจารยไ์ดแ้ก่  การกระตุน้ให้
คิดสะทอ้น (reflection) สร้างขอ้สรุป และตดัสินใจดว้ยตนเอง ซึงจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเต็ม
ใจทีจะปรับเปลียนความคิดและการกระทาํของตนและเป็นการพฒันาวิชาชีพทีส่งเสริมความเป็น 

มืออาชีพ (professional) เพราะการโคช้ทางปัญญา (cognitive coaching) เป็นรูปแบบหนึงของการ
พฒันาวิชาชีพเพือการพฒันาทางวิชาการโดยผูรั้บการโค้ชเป็นผูน้ําตนเอง หรือเป็นการเรียนรู้              

เพือการปรับปรุงและพฒันาการสอนดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (self-directed learning) ซึงทาํให้
เกิดการคิด การพฒันา และการสร้างความรู้ให้เกิดขึนภายในตนเองได ้(Costa and Garmston,  2002: 31) 

ภายใตค้วามร่วมมือกนั และช่วยเหลือซึงกนัและกนั เชือใจกนั เพราะการโคช้ทางปัญญา เป็นการ
กระตุน้การใชก้ระบวนการทางปัญญาของอาจารยผ์ูส้อน และใชท้กัษะในการตดัสินใจเพือปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนการสอน (Maskey, 2009: 64) การส่งเสริมให้ความช่วยเหลือของโคช้
หรืออีกฝ่ายหนึงไม่ได้เป็นการให้คาํแนะนาํ หรือการชีแนะให้อาจารยถึ์งสิงทีควรทาํ แต่เป็นการ
กระตุน้สะทอ้นการคิดเพือใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดใ้ชค้วามคิดในระดบัสูง โดยใชเ้ครืองมือการสนทนากนั 

(coaching tools) ประกอบด้วย การถอดความหมายของคาํพูด (paraphrasing) การหยุดให้คิด 

(pause) การเจาะหาความคิด (probe) และการให้ความใส่ใจ (pay close attention) (Costa and 

Garmston, 2002: 28)  ผลลพัธ์ทีเกิดจากการโคช้ทางปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้อนและช่วย
ใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้เพิมขึน และอาจารยผ์ูส้อนพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการคิด และการสะทอ้นความคิดไดซ้บัซ้อนมากขึน เกิดความพึงพอใจ
ในการทาํหนา้ทีของครู มีความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน และสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาชีพ
ในการทาํงาน (Edwards, 2001 cited by Costa and Garmston, 2002: 37; Maskey, 2009: 63) 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญพร ชืนกลิน (2553: 249) ทีศึกษาการพฒันารูปแบบการโคช้ เพือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

พบวา่อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการโคช้หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  และมีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลหลงัการทดสอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อาจารยพ์ยาบาลมีการพฒันาระดบัความสามารถในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้จากระดบัดีในครังที 1 ไปสู่ระดบัดีมากในครังที 2   ระดบัคะแนนเฉลียมีแนวโนม้สูง  

เมือประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลพบว่าหลงัการทดลองนกัศึกษา
พยาบาลมีคะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลอง อาจารยพ์ยาบาล
และผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้เพือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์
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พยาบาล ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลรูปแบบการโคช้พีพีซีอีอยู่
ในระดบัมากทีสุด 

 ผูว้ิจยัได้นําหลักการของการโค้ชทางปัญญามาใช้ในขนัการสะท้อนการคิด          

เชิงปัญญา (cognitive reflection) 

 1.4 การร่วมมือกันวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน (collaborative action research)     
ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการร่วมมือกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนของ แกลทธอร์น (Glathorn, 2002)  

ดิอาซ-เมกจิโอไล (Diaz-Mggioli, ) และ  รีสัน (Reson, 1994  cited by Diaz-Maggioli,  2004: 61)  

มาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั การร่วมมือกนัทาํวิจยัในชนัเรียนเป็นการร่วมมือทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียน เป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเนืองจากการตงัสมมติฐานของผูส้อน           

ทีมีต่อการสอนของตนเองและการเรียนของผูเ้รียนในชนัเรียน มีการเรียนรู้ผา่นรายงานเชิงพรรณนา 
การสนทนาทีมีวตัถุประสงค์ทีชดัเจน  การแลกเปลียนความคิดประสบการณ์จากเพือนร่วมวิชาชีพ
หรือเพือนอาจารย ์เพือสะทอ้นความคิดและตอบคาํถามตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการเรียนการสอน 

(Miller and Pine, 1999 cited by Diaz-Maggioli,  2004: 61) วตัถุประสงคข์องการร่วมมือกนัทาํวิจยั
ในชนัเรียน ไดแ้ก่ 1) เพือลดช่องวา่งระหวา่งการทาํงานระดบัมหาวิทยาลยัและภาควิชา  2) เพือให้
โอกาสอาจารยใ์นการพฒันาร่วมกนั  3) เพือเป็นการจาํลองการปฎิรูปการเรียนรู้หรือการศึกษา               
4) เพือร่วมมือกนัเพิมสถานภาพในการพฒันาวิชาชีพของการสอน 5)  เพือการแลกเปลียนความรู้ 

ประสบการณ์ เป็นการทบทวนทฤษฎีและความรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

 การร่วมมือกันทาํวิจยัปฏิบติัการในชันเรียนจะเป็นจุดเริมตน้จากการมุ่งมนั
ตงัใจทีจะปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั (Cohen and Manion,  2000 cited by Diaz-Maggioli, 2004: 

61) แนวคิดสาํคญัของการวจิยัคือการใชส้ถานการณ์ทีเกิดขึนร่วมกนัในสังคม  และไม่ใช่เพียงแค่ตวัเลข 

สถิติ เท่านนั แต่เป็นการสะทอ้นปรากฎการณ์ทีเกิดขึนเฉพาะ แมคแทคคาร์ด (McTaggart, 1997 

cited by Diaz-Maggioli, 2004) อธิบายกระบวนการนีวา่ ในการตดัสินใจว่าการพฒันาจะเริมทีใด 

กลุ่มผูท้าํวจิยัจะเป็นผูร้ะบุขอบเขตซึงเป็นสิงทีกลุ่มไดรั้บปัญหาทีต่างก็ตระหนกัร่วมกนัและเกิดขึน 

กลุ่มวิจยัออกแบบการทาํงานร่วมกนัโดยมีฐานในความสนใจและตระหนกัในเรืองเดียวกนั  โดย
การทาํวิจยัง่ายๆ ทีคนในกลุ่มสามารถจดัการได ้เงือนไขภายใตสิ้งทีทุกคนสามารถทีจะเรียนรู้ได ้

จากประสบการณ์ของตนเอง และทําให้คนอืนๆ สามารถเข้าถึงประสบการณ์นันได้   โดย
กระบวนการทาํวิจยันนัจะมีลกัษณะสะทอ้นแบบเกลียว (spiral of reflection) และปฎิบติั ซึงเป็น
เรืองทีสามารถทาํไดน้อกจากนนั  สมิธ (Smith, 1999 cited by Diaz-Maggioli,  2004: 67) เสนอวา่
การร่วมมือกนัทาํวจิยัจะมุ่งการร่วมกนัเรียนรู้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการทาํวิจยัซึงเป็นความ
ตอ้งการของสังคมอาจารย ์ขนัตอนของการทาํวจิยั ประกอบดว้ย 1)การตงัคาํถามหรือปัญหาการวิจยั 

(posing unambiguous questions)  2) การแสดงวิธีการศึกษาวิจยัออกเป็นผงักราฟฟิก  (charting the 
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inquiry) 2) การเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้ง (gathering relevant data) 3) การแปลผลขอ้มูล (Interpreting 

the data)  4) การปฏิบติั (taking action) 5) การสะทอ้นผลระหว่างการดาํเนินการเป็นระยะๆ 

(reflecting on the consequences of the action) การร่วมมือกนัทาํวิจยัในชนัเรียนระหวา่งนกัวิจยัใน
มหาวิทยาลยัและอาจารย์ผูส้อนจะทาํให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสในการนาํผลการวิจยัไป
ใชไ้ดจ้ริง และทาํใหอ้าจารยเ์กิดการพฒันา  และทาํให้เกิดโอกาสอยา่งมากในการพฒันาวิชาชีพของ
อาจารย ์(Clift and others,1988; Rafferty, 1995; Cardelle-Elawar, 1993 cited by Diaz-Maggioli,  

2004) นอกจากนันการวิจยัในชันเรียนทาํให้อาจารยผ์ูส้อนสามารถนาํผลไปใช้และปรับปรุงการ
สอนหรือการเรียนในชนัเรียนไดอ้ยา่งทนัทีและทาํไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 1.5 ทฤษฎีการเปลียนแปลง (change theory)  ในการพฒันาวิชาชีพจะตอ้งมีการ
เปลียนแปลงและเกิดแรงตา้นในการเปลียนแปลง ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดจากทฤษฎีการเปลียนแปลงที
เสนอโดย เลวนิ (Lewin,  1951) มาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพ เลวนิ เสนอวา่ กระบวนการเปลียนแปลง
ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ ขนัละลาย (unfreezing) ขนัปรับเปลียน (movement)  และ ขนัสร้าง
ความคงทน (refreezing)  ในการพฒันาวชิาชีพการสือสารเพือทาํให้เกิดความเขา้ใจจึงมีความสําคญั
และลดแรงตา้น โดยผูไ้ดรั้บผลกระทบตอ้งรู้เหตุผลในการเปลียนแปลงว่าหากไม่เปลียนแปลงจะ
เกิดผลกระทบอยา่งไรต่อสถาบนัและตนเอง  และสิงทีมีประสิทธิผลมากทีสุดในการเปลียนแปลง 

คือการอาํนวยความสะดวกต่อการเปลียนแปลง และผูที้ไดรั้บผลกระทบ และให้เวลาในการปรับตวั 

ใหค้วามมนัใจวา่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนก่อประโยชน์ต่อสถาบนั ผูเ้กียวขอ้ง และตนเอง  ซึงเป็น
วธีิการเปลียนใหผู้ต่้อตา้นมาเป็นผูส้นบัสนุนการเปลียนแปลง 

 โดยในขนัของการแลกเปลียนประสบการณ์ (sharing experience) เป็นการ
ละลายและปรับเปลียนทศันคติในการพฒันาวิชาชีพให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกนั  การรับฟังกนั
และกนั เพือให้ความมนัใจว่าการเปลียนแปลงทีเกิดขึนก่อประโยชน์ต่อสถาบนั ผูเ้กียวขอ้ง และตนเอง  
ในขนัการพฒันาวิชาชีพในแต่ละขนัก็มีการสนับสนุนจากหน่วยงานและอาํนวยความสะดวกให้
อาจารยเ์พือการพฒันาวชิาชีพ ซึงเป็นวธีิการเปลียนใหผู้ต่้อตา้นมาเป็นผูส้นบัสนุนการเปลียนแปลง 

 .  หลกัการแนวคิดการสือสาร  การสือสารเป็นกระบวนการทีสร้างความเขา้ใจใน
การพฒันาวชิาชีพ และเป็นกระบวนการในการพฒันาวชิาชีพทีจะตอ้งใชใ้นการแลกเปลียนความคิด
และประสบการณ์  การสะทอ้นความคิด  ดงันนัผูว้ิจยัจึงนาํพืนฐานแนวคิดการสือสารทีเปิดโอกาส
ให้คิด (freeing response) ของ วชัรา เล่าเรียนดี (2556ก: 172) ร่วมกบัแนวความคิดเรืองการพฒันา
วิชาชีพแบบร่วมมือกนัของ แกลทธอร์น (Glathorn, 1984) และการโคช้ทางปัญญาของคอสตา้และ
การ์มสตนั (Costa and Garmston, 2002) มาใช้เป็นแนวทางในการสือสารระหวา่งอาจารยด์ว้ยกนั 

และระหวา่งอาจารยแ์ละผูว้ิจยั  ในการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ (sharing experience) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 

 

การสะทอ้นความคิด (reflective cognition) และการเรียนรู้จากการไตร่ตรองผลการปฏิบติั (learning 

from reflection) 

 .  ทฤษฎีแรงจูงใจ (motivate theory)  การพฒันาวิชาชีพอาจารยซึ์งเป็นการ
ทาํงานเพือมุ่งความสาํเร็จขององคก์ารคือสถาบนัการศึกษา ทีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความเต็มใจ
ของคณาจารยใ์นการพฒันาผูเ้รียนและสถาบนัการศึกษาเพือสามารถผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร การจูงใจเป็นการสร้างบรรยากาศความร่วมมือทีคณาจารยจ์ะมีความสุขและ
ความพอใจและเตม็ใจทีจะร่วมมือกนัเพือใหผ้ลงานบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้การจูงใจเป็นการ
กระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารยเ์กิดความร่วมมือเพือให้การพฒันาการเรียนการสอนและการ
พฒันาวิชาชีพบรรลุจุดมุ่งหมาย  โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) และดอมเจน (Domjan, 1996: 199) 

กล่าวว่าพฤติกรรมทีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมทีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิงเร้าปกติ
ธรรมดา แรงจูงใจจะทาํให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อสิงเร้าทีเหมาะสมทีสุดใน
แต่ละสถานการณ์ทีแตกต่างกนัออกไป ดงันนัหากมีวิธีการจูงใจคณาจารยที์เหมาะสมก็จะส่งผลต่อ
การสร้างความร่วมมือในการพฒันาวิชาชีพ ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดแรงจูงใจตามทฤษฎีความคาดหวงั
ของวรูม (Vroom Expectancy Theory) ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor 

Theory) และ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Need Achievement 

Theory) มาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพ 

 วรูม (Vroom, 1964) เนน้ค่านิยมในการทาํงานอยู ่2 เรือง คือเรืองค่านิยมในงาน
ว่าทาํงานแล้วคาดหวงัว่าจะไดอ้ะไรและอีกเรืองทีเน้นคือแรงจูงใจซึงกาํหนดทิศทางการกระทาํ
เพือให้ได้ตามค่านิยมของตนคือคาดหวงัว่าจะได้ตามค่านิยมซึงเป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความ
พยายามกระทาํใหส้าํเร็จ แนวคิดของวรูมเนน้ใน 2 เรืองดว้ยกนัคืองานเกิดจากความพยายามบวกกบั
ความสามารถของตนจากคาํอธิบายดงักล่าวนีหากมองทศันะของกลุ่มพุทธินิยมกลุ่มนีจะกล่าวว่า
ความคาดหวงัซึงเป็นความคิดของบุคคลเป็นจุดสําคญัของแรงจูงใจแนวคิดในทฤษฎีของวรูมสรุป
ไดว้า่ แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เกิดจากความคิดของบุคคลในการตงัความคาดหวงัในสิงที
กระทาํซึงความคาดหวงันนัมกัเป็นไปตามค่านิยมของตน ทาํให้บุคคลพยายามทาํให้ได้หากสิงที
พยายามสอดคลอ้งกบัความสามารถดว้ยแลว้ ก็จะเป็นแรงจูงใจทีเขม้ขน้สําหรับบุคคลแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลทาํงาน คือการสร้างความคาดหวงัการใหต้ระหนกัในค่านิยมต่องาน การ
ใช้ความพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงานและการช่วยให้บุคคลเขา้ใจบทบาทของตน             

ในงานนนัๆ 

 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1983) เน้นอธิบายและให้ความสําคญักบัปัจจยั 2 

ประการไดแ้ก่ ตวักระตุน้ (motivators) และ การบาํรุงรักษา (hygiene) สองปัจจยัดงักล่าวนีมีอิทธิพล
ต่อความสาํเร็จของงานเป็นอยา่งยงิ ผลของปัจจยัดา้นตวักระตุน้และการบาํรุงรักษาต่อเจตคติในงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

 

ของผู ้ปฏิบัติคือ ปัจจัยตัวกระตุ้นทาํให้บุคคลเกิดความพอใจ ตัวกระตุ้นประกอบด้วยปัจจัย                     

6 ประการ ดงันี  1) ความสัมฤทธิผล  2) การยอมรับนบัถือจากผูอื้น 3) ลกัษณะงานทีน่าสนใจ                

4) ความรับผิดชอบ 5) โอกาสทีจะเจริญกา้วหน้า 6) การเจริญเติบโต  ส่วนปัจจยับาํรุงรักษาเป็น
ปัจจยัภายนอกทีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ นโยบาย การบริหาร สภาพการ
ทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และค่าตอบแทน การนาํทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กไปใชใ้นการ
พฒันาวิชาชีพคือการจูงใจเพือสร้างความร่วมมือและสร้างความตระหนกัเกียวกบัความสําคญัของ
การพฒันาผูเ้รียนทีเชือมโยงถึงการพฒันาวิชาชีพโดยสร้างบรรยากาศให้อาจารยเ์กิดความพึงพอใจ 

ทีคาํนึงถึงปัจจยับาํรุงรักษาซึงไดแ้ก่ มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี การให้การสนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกทีมีการบริหารจดัการทีชดัเจนความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งอาจารยแ์ละหน่วยงาน  

ประโยชน์ตอบแทนจากการพฒันาวิชาชีพ  รวมทงัการให้ความสําคญัของระดบันโยบาย  เป็นตน้
ดงันนัปัจจยับาํรุงรักษาเหล่านีจึงมีความสําคญัและมีความจาํเป็นและเมือมีปัจจยัเหล่านีอยูแ่ลว้ก็จะ
เป็นการง่ายทีจะจูงใจคณาจารยโ์ดยใชปั้จจยักระตุน้เพือใหค้ณาจารยมี์ความเตม็ใจและร่วมมือ 

 แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1973) เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลทีกระทาํ
เพือให้ไดม้าซึงความตอ้งการความสําเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํของเขาซึงความ
ตอ้งการความสาํเร็จนีในแง่ของการทาํงานหมายถึงความตอ้งการทาํงานทีดี ทาํงานนนัให้ดีทีสุดและ
ทาํไดส้ําเร็จเมือทาํไดส้ําเร็จแลว้จะเป็นแรงกระตุน้ให้ทาํงานอืนให้สําเร็จต่อไปซึงจากทีกล่าวนีจะ
เห็นไดว้า่ในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์นนัอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงหากใช้
วิธีการสร้างความร่วมมือทีเหมาะสมก็จะเต็มใจทีจะร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนให้ประสบ
ผลสาํเร็จได ้

2.  หลักการแนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
ความเชียวชาญด้านการสอน 

.  การพฒันาวชิาชีพครูหรือการพฒันาวชิาชีพอาจารย์  ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดในการ
พฒันาวิชาชีพครูหรืออาจารย ์(professional development) มาใช้ในการพฒันารูปแบบ โดยการ
พฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนการทีพฒันาความกา้วหน้าในงานและความรู้ ทกัษะ และทศันคติของ
ผูป้ฏิบัติงาน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ รู้จ ักการทาํงานร่วมกันและมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

ตลอดจนตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ สําหรับการ
จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาบณัฑิต ทิพากร (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, บรรณาธิการ, ) กล่าววา่ 
การพฒันาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการซึงทาํให้บุคลากรมีความใส่ใจในงานทีตนกระทาํ สร้าง
แรงจูงใจในการทาํงานใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ สร้างความมนัคงให้ชีวิต และสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัใหก้บัองคก์รทีตนทาํงานอยู ่ การพฒันาวิชาชีพอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จึงเป็นการ
พฒันาอาจารยใ์หมี้ศกัยภาพทงัดา้นการสอน การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (วจิยั) และประยุกตใ์ชค้วามรู้
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ในการบริการวิชาการ เพือความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและการทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษา             
การพฒันาวิชาชีพสําหรับอาจารยท์างการศึกษา หรือ staff development (Glickman and others, 2010)        

มีความจาํเป็นมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับสถาบนัการศึกษาและองค์กร   เพือผลลพัธ์สูงสุดทีตอ้งการ
คือ อาจารยผ์ูส้อนมีพฒันาการเรียนการสอนเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสําคญั นอกจากนนั  

การพฒันาวิชาชีพยงัเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยหน่วยงานทีรับผิดชอบใน
การจดัการศึกษาเพือพฒันาอาจารย์และบุคลากรในทุกด้าน ทงัในเรืองทีเกียวกับงานในหน้าที
รับผิดชอบและความรู้ และความพึงพอใจในงานและอาชีพ ซึงช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของ
ตนเองให้เจริญกา้วหน้า และมีสมรรถภาพในการทาํงานทีสูงขึนนาํไปสู่การปรับปรุงการเรียนการ
สอนเป็นสําคญั การส่งเสริมและพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรให้มีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  จะ
ส่งผลถึงพฒันาการดา้นคุณภาพของผูเ้รียนในทีสุด (Glickman and others, 2004 อา้งถึงในวชัรา             
เล่าเรียนดี, 2554ก: 134 -135, วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ก: 134 -135)  

.   ความเชียวชาญด้านการสอน (Expert in Teaching) ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการ
ส่งเสริมทีเน้นการพฒันาผูเ้รียนโดยความเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน ของ สเตนเบิร์ค และ ฮอร์วาธ 

(Sternberg and Horvath, 1995)  การ์มสตนั (Garmston,1998)  เครเบอร์ (Kreber, 2002)  และ เฮตไต 

(Hattie, 2003) มาเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ  โดยผูเ้ชียวชาญด้านการสอน ( teaching 

expertise) คือ ผูส้ามารถสร้างความคิดรวบยอดและกาํหนดลาํดบัขนัของความรู้ทีมีการประเมิน
เบ็ดเสร็จและใชสิ้งเหล่านนัไดอ้ยา่งมีทกัษะอย่างเยียมยอด มีความเขา้ใจเกียวกบักลยุทธ์การสอน
อย่างลึกซึงและรู้ว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมทีสุดสําหรับเนือหาทีจะสอน รวมทงัมีความรู้ในเรืองทวัๆ ไป
เกียวกบัการสอน เช่น การจดัการชนัเรียน การตงัเป้าประสงค/์สิงทีคาดหวงั การจดัการกบัการถ่ายโยง 

และการสอนเพือให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้เพือสร้างความรู้ใหม่ถ่ายโยงไปสู่การปฏิบัติจริง 

(Garmston, 1998: 1)  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน เป็นผูท้าํงานแบบมืออาชีพทีพฒันาและสร้างปัญญา
ความคิดของตนเองเพือความกา้วหนา้ทางอาชีพอยา่งต่อเนือง (cognitive growth for career path)  

การปฏิบติังานแบบมืออาชีพจะมุ่งปฏิบติังานโดยมีการคิดวิเคราะห์เจาะลึก (analytical thinking) 

และคิดสะทอ้น (reflective thinking) ในเรืองทีทาํ เพือสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงและอยา่งลึกซึง
ในเรืองนนั และตอ้งใช้การวิจยัซึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครืองมือในการเรียนรู้และ
พฒันางานของตน ทาํใหข้อ้เรียนรู้มีหลกัฐานทีน่าเชือถือ  โดยอาจารยมื์ออาชีพจะตอ้งเป็นผูส้อนทีดี
และ 1) มีความเชียวชาญดา้นเนือหาความรู้ (expert teacher have expert knowledge) ประกอบดว้ย 

ความรู้ในเนือหาในศาสตร์ของตน (content knowledge) ความรู้ทางด้านการสอนหรือวิชาครู 

(pedagogical knowledge) ความรู้ทีเกิดจากการผสมผสานแนวคิดทางวิชาการครูและเนือหาเฉพาะ
ทาง (pedagogical – content knowledge) ทีเป็นความรู้ทีกวา้งขวางและลึกซึง  2)  มีความสามารถใน
การจดัทาํแผนการเรียนรู้ (organization – lesson plans) ในระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่แผนระดบัหลกัสูตร 
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(global plans) แผนระดบัวิชา (local plans)  และแผนยอ่ยระดบัเนือหาเพือการตดัสินใจ (decision 

elements)  แผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขนัมีความเชือมโยงกนัและมีตวัอยา่งทีสามารถทาํให้เกิด
การเรียนรู้และเขา้ใจเนือหาได ้3) มีความรู้เกียวกบับริบทการสอนและผูเ้รียน (knowledge about the 

teaching context) ไดแ้ก่ วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพสามารถใช้ทรัพยากรการอนัมีอยู่จาํกดัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถจดัการสอนไดต้ามความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนแต่ละคน  3) มี
ทกัษะในการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  4) มีความสามารถในการวางแผน ติดตาม และประเมิน  5)  มี
ความรู้กระบวนการคิดและรู้กระบวนการพฒันาตนเองในการทีจะวางแผน ติดตาม และประเมินผล 

6) มีการคิดเกียวกบัการคิด ดงันนัทกัษะการสอนของผูเ้ชียวชาญจะมาจากผลจากการคิดแบบอภิ
ปัญญาทีควรจะทาํไดโ้ดยอตัโนมติั  7)  ความสร้างสรรคที์เกิดจากภายในตน ไดแ้ก่ มีการนาํวิธีการ
แกปั้ญหามาวิเคราะห์บ่อยครังมีวิธีการคิดดว้ยหลกัสามวิธีทีผูเ้ชียวชาญจะคิดเกียวกบัปัญหาไดแ้ก่ 

ขอ้มูลทีเกียวขอ้งและไม่เกียวขอ้ง  ตระหนกัถึงความสําคญัของการผสมผสานขอ้มูล และการขอ้มูล
ทีได้เรียนรู้ไปใช้ในบริบทอืนๆ ดงันนัผูที้มีความเชียวชาญดา้นการสอนจึงตอ้งสามารถวิเคราะห์
ตนเองและผูเ้รียนจดัทาํแผนการสอนทีส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงสามารถเลือกวิธีการ
สอนทีส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน จดักิจกรรมทีส่งเสริมการคิดขนัสูง และวดั
และประเมินผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูง และนาํผลทีได้จากการประเมินมาปรับปรุง
พฒันาผูเ้รียน 

3.  ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  การพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมการพฒันาอาจารยแ์ละส่งผลไปยงัการพฒันาผูเ้รียน  ซึงในกระบวนการพฒันานันผลที
คาดหวงัคือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  การทาํความเขา้ใจกบัทฤษฎีการเรียนรู้จะทาํให้การร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพและการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงและกระบวนการเรียนรู้
ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 

.  ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory)  ผูว้ิจยันาํแนวคิดของทฏษฎีการเรียนรู้              

 แนวคิดเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ 

. .  ทฤษฏีปัญญานิยม (cognitive theory) หรือกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ ทีเนน้
กระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นกัคิดกลุ่มนีเชือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที
เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพนัธ์ของข้อมูล และการดึงขอ้มูล
ออกมาใช้ในการกระทาํและการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของ
มนุษย์ในการทีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ตนเอง  ทฤษฎีในกลุ่มนีทีสําคญั ๆ มี  ทฤษฎี              

คือ ทฤษฎีเกสตอลท ์(Gestalt’s theory) ทฤษฎีสนาม (field theory) ทฤษฎีเครืองหมาย (sign theory)  

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (intellectual development theory) และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (a theory of meaningful verbal learning) ผูว้ิจยันาํแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทาง
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สติปัญญา (intellectual development theory) ของกานเย ่(Gange, 1985) และทฤษฎีการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมาย (a theory of  meaningful verbal learning) ของออซูเบล (Ausubel, 1968) มาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเน้นหลักการพฒันาทางสติปัญญาว่าเกิดจากผูเ้รียนได้เรียนรู้
กฎเกณฑที์ซบัซอ้นขึนเรือย ๆ การพฒันาทางสติปัญญา เป็นการสร้างความสามารถในการเรียนรู้สิง
ทีซบัซอ้นเพิมขึนเรือย ๆ  จากกฏง่ายทีจาํเป็นก่อน  กานเย ่(Gange, 1985) เนน้การพฒันาสติปัญญา
และความรู้ในลกัษณะผสมและเป็นแนวนอน แต่ละขนัเกิดขา้มไปมาได ้การเรียนรู้และความจาํของ
มนุษยเ์กิดขึนโดยโครงสร้างทางสมองอธิบายไดโ้ดยใชท้ฤษฏีการจดัระบบขอ้มูล (information - 

processing Theory)  ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (a theory of  meaningful verbal 

learning) ซึงออซูเบล (Ausubel, 1968) ไดพ้ฒันาวิธีการทีเรียกวา่ advance organizer เพือนาํทางให้
แนวทางแก่ผูเ้รียนในรูปของสือการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํสารสนเทศที
มีความสัมพนัธ์กนัเพือช่วยผูเ้รียนเขา้ไปมีส่วนร่วมสัมพนัธ์กบัสารสนเทศใหม่ทีนาํเสนอต่อผูเ้รียน  

. .  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory)  เป็นทฤษฎีทีเน้นหลกั
สามประการ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการซึมซับหรือการบนัทึก
ขอ้มูลทีรับเขา้มาเป็นส่วน ๆ การเรียนรู้ขึนอยู่กบัความรู้เดิมเป็นปัจจยัสําคญัทีสุดของการสร้าง
ความรู้ใหม่สถานการณ์ หรือบริบทของการเรียนรู้เป็นสิงสําคญัของการสร้างความรู้ในทศันะของ
กลุ่มนี คือความรู้ (knowledge) ของบุคคลใดคือโครงสร้างทางปัญญา  (cognitive structure) ของ
บุคคลนัน  ซึงเ กิดจากความพยายามทางปัญญาของบุคคลนันในการจัดการกับโลกแห่ง
ประสบการณ์ของตนเอง โดยแนวคิดทีนาํมาใช้ในการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์และการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาคือแนวคิดการสร้างความรู้ทีเชือวา่ความรู้เป็นสิงทีสร้างขึนไดด้ว้ยตนเอง  จาก
แนวคิดการสร้างความรู้เชิงสังคม (social  construtivism) ของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978) โดย
เน้นการสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอื้น สิงสําคญัคือสังคม และการทาํงาน
ร่วมกนั ปฏิสัมพนัธ์นนัทาํให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการเปลียนแปรความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้งและ
กวา้งขวางขึน  ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดเกียวกบัปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคมนีมาใช้ในการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพของอาจารยที์มีขนัตอนการแลกเปลียนประสบการณ์ การเรียนรู้จากกนัและกนัจากการ
สะทอ้นความคิด และการวจิยัปฏิบติัการร่วมกนั  

3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  (adult learning theory)  การร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพทีส่งเสริมความเป็นผูเ้ชียวชาญด้านการสอน ซึงเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยซึ์ง            

ถือว่าเป็นผูที้มีคุณวุฒิและวยัวุฒิสูง และเป็นวยัผูใ้หญ่ ตอ้งคาํนึงถึงวิธีทีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ที
เหมาะสม เพราะผูใ้หญ่มีประสบการณ์ซึงถือวา่มีความรู้ทีฝังตวั (tacit) อยูแ่ต่เดิม การพฒันาผูใ้หญ่
จึงตอ้งแตกต่างจากเด็กทียงัขาดความรู้และประสบการณ์  การพฒันาดงักล่าวจึงตอ้งดึงเอาศกัยภาพ
ความรู้และประสบการณ์ของผู ้ใหญ่ออกมา เพือสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ให้
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เจริญกา้วหนา้อย่างต่อเนือง นอกจากนนัผูใ้หญ่ยงัมีอตัตาหรือตวัตน (ego) อนัเป็นผลมาจากความรู้
และประสบการณ์ทีมี ซึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคลากรทุกอาชีพโดยเฉพาะอาชีพของการเป็นครู
อาจารยด์งันนัผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ โนลล์ (Knowles,  1978) มาเป็นแนวคิด
ในการพฒันาวิชาชีพสําหรับอาจารย ์เพราะแนวคิดนีเชือว่าอาจารย์นนัเป็นผูใ้หญ่จะเรียนรู้ได้ดี            

ถา้หากตรงกบังานทีทาํความตอ้งการและสนใจ  ตอ้งการชีนาํตนเองมากกว่าให้ผูอื้นชีนาํ และมี
เป้าหมายในการเรียนรู้ทีเกียวกบัการแกปั้ญหาในงาน การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีหลกัการดงันี 1) ผูใ้หญ่
มีความตอ้งการในการศึกษาโดยการนาํตนเอง 2) ผูใ้หญ่นนัสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ทีมี
มาปรับใชใ้นสถานการณ์การเรียนรู้ได ้ 3) ความพร้อมและความสนใจในเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีผลมา
จากความจาํเป็นในการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงและการพฒันาตนเอง  

4) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เน้นการปฏิบติัเพือการเรียนรู้ และตอ้งการประยุกต์ใชค้วามรู้นนัโดยทนัที 

5) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นสิงทีเกิดจากการการจูงใจจากภายใน 

.  แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (self  directed learning)  ผูว้ิจยั
ใช้แนวคิดในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของโนลล์ (Knowles, 1980) มาใชใ้นการร่วมกนัพฒันา
วิชาชีพในขนัการเรียนรู้เพือพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยแ์ละการพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของนกัศึกษา  เนืองจากการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นแนวคิดการเรียนรู้ทีมุ่งให้ทงั
ผูเ้รียนผูส้อนมีการพฒันา สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอือให้เกิด
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ทีเกิดขึน
จริงในแต่ละสถานการณ์ซึงผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดริเริมวินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของตนระบุ
วตัถุประสงคแ์ละกาํหนดแผนการเรียนรู้ รวมทงัประเมินผลการเรียนรู้นนัดว้ยตนเองทงันีอาจอาศยั
ความช่วยเหลือจากผูอื้นหรือไม่ก็ได ้ กระบวนการการเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถเริมตน้ดว้ยการใช้
การสร้างกลุ่มเพือช่วยให้เกิดการผลกัดนัสู่ความตอ้งการและอาจใช้เพือนร่วมกลุ่มเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกก็ไดร้วมทงัมีการสร้างแรงจูงใจจากการทีบุคคลตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทีทา้ทายและ
จาํเป็นตอ้งใชก้ารเรียนรู้ใหม่ทกัษะใหม่เพิมเติม 

4.  ทักษะการคิดขันสูง (higher order thinking skills: HOTs) และแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดเรืองทกัษะการคิดขนัสูง3 ประเภท ได้แก่  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking)  ของ เอนนิส (Ennis, 1985)  เดรสเซลและเมยฮิ์วส์  (Dressel  and 

Mayhew, 1985) วตัสันและแกลเซอร์ (Watson and  Glaser, 1964)   วชัรา เล่าเรียนดี (2556ข)  การคิด
แกปั้ญหา (problem solving) ของดิวอี  (Dewey,  1993) เพียเจต์ (Piaget, 1962) เบริน เอดสเตรนและ           

คอมโนสกี (Bourn, Ekstrand and Domnoski,  1971) กิลฟอร์ตและเฮพเนอร์ (Guiford and Hepfner, 

1971) และการเรียนรู้เพือสร้างความรู้ใหม่ หรือการถ่ายโยงความรู้ (learning for transfer)  ของ            

คลอสไมเออร์ (Klausmeier, 1985) เฮสเคล (Haskell, 2001) เพอร์กินส์และซาโลมอน (Perkins and 
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Salomon, 1992)  เพือนาํมาใช้ในการพฒันากระบวนคิด เพือพฒันาผลการเรียนรู้ และทกัษะการคิด           

ขนัสูงของนกัศึกษา 
การคิดขนัสูง (higher order thinking)  เป็นกระบวนการคิดทีมีความซับซ้อน                

ใช้กระบวนการหลายระดับ  ผู ้ทีมีความสามารถในการคิดขันสูงจะสามารถประยุกต์ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ตามสถานการณ์และบริบททีทาํให้เกิดการคิด มีนักวิชาการ
กล่าวถึงการคิดขันสูงไว้หลายทัศนะ   ได้แก่  กลุ่มทีอธิบายว่าการคิด  (cognition)  เ กิดจาก
กระบวนการจัดการของสมอง สภาวะทางกายภาพของสมองเป็นส่วนสําคัญทีจะส่งเสริม
กระบวนการการคิด (Alvino cited by Cotton,  1997: 3) และเป็นกระบวนการทางสมองทุกชนิด 

เช่น การรับรู้ (perception) ความจาํ (memory) และการตดัสิน (judgment)  (Crowl and others, 1997: 36) 

ความรอบรู้ (comprehension) เป็นกระบวนการทีเกิดในแต่ละบุคคล เกิดจากการสร้างความหมาย
จากขอ้มูลทีเขา้มา (Crowl and others, 1997: 149) การคิดขนัสูงนนัมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงไวห้ลาย
ประเภท แต่ทกัษะการคิดขนัสูงทีผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการพฒันานกัศึกษา มี  3 ประเภท ไดแ้ก่  การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking)  การคิดแกปั้ญหา (problem solving) และ การสร้างความรู้ใหม่
หรือการถ่ายโยงความรู้ (learning for transfer) เนืองจากในการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา
เป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสําหรับการประกอบอาชีพ การพฒันาเทคโนโลยีระดบัสูงและ
สร้างองคค์วามรู้และพฒันาวชิาการขนัสูงต่อไป ผูเ้รียนจึงตอ้งรู้จกัการวินิจฉยั ประเมินค่า ตดัสินใจ 

สามารถแกปั้ญหาหรือการนาํความรู้ไปใชใ้นบริบททีเปลียนแปลง และจะตอ้งมีฐานความรู้ความคิด
ทีกวา้งเพือสามารถนําความรู้ทีได้รับไปสร้างสิงใหม่หรือพฒันาความรู้ใหม่เพือการพฒันางาน 

พฒันาประเทศต่อไป 

5.  แนวคิด หลักการการวิจัยและพัฒนา การออกแบบเชิงระบบและการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  ผูว้ิจยัประยุกตแ์นวคิด การวิจยัและพฒันา การออกแบบเชิงระบบ และการวิจยัแบบ
ผสมผสานวธีิ  มาใชใ้นการพฒันารูปแบบการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพ ดงันี 

การวิจยัและพฒันา (research and development: R&D) เป็นการศึกษาทีเป็นทงัการ
วิจยัพืนฐาน (basic research) และการวิจยัประยุกต ์(applied research) มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
นวตักรรมหรือสิงผลิตใหม่ๆ การศึกษาในส่วนทีเป็นการวิจยัพืนฐานนนัเป็นการศึกษาวิจยัทีมุ่งหา
ความรู้ความจริงเกียวกบัทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑใ์นการหาความรู้ทางวชิาการ ส่วนการศึกษาทีเป็น
การวิจยัประยุกต์เป็นการศึกษาทีมุ่งการนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 10) 

การออกแบบเชิงระบบ ADDIE Model ของ ครูซ (Kruse, 2004) เป็นแบบจาํลองทีใช้วิธีการเชิง
ระบบ ประกอบดว้ย ขนัตอนการดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ 1) ขนัตอนการวิเคราะห์ (analysis) เป็น
การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง และขอบเขตในการจดัการเรียนรู้  2) 

ขนัตอนการออกแบบ (design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ การเลือกสือ 
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และวธีิการจดัการเรียนการสอน 3) ขนัตอนการพฒันา (development) เป็นการพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้  และพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล  4) ขนัตอนการนาํไปใช ้(implementation) เป็นการนาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ นวตักรรม และเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และ  5) 

ขนัตอนการประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทุกระดบั ส่วนการวิจยั
แบบผสมผสานวธีิ (mixed methods research)  เป็นการวจิยัซึงผสานวธีิการวิจยัทงัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงทีสามารถนํามาใช้ผสมผสานเพือ
เพิมเติมจุดแขง็และจุดอ่อนซึงกนั โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของประเด็นปัญหาทีตอ้งการ
สืบคน้ และสภาวการณ์เงือนไขของกระบวนการสืบคน้ประเด็นปัญหานนัในการทาํวิจยัและพฒันา
โดยทวัไปนักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามฐานคติทีอยู่ภายใต้
กระบวนทศัน์แบบปฏิบติันิยมหรือประโยชน์นิยมเป็นหลกั เช่น ผสมผสานวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  

ไดแ้ก่การวิจยัเชิงสํารวจในขนัตอนรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการออกแบบนวตักรรม และการวิจยั
เชิงทดลองทีเกิดขึนในขนัตอนทดสอบคุณภาพของนวตักรรม กบัวธีิการเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การศึกษา
เฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในขนัตอนการเผยแพร่นวตักรรมสู่กลุ่มผูใ้ช้ในองค์กรหรือชุมชนใดชุมชน
หนึง  ดงันนัวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (mixed methodology) โดยการผสมผสานนนัเกิดขึนภายใน
ขนัตอนของการวิจยัอาจเนน้ไปทีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั
เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีน่าเชือถือ (Creswell and Clark, 2011: 210) 

ผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธี การวิจัยและพฒันา การวิจยัแบบผสมผสานวิธี                  

ซึงเป็นทงัการวิจยัพืนฐานและการวิจยัประยุกต์ในการศึกษาสังเคราะห์เพือพฒันารูปแบบการ
ร่วมกนัพฒันาวิชาชีพภายใตห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง รวมถึงการนาํ
รูปแบบทีสังเคราะห์ขึนนีไปใชใ้นทางปฏิบติั โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง การดาํเนินการตาม
ขนัตอนระเบียบวิธีของการวิจยั  และนาํแนวคิดการออกแบบเชิงระบบ ADDIE มาใช้สังเคราะห์
แนวคิดการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนที
พฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยใช้แนวคิดใน
ขนัตอนที 1  คือ A ซึงเป็นขนัของการวิเคราะห์ (Analysis) นาํมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดการพฒันา
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพในขนัตอนที 1 ขนัการศึกษาวิเคราะห์ (Analysis : Research1 

(R1))  และสังเคราะห์รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ขนัตอนที  เป็นขนัตอนการศึกษาสภาพ 

ปัญหา และความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์เพือนาํมา
กาํหนดเป็นกรอบในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ซึงเป็นขนัตอนแรกของระยะที 

1 ระยะการเตรียมการ ของร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพนอกจากนี ยงัไดน้าํแนวคิดของ
ครูซในขนัตอนที 2), 3), 4) และ 5) คือ DDIE มาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ในขนัตอนที 2  ขนัออกแบบและพฒันารูปแบบการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ 
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(Design and Development: Development1 (D1)) ขนัตอนที 3 ขนัการทดลองใชรู้ปแบบการร่วมกนั
พฒันาวิชาชีพ (Implementation: Research2 (R2)) และขนัตอนที 4 ขนัการประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ (Evaluation: Development2 (D2)) และใชก้ระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (mixed methodology) นําเทคนิควิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative 

methodology) และเทคนิควิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) มาผสมผสานกนั เพือ
ตอบคาํถามการวจิยัใหส้มบูรณ์ 

จากการศึกษาแนวคิดการวิจยัและพฒันา การวิจยัแบบผสมผสานวิธีการออกแบบเชิง
ระบบ  การพฒันาวิชาชีพอาจารย ์การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั  การพฒันาวิชาชีพดว้ยการนาํ
ตนเอง การโคช้ทางปัญญา การพฒันาวิชาชีพแบบพฒันาการ การร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

ความเชียวชาญดา้นการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวทางปัญญานิยม  

ทฤษฏีการสร้างความรู้ การคิดขนัสูง การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง และการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา  ผูว้จิยัไดน้าํมาสร้างกรอบแนวคิดเพือการพฒันารูปแบบการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา ซึงมีสาระสาํคญัโดยสรุปตามขนัตอนดงันี 

5.1 การวจัิย (Research1  : R1)  = ขันการวิเคราะห์  (Analysis)   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ
วเิคราะห์ความสาํคญั   ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ การพฒันาวิชาชีพแบบ
ร่วมมือกนั  การพฒันาวิชาชีพด้วยการนาํตนเอง การพฒันาวิชาชีพแบบพฒันาการ การโคช้ทาง
ปัญญา ความเชียวชาญดา้นการสอน การร่วมมือกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน ทฤษฎีการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวปัญญานิยม  ทฤษฎีการสร้างความรู้ การคิดขนัสูง การเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง และการจดัการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ผูว้ิจยัได้นาํมาสร้างกรอบ
แนวคิด เพือการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารย์ทีพฒันาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีคาดหวงัดา้นการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละการจดัการเรียนรู้ที
ส่งเสริมการคิดขนัสูงโดยวเิคราะห์นโยบาย  เป้าหมาย  จากหน่วยงานตน้สังกดั รวมทงัมหาวิทยาลยั 

ศึกษาสภาพการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละการเรียนการสอนและผลลพัธ์ทีคาดหวงั 

.2 การพัฒนา (Development1 : D1) =  ขันการออกแบบและการพัฒนา  (design 

and development)  ในขนันีเป็นการสังเคราะห์ร่างตน้แบบรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ ซึงผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาดาํเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไป  ทงัใน
ขนัการออกแบบ (design) และขนัการพฒันา (development)  โดยนาํขอ้มูลทีวิเคราะห์ไดจ้ากขนัการ
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วิเคราะห์ (analysis) =Research1 (R1) ทงัหมด รวมถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค์ของ
รูปแบบการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนทีพฒันาผลการเรียนรู้
และทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
การนาํรูปแบบการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพไปใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือต่างๆ 

รูปแบบการพฒันาวิชาชีพมีองคป์ระกอบดงันีคือ หลกัการ วตัถุประสงค์ ปัจจยั
สนบัสนุนและกระบวนการทีเรียกวา่ SUTGOAL Model  

. .  องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์   ประกอบดว้ย 

. . .  หลักการ  การส่งเสริมและพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารย ์โดยเน้นการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองทีส่งเสริม
ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย เนน้การร่วมมือกนัวิจยัเชิงปฏิบติัการ                   

การสะทอ้นความคิดเชิงปัญญาจากการแลกเปลียนเรียนรู้กนัระหว่างเพือนอาจารย ์ทีนาํไปสู่การ
พฒันาตนเองในวชิาชีพอยา่งต่อเนือง  

. . .  วัตถุประสงค์ เพือส่งเสริมและพฒันาความเชียวชาญด้านการ
สอนของอาจารยที์นาํไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน 

. . .  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบดว้ยขนัตอนการพฒันา
วชิาชีพ  7  ขนั ดงันี 

ขนัที 1 S = Sharing experience การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้น
ประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  การสะทอ้นปัญหาและมุมมองในการแกไ้ข
ปัญหา 

ขนัที 2  U = Understanding student’s learning outcome  การทาํ
ความเขา้ใจผลการเรียนของผูเ้รียนและการวิเคราะห์
ผูเ้รียนเพือกาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิด
ขึนกบัผูเ้รียน 

ขนัที 3 T = Target area identification  การระบุเป้าหมาย
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

ขนัที 4 G = Generating self-professional development plan 

การกาํหนดองคป์ระกอบเพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง    

ขนัที 5 O = Organizing plan for professional growth การ
จดัทาํแผนพฒันาตนเองและแผนการปฏิบติัการวิจยั
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ในชนัเรียนของอาจารยใ์นการสอนเพือพฒันานกัศึกษา
ใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูง  

ขนัที 6 A = Approaching Professional Development  การ
ดาํเนินการพฒันา โดยมีการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูลและสรุปผล ในรูปแบบการร่วมมือกนัทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียน (collaborative action research) 

มีการสังเกตการสอนระหวา่งเพือนอาจารย ์   

ขนัที 7   L = Learning from Reflections การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการวิจยัชนัเรียน 

มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์  

และการประเมินผลเพือการพฒันาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือง 

โดยแต่ละขนัตอนจะมีการสะทอ้นความคิดในลกัษณะการแลกเปลียน
ประสบการณ์ ความคิดเชิงปัญญา (cognitive reflection) ระหว่างอาจารย ์โดยผูว้ิจยัหรือหน่วยงานจะ
เป็นผูบ้นัทึกพฤติกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารย ์ ประสานและติดตาม (process mentor) ให้
การสนบัสนุน ส่งเสริม จดัเตรียมกิจกรรม ทรัพยากรการสอน จดัหาผูเ้ชียวชาญผูท้รงคุณวุฒิเพือให้
คาํปรึกษาและแนะนาํช่วยเหลือ (facilitator) เพือให้การดาํเนินการพฒันาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

. .   องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้ ประกอบดว้ย 

. . .  ระบบสนบัสนุน  (supporting system) ไดแ้ก่ นโยบายและการ
ใหค้วามสาํคญัของสถาบนัในการพฒันาวชิาชีพอาจารย ์และการให้ความสําคญักบัผูที้มีความมุ่งมนั
ตงัใจในการพฒันาการเรียนการสอน 

. . .  ความพึงพอใจ เต็มใจทีจะร่วมพฒันาวิชาชีพและพฒันาผูเ้รียน 

(commitment) 

. . .  การอาํนวยความสะดวกช่วยเหลือ (facilitator) ดา้นงบประมาณ 

ดา้นการจดักิจกรรมการพฒันาวชิาชีพ การใหค้าํแนะนาํ การจดัทรัพยากรในการพฒันาการเรียนการสอน
และการพฒันาวชิาชีพ 

. .  ปัจจัยสนับสนุน   ประกอบดว้ย 
. . .  การพฒันาวิชาชีพต้องเกิดจากความตระหนักในความสําคญั

ของการพฒันาวชิาชีพ ความตอ้งการของอาจารยที์มีความมุ่งมนัจริงใจและเต็มใจ ในการพฒันาการ
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จดัการเรียนการสอน (commitment) จากการร่วมมือกนั (collaboration) เคารพยอมรับซึงกนัและกนั 

(trustfulness) อุทิศเวลาใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน  

. . .  มหาวิทยาลัยและนโยบายของการบริหารงานทุกระดับ
ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพโดยให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์ 

สิงอํานวยความสะดวก   และทีสําคัญคือการให้การยอมรับ   การชืนชมการให้ความสําคัญ 

(recognition) กบัผูมี้ความมุ่งมนัตงัใจกบัการพฒันาการเรียนการสอน 

5.3 ขนัการวจัิย  (Research2  : R2) =  ขันการนําไปใช้  (Implementation)  ในขนันี
ไดน้าํตน้แบบรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย์
ทีพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา คือ เอสยูทีโกล: 

SUTGOAL  ทีไดพ้ฒันาขึนไปใชจ้ริงตามกระบวนการ 7 ขนัตอน 

.4 การพัฒนา  (Development2 : D2) =  ขันการประเมินผล  (Evaluation) ในขนันี
ผูว้ิจยัพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงต้นแบบรูปแบบการร่วมกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา        

ทงัระบบและพิจารณาผลการประเมินทุกขนัตอนจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยเ์พือให้นกัศึกษาเกิดการคิดขนัสูงพฒันาความสามารถในการ
คิดขนัสูงของนกัศึกษาเป็นการตรวจสอบความเป็นไปไดจ้ากการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพไปใช้
ต่อไปและเพือพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิงขึนก่อนที
จะนาํไปเผยแพร่ต่อไป  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  

   

โดยกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงไดด้งัภาพที  และ ภาพที    
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ศึกษาเอกสาร  สัมภาษณ์บุคลากรของวทิยาลยัและหน่วยงานต้นสังกดั   

ทีเกียวกบั 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. แผนพฒันาอุดมศึกษา 

3. แผนยทุธศาสตร์เพือพฒันามหาวทิยาลยัระยะ  ปี 

4. การจดัการศึกษาและการพฒันาวชิาชีพอาจารยข์องมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารี 

5. ขอ้มูลผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน   

6. การสัมภาษณ์อาจารย ์นกัศึกษา ถึงความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
วชิาชีพ  

รูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทักษะการคดิขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
1. หลกัการ   การส่งเสริมและพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์โดยเนน้การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนืองทีส่งเสริมทกัษะการคิด   ขนั

สูงของนกัศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเป้าหมาย เนน้การร่วมมือกนัวจิยัเชิงปฏิบตัิการ การสะทอ้นความคิดเชิงปัญญาจากการแลกเปลียนเรียนรู้กนัระหว่างเพือนอาจารย ์ทีนาํไปสู่การ
พฒันาตนเองในวิชาชีพอยา่งต่อเนือง 

2. วตัถุประสงค ์ เพือส่งเสริมและพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยท์ีนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน 

3. องคป์ระกอบ SUTGOAL  Model   ดา้นการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ   ประกอบดว้ย    ขนัที 1  S = Sharing experience    ขนัที 2  U = Understanding student’s learning outcome   

ขนัที 3 T = Target area identification    ขนัที 4 G = Generating self-professional development plan    ขนัที 5 O = Organizing plan for professional growth  ขนัที 6 A = 

Approaching Professional Development      ขนัที 7   L = Learning from Reflections 

4. เงือนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้ ไดแ้ก่ ระบบสนับสนุน  (supporting system) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้ความสาํคญัของสถาบนัในการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์และการให้
ความสาํคญักบัผูท้ีมีความมุ่งมนัตงัใจในการพฒันาการเรียนการสอน  ความพึงพอใจ เต็มใจทีจะร่วมพฒันาวิชาชีพและพฒันาผูเ้รียน  (commitment)  การอาํนวยความสะดวก
ช่วยเหลือ (facilitator) ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ การใหค้าํแนะนาํ การจดัทรัพยากรในการพฒันาการเรียนการสอนและการพฒันาวิชาชีพ 

5. ปัจจยัสนนัสนุน ไดแ้ก่ การพฒันาวิชาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนักในความสาํคญัของการพฒันาวิชาชีพ ความตอ้งการของอาจารยท์ีมีความมุ่งมนัจริงใจและเต็มใจ ในการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน (commitment) จากการร่วมมือกนั (collaboration) เคารพยอมรับซึงกนัและกนั (trustfulness) อุทิศเวลาใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลยัและนโยบายของการบริหารงานทุกระดบัตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาวิชาชีพโดยใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก 

และทีสาํคญัคือการใหก้ารยอมรับ  การชืนชมการใหค้วามสาํคญั (recognition) กบัผูม้ีความมุ่งมนัตงัใจกบัการพฒันาการเรียนการสอน 

แนวคดิ ทฤษฏีทีเกยีวข้องกบัการพฒันาวชิาชีพ    
ไดแ้ก่ 

1. หลักการแนวคิดการพัฒนาวิชา ชีพแบบร่วมมือกัน 

(collaborative professional development) ของแกลทธอร์น 

(Glatthorn, 1984) และวชัรา เล่าเรียนดี ( 6ก) 

2. หลกัการแนวคิดการพฒันาวชิาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง 

ของ แกลทธอร์น (Glatthorn, 1984) และวชัรา เล่าเรียนดี 

( 6ก) 

3. หลกัการ แนวคิดการโคช้ทางปัญญา (cognitive coaching)  

ของ คอสต้า และ  การ์มสตัน (Costa and Garmston, 

2002) , มาสคี (Maskey, 2009) และ วชัรา  เล่าเรียนดี 

(2556ก) 

4. การร่วมมือกันวิจัยในชันเรียน  ของ  แกลทธอร์น 

(Glathorn, 2002) ดิอาซ- เมกจิโอไล (Diaz-Mggioli, 2004) 

และ รีสัน (Reson, 1994) 

5. ทฤษฏีการเปลียนแปลง (change theory) ของเลวนิ (Lewin, 

1951) และวชัรา เล่าเรียนดี  ( 6)   

6. ทฤษฏีแรงจูงใจ (motivation Theory) ของ วรูม (Vroom, 

1964) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1983) และ แมคคลีแลนด์ 
(McClelland ,1973) 

7. หลักการสือสาร ของ วชัรา เล่าเรียนดี  (2556ก) คอสต้า
และการ์มสตนั (Costa and Garmston, 2001)   

หลักการ แนวคิด การออกแบบ
เชิงระบบ  “ADDIE” Model 

ของ ครูซ  (Kruse, ) 

ทักษะการคดิขันสูงและการจัดการเรียนรู้ 
1.  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  ของ เอนนิส 

(Ennis,1985)  เดรสเซลและเมยฮ์ิวส์ (Dressel & Mayhew ,1985)      

วตัสนัและแกลเซอร์ (Watson & Glaser ,1964)   วชัรา เล่าเรียนดี 

(2556ข)  

2.   การคิดแกป้ัญหา (Problem Solving) ของ    ดิวอี (Dewey 1993)     

เพียเจต ์(1962) เบริน เอดสเตรนและคอมโนสน์ (Bourn, Ekstrand 

and Domnoski, 1971)  กิลฟอร์ตและเฮพเนอร์ (Guiford. and 

Hepfner, 1971)  

3. การเรียนรู้เพือสร้างความรู้ใหม่ หรือการถ่ายโยงความรู้ (Learning for 

Transfer) ของ คลอสไมเออร์ (Klausmeier ,1985)     เฮสเคล 

(Haskell ,2001) เพอร์กินส์และ ซาโลมอน (Perkins and Salomon, 

1992) 

งานวจิัยทีเกยีวข้องกบัการ
พฒันารูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพ โดยศึกษา 
1. งานวิจยัภายในประเทศ  ของ   วชิรา เครือ

คาํอา้ย  เกรียงศกัดิ  สงัขช์ยั  ยพุิน   ยืนยง  

และ      ธญัพร ชืนกลิน  

2. งานวิจยัต่างประเทศ ของ อิเวน ทิรอส 

และโรบินสนั (Evan, Tirush, and 

Robinson) คอร์ดดิงเลย ์เบล รันเดล 

และ อีเวนส์ (Cordingley, Bell, 

Rundell Xand Evans) เรยม์อน   และ 

ไลน์เนนเบซ (Reymond and 

Leinebach , 2000) บริษทัวิ เลิร์นนิง 

(Willson Learning,  2009) 

การพฒันาวชิาชีพครูหรือการ
พฒันาวชิาชีพอาจารย์และ
ความเชียวชาญด้านการสอน 

- การพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ของ
วชัรา  เล่าเรียนดี ( 6)        

ไพทูรย ์สินลารัตน์ ( )  

Glickman and others  (1995) 

แกลทธอร์น (Glatthorn,  

)   

- ความเชียวชาญดา้นการสอน
ของ    สเตนเบิร์ค และ         

ฮอร์วาธ (Sternberg and 

Horvath, 1995)  การ์มสตนั 

(Garmston,1998)  เครเบอร์ 

(Kreber, 2002)  เฮตไต 

(Hattie, 2003 )  

การวิจัยและพฒันา (Research and 

Development)  ของ องอาจ นยัพฒัน์  

(2551)  มาเรียม นิลพนัธุ์ ( ) 

ภาพที  1  กรอบแนวคิดทฤษฎีการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยท์ีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
แคสเวลและคล๊าค (Creswell and 

Clark, 2011)   

ทฤษฎกีารเรียนรู้และหลักการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
1. ทฤษฏีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Adult Learning) ของโนลว ์

(Knowles, ) 

2. หลกัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (Self Directed Learning) 

ของ โนลล ์(Knowles 1978)  

3. หลกัการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ของกานเย ่ (Gange, 1985) 

และ ออซูเบล (Ausubel, 1968) 

4. หลกัการแนวคิดทฤษฏีวฒันธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 

(Vygotsky,1978)  
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ภาพที  กรอบแนวคิดการวจิยั 

รูปแบบการร่วมมอืกนัพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทพีฒันาทกัษะการคดิขนัสูง
ของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา          

2. Development : D1 = 
Design and 

Development  
การพฒันาและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ 

 
 
1. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึง
ประสงคข์องรูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพ 

. ร่างตน้แบบรูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพดา้น
องคป์ระกอบและขนัตอน
ดงันี 

SUTGOAL 
ขนัที 1 .S = Sharing 

experience  

ขนัที 2  U = Understanding 

student’s learning 

outcome   

ขนัที  3  T = Target area 

identification   

ขนัที  4 G = Generating 

Self  professional 

development   plan 

ขนัที  5 O = Organizing plan 

for continuing 

professional growth  

ขนัที  6  A = Approaching 

professional 

development  

ขนัที   7  L = Learning from 

Reflection  

.  กาํหนดเงือนไขในการใช้
รูปแบบ 

.  ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของตน้แบบ
โดยผูเ้ชียวชาญ 

5. ปรับปรุงตน้แบบรูปแบบ 

6.  พฒันาเครืองมือทีใชใ้น
การวิจยั  และการพฒันา
วิชาชีพ 

 

1. Research : R1 = 
Analysis 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และทฤษฎีทีเกียวข้อง 

 
 
 
1. วิเคราะห์นโยบาย จากกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  และ
แผนพฒันาอุดมศึกษาระยะที 

11   

. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและ
สภาพทีคาดหวงัเกียวกบัการ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดขนั
สูงในระดบัอุดมศึกษา 

3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและ
สภาพทีคาดหวงัเกียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพใน
ระดบัอุดมศึกษา 

. ศึกษาหลกัการ แนวคิด เกียวกบั
การวจิยัและพฒันา การ
ออกแบบเชิงระบบ การวจิยั
แบบผสมผสานวิธี 

. ศึกษาหลกัการ แนวคิดเกียวกบั
การพฒันาวิชาชีพครูหรือการ
พฒันาวิชาชีพอาจารย ์และ
ความเชียวชาญดา้นการสอน    

6. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 

ทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพ 

(การพฒันาวิชาชีพแบบ
ร่วมมือกนั การพฒันาวิชาชีพ
ดว้ยการพฒันาตนเอง การโคช้
ทางปัญญา การร่วมกนัวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียน ทฤษฏี
การเปลียนแปลง หลกัการ
แนวคิดการสือสาร ทฤษฎี
แรงจูงใจ) 

7.  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และ
หลกัการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ (ทฤษฎีการเรียนรู้แนว
ปัญญานิยม ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้กลุ่มสงัคมและ
วฒันธรรม  ทฤษฎีการรียนรู้
ของผูใ้หญ่ การเรียนรู้ดว้ยการ
นาํตนเอง 

7. ศึกษาหลกัการเกียวกบัการคิด
ขนัสูงและแนวทางการจดัการ
เรียนการสอน 

4. Development : 
D2 = Evaluation 
การประเมินและ

ปรับปรุง 
 
 
 
ผูว้ิจยัพจิารณา 
ทบทวน และ
ปรับปรุงตน้แบบ
รูปแบบการ
ร่วมกนัพฒันา
วิชาชีพ ทงัระบบ   

จากความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญ   

จากผลการ
ประเมินตนเอง
ของอาจารย ์และ
ผลการวิจยัชนั
เรียนของอาจารย ์
 
 

3. . Research :  R2           

= Implement 
การนํารูปแบบไปใช้ 

 
 

 
นาํตน้แบบรูปแบบการ

พฒันาวิชาชีพ
SUTGOAL 

ไปทดลองใช ้ตามขนัตอน 

 ขนัตอน คือ 

 

ขนัที 1  S = Sharing 

experience  

ขนัที 2  U = 

Understanding 

student’s 

learning 

outcome   

ขนัที 3 T = Target area 

identification   

ขนัที  4  G = Generating 

Self  

professional 

development   

plan 

ขนัที  5  O = Organizing 

plan for 

continuing 

professional 

growth  

ขนัที  6 A = Approaching 

professional 

development  

ขนัที   7.  L = Learning 

from Reflection  

 

 

 

- ความ
เชียวชาญ
ดา้นการ
สอนของ
อาจารย ์

- ความสามา
รถในการ
จดัการ
สอนของ
อาจารย ์

- ความ
คิดเห็นของ
อาจารยที์มี
ต่อรูปแบบ
การร่วมมือ
กนัพฒันา
วชิาชีพ 

- ความ   

สามารถใน
การคิด      

ขนัสูงของ
นกัศึกษา 

- ความพึง
พอใจของ
นกัศึกษา
ต่อการ
จดัการ
เรียนการ
สอนของ
อาจารย ์

 
 
 
 
 

ผลของ
การใช้
รูปแบบ 
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คําถามในการวจัิย 

1.  รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีองคป์ระกอบอยา่งไร 

2.  ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใน
ดา้นต่อไปนีเป็นอยา่งไร 

1.1  ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาเป็นอยา่งไร 

1.2  พฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยร์ะหว่างการใช้รูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเป็นอยา่งไร 

1.3  ความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาเป็นอยา่งไร 

1.4  ความสามารถในการคิดขนัสูงก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาเป็นอยา่งไร 

1.5  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยที์ใช้รูปแบบ
การร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพือพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการ
สอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

2.  เพือตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
ดว้ยวธีิ 

2.1  ประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของนกัศึกษา 

2.2  ศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยร์ะหวา่งการใชรู้ปแบบ
การร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ   
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2.3 ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีการต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ 

2.5  ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยที์ใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
 

สมมติฐานการวจัิย 

1.  หลังการทดลองใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ อาจารย์มีความรู้ความ
เขา้ใจเกียวกบัการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบฯ 

2.  ความสามารถดา้นการสอนของอาจารยมี์พฒันาการสูงขึนเป็นลาํดบั 

3.  หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯ นกัศึกษามีทกัษะการคิด
ขนัสูงสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบฯ 

 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาครังนีมีขอบเขตของการวจิยัดงันี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา 
ประชากร คืออาจารยป์ระจาํกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี จาํนวน 145  คน นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

จาํนวน ,  คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาจารย ์ จาํนวน 4  คน  ไดจ้ากการเลือกแบบอาสาสมคัรจาก
อาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี  มีประสบการณ์สอนทีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 3 ปี ขึนไป และมีความเต็มใจเขา้ร่วม
โครงการวิจยั และสอนในรายวิชา  424201 หลกัวิศวกรรมเคมี  จาํนวน  คนในรายวิชารายวิชา 

 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  รายวิชา  พลศาสตร์ของก๊าซ  รายวิชา   

กลศาสตร์เครืองจกัรกล รายวิชา  424201 หลกัวิศวกรรมเคมี  และนกัศึกษาไดจ้ากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีคุณสมบติัเป็นนักศึกษารายวิชาทีอาจารยส์อน  ในรายวิชา  คณิตศาสตร์



38 
 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า  จาํนวน  คน รายวิชา  พลศาสตร์ของก๊าซ  จาํนวน  คน รายวิชา  
 กลศาสตร์เครืองจกัรกล จาํนวน  คน รวมจาํนวน   คน 

2.  ตวัแปรทีศึกษา 
.  ตวัแปรจดักระทาํ (treatment)  ไดแ้ก่ รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ

ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

 .  ตวัแปรตาม (dependent)  ได้แก่  ผลของการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วชิาชีพตามองคป์ระกอบและกระบวนการพฒันาวชิาชีพตามแนวคิดเชิงระบบ ไดแ้ก่ 

2.2.1 ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของอาจารย ์

2.2.2 ความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์

2.2.3 ความคิดเห็นของอาจารยที์มีการต่อการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษา 

2.2.4 ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาหลงัการสอนของอาจารย ์

2.2.5 ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการสอนของอาจารย ์

3.  เนือหา  การวจิยัครังนีเป็นการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพอาจารยเ์พือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา เป็นงานการส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยด์า้นการสอน โดย
บูรณาการหลักการวิธีการของการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกัน (collaborative professional 

development) การพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง (self  directed  professional development) 

และการโคช้ทางปัญญา (cognitive coaching) โดยการสร้างความร่วมมือกนัระหว่างอาจารยเ์พือ
ร่วมกนัแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ วิเคราะห์ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ การ
ร่วมมือกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน  และร่วมกนัสะทอ้นผล เพือการพฒันาวิชาชีพ และพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูง  

4.  ระยะเวลา  ระยะเวลาของการดาํเนินการวิจยั เริมทาํการวิจยัในภาคเรียนที 2  และ
ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 5 ตงัแต่เดือนกนัยายน  2555 –  กุมภาพนัธ์ 2556   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะ ดงันี 

รูปแบบ หมายถึง  กระบวนการทีสามารถทํานายปรากฏการณ์ทีเกิดขึนได้ตาม
องคป์ระกอบสร้างขึนอยา่งมีหลกัการ เป็นระบบ และสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

การร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ หมายถึง  วิธีดาํเนินการทีอาจารยต์งัแต่  คนขึนไป ทีมี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถใกลเ้คียงกนั ร่วมมือร่วมใจเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองแบบสะทอ้น
ความคิด  เพือส่งเสริมและพฒันาวิธีการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนของกนัและกนัทีส่งผล
ถึงการพฒันาความสามารถในการคิดขนัสูงของผูเ้รียน โดยนาํหลกัการแนวคิดต่างๆ มาบูรณาการ 

ได้แก่ การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั การพฒันาวิชาชีพด้วยการพฒันาตนเอง การโค้ชทาง
ปัญญา และการร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา หมายถึง องค์ประกอบและ
กระบวนการเชิงระบบทีแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทงัระบบในการพฒันาวิชาชีพ
ทีพฒันาขึนดว้ยการบูรณาการแนวคิดและหลกัการการพฒันาวิชาชีพและหลกัการระบบการเรียน
การสอน (ISD) ซึงประกอบด้วย องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํไปใช้และปัจจยัสนบัสนุน ซึงรูปแบบการร่วมกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  SUTGOAL ทีได้พฒันาขึนมีองค์ประกอบเชิงกระบวนการตาม
กระบวนการ   ขนัตอน คือ  ขนัที 1 S = Sharing experience การแลกเปลียนเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การสะทอ้นปัญหาและมุมมองในการ
แกไ้ขปัญหา ขนัที  2 U = Understanding student’s learning outcome  การทาํความเขา้ใจปัญหาและ
การวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน ขนัที 3 T = Target 

area identification  การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน  ขนัที 4 G = 

Generating self-professional development plan การกาํหนดองค์ประกอบเพือจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง  ขนัที  5 O = Organizing plan for professional growth การจดัทาํแผนพฒันาตนเองและ
แผนการวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนของอาจารยใ์นการสอนเพือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิด
ขนัสูง ขนัที 6 A = Approaching Professional Development  การดาํเนินการ โดยมีการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในรูปแบบการร่วมมือกันทาํวิจยัในชันเรียน (collaborative 

action research) มีการสังเกตการสอน จากเพือนอาจารย ์ ขนัที  7  L = Learning from Reflections 

การเรียนรู้จากสภาพการปฏิบัติงานของตนเองโดยการไตร่ตรองสะท้อนคิดจากผลการวิจัย
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ปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์  และการประเมินผลเพือ
การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง คะแนนระดบัความสามารถและผลทีไดจ้ากการใช้
เครืองมือวิจยัในการตรวจสอบรูปแบบ และการนาํรูปแบบไปทดลองใช้ ประกอบดว้ย เครืองมือ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีและความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบ แบบประเมินแผนการ
สอนของอาจารย์ แบบประเมินตนเองของอาจารยเ์กียวกบัความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันา
วชิาชีพทีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง แบบประเมินตนเอง
ของอาจารยเ์กียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง แบบบนัทึก
พฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ การสนทนากลุ่มเพือสอบถามความคิดเห็นของอาจารยที์มี
ต่อการใชรู้ปแบบแบบประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการจดัการสอนของอาจารย ์  

ความเชียวชาญดา้นการสอน หมายถึง ระดบัความสามารถของอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย   

ดา้นความรู้ หมายถึง คะแนนความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัความเขา้ใจเรืองการจดัการ
สอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบทีพฒันาขึน  โดยการ
ประเมินตนเองของอาจารยผ์ูส้อน 

ด้านความสามารถด้านการสอน  หมายถึง คะแนนทีเกิดขึนจากผลการประเมิน 

ความสามารถในการเขียนแผนการสอนโดยผูว้ิจยัร่วมกบัการประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนเองทีเกียวกบั การเขียนแผนการสอน การจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล 

ความคิดเห็นของอาจารย ์ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ของผูส้อนในรายวิชา   

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  รายวิชา  พลศาสตร์ของก๊าซ  รายวิชา   กลศาสตร์
เครืองจกัรกล รายวิชา 424201 หลกัวิศวกรรมเคมี  ทีมีต่อการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ 

ประกอบดว้ยความคิดเห็นในดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการพฒันาวิชาชีพ ดา้นผลการใชเ้ครืองมือ
การสังเกตการสอน ดา้นเวลา/บรรยากาศ ของการพฒันาวิชาชีพ ดา้นบุคลากรทีเกียวขอ้งและดา้น
ประโยชน์ทีไดรั้บ  ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 

ทกัษะการคิดขนัสูง (higher order thinking skills) หมายถึง คะแนนทีแสดงถึงระดบั
ความสามารถของนกัศึกษาในการคิดทีผา่นกระบวนการคิดหลายขนัตอนทีไดจ้ากแบบทดสอบที
อาจารยผ์ูส้อนพฒันาขึน ซึงทดสอบเกียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking) หมายถึง 

ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลโดยใชเ้กณฑ์หรือขอ้มูลในการสรุปหรือตดัสินใจ ไดแ้ก่ การ
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วิเคราะห์แยกแยะขอ้มูล การตีความ   การอา้งอิงอย่างมีหลกัฐาน และการสรุป   การคิดแกปั้ญหา 
(problem solving)  หมายถึงความสามารถในการประยุกต์ใชก้ฏในการแกปั้ญหา โดยผสมผสาน
แนวคิดหรือวิธีการมากกวา่  ขนัตอน  โดยการระบุปัญหา การสร้างกลยุทธ์ในการแกปั้ญหา  และ
การดาํเนินการแกปั้ญหา  การถ่ายโยงความรู้ (learning for transfer)  หมายถึง ความสามารถในการ
ประยกุตค์วามรู้และความคิดทีไดเ้รียนรู้และพฒันาไปสร้างเป็นความรู้หรือวธีิการใหม่ๆ  

ความพึงพอใจของนกัศึกษา หมายถึง ระดบัความรู้สึกของผูเ้รียนทีมีต่อการเรียนการ
สอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์ดา้นเนือหา ดา้นกระบวนการสอน ดา้นสือการสอน
และดา้นการวดัและประเมินผล ไดจ้ากแบบสอบถามทีผูว้จิยัพฒันาขึน 
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บทที 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

ในการวจิยัเรืองรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการ
สอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด 

ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวจิยั ทีเกียวขอ้งดงันี 

1. การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
สุรนารี 

2. แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ 

3. การพฒันาวชิาชีพครูหรือการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละความเชียวชาญดา้นการสอน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้และหลกัการพฒันาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

5. ทกัษะการคิดขนัสูงและแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 
6. แนวคิดทีเกียวข้องกับการวิจัยและพฒันา การวิจัยแบบผสมผสานวิธี  และการ

ออกแบบเชิงระบบ 
7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 

การจดัการศึกษาของไทยมีหลายระดบั ตงัแต่การศึกษาขนัพืนฐานถึงการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและ
การจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ดงันี 

 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 อุดมศึกษา (higher education) เป็นการจดัการศึกษาระดับทีต่อเนืองกับการศึกษา                   
ขนัพืนฐานเพือพฒันาคนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและการเป็นสมาชิกทีดีและเป็นผูน้าํของสังคม รวมทงั
การพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง เพือการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ ( 1: 38) 

ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าเป็นการศึกษาเพือความรู้ 

(knowledge)  การศึกษาเพือสร้างทักษะ  ( skill)  และการศึกษาเพือสร้าง คุณลักษณะชีวิต 
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(character) ซึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการกาํหนดคุณลกัษณะของทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ความ
เขา้ใจ ทกัษะในวชิาชีพ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีคุณธรรมในสาขาวชิาทีศึกษา  

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.   

แบ่งเป็น  ระดบัคือ ระดบัตาํกว่าปริญญาและระดบัปริญญา  มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความรู้และทกัษะวชิาชีพในระดบักลาง  รวมทงัมีความสามารถในการริเริมประกอบการ และ
การศึกษาระดบัปริญญา ซึงประกอบดว้ยระดบัปริญญาตรีและสูงกว่านนั การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบัสูง โดยเฉพาะ
การประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั การริเริมการพฒันาทงัทางวิชาการและวิชาชีพ ส่วนการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะในสาขาวิชาการเฉพาะทาง 

ให้มีความชาํนาญมากยิงขึน มุ่งสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะ
การศึกษาคน้ควา้วจิยั และพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีมือจาํแนกสถานภาพการจดัอุดมศึกษาไทย
ในแต่ละระดบั พบวา่มีลกัษณะการจดัในสถานศึกษาต่างๆ ดงันี 

ระดบัตาํกว่าปริญญาตรี จดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัหรือสถาบนั ซึงส่วนใหญ่อยู่
ภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ กรมอาชีวศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล กรมพล
ศึกษา  กรมศิลปากร สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีระยะเวลาศึกษาประมาณ  ปี 

ระดบัปริญญา จดัการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาทงัของรัฐและเอกชน ซึงส่วน
ใหญ่สังกดัทบวงมหาวิทยาลยั รวมทงัสถาบนัสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สถาบนัราชภฏั 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลยัสงฆ ์สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยีปทุม
วนั มีระยะเวลาศึกษาประมาณ  ปี สําหรับหลกัสูตรต่อเนืองซึงรับผูจ้บอนุปริญญญา และ -  ปี 

สาํหรับผูจ้บระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น  สาย (program) ตาม

โครงสร้างการเรียกชือปริญญาตามทีสํานักงานคณกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  ดังนี                            

)  สายวิชาการ (academic program) รับผูที้จบมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั เขา้ศึกษาต่อตงัแต่
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจุดเน้นในการผลิตนักวิชาการ นักวิจยั ตังแต่
ระดบักลางขึนไปถึงระดบัสูง ไดแ้ก่ หลกัสูตรปริญญาวิทยาศาตรบณัฑิต และศิลปศาสตรบณัฑิตใน
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ   2) สายวิชาชีพ (professional program) รับผูจ้บมธัยมศึกษาตอนปลายสาย
สามญัเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี เนน้การสร้างผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น การศึกษาในระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรีในสายนี เป็นการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง 

(graduate diploma) ในสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาวิชาด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรเนติบณัฑิต หลกัสูตรของทหาร ตาํรวจ เป็นตน้   ) สายเทคโนโลย ี

(technology program)  รับผูที้จบมธัยมศึกษาตอนปลาย (technology program) รับผูที้จบมธัยมศึกษา
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ตอนปลายสายอาชีพหรือสายสามญั เข้าศึกษาต่อระดบัอนุปริญญาหรือปริญญาตรี เน้นการผลิต 

technician หรือ professional technician และ technologist 

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมีจาํนวนทังสิน  แห่ง กระจายอยู่ตามจงัหวดัต่างๆ ทัว
ประเทศ เพือให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทัวถึงและเท่าเทียมกัน  

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในปัจจุบนัประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัต่างๆ และรวมถึงมหาวิทยาลยัราช
ภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ซึงเดิมไม่มีฐานะเป็นมหาวทิยาลยั แต่ไดมี้พระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  และพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  

กาํหนดฐานะให้เป็นมหาวิทยาลยั ซึงการจดัตงัและโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐอืนๆ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมี  รูปแบบคือ มหาวิทยาลยัทีเป็น
ส่วนราชการ และมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ  

สรุปได้ว่าอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับหนึงมีหน้าทีสําคัญในการผลิตกําลังคน
ระดบักลางและระดบัสูง สร้างและพฒันาองค์ความรู้ คน้ควา้ วิจยั บริการวิชาการ แก่สังคม และ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  สถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และเป็น
ศูนยร์วมของนักวิชาการทีมีความรู้ความสามารถเป็นจาํนวนมาก ซึงเป็นเครืองมือในการพฒันา
ประเทศทีกาํหนดนโยบายและแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจและสังคมและยงัเป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลง (change agent) ไปสู่สังคมทีปรารถนา  โดยงานวิจยันีมุ่งศึกษาการจดัการเรียนการ
สอนในระดบัปริญญาตรีทีเนน้การใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ ปฏิบติัได ้และแสวงหาความรู้ต่อไปในสาขาที
ผูเ้รียนไดเ้รียน ซึงนอกจากจะมีเป้าหมายในทางวิชาการแลว้  ในระดบัปริญญาตรียงัเนน้ทีการสร้าง
และพฒันาค่านิยม บุคลิกภาพ และแบบแผนพฤติกรรมของผูเ้รียนพร้อมกนัไปดว้ย การศึกษาในระดบั
นี จึงมุ่งเนน้ทีการแสวงหาความรู้ การใช้ความรู้ไดอ้ยา่งชาญฉลาดเหมาะสม มีความสอดคลอ้งกบั
สาขาทีเรียน   

 
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาทุกระดบัยอ่มมีการกาํหนดมาตรฐานเพือเป็นสิงประกนัไดว้า่การจดัการศึกษา
นนัมีคุณภาพ  สถาบนัอุดมศึกษาทวัโลกให้ความสนใจกบัการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้หรือผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ซึงมุ่งเนน้การพฒันา “คน” เนืองจากการ
พฒันาคนใหมี้คุณภาพจะนาํไปสู่การพฒันาส่วนอืนๆ ทีมีคุณภาพตามมา  สําหรับประเทศไทยมีการ
กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  หรือทีเรียกวา่คุณลกัษณะของผูเ้รียนทีพึงประสงค ์หรือผลลพัธ์การ
เรียนรู้ปรากฏอยูใ่นมาตรฐานการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย  การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาได้
ระบุคุณลักษณะผู ้เรียนทีพึงประสงค์ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, )  ซึงไดก้าํหนด มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต 
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อนัหมายถึง ความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะทีคาดหวงัทีจะให้บณัฑิตเรียนรู้และสามารถทาํได้
หลงัจากสําเร็จการศึกษาแลว้ซึงตอ้งมีกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีสําคญัอย่างนอ้ย  ดา้น ไดแ้ก่             

1) การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม ) ความรู้  3) ทกัษะทางเชาวน์ปัญญา 4) ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ ) ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการสือสาร    เป็นต้น  

มาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcomes)  และวิธีการเรียนรู้แบบใช้
ผลลัพธ์เป็นฐาน (outcomes-based approaches) ได้ถูกนํามาใช้ในการกาํหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของบุคคลในการรับรองคุณวฒิุระดบัชาติ  ผลลพัธ์การเรียนรู้จะเพิมระดบัของ
ความซับซ้อนในดา้นต่างๆ ตามระดบัการศึกษาซึงเป็นผลจากการออกแบบหลกัสูตร วิธีการเรียน
การสอน การเรียนรู้และการประเมินผลโดยสามารถวดัและประเมินผล จากการศึกษาของนานา
ประเทศซึงทาํให้เกิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาพบว่าสมรรถนะใน
ทกัษะการคิดขนัสูงตอ้งการการเรียนการสอนทีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Chabeli, 2006)  การศึกษา
เกียวกบัผลลพัธ์การเรียนรู้จึงอยู่ในความสนใจของนกัวิชาการ เช่น เพง เทค และลคั (Peng, Teck, 

and  Luck, 2010) ไดศึ้กษาเกียวกบัผลลพัธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิระหวา่งการเรียนทางไกลแบบ
ร่วมมือกันของนักศึกษาผูใ้หญ่ในมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย โดยศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และภาษาศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทีใช้การเรียน
ทางไกลและ อี-เลิร์นนิง ส่วน บิคคส์ (Biggs, 1979) ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
กระบวนการเรียนและคุณภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระบวนการเรียนของผูเ้รียนและวธีิการสร้างวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นตน้ 

การจดัการศึกษาทีเนน้วิธีการเรียนรู้ทีใชผ้ลลพัธ์เป็นฐาน (outcomes-based approaches)  

จึงมีความสาํคญัสาํหรับการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเป็นแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนทีจะได้การรับรองผลคุณวุฒิในระดับชาติ ตลอดจนพฒันาทกัษะการคิด และผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้นนัผูส้อนจะตอ้งมี
การออกแบบหลกัสูตร ออกแบบวธีิการเรียนการสอน การเรียนรู้และการประเมินผล  ให้ครอบคลุม
ทุกมิติของผลลพัธ์ทีคาดหวงัใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน   

 
การจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐมหาวิทยาลยัหนึงทีไม่เป็นส่วน
ราชการแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ” มีระบบการ
บริหารงานทีแตกต่างจากระบบราชการ โดยมหาวิทยาลยัสามารถกาํหนดระบบบริหารบุคลากร 

การเงิน การบริหารวิชาการ และการจดัการทวัไป ไดต้ามความเหมาะสมกบัลกัษณะ และภารกิจ
ของมหาวิทยาลยั ทงันีเพือให้มหาวิทยาลยัสามารถดาํเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
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จดัการศึกษาทีมีคุณภาพตามมาตรฐานทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด โดยเนน้การ
เรียนการสอนและการวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ  

มหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค ( trimester) ปีการศึกษาหนึง ๆ  

แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ ใชร้ะบบหน่วยกิต (credit-

hour system) ซึงนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดหลกัสูตร ดงันี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประมาณ 183 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ประมาณ 177 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ ประมาณ 181  หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประมาณ 179 

หน่วยกิต กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ ประมาณ 185 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประมาณ 185 หน่วยกิต และสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ประมาณ 269 หน่วยกิต ใชเ้วลาในการเรียนตาม
หลกัสูตร 4 ปี  ยกเวน้สาขาวิชาแพทยศาสตร์ใชเ้วลาเรียน 6 ปี ทงันี มหาวิทยาลยักาํหนดให้มีการ
ปฏิบติังานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือทีเรียกว่า “สหกิจศึกษา” โดยถือเป็นส่วนหนึงของ
หลักสูตรด้วย เพือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีโอกาสพฒันา
ศกัยภาพใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  จดัโครงสร้างของหลกัสูตร ในแต่ละสาขาวิชา
ทีจะเปิดสอนทีคาํนึงถึงหลกัการสําคญัคือเน้นการจดัการศึกษาทวัไปในรูปแบบทีสามารถพฒันา
ผูเ้รียนทงัในเชิงภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาบุคลิกภาพและคุณธรรมเน้นวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือรองรับการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยแีขนงต่างๆมีการจดัการศึกษา ในลกัษณะ
วิชาชีพในลักษณะทีผสมผสานภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบติัในรูปแบบของสหกิจศึกษาทีเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งศาสตร์ในลกัษณะพหุวิทยาการ (multi-discipline) ในการจดัการเรียนการสอน
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการจดัหลกัสูตรตามทีทบวงมหาวิทยาลยักาํหนดการจดั
หลกัสูตรการจดัหลกัสูตรจึงแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วนคือ 

กลุ่มสาขาวชิาทวัไปเป็นองคค์วามรู้ทวัไปทีมุ่งส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา
ตนเองของผูเ้รียนในด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นทกัษะด้านภาษาการจดัการและคอมพิวเตอร์ กาํหนด
ปริมาณหน่วยกิตในกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑที์ทบวงมหาวทิยาลยักาํหนดไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

กลุ่มสาขาวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระกอบดว้ยกลุ่มสาขาวชิา 2 ส่วนคือ
กลุ่มสาขาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึงมีสัดส่วนตามทีแต่ละสํานกัวิชากาํหนดและ
กลุ่มสาขาวชิาเอกซึงมีสัดส่วนตามเกณฑท์บวงมหาวทิยาลยัคือไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิตโดยในส่วน
ของวิชาเอกนีจะมีองค์ประกอบสําคัญทีได้รับการเน้นคือประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ เพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการทางวชิาการของมหาวิทยาลยัดงักล่าวขา้งตน้  และกลุ่มวิชา
เลือกเสรีมีสัดส่วนตามเกณฑส์าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติคือไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีมีหน่วยงานรับผิดชอบจดัการเรียนการสอนและวิจยั                     

ซึงเรียกวา่ “สาํนกัวชิา” ดงันี 
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สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พืนฐาน 

สําหรับหลกัสูตรปริญญาตรีทุกหลกัสูตร และจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 4 ปี                       

ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
สํานกัวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทวัไป ซึงเป็น

วชิาพืนฐานของหลกัสูตรปริญญาตรีทุกหลกัสูตร และจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี                

4 ปี ใน 2 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยกีารจดัการ 

สํานกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จดัหลักสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 4 ปี                  

ใน 3 สาขาวชิา  คือ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์และเทคโนโลยอีาหาร 

สํานกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 4 ปี ใน 17 

สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโทรคมนาคม  

วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิงแวดล้อม 

วศิวกรรมอุตสาหการ  เทคโนโลยธีรณี  วศิวกรรมยานยนต ์และวศิวกรรมอากาศยาน 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และอนามยัและสิงแวดล้อม และระดบั
ปริญญาตรี 6 ปี ใน 1 สาขาวชิา คือ แพทยศาสตร์ 

สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร์ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี  ปี  

มหาวทิยาลยัไดว้างกรอบความคิดเกียวกบัคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึงเกียวโยงกบัปัจจยัสําคญั 4 ประการไดแ้ก่ปัจจยัมนุษย ์(humanware) คือความรู้
ความสามารถโดยทวัไปในฐานะมนุษยผ์ูใ้ช้เทคโนโลยีปัจจยัข่าวสาร (infoware) คือ ความสามารถใน
การรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยองค์การ (orgaware) คือ 

ความสามารถทางการจัดการองค์กรเพือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและปัจจัยเทคโนโลยี 
(technoware) คือความรู้ความสามารถในเทคโนโลยแีขนงต่างๆ 

มหาวิทยาลยัเปิดทาํการสอนมาต่อเนือง  ปี   มีหลกัสูตรปริญญาตรีทีเปิดสอนทงัสิน 

 หลกัสูตร  ตามสาํนกัวชิาดงันี 

สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์ 1 หลกัสูตร คือหลกัสูตรวทิยาศาสตร์การกีฬา 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลกัสูตรเทคโนโลยกีารจดัการ    

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 

หลกัสูตรเทคโนโลยอีาหาร   
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สํานกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์  หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

หลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้า  หลกัสูตรวศิวกรรมการผลิต หลกัสูตรวศิวกรรมโยธา หลกัสูตรวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
วิศวกรรมสิงแวดล้อม  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร
วศิวกรรมเครืองกล หลกัสูตรเทคโนโลยีธรณี หลกัสูตรวิศวกรรมเซรามิก หลกัสูตรวิศวกรรมยานยนต ์

หลกัสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

หลกัสูตรวศิวกรรมอากาศยาน หลกัสูตรวศิวกรรมธรณี  หลกัสูตรวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์  

สํานกัวิชาแพทยศาสตร์ เปิดสอน  หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั หลกัสูตรอนามยัสิงแวดลอ้ม หลกัสูตรแพทยศาสตร์ 

สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 

ปัจจุบนัมีจาํนวนนกัศึกษาปริญญาตรีทงัสิน 10,591 คน  สังกดัสํานกัวิชาวิทยาศาสตร์  

คน  เทคโนโลยีสั งคม   คน  เทคโนโลยีการเกษตร   คน  แพทยศาสตร์   คน 

วศิวกรรมศาสตร์ ,  คน พยาบาลศาสตร์  คน  

มีคณาจารยจ์าํนวนทงัสิน 8  คน  สังกดัสํานกัวิชาวิทยาศาสตร์ 76 คน เทคโนโลยี
สังคม 65 คน  เทคโนโลยีการเกษตร  77 คน  แพทยศาสตร์ 21  คน   วิศวกรรมศาสตร์ 145 คน              

พยาบาลศาสตร์ 14 คน 

 

แนวคิด ทฤษฎทีีเกยีวข้องกบัการพฒันาวชิาชีพ 
 

การพฒันาวิชาชีพอาจารยจ์ะตอ้งใชแ้นวคิดทฤษฎีต่างๆ มาช่วยในการจดักระบวนการ
และขนัตอนเพือใหเ้กิดความสาํเร็จ  ดงันี 

 

การพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือกนั  
การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั (collaborative professional development)มุ่งเน้น

การร่วมมือกนัระหวา่งคณาจารย ์เพือใหแ้ต่ละคนสามารถเรียนรู้และพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยการนาํตนเอง (Glatthorn, 1987)  บทบาทของการพฒันาวิชาชีพคือการส่งเสริมสนบัสนุน
อาจารยใ์ห้ช่วยเหลือตนเอง ความสัมพนัธ์ระหว่างคณาจารย์กบัคณาจารยแ์ละผูรั้บผิดชอบการ
พฒันาการเรียนการสอน จึงเป็นจุดเนน้ทีสําคญัอีกประการหนึงทีช่วยให้การพฒันาการจดัการเรียนรู้
ของทงัสองฝ่ายบรรลุผลสาํเร็จ การพฒันาวชิาชีพเป็นแบบร่วมมือกนั คือ กระบวนการทีอาจารยต์งัแต่ 

 คนขึนไปร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพือปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเอง โดย
มีการสังเกตการสอนกนัและกนัในชันเรียน แลกเปลียนกนัให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกตการ
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สอนร่วมกนัและอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั
เป็นแนวคิดแกลทธอร์น  (Glatthorn, 1984) โดยอยู่ในการพฒันาวิชาชีพแบบหลากหลายวิธีการ 

(differentiated professional development) บางครังอาจเรียนการพฒันาวิชาชีพแบบนีว่า การโคช้
แบบเพือนช่วยเพือน (peer to peer coaching หรือ peer coaching) หรือการพฒันาวิชาชีพแบบเพือน
ร่วมอาชีพ (collegial coaching) ในการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนันนัจะตอ้งมีการร่วมกนัวิจยัใน
ชนัเรียน (collaborative action research) ซึงจะทาํใหส้ามารถนาํผลการวิจยันนัไปใชใ้นการเรียนการ
สอนไดจ้ริง (Glatthorn, 1987)  การทาํงานร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละผูรั้บผิดชอบงานจึงเป็นการ
ทุ่มเททงัแรงกาย แรงใจ และเวลาของกนัและกนั ซึงตอ้งอาศยัความไวว้างใจซึงกนัและกนั โค๊ป 

(Cope, 2004: 20-21)  ไดเ้สนอรูปแบบความไวว้างใจ (TRUST Model) เพือการสร้างสัมพนัธภาพ
ใหเ้กิดขึนระหวา่งกนั ประกอบดว้ย  

1. ความจริงใจต่อกนั (Truthful: T) เป็นการซือสัตย ์ สุจริต การเชือใจ และการใหค้วาม
จริงใจต่อกนั  

2. การตอบรับต่อกนั (Responsive: R) เป็นการเปิดใจใหก้นั มีความเตม็ใจและยนิดีใน
การร่วมใหค้วามคิดเห็นอยา่งอิสระ  

3. การเป็นหนึงเดียว (Uniform: U) เป็นการใหค้วามมนัใจ ความเชือมนั และความมนัคง
ในสัมพนัธภาพทีสร้างขึน  

4. ความปลอดภยั (Safe: S) เป็นการใหค้วามรัก ความปรารถนาดี ปกป้อง ใหก้าร
สนบัสนุนและส่งเสริมซึงกนัและกนั  

5. การฝึกฝน (Trained: T) เป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถให้เกิดขึนร่วมกนัทงัสองฝ่าย 

ดังนัน การพฒันาวิชาชีพของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจึงให้ความสําคัญกับการ
ร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนโดยมีการร่วมมือกนัวิจยัในชันเรียน โดย
กระบวนการพฒันาวิชาชีพเนน้ความจริงใจต่อกนั (truthful) และการตอบรับต่อกนัหรือยอมรับกนั 

(responsive) เปิดใจใหก้นั มีความเตม็ใจและยนิดีในการร่วมใหค้วามคิดเห็นอยา่งอิสระ 

 

การพฒันาวชิาชีพด้วยการพฒันาตนเอง  
 การพฒันาตนเองหรือการพฒันาวิชาชีพแบบนาํตนเอง (self directed professional 

development) เป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาในวิชาชีพอาจารย์ทีเหมาะสมในการพฒันาวิชา
ระดบัอุดมศึกษา เนืองจากเป็นวธีิการทีอาจารยเ์ป็นผูด้าํเนินการ กาํหนด เป้าหมาย วิธีการพฒันาและ
ดําเนินการพฒันาด้วยตนเอง ภายใต้การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมของผูบ้ริหาร 

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะด้าน หรือผูที้มีส่วนรับผิดชอบโครงการพฒันาบุคลากรในสถาบนัการศึกษา           
(วชัรา เล่าเรียนดี,  2556ก: 247)  ซึงแกลทธอร์น (Glatthorn , 1984)  อธิบายวา่ การพฒันาตนเอง                  
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(self directed development)  เป็นวิธีการทีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาวิชาชีพ เพราะอาจารย ์

สามารถประเมินตนเองได้ด้วยวิธีการและเครืองมือทีหลากหลายเพือจะได้บรรลุความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาตนเอง และเกิดการร่วมมือกนั  การพฒันาวิชาชีพด้วยตนเองนันมีหลกัการ
สําคญัคือการนาํตนเอง (self direction)  ซึงเป็นสิงทีได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกุญแจหลกัในการ
พฒันาวิชาชีพของอาจารย ์โดยเฉพาะอยา่งยิงการพฒันาวิชาชีพในสภาพทีขาดแคลนสิงสนบัสนุน 

การพฒันาวิชาชีพด้วยตนเองยงัเป็นการพฒันาประสิทธิภาพการสอนของอาจารยด์้วยตนเองและ
ส่งผลถึงการพฒันาความร่วมมือกนัระหวา่งอาจารยอี์กดว้ย  (Mushayikwa and Lubben,  2008) โดย 

วชัรา เล่าเรียนดี (2556ก: 247) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาวชิาชีพ ดงันี 

1. อาจารยเ์ลือกปัญหา ประเด็น หรือเรืองทีสนใจทีจะปรับปรุงพฒันา  
2. เลือกวธีิการ เทคนิควธีิทีเหมาะสม และสนใจจะนาํมาใช ้ 
3. เขียนแผนการสอน แผนการพฒันาตนเอง และแผนการปฏิบติัในการปรับปรุงและ

พฒันาตนเอง สร้างหรือเลือกเครืองมือหรือวิธีสังเกต และบนัทึกการสอนของตนเองกาํหนดวนั 

และเวลา รายงานผลการพฒันาตนเองกบัเพือน หรือผูรั้บผดิชอบโครงการ  
4. วเิคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัศึกษา ผลการ

ทดสอบการเรียนรู้ของนกัศึกษา แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และจากแบบ
ประเมินผลการสอนของตนเอง  

5. ไตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเกียวกบัผลงานของตนเอง และนาํเสนอรายงานผลสาํเร็จ 
การพฒันาวชิาชีพดว้ยตนเองจึงแนวคิดทีเหมาะสมในการนาํมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพ

ในระดบัอุดมศึกษาเพราะถือวา่อาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้ คุณวุฒิสูง จึงสามารถนาํตนเองในการพฒันา
วิชาชีพ โดยจะเป็นผูด้าํเนินการ กาํหนด เป้าหมาย วิธีการพฒันาและดาํเนินการพฒันาดว้ยตนเอง 

ภายใตก้ารใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนของสถาบนัหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 
การโค้ชทางปัญญา  

การโคช้การปัญญาเป็นแนวคิดของ คอสตา้ และการ์มสตนั (Costa and Garmston, 

2002) การโคช้ทางปัญญา (cognitive coaching) เป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาวิชาชีพเพือการ
พฒันาทางวชิาการและการปรับปรุงพฒันาการสอนดว้ยการนาํตนเอง (self directed learning) ซึงทาํ
ใหเ้กิดการคิด การพฒันา และการสร้างความรู้ให้เกิดขึนภายในตนเอง (Costa and Garmston, 2002: 31)  

การโคช้ทางปัญญาเป็นการสร้างความร่วมมือให้กบัอาจารยใ์นการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพได้เป็น
อยา่งดี (Parkison, 2005)  เพราะไม่ไดเ้ป็นการใหค้วามช่วยเหลือโดยการใหค้าํแนะนาํหรือการชีแนะ  

แต่เป็นการสะท้อนให้เพือนอาจารย์ได้ใช้ความคิดในระดับสูง โดยใช้เครืองมือการสนทนา 
(coaching tools)  (Costa and Garmston, 2002: 28)  พาร์คิสัน (Parkison, 2005) ไดใ้ชก้ารโคช้ทาง
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ปัญญามาช่วยในการฝึกอบรมครูและการพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือกนั พบวา่การโคช้ทางปัญญาจะ
เป็นสิงทีช่วยใหก้ารฝึกอบรมและการพฒันาวชิาชีพเกิดผลดี ไดแ้ก่ 

1. พฒันาความคิดทศันคติเกียวกบัการร่วมมือกนัในการชุมชนของการพฒันาวิชาชีพ 

ส่งเสริมการคิดในการตดัสินใจและการสะทอ้นความคิด 

2. พฒันาประสิทธิภาพของผูส้อนและทาํใหเ้กิดทรัพยากรการเรียนรู้ทีมีคุณค่า 
3. เกิดโครงสร้างฐานขอ้มูลของโอกาสในการเรียนรู้ของครูทีส่งเสริมผลสัมฤทธิของ

ผูเ้รียน 

คอสตา้ และการ์มสตนั (Costa and Garmston, 2002: 26) ไดเ้สนอวงจรของกระบวนการ
โคช้ทีพฒันาความคิด ซึงประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

1. การวางแผน (planning) เป็นขนัตอนการทาํความกระจ่างกบัเป้าหมาย ระบุตวัชีวดั
ความสําเร็จ วางแผนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ เลือกวิธีการ/กลยุทธ์ในการติดตาม
ความสาํเร็จ  ตลอดจนการระบุความตอ้งการในการเรียนรู้ และวธีิการประเมินตนเอง 

2. การติดตาม (monitoring) เป็นการดูแลเพือให้บรรลุผลตามตวัชีวดัสําเร็จ และการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหว้ธีิการ กลยทุธ์ และการดาํเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห์ (analysis) คือการสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ทบทวนข้อมูลสนับสนุน 

เปรียบเทียบ วเิคราะห์ สรุปอนุมาน และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของขอ้มูลต่าง ๆ  

4. การประยุกต์นาํไปใช้ (applying)  คือการสร้างความรู้ใหม่และการนาํความรู้นัน            

ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รวมทงัการสะทอ้นและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

การนาํแนวคิดของการโคช้การทางปัญญามาใชก้บัการพฒันาวชิาชีพในระดบัอุดมศึกษา
จึงเนน้การใช้กระบวนการทางปัญญาของอาจารยผ์ูส้อน และใช้ทกัษะการคิดในการตดัสินใจเพือ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน และการช่วยเหลือจากเพือนอาจารยใ์นการส่งเสริมการ
สะทอ้นความคิด (reflective cognition) เพือใหเ้กิดการคิด การพฒันา และการสร้างความรู้ให้เกิดขึน
ภายในตนเอง (self directed learning)  

 
การร่วมกนัวจัิยปฎบิัติการในชันเรียน  

การร่วมมือกนัวิจยัปฎิบติัการในชนัเรียน (collaborative action research)  มีความสําคญั
ต่อการเรียนการสอนและการพฒันาวิชาชีพ เนืองจากหน้าทีของอาจารย์ผูส้อนนันจะต้องเป็น
ผูพ้ฒันาหลกัสูตร วธีิการเรียนการสอน การจูงใจการพฒันาผูเ้รียน การพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียน การ
เพิมผลสัมฤทธิผูเ้รียน การพฒันาทกัษะการคิดการปฏิบติังานของผูเ้รียนอย่างต่อเนือง  การวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียนจะเป็นการคน้ควา้หาคาํตอบหรือวธีิการแกปั้ญหา โดยการคน้ควา้สืบสอบจาก
ปรากฎการณ์ทีเกิดขึนในห้องเรียน  (Glathorn, 1987; Dias-Maggioli, 2004: 60) ดิอาซ-เมกจิโอไล 
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(Dias-Mggioli, ) และ  รีสัน (Reson, 1994  cited by  Dias-Maggioli, 2004: 61) มีความเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่โดยทวัไปการทาํวิจยัในชนัเรียนผูส้อนทีมีความสามารถจะเป็นผูว้ิจยัเอง โดยการ
แสวงหาแนวทางแกปั้ญหา และพฒันาผูเ้รียนในชนัเรียนของตนเองดว้ยตนเองคนเดียว  เนืองจาก
เคยชินกบัวฒันธรรมการสอนทีแยกโดดเดียว แมแ้ต่งานวิจยัต่าง ๆ ก็มุ่งไปทีการทาํวิจยัของผูส้อน
ซึงทาํคนเดียว แต่ในปัจจุบนัการทาํวจิยัในปฏิบติัการในชนัเรียนใหบ้รรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้
ของผูเ้รียนได้ดีทีสุดคือการร่วมกันทาํวิจยัในชันเรียนกับผูส้อนคนอืนๆ หรือเพือนร่วมวิชาชีพ 

(collaborative action research) โดยการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียนมีวตัถุประสงค ์  ขอ้คือ 

1. เพือการสร้างความรู้และการปฏิบติัโดยตรงเพือประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึง โดยใช้
การวจิยั การศึกษาผูใ้หญ่ และระเบียบ ขอ้บงัคบั ของสังคม  

2. เพือสร้างแรงจูงใจจากภายในของกลุ่มคนในระดบัทีลึก ผ่านกระบวนการในการ
สร้างและการใชค้วามรู้ของกลุ่มคนเหล่านนั 

การร่วมกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียนมุ่งไปทีการคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูลจะเกียวขอ้ง
กับกลุ่มตวัอย่างในวงกวา้งทีจะสามารถช่วยพฒันาความต้องการของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง  

มากกวา่คนเพียงคนเดียว โดยการใชค้วามตงัใจทีจะจดัการกบัปัญหาจากการปฏิบติัประจาํวนั การ
ร่วมมือกนัทาํวิจยัชนัเรียนไดเ้นน้เรืองคุณค่าของทฤษฎีเท่าๆ กบั แหล่งของความรู้  ซึงจะทาํให้การ
พฒันานันนําทังตัวบุคคลและสังคม การร่วมกันทาํวิจัยชันเรียน ให้คุณค่าทังความรู้ พัฒนา
ความสามารถในการทาํวิจยัตามความสนใจของผูส้อน ช่วยให้คณาจารยผ์ลิตความรู้ทีสําคญัและ
เหมาะสมจากความตงัใจและความสนใจของตนเอง  จะทาํให้ปัญหาไดรั้บการแก้ไขจากหลาย ๆ 

มุมมองและจะทาํให้สําคญัทีสุด จะทาํให้รู้สึกสบายใจจากปัญหาทีสะทอ้นถามมา ทาํให้เกิดความ
เป็นอิสระ และเป็นแนวทางทีเป็นประชาธิปไตย 

กระบวนการของการร่วมกนัทาํวจัิยในชันเรียน  กระบวนการของการทาํวิจยัในชนัเรียน 

เริมตน้จากการมุ่งมนัตงัใจทีจะปฏิบติั แนวคิดสําคญัของการวิจยัคือการใช้สถานการณ์ทีเกิดขึน
ร่วมกนัในสังคม  และไม่ใช่เพียงแค่ตวัเลข สถิติ เท่านนั แต่เป็นการสะทอ้นปรากฎการณ์ทีเกิดขึน
เฉพาะ แมคแทคคาร์ด (McTaggart, 1997 cited by  Dias-Maggioli, 2004) อธิบายกระบวนการนีวา่ 
ในการตดัสินใจวา่การพฒันาจะเริมทีใด กลุ่มผูท้าํวิจยัจะเป็นผูร้ะบุขอบเขตซึงเป็นสิงทีกลุ่มไดรั้บ
ปัญหาทีต่างก็ตระหนกัร่วมกนัและเกิดขึน กลุ่มวิจยัออกแบบการทาํงานร่วมกนัโดยมีฐานในความ
สนใจและตระหนกัในเรืองเดียวกนั  โดยการทาํวิจยัง่ายๆ ทีคนในกลุ่มสามารถจดัการได ้เงือนไข
ภายใตสิ้งทีทุกคนสามารถทีจะเรียนรู้ได ้จากประสบการณ์ของตนเอง และทาํให้คนอืนๆ สามารถ
เขา้ถึงประสบการณ์นนัได ้

การร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนนนัจะมีลกัษณะสะทอ้นแบบเกลียว (spiral of 

reflection) และมีการปฎิบติั ซึงเป็นเรืองทีสามารถทาํได ้  โดยมีการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  



53 
 

  

โดยปกติคณาจารยที์ทาํวิจยัชันเรียนทวัๆ ไป จะใช้ขนัตอนในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาแบบ
เส้นตรง  ซึง สมิธ (Smith, 1999 cited by  Dias-Maggioli, 2004) ไดเ้สนอแนวคิดจากงานเขียน
หนังสือทีชือว่า Decolonizing Methodologies เสนอทางเลือกทีแตกต่างจากการวิจัยชันเรียน
แบบเดิมทีใชก้ารวจิยัทีเป็นเส้นตรงจากขอ้มูลจริง โดยการร่วมมือกนัทาํวิจยัจะมุ่งการร่วมกนัเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล และจากการทาํวิจยั ซึงมาจากความตอ้งการจาํเป็นของชุมชนคณาจารย์
หรือการสอน โดยสนองความตอ้งการ  ประเภท คือ 

1. การคงไวห้รือรักษาไวซึ้งมาตรฐาน (maintenance) เป็นความตอ้งการทีจะเกียวขอ้งกบั
สถาบนัการศึกษาในแต่ละวนั  (เช่น การเนน้การสอนตามมาตรฐานซึงมีประสิทธิภาพและส่งผลถึง
ผูเ้รียนในปัจจุบนั) 

2. การแก้ไขข้อบกพร่อง (recovery) เป็นความต้องการทีเกียวข้องกับการแก้ไข
ขอ้บกพร่อง  (remediation)  (เช่น การพฒันาผลโดยใหผู้เ้รียนปฏิบติัไดโ้ดยการสอบ) 

3. การพฒันา (development) เป็นความตอ้งการทีเกียวขอ้งกบัการเพิมสินทรัพยใ์ห้กบั
สถานศึกษา (เช่น การทาํกรอบการพฒันาหลกัสูตร) 

ดงันนั การร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการจะเป็นเครืองมือทีเสริมพลงัให้กบัชุมชนนักวิชาการ
สอน สมิธ ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ การปฏิบติัจากการวิจยันีตอ้งเพือความตอ้งการจากชุมชน ซึงตอ้งทาํให้
ชุมชนเข้าใจ (understand)  เปลียนแปลง (mobilize) ถ่ายโยง (transfer) และพฒันาด้วยตนเอง 

(improve itself)  ดว้ยการทาํตามความตอ้งการจาํเป็นหรือปัญหาหรือประเด็นทีจาํเป็นตอ้งมีการ
แกไ้ขหรือพฒันาใหดี้ขึน 

ขันตอนของการร่วมมือกันทําวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน  ผูที้จะร่วมทาํวิจยัจะตอ้ง
ยอมรับวา่การทาํวจิยันีเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน การทีจะทาํให้ประสบความสําเร็จ ผูว้ิจยั
จะตอ้งมีความตระหนกัอยา่งสูงในการวจิยัของตนเองและของเพือนเพือทาํในสิงทีชุมชนตอ้งการ 

แกลทธอร์น (Glatthorn, 1987) เสนอรูปแบบการร่วมมือกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนั
เรียนซึงเป็นรูปแบบทีพฒันาและทดสอบแลว้โดย ไลเบอร์แมน และคณะ (Lieberman and others, 

1986 cited by Glatthorn, 1987) และผูน้าํกระบวนการนีไปปรับปรุงแกไ้ขคือ ทิคุนออฟ วาร์ด และ 

กริฟฟิน (Tikunoff, Ward, and Griffin, 1979 cited by Glatthorn, 1987) ขนัตอนนีไดแ้ก่ 

1. สมาชิกของทีมร่วมกนัระบุปัญหาทีจะศึกษา 
2. ร่วมกนักาํหนดคาํถามของการวจิยัและวธีิการศึกษา 

3. ร่วมกนันาํแบบการวจิยันนัไปใชใ้นชนัเรียนดว้ยความตงัใจและยดืหยุน่ 

4. สมาชิกร่วมกนันาํผลการวจิยัไปออกแบบการพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ส่วน ดิแอซ-เมกจิโอไล (Diaz-Mggioli, 2004: 63-73) เสนอขนัตอนไว ้  ขนัตอน แต่ละ
ขนัตอนอาจเกิดขึนโดยไม่เรียงลาํดบั ไดแ้ก่ 
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ขนัที  การนาํเสนอปัญหา/คาํถามทีสลบัซบัซอ้น (posing unambiguous questions) 

คาํถามทีจะเกิดขึนระหวา่งร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการไม่ใชก้ารจดัอนัดบั ความร่วมมือกนั
จะสร้างวิธีการสืบสอบสิงทีเกิดขึนทีเกียวข้องกับหลักสูตร การเรียนรู้ของผู ้เรียน การสอน 

บุคลิกลกัษณะระหวา่งสอน ภาพรวมของสถาบนัการศึกษาทงัหมด และสิงต่างๆ ทีสนใจ ซึงเป็นสิง
สําคญัทีจะหลีกเลียงการตอบจากข้อคาํถามในทุกๆ คาํถาม และควรจะทาํคาํถามให้แคบและ           

มุ่งเฉพาะไปทีการสืบสอบให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้  นอกจากนันควรใช้ภาษาทีชัดเจน และมี
วตัถุประสงคที์ชดัเจน  ซึงจะทาํให้ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ทีดีและมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึงของ
ทุกขนัตอน  อีกทงัการตงัคาํถามทีดีจะช่วยให้ผูป้ฏิบติัเลือกขอ้มูลทีเกียวขอ้ง แหล่งข้อมูล และ
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูล ได ้ และตอ้งมีการทาํกรอบแนวทางในการแปลผลขอ้มูล  คาํถามทีดีจะช่วยให้
ผูส้อนไดมี้แนวทางมากขึนและความคิดเห็นทีหลากหลาย จะทาํให้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจประเด็นปัญหาที
ตงัขึนไดลึ้กซึง และสามารถหาแนวทางทีแกไ้ขได ้ 

 ขนัที  การทาํผงักระบวนการหาคาํตอบหรือวิธีการดาํเนินการวิจยั (charting the 

inquiry) 

ขนันีเป็นการทาํผงัในการคน้หาวิธีการวิจยั ผงันีแจะแสดงถึงวิธีการ กระบวนการ และ
สามารถเพิมวตัถุประสงคที์ชดัเจนของการวจิยัได ้ มีกระบวนการดงันี 

1) มุ่งไปทึขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

2) อธิบายส่วนต่างๆ ของวธีิการวจิยั 

3) ใชส้ัญลกัษณ์แทนขอ้มูล 

4) แสดงความสัมพนัธ์และความเชือมโยงระหวา่งประเด็นปัญหากบัการปฏิบติั 

5) แสดงสิงทีเป็นระบบของวธีิการวจิยัใหส้ามารถเขา้ใจและมองเห็นไดง่้ายๆ  

6) เสนอรูปแบบของการคิดเกียวกบัประเด็นปัญหาให้แก่ผูเ้กียวขอ้ง 

7) ช่วยในการระบุหรือชีถึงแหล่งขอ้มูลและความหมายในการปฏิบติั 

การใช้รูปหรือกราฟฟิกสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ทีจะสามารถสร้างความชัดเจน
ให้กบัทุกคน และจะมีประโยชน์มาก ภาพกราฟิก จะช่วยทาํให้มองกระบวนการวิจยัไดช้ดัเจนขึน 

โดยมีตวัอยา่งรูปภาพ 

ขนัที  การเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้ง (gathering relevant data) 

การทีจะทาํให้มนัใจได้ว่าขอ้มูลนันน่าเชือถือ และเทียงตรง จะตอ้งมีการเขา้ถึงขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบและมุ่งไปทีเป้าหมายของการวจิยั มีแหล่งขอ้มูลทีเป็นไปไดห้ลายแหล่ง และมีหลาย
วิธีทีจะเก็บขอ้มูลนนั ดงันนัขอ้มูลทีจะเก็บขึนอยูก่บัการเป้าหมายของการวิจยั ผูว้ิจยัควรหาวิธีทีจะ
เก็บมูลทนัที เพราะเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชนัเรียนจะเปลียนแปลงและไม่เกิดขึนซาํอีก จึงควรบนัทึก
ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งให้เร็วทีสุด และเพือเก็บเป็นเอกสารอา้งอิงในอนาคต เลอ คอมเต ้และ           
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ฌอนซูล (Le Compte and Schensul, 1999 cited by Diaz-Mggioli, 2004: 63-73) อธิบาย
กระบวนการ 3 ขนัในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ) บนัทึกกระบวนการต่าง ๆ ในการทาํวิจยั  2) อธิบาย
กระบวนการต่างๆ  โดยสือสารจากการจดบนัทึกสิงทีจะปฏิบติัผา่นการเขียน 3) การแปลความหมาย
จากการตังคําถามการวิจัย โดยการให้รายละเอียดโดยตรงโดยการเขียน   นอกจากนันยงัมี               

) การแปลผลขอ้มูล ) การดาํเนินการปฏิบติั  และ ) การไตร่ตรองสะทอ้นคิดเกียวกบัผลการวจิยั 

ขนัที  –   การแปลผลขอ้มูล  (interpreting data) การนาํผลไปปฏิบติั (taking action) 

และ การสะทอ้นผลจากการปฏิบติั (reflecting on action) 

เมือแปลผลขอ้มูล ผูว้จิยัสรุปขอ้มูลและเสนอแนะจากผลการวิจยั  กระบวนการของการ
แปลผลข้อมูล การนําผลไปปฏิบัติ และการสะท้อนผลจากการปฏิบติั เป็นการปฏิบัติร่วมกัน  

สามารถทาํไดโ้ดยทีไม่ตอ้งเรียงลาํดบัขนัตอน โดยแต่ละขนัจะมีการนาํขอ้มูลมาสะทอ้นคิดร่วมกนั 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการกลนักรองจากหลายๆ วิธี เช่น วิเคราะห์ดว้ยตนเองจาก
ประสบการณ์แบบมืออาชีพทีมีอยู่  จากระดับของความรู้ซึงอาจารย์เป็นผูมี้ความรู้และระดับ
การศึกษาดีอยู่แลว้  เป็นการวิเคราะห์จากมาตรฐานทางวิชาการทีอาจารยแ์ต่ละคนกาํหนดหรือที
ชุมชนนกัวิชาการกาํหนดเป็นหลกัเกณฑ์  การแปลผลควรใชว้ิธีร่วมมือกนั ตงัแต่การวิเคราะห์จาก
ข้อมูลทีเป็นตัวเลข และความคิดเห็น (เชิงปริมาณ และ คุณภาพ) ซึงได้จากการสืบสอบหรือ
กระบวนการวิจยัทีมีประสิทธิภาพ     ผูว้ิจยัมีการสะทอ้นผลจากขอ้มูลทงัสองประเภททงัก่อนและ
หลงัการการปฏิบติัต่อขอ้มูลนนั คือจะตอ้งมีการนาํขอ้มูลมาร่วมกนัสะทอ้นผลก่อนทีจะวิเคราะห์
และเมือแปลผลแลว้ก็นาํมาร่วมกนัสะทอ้นอีกครัง  โดยมีการปฏิบติัทีเรียกวา่  5R  คือ Repid  เป็น
การสะทอ้นผลโดยทนัทีระหวา่งการปฏิบติั Repair เกิดขึนระหวา่งการหยุดหลงัจากปฏิบติั  Review 

เกิดหลงัจากการปฏิบติัเป็นการปรับปรุงพฒันาจากผลการปฏิบติั  ซึงเป็นการร่วมมือกนัทีดีทีสุด 

Research  คือการดาํเนินการวิจยัโดยมุ่งไปทีเหตุการณ์หรือปัญหาทีกาํหนดอย่างเจาะจง และ  

Retheorizing  การนาํทฤษฎีกลบัมาสร้างใหม่  เป็นขนัการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีจากผลทีได ้ โดยผลที
ไดอ้าจจะตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีซึงผูว้ิจยัสามารถใช้ประสบการณ์ทางวิชาการของตนมาใช้ในการ
โตแ้ยง้ทฤษฎี อาจทาํให้ทฤษฎีนนัเกิดการปรับปรุงพฒันา หรือไดท้ฤษฎีใหม่  ขนันีเป็นขนัของการ
สะทอ้นทีจะตอ้งมีความเขม้งวดมากทีสุด 

นอกจากขนัตอน 6 ขนัตอนแลว้ การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนอาจารยต์อ้ง
ให้ความสําคญักบัขนัการสือสาร ทงัการสือสารระหวา่งกนัและการสือสารไปยงัชุมชนนกัวิชาการ 

หรือชุมชนอาจารย ์การสือสารของการวจิยันีมีวตัถุประสงค ์2  ประการคือ เพือให้นกัวิจยัไดอ้ธิบาย
หรือชีแจงเป้าหมายของการวจิยั วธีิการดาํเนินการหรือวิธีการวิจยั  และเพือเป็นการตรวจสอบความ
เทียงตรงของการวิจัยและกิจกรรม  โดยผ่านความคิดและมุมมองของนักวิชาการคนอืนๆ 

(McTaggart, 1997 cited by Diaz-Mggioli, 2004: 63-73) 
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การร่วมมือกันวิจยัปฏิบติัการในชันเรียนจึงเป็นแนวทางทีใช้ในการพฒันาวิชาชีพ
อาจารยอ์ย่างไดผ้ลเนืองจากเกิดจากความตอ้งการจาํเป็นของชุมชน (นกัวิชาการ) ซึงแต่ละขนัตอน
จะมีการร่วมกันดาํเนินการ ผลจากการวิจยัจะเป็นการตอบปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนนักวิชาการ  

ผลการวิจยันอกจากจะช่วยในการพฒันาผูเ้รียนแลว้ อาจารยแ์ละนกัวิชาการจะเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอีกดว้ย การร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียนยงัจะช่วยให ้มีการสะทอ้นเกียวกบัสิง
สนบัสนุนการเรียนการสอน  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือนอาจารย ์ ปิดช่องว่างของการทาํ
วิจยัและการนาํวิจยัไปใช้ ให้โอกาสผูส้อนในการทดลองไปสู่บทบาทใหม่และมีการเสริมพลัง
เพือให้ผูส้อนทาํได้สําเร็จ และสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการพฒันาวิชาชีพให้แก่        

ครูอาจารย ์

 
ทฤษฎกีารเปลียนแปลง   

การพฒันาวิชาชีพอาจารย์โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเป็นการปรับเปลียนสภาพการ
พฒันาการเรียนการสอนจากเดิมไปสู่การสอนวิธีใหม่  ผลของการเปลียนแปลงอาจก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรคและการยอมรับวธีิการใหม่ จึงควรนาํทฤษฎีการเปลียนแปลงมาใชเ้พือให้เกิดผลสูงสุดในการ
พฒันาวิชาชีพการจดัการความเปลียนแปลงเป็นกลยุทธ์ทีทาํให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายทีไดต้งั
ไว ้ ซึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจความสามารถของผูดู้แลรับผิดชอบการพฒันาวิชาชีพ รวมไปถึงความ
ร่วมมือจากอาจารยใ์นสถาบนัดว้ยจึงจะทาํให้สามารถบริหารความเปลียนแปลงได้ ทงันีหากไม่
เขา้ใจถึงการเปลียนแปลง  การจดัการก็อาจจะทาํไดย้ากขึน เนืองจากความเปลียนแปลงใด ๆ   มกัจะ
ก่อให้เกิดแรงตา้นต่อการเปลียนแปลง   (Lewin, 1946; วชัรา เล่าเรียนดี, 6ก: 42) ในการพฒันา
วิชาชีพนนัผูรั้บผิดชอบการพฒันาวิชาชีพจะตอ้งจะตอ้งมีทกัษะทงัในดา้นการบริหารงานและการ
บริหารบุคคล  ตอ้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนและโอกาส รวมทงัมีความสามารถในด้าน
มนุษยสัมพนัธ์และการตดัสินใจ   

การต่อต้านการเปลียนแปลง  การต่อตา้นการเปลียนแปลงทาํให้การพฒันาวิชาชีพไม่
ประสบผลสําเร็จ  การดาํเนินการเพือลดการต่อตา้นการเปลียนแปลงจึงมีความสําคญัสําหรับการ
เปลียนแปลงทีบรรลุตามเป้าหมาย โดยการต่อตา้นจะมีหลายสาเหตุ (วชัรา เล่าเรียนดี, 6ก: 42)

ไดแ้ก่ 

1. สาเหตุส่วนบุคคล  เนืองมาจากความกงัวลวา่การเปลียนแปลง  จะทาํให้เกิดอุปสรรค
ต่อตนเอง  เมือเกิดความกลวัต่อการเปลียนแปลงจึงทาํใหเ้กิดการต่อตา้นขึนมาได ้โดยเฉพาะเมือการ
เปลียนแปลงเกิดขึนบ่อยครัง 
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2. เกิดจากการขาดความเขา้ใจและความมนัใจ  เมือเกิดความไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
การเปลียนแปลง  หรือไม่แน่ใจในผลกระทบทีจะเกิดขึนจากการเปลียนแปลง  หรือไม่เชือมนัใน          

ตวัผูน้าํวา่จะสามารถนาํพาไปสู่ความเปลียนแปลงในทางทีดีขึนได ้

3. ความไม่แน่นอน เมือขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเปลียนแปลงไม่ชดัเจน  จะส่งผลให้
เกิดความไม่แน่นอน  เนืองจากจะทาํให้เกิดความกลวัในสิงทีจะเกิดขึน หรือวิตกกงัวลต่อรูปแบบ
ใหม่ ๆ ทีองคก์ารจะนาํมาใช ้

4. มองเห็นจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของแผนการเปลียนแปลง  เนืองจากความใกลชิ้ด
กบังานจะทาํให้ทราบถึงขอ้จาํกดัของกลยุทธ์ทีจะนาํมาใช้ว่า  มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน
แบบเดิมหรือไม่  ซึงหากนักบริหารยอมรับและเขา้ใจ  จะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุง              

กลยทุธ์เพือจดัการความเปลียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การรับรู้  การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั  เมือไดรั้บผลกระทบจะทาํ
ให้เกิดการต่อตา้นขึน  ซึงก็จะมีความรุนแรงและความแตกต่างกนัไป  ดงันนัจึงตอ้งมีการจดัเตรียม
ขนัตอนต่าง ๆ ใหก้บัสมาชิกในองคก์าร 

6.  ความไม่ไวใ้จ  ถา้การเปลียนแปลงทาํให้เกิดผลในเชิงบวกในอนาคต  จะเกิดความ
สงสัยวา่เขาจะเป็นอยา่งไรในอนาคต 

7. ขาดขอ้มูล  เกียวกบัความจาํเป็นในการเปลียนแปลง  และผลกระทบทีจะเกิดขึนจาก
การเปลียนแปลง 

8. การต่อตา้นผลทีเกิดขึนการประเมินถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบทีจะเกิดขึน   

พนกังานจะพยายามป้องผลประโยชน์ของตนเอง  ซึงการเปลียนแปลงอาจทาํให้พนกังานสูญเสีย
ผลประโยชน์ 

ขนัตอนของการจัดการความเปลยีนแปลง  การต่อตา้นการเปลียนแปลงเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาวิชาชีพ  แต่เนืองจากการเปลียนแปลงเป็นสิงทีเกิดขึนและหลีกเลียงไม่ได้ ผูมี้ส่วน
รับผดิชอบหรือสถาบนัการศึกษาจึงตอ้งหาวิธีการเพือจดัการกบัการเปลียนแปลง โดยผลนนัจะตอ้ง
นาํไปสู่การยอมรับการพฒันาของอาจารย ์ทีไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  การจดัการ
ความเปลียนแปลงโดยทวัไปมีขนัตอนดงันี  (Lewin, 1946) 

1. การละลาย (unfreezing) คือการเปลียนแปลงทีพยายามเอาชนะแรงตา้น(resistance) 

จะเกิดขึนเมือมีการเปลียนแปลง การพยายามลดความรุนแรงของแรงต่อตา้นนนั  จะตอ้งวางแผน
อยา่งรอบคอบเพราะการต่อตา้นมกัจะปรากฏใหเ้ห็นเสมอเมือเกิดการเปลียนแปลง 

2. การเคลือนยา้ย (movement) เป็นการเปลียนแปลงทีต่อเนืองเพือทีจะผลกัดนัให้ระบบ
ทีถูกทาํให้ละลายแลว้เขา้มาแทนทีระบบเดิม  ซึงผูน้าํการเปลียนแปลงมีความสําคญัมากทีจะทาํให้
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องค์การตืนตวัทีจะรับความเปลียนแปลง  โดยอาศยัความสามารถในการแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะ
ปัญหาทีไม่ไดค้าดหมายไวล่้วงหนา้ 

3. การทาํให้คงตวั (refreezing) เป็น การพยายามรักษาความสมดุลของแรงสองแรง
ระหว่างแรงผลกัเพือให้เกิดความเปลียน แปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัทีเป็นอยู่ กบัแรงต่อตา้น
ความเปลียนแปลงทีจะมาถึง 

ในการพฒันาวิชาชีพ จึงตอ้งวิเคราะห์การเปลียนแปลงโดยใชห้ลกัการของความสมดุล 

คือสถานการณ์ทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง  และปัจจยัทีต่อตา้นการเปลียนแปลงนนัมีความสัมพนัธ์
กนั ซึงมี 2 ทางเลือกคือ  เพิมปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง เช่น  เพิมกาํหนดเป็นนโยบายให้ทุก
คนปฏิบติั เป็นตน้  และลดการต่อตา้นการเปลียนแปลง  โดยชีแจงให้คณาจารยทุ์กคนทราบว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากการเปลียนแปลงและสิงทีควรปฏิบัติเพือสร้างความร่วมมือในการ
เปลียนแปลง คือ การสือสารและการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  การสือสาร คือการพยายามทาํความ
เขา้ใจกบัคณาจารยที์ได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงเพือลดแรงตา้น  โดยอธิบายถึงความ
จาํเป็นทีตอ้งมีการเปลียนแปลง  หากไม่มีการเปลียนแปลงอาจจะส่งผลเสียหายต่อสถาบนัและ
คุณภาพการศึกษาได้  หรือการเปลียนแปลงเพือตอ้งการให้มีการบริหารงานในเชิงรุก  เพือความ
ได้เปรียบคู่แข่ง  หรือเพือให้สถาบนัได้รับประโยชน์หากมีการเปลียนแปลง การทาํให้เกิดความ
เขา้ใจแก่คณาจารยส์ามารถทาํไดโ้ดยการเสวนา  การให้ขอ้มูลข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  

เป็นต้น  การสือสารเป็นวิธีทีประหยดั  แต่มีประสิทธิผลน้อยทีสุด  สุดทา้ยคือการอาํนวยความ
สะดวกและเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน (facilitation  and  support) สถาบนัตอ้งเอืออาํนวยให้เกิดความ
สะดวกต่อการเปลียนแปลง  และสนบัสนุนใหก้ารเปลียนแปลงเกิดขึนไดส้ะดวกจากแรงตา้นต่าง ๆ  

โดยการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกต่อผูที้ไดรั้บผลกระทบ เช่น การให้ความมนัใจว่าจะนาํ
การเปลียนแปลงทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบนัคณาจารยแ์ละนกัศึกษา โดยผูบ้ริหารและสถาบนั
จะเอืออาํนวยต่อความไม่สะดวกในการเปลียนแปลงนนัรวมทงัให้เวลาในการปรับตวั เป็นตน้  วิธีนี
จะทาํใหผู้ที้ไม่ตอ้งการการเปลียนแปลงหนัมาใหก้ารสนบัสนุนต่อการเปลียนแปลง 

 

หลกัการสือสาร   
การพฒันาวิชาชีพให้ประสบความสําเร็จนนัการสือสารมีส่วนสําคญัอยา่งยิง  เนืองจาก

ในขันตอนกระบวนการของการพัฒนาวิชาชีพจะมีสือสารเกิดขึนตลอดเวลา ทังการสร้าง
สัมพนัธภาพทีดี  การสร้างความเขา้ใจ ความร่วมมือ การแลกเปลียนความคิด การสะทอ้นความคิด 

กบัอาจารยแ์ละระหว่างอาจารยด์ว้ยกนัทกัษะในการสือสารจึงมีความสําคญั โดยจะตอ้งเขา้ใจทงั 

การสือสารส่วนบุคคลและการสือสารระหวา่งบุคคล  การสือสารส่วนบุคคลมีความสาํคญัเพราะการ
ทีเราจะติดต่อสือสารกบับุคคลอืนนนัในขนัแรกจะตอ้งมีการเรียนรู้ หรือตดัสินใจในตนเองเสียก่อน 
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และเมือใดก็ตามทีมีการติดต่อสือสารกับคนอืนคนเราก็จะต้องสือสารกับตัวเองไปด้วย                      

ในขณะเดียวกนั การสือสารส่วนบุคคลเกิดขึนทนัทีทีบุคคลมีการคิด ผลของการคิด นาํไปสู่การ
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมของคนเกียวพนัไปถึง ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ซึงย่อมมีผลสะทอ้นต่อ
บุคคลอืนและสังคมด้วยการสือสารส่วนบุคคลจึงมีความสําคญัต่อการพฒันาวิชาชีพ ส่วนการ
สือสารระหวา่งบุคคล  เป็นการสือความหมายของบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปเช่น การพูดคุย อภิปราย 

โต้วาที การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน การสังงานตลอดจนการติดต่อสือสารอืนๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั การสือสารลกัษณะนีถือวา่เป็นการสือสารทีสมบูรณ์และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์
ไดดี้ทีสุดผูสื้อสารสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั (วชัรา เล่าเรียนดี, 6ก) 

การสือสารระหวา่งบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

1.  การสือสารแบบสองต่อสองหรือเผชิญหนา้ (face to face or interpersonal communi- 

cation) เป็นการสือสารระหวา่งบุคคลสองคน เพือให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั การสือสารแบบนีทงั
สองฝ่ายจะร่วมกนักระทาํการสือสารตอบโตก้นัผลดัเปลียนบทบาทในการเป็นผูส่้งและผูรั้บกนัไป
เรือยๆ จนกระทงับรรลุจุดมุ่งหมายในการสือสารซึงจะบรรลุได้ก็ต่อเมือทงัสองเตรียมตนเองให้
พร้อม ทีจะส่งสาร นอกจากนนัยงัมีปัจจยัดา้นความคิดความเชือ เจตคติ ทกัษะ สังคมและวฒันธรรม
เขา้มาเกียวขอ้งดว้ย 

2. การสือสารระหว่างกลุ่มบุคคล (group communication) สามารถแยกได้เป็น 2 

ลกัษณะ คือลกัษณะแรก คือการสือสารกลุ่มยอ่ยเป็นการสือสารระหวา่งบุคคล ตงัแต่สองคนขึนไป
ซึงร่วมกนักระทาํกิจกรรมอยา่งเดียวกนัและสามารถติดต่อกนัไดท้วัถึงทนัที ซึงแต่ละคนพยายามที
จะสร้างความเปลียนแปลงให้เกิดขึนภายในตัวเองด้วยการสือสารลักษณะนีมีความยุ่งยาก
สลบัซบัซ้อนมากขึนกวา่การสือสารระหวา่งบุคคล แบบสองต่อสองลกัษณะทีสอง คือการสือสาร
กลุ่มใหญ่เป็นการสือสารทีเพิมความยุ่งยากซับซ้อนขึนเช่น การสือสารภายในองค์การหรือ
หน่วยงานต่างๆและวิธีการสือสารจะตอ้งใชสื้อต่างๆ เขา้มาช่วย มีลกัษณะเป็นทางการมากขึนและ
อาจจะเป็นการสือสารทางเดียวมากขึน สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถมีปฏิกิริยายอ้นกลบัและตอบได้
ทนัท่วงที 

3.  การสือสารสาธารณะ (public communication) นกัวิชาการสือสารบางคนจดัให้การ
สือสารประเภทนีอยูใ่นการสือสารแบบกลุ่มใหญ่แต่ความเป็นจริงแลว้ การสือสารแบบนีมีลกัษณะ
แตกต่างไปในแง่ทีวา่ ผูรั้บสารประกอบดว้ยบุคคลหลายประเภทและหลายลกัษณะแตกต่างกนัไป 

แต่มารวมกันในการสือสารเพือวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึงเช่น การปาฐกถา การกล่าว                 

สุนทรพจน์ การปราศรัยหาเสียงเลือกตงัของนักการเมืองเป็นตน้ แบบนีอาจมีการติดต่อสองทาง
เกิดขึนได ้แต่ค่อนขา้งจาํกดั ทาํให้ผูส่้งไม่ทราบปฏิกิริยายอ้นกลบัได้ทนัท่วงทีผูส่้งสารจึงตอ้งใช้
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หลกัการสังเกต การคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผูรั้บสารซึงอาจตรงหรือไม่ตรงความจริงได ้

แต่อยา่งนอ้ยผูส่้งสารยงัพอมีโอกาสปรับการสือสารของตนได ้

ปัจจยัสาํคญัทีส่งผลใหก้ารสือสารระหวา่งบุคคลประสบความสาํเร็จ ทีสาํคญั 3 ประการคือ 

1. การเปิดเผยตนเอง และนาํตนเองเขา้ไปเกียวขอ้ง ขอ้นีนบัวา่เป็นสิงจาํเป็นมากสําหรับ
การสือสารระหวา่งบุคคลคือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริงใจต่อกนัระหวา่งผูสื้อสาร และ
แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเกียวขอ้งเป็นส่วนหนึงของสถานการณ์ทีเกิดขึน มีส่วนร่วมในผลที
เกิดจากเรืองราวทีกาํลงัสือสารกนัอยู ่

2.  การตงัใจฟัง เนืองจากการสือสารส่วนใหญ่ ใชก้ารพูดในการสือสารดงันนันอกจาก
ความสามารถในการพูด การใช้ภาษาของผูสื้อสารแล้ว ผูฟั้งมีส่วนสําคญัต่อความสําเร็จของการ
สือสารดว้ยการฟังอยา่งตงัใจ หรือมีเจตนาทีจะรับฟังดว้ยความหวงัวา่จะไดป้ระโยชน์อยา่งใดอยา่ง
หนึงจากผูพ้ดู ยอ่มจะช่วยใหก้ารสือสารไดผ้ลยงิขึนอยา่งไรก็ตามแมว้า่การฟังจะมีประโยชน์ต่อการ
สือสารอยา่งมาก แต่ก็มีอุปสรรคทีทาํใหฟั้งไม่ไดผ้ลเท่าทีควรเช่น 

2.1  การคิดล่วงหนา้วา่สิงทีจะไดรั้บฟังไม่น่าสนใจมีอคติต่อเรืองหรือต่อบุคคลทีพูด 

ทาํใหรู้้สึกเบือหน่าย ฟังอยา่งไม่ตงัใจบางครังอาจเสียโอกาสของการฟังทีดีๆ เลยก็ได ้ดงันนัการฟัง
เพือใหไ้ดส้าระจึงไม่ควรคาดการณ์ในแง่ลบไวล่้วงหนา้ 

2.2  การวิจารณ์ผูพู้ดในทางลบ ในสิงทีไม่ใช่สาระของการสือสาร เช่นให้ความ
สนใจกบัการแต่งตวั หรือไม่พอใจคาํพดูเพียงบางคาํ ในขณะทีฟังก็พดูวจิารณ์ ไปดว้ยนอกจากจะทาํ
ใหไ้ม่ไดป้ระโยชน์จากการฟังแลว้ ยงัเป็นการเสียมารยาท ก่อความรําคาญแก่คนขา้งเคียงดว้ย 

2.3  การสรุปล่วงหนา้ เช่น ฟังเรืองราวไปไดเ้พียงเล็กนอ้ยก็สรุปความเองวา่จะตอ้ง
เป็นอยา่งนนั เป็นอยา่งนี ซึงอาจไม่เป็นความจริงตามนนั 

2.4 การเลือกฟังเฉพาะบางส่วน เลือกฟังเฉพาะตอนทีตนเองสนใจโดยทีไม่ทราบชดั
วา่ ตอนอืนมีสาระเป็นอยา่งไร 

2.5 สภาพร่างกายและสิงแวดล้อมไม่อาํนวย เช่น อากาศร้อน เสียงดังปวดหัว              

ง่วงนอน 

สรุป  การพฒันาวชิาชีพให้บรรลุผลนนัจะตอ้งให้ความสําคญักบัการสือสาร ซึงเป็น
เครืองมือสําคญัในการสร้างความร่วมมือ การแลกเปลียน การสะทอ้นความคิด  โดยการพฒันา
วชิาชีพจะเนน้การสือสารระหวา่งบุคคลทีเป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกเพือให้การดาํเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจ  

การเปลียนแปลงเพือการพฒันาหรือการดาํเนินการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
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ผลสาํเร็จ การจูงใจเป็นปัจจยัหนึงทีสาํคญัจากหลายปัจจยั และมนุษยต์อ้งการแรงจูงใจทีแตกต่างกนั 

การจูงใจในการพฒันาวิชาชีพเพือผลสัมฤทธ์ของผูเ้รียนเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคือ
คณาจารย์เกิดความร่วมมือเพือให้การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพบรรลุ
จุดมุ่งหมาย  โลเวลล์(Lovell, 1980: 109) และ ดอมเจน (Domjan, 1996: 199) กล่าววา่พฤติกรรมที
เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมทีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิงเร้าปกติธรรมดา แรงจูงใจจะทาํให้
แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อสิงเร้าทีเหมาะสมทีสุดในแต่ละสถานการณ์ทีแตกต่าง
กนัออกไป ดงันนัหากมีวธีิการจูงใจคณาจารยที์เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาชีพ 

แรงจูงใจมี 2 ลกัษณะดงันี 

1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิงผลกัดนัจากภายในตวั
บุคคลซึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตงัใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความ
ตอ้งการฯลฯสิงต่างๆดงักล่าวนีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร  สามารถสร้างความจงรักภกัดี
แก่องคก์าร 

2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิงผลกัดนัภายนอก          

ตวับุคคลทีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวลั เกียรติยศชือเสียง คาํชม หรือ          

ยกยอ่ง แรงจูงใจนีไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือตอบสนองสิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณี
ทีตอ้งการสิงตอบแทนเท่านนั 

แรงจูงใจมีทีมาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น อาจจะเนืองมาจากความต้องการหรือ            

แรงขบัหรือสิงเร้า หรืออาจเนืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเก็บกดซึงบางทีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวั                 

จะเห็นไดว้่าการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมทีไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนืองจากพฤติกรรมมนุษยมี์ความ
ซับซ้อน  แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจทาํให้เกิดพฤติกรรมทีต่างกัน  แรงจูงใจต่างกันอาจเกิด
พฤติกรรมทีเหมือนกนัก็ได ้ ทฤษฎีแรงจูงใจมีหลายทฤษฎีแต่ทีผูว้ิจยันาํมาใช้ในการพฒันาวิชาชีพ
คือแรงจูงใจตามทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom Expectancy Theory) ทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) และ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของแมคคลีแลนด ์

(McClelland’s Need Achievement Theory)  

วรูม (Vroom, 1964) เน้นค่านิยมในการทาํงานอยู่ 2 เรือง คือเรืองค่านิยมในงานว่า
ทาํงานแลว้คาดหวงัวา่จะไดอ้ะไรและอีกเรืองทีเนน้คือแรงจูงใจซึงกาํหนดทิศทางการกระทาํเพือให้
ไดต้ามค่านิยมของตนคือคาดหวงัวา่จะไดต้ามค่านิยมเป็นแรงจูงใจให้บุคคลใชค้วามพยายามกระทาํ
ใหส้าํเร็จ แนวคิดของวรูมเนน้ใน 2  เรืองดว้ยกนัคืองานเกิดจากความพยายามบวกกบัความสามารถ
ของตน กล่าวว่าความคาดหวงัซึงเป็นความคิดของบุคคลเป็นจุดสําคญัของแรงจูงใจ แนวคิดใน
ทฤษฎีนีสรุปไดว้่า แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เกิดจากความคิดของบุคคลในการตงัความ
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คาดหวงัในสิงทีกระทาํซึงความคาดหวงันนัมกัเป็นไปตามค่านิยมของตน ทาํให้บุคคลพยายามทาํ
ให้ไดห้ากสิงทีพยายามสอดคล้องกบัความสามารถด้วยก็จะเป็นแรงจูงใจทีเขม้ขน้สําหรับบุคคล
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลทาํงาน คือการสร้างความคาดหวงัการให้ตระหนกัในค่านิยม
ต่องาน การใชค้วามพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงานและการช่วยให้บุคคลเขา้ใจบทบาท
ของตนในงานนนัๆ 

ขณะที เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1983) เน้นอธิบายและให้ความสําคญักบัปัจจยั 2 

ประการไดแ้ก่ ตวักระตุน้ (motivators) และ การบาํรุงรักษา (hygiene) สองปัจจยัดงักล่าวนีมีอิทธิพล
ต่อความสําเร็จของงานเป็นอยา่งยิงเนืองจากมีผลต่อเจตคติในงานของผูป้ฏิบติั ปัจจยัดา้นนีมีผลต่อ
การกระตุน้ทาํให้บุคคลเกิดความพอใจ ตวักระตุน้ประกอบดว้ยปัจจยั 6  ประการ ดงันี   1) ความ
สัมฤทธิผล  2) การยอมรับนบัถือจากผูอื้น 3) ลกัษณะงานทีน่าสนใจ 4) ความรับผิดชอบ 5) โอกาส
ทีจะเจริญกา้วหนา้  และ 6) การเจริญเติบโต    การนาํทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ไปใชใ้นการพฒันา
วิชาชีพคือการสร้างบรรยากาศให้อาจารยเ์กิดความพึงพอใจ โดยคาํนึงถึงปัจจยับาํรุงรักษาซึงไดแ้ก่ 

มีสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีดี การให้การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกทีมีการบริหาร
จดัการทีชดัเจนความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งอาจารยแ์ละหน่วยงาน  ประโยชน์ตอบแทนจากการพฒันา
วิชาชีพ  รวมทงัการให้ความสําคญัของระดบันโยบาย  เป็นตน้ดงันนัปัจจยับาํรุงรักษาเหล่านีจึงมี
ความสาํคญัและมีความจาํเป็นและเมือมีปัจจยัเหล่านีอยูแ่ลว้ก็จะเป็นการง่ายทีจะจูงใจคณาจารยโ์ดย
ใชปั้จจยักระตุน้เพือใหค้ณาจารยมี์ความเตม็ใจและร่วมมือ 

ส่วน แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1973) เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลทีกระทาํการ
เพือให้ไดม้าซึงความตอ้งการความสําเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํของเขาซึงความ
ตอ้งการความสาํเร็จนีในแง่ของการทาํงานหมายถึงความตอ้งการทาํงานทีดีทาํงานนนัให้ดีทีสุดและ
ทาํไดส้ําเร็จเมือทาํไดส้ําเร็จแลว้จะเป็นแรงกระตุน้ให้ทาํงานอืนให้สําเร็จต่อไปซึงจากทีกล่าวนีจะ
เห็นไดว้่าในการพฒันาวิชาชีพอาจารยน์นัอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงหากใช้
วิธีการสร้างความร่วมมือทีเหมาะสมก็จะเต็มใจทีจะร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนให้ประสบ
ผลสาํเร็จได ้

นอกจากนนั แรงจูงใจยงัมีความเกียวขอ้งกบัมนุษยสัมพนัธ์    หากตอ้งการให้การพฒันา
วิชาชีพประสบความสําเร็จจะตอ้งใชแ้รงจูงใจผสานกบัมนุษยสัมพนัธ์ ซึงมนุษยสัมพนัธ์จดัเป็นทงั
ศาสตร์ (science) และศิลป์ (art) เนืองจากมีหลกัการและทฤษฎีทีเป็นขอ้ความรู้ และการนาํหลกัการ 

หรือทฤษฎีแรงจูงใจไปปฏิบติัใหป้ระสบความสําเร็จไดน้นัตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการซึงถือเป็นศิลปะ
เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล มนุษยสัมพนัธ์นนัมีความเกียวขอ้งกบัแรงจูงใจ  และมีความสําคญัต่อการ
พฒันาวิชาชีพโดยเฉพาะการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั ทีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ สัมพนัธภาพทีดี
ระหว่างกนั   การทีคนเราจะมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัคณาจารยห์รือบุคคลอืนจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทงั
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ภาคทฤษฎี และหมนัฝึกฝนเพือให้เกิดความเชียวชาญจนสามารถนาํหลกัการทีเป็นขอ้ความรู้ทาง
ทฤษฎีไปใชอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

ดงันนั การพฒันาวิชาชีพซึงเป็นการทาํงานกบัผูที้มีคุณวุฒิและวยัวุฒิการกระตุน้ให้เกิด
แรงจูงใจในการร่วมมือกัน  จึงความสําคัญและจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากอาจารย ์

นอกจากนนัยงัมีการสร้างวิธีการทีน่าสนใจและตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของอาจารยเ์พือจูงใจใหอ้าจารยส์มคัรใจทีจะร่วมโครงการและสร้างบรรยากาศทีดีในการพฒันาการ
เรียนการสอน ซึงผูด้าํเนินการจะต้องเรียนรู้และมีมนุษยสัมพนัธ์เพือการดาํเนินงานให้ประสบ
ผลสาํเร็จ  

 
การพฒันาวชิาชีพครูหรือการพฒันาวชิาชีพอาจารย์และความเชียวชาญด้านการสอน 

 

การจดัการศึกษาทุกระดบัมีเป้าหมายคือการพฒันาผูเ้รียน ดงันนัครูหรืออาจารยจึ์งเป็น
บุคคลสําคญัทีจะทาํให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้  การพฒันาวิชาชีพมีความสําคญัต่ออาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา ซึงนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าววา่การพฒันาวิชาชีพเพือให้อาจารยมี์ความเชียวชาญ
ดา้นการสอน จะมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ตลอดจนทาํให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะต่างๆ 

ซึงเป็นเป้าหมายของหลกัสูตร   
การพฒันาวชิาชีพสาํหรับอาจารยท์างการศึกษา ซึงเดิมเรียกวา่ การพฒันาบุคลากร หรือ 

staff  development (Glickman and other, : อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ก: 134) มีความ
จาํเป็น มีคุณค่า  มีประโยชน์ สําหรับสถาบนัการศึกษาและองคก์ร   เพือผลลพัธ์สูงสุดทีตอ้งการคือ 

อาจารยผ์ูส้อนมีพฒันาการเรียนการสอนอย่างพอเพียงเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสําคญั
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้ก่ กลิกแมน และคณะ (Glickman and other, 2004: อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 

2556ก: 134 -135)  ดิอาซ – เมกจิโอไล (Dias-Maggioli, 2004) และวชัรา  เล่าเรียนดี (2556ก: 134 -

135) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาวิชาชีพทีสอดคลอ้งกนัวา่ การพฒันาวิชาชีพเป็นกิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจดัขึน สําหรับอาจารยห์รือบุคลากรทางการศึกษา เพือพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรในทุกดา้น ทงัในเรืองทีเกียวกบังานในหนา้ทีรับผิดชอบและความรู้ และความพึงพอใจใน
งานและอาชีพ ซึงช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของตนเองให้เจริญกา้วหนา้ และมีสมรรถภาพในการ
ทาํงานทีสูงขึนนาํไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน  และส่งผลถึงพฒันาการด้านคุณภาพของ
ผูเ้รียนในทีสุด 

ดงันนั การพฒันาวิชาชีพจึงเป็นการจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ส่งเสริมคุณภาพการ
จดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียน โดยการพฒันาความรู้ ทกัษะและศกัยภาพของอาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี้ความรู้และสมรรถนะมีเจรคติทีดีต่ออาชีพเพือความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
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การพฒันาวชิาชีพในระดับอุดมศึกษา 
การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกบัการศึกษาทุกระดบัทีอาจารยจ์ะตอ้งมี

การพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองทงัด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสอน  นักวิชาการหลายท่านได้
อธิบายว่าการพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษานนัมีผลต่อการพฒันาและเติบโตขององค์กรหรือ
สถาบนั เช่น บณัฑิต ทิพากร (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ, 2550: 27) กล่าวว่าการพฒันา
วชิาชีพในสถาบนัอุดมศึกษา   หมายถึง การพฒันาอาจารยค์วบคู่ไปกบัการพฒันาการเรียนการสอน  

การพฒันาวชิาชีพอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาอาจารยใ์หมี้ศกัยภาพทงัดา้นการสอน การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  (วิจัย) และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริการวิชาการ  เพือความ
เจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน แต่เนืองจากพนัธกิจทีเพิมขึนของสถาบนัอุดมศึกษา การพฒันาวิชาชีพ
ได้เสริมการพฒันาทกัษะอาจารยด์้านการเรียนการสอนควบคู่ไปดว้ยกนั  สอดคล้องกบั นิโคลส์ 

(Nicholls, 2002: 166) ทีกล่าวว่าการพฒันาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา คือการพฒันาความรู้ 

หลกัการสอน และประสบการณ์ ซึงเป็นส่วนสําคญัของการพฒันาวิชาการ และยงัเป็นวิธีทีจะเพิม
ประสิทธิภาพของความเป็นนักวิจัยและความเป็นอาจารย์ผู ้สอน ซึงจะได้รับการสนับสนุน
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ย การพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษามีความเกียวขอ้งกบัการพฒันา
องค์กรหรือสถาบัน  หมายความว่าการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์มีผลต่อการเติบโตและ
ความกา้วหนา้ขององค์กรดว้ยและการพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษาจะเป็นมากกวา่การพฒันา
ตนเอง แต่มีลกัษณะการร่วมกนัพฒันาตนเองและพฒันาองคก์ร   

เป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  โลกยุคโลกาภิวตัน์ทาํให้เกิดความหลากหลาย
ของนกัศึกษา รวมทงัเทคโนโลยีต่าง ๆ เริมเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษามากขึน  

รวมทงัเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ มากขึน   อุดมศึกษาจึงตอ้งพฒันาผูเ้รียนโดยให้ความสําคญัของ
คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของบณัฑิต  ทีสอดคลอ้งกบัความเจริญทางด้านเทคโนโลยีของโลกยุค
ใหม่  ดงันนัการพฒันาวชิาชีพจะตอ้งเชือมโยงกบัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของสถาบนัอุดมศึกษา  
โดยทวัไปเป้าหมายหลกัๆ ของการพฒันาอาจารยคื์อ  (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ, 2550: 27-30) 

1. เพือตอบสนองความตอ้งการของอาจารยแ์ต่ละท่าน  

2. เพือสร้างและธาํรงวฒันธรรมการสอนทีดีเยยีม  

3. เพือสร้างและส่งเสริมความกา้วหนา้ดา้นความคิดริเริมในดา้นการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา   

การพัฒนาวิชาชีพ (professional development) หรือการพัฒนาอาจารย์ ( faculty 

development) หรือ หรือการพัฒนาบุคลากร (staff development)  จึงเป็นการพัฒนาทีเน้น
สัมฤทธิผลในการปรับปรุงศกัยภาพอาจารยเ์ป็นหลกั    การพฒันาอาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา
เน้นการปรับปรุงทักษะการสอนของอาจารย์ แต่ละบุคคลในมิติของการเป็นครู ( teacher) 
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นกัวิชาการและวิชาชีพ (scholar and professional) และ มนุษย ์(person) ในมิติของความเป็นครู             

จะเป็นการพฒันาด้านการสอนของอาจารย์ ซึงได้แก่ วิธีการสอน การออกข้อสอบ การจดัการ
ภายในห้องเรียน ทกัษะการนาํเสนอ การเป็นทีปรึกษา เป็นตน้ ซึงจะตอ้งเป็นผูที้มี ทงัความรู้ความ
เชียวชาญในเนือหาทีตนศึกษามาและความรู้ในวิชาชีพครูเพือจะไดน้าํวิธีการสอนไปพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความรู้ ทกัษะ ตามเนือหา (pedagogy content  knowlage) และเกิดคุณลกัษณะ บรรลุเป้าหมาย
ของหลกัสูตร  สาํหรับการพฒันาอาจารยใ์นมิติของนกัวิชาการและวิชาชีพ จะเป็นการพฒันาทกัษะ
อาจารยใ์นดา้นการวางแผนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ การพฒันาทกัษะดา้นการวจิยัต่าง ๆ การสือสาร
และใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการแก่องคก์รภายนอก การบริหารจดัการ และทกัษะอืน ๆ ทีตอ้งการตาม
หน้าทีทีคาดหวงัของอาจารย ์สําหรับประการสุดทา้ย คือในมิติของความเป็นคน การพฒันาส่วน
ใหญ่จะเน้นทีจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล การเป็นผูน้าํ การบริหารจดัการ เป็นตน้  ซึงจะ
เห็นได้ว่าการพฒันาอาจารย์ในยุคนีเป็นกระบวนการทีสําคญัและต้องทาํอย่างเป็นรูปธรรมเพือ
ความสาํเร็จของสถาบนัอุดมศึกษา (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ, 2550: 27-30)   

นอกจากนนั นิโคลส์ (Nicholls,  2002: 166)  ยงัไดเ้สนอการพฒันาวิชาชีพอาจารยใ์น
ระดบัอุดมศึกษาไปในทางเดียวกนัวา่จะตอ้งมีลกัษณะต่อเนือง (ontinual professional development) 

หรือเป็นกระบวนการแบบพลวตัร (diamic) ซึงนาํอาจารยเ์ขา้สู่การเติบโตทางอาชีพ ตงัแต่การเขา้สู่
การทาํงาน การอยู่ในตาํแหน่งอาชีพจนถึงเกษียณการทาํงาน  แนวคิดของนิโคลส์มีสมมติฐานว่า 
การพฒันาวชิาชีพทีประสบความสําเร็จ ขึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงแวดลอ้มการทาํงานของ
อาจารย์แต่ละคนและการรับรู้ในหน้าทีซึงจะมีความเกียวขอ้งกบั อาจารยแ์ต่ละคน องค์กร การ
เรียนรู้ และผลสัมฤทธิ  นิโคลส์เนน้ว่าการเรียนรู้เป็นหัวใจหลกัของการพฒันาวิชาชีพ อาจารยใ์น
ระดบัอุดมศึกษาจะเรียนรู้จากการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัเบเยอร์ (Boyer, 1987 cited by Nicholls,  

2002: 160)  และ เบชเชอร์ (Bacher, 1996 cited by Nicholls, 2002: 160) ที เสนอวา่ อาจารยใ์น
ระดบัอุดมศึกษาในฐานะทีเป็นนักวิชาการมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งเรียนรู้และพฒันาอย่าง
ต่อเนืองและตอ้งขยายความรู้ของตนเองเขา้สู่สังคมโลก โดยการเขา้สู่สังคมนักวิชาการเป็นการ
เรียนรู้จากชุมชนนกัวิชาการ (academic community)  สําหรับการพฒันาวิชาการของมหาวิทยาลยั
ควรเป็นลกัษณะของการเชือมโยงระหวา่งการเรียนการสอนและการพฒันาวิชาการตลอดจนความรู้
ด้านหลักการสอน และทกัษะ ซึงตงัสมมติฐานได้ว่าการพฒันาวิชาชีพมีความเกียวข้องกับการ
พฒันาตนเองและการเรียนรู้จากลักษณะของงานของอาจารย์แต่ละสาขาวิชาซึงไม่เหมือนกัน 

นอกจากนนัการพฒันาวิชาชีพยงัเป็นส่วนหนึงของการเรียนรู้ซึงอาจารยจ์ะไดเ้รียนรู้จากรายวิชาที
ตนสอน  และการเรียนรู้จากการเรียนรู้จะส่งผลถึงการพฒันาวิชาการ งานวิจยัของโปรเซอร์และ         

ทริคเวล และ บริวและไรท์ (Prosser and Trigwell, 1997; Brew and Wright, 1990: cited by 

Nicholls, 2002: 160) สนบัสนุนว่าวีธีทีอาจารยคิ์ดเกียวกบัการสอนมีอิทธิผลต่อวิธีการเรียนรู้ของ
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ผูเ้รียน เพราะทศันะหรือมุมมองดา้นวิชาการตามธรรมชาติของศาสตร์ของความรู้หรือวิชาทีสอน 

รวมทงัความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ในศาสตร์นันกบัการสอน มีผลต่อความตงัใจหรือวิธีการที
อาจารยจ์ะใชเ้พือทีจะสร้างเป็นความรู้ใหม่และนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน   

ดงันัน การพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษาจึงให้ความสําคญักบัการเรียนรู้จากการ
เรียนรู้ (learning from learning) ซึงจะส่งผลถึงการพฒันาวิชาการ  การพฒันาวิชาชีพของอาจารยไ์ม่
เพียงแต่เป็นการพฒันาผูเ้รียนแต่ยงัเป็นการพฒันาตนเองของอาจารยแ์ละการพฒันาวิชาการอีกดว้ย  

การพฒันาวชิาชีพในระดบัอุดมศึกษาจึงเป็นการพฒันาทงัดา้นวิชาการ  การสอน และความสัมพนัธ์
ระหว่างเครือข่ายอาจารย์ ซึงเน้นความร่วมมือกันในลักษณะชุมชนนักวิชาการ (academic 

community) 

 

ความเชียวชาญด้านการสอน   
การสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง และเกิดทกัษะ

การคิดขนัสูง ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ในศาสตร์เฉพาะทาง (content knowlage) ความรู้หลกัการสอน 

(pedagogy knowlage)  และมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยผสมผสานและ
สร้างวิธีการสอนทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเนือหาตามศาสตร์นัน  (pedagogy content  

knowlage) ผูที้มีหน้าทีโดยตรงในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนคือครูหรืออาจารย ์และการ
พฒันาให้ผูเ้รียนเกิดผลการเรียนรู้ เกิดผลลพัธ์ทีตอ้งการ และทกัษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขนัสูง  

ผูส้อนตอ้งมีความเชียวชาญจึงจะสามารถสร้างกลยทุธิวธีิสอนเพือการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการ
คิดขนัสูงได ้(Glickman, 2010: 342-343)     

คุณลักษณะของผู้เชียวชาญด้านการสอน  การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง
ผูส้อนจะตอ้งมีความเชียวชาญ สเตนเบิร์ค และ ฮอร์วาธ (Sternberg and Horvath, 1995) อลัลีนและ
เบคอน (Allyn and Bacon, 2002)  ไดก้ล่าวถึงผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน (teaching expertise) ไวว้่า
เป็นผู ้ท ํางานแบบมืออาชีพ (professionalism) ทีมุ่งปฏิบัติงานโดยมีการคิดวิเคราะห์เจาะลึก 

(analytical thinking) และคิดสะทอ้น (reflective thinking) ในเรืองทีทาํ เพือสร้างความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริงและอย่างลึกซึงในเรืองนัน และตอ้งใช้การวิจยัซึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
เครืองมือในการเรียนรู้และพฒันางานของตน ทาํใหสิ้งทีตอ้งเรียนรู้มีหลกัฐานทีน่าเชือถือ  

โดย สเตนเบิร์ค และ ฮอร์วาธ (Sternberg and Horvath, 1995) ไดเ้สนอคุณลกัษณะของผู ้
ทีมีความเชียวชาญด้านการสอนไว้ ว่าจะต้องเป็นผู ้ทีมีความรู้ (knowladge)  มีประสิทธิภาพ 

(efficiency) และมีกระบวนการสร้างสรรคจ์ากภายใน (creative insign)  ความรู้  ไดแ้ก่ ความรู้ใน
เนือหา (content knowlage)  คือความรู้เกียวกับรายวิชาทีสอน  ความรู้เกียวกับหลักการสอน 

(pedagogy knowlage) คือความรู้ทีทาํให้รู้วา่จะสอนอยา่งไร ซึงรวมถึงกลยุทธ์ทีจะจูงใจผูเ้รียน การ
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จดัการกบัผูเ้รียนในชนัเรียน และวิธีการออกแบบงานหรือการบา้น และการทดสอบ  สุดทา้ย คือ 

ความรู้ในการสร้างวิธีการสอน (pedagogy content knowlage) เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามเนือหาที
กาํหนดในหลกัสูตร  คือความรู้ว่าจะสอนเนือหาเฉพาะดา้นนนัอยู ่  เจคอบเซ่น (Jacobsen, 2011) 

อธิบายเพิมเติมวา่ ผูที้มีความเชียวชาญดา้นการสอนจะตอ้งนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใชเ้วลาทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอยา่งไดผ้ล และ
สามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม   

ส่วนอลัลีนและเบคอน (Allyn and Bacon, 2002) ไดเ้สนอว่า ผูที้มีความเชียวชาญ
ดา้นการสอน  ควรเป็นผูที้ 

1. มีความเชียวชาญดา้นเนือหาความรู้ (expert teacher have expert knowledge)  

ได้แก่ ความรู้ในศาสตร์ทีตนเชียวชาญ (content knowledge) ความรู้ในหลักวิชาการสอน 

(pedagogical Knowledge) และ นาํความรู้ทงัสองดา้นมาผสมผสานเป็นการสอนในเนือหาเฉพาะ
ดา้น  (pedagogical – content knowledge) ทีเป็นความรู้ทีกวา้งขวางและลึกซึง  

2.  มีความสามารถในการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (organization – lesson plans) ใน
ระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ แผนการสอนระดบัหลกัสูตร (global  plans) แผนระดบัวิชา (local plans)  และ 

แผนในเนือหายอ่ยเพือการตดัสินใจ (decision elements)  แผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขนัแต่ละ
ส่วนมีความเชือมโยงกนั และสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาเนือหาความรู้เฉพาะทางได ้    

3.  มีความรู้เกียวกบับริบทการสอนและผูเ้รียน (knowledge about the teaching 

context)ได้แก่  มี วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพสามารถใช้ทรัพยากรการอนัมีอยู่จาํกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ สามารถจดัการสอนไดต้ามความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนแต่ละคน    

4.  มีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (experts automatize well-learned skill)    

5.  มีความสามารถในการวางแผน ติดตาม และประเมิน (planning, eonitoring and 

evaluating) 

6.  มีความรู้กระบวนการคิดและการพฒันาตนเองโดยมีกระบวนการทางอภิปัญญา 

(metacognitive process) ในการทีจะวางแผน ติดตาม และประเมินผล   

7. มีการคิดเกียวกบัการคิด (thinking about thinking)  ดงันนัทกัษะการสอนของ
ผูเ้ชียวชาญจะมาจากผลจากการคิดแบบอภิปรัญญาทีทาํไดโ้ดยอตัโนมติั  

8.  ความสร้างสรรค์ทีเกิดจากภายใน (creative insight)  ได้แก่ มีการนําวิธีการ
แกปั้ญหามาวิเคราะห์บ่อยครังมีวิธีการคิดดว้ยหลกัสามวิธีทีผูเ้ชียวชาญจะคิดเกียวกบัปัญหาไดแ้ก่ 

ขอ้มูลทงัทีเกียวขอ้งและไม่เกียวข้อง  และความหลากหลาย  ตระหนักถึงความสําคญัของการ
ผสมผสานขอ้มูลและการนาํขอ้มูลทีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นบริบททีแตกต่างกนัต่างๆ 
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นอกจากนนั เฮตไต (Hattie, 2003)  ยงัไดอ้ธิบายเพิมเติมอีกวา่ ผูเ้ชียวชาญดา้นการ
สอนจะตอ้งมีความสามารถ 5  ประการ ไดแ้ก่  

1. สามารถระบุเนือหาสาํคญัทีปรากฏในเนือหาวชิา  
2.   สามารถนาํใหเ้กิดการเรียนรู้โดยผา่นปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน  

3.   สามารถดูแล กาํกบัการเรียนรู้และสะทอ้นผล  

4.   สามารถตงัมนัอยูบ่นความมีประสิทธิภาพ 

5.   สามารถทีจะมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ซึงการ์มสตนั (Garmston, 1998) ไดอ้ธิบายว่า ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนจะตอ้งมีความ
รู้อยู่ 6 ประเภท และสามารถจดัการ ประยุกต์และนาํความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ความรู้นัน
ประกอบดว้ย  

1. ความรู้ในศาสตร์เฉพาะทาง  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน จะมีความรู้ทีลึกซึงใน
ศาสตร์ทีตนสอน  รู้ เกียวกับเนือหาสาระ  รวมทังโครงสร้างระดับความลึกของเนือหาวิชา                         
ทีกวา้งขวางลึกซึง มีความยดืหยุน่ สามารถสอนใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจไดใ้นการสอนของตน 

2.  ความรู้เกียวกบัวิธีการสอนหรือวิชาชีพการเป็นครู  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนมี
ความเขา้ใจทีซบัซอ้นลึกซึงเกียวกบักลยทุธ์การสอนและรู้วา่กลยทุธ์ใดเหมาะสมสําหรับเนือหาทีจะ
สอนมากทีสุด นอกจากนนัยงัมีความสามารถในการจดัการชนัเรียนเท่าๆ กบัการออกแบบกาํหนด
เพือจดัการกบัการถ่ายโยงการเรียนรู้ และการสอนเพือการถ่ายโยง 

3.  รู้ว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ทีสุดอย่างไร ผูเ้ชียวชาญด้านการสอน รู้ว่าผูเ้รียนจะ
เรียนรู้ไดดี้อยา่งไร และพฒันาขนัตอนอยา่งระมดัระวงั ในเรืองปัจจยัทางวฒันธรรม ความแตกต่าง
ของเพศ และวธีิการเรียนของแต่ละคน  

4. มีความรู้เกียวกบัตนเอง ซึงรวมไปถึง คุณค่า (values) มาตรฐาน (standards) และ
ความเชือ  (beliefs)  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสามารถใชค้วามรู้เกียวกบัตนเองในการสอน รู้เกียวกบั
รูปแบบของแต่ละคนเพือให้การสนับสนุน การให้ขอ้มูล และการตดัสินใจ  และสามารถเลือก
วิธีการได ้มีความเชือและตระหนกัในคุณค่า เพราะในหลกัสูตรนนัเต็มไปดว้ยความรู้และวิธีสอน 

ผูส้อนจะตอ้งเลือกสิงทีเหมาะสมผูส้อนจะตอ้งเชือในคุณค่าของเนือหาความรู้ในวิชาทีตนสอน
เพราะวา่มนัจะแสดงออกมาในขณะทีสอน  

5. สอนโดยใช้กระบวนการทางปัญญา ผูส้อนทีมีระดับของมโนทัศน์สูงจะมี
ความสามารถในการประยกุตสู์งดว้ย และยงัยืดหยุน่ ประสบความสําเร็จในการสอนมากกวา่ผูส้อน
ทีมีมโนทศัน์ตาํ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้มากกว่า และเรียนแบบร่วมมือกันได้มากกว่า และสามารถ
นาํไปใชใ้นการทาํงานไดม้ากกวา่นกัเรียนของผูส้อนทีมีมโนทศัน์ตาํเพราะผูส้อนทีมีมโนทศัน์สูงจะ
แสดงออกไดอ้ยา่งชดัเจนจากการสอนในชนัเรียน 
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6. มีปฏิสัมพนัธ์กับเพือนร่วมวิชาชีพ ผู ้สอนและสถาบันการศึกษาจะต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมอาชีพ จากผลการศึกษาหลายเรืองพบวา่ สถาบนัการศึกษาทีมีเครือข่าย มี
การติดต่อสัมพนัธ์กบัสถาบนัอืนจะมีผลต่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนทีเป็นสมาชิก
ของสมาคมวชิาชีพจะมีเครือข่ายทีเขม้แขง็ มีการแลกเปลียนเรียนรู้และทาํใหเ้กิดการพฒันาการสอน 

เครเบอร์ (Kreber, 2002) ไดแ้บ่งอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาไว ้3 ระดบัคือ 

1. ผูส้อนทีมีประสบการณ์ (teaching excellence) เป็นผูที้มีความสามารถในการ
สอนให้ผูเ้รียนบรรลุตามศกัยภาพและเป้าหมายของหลกัสูตร สามารถประเมินไดถึ้งคุณภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน   

2. ผู้สอนทีเป็นผู ้เชียวชาญด้านการสอน ( teaching  expertise) เป็นผู ้ทีมี
ประสิทธิภาพสูง มุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยให้ความสําคญักบักระบวนการมากกวา่ผลการเรียน เป็นผูคิ้ด
วธีิสอนหรือกลยทุธ์การสอนเพือพฒันาผูเ้รียน  และเป็นผูที้คิดสะทอ้น (reflective thinking)  เรียนรู้
และพฒันาตนเองในการสอนอยา่งต่อเนือง   

3. ผูส้อนทีเป็นนกัวิชาการ (scholarship  of  teaching) ซึงเป็นผูที้มีความสามารถใน
การสอน มีคุณลกัษณะของผูเ้ชียวชาญ และสามารถทีจะนาํผลการวิจยัเพือพฒันาผูเ้รียนไปเผยแพร่ 

และเป็นการส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นคุณภาพการเรียนการสอนและการพฒันากระบวนการเรียนรู้   

สรุปไดว้า่ ผูที้มีความเชียวชาญดา้นการสอนเป็นผูมี้ความรู้และจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันาผูเ้รียนอยา่งไดผ้ล  คือเป็นผูมี้ความรู้ในเนือหาตามศาสตร์เฉพาะทาง
อย่างลึกซึง มีความรู้ดา้นหลกัวิธีการสอน และสามารถสร้างวิธีการสอนเพือจดัการสอนให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรู้และทกัษะตามเป้าหมายทีกาํหนด  ผูมี้ความเชียวชาญดา้นการสอนจึง
ตอ้งสามารถจดัทาํแผนการสอน  เลือกวิธีการสอน  จดักิจกรรมการเรียนการสอน ทีส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนให้บรรลุผล รวมทงัสามารถวดัและประเมินผลการเรียนรู้และนาํผลทีได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน 

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้และหลกัการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 
การพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะ

การคิดขนัสูง จะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจกบัหลกัการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ของบุคคลแต่ละวยั   

เพือจดัการเรียนรู้หรือจดัโอกาสในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ของผู้ใหญ่   
การศึกษาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพือนาํมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพ โดยเฉพาะการพฒันา

วิชาชีพอาจารย ์ โนลล์  (Knowles,1978) ได้ตงัสมมติฐานในเรืองลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่
เอาไว ้ 4 ขอ้คือ 

1. ผูใ้หญ่มีแนวโนม้ทีจะชอบการชีนาํดว้ยตวัเอง (self-direction) 

2. ประสบการณ์ของผูใ้หญ่นนัเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ทีทรงคุณค่าดงันนัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (active participation) จากประสบการณ์ของผูใ้หญ่ควรจะนาํมาใช้เป็นวิธีพฒันา
วชิาชีพ 

3. ผูใ้หญ่นนัมกัจะให้การตระหนกัรู้ถึงเรืองราวเฉพาะทีมาจากชีวิตจริง  ดงันนัการจดั
ฝึกอบรมควรจะใชเ้รืองในชีวติจริงมาเป็นแนวทางการจดัการฝึกอบรม 

4. ผู ้ใหญ่ต้องการทีจะเ รียนรู้ทักษะและใฝ่หาความ รู้ทีจํา เ ป็นในการเพิม ขีด
ความสามารถของตนในการทาํงานและนาํทกัษะทีไดเ้รียนรู้มาใชง้านไดท้นัที 

สมิธ (Smith, 1982) กล่าววา่จะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีแนวคิด 6  ประการ คือ เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ผูใ้หญ่สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้จะเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลง  

เป็นส่วนหนึงของการพฒันามนุษยชาติ  เป็นส่วนหนึงของประสบการณ์ และเกิดขึนจากแรงจูงใจภายใน 

ลอร์จ (Lorge, 1947) ไดก้ล่าวถึงวธีิการเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่ “การทีเราจะจดัการศึกษาให้
ผูใ้หญ่ไดดี้นนัเราตอ้งเขา้ใจเสียก่อนวา่เขาตอ้งการอะไร”  ลอร์จยงัไดร้ะบุความตอ้งการของผูใ้หญ่
ในการเรียนรู้ไว ้4 ดา้นคือ   เพือทีจะไดเ้พิมพูนบางอยา่ง (to gain something)  เพือทีจะไดเ้ป็นบาง
สิง (to be something)  เพือทีจะไดท้าํบางสิง (to do something) และเพือทีจะประหยดับางอย่าง                 

(to save something)  ผูใ้หญ่นนัแตกต่างจากเด็กนนัมีความแตกต่างทีเห็นไดช้ดัเรืองมโนทศัน์ของตน 

(self-concept) ประสบการณ์ และความพร้อมในการเรียนรู้ ผูใ้หญ่ตดัสินใจเองวา่อะไรทีสําคญัควร
เรียนรู้ยอมรับขอ้มูลอยูบ่นพืนฐานของความเชือ และคุณค่าทีมีอยู่ในตวัเอง ผูใ้หญ่คาดหวงัว่าสิงที
ไดรั้บจะนาํไปใช้ไดใ้นทนัที  ผูใ้หญ่มีประสบการณ์ในระดบัทีจะเชือมโยงกบัการเรียนรู้ แต่อาจมี
ความคิดเห็นตายตวัต่อเรืองใดเรืองหนึง  และมีส่วนร่วมในการปันความรู้ไดม้าก 

หลักสําคัญในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  ในการพฒันาวิชาชีพอาจารยใ์ห้ประสบผลสําเร็จ
นนั จะตอ้งเขา้ใจหลกัสาํคญั 3 ประการ ในการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

2. ความรับผดิชอบหลกัของผูส้อนคือการบริหารกระบวนการเรียนการสอนของผูใ้หญ่
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนทีเป็นผูใ้หญ่ไดใ้ชค้วามคิดและตดัสินใจใหต้วัเอง 
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ซลัลิแวน ไวร์เซนสกี อาร์โนล และ ซาร์กีส์ (Sullivan, Wircenski, Arnold and Sarkees, 

1990) ให้ความคิดเห็นวา่การทีจะทาํให้บรรยากาศน่าเรียนนนัเราตอ้งมีความเขา้ใจถึงลกัษณะการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ซึงกระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นนัมี
หลกั อยู ่5 ประการคือ 

หลกัการที 1 มีภาวะผูน้าํ: ผูใ้หญ่ทีจะเขา้รับการเรียนรู้นนัจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในการทีจะ
กาํหนดทิศทางการเรียนรู้ทีตนเองจะไดรั้บ 

หลกัการที 2 ประสบการณ์: ประสบการณ์จะถูกนาํไปใชใ้นระหวา่งการทาํกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีจดัใหเ้ช่นการอภิปราย กรณีศึกษา หรือ การแกปั้ญหา 

หลกัการที 3 การเรียกร้องความสนใจ:การเรียกร้องความสนใจมีพลงัในการทีจะกระตุน้
ใหเ้กิดความสนใจผูใ้หญ่จะเกิดการจูงใจใหเ้รียนรู้เมือเขามีความตอ้งการทีจะรู้อะไรบางอยา่ง ดงันนั
ผูส้อนควรทีจะทาํการกระตุน้อารมณ์ของความอยากเรียนรู้ใหเ้กิดขึน 

หลกัการที 4 ให้ความนับถือ:การสอนผูใ้หญ่นนัผูส้อนต้องทาํให้ผูเ้รียนเห็นความ
แตกต่างและขีดความสามารถทีจะทาํให้พวกผูเ้รียนรู้มากขึนผูเ้รียนนนัมกัจะเปิดใจในการเรียนรู้ถา้
มีความรู้สึกยอมรับนบัถือ 

หลกัการที 5 การเรียนรู้ทีมีลกัษณะแบบ novel styles คือมีความแตกต่างของรูปแบบการ
เรียนรู้เพราะผูใ้หญ่แต่ละคนมีการเรียนรู้ทีแตกต่างกนัออกไปถึงแมคุ้ณลกัษณะดงักล่าวจะแฝงอยู่
ความอยากเรียนรู้เหมือนๆ กนั 

หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นนัจึงถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์ ตอ้งการเป็นผูรั้บผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเอง สามารถใชค้วามคิดและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง มีภาวะผูน้าํ และสามารถนาํตนเอง
ไดใ้นการพฒันาวชิาชีพ  

 
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง   

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เป็นแนวคิดการเรียนรู้ทีมุ่งให้ทงัผูเ้รียนผูส้อนมีการพฒันา 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอือให้เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่
ละบุคคล  การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ทีเกิดขึนจริงในแต่ละสถานการณ์
ซึงผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดริเริมวินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของตนระบุวตัถุประสงค์และกาํหนด
แผนการเรียนรู้ รวมทงัประเมินผลการเรียนรู้นนัดว้ยตนเองทงันีอาจอาศยัความช่วยเหลือจากผูอื้น
หรือไม่ก็ได ้ กระบวนการการเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถเริมตน้ดว้ยการใชก้ารสร้างกลุ่มเพือช่วยให้
เกิดการผลกัดนัสู่ความตอ้งการและอาจใชเ้พือนร่วมกลุ่มเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกก็ไดร้วมทงัมีการ
สร้างแรงจูงใจจากการทีบุคคลตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทีทา้ทายและจาํเป็นตอ้งใช้การเรียนรู้ใหม่
ทกัษะใหม่เพิมเติม  (Knowles, 1978)   
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อย่างไรก็ตาม ในการเริมตน้การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนีอาจมีการต่อตา้นจากผูเ้รียน
บา้งในระยะเริมตน้บา้งจนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บความสําเร็จจากการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองดงักล่าว
นอกจากนัน การเรียนรู้ด้วยการนาํตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึงมีบรรยากาศของผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้โดยผูส้อนแสดงบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกมากกวา่ทาํการสอนโดยตรง
เพียงลกัษณะเดียวและในแนวคิดดงักล่าวนีผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการวางแผนการเรียนรู้
ของตน การลงมือปฏิบติัเพือการเรียนรู้ของตนเองและการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองสําหรับ
ผูส้อนตอ้งมีบทบาทช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และช่วยออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆทีเอือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โอดดิ (Oddi ,1987)            

เคสวอร์ม (Kasworm,1983) และ วอลเลซ (Wallace,1980) ไดใ้ห้ความสําคญัของผูเ้รียนโดยเฉพาะ
บุคลิกภาพและความคิดเห็นของผูเ้รียนแต่ละบุคคลว่าเป็นตวัชีวดัสําคญัต่อการคิดริเริมเพือการ
เรียนรู้ซึงเป็นจุดเริมตน้ในการมุ่งมนัสู่ความสําเร็จต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ บรอคเคตและไฮมสตรา (Brockett and Hiemstra, 1991) ทีไดเ้สนอวา่การเรียนรู้ดว้ย
การนาํตนเองขึนอยู่กบัองคป์ระกอบหลกั 2 ประการ คือลกัษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลและ
วธีิการในกระบวนการเรียนการสอน โดย บรอคเคต (Brockett, 1983) เสนอลกัษณะบุคลิกภาพของ
ผูเ้รียนทีมีผลต่อการเรียนรู้ว่าตอ้งเกิดขึนจากการสร้างแรงจูงใจการรับรู้ และภาวะทางอารมณ์ของ
บุคคลดงักล่าว  นอกจากนี โฮเล (Houle, 1980) ไดน้าํเสนอรูปแบบกระบวนการในการเรียนรู้ดว้ย
การนาํตนเอง 3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้ผา่นบทเรียนการเรียนรู้  2) การเรียนรู้ผา่นแหล่งขอ้มูล 

และ 3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการศึกษาของบรูคฟิล (Brookfield, 1981) พบวา่ผูเ้รียน
และกลุ่มมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเรียนรู้ผา่นบทเรียนส่วนการเรียนรู้ผา่นแหล่งขอ้มูลสัมพนัธ์
กบับุคคลและการเรียนรู้จากประสบการณ์สัมพนัธ์กบักลุ่ม 

สรุปได้ว่าการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองคือกระบวนการเรียนรู้ทีผูเ้รียนรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนโดยการกําหนดความต้องการและวตัถุประสงค์การเรียนรู้รวมทงัการออกแบบ
ประสบการณ์และทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้และกาํกบัควบคุมการเรียนรู้ของตนตลอดจนการ
ประเมินผลดว้ยตนเองแต่การร่วมกนัเรียนรู้แลกเปลียนประสบการณ์ช่วยเหลือกนัให้มีประโยชน์
สูงสุดในการพฒันาวชิาชีพดา้นการสอน 

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มปัญญานิยม  

กลุ่มปัญญานิยม หรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจและการใช้ความคิด  หรือกลุ่มทีเน้น
กระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นกัคิดกลุ่มนีเชือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที
เกิดจากการสะสมขอ้มูล  การสร้างความหมาย และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และการดึงข้อมูล
ออกมาใช้ในการกระทาํและการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของ
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มนุษยใ์นการทีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ตนเองทฤษฎีในกลุ่มนีทีสําคญั ๆ มี  ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีเกสตอลท ์(Gestalt’s Theory)  ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ทฤษฎีเครืองหมาย (Sign Theory) 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา(Intellectual Development Theory) และ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย  (A Theory of Meaningful Verbal Learning) แต่สิงทีนาํมาใชใ้นการพฒันาผลการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงคือทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมของกานเย่ (Gange, 1985) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของออซูเบล 

(Ausubel, 1986) 

กานเย ่ (Gange, 1985) ไดแ้บ่งวิธีการทีประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลไปสู่พฤติกรรมใน
อนาคตเป็น   วธีิคือ ) การถ่ายโอนในแนวนอน ซึงไดแ้ก่ ปฏิสัมพนัธ์ของเนือหาทีเรียนรู้จากสาขา
หนึงกบัวิธีการใหม่ ๆ ทีใช้กบัสาระในสาขาวิชาทีสัมพนัธ์กนั ยกตวัอย่างเช่น นกัปรัชญาทีคุน้เคย
กบัการนาํไปสู่ความไม่คุน้เคย (reduction to absurdity) ในลกัษณะทีเป็นสือในการพิสูจน์ขอ้ความ
ต่าง ๆ (ว่าไม่ถูกตอ้ง) สามารถทีจะนาํความรู้นีไปใช้กบัการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ทีเขาเผชิญได ้   

)  การถ่ายโอนในแนวตงั ได้แก่ การเรียนความรู้บางอย่างมาก่อนทีมีความจาํเป็นต่อการเรียน
ความรู้อืนๆ ในสาขาวิชาเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น การจะเรียนการคูณโดยไม่มีความรู้ในเรืองการ
บวกมาก่อนจะยากมาก  โดยกานเย ่มีความเชือวา่ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษยมี์  ดา้น คือ
) ลกัษณะดา้นสติปัญญา (intellectual  skills)  ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย  ประการคือ  

การจาํแนกแยกแยะ (discriminations) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบติั
ทางกายภาพของวตัถุต่างๆทีรับรู้เขา้มาวา่เหมือนหรือไม่เหมือน 

การสร้างความคิดรวบยอด (concepts) หมายถึง ความสามารถในการจดักลุ่มวตัถุหรือ
สิงต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุหรือสิงนนั ๆ  แบ่งเป็น  ระดบัย่อย ๆ คือ  ความคิด
รวบยอดระดบัรูปธรรม (concrete concepts) ความคิดรวบยอดระดบันามธรรมทีกาํหนดขึนใน
สังคมหรือวฒันธรรมต่างๆ (defined concepts)  

การสร้างกฎ (rules) หมายถึง ความสามารถในการนาํความคิดรวบยอดต่าง ๆ มารวม
เป็นกลุ่ม ตงัเป็นกฎเกณฑ์ขึน เพือให้สามารถสรุปอา้งอิง และตอบสนองต่อสิงเร้าต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

การสร้างกระบวนการหรือกฎชนัสูง (procedures of higher order rules) หมายถึง 

ความสามารถในการนาํกฎหลาย ๆ ขอ้ทีสัมพนัธ์กนัมาประมวลเขา้ดว้ยกนั ซึงนาํไปสู่ความเขา้ใจที
ซบัซอ้นยงิขึน 

การเรียนรู้และความจาํทีเกิดขึนในโครงสร้างของสมองมนุษย์เปรียบเทียบได้หรือ
อธิบายไดโ้ดยทฤษฎีการจดัระบบขอ้มูล (Information-processing theories) จากรูปแบบการเรียนรู้
สะสมของกานเย ่ความพร้อมในการเรียนของผูเ้รียนมิไดขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบภายในทางชีววิทยา
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เท่านนัแต่ขึนอยูก่บัการจดัใหง้านดา้นทกัษะมีความเหมาะสม และนิสัยทีจาํเป็นสําหรับการเรียนทกัษะ
ใหม่ ๆ ทีซับซ้อนมากขึนตามทีเราตอ้งการจะพฒันานอกจากนีผูเ้รียนไม่สามารถจะเรียนรู้ทกัษะ
เฉพาะบางอยา่ง เช่น การอ่าน ก็จะมีการกาํหนดให้ผูส้อนตรวจสอบขนัตอนยอ้นหลงั เพือหาสิงที
จาํเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนการเรียนรู้สิงเหล่านันแล้วเริมสอนอ่านใหม่ตามนัยของกานเย่ผูส้อน
สามารถสอนการคงทีของปริมาณ (conservation) หรือการอ่าน หรือนามธรรมทีตอ้งใชค้วามคิดโดย
การกาํหนดลาํดบัขนัตอนของประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ทีจะนาํไปสู่พฒันาการทางสติปัญญา
ของผูเ้รียน 

ออซูเบล (Ausubel, 1968) เชือวา่ การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียน หากการเรียนรู้นนั
สามารถเชือมโยงกบัสิงใดสิงหนึงทีรู้มาก่อน ทฤษฎีของออซูเบล  เนน้ความสําคญัของการเรียนรู้
อยา่งมีความเขา้ใจและมีความหมาย  การเรียนรู้เกิดขึนเมือผูเ้รียนไดร้วม  หรือเชือมโยง  (subsume)   

สิงทีเรียนรู้ใหม่ซึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (concept) หรือความรู้ทีไดรั้บใหม่ในโครงสร้างทาง
สติปัญญา  (cogmitive  sttructure)  กบัความรู้เดิมทีอยูใ่นสมองผูเ้รียนอยูแ่ลว้  ทฤษฎีของออซูเบล  

บางครังเรียกว่า  Subsumption theory การเรียนรู้อย่างมีความหมายคือ ผูเ้รียนได้เชือมโยง
(subsumme) สิงทีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่ หรือขอ้มูลใหม่กบัความรู้เดิมทีมีมาก่อนทีมีในโครงสร้างใน
สติปัญญาของผูเ้รียนมาแล้ว ออซูเบลให้ความหมายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (mearningful 

learning) วา่ เป็นการเรียนทีผูเ้รียนไดรั้บมาจากการทีผูส้อนอธิบายสิงทีจะตอ้งเรียนรู้ให้ทราบและ
ผูเ้รียนรับฟังดว้ยความเขา้ใจโดยผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของสิงทีเรียนรู้กบัโครงสร้างพุทธิปัญญาที
ได้เก็บไวใ้นความทรงจาํและจะสามารถนํามาใช้ในอนาคตออซูเบลได้ชีให้เห็นว่าทฤษฎีนีมี
วตัถุประสงค์เพือทีจะอธิบายเกียวกบัพุทธิปัญญา ส่วน Advance organizer เป็นเหมือนประโยค
พืนฐานเบืองตน้เกียวกบัเนือหาทีจะให้เรียนรู้และจดัเตรียมโครงสร้างสําหรับสารสนเทศใหม่ให้
สัมพนัธ์กบัสารสนเทศทีผูเ้รียนมีอยูก่ารสอนทีดีเป็นความสามารถของครูทีจะหยงัลึก เขา้ถึงความ
เขา้ใจของผูเ้รียน มโนทศัน์พืนฐานของทฤษฎีออซูเบลก็คือการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยสรุป
เพือให้มีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งนาํเอาความรู้ใหม่ไปสัมพนัธ์กบัมโน
ทศัน์และขอ้ความรู้ทีผูเ้รียนมีอยู่แลว้ทีต่างไปจากการเรียนรู้เชิงรับทีจดัสารสนเทศทีจะเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนโดยตรง  ผูเ้รียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยการรับหรือการคน้พบและวิธีทีเรียนอาจจะเป็นการ
เรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจาํโดยไม่คิด  ออซูเบล  จึง
แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น  4  ประเภท   ดงัต่อไปนี 

1.   การเรียนรู้โดยการรับอยา่งมีความหมาย (meaningful  reception  learning) 

2.  การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจําโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง (rote   

reception  learning) 

3.  การเรียนรู้อยา่งมีความหมายจากการคน้พบ (meaningful  discovery  learning) 
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4.  การเรียนรู้โดยการคน้พบแบบท่องจาํโดยไดค้วามคิดจากแนวทางทีกาํหนด  (rote  

discovery   learning) 

ออซูเบลสนใจทีจะหากฎเกณฑ์และวิธีการสอนการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  ไม่วา่จะ
เป็นโดยการรับหรือคน้พบ  เพราะออซูเบลคิดวา่การเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนมากเป็นการท่องจาํโดย
ไม่เนน้การอธิบายเพียงการเรียนรู้อยา่งมีความหมายทงัโดยการรับและคน้พบเท่านนั   

ออซูเบลไดใ้ห้ความสําคญักบัทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยให้มีการนาํเขา้สู่
บทเรียนก่อนการสอน จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็วยงิขึน แมว้า่บุคคลดงักล่าวจะแบ่งระยะ
ของพฒันาการทางสติปัญญา และลกัษณะหรือเงือนไขของการเรียนรู้แตกต่างกนัไปบา้ง ก็จะตอ้ง
ยอมรับวา่พวกเขามองสิงเดียวกนัในแง่มุมต่าง ๆ กนั ซึงทาํให้แนวความคิดของจิตวิทยาพุทธินิยม
ลึกซึงและสมบูรณ์มากขึน 

  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ตามแนวคิดการการสร้างความรู้   
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เชือว่า ความรู้เป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึนจากภายใน ด้วยการทาํ

ความเขา้ใจ การให้ความหมายแก่ขอ้มูลข่าวสาร เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ โดยอาศยัความรู้เดิม 

ความเชือ ทฤษฎีและความคาดหวงัทีมีอยูใ่นตน การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา วิธีการ
แปลความหมายของปรากฏการณ์ต่างๆ  และการสร้างความรู้ให้เกิดขึนในตน กระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างความรู้หรือกลุ่มสร้างสรรค์นิยมหรือการสร้างความรู้ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสรรคส์ร้างนิยมเชิงปัญญา (cognitive constructivism) และ กลุ่มสรรคส์ร้าง
นิยมเชิงสังคม (social constructivism) ซึงแนวคิดทีนาํมาใช้ในการพฒันาวิชาชีพและการจดัการ
เรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงให้แก่นกัศึกษา คือแนวคิดของกลุ่มสรรคส์ร้างนิยมเชิง
สังคม (social constructivism) ของ ไวกอตสกี (Vygotsky, 1978)  ทีเชือวา่กระบวนการเรียนรู้เกิด
จากการทีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอืนโดยการมีส่วนร่วมในบริบททางสังคมและ
วฒันธรรม ซึงส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการซึมซบั และเปลียนแปลงความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้ง ซบัซ้อน และ
กวา้งขวางมากขึน   แนวคิดนีสนบัสนุนวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมซึงทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพูดคุยกนัอย่างมีความหมายลกัษณะแลกเปลียนกนัด้วยบรรยากาศทีเป็นมิตร ปฏิสัมพนัธ์
ภายในห้องเรียนจะเป็นตัวเชือมโยงการเรียนรู้และการสอนให้ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน 

สิงแวดลอ้มในสังคมจะมีอิทธิพลต่อทศันะและวิธีคิดของผูเ้รียน ขณะทีภาษา และวฒันธรรม เป็น
องคป์ระกอบทีสาํคญัทีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  ดงันนั หลกัการสร้างองคค์วามรู้ตามทฤษฎีนีคือ  

1. ผูเ้รียนจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัทุกสิงทีอยูแ่วดลอ้มตวัเขาจะพยายามคน้หาเพืออธิบายสิงต่าง ๆ 

รอบตวันัน โดยผูเ้รียนจะสร้างแบบจาํลองหรือสัญลกัษณ์ของสิงต่าง ๆ ทีพบเห็นไวใ้นความคิดเพือใช้
อธิบายวตัถุ ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสิงแวดลอ้มรอบตวันนั บทบาทของผูส้อนจึงไม่ใช่ผู ้
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ถ่ายทอดความรู้เขา้สู่ “ร่างกายทีว่างเปล่า” แต่เป็นการช่วยผูเ้รียนสร้างและประกอบแบบจาํลองทาง
ความคิดใหส้มบูรณ์แบบยงิขึน 

2. ผูเ้รียนทุกคนจะสร้างหรือร่วมสร้างสิงทีมีความหมายดว้ยตนเอง  

3. ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผดิชอบการเรียนรู้ ครูเป็นผูส้นบัสนุน และอาํนวยความสะดวกการเรียนรู้ 

4. ผูเ้รียนจะสร้างสิงทีมีความหมายแลกเปลียนกนัมีการปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 

5. การจาํในสิงทีเรียนรู้  โดยหลกัการพืนฐานของทฤษฎีนีเชือวา่ผูเ้รียนจะมีแนวโนม้ทีจะจาํ
ไดดี้ขึน หากความรู้ทีผูเ้รียนสร้างขึนนนัมีความหมายหรือมีความสาํคญัต่อตวัผูเ้รียน (Schunk, 2008: 276) 

6. การจูงใจในการเรียนรู้ ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความเชือเกียวกบัการจูงใจในการเรียนรู้ควบคู่
ไปกบัการสร้างกลยทุธ์ในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนเป็นผูที้ล่วงรู้ถึงจุดอ่อน-จุดแข็งในการเรียนรู้
ของตนเอง  ล่วงรู้ถึงสิงทีจาํเป็นทีอาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้ รวมไปถึงความคิดและความเชือของบุคคลรอบ
ขา้งทีมีต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนผลจากการศึกษา พบวา่ ผูเ้รียนทีใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ ก็จะมีความ
พยายามทีจะเรียนรู้เพิมขึนอ่านทบทวนมากขึน และนาํกลยทุธ์ทีดีมาใชใ้นการเรียน   

7. การนาํสิงทีเรียนรู้ไปใช ้ความรู้เป็นสิงทีผูเ้รียนสร้างขึนดว้ยตนเอง การนาํความรู้นนัไป
ใช้จึงขึนอยู่กบัการให้ความหมายหรือความสําคญัของผูเ้รียน รวมไปถึงความคิดเห็นของบุคคลอืนทีมีต่อ
ความรู้นนั 

8. การกาํกบัตนเอง (self regulation)  เป็นการผสมผสานของกระบวนการทางปัญญา ไดแ้ก่ 

การใชค้วามจาํ การวางแผน การสังเคราะห์ และการประเมินผล (Schunk, 2008: 275) ทฤษฎีการเรียนรู้
ของไวกอตสกี เชือวา่ ภาษาและขอบเขตของพฒันาการ หรือ ZPD (Zone of Proximal Development) 

เป็นสิงสําคญัในการพฒันาการกาํกบัตนเองในการเรียนรู้ (Schunk, 2008: 275) ซึงผูเ้รียนแต่ละคนตอ้ง
เรียนรู้เพือพฒันาตนเองจากระดบัพฒันาการปัจจุบนัไปสู่พฒันาการสูงสุด ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทาง
สังคมขณะทาํงานร่วมกบัผูอื้น การพฒันากระบวนการกาํกบัตนเองของผูเ้รียนไม่สามารถแยกออกจาก
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ เนืองจากเป็นกระบวนทีเป็นองค์รวม ผู้เรียนจะใช้เครืองมือทาง
วฒันธรรมซึงไดแ้ก่ ภาษาและสัญลกัษณ์ต่างๆ  ในการสร้างคุณค่าของการเรียนรู้ การกาํกบัตนเองจึงเป็น
กระบวนการทีเกิดขึนจากภายในตวัผูเ้รียนเอง ซึงอาจเริมตน้ดว้ยแบบอยา่งต่างๆ ในสังคม แต่ทา้ยทีสุด
ผูเ้รียนก็สามารถสร้างวธีิการกาํกบัตนเองทีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้น  ลกัษณะคือ 

การนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  เนน้การสร้างความรู้ เพือพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของผูเ้รียนดว้ยการฝึกปฏิบติัจริง การแลกเปลียนประสบการณ์กบัผูเ้รียนคนอืน และผูส้อน 

แลว้นาํประสบการณ์เหล่านนัมาสรรค์สร้างความหมายในบริบทของตนเอง  การจดัการเรียนการสอน
กระทาํโดยการออกแบบสิงแวดลอ้มให้เอือต่อการสร้างความรู้ ผูส้อนมีหน้าทีในการให้คาํแนะนาํ 
กระตุน้การคิด  การถาม และคอยให้การสนบัสนุนเอืออาํนวยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ย
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ตนเอง ผลการเรียนรู้จึงขึนอยู่กบับริบทและประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นหลกั และมีลกัษณะของ
ความเฉพาะบุคคล ทีไม่สามารถคาดหวงัให้ผลการเรียนรู้ออกมาเหมือนกันหมดทุกคนได้การ
ประเมินผลการเรียนรู้จึงเนน้การประเมินตามสภาพจริง 

สาํหรับการนาํไปใชใ้นการพฒันาวิชาชีพ เนืองจากการพฒันาวิชาชีพทีเนน้ความร่วมมือกนั 

(collaborative development) เพือให้อาจารยเ์กิดการพฒันาดว้ยตนเอง (self directed development) 

โดยร่วมการสะทอ้นความคิดโดยใชก้ระบวนการทางปัญญา (cognitive process) จะตอ้งมีการให้
การช่วยเหลือ กระตุน้การใชก้ระบวนการทางปัญญา และการสร้างความรู้ในเกิดขึนในตนเอง การมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารยเ์ป็นการแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนัเกิดการสร้างความหมาย
ของประสบการณ์ตามบริบทของตนเองทีนาํไปสู่การเรียนรู้และการพฒันาการปฏิบติังานในการ
จดัการเรียนรู้ ผูดู้แลการพฒันาการเรียนการสอนเป็นผูส้ร้างบรรยากาศทีเอืออาํนวยให้เกิดการร่วมมือ
กนั ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและการพฒันาการเรียนการสอน เพือให้คณาจารยร่์วมกนัใช้
กระบวนการทางปัญญาสะทอ้นความคิดและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถพฒันาตนเองและ
การเรียนการสอนไดม้ากทีสุด 

 
ทกัษะการคิดขันสูงและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 

การจัดการเรียนการสอนเพือส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง 

อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งศึกษาหลกัการแนวคิดต่างๆ  เพือช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

  

ทกัษะการคิดขันสูง  
ทกัษะการคิดเป็นความรู้และความสามารถทีชาํนาญในการคิด การประยุกต์ การแกไ้ข

ปัญหาในชีวิตประจาํวนั โดยมีกระบวนการให้เหตุผลทีเกียวกบังานทีทาํหรือสิงทีเรียนรู้เพือแสดง
ใหรู้้วา่เขา้ใจเนือหาและการปฏิบติันนั การคิดเป็นกระบวนการมีลาํดบัตงัแต่การคิดขนัตาํไปถึงการ
คิดขนัสูง ทกัษะการคิดทีมีคุณภาพนนัเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปฏิบติั  การแสดงออก  และวิธีคิด   

ต่าง ๆ หลายแบบ  (วชัรา เล่าเรียนดี,  2556ข: 5; Marzono and others, ;  Bloom , 1987)   ทกัษะ
การคิดมี    ระดบั  คือ  )  ทกัษะการคิดขนัตาํ  (lower  order thinking)  ประกอบดว้ย  การเรียนรู้ขนั
ความรู้ความจาํ  ความเขา้ใจ  และการนาํไปใช ้และ ) ทกัษะการคิดขนัสูง  (higher  order  thinking)  

ประกอบดว้ย  การเรียนรู้ขนัวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าทีสําคญันกัการศึกษาและนกัคิด
ต่างก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า  ทกัษะการคิดประเภทต่าง ๆ แต่ละระดบัไม่ได้แยกจากกนั   

แต่มีความเกียวเนืองสัมพนัธ์กบัทกัษะการคิดขนัตน้ๆ   บางประเภทเป็นพืนฐานของทกัษะขนัที
สูงขึนต่อไป  และทกัษะการคิดขนัสูงไม่อาจจะเกิดขนัไดถ้า้ขาดทกัษะการคิดขนัตาํอืน ๆ  
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การคิดขนัสูงจึงเป็นกระบวนการคิดทีมีความซบัซ้อนใชก้ระบวนการหลายระดบั  ผูที้มี
ความสามารถในการคิดขนัสูงจะสามารถประยุกต์ สร้างกระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ตาม
สถานการณ์และบริบททีทาํให้เกิดการคิด สร้างความชัดเจนให้เกิดขึน การวิเคราะห์ การสร้าง
แนวคิด การเชือมโยงสัมพนัธ์ การตดัสินใจ การแก้ปัญหา และการวางแผน ตอ้งอาศยัการคิดที
ละเอียด ลึกซึง  มีนกัวิชาการกล่าวถึงการคิดขนัสูงไวห้ลายทรรศนะ  ไดแ้ก่ กลุ่มทีอธิบายวา่การคิด 

(cognition)  เกิดจากกระบวนการจดัการของสมอง สภาวะทางกายภาพของสมองเป็นส่วนสําคญัที
จะส่งเสริมกระบวนการการคิด  และเป็นกระบวนการทางสมองทุกชนิด เช่น การรับรู้ (perception) 

ความจาํ (memory) และการตดัสิน (judgment)  (Crowl and others, 1997: 36)นกัวิชาการไดก้ล่าวถึง
การคิดประเภทต่างๆ ซึงหมายถึงทกัษะการคิดขนัสูง ดงันี 

1. ความรอบรู้ (comprehension) เป็นกระบวนการทีเกิดในแต่ละบุคคล เกิดจากการ
สร้างความหมายจากขอ้มูลทีเขา้มา (Crowl and other, 1997: 149) 

2. การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คือการทาํให้กระจ่างแลว้นาํความคิดนนัไป
สร้างหรือผลิตโดยผ่านการระดมสมอง (brain storming) ความเข้าใจในการรับรู้จากภาพ 

(Visualizing) การเชือมโยงความสัมพนัธ์ (making analogies) การคน้พบ (inventing) การตีความ 

(inferring) และการอา้งอิงเชือมโยงกบัสิงอืน (generalizing) (Fogarty and  McTighe, 1993) 

3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)  คือความคิดทีเกิดการตัดสิน 

(Judgment) การคิดคน้อยา่งมีตรรกะ (logical inquiry) การแกปั้ญหา (problem soving) การประเมิน
ตดัสินหรือการกระทาํ อย่างมีทกัษะ (National Council on Teacher Education’s (NCTE) 

Committee on Critical Thinking and the Language Arts cited by Carrol and others, 1997) การคิด
อย่างรับผิดชอบทีสนับสนุนการตัดสินทีดี  การคิดโดยใช้เกณฑ์  การรู้ว่าอะไรถูกในแต่ละ
สภาพแวดลอ้มและบริบท  

4. การคิดแบบคน้หา (inquiry thingking) คือการค้นหาความเชือหรือรูปแบบของ
ความรู้ โดยใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลทียนืยนั หรือสนบัสนุนเพือนาํไปสู่การสรุป (Dewey, 1968) 

5. การคิดทีเกิดขึนดว้ยตนเองภายใน (insight) คือการมองเห็นการแกปั้ญหาทีถูกตอ้ง 

จากความเชือมโยงหรือการเปลียนการรับรู้ในทนัที เป็นความรู้สึก การคิด ประสบการณ์ในการ
เขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ดว้ยตนเอง (aha experience) จากการทีไม่เขา้ใจเลยไปสู่ความเขา้ใจ (Gruber, 

1995; Gick and Lockhart, 1995) 

6. การคิดเรืองการคิด (metacognition) เป็นกระบวนการทางสมองในการตระหนัก
เกียวกับการติดตาม ให้คาํแนะนาํ การจดัการและตดัสินใจ ของบุคคลด้วยกระบวนการคิดโดย
ตนเอง  เป็นการคิดเกียวกบัการคิด โดยใช้ขอ้มูลและยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ซึงเป็นระบบการ
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จดัการของความคิดทีมีความสามารถในการควบคุมกระบวนการดว้ยตนเองวา่จะคิดอยา่งไร (Crowl 

and others, 1997; Sternberg, Gagne and Flavell, cited  by Costa, 2002) 

7. การคิดแกปั้ญหา (problem soving) คือความสามารถในการประยุกต์ใช้กฎในการ
แก้ปัญหา โดยใช้มากกว่ากฎอย่างเดียวโดยใช้แนวคิดในการแก้ปัญหามากว่า 4 ขนัตอน ตาม
สถานการณ์ดว้ยวิธีการหลายๆ วิธี จากความสัมพนัธ์หลายๆ ความสัมพนัธ์  หรือการผสมผสาน
ตงัแต่สองอยา่งขึนไปมาใชใ้นการแกปั้ญหา (Gagne, Briggs,  and Wager, 1988)  

8. การคิดใหเ้หตุผล (rational thinking)  คือทกัษะในการตีความหรือการคิดสร้างสรรค์
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา (Ennis, 1985) 

9. การช่วยเหลือ (scaffolding) เป็นความสามารถในการสนบัสนุนและให้คาํแนะนาํใน
ระดบัสูงในการทาํงานดว้ยตนเอง (Rogoff, Roff, Malkin and Gilbride cited by Crowl and others, 

1997) 

10.  การคิดเชือมโยง (schemata) คือระบบของความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ โครงข่าย
ทีซับซ้อนของความรู้ทีเกียวขอ้งกนั  กลุ่มของความรู้ทีได้รับการจดัการด้วยประเภทของปัญหา 
ขนัตอนในการแกปั้ญหา (Crowl and others, 1997, Rumelhart cited by Costa, 2001) 

11.  การถ่ายโยง (transfer) คือความสามารถในการประยุกต์การคิดหรือสิงทีไดเ้รียนรู้
หรือไดรั้บการสอนไปใชไ้ดใ้นวชิาอืนๆ หรือสถานการณ์อืนๆ (Alvino cited by Cotton, 1977: 3) 

ทกัษะการคิดขนัสูง (Higher Order Thinking Skills : HOTs) จึงเป็นการคิดทีรวมเอา         

สิงทีรู้ เรืองทีรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดโดยใช้ตรรกะ การไตร่ตรองสะท้อนคิด          

อภิปัญญา และการคิดสร้างสรรค์  เป็นสิงทีแสดงว่าสามารถนําทกัษะเหล่านีไปใช้ได้ประสบ
ความสําเร็จ สามารถเห็นไดจ้ากเมือบุคคลประสบกบัปัญหาทีไม่เคยพบมาก่อน คาํถามทีไม่เคยรู้ 

หรือ ไม่เคยพบมาก่อน  การตดัสินว่าบุคคลผูน้ันมีทกัษะการคิดขนัสูง พิจารณาจาก การประสบ
ความสําเร็จในการ ตดัสินใจ การปฏิบติัได ้และมีผลอนัเนืองจากจากความรู้และประสบการณ์ที
ส่งเสริมทกัษะทางปัญญาเหล่านีอยา่งต่อเนือง  ผูที้มีทกัษะการคิดขนัสูงจะตอ้งมีทกัษะการคิดขนัตาํ
กว่า เช่น การจาํแนก (discriminations) การนําไปใช้อย่างง่ายๆ และการวิเคราะห์  กลยุทธ์ด้าน
ความคิดจะเชือมโยงกบัความรู้เดิมของเนือหากลยุทธ์การสอนทีเหมาะสมและสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ทีจะสนับสนุนการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน ได้แก่  การติดตามผูเ้รียน การ
ตรวจสอบตนเอง และการเปิดกวา้ง ทศันคติทียืดหยุ่นความหมายนีจะสอดคล้องกับทฤษฎีใน
ปัจจุบนัทีเกียวขอ้งกบัวธีิการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงและวธีิการทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  แมว้า่
ทฤษฎีทีแตกต่างกนัและนกัวจิยัใชก้รอบทีแตกต่างกนัเพืออธิบายทกัษะการคิดขนัสูงและวิธีทีจะทาํ
ให้ผูเ้รียนจะไดรั้บ  ซึงกรอบทงัหมดจะอยู่ในขอ้ตกลงทวัไปเกียวกบัเงือนไขตามทีผูเ้รียนประสบ
ความสาํเร็จ 
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สรุปแลว้ทกัษะการคิดขนัสูงมีหลายลกัษณะซึงแต่ละลกัษณะเป็นความคิดทีซับซ้อน
เกิดขึนเองอย่างทนัที มีการรับรู้และตีความ ประเมิน และนาํความรู้ทีเคยไดรั้บไปประยุกต์สร้าง
ความรู้หรือสิงใหม่ หรือการแก้ปัญหา ดงันันผูว้ิจยัจึงใช้ลกัษณะการคิดเพือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้เพือนาํไปสู่ความสามารถในการปฏิบติังานและประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตอยู่ในยุค
การสือสารสนเทศ เพือพฒันาสมรรถนะดังกล่าวให้เกิดขึนกับนักศึกษา ได้แก่  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking) การคิดแกปั้ญหา (problem soving) และการเรียนรู้เพือสร้างความรู้
หรือการถ่ายโยงความรู้ (leaning for transfer) 

 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายถึงความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอด 

ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ความสามารถทีจะตดัสินใจเลือกทีจะเชือ
และเลือกปฏิบติัในสิงทีเหมาะสมด้วยหลกัการและเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารญาณจดัเป็นการคิด
ระดบัสูง และเป็นทกัษะการคิดทีสําคญัในการเรียนรู้มากทีสุดทกัษะหนึง ซึงตอ้งอาศยัทกัษะการคิด
อืนๆ เป็นฐาน เช่น การคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ และการประเมินผล เป็นต้น ดังนัน ผูที้มี
ความสามารถหรือทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงสามารถระบุได้ด้วยลักษณะสําคญั ดงันี คือ            

ช่างสงสัย ใจกวา้ง ยอมรับถึงความเห็นผูอื้น เชือในหลักฐานและเหตุผล เชือในความถูกต้องและ
ชดัเจน มีมุมมองทีหลากหลาย พร้อมทีจะปรับเปลียนเมือมีเหตุผลพอเพียง (Bayer, 1995  อา้งถึงใน 

วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ข: 30) นอกจากนนั เวด (Wade, 1995) ไดก้ล่าวเสนอแนะว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเกียวข้องกับการถามคาํถาม การนิยามปัญหา การสํารวจหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อ
สันนิษฐานและขอ้โตแ้ยง้ การหลีกเลียงการใชอ้ารมณ์ในการให้เหตุผล การหลีกเลียงการพูดเกินความ
เป็นจริง    

ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นกัวิชาการได้ให้ความหมายของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไวห้ลายลกัษณะ ซึงสามารถจาํแนกความหมายของการคิดวิจารณญาณได้ 2 

ประเภทดงันี 

1.  คาํนิยามทีมีความหมายทวัๆไปไดแ้ก่การนิยามการคิดวิจารณญาณในลกัษณะทีเป็น
กิจกรรมทางสมองทีเป็นกระบวนการคิดโดยทวัไปหรือเป็นการคิดเพือแกปั้ญหามีผูใ้ห้คาํนิยามดงันี 

รุสเซล (Russel, 1956: 281 - 282) ให้ความหมายของการคิดวิจารณญาณวา่เป็นกิจกรรมทีจาํเป็นใน
การแกปั้ญหาเมือตอ้งตรวจสอบสมมติฐาน วตัสันและกเลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964) ไดใ้ห้
ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่าเป็นรูปแบบของการคิดทีประกอบดว้ยทศันคติความรู้และ
ทกัษะโดยทีทศันคติหมายถึงทศันคติทีมีต่อการแสวงหาความรู้และยอมรับการแสวงหาหลกัฐาน  

มาสนบัสนุนสิงทีอา้งวา่เป็นจริงและใชค้วามรู้ดา้นการอนุมานสรุปใจความสําคญัและการสรุปเป็น
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กรณีทวัไปโดยตดัสินจากหลกัฐานอยา่งสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัหลกัตรรกวิทยาตลอดจนทกัษะ
ในการใชท้ศันคติและความรู้ดงักล่าวมาประเมินผลความถูกตอ้งของขอ้ความ 

2.  คาํนิยามในความหมายทีเจาะจงเป็นคาํนิยามการคิดวจิารณญาณในลกัษณะทีเป็นการ
ให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์เป็นการประเมินผลของความคิดโดยมีหลกัเกณฑ์เพือนาํมาใช้ในการ 

ตดัสินใจซึงมีผูใ้หค้าํนิยามดงันี  ฮิลการ์ด  (Hilgard, 1962) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิจารณญาณ
วา่เป็นการคิดอยา่งรอบคอบตามหลกัการของการประเมินผลและมีหลกัฐานอา้งอิงเนือหาขอ้สรุปที
น่าจะเป็นไปไดต้ลอดจนพิจารณาองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งทงัห้มดและใชก้ระบวนการทางจิตวิทยา
อยา่งถูกตอ้งและสมเหตุสมผล  เอนนิส  (Ennis, 1985) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิจารณญาณวา่
เป็นการคิดอยา่งพิจารณาไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมายเพือการตดัสินใจวา่สิงใดควรเชือ
หรือควรลงมือก่อนการลงมือปฏิบติั   

จากความหมายของการคิดวิจารณญาณทีกล่าวไวข้้างต้นสรุปได้ว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหมายถึงความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกียวกบัขอ้มูลและ
การประเมินผลในขอ้ความหรือเหตุการณ์ทีเป็นปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้นนั โดยอาศยัความรู้ความคิด
ประสบการณ์ของตนในการสํารวจหลกัฐานอย่างรอบคอบระมดัระวงัมีเหตุผลเพือแกปั้ญหาหรือ
ตดัสินใจในการกระทาํต่างๆอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

คุณลกัษณะของผู้ทมีีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
อลัฟาโร เลฟเร (Alfaro-Lefevre, 1995: 10) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของผูที้มีการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 

1. เป็นนกัคิดทีกระตือรือร้น (active thinker) เป็นผูที้ช่างตงัคาํถามและตรวจสอบซาํถึง
ความน่าเชือถือทงัของขอ้มูลข่าวสารและการตีความขอ้มูลข่าวสาร 

2. เป็นผู ้ทีรู้เท่าทันการมีอคติและข้อจํากัดของตนเอง ถ่อมตนอย่างมีสติ (having 

intellectual humility) 

3. มีใจเป็นกลาง (fair-minded) มีความเชือมนัในการรับรู้ การให้คุณค่า และความเชือ
ของตนเอง แต่ยงัคน้หามุมมองอืนๆ ทีใกลเ้คียงกนั 

4. มีความพยายามอย่างมีปัญญาทีจะกระทาํตามวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และยดึมนัในการกระทาํนนั แมว้า่จะเป็นวธีิทียุง่ยากและมีหลายขนัตอน 

5. เป็นผู ้ทีสือสารได้ดี ตระหนักดีว่าการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน             

มีความจาํเป็นในการทาํความเขา้ใจความเป็นจริงและการคน้หาแนวทางการแกปั้ญหาทีดีทีสุด 

6. รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเราอยา่งมีสติ (having intellectual empathy) เพือทาํความเขา้ใจ
ความรู้สึกของผูอื้นเมือตกอยูใ่นสถานการณ์นนัๆ 
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7. ใจกวา้ง (open-minded) ยอมรับมุมมองและการตดัสินใจของผูอื้น จนกวา่หลกัฐาน
ทุกอยา่งจะมีนาํหนกัเพียงพอ 

8. เป็นนักคิดทีมีความอิสระ  สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองมากกว่าให้ผูอื้นช่วย
ตดัสินใจ 

9. อยากรู้อยากเห็นและเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ (curious and insightful) มีการตงัคาํถามเชิง
ลึก และเอาใจใส่ในการทาํความเขา้ใจความคิดและความรู้สึกทีแฝงอยู ่

10. เป็นผูที้ถ่อมตน (humble) รู้วา่ไม่มีใครรู้หมดทุกอยา่ง(แมแ้ต่ตนเอง) หรือไดรั้บการ
ยกเวน้เมือผดิพลาด 

11. ซือตรงต่อตนเองและผูอื้น ยอมรับผิดเมือความคิดของตนเองมีขอ้บกพร่อง หรือมี
ความซือตรงอยา่งมีสติ (having intellectual integrity) 

12. เป็นผูห้าวิธีป้องกนัการเกิดปัญหา รู้ล่วงหนา้ถึงปัญหาทีอาจเกิดขึน และดาํเนินการ
ป้องกนัก่อนการเกิดปัญหา 

13. บริหารจดัการและจดัระบบในการดาํเนินงานของตนเอง 

14. ยดืหยุน่ สามารถคน้หาและมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ เพือปรับเปลียนการดาํเนินงาน 

และสามารถจดัลาํดบัทางเลือกทีดีทีสุดได ้

15. ยอมรับการใชเ้หตุผล แมจ้ะสามารถหยงัรู้แต่ยงัตดัสินใจดว้ยการรวบรวมหลกัฐาน
ต่างๆ ชงันาํหนกัระหวา่งความเสียงและประโยชน์ทีจะไดรับก่อนกระทาํการใดๆ 

16. ยดึถือในสิงทีสามารถเป็นไปไดจ้ริง ยอมรับวา่ไม่มีสิงใดสมบูรณ์แบบ 

17. ทาํงานเป็นทีม 

18. สร้างสรรค์และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการประเมินผล ตรวจสอบความชัดเจน
ถูกตอ้ง และคน้วธีิการปรับปรุงพฒันางาน 

ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 94) กล่าวว่า คุณลักษณะของผูที้มีความคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ประกอบดว้ย 5 ลกัษณะ ดงันี 

1. เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้นไม่ยึดมนัในความคิดของตนเอง ทาํ
ใหไ้ดข้อ้มูลทีหลากหลาย และตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลประกอบทีเพียงพอ 

2. มีความไวต่อความรู้สึกของผูอื้น เข้าใจผูอื้น ทาํให้สามารถรับรู้ข้อมูล ความคิด 

ความรู้สึก และสถานการณ์ไดดี้กวา่ 
3. เปลียนความคิดเห็นทีตนมีอยูไ่ด ้ถา้มีขอ้มูลทีมีเหตุผลมากกวา่ 
4. กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ เพือให้มีขอ้มูลทีหลากหลายเพียงพอต่อ

การตดัสินใจ 

5. เป็นผูมี้เหตุผล ไม่ใชอ้คติหรืออารมณ์ในการตดัสิน  
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ผูที้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นผูที้มีการคิดหรือตงัคาํถามเชิงลึกเพือตรวจสอบ
ความน่าเชือถือของขอ้มูลข่าวสาร โดยการคน้หาขอ้มูลความรู้เพือให้ขอ้มูลนันหลากหลายเพียง
พอทีจะวินิจฉัยตัดสิน และเป็นผู ้สามารถมองเห็นปัญหาและทางเลือกต่างๆ เพือปรับเปลียน
แนวทาง และสามารถจดัลาํดบัทางเลือกทีดีทีสุดได ้

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  จากแนวคิด ความหมาย กระบวนการ และ
คุณลกัษณะของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ พบวา่ มีนกัจิตวทิยา และนกัการศึกษา สรุปองคป์ระกอบ
ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 

อรพรรณ ลือบุญธวชัชัย (2543: 51) ประมวลองค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบ คือ 

1. การระบุประเด็นปัญหา เป็นการรับรู้ และระบุไดว้า่มีปัญหาใดเกิดขึน 

2. การรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร เป็นการใช้การสังเกต การสนทนา การสอบถาม เพือ
คน้หาคาํตอบทีเหมาะสม 

3. การพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล เป็นการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลทงัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ วา่มาจากแหล่งใด มีความเชือถือไดเ้พียงใด 

4. การระบุลกัษณะของขอ้มูลข่าวสาร เป็นการจาํแนกประเภทของขอ้มูลข่าวสาร ระบุ
แนวคิดทีอยู่เบืองหลงัขอ้มูลทีปรากฏ ประกอบด้วยการแยกแยะ เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ขอ้มูล การตีความขอ้มูล การประเมินวา่ขอ้มูลใดเป็นจริง ขอ้มูลใดเป็นเท็จ หรือเป็นขอ้คิดเห็น เพือ
การตดัสินใจในขนัต่อไป 

5. การกาํหนดสมมติฐาน เป็นการพิจารณาขอ้มูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพือกาํหนดหรือ
ระบุทางเลือกทีเป็นไปได ้

6. การลงข้อสรุป เป็นการสรุปความหรือข้อมูลทีปรากฏ โดยใช้เหตุผลเชิงอุปนัย 

(induction) หรือนิรนยั (deduction) เพือนาํไปสู่การตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

7. การประเมินผล เป็นการพิจารณาใหค้่าความถูกตอ้ง สมเหตุสมผล โดยวเิคราะห์อยา่ง
รอบคอบ ทงัเหตุผลเชิงตรรกะหรือหลักการ และหลักเกณฑ์ทีนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลที
ตามมา 

ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 101) กล่าววา่ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย
ทกัษะทีสาํคญั ดงันี 

1. การนิยาม ทาํความกระจ่างกบัปัญหา เป็นการระบุปัญหาได้ ระบุสาระสําคญั และ
บอกจุดเด่นของสิงต่างๆ หรือเรืองราวต่างๆ ได ้
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2. การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล สังเกตและ
จาํแนกแยกแยะขอ้มูลได ้ระบุรายละเอียดได ้เปรียบเทียบ บอกความเหมือนความแตกต่าง และการ
จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล 

3.   การสังเคราะห์ เป็นการเลือกใช้ขอ้มูลได ้รู้ว่าขอ้มูลใดชดัเจน คลุมเครือ ขอ้มูลใด
จาํเป็น ไม่จาํเป็น ขอ้มูลใดน่าเชือถือ ไม่น่าเชือถือ สามารถนาํขอ้มูลมาประมวลสรุปเป็นความคิดได ้

4. การประเมินและพิจารณาตดัสินขอ้มูล เป็นการรู้วา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง ขอ้มูลใด
เป็นความคิดเห็น สิงใดเกียวขอ้ง/ไม่เกียวขอ้ง ระบุสิงทีเป็นอคติ การเขา้ขา้งตนเอง ขจดัอารมณ์
ความรู้สึกได ้ระบุไดว้า่ขอ้มูลใดควรเชือ/ไม่ควรเชือ ควรทาํ/ไม่ควรทาํ มีคุณค่า/ไม่มีคุณค่า 

แองเจลลี และวาลานิดส์ (Angeili and Valanides 2009: 326) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบ
ของทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็น 5 ประการ คือ  

1. การวเิคราะห์ปัญหา  
2. การหาแนวทางการแกปั้ญหา  
3. การใหเ้หตุผลกบัแนวทางการแกปั้ญหาแต่ละแบบ  

4. การตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาทีดีทีสุด  

5.  การกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินการคิด 

เดรสเซลและเมยฮิ์วส์ (Dressel and Mayhew, 1985) กล่าววา่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ประกอบดว้ยความสามารถต่างๆ 5 ดา้นดงันี 

1. ความสามารถในการนิยามปัญหา ประกอบดว้ยลกัษณะต่อไปนี 

1.1  ในการตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหาได้แก่การรู้ถึงเงือนไขต่างๆทีมี
ความสัมพนัธ์กนัในสภาพการณ์การรู้ถึงความขดัแยง้และเรืองราวทีสําคญัในสภาพการณ์และ
ความสามารถในการระบุจุดเชือมต่อทีขาดหายไปของชุดเหตุการณ์หรือความคิดและการรู้ถึงสภาพ
ปัญหาทียงัไม่มีคาํตอบ 

 1.2   ความสามารถในการนิยามปัญหา   ไดแ้ก่  การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา
ความเขา้ใจถึงสิงทีเกียวขอ้งและความจาํเป็นในการแก้ปัญหา  สามารถนิยามองค์ประกอบของ
ปัญหาซึงมีความยุ่งยากและเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  สามารถจาํแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ของปัญหาทีมีความซับซ้อนออกเป็นส่วนประกอบทีสามารถจัดกระทําได้  สามารถระบุ
องคป์ระกอบสาํคญัของปัญหาสามารถจดัองคป์ระกอบของปัญหาให้เป็นลาํดบัขนัตอน 

2. ความสามารถในการเลือกขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา  คือการ
สามารถตดัสินใจว่าขอ้มูลใดมีความจาํเป็นต่อการแก้ปัญหาประกอบด้วยความสามารถในการ
จาํแนกขอ้มูลทีเชือถือไดก้บัแหล่งขอ้มูลทีเชือถือไม่ได ้   ความสามารถในการระบุวา่ขอ้มูลใดควร
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ยอมรับหรือไม่  การเลือกตวัอย่างของขอ้มูลทีมีความเพียงพอและเชือถือได้    ตลอดจนการจดั
ระเบียบระบบของขอ้มูล 

3. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบืองตน้  ประกอบดว้ยความสามารถในการระบุ
ขอ้ตกลงเบืองตน้ทีผูอ้า้งเหตุผลไม่ไดก้ล่าวไว ้  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ทีคดัคา้น
การอา้งเหตุผลและความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ทีไม่เกียวขอ้งกบัการอา้งเหตุผล 

4. ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมติฐานประกอบดว้ยการคน้หาคาํตอบการ
กาํหนดสมมติฐานต่างๆโดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบืองตน้  การเลือกสมมติฐานทีมีความเป็นไป
ไดม้ากทีสุดพิจารณาเป็นอนัดบัแรก   การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างสมมติฐานกบัขอ้มูล
และขอ้ตกลงเบืองตน้ และการกาํหนดสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลทียงัไม่ทราบและเป็นขอ้มูลที
จาํเป็น 

5. ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผลและการตดัสินความสมเหตุสมผลของ
การคิดหาเหตุผลประกอบดว้ย 

5.1 ความสามารถในการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยข้อตกลงเบืองต้น
สมมติฐานและขอ้มูลทีเกียวขอ้งได้แก่การระบุความสัมพนัธ์ระหว่างคาํกบัประพจน์ การระบุถึง
เงือนไขทีจาํเป็นและเพียงพอ การระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล และความสามารถในการระบุและ
กาํหนดขอ้สรุป 

5.2 ความสามารถในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที
นาํไปสู่ขอ้สรุป ไดแ้ก่ การจาํแนกการสรุปทีสมเหตุสมผลจากการสรุปทีอาศยัค่านิยมความพึงพอใจ
และความลาํเอียงการจาํแนกระหวา่งการคิดหาเหตุผลทีมีขอ้สรุปไดแ้น่นอนกบัการหาเหตุผลทีไม่
สามารถหาขอ้สรุปทีเป็นขอ้ยติุได ้

5.3  ความสามารถในการประเมินขอ้สรุปโดยอาศยัเกณฑ์การประยุกตใ์ช้ ไดแ้ก่ การ
ระบุเงือนไขทีจาํเป็นต่อการพิสูจน์ขอ้สรุปการรู้ถึงเงือนไขทีทาํให้ขอ้สรุปไม่สามารถนาํไปปฏิบติั
ไดแ้ละตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะทีเป็นคาํตอบของปัญหา 

เอนนิส (Ennis,  1985 : 45 - 48)  ไดใ้ห้นิยามการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวคื้อการคิด
วิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและคิดแบบตรึกตรองเพือการตดัสินใจก่อนทีจะเชือหรือ
ก่อนทีจะลงมือปฏิบติั และเสนอแนวคิดไวด้งันี 

1. ทกัษะการนิยามไดแ้ก่การระบุจุดสําคญัของประเด็นปัญหาขอ้สรุประบุเหตุผลทงัที
ปรากฏและไม่ปรากฏการตงัคาํถามทีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์การระบุเงือนไขและขอ้ตกลง
เบืองตน้ 

2. ทกัษะการตดัสินขอ้มูลได้แก่การตดัสินความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลการตดัสิน
ความเกียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาการพิจารณาความสอดคลอ้ง 
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3. ทกัษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการสรุปอย่างสมเหตุสมผลได้แก่การ
อา้งอิงและการสรุปแบบอุปนัยการนิรนัยโดยมีความตรงการทาํนายสิงทีจะเกิดขึน้ตามมาอย่าง
น่าเชือถือ 

โดยแบ่งขนัตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณออกดงันี 

1.  ความสามารถในการระบุปัญหา หมายถึงการพิจารณาขอ้มูลปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์เพือกาํหนดประเด็นปัญหาข้อสงสัยข้อคาํถามรวมทงัการพิจารณาความหมายของคาํ             

ความชดัเจนของขอ้ความความสามารถในการระบุปัญหาถือเป็นจุดเริมตน้ทีสําคญัของการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณเพราะทาํให้บุคคลตระหนกัวา่ปัญหานนัคืออะไรเป็นองคป์ระกอบแรกทีเป็นตวัป้อน
หรือเป็นสิงเร้าใหค้นเริมคิด 

2.  การรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา หมายถึงการขวนขวายหาขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาจากแหล่งต่างๆ ให้ไดม้ากทีสุดเพือให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทุกแง่
ทุกมุมและขอ้มูลส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบัขอ้ความขอ้โตแ้ยง้  ดงันนัวิธีการรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็น
ไดแ้ก่ การสังเกต (observation) ทงัสังเกตดว้ยตนเองและรวบรวมจากการสังเกตของผูอื้นรวมทงั
การดึงขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมทีมีอยูข่องตนการรวบรวมขอ้มูลนีจะกระทาํหลงัจากทีระบุไดว้า่
ปัญหาคืออะไร 

3.  การพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูลหมายถึงการพิจารณาถึงความน่าเชือถือของ
แหล่งทีมาของขอ้มูลเพราะขอ้มูลทีมาจากแหล่งทีไม่น่าเชือถือขาดความถูกตอ้งอาจนาํไปสู่การสรุป                

ทีผดิพลาดได ้ดงันนัถา้ประเมินแลว้พบวา่ขอ้มูลมาจากแหล่งทีขาดความน่าเชือถือหรือไม่ถูกตอ้งให้
ตดัทิงไปส่วนข้อมูลทีมาจากแหล่งทีเชือถือได้ก็เก็บไวใ้ช้ต่อไป ขณะเดียวกันก็ประเมินความ
เพียงพอของขอ้มูลทงัในดา้นคุณภาพและปริมาณถา้พบวา่ขอ้มูลไม่เพียงพอสําหรับการพิจารณาเพือ
หาขอ้สรุปก็ตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพิมเติมอีกซึงจะกระทาํหลงัจากทีไดร้วบรวมขอ้มูลมาแลว้ก็นาํมา
พิจารณาความน่าเชือถือและความพอเพียงของขอ้มูล 

4.  การแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูลหมายถึงการนําข้อมูลทีได้มาจากแหล่งที
น่าเชือถือหรือมีความถูกตอ้งเพียงพอแล้วก็นาํมาแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล ตีความขอ้มูล
ประเมินวา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูลใดเป็นขอ้คิดเห็นคาํโฆษณาคาํชวนเชือหรือการกล่าวอา้ง
เกินจริงซึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม 

5.  การหาข้อสรุปหมายถึงการนาํข้อมูลทีแยกแยะมาแล้วมาพิจารณาเชือมโยงหา
ความสัมพนัธ์เพือกาํหนดแนวทางว่าขอ้สรุปทีน่าจะเป็นไปได้จากขอ้มูลทีปรากฏนนัมีความเป็น                

ไปไดใ้นแนวทางใดบา้งเพือทีจะเลือกวธีิการทีเหมาะสมในการตรวจสอบสมมติฐานแลว้หาขอ้สรุป
ซึงตอ้งอาศยัการสรุปแบบอุปนยัและนิรนยัโดยพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยูอ่ยา่งสมเหตุสมผลวา่สิงใด
ควรเชือ หรือยอมรับได ้  สิงใดไม่ควรเชือหรือควรปฏิเสธสิงใดควรทาํหรือไม่ควรทาํหรือควรสรุป
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อย่างไรต่อประเด็นปัญหานันการหาข้อสรุปจากสมมติฐานจําเป็นต้องอาศัยการใช้เหตุผล 

(reasoning) ทีเหมาะสมและดีทีสุด 

6.  การนาํไปใช้ประโยชน์หมายถึงการนาํขอ้สรุปนนัมาดูความสมเหตุสมผลซึงตอ้ง
อาศยัความสามารถในการวิเคราะห์และการประเมิน  ประกอบกบัการพิจารณาวา่สามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดห้รือไม่จะเกิดผลตามมาอยา่งไรและถา้ขอ้มูลทีไดรั้บมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมหรือ
ในกรณีทีไดรั้บขอ้มูลเพิมใหม่เติมในภายหลงัทีชีให้เห็นวา่ขอ้สรุปเดิมไม่สมเหตุสมผลโดยอาจตอ้ง
ทาํการรวบรวมขอ้มูลเพิมเติมแลว้ยอ้นกลบัไปพิจารณาขอ้มูลเดิมอีกครังหนึงเพือตงัสมมติฐานและ
สรุปใหม่ 

วตัสันและเกลเซอร์  (Watson and Glaser, 1964: 10) ไดเ้สนอแนวคิดไวด้งันี 

1.  เจตคติหมายถึงความสนใจในการแสวงหาความรู้ความสามารถในการพิจารณา
ปัญหาตลอดจนมีนิสัยในการคน้หาหลกัฐานมาสนบัสนุนสิงทีอา้งวา่จริง 

2.  ความรู้หมายถึงความสามารถในการอนุมานสรุปใจความสําคญัและการสรุปความ
เหมือนโดยพิจารณาหลกัฐานและการใชห้ลกัตรรกศาสตร์ 

3.  ทกัษะหมายถึงความสามารถทีจะนาํทงัเจตคติและความรู้ไปประยุกต์ใช้พิจารณา
ตดัสินปัญหาสถานการณ์ขอ้ความหรือขอ้สรุปต่างๆได ้

โดยแบ่งกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารญาณออกเป็นความสามารถยอ่ย ๆ ดงันี 

1.  ความสามารถในการอา้งอิงหรือสรุปความ (inference) หมายถึงความสามารถในการ
จาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้มูลหรือการสรุปขอ้มูลต่างๆของขอ้มูลทีกาํหนดใหไ้ด ้

2.  ความสามารถในการตระหนกัถึงขอ้ตกลงเบืองตน้ (recognition of assumption) เป็น
ความสามารถในการรับรู้ขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความสมมติทีกาํหนดในประโยคโดยสามารถ
จาํแนกวา่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความใดไม่เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ 

3.  ความสามารถในการนิรนยั  (deduction) เป็นความสามารถในการจาํแนกวา่ขอ้สรุป
ใดเป็นผลจากความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ทีกาํหนดให้อยา่งแน่นอนและขอ้ความใดไม่เป็นผลต่อ
ความสัมพนัธ์นนั 

4.  ความสามารถในการตีความ (interpretation) เป็นความสามารถในการลงความเห็น
และอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุปจาํแนกได้ว่าข้อสรุปใดทีเป็นไปได้ตามสถานการณ์ที
กาํหนดให ้

5.  ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ (evaluation of arguments) เป็นความสามารถ
ในการประเมินนาํหนกัขอ้มูลเพือตดัสินวา่เขา้ประเด็นกบัเรืองหรือไม่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยควร
หรือไม่ควร 
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สรุป องค์ประกอบของทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การระบุและ
นิยามปัญหา  การเลือกข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การตดัสินใจเลือกแนวทางในการ
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล การประเมินผลการคิดหรือการตดัสินใจ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 
การคิดแก้ปัญหา 

การคิดแกปั้ญหา (problem soving) เป็นความสามารถในการนาํประสบการณ์และขอ้มูล
ทีเคยไดรั้บแลว้เกิดการเรียนรู้และนาํไปใช้ในการแกไ้ขปัญหา หรือความสามารถในการ  คน้พบ 

(discovering) วิเคราะห์ (analyze) และแกปั้ญหา (problem soving) โดยในกระบวนการทีเกิดขึนจะ
ไปสู่แนวทางทีดีทีสุดในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนการแก้ปัญหาเป็นการคิดทีตอ้งใช้ยุทธวิธีการคิด
ประกอบอืนเช่นการคิดสร้างสรรค์การคิดวิจารณญาณการคิดประเมินผลและการตดัสินใจ  ชีฟเวอร์ 

(Schiever, 1991: 40)  กล่าวว่าการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัอาจจาํเป็นตอ้งใช้กระบวนการคิด
มากมายเช่นการคิดประเมินผลการคิดตดัสินใจ การคิดวจิารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ประกอบ
เพือช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาได ้

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการคิดแก้ปัญหาในมุมมองต่าง ๆ เช่น เพียร์เจต ์

(Piaget, 1972) กล่าวถึงสามารถในการแกปั้ญหาตามทฤษฎีพฒันาการเชาวน์ปัญญาวา่ ความสามารถ
ดา้นนีเริมตน้ตงัแต่ขนัที  คือ concrete operation คือ เด็กอายุประมาณ -  ปี จะมีความสามารถ
แกปั้ญหาอยา่งง่าย ซึงเมือถึงระดบัขนัที  คือ stage formal operation มีอายุตงัแต่ -  ปี ขึนไปจะ
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดีขึน  และสามารถแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้  ส่วน                     

เบิร์น เอคสเตรน และดอมโนสกี (Bourn, Ekstrand and Domnoski, 1971)  อธิบายความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาว่า เป็นความสามารถในการใช้ประสบการณ์เดิมจากประสบการณ์ทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นการแสดงความรู้ ความคิดของสถานการณ์ทีเป็นปัญหาในปัจจุบนั โดยนํามาจัด
เรียงลาํดบัใหม่เพือผลของความสาํเร็จในจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง  

ความหมายของการคิดแก้ปัญหา  กิลฟอร์ดและเฮฟเนอร์ (Guiford and Hepfner, 1971: 14) 

นิยามการคิดแกปั้ญหาไวว้่าการให้ผูเ้รียนสามารถคิดไดห้ลาย ๆ ทางและสามารถปรับโครงสร้าง
ของการคิดหลายความรู้  โดยมีการคิด 6 ขนั คือ  ระดบัที 6 : ขนัจดัระบบแห่งตน ระดบัที 5 :               

ขนับูรณาการความรู้  ระดบัที 4 : ขนัใชค้วามรู้เป็นประโยชน์   ระดบัที 3 : ขนัวิเคราะห์ ระดบัที 2 : 

ขนัเขา้ใจ  และระดบัที 1 : ขนัรวบรวมทิศทางไดอ้ยา่งยืดหยุน่และรวดเร็ว  ดงันนั ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัใช้
เหตุผลในการคิดอย่างเป็นระบบเพือนาํมาพิจารณาหรือขยายความสัมพนัธ์ของขอ้ความจริงต่างๆ   

ทีไดรั้บ     

ดิวอี  (Dewey, 1968) นิยามการคิดแกปั้ญหาไวว้า่เป็นการคิดหาวิธีการหรือขนัตอนที
เหมาะสมเพือหาทางออกใหส้ถานการณ์ทีเกิดขึน   
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จากนิยามและความหมายของการคิดแกปั้ญหาสรุปคือความสามารถในการแกปั้ญหา
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ทีมีกระบวนการทีตอ้งนาํความรู้ความคิดและประสบการณ์เดิมมาใช้ใน
การแกปั้ญหาเพือใหไ้ดค้วามรู้แนวคิดสาํหรับแกปั้ญหาใหม่ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

ขันของการแก้ปัญหา  การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการทีมีลาํดบัหรือวิธีการอยา่งเป็นขนั
เป็นตอน ดงันนัหากเขา้ใจกระบวนการหรือขนัตอนของการแกปั้ญหาก็สามารถจะทาํนายผลทีออกมา
วา่จะไดผ้ลลพัธ์เช่นไร ซึงมีนกัวชิาการไดเ้สนอขนัตอนของการแกปั้ญหาไวด้งันี 

ดิวอี (Dewey, 1968) อธิบายวา่กระบวนการคิด แกปั้ญหาควรประกอบดว้ย 5 ขนัตอน
ดงันี 

1. ขนัเตรียมการ (preparation) หมายถึงขนัในการตงัปัญหาหรือคน้วา่ปัญหาทีแทจ้ริง
ของเหตุการณ์นนัๆ  คืออะไร 

2. ขนัในการวิเคราะห์ปัญหา (analysis) หมายถึงขนัในการพิจารณาดูวา่มีสิงใดบา้งที
เป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาหรือสิงใดทีไม่ใช่สาเหตุทีสาํคญัของปัญหา 

3. ขนัในการเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา (production) หมายถึงการหาวิธีการ
แกปั้ญหาใหต้รงสาเหตุของปัญหาแลว้ออกมาในรูปของวธีิการผลสุดทา้ยจะไดผ้ลลพัธ์ออกมา 

4.  ขนัตรวจสอบผล (verification) หมายถึงขนั้ในการเสนอเกณฑ์เพือการตรวจสอบ
ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการเสนอวิธีแกปั้ญหาถา้พบวา่ผลลพัธ์นนัย้งัไม่ไดผ้ลทีถูกตอ้งก็ตอ้งมีการเสนอวิธี
แกปั้ญหานีไดใ้หม่จนกวา่จะไดว้ธีิการทีดีทีสุดหรือถูกตอ้งทีสุด 

5.  ขนัในการนาํไปประยุกต์ใหม่ (reapplication) หมายถึงการนาํวิธีการแกปั้ญหาที
ถูกต้องไปใช้ในโอกาสข้างหน้าเมือพบกับเหตุการณ์คล้ายคลึงกับปัญหาทีเคยพบเห็นมาแล้ว 

ขนัตอนการแก้ปัญหาของดิวอีนับว่ามีผูใ้ห้ความสนใจอย่างกวา้งขวางและนักการศึกษาก็นาํเอา
ขนัตอนนีไปใช้ดดัแปลงเพือใช้ในการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองการแก้ปัญหาแต่การดดัแปลง และ
ปรับปรุงนนัย้งัมีเคา้โครงส่วนใหญ่เหมือนเดิม 

ทกัเวล (Tugwell, 1983) แบ่งการแกปั้ญหาออกเป็น  ขนัตอนดงันี 

. การประเมินสถานการณ์ เป็นการวเิคราะห์ถึงสภาพ ขอบเขต ขนาดของปัญหา 

. การคน้หาตน้เหตุของปัญหา (etiology of causation) เป็นการศึกษาถึงตน้เหตุ หรือ
ปัจจยัของปัญหา 

. การคน้หาวธีิการแกปั้ญหา เป็นการแสวงหาแนวทาง และทางเลือกทีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหานนัๆ เพือการประเมินหาทางเลือกทีเหมาะสมทีสุด 

. การดาํเนินการแกปั้ญหา (implementation) เป็นการเลือกโดยการประเมินวิธีการเพือ
ทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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5. การควบคุมกาํกบัการดาํเนินการ (monitoring) เป็นการติดตามผลการปฏิบติัเป็น
ระยะๆ เพือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดได ้

กิลฟอร์ด (Guilford,  1967) ให้รูปแบบการแกปั้ญหาโดยทวัไปว่า ประกอบดว้ยการ
ทาํงานของกระบวนการทางสมองดา้นการคิด (operations) คือ การจาํ (memory) การรู้และเขา้ใจ 

(cognitive) การคิดแบบอเนกนยั (divergent thinking) การคิดแบบเอกนยั (convergent thinking) 

และการประเมินค่า (evaluation)ซึงทงัสองทฤษฎีดงักล่าวจะมีความสามารถผสมผสานการทาํงาน 

ตงัแต่การใชค้วามรู้ประสบการณ์เดิมในสมอง คือ ความจาํทีไดรู้้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ทีได้
จากบุคคล สิงแวดล้อมหรือสถานการณ์รอบตวัมาเป็นเครืองประเมิน กลนักรอง แยกแยะ และ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพือหาทางออกให้ปัญหาเหล่านนัโดยการคิดทีเป็นเอกนยัหรืออเนกนยัก็ตามเพือให้
เกิดแนวทางเลือกทางออกของปัญหาทีดีทีสุด แล้วติดตามประเมินผลเพือรอดูผลและแก้ไข
สถานการณ์หากเกิดซาํอีก ซึงกระบวนการคิดแกปั้ญหาของกิลฟอร์ด มีดงันี 

1. ขนัเตรียมการ คือขนัของการคน้พบปัญหาทีแทจ้ริง 

2. วเิคราะห์ปัญหา คือการพิจารณาสาเหตุสาํคญัๆ ของปัญหา 

3. ขนัเสนอแนวทางแกปั้ญหา คือการหาวิธีการแกปั้ญหา เป็นทางเลือกทีตรงกบัสาเหตุ 

แลว้ใชก้ารแกปั้ญหา 
4. ขนัตรวจสอบผล เป็นการติดตามประเมินผลจากขอ้  เพือให้พบผลลพัธ์ทีพอใจ อาจ

ตอ้งแกไ้ขทิศทางการแกปั้ญหาใหม่ 

5. ขนัการนาํไปประยุกต์ใช้ เมือพบปัญหาใกลเ้คียงอาจนาํไปศึกษาเพือแก้ไข เพือหา
ทิศทางใหม่ 

สรุป องค์ประกอบของทกัษะการคิดแกปั้ญหาประกอบดว้ยการระบุปัญหา การคน้หา
ปัญหาทีแทจ้ริง การสร้างกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา  การดาํเนินการแกปั้ญหา การติดตามและประเมิน               

การนาํไปประยกุตใ์ชเ้มือพบปัญหาใกลเ้คียง 

 
การเรียนรู้เพอืสร้างความรู้หรือการถ่ายโยงความรู้ 

การถ่ายโยงความรู้หรือการเรียนรู้เพือสร้างความรู้ (learning for transfer) เป็นเป้าหมาย
หลกัของการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เนืองจากเป็นความสามารถของมนุษยใ์นการ  

นาํความรู้ทีได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในสถานการณ์อืนๆ การถ่ายโยงจึงเกียวข้องกบัการ
ประยุกต์หรือการนําความรู้ทีเคยได้รับไปใช้ในสถาการณ์ใหม่ ซึงเป็นความรู้จําระยะยาว           

(long tearm memory)  

การเรียนรู้เพือสร้างความรู้ (learning for transfer) เป็นแนวคิดทีนกัการศึกษาหลายคน
ไดจ้ดัไวใ้นทกัษะการคิดขนัสูง เช่น แอนเดอร์สันและแครทโวฮล์น (Anderson and Krathwohln, 
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2001) ซึงให้ความสําคญักบัการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (meaningful learning) โดยไดน้าํแนวคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มาทบทวนและปรับปรุงใหม่ และพบวา่การเรียนรู้เพือการสร้าง
ความรู้เป็นสิงสําคญัและเป็นเป้าหมายปลายทางของการศึกษาทีต้องการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะนี 

เพราะเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนอาจารย์ผูส้อนก็คือการทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ทีจะสร้างความรู้ใหม่ ซึงหมายความว่าผูเ้รียนจะตอ้งนาํความรู้และทกัษะทีได้พฒันา
ระหว่างการเรียนรู้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ในบริบทใหม่นนัเอง  ความรู้ใหม่ในทีนีคือสิงทีผูเ้รียน
ประยุกตใ์ชจ้นเกิดเป็นความรู้ใหม่ซึงไม่เคยรู้มาก่อน เป็นความรู้ใหม่สําหรับผูเ้รียนเท่านนั แต่อาจ
ไม่ใช่สิงใหม่สําหรับคนทวัๆ ไป  การถ่ายโยงเพือสร้างเป็นความรู้ใหม่นนัผูเ้รียนจะตอ้งมองการ
เรียนรู้ของตนเชือมโยงสัมพนัธ์ไปสู่ส่วนอืนๆ ทีมีความยากและซบัซอ้นมากขึนไปอีก กระบวนการ
เรียนรู้ และ การถ่ายโยงการเรียนรู้ จึงเป็นศูนย์กลางเกียวกับทาํความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันา
ความสามารถ (competencies) ของมนุษย ์ซึงมีความสําคญัมากทีจะทาํความเขา้ใจเกียวกบัชนิดของ
การเรียนรู้และประสบการณ์ทีเกิดขึน เพือนาํไปสู่การถ่ายโยง (transfer) ทีอาจนิยามวา่ เป็นการขยาย
ขีดความสามารถของผูเ้รียนจากบริบทหนึง ไปยงัอีกบริบทหนึง (Bransford,  Brown, and Cocking, 1999) 

ความหมายของการเรียนรู้เพือถ่ายโยงความรู้  ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงการเรียนรู้เพือ
สร้างความรู้หรือการการถ่ายโยง (transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ (transfer of learning) ไว ้ดงันี 

การถ่ายโยง (transfer ) เป็นการประยุกตใ์ชค้วามรู้เดิม หรือ สิงทีเคยเรียนรู้ ไปยงับริบท
ทีแตกต่างไปจากเดิม  หรือสถานการณ์ใหม่ตลอดจนเป็นการนาํความรู้ไปใช้ในวิธีการต่าง ๆ และ
สถานการณ์อืนๆ ในชีวิตจริง (Feltovich, Coulson, Spiro, and Dawson-Saunders, cited by Larkin, 

1989; Perkins and Salomon, 1996)  ซึงใกลเ้คียงกบัการให้ความหมายของเพอร์กินส์ (Perkins,  

1984) ทีกล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นการถ่ายโยงความรู้ และทกัษะจากสถานการณ์ในการ
แก้ปัญหาหนึงไปยงัสถานการณ์อืน ซึงมีความสําคญัมากในการให้ผูเ้รียนไดเ้พิมพูนความรู้และ
ทกัษะทีไดเ้รียนในสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ภายนอกสถานศึกษา นอกจากนนัยงัมีความหมายที
อธิบายเพิมเติมไปถึงกระบวนการคือ กระบวนการถ่ายโยงเป็นการประยุกตค์วามรู้ และ ทกัษะใหม่ 
ในสถานการณ์ความเป็นจริงทีมีความหลากหลาย และ เพือการเรียนรู้ภารกิจ (task) ในอนาคต เรา
สามารถเพิมโอกาสผูเ้รียนในการประยุกตค์วามรู้ไปใชใ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการถ่ายโยง 

ความคิดรวบยอด (concepts) หลกัการ (principles) กระบวนการ การแกปั้ญหา ยุทธศาสตร์ทางการ
คิด ทกัษะ และ เจตคติ  การถ่ายโยงการเรียนรู้อธิบายไดใ้นสองขอบเขต คือ Near transfer และ Far 

transfer  (Smith and Ragan, 2005)   

การถ่ายโยงการเรียนรู้จึงเป็นความสามารถในการนําความรู้เดิม หรือ รูปแบบของ
กระบวนการแก้ปัญหาทีเรามีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อืนหรือบริบททีแตกต่างไปจากเดิม 

เกิดขึนได ้จากการนาํความรู้ทีมีอยู่ก่อนมาประยุกต์ใช้ในการการแกปั้ญหาในบริบทใหม่ ได ้ โดย
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อาจมีความเชือในเรืองของความคลา้ยคลึง การมีความเขา้ใจในหลกัการ และการมีความเชือในเรือง
ของการประยุกตใ์ช้ความรู้  การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึนได ้ตอ้งมีความรู้เดิมเกียวกบัสิงทีเรียน 

โดยความรู้เดิมนี สามารถเกิดขึนได้จากกระบวนการเชิงปัญญาทีผู ้สอนควรนํามาใช้ในการ
ประมวลผลขอ้มูลของงานชินแรก  

ประเภทของการถ่ายโยง  เฮลเกล (Haskell, 2001) ไดศึ้กษาวิจยัในเรืองของการถ่ายโยง
การเรียนรู้  แบ่งประเภทของการถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็น สองประเภทไดแ้ก่  ประเภทการถ่ายโยงที
อาศยัความรู้เป็นฐาน และประเภทการถ่ายโยงเฉพาะ รายละเอียดมีดงันี  

1.  ประเภทการถ่ายโยงทีอาศยัความรู้เป็นฐาน  ประกอบดว้ยความรู้ประเภทต่างๆ คือ 

1.1   ความรู้ทีเขา้ใจกนัโดยทวัไป (declarative knowledge)  เป็นความรู้เกียวกบับาง
สิง ทีคนเรารู้หรือไม่รู้ว่าคืออะไร ซึงมีความสําคัญสําหรับการถ่ายโยงมากทีสุด  เนืองด้วย                

1) เป็นความรู้ทีให้ก่อนการสร้างเงือนไข (precondition)  ทีจาํเป็นสําหรับความรู้ทงั 4 ประเภทที
ตามมา  2) เป็นความรู้ทีเป็นแหล่งกาํเนิดโดยตรงของความรู้ทงั 4 ประเภทนนั  3) เป็นความรู้ทีให ้

กรอบการทาํงานทวัไป (general framework) สําหรับการอธิบาย (assimilates) รายละเอียดของ
ความรู้ใหม่เพิมขึน 4) เป็นความรู้ทีส่งเสริมความเชียวชาญของการไดม้าซึงความรู้  5) เป็นความรู้ที
ให้รูปแบบภายใน  (mental model/analog) เพือช่วยความเขา้ใจในความรู้ใหม่ต่างๆ   ทงันีในเชิง
จิตวิทยานันได้ระบุจากการวิจัยว่าฐานความรู้  (knowledge base) เป็นความรู้ทีเกิดขึนจาก
กระบวนการประมวลความเชิงลึกในระดบัใตจิ้ตสํานึก (nonconscious level)  และแสดงผลการรับรู้
ในรูปของแบบแผนต่างๆ (patterns)  ดงันนัความรู้ประเภทนีจึงคลา้ยกบัวา่เป็นการถ่ายโยงระยะไกล
เกินกวา่ความรู้ประเภทอืนๆ จะไปถึงได ้โดยยกเวน้ความรู้เชิงทฤษฎี  

1.2   ความรู้เกียวกบัขนัตอนการดาํเนินการ (procedural knowledge) เป็นวิธีการนาํ
ความรู้นนัไปใช ้ซึงเป็นความรู้เชิงปฏิบติั 

1.3  ความรู้เกียวกบักลยุทธ์ (strategic knowledge) เป็นความรู้ของกระบวนการ
ภายใน (mental process) เช่นการทีคนเราเรียนรู้และจาํได้อย่างไร ซึงเป็นกระบวนการในการ
ควบคุมตนเอง  (self-monitoring) ของความกา้วหนา้ในการปฏิบติั ของการเรียนรู้ 

1.4  ความรู้เกียวกบัเงือนไข (conditional knowledge) เป็นความรู้เกียวกบัวา่เมือไรจะ
ประยุกต์ใชค้วามรู้ในวิธีการทีเหมาะสมแห่ง ซึงการกระทาํแต่ละแห่งจะไม่ซาํกนัเนืองดว้ยบริบท
เปลียนไป  

1.5  ความรู้เชิงทฤษฎี (theoretical knowledge) เป็นความรู้เกียวกบัความเขา้ใจของ
ระดับความสัมพันธ์เชิงลึก ความเข้าใจเกียวกับเหตุและผล และความเข้าใจในการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ต่อเนืองอืนๆ  เกียวกบัปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขึน 
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โดยความรู้ทงั 5 ประเภทนีเป็นพืนฐานของฐานความรู้ (knowledge base) ทงัหลายที
ไดรั้บการกล่าวถึง และเป็นความรู้ทีใชใ้นการสร้างความเชียวชาญของการถ่ายโยง ซึงทุกคนมีและ
ครอบครองอยูแ่ลว้ แต่จะมีในระดบัใด ความเขม้เพียงใด เท่านนัเอง 

2.  ประเภทการถ่ายโยงเฉพาะ เป็นประเภททีการถ่ายโยงเป็นฐานได้ดว้ยตวัมนัเอง                            

มีลกัษณะของการถ่ายโยงเกิดขึนทีไม่เหมือนกนั ประกอบดว้ย 

2.1  การถ่ายโยงจากเนือหาสู่เนือหา (content-to-content transfer)  การถ่ายโยง
ประเภทนีจดัเป็น declarative knowledge และเป็นการถ่ายโยงแบบ declarative-to-declarative  

transfer ทีเกิดขึนเมือความรู้เดิมทีคงมีอยู่ของบางสาขาส่งเสริมหรือรบกวนด้วยการเรียนรู้   

นอกจากนีมนัยงัหมายถึงการเรียนรู้ความรู้ใหม่ทีอาจจะแตกต่างไปจาก การเรียนรู้ครังแรก  เช่น
ความ รู้ เ กียวกับ  แรง (force) ปริมาณทางฟิ สิกส์  จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร์  เป็นตน้  

2.2 การถ่ายโยงจากขนัตอนสู่ขนัตอน (Procedural-to-procedural transfer) หรือเป็น
ทีรู้จกักนัดีในนามของ  skill-to-skill   เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนจากการใชว้ิธีการทีไดเ้รียนรู้มาแลว้
ในวชิาทกัษะหนึง มาใชก้บัอีกวชิาทกัษะหนึงทีต่างสาขาวชิากนัออกไป เช่น ทกัษะในการขีจกัรยาน
ทีถ่ายโยงไปยงัการขบัรถจกัรยานยนต์หรือการขบัรถยนต์ วิธีการต่างๆ เป็นการลาํดบัการกระทาํ
หรือลาํดบัขนัตอนการปฏิบติั เช่นการเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหนึง อาจถ่าย
โยงไปสู่การปฏิบติัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปอืนๆ ทีคลา้ยคลึงกนั  

2.3  การถ่ายโยงจากการอธิบายไปสู่ขนัตอนการปฏิบติั (declarative-to-procedural 

transfer)  เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนเมือการเรียนรู้เกียวกบับางสิงช่วยในการกระทาํบางสิงอยา่งจริงๆ 

เช่นการเรียนรู้เกียวกบัการทาํงานของเครืองจกัรโดยผูส้อนอธิบายจากแบบจาํลอง (stimulator) หรือ
การอธิบายในหอ้งเรียนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ามารถเรียนวิธีการทาํงานของสิงนนัดว้ยขนัตอน
ทีถูกตอ้งไดจ้ริงๆ กบัเครืองจกัรจริง  

2.4  การถ่ายโยงจากขนัตอนการปฏิบติัสู่การอธิบาย  (procedural-to-declarative 

transfer เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนเมือเกิดประสบการณ์การปฏิบติัแลว้นาํไปสู่การอธิบายหรือการ
เรียนรู้ทฤษฎี เช่นการปฏิบติัในการเรียนปฏิบติัการเคมีทีผลการทดลองจะตอบสมมติฐานทางเคมี  

จะช่วยในการเรียนรู้ทฤษฎีทางเคมี เป็นตน้ 

2.5  การถ่ายโยงกลยุทธ์ (strategic transfer)  เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนเมือความรู้
เกียวกับกระบวนการภายใน  เช่น คนเราเรียนรู้หรือจาํได้อย่างไรนัน ได้รับมาโดยผ่านการ
ตรวจสอบ (monitoring)  ผ่านกิจกรรมทางปัญญา (mental activities) ระหวา่งการเรียนรู้  ทงันี 

ความรู้ทีวา่เราเคยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไรในครังแรก อาจถ่ายโยงไปสู่การแกปั้ญหาแบบใหม่อืนๆ 
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2.6  การถ่ายโยงเงือนไข (conditional transfer) เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนเมือมีการ
ประยกุตค์วามรู้ทีรู้แลว้ในบริบทหนึงไปยงับริบทอืนๆ ทีอาจเป็นการถ่ายโยงทีเหมาะสม 

2.7  การถ่ายโยงทฤษฎี (theoretical transfer)  เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนจากการนาํ
ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระดบัลึกของเหตุและผล  ในสาขาหนึงทีถ่ายโยงไปทาํความเขา้ใจใน
สาขาอืนๆ ได ้ 

2.8  การถ่ายโยงทีไม่เจาะจง (general or nonspecific transfer) เป็นการถ่ายโยงที
เกิดขึนเมือความรู้ทีมีมาก่อน (ทีไม่ใช่บริบทความรู้ทีฝึกฝนเฉพาะบริบท) ถ่ายโยงไปยงัสถานการณ์
อืนๆ แมว้า่ไม่มีสิงทีคลา้ยกนัคงอยูร่ะหวา่งสถานการณ์เก่าและใหม่ โดยในการถ่ายโยงประเภทนีมกั
ไดรั้บการอธิบายภายใตม้โนมติของ “Learning to learn” และ “Warm-up effects” 

2.9  การถ่ายโยงศิลปะการเรียนรู้ (literal transfer) เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนจากการ
ใชค้วามรู้ หรือวธีิการโดยตรงในสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ เช่นการเรียนเกียวกบัเรืองสงครามสมยั
อยธุยา ผูเ้รียนอาจเรียนรู้วา่สงครามมีสาเหตุมาจากการแยง่ชิงเพืออาํนาจต่างๆ   เมือมาศึกษาสงคราม
สมยัอืนๆ  ผูเ้รียนถ่ายโยงจากการเรียนรู้ครังก่อนโดยอาจมองหาการแข่งขนั การแย่งชิงอาํนาจ 

เหมือนกบัทีเคยได้รับการอธิบายไวเ้รืองของสาเหตุของการปฎิวติัอเมริกา การถ่ายโยงประเภทนี
สามารถมองไดเ้ป็นเหมือน near transfer 

2.10  การถ่ายโยงตามลาํดบัขนั (vertical transfer)  เป็นการถ่ายโยงทีหมายถึงการ
เรียนรู้ทีมีมาก่อนถูกถ่ายโยงไปยงัระดบั (level ) หรือลาํดบัขนัตอน (hierarchy) เดียวกนั หรือการ
เรียนรู้ทีสนบัสนุนการเรียนรู้ทีมีมาก่อน การเรียนรู้ทกัษะสิงทีจาํเป็นตอ้งมีมาก่อน เป็นสิงจาํเป็นใน
การไดม้าซึง vertical transfer ตวัอย่างเช่นการคาํนวณค่าทีได้จากสมการ ตอ้งมีความรู้เกียวกบั            

หารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมนอ้ย  (ค.ร.น) มาก่อนเป็นตน้ 

2.11  การถ่ายโยงแนวระนาบ (lateral transfer)  เป็นการถ่ายโยงทีเกิดขึนจากการ
เรียนรู้ทีมีมาก่อนถูกถ่ายโยงไปยงัการเรียนรู้ในแนวระนาบเดียวกนั  เช่นการถ่ายโยงการเล่นโปโล 

ไปยงั โปโลนาํ เป็นตน้ 

2.12 การถ่ายโยงจากการยอ้นกลบั (reverse transfer) บางครังเรียกว่า backward 

transfer  เกิดขึนเมือความรู้เดิมทีคงอยูน่นั ไดรั้บการปรับและทบทวนในความหมายทีคลา้ยคลึงกนั
ของมนัไปยงัขอ้มูลใหม่ การถ่ายโยงประเภทนีจะเป็นไปในทางตรงขา้มกบัทิศทางของความหมาย
ธรรมดาของกระบวนการถ่ายโยง อธิบายได้ว่าเป็นการถ่ายโยงอย่างหนึงไปสู่อีกอย่างหนึงทีไม่
เหมือนกนั เป็นการฝืนธรรมชาติของการถ่ายโยงทีอาจเกิดขึนได ้

2.13 การถ่ายโยงจากการปรับสัดส่วน (proportional transfer) เป็นการถ่ายโยงทีเป็น
นามธรรมกวา่แบบอืน  เช่น  การจาํเสียงทีไพเราะจากการบรรเลงเสียงคู่แปด (different octave) ได ้
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2.14  การถ่ายโยงจากความสัมพนัธ์ (relational transfer)  เป็นการถ่ายโยงทีสามารถ
แสดงสรุปให้เห็นไดโ้ดยการเปรียบเทียบเชิงคณิตศาสตร์ สําหรับในทางชีววิทยาแล้ว โครงสร้าง
ประเภทนีเรียกวา่  homology  ทีเป็นการตอบสนองในรูปแบบของการปรากฏขึนภายนอกระหวา่ง
สองตระกลู ดงัทีปีกของนกและขนของปลา แมว้า่กลไกเชิงเหตุผลทีซ่อนอยูเ่บืองล่างนนัจะแตกต่าง
กันก็ตาม   ทังสองสิงก็ มีลักษณะร่วมกันอยู่ด้วยลักษณะโครงสร้างทีเหมือนกัน  แต่ไม่ มี
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุซ่อนอยู่ การถ่ายโยงความสัมพนัธ์พบเห็นได้จากโครงสร้างทีเหมือนกนั
ระหวา่งสองสิง 

สรุป การถ่ายโยงประกอบดว้ยการถ่ายโยงทีอาศยัความรู้เป็นฐาน ซึงประกอบไปดว้ย
ความรู้ประเภทต่าง ๆ ทีเป็นพืนฐานของความรู้ทงัหลายและทุกคนมีอยู่แลว้เพือใช้เป็นฐานในการ
เชือมโยง  และการถ่ายโยงเฉพาะซึงเป็นการถ่ายโยงทีเกิดตามระดบัและความเขม้ขน้ของความรู้
พืนฐานทีแต่ละคนมี เกิดขึนไดไ้ม่เหมือนกนั 

 

การจัดการเรียนการสอนทส่ีงเสริมการคิดขันสูง 
การจดัการเรียนการสอนเพือส่งเสริมและพฒันาความสามารถและทกัษะในการคิดเป็น

เรืองสาํคญัยงิในยคุปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงในทุก ๆ ดา้นอยา่งรวดเร็ว  ความสามารถในการคิด
มีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข  แนวคิดเกียวกบัการสอน
คิดไม่ใช่เรืองใหม่  เป็นเรืองทีมีการศึกษาวิจยัมานาน ผลการวิจยัต่าง ๆ สรุปไดว้่า  ทกัษะในการคิดขนั
สูงส่งผลถึงการเรียนรู้ (Bayer, 1997; Fisher, 1998 ; UNESCO, 2009; Brokhart, 2010)  วิธีการสอน
ทกัษะการคิดขนัสูงนนัมีความหลากหลายขึนอยูก่บัสมรรถนะการคิดทีคาดหวงัทีจะให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะ ซึง วชัรา เล่าเรียนดี (2556ข: 3) ไดก้ล่าวไวว้า่ทกัษะการคิด  (thinking skills) สามารถสอนได้
และเรียนรู้พฒันาให้มีคุณภาพยิงๆ ขึนได้ ทกัษะการคิดขนัสูงจะตอ้งไดรั้บการสอนและฝึกตงัแต่
ระดบัชนัตน้ ๆ และต่อเนือง  ส่วนเมอร์ริสัน (Morrison, 2004)  กล่าวว่าการเกิดการคิดขนัสูงนนั
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้แบบลึกซึงดว้ยความกระตือรือร้น (deep active learning) โดยการทาํความเขา้ใจ
กบัความหมาย  ซึงเป็นกระบวนการทีอาจารยจ์ะตอ้งจดัใหเ้กิดขึน เพือการเรียนรู้ในระดบัสูง การคิด
ขนัสูงเป็นการเรียนรู้เชิงสังคม (socially) เกิดขึนผ่านการพูดคุย การใช้ภาษา และการมีปฏิสัมพนัธ์ 

ผูเ้รียนจะพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงได้นัน จะตอ้งเกิดจาก การพฒันาในตวัผูเ้รียนโดยอตัโนมติั 

ทางเลือก และความรับผิดชอบ การเรียนรู้จะพฒันาผ่านการแลกเปลียนทีกระฉับกระเฉง (active 

exchange)  การเรียนแบบกระตือรือร้นจะทาํให้วิชานนัเรียนดว้ยความสนุกทงัผูส้อนผูเ้รียน และที
สําคญัคือทาํให้ผูเ้รียนเกิดการคิดในระดบัสูง  ในการเรียนการสอนนนั ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนและ
จดัการการเรียนรู้ของตนเอง  ผูส้อนจะตอ้งช่วยเหลือ (scaffold) ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซึงการ
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ช่วยเหลือ จะตอ้งเกิดขึนโดยการพฒันาสิงทีไดจ้ากการช่องวา่งระหวา่งสิงทีผูเ้รียนสามารถทาํไดเ้อง
กบัการทีผูเ้รียนสามารถทาํใดจ้ากการช่วยเหลือจากผูอื้น  

 นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกียวกับกระบวนการคิด ได้แนวทางและวิธีส่งเสริม
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงลึกและผูเ้รียน
เรียนแบบกระตือรือร้น (deep active learning)  เช่น วิธีสอนหรือวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา  
(problem  solving  method) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (problem  based  learning)  

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  (inquiry  based  learning)  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  (project  

based  learning)  การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้  (constructivist  learning  lheory)  

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการแกปั้ญหาอนาคต  (future  problem  solving  technique)  การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL,  KWI-Plus  และ  KWDL  การเรียนรู้จากประสบการณ์ของคอล์บ  

(Kolb’s  experiential  learning model) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  (cooperative  learning)  

รวมถึงการใช้เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงักล่าวต้องอาศยัความรู้ความเขา้ใจในวิธีการ
ดาํเนินการและเงือนไขก่อนใช ้ รวมทงัความรู้และเขา้ใจเกียวกบัทกัษะการคิด  และลกัษณะสําคญั
ของทกัษะการคิดแต่ละประเภทการคิดแบบต่าง ๆ หลกัการ  แนวคิด  วิธีดาํเนินการ  เพือส่งเสริม
และพฒันาทกัษะการคิด  การจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดทีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได ้ ผูส้อนจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจกบัองค์ประกอบทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้และเทคนิควธีิในการสอนคิดให้ชาํนาญ  มีความรู้  มีทกัษะในการคิดเพือทีจะสามารถจดัการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพทงัทางดา้นความรู้และความคิดต่อไป 

สรุปไดว้า่การจดัการเรียนการสอนทีพฒันาความสามารถและทกัษะการคิดขนัสูงนนัมี
ความหลากหลาย ทงันีผูส้อนจะตอ้งตระหนักว่าการเรียนการสอนจะตอ้งเป็นการเรียนรู้เชิงลึก 

ผูเ้รียนเรียนอย่างกระตือรือร้น เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัและผ่านกระบวนการทางสังคม ซึง
ผูส้อนนันควรมีความเขา้ใจทีชัดเจนและฝึกฝนพฒันาให้เกิดความชาํนาญและการเตรียมตวัเป็น
อยา่งดี สอดคลอ้งกบัเนือหารายวิชา ความสามารถของผูเ้รียนตามบริบทของสถาบนัเพือการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

หลักการเรียนรู้ตามแนวทางจิตวิทยาการเรียนรู้ การสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา
อาจารย์ผูส้อนควรจะรู้หลกัการตามแนวทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ทีเป็นหลักการพืนฐานของการ
เรียนรู้บางประการ จะเป็นแนวทางสําหรับกลยุทธ์การสอนของอาจารยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นการสอน
ทีมุ่งเนน้การคิดระดบัตาํหรือสูง The American Psychological Association (APA) ไดส้รุปแนวคิด
ใหม่ทีเปลียนแปลงมุมมองเกียวกบัการเรียนรู้  โดยปรากฏอยูใ่นรายงานเรือง  Learner-Centered 

Psychological Principles: Guidelines for School Redesign and Reform (Presidential Task Force 

on Psychology in Education, cited by Kauchak and Eggen, 1998)โดยสรุปไดด้งันี 
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1. ธรรมชาติของการเรียนรู้ (nature of learning ) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ
และกระตือรือร้น อยา่งมีเป้าหมายทีมีความหมาย และสร้างความหมายผา่นความคิดจากภายใน การ
คน้พบ การรับรู้ ความคิด และความเชือ   

2. เป้าหมายของการเรียนรู้  (goals of learning)  ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ทีมีความหมาย
และเชือมโยง 

3. การสร้างความรู้ (construction of knowledge) ผูเ้รียนจะเชือมโยงขอ้มูลใหม่และ
ความหมายดว้ยความรู้ในอดีตและความรู้ทีจะเรียนในอนาคต 

4. การคิดขันสูง (higher order thinking) อภิปัญญาจะสนับสนุนให้เกิด การคิด
สร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการพฒันาความเชียวชาญ 

5. อิทธิพลของแรงจูงใจ (motivational influences) แรงจูงใจในการเรียนรู้เป็นผลจาก
ความเชือของแต่ละบุคคลเกียวกับการควบคุมตนเอง ความสามารถ  และความคาดหวงัต่อ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเช่น  ความสามารถความชัดเจนและความสําคญัของคุณค่าความ
สนใจ และเป้าหมาย และ และความรู้สึกทวัไปและกระบวนการคิด 

6. แรงจูงใจทีเกิดจากภายใน (intrinsic motivation) ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นโดย
ธรรมชาติ ความอยากรู้ และความสุขในการเรียนรู้ ทีสามารถถูกทาํลายดว้ยความกลวัความลม้เหลว
และความไม่มนัคงความกลวัการถูกลงโทษหรือการดูถูก  

7. การมอบหมายงานทีสร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้ (motivational learning tasks) งานทีทาํ
ใหเ้รียนรู้ทีมีความเชือมโยงและตรงตามความเป็นจริง ทีมีความยากและแปลกใหม่จะกระตุน้ความ
อยากรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะการคิดขนัสูง 

8. ปัจจัยและโอกาส (constraints and opportunities) ปัจจัยทางพนัธุกรรมและ
สิงแวดลอ้มมีผลต่อการพฒันาทางกายภาพสติปัญญาอารมณ์และสังคม 

9. การยอมรับทางสังคมและความนบัถือตนเอง (social acceptance and  self-esteem)

ความเคารพ การใส่ใจกบัความสัมพนัธ์ทีแสดงความเชือในศกัยภาพของแต่ละบุคคล ความชืนชม
ในความสามารถของแต่ละบุคคล และการยอมรับของปัจเจก จะนาํไปสู่การเรียนรู้มากขึน และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

10.  ความแตกต่างระหว่างส่วนบุคคล (individual differences) ผูเ้รียนมีความสามารถ
และวิธีการของการเรียนรู้  ทีแตกต่างกนั อนัเนืองมาจากสภาพแวดลอ้มและพนัธุกรรม หลกัการ
พืนฐานของการเรียนรู้การจูงใจและการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชก้บัผูเ้รียน
ไดทุ้กคน 

11. การกลนักรองขอ้มูลความคิด (cognitive filters) ผูเ้รียนสร้างความเป็นจริงและแปล
ความหมายของประสบการณ์ชีวติทีกรองผา่นความเชือส่วนบุคคล ความคิด และความเขา้ใจ  
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หลักการเหล่านีแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้คืองานทีดีของแต่ละเป้าหมายกิจกรรม              

งานสําหรับให้ผูเ้รียนเรียนรู้ทีมีความหมายสําหรับผูส้อนแต่ละคนหรือผูเ้รียน อาจไม่มีความหมาย
สําหรับคนอืน  ในกระบวนการเรียนรู้บุคคลจะแสวงหาความรู้ทีเชือมโยงและเหมาะสมสําหรับ
ตนเอง และมีประโยชน์ในอนาคต   การทีจะรู้วา่มีความกา้วหนา้เท่าใด ขึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อนเป็น
ส่วนใหญ่ บรรยากาศทีผูส้อนกาํหนดและสร้างขึน และกลยทุธ์การสอนทีอาจารยใ์ชส้ามารถกระตุน้
ผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และคิดในระดบัทีสูงขึน 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาความสามารถในการคิดขนัสูงคือชนัเรียนทีผูเ้รียนเป็นสําคญั 

ซึงจะสนับสนุนการแสดงความคิด  โดยส่งเสริมในรูปของกระบวนการคิดทีกระตือรือร้น                   

การพัฒนาทักษะการคิดและจูงใจผู ้เรียนให้เรียนรู้ ซึงผู ้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนา
กระบวนการคิดระดบัสูง  ในสภาพแวดลอ้มทีเปิดนีการตระหนกัของผูส้อนว่าจะตอ้งจูงใจผูเ้รียน
สามารถส่งผลต่อความกา้วหน้าของผูเ้รียน ผูส้อนทีมีสมมติฐานทีไม่ถูกตอ้งจะอนุมานว่านกัเรียน
ขาดแรงจูงใจในการคิดระดับสูงอาจทําให้ไม่สามารถรู้ถึงสิงทีผู ้เ รียนย ังไม่ได้แสดงออก  

(nonperformance) เช่นผูเ้รียนอาจจะขาดความรู้ทีมีมาก่อนและทกัษะหรือขาดความสนใจในเนือหา
หรือกิจกรรม หรือผูส้อนอาจจะไม่เขา้ใจวา่การจูงใจผูเ้รียนให้เรียนรู้มีอิทธิพลจากค่านิยมของความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ซึงไม่เกียวขอ้งกบัเชือชาติ ความเชือ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ (Crowl and 

others, 1997)  สภาพแวดลอ้มทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั จะประกอบไปดว้ย ความคาดหวงัทีดี แลว้
นาํไปสู่ความสาํเร็จทียงิใหญ่ อาจารยที์คาดหวงัให้นกัศึกษาพฒันาจะแสดงปฏิกิริยาเชิงบวกมากขึน 

ยิมบ่อยขึน ใช้สายตามากขึน มีความใกลชิ้ดใกลชิ้ดกบันกัศึกษา ให้คาํอธิบายทีชดัเจนและละเอียด
มากขึน ให้คาํแนะนาํและความกระตือรือร้นมากขึนและติดตามคาํถาม ตอ้งการคาํตอบทีสมบูรณ์
มากขึนและถูกตอ้ง  กระตุน้และให้กาํลงัใจมากขึน ตอบคาํถามมากขึน พูดยกยอ่งผูเ้รียน  แต่จะมี
การวิพากษ์มากกว่าเดิมและมีขอ้เสนอแนะทีสมบูรณ์มากขึน และมีแนวคิดในการประเมินผลมากขึน 

(Kauchak and Eggen, ) 

กลยุทธ์การสอน  กลยุทธ์การสอนเป็นกระบวนการดาํเนินกิจกรรมการสอนทีเกิดจาก
การแสวงหาวิธีต่างๆ ของผูส้อน เพือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ทีสุด ทาํให้การจดัการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึงการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงผูส้อนจะตอ้งใชก้ลยุทธ์
การสอนตงัแต่การวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชว้ิธีการทีเจาะจงและ
สนับสนุนให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิดให้มากทีสุด  โดยผูส้อนจะต้องตระหนักถึงสิงต่าง ๆ 

ต่อไปนี 

1. การสอนเพือใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะขนัสูงนนัอาจารยจ์ะตอ้งจดัทาํบทเรียนให้สือสาร
กบัผูเ้รียนไดช้ดัเจน เพือไม่ใหเ้กิดความสับสนคลุมเครือ  และตอ้งปรับทศันคติของผูเ้รียนให้มีความ
พร้อมกบัการเรียนและการทาํงานทีตอ้งใชก้ารคิด  แผนการเรียนรู้ ควรประกอบดว้ย  รูปแบบของ
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ทกัษะการคิด ตวัอย่างของการนาํการให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนเพือพฒันาไปสู่ทกัษะการคิดขนัสูง 

(scaffort) ซึงจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนไดเ้ริมตน้จากการเริมตน้บทเรียน จากนนัค่อย ๆ ปล่อย
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้และทาํงานดว้ยตนเองซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการเรียนรู้ไปสู่การคิดขนัสูง 

อยา่งไรก็ตามการสนบัสนุนมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปอาจขดัขวางการพฒันาได ้

2. กลยุทธ์การเรียนรู้ทีเป็นประโยชน์จะประกอบดว้ยการฝึกปฏิบติัอยา่งรอบคอบ การ
จดัการ (organization) และอภิปัญญา (meta cognition)  การออกแบบบทเรียนตอ้งออกแบบเฉพาะ
เพือการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ทีเฉพาะเจาะจง  การเรียนการสอนโดยตรง (direct instruction) ซึง
เป็นการนาํเสนอหรือใหข้อ้มูลโดยครูเป็นสาํคญัควรจะใชเ้ท่าทีจาํเป็น การนาํเสนอควรจะสันไม่เกิน
ห้านาที และสอนควบคู่กับคู่มือการปฏิบติัเพือเป็นแนวทางในการสอนทกัษะย่อยและความรู้ 

อาจารย์และหรือนักศึกษาจะสร้างคาํถามเกียวกบัประเด็นขดัแยง้ ปัญหาทีเคยเกิดขึนและทราบ
วธีิการแกไ้ข (novel problems)  และปัญหาทีเกิดขึนใหม่ (novel approaches) ทียงัไม่เคยเรียนรู้ 

3. การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นสิงสําคญั อาจารยผ์ูส้อนควรให้ขอ้เสนอแนะด้วยความ
จริงใจทนัที  และควรแจง้ผูเ้รียนถึงความกา้วหนา้ของพวกเขาดว้ยการให้ขอ้มูลทนัที เฉพาะเจาะจง 

ชดัเจน และถูกตอ้ง  

4. กิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ เช่นการอภิปรายของผูเ้รียน (discussion) การสอนโดยเพือน
นกัศึกษา (peer tutoing)  และการเรียนแบบร่วมมือกนั (collaborative learning)  จะช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาทกัษะการคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   ควรจดักิจกรรมทีมีงานทีทา้ทายสําหรับผูเ้รียน และ
อาจารยใ์ห้กาํลงัใจนกัศึกษาขณะทาํงานและให้ขอ้เสนอแนะเพือความกา้วหนา้ของการทาํงานกลุ่ม
อยา่งต่อเนือง 

5. การใชสื้อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (computer – mediated) ในการเรียนการสอน 

สามารถทาํใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดห้ลายแหล่ง เช่น ฐานขอ้มูลออนไลน์  เวปไซต ์เป็นตน้  

และทาํใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานร่วมกบัเพือนๆ ทีไม่ไดอ้ยูใ่กลก้นัได ้  ซึงจะทาํให้การพฒันาทกัษะ
ต่างๆ มีประสิทธิภาพยิงขึน  เช่น การใชบ้ทสนทนา  (verbal analogies)  การคิดเชิงตรรกะ (logical 

thinking)  และเหตุผลอุปนยั /นิรนยั (deductive reasoning) 

สรุป  การสอนเพือให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงผูส้อนจะตอ้งการหาวิธีการหรือ
ทางเลือกทีดีทีสุดเพือจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงในการจะบรรลุ
เป้าหมายตอ้งมีการกาํหนดทางเลือกทีคิดวา่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากทีสุด ไดแ้ก่ การจดัทาํ
บทเรียนใหสื้อสารกบัผูเ้รียนไดช้ดัเจน มีการฝึกปฏิบติัทีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือทาํดว้ยตนเอง ผูส้อนตอ้ง
มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั มีการจดักิจกรรมกลุ่มและเรียนอย่างร่วมมือกนั  และใช้สือคอมพิวเตอร์
หรือสืออืน ๆ เพือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
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การสือสารในการสอน   การสอนเป็นการสือสารสองทางคือผูส้อนกบัผูเ้รียน ดงันนัเพือ
ลดความเสียงจากความคลุมเครือและความสับสนระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน และเป็นการสร้าง
ทัศนคติของผูเ้รียนในการเรียนรู้การคิด  ผู้สอนควรให้ค ําแนะนําทีชัดเจนแก่ผู ้เรียนเพือเป็น
ขอ้เสนอแนะในการเรียนรู้  (Hines, Cruickshank, and Kennedy; and Snyder and other, cited by 

Kauchak and Eggen, 1998) การวางแผนบทเรียนดว้ยความระมดัระวงัจึงเป็นสิงจาํเป็น ปัจจยัทีตอ้ง
พิจารณาในการวางแผนการสอนประกอบด้วย การจดัการกิจกรรม ความชัดเจนของคาํอธิบาย 

แบบจาํลองของทกัษะการคิดในการปฎิบติั   ตวัอย่างของการนาํการคิดมาใช้การให้ผลยอ้นกลบั 

(feedback) เกียวกบักระบวนการคิดของผูเ้รียน การกาํหนดวตัถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้  

และการปรับเปลียนกิจกรรมตามความตอ้งการของผูเ้รียนทีมีความหลากหลายตอ้งชดัเจนเขา้ใจง่าย  

ควัชาคและเอคกิน (Kauchak and Eggen, 1998) พบวา่กลยุทธ์ดงัต่อไปนีนาํไปสู่การสือสารใน   

การสอนทีมีความจาํเป็นสาํหรับการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงใหผู้เ้รียน 

1. กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้  วัตถุประสงค์ เนือหาของความคิด  และทักษะ                     

งานสาํหรับการเรียนรู้ การประเมิน และ วสัดุอุปกรณ์และการช่วยเหลือทีชดัเจน   

2. กาํหนดจดักิจกรรมและการปฏิบติั 

3. เตรียมวเิคราะห์งานของทกัษะการคิดในการเรียนรู้: การระบุทกัษะการคิดโดยเฉพาะ
อย่างยิงในการเรียนรู้ความรู้เบืองตน้และทกัษะทีเกียวขอ้งกบัลาํดบัของครอบคลุมทกัษะย่อยและ
ความพร้อมของนกัเรียนในการเรียนรู้ (การวนิิจฉยัของความรู้และทกัษะทีจาํเป็น) 

4. จดัเตรียมวางแผนจดัการและกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 เตรียมตวัอยา่งของปัญหา ตวัอยา่งอืนๆ และคาํอธิบาย 

4.2 เตรียมคาํถามทีมากกว่าความจาํหรือข้อมูลทวัๆ ไป เพือมุ่งพฒันาระดับของ
ความรอบรู้ เช่น อยา่งไร ทาํไม และวธีิทีดีคืออะไร   

4.3 การวางแผนกลยทุธ์สาํหรับการวนิิจฉยั คู่มือการปฏิบติัและการปรับปรุงพฒันา 
4.4 อธิบายและปฏิบัติตามขันตอนทีจัดตงัขึนเช่นการเริมต้นตรงเวลา และการ

ดาํเนินการตามลาํดบัของแผนกิจกรรม  

4.5 ถ่ายทอดความกระตือรือร้น ความสนใจในหัวขอ้ และวิธีการทีกระฉบักระเฉง  

โดยมีการเตรียมการ และจดัการ มีการเปลียนแปลงระหวา่งกิจกรรมนอ้ยทีสุด  ตงัความคาดหวงัที
ชดัเจน  ปรับเปลียนได ้ บรรยากาศการเรียนการสอนทีไม่ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ถูกบงัคบั 

5. อธิบายงานทีใหน้กัศึกษาทาํอยา่งชดัเจน 

5.1 กาํหนดเป้าหมายทีจุดเริมตน้ของการมอบหมาย 

5.2 ใหต้วัอยา่งของผลงานทีทาํเรียบร้อยแลว้ 
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5.3 หลีกเลียงการใชค้าํทีคลุมเครือไม่ชดัเจนเช่น "อาจจะ" "นอ้ยมาก" "บาง" "ปกติ" 

และ "อาจจะ". คาํเหล่านีจะทาํให้การแนะนาํไม่ชดัเจน และแสดงถึงการขาดการเตรียมความพร้อม
และความกงัวลใจ 

5.4  เมือสังงานให้อธิบายงานทีมีกรอบทีชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ  เช่น
แผนภาพ   แผนภูมิรูปภาพ หรือขอ้เขียนเรียงความ 1 ยอ่หนา้  

5.5  อธิบายแนวคิดหลกั (key concepts) และศพัทเ์ฉพาะ (terms) ก่อน ทีจะให้ผูเ้รียน
ไปศึกษา 

5.6 ใชค้าํถามทีมุ่งเนน้ความสนใจไปยงัขอ้มูลทีสาํคญั 

5.7 ใหค้วามสาํคญักบัการสือสารโดย คาํพดู กิริยาท่าทาง พฤติกรรม และการเขียน  

5.8 ทาํให้ความคิดกระจ่างกบัรูปภาพ  แผนภาพ  ตวัอย่างการสาธิตรูปแบบ และ
อุปกรณ์อืน ๆ 

5.9  ใหส้ัญญาณการเปลียนแปลงจากการแสดงหรือการสือสารความคิดของคนหนึง
วา่กาํลงัจะสินสุดและจะใหค้นอืนเริมตน้  

6. ใหข้อ้เสนอแนะบ่อยครังและถูกตอ้ง เพือเป็นการสะทอ้นใหผู้เ้รียนเขา้ใจชดัเจนวา่
ผูเ้รียนนนัตอบสนองผดิหรือถูก  

การให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ (scaffolding) หรือการดูแลผูเ้รียนอย่าง
ใกล้ชิด เป็นส่วนสําคญัทีจะช่วยพฒันาผูเ้รียน การให้ความช่วยเหลือคือการให้การสนับสนุน
นกัเรียนทีจุดเริมตน้ของบทเรียนแล้วค่อยๆพลิกความรับผิดชอบให้กบัผูเ้รียนในการทาํงานด้วย
ตวัเอง (Slavin,  ) การสนบัสนุนทีจาํกดันีจะช่วยให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  การให้
ความช่วยเหลือจะต้องจํากัด  “ให้เพียงการสนับสนุนทีเพียงพอ และต้องทําให้ผู ้เ รียนเกิด
ความกา้วหนา้ดว้ยตนเอง”  (Kauchak and Eggen, : )  การสนบัสนุนทีมากหรือนอ้ยเกินไป
จะทาํให้แทรกแซงการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง   ตวัอยา่งเช่นเมือผูส้อนให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน
โดยผูเ้รียนไม่ไดร้้องขอผูเ้รียนจะรู้สึกวา่ไม่สามารถทาํงานไดด้ว้ยตนเอง  

เมือผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั  มีวิธีการจดัการความรู้และจดัเก็บความจาํที
แตกต่างกนั  ความแตกต่างเหล่านีมีผลต่อความเขา้ใจในขอ้มูลและเหตุการณ์ปัจจุบนั การให้ความ
ช่วยเหลือสามารถเปลียนกระบวนการในสมองและเคา้โครงความคิดโดยทีผู ้เรียนไดเ้รียนรู้ขอ้มูล
ใหม่และทกัษะ กลยุทธ์ต่อไปนีเป็นวิธีการและแนวทางการสนบัสนุนโครงสร้างทีจาํเป็นสําหรับ
การพฒันาทกัษะการคิด  

1. ใชก้ารช่วยเหลือทีเหมาะสมในเวลาและโอกาสต่อไปนี   

1.1 ระหว่างการเรียนรู้ให้การช่วยเหลือโดยให้ตวัอย่างทีหลากหลาย เพืออธิบาย
ความเกียวขอ้งของกระบวนการคิด   
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1.2  ให้การช่วยเหลือเฉพาะเมือผูเ้รียนตอ้งการ โดยตรวจสอบความเขา้ใจก่อน และ
หากจาํเป็นก็ใหต้วัอยา่งและคาํอธิบายเพิมเติม   

1.3 ใหก้ารช่วยเหลือเพือการสร้างจุดแขง็ของผูเ้รียนและรองรับจุดอ่อน 

1.4 เพือเป็นการใหง้านทีช่วยในการสร้างการนาํเสนอการคิด  

1.5 ใชภ้าพทีเป็นรูปธรรมและมองเห็นได ้เช่น ภาพวาด กราฟ ตาราง ลาํดบัชนัหรือ
ตาราง  

1.6 แสดงให้เห็นถึงวิธีการทาํลายขึนปัญหาทีเกิดขึนโดยใชข้นัตอนทีเหมาะสม ใช้
จาํนวนตวัอยา่ง  และกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหา  

1.7 อภิปรายตวัอยา่งของปัญหาและการแกไ้ข อธิบายลกัษณะของปัญหาทีเกิดขึนใน
รายละเอียดและทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานทีบอกแนวทางการแก้ไขปัญหา วิธีนีจะช่วยให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตวัเองมากขึน และรับความช่วยเลือกจากผูส้อนนอ้ยลง   

2.  จดัเตรียมโอกาสสาํหรับการปฏิบติัในการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 

2.1 อาจารย์สอนปฏิบัติโดยตรงก่อนทีจะให้แต่ละคนปฏิบัติเอง  ตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในแต่ละจุดในการปฏิบติัและให้ผูเ้รียนไดต้อบสนองสัน ๆ ไม่เกิน 30 นาที  จากการ
ขอความช่วยเหลือของแต่ละคน   

2.2 สังงานบ่อยๆ สังการบ้านแบบสันๆ จะช่วยทาํให้การพฒันาตรรกะของการ
ทาํงานชนัเรียน การใหก้ารบา้นสิบขอ้ต่อวนัดีกวา่หา้สิบขอ้ต่อสัปดาห์   

2.3 เชือมโยงการปฏิบติัไปยงัปัญหาทีซบัซอ้น ปัญหาในสถานการณ์จริง  

สรุป การใหค้วามช่วยเหลือเป็นสิงทีผูส้อนจะไดใ้ชเ้พือการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  ในการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงอาจายผ์ูส้อนจึงตอ้ง
ดูแลผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด เพืออาํนวยการใหค้วามช่วยเหลือ ชีแนะ ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาไดดี้ทีสุด 

แนวทางการนํากลยุทธ์การสอนไปใช้ในการสอนเพอืส่งเสริมการคิดขันสูง   การพัฒนา
ผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง นอกจากผูส้อนจะตอ้งรู้เกียวกบัเนือหาทีสอนอยา่งดี  รู้หลกัการ
เรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนพฒันา และให้การช่วยเหลือผูเ้รียนเพือให้ไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ได้ นัน 

ผูส้อนยงัสามารถใช้แนวทางการสอนทีมีหลายแนวทางเพือช่วยพัฒนากลยุทธ์การเรียนให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดยแนวทางต่าง ๆ ผูส้อนสามารถนาํไปเลือกใชเ้ป็นกลยุทธ์ใน
การสอนไดแ้ก่ การสอนทีเนน้การคิดเป็นสําคญั การใชค้าํถามในการพฒันาทกัษะการคิด  และการ
ใชค้าํถามทีส่งเสริมการคิดระดบัสูง 

. การสอนทีเน้นการคิดเป็นสําคญั  การสอนถือเป็นกระบวนการส่งถ่ายความรู้ และ
ฝึกฝนให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะและเจตคติ ต่อสิงสิงหนึง ดังนันการพฒันาทักษะการคิดจึง
จาํเป็นต้องสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของครูเพือนักเรียนนันได้ฝึกคิดจาก
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สถานการณ์หรือกิจกรรมการสอนทีครูจดัให้ ซึง วชัรา เล่าเรียนดี  (2556ข :  13) ไดน้าํเสนอขอ้มูล
เกียวกบัวิธีการสอนทีเน้นการคิดเป็นสําคญัซึงเป็นวิธีการสอนคิดทีผสมผสานการคิดระดบัสูงกบั
หลกัสูตรทีโรงเรียนนนัใชอ้ยูก่ารสอนคิดทีเนน้การคิดเป็นสาํคญั  วิธีซึงมาจากผลการวิจยัของกลุ่ม
ผูส้นใจเกียวกบัทกัษะดา้นความรู้จากมหาวิทยาลยัฮาร์เวิท  ซึงการสอนคิดดว้ยวิธีต่าง ๆ ต่อไปนี  

ผูส้อนสามารถประยุกต์ใช้อยา่งเหมาะสมกบัแต่ละเนือหาสาระของหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของ
การส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดทุกแบบ  คือ 

.   การสอนคิดจากเรืองทีกาํหนด  โดยเลือกเรืองจากหลกัสูตรฝึกใชค้วามคิดและ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และคิดสร้างสรรค ์ หรือคิดแบบอืน ๆ  

.  การสอนคิดดว้ยการสอนลกัษณะต่าง ๆ ของการคิดโดยนาํกระบวนการคิดและ       

ทกัษะการคิดแต่ละแบบมาสอนและฝึกปฏิบติั  เช่น  ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือลกัษณะ
นิสัยเจตคติทีเกียวกบัการคิด 

.  การสอนคิดโดยการถ่ายโยง  หมายถึง  การเชือมโยงระหวา่งสิงทีเรียนสิงทีรู้ใน
สถานการณ์อืนหรือบริบทอืน ๆ  

.  การสอนคิดโดยใช้การประเมินผล  เป็นการสอนคิดทีมีเป้าหมาย  โดยมีการ
กาํหนดมาตรฐานการคิดแต่ละประเภท  ดังนันการคิดเฉพาะอย่างและทาํความเขา้ใจกบัวิธีการ
ปฏิบติัทีตอ้งใหผู้เ้รียนปฏิบติั  จึงเป็นการฝึกคิดทีใชก้ารประเมินผลเป็นหลกั 

จากการศึกษาวิธีการสอนทีเน้นทักษะการคิด สรุปได้ว่า วิธีการสอนการคิดมี
หลากหลายรูปแบบทงันีองค์ประกอบสําคญัคืออาจารยผ์ูส้อนทีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทีชดัเจน               

มีการเตรียมตวัเกียวความรู้หรือเนือหา  สือการสอน กิจกรรมการสอน การมอบหมายภาระงาน
ชินงาน ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาทกัษะการคิดในดา้นต่างๆ และรูปแบบวิธีการคิดทีใช้
ในการสอนสามารถใช้บูรณาการกนัในการจดัการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนให้
เกิดความรู้และทกัษะในการคิดในรูปแบบทีหลากหลายและซบัซอ้น 

2. การใชค้าํถามในการพฒันาทกัษะการคิด  การใชค้าํถามเป็นสิงทีมีความสําคญัอยา่ง
ยิงในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนดงันันผูส้อนควรมีความรู้และ
ทกัษะในการใชค้าํถามทีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนมากทีสุด ซึงวชัรา เล่าเรียนดี (2556ข: 17) ได้
กล่าวถึงการใชค้าํถามในการจดัการเรียนการสอนวา่ การใชค้าํถามในการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดสามารถทาํไดห้ลายวิธี  แต่อาจารยต์อ้งรู้ชดัเจนวา่เป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์
ตอ้งการคืออะไร  เช่น  )  ถ้าต้องการให้ผูเ้รียนรู้จกัทกัษะการคิดต้องรู้ชัดเจนว่าผูส้อนสามารถ
ดาํเนินการสอนดว้ยวธีิใดก็ไดเ้พือใหต้อบและอธิบายไดว้า่ทกัษะการคิดคืออะไร  หมายความวา่อยา่งไร  

มีประโยชน์อย่างไร  และทกัษะการคิดมีอะไรบา้ง )  ถา้ตอ้งการให้มีกระบวนการคิด มีวิธีคิดทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หมายความวา่  รู้กระบวนการคิดและปฏิบติัไดน้าํไปใชไ้ด ้อาจจะ
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ดาํเนินการสอนดว้ยการให้ความรู้และฝึกปฏิบติักระบวนการคิด  ขนัตอนการคิด  หรือเทคนิคการ
คิดแต่ละแบบก็ได้  หรืออาจจะดาํเนินการโดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  โดยนาํขนัตอน  

กระบวนการ  หรือเทคนิควิธีมาให้ปฏิบติัทีละขนัตอนจนเกิดความรู้ความเขา้ใจในทุกขนัตอนดว้ย
ตนเอง  )  ถา้ตอ้งการส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดทีนาํไปสู่นกัคิดทีมีประสิทธิภาพและเป็น
บุคคลทีมีความคิดมีทกัษะการคิด  คิดเป็น  ตดัสินใจเป็น  แกปั้ญหาเป็น  และมีความคิดสร้างสรรค ์ 

จาํเป็นตอ้งมีการบูรณาการ  (infusion)  การสอนให้คิดเป็นและฝึกทกัษะการคิดทุก ๆ ประเภทใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้ทุกระดบัชนัและต่อเนืองสมาํเสมอ ซึงหมายความว่าครู
จะตอ้งรู้จกัทกัษะการคิด ลกัษณะการคิดในแต่ละประเภท รู้จกัเทคนิคพฒันาทกัษะการคิดวิธีและ
กิจกรรมการฝึกคิดต่าง ๆ ทีจะนาํมาส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดให้กบัผูเ้รียน รวมทงัทีคิดเป็น
กระบวนการ คิดเป็นระบบ ซึงจะตอ้งบูรณาการทกัษะการคิดแบบต่าง ๆ มาใชเ้พือจะไดส้ามารถคิด
หาคาํตอบหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งต่อเนือง 

3. การใช้คาํถามทีส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูง    การส่งเสริมและพฒันา
ความสามารถในการคิดระดบัสูง  จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะในการถามคาํถามซึงตอ้งมีการเตรียมล่วงหนา้  
โดยให้สอดคล้องกบัสาระทีสอน  คาํถามทีใช้ควรเป็นคาํถามประเภทเจาะลึก  และควรให้เวลา
นกัเรียนในการคิดก่อนตอบ  การใช้คาํถามแบบเจาะลึกสามารถใช้ในบรรยากาศการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนั  การวจิารณ์กระบวนการ  ผลลพัธ์  กิจกรรม ความคิด  และกิจกรรมในห้องทดลอง  เป็น
ตน้  คาํถามทีส่งเสริมพฒันาการคิดมีหลายประเภท  เช่น  คาํถามทีให้ตอบชดัเจนครอบคลุมในเรือง
ต่าง ๆ (questions of  clarification) คาํถามทีให้สันนิษฐาน  (questions  that  probe  assumptions)  

คาํถามทีตอ้งการเหตุผลและหลกัฐาน  (question  that  probe  reasons  and  evidence)  คาํถามที
แสดงความคิดเห็นมุมมอง  (questions  about  viewpoint  on perspectives)  คาํถามทีแสดงการ
นาํไปใช้และลาํดบัขนัตอนและผลทีเกิดขึน  (questions  that  probe  implications  and  

consequences)  และคาํถามเกียวกบัคาํถาม  (questions  about  question)  เป็นตน้เช่น   )  คาํถาม
เพือให้ข้อมูลชัดเจนครอบคลุม  คาํถามประเภทนีทาํให้ผูถู้กถามต้องคิดอย่างละเอียด   เพือให้
คาํตอบทีชดัเจนครอบคลุมมากทีสุด   ) คาํถามเพือให้ขอ้สันนิษฐาน  คาํถามประเภทนีตอ้งอาศยั
การคาดคะเนตามความคิด  ความเชือ  และหลกัฐาน  (ถา้มี)    ) คาํถามเกียวกบัความคิดเห็นและ
มุมมอง  เป็นคาํถามแบบเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างกวา้งขวางหลากหลาย  รวมทงัการ
คาดคะเนความคิดเห็นของบุคคลอืน  ) คาํถามเกียวกบัการนาํไปใชแ้ละผลทีจะเกิดขึน  เป็นคาํถาม
ถึงวิธีการและผลของการนาํไปใชเ้ป็นการคาดคะเนผลตามหลกัการ  เหตุผล    ) คาํถามทีตอ้งการ
เหตุและหลกัฐาน  เป็นกิจกรรมทีตอ้งคิดใหเ้หตุผลอา้งอิงหลกัฐาน  (วชัรา เล่าเรียนดี,  2556ข: 22 ) 

นอกจากนัน ยงัมีคาํถามประเภทต่าง ๆ ทีส่งเสริมพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคิดสร้างสรรค์  ซึงจะเป็นพืนฐานในการคิดระดบัสูงต่อไป
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เช่น  การยึดระดับขันการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) เป็นหลักในการตังคาํถามเพือ
พฒันาการเรียนรู้และความสามารถในการคิดของผูเ้รียน  เป็นตน้  การนําวิธีถามคาํถามต่าง ๆ 

ดงักล่าวไปใช ้ เพือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด  สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งสมาํเสมอในการจดัการ
เรียนรู้ของครู  ดงันนัผูเ้รียนจะมีทกัษะการคิดหรือไม่ระดบัใดขึนอยูก่บัการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน
เป็นสําคญั  อาจารยจึ์งควรศึกษาวิธีสอนหรือส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิด  ทกัษะการถามคาํถามที
หลากหลายและวิธีถามคาํถามสอดแทรกคาํถามและกิจกรรมทีมุ่งเนน้การใชค้วามคิดควบคู่กบัการ
เรียนรู้เนือหาสาระจึงจะสามารถพฒันาความสามารถและทกัษะการคิดของผูเ้รียนได ้

สรุปไดว้า่  ในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงนนั ผูส้อนจะตอ้ง
ใช้หลกัการเรียนรู้ตามแนวจิตวิทยาการเรียนรู้  มีการกระตุน้ ส่งเสริม โดยการใช้คาํถาม การให้
ความช่วยเหลือ สร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึน ส่งเสริมระบบสังคม และจดัการเรียนการสอนทีมุ่งการ
เรียนรู้เชิงลึก และเป็นการเรียนแบบกระตือรือร้น   

 
การวดัและประเมินทกัษะการคิดขันสูง   

การวดัและประเมินเป็นการตรวจสอบว่าการจัดการเรียนรู้นันได้ผลเป็นอย่างไร                      

การประเมินทีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีเป้าหมายทีชดัเจนและเทียงตรง  การประเมินทกัษะการคิด 

ขนัสูงทีเทียงตรงผูส้อนต้องเข้าใจว่าผูเ้รียนยงัไม่คุ ้นเคยกับคาํถามหรืองานทีพวกเขาจะได้รับ
มอบหมาย  เพือสามารถประเมินได้ว่าผูเ้รียนมีความรู้ทีมีมาก่อนเพียงพอเพือให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะ         

ขนัสูงในการตอบคาํถามหรือการทาํงาน  การวจิยัทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นวา่การสอนเพียงทกัษะเดียว
สามารถใช้อธิบายถึงทกัษะอืนๆ ได้ในระยะยาว บุคคลหนึงจะพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง หรือ
ความสามารถทางปัญญา ทีนาํไปใช้แก้ปัญหาในขอบเขตทีกวา้งของปัญหาทีซับซ้อนยิงขึนได ้ 

(Brookhart, 2010) ตามระดบัพฒันาการของการส่งเสริมทกัษะการคิดทีมีความซบัซอ้นยงิขึน 

หลักการพนืฐานในการวัดและประเมินทักษะการคิดขันสูง  ผูส้อนจะทราบว่าการ
จดัการเรียนการสอนนัน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด  จาํเป็นต้องมีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การสอนเพือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูงก็เช่นเดียวกนั 

โดยการวดัทกัษะการคิดขนัสูง มีหลกัการ  ประการ คือ  

1. นาํสิงทีมีอยู่ในบทเรียนไปสู่การวดัทกัษะการคิด  คือ การให้ผูเ้รียนไดคิ้ดโดยใช้
คาํถามทดสอบความสามารถในการคิด (performance) โดยใช้สิงทีมีอยู่ในบทเรียนถามนาํโดยให้
ผูเ้รียนคิดหาคาํตอบ และผูส้อนตรวจสอบวิธีการหาขอ้มูลและคาํตอบของผูเ้รียน  โดยวิธีนีสามารถ
ใชแ้บบทดสอบไดห้ลากหลาย เช่น  
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1.1 ประเด็นทีกาํหนดให้เลือกตอบ (context-dependent multiple-choice item set)  

หรืออาจเรียกวา่ interpretive exercise   

1.2 การเขียนตอบหรือการเขียนความเรียง  (constructed-response or essay)  ให้
ผูเ้รียนเขียนตอบดว้ยตนเอง  

1.3 การวดัความสามารถหรือการปฏิบติั (performance assessment) ไดแ้ก่ การให้ทาํ
รายงาน โครงงาน ซึงทาํให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถในการคิดไดน้อกเหนือไปจากการทดสอบ
ดว้ยแบบทดสอบ และสามารถวดัทกัษะการคิดขนัสูงได ้ โดยเฉพาะอย่างยิงหากมีการถามคาํถาม
เพือให้ผูเ้รียนหาคาํตอบทีสนับสนุนการตอบแบบเลือกตอบ หรือการเขียนความเรียง  โดยการ
อธิบายเหตุผล หรือแสดงวธีิทาํเพิมเติม  

2. การเชือมโยงไปยงัสิงทียงัไม่เคยสอน คือ การทีผูส้อนให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาคาํตอบ       

ในสิงทีผูเ้รียนไม่เคยรู้มาก่อนหรือยงัไม่เคยไดเ้รียนรู้ในชนัเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งเกิดการคิดเชือมโยง  

การวดัวิธีนีไม่ควรใช้คาํถามเดียวกบัคาํถามทีเคยถามในการสอบหรือใกลเ้คียงหรือเกียวขอ้งกบั
คาํถามทีเคยถามในแบบทดสอบทีผูเ้รียนไดท้าํมาก่อน  แต่พึงระลึกไวว้า่สิงทีผูส้อนจะวดัผูเ้รียนนนั
เป็นสิงทีผูส้อนสอนและมีอยูใ่นหลกัสูตร ไม่ใช่ถามในสิงทีผูเ้รียนไม่เคยรู้ การวดัผูเ้รียนในลกัษณะ
นีควรจะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้าํงาน ฝึกปฏิบติั  เรียนรู้และใชค้วามคิดในการแกปั้ญหาที
หลากหลายมากกวา่ 

3. การวเิคราะห์แจกแจงกระบวนการทางสมอง  การวดัระดบัของความยาก และระดบั
ของการคิดนันเป็นสิงทีแตกต่างกนั ซึงผูส้อนจะตอ้งใช้คาํถามทีวดัการคิดขนัสูงและให้งานกับ
ผูเ้รียน  พึงระวงัว่า การวดัการคิดขนัสูงไม่ใช่การวดั “ความยาก” หรือ “ความง่าย”  ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเป็นเพียงการวดัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ แต่ไม่ไดว้ดัระดบัของการคิด  แต่การคิด
จะไดว้ดัไดก้็ต่อเมือผูเ้รียนพร้อมทีจะคิดและเกิดการเรียนรู้จากการคิดนี 

กลยุทธ์การสะท้อนผลและการให้คะแนน   การสะทอ้นผลและการให้คะแนนมีกลยุทธ์
อยู ่  วธีิทีจะใชใ้นการแปลผลจากแบบทดสอบหรือจากงานทีมอบหมาย  ซึงจะมีการประยุกตเ์กณฑ์
มาใช้ในการให้คะแนน  ดังนันคุณภาพของการวดันันจึงมีความสําคญั เกณฑ์ทีใช้อาจเป็นการ 

สะทอ้นผล (feedback) หรือการใชก้ารกาํหนดแบบรูบริค (rubric) หรืออาจใช้ทงัสองแบบซึงการ
เลือกใช้ขึนอยู่กับว่าผูส้อนใช้การวดัอย่างไร ประเด็นสําคญัคือเกณฑ์นันจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้  และความก้าวหน้าทีเกิดขึนมากกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดคือการเรียนรู้ โดยการ
จาํแนกการสะทอ้นผลการวดัและการกาํหนดเกณฑไ์ดเ้ป็นสองประเภท ดงันี 

1. การประเมินความกา้วหนา้หรือการประเมินยอ่ย (formative assessment)  การใชว้ิธีนี
ไดแ้ก่ การสังเกตขณะร่วมอภิปรายกบัผูเ้รียน ซึงเป็นการวดัโดยตรง และเป็นแนวทางทีดีในการวดั
การคิดขนัสูง   ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเกียวกบัเหตุผล ผูเ้รียนให้เหตุผล หรือให้ขอ้มูลสนบัสนุน
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จากการเขียนแบบทดสอบอตันยั  ซึงการสนทนาและการสะทอ้นผลขึนอยูก่บัเป้าหมายการเรียนรู้
และเกณฑ์  โดยจะตอ้งวดัคุณภาพของการคิด  และวดัระดบัของการคิดว่ากวา้งขวางลึกซึงเพียงใด
เช่นการใช ้ rubric scoring   จุดมุ่งหมายหลกัของการใช้วิธีนี เพือช่วยผูเ้รียนไดพ้ิจารณาวา่การ
อธิบายของเขานนัสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาอยา่งไรและระดบัใดในแต่ละดา้น    

2. การประเมินผลรวม (sumative assessment) การวดัลกัษณะนีเป็นการกาํหนดคะแนน
เพือใช้แทนคุณภาพของการคิดขนัสูง ซึงสามารถกาํหนดเป็นรูบริคได ้ ลกัษณะของการวดัมีหลายวิธี 

ดงันี 

2.1 การถามแบบให้เลือกตอบ (multiple-choice questions)  เป็นการถามโดยมี
คาํตอบทีถูกเพียงคําตอบเดียว  การคิด จะต้องถูกทาํให้เป็นรหัสเพือให้เลือกตอบ  วิธีนีจะมี
ประโยชน์สําหรับการแปลงเป็นคะแนน และความหมายของผลคะแนนคือการใชท้กัษะการคิดขนัสูง
ของผูเ้รียน  คาํตอบทีให้เลือกนนัจะตอ้งถูกทาํให้เป็นรหสัของการคิด  คาํถามทีใชจ้ะตอ้งออกแบบ
ใหเ้ป็นการคิดขนัสูงเท่านนั 

2.2 การใหเ้ขียนบรรยายหรือความเรียง (constructed-response and essay questions)  

การใชว้ิธีนีผูเ้รียนสามารถใชเ้หตุผลไดห้ลากหลายวิธี และการให้คะแนนโดยใชเ้กณฑ์รูบริคจะใช้
ไดผ้ลมากสาํหรับวธีินี  โดยการกาํหนดเกณฑ ์และกาํหนดลกัษณะการคิดทีผูส้อนตอ้งการทีจะวดั  

2.3 การวดัจากความสามารถหรือการปฏิบติั (performance assessment)  การวดัใน
ลกัษณะนีมกัจะให้เกณฑ์ของรูบริคดว้ย  โดยวดัจากรายงาน และโครงงาน   คุณภาพของการคิดจะ
แสดงให้เห็นในงานทีผูเ้รียนไดจ้ดัทาํส่ง   การให้คะแนนแบบรูบริคนี มีหลายวิธีซึงผูส้อนสามารถ
คน้ควา้ไดใ้นอินเทอร์เน็ต  โดยใชค้าํสืบคน้วา่ problem-solving rubrics  ซึงจะพบแนวคิดเกียวกบั
การใหค้ะแนนทีใชไ้ดดี้  ในการใชรู้บริคนนัผูส้อนจะตอ้งมนัใจวา่ เกณฑ์ทีกาํหนดนนัสอดคลอ้งกบั
ทกัษะทีตอ้งการวดั  การอธิบายของคุณภาพแต่ละระดบันนัชดัเจนแม่นตรง  และสอดคลอ้งกบัการ
การปฏิบติัทีคาดหวงัให้ผูเ้รียนทาํได้   การใช้รูบริคนันไม่เพียงแต่เป็นการประเมินผลรวมแต่ยงั
สามารถมาใชใ้นการวดัความกา้วหนา้ และปรับปรุงการสอนไดอี้กดว้ย  

สรุป  การวดัทกัษะการคิดขนัสูงควรคาํนึงถึงหลกัการพืนฐานของการวดัทกัษะการคิด
ขนัสูง และวธีิการวดัและแปลความหมายถึงคุณภาพการคิดนนัมีหลายวิธี ซึงผูส้อนสามารถเลือกใช ้

โดยจะตอ้งมนัใจวา่วธีิการทีใชส้ามารถวดัไดจ้ริง และการวดัทกัษะการคิดขนัสูงไม่ใช่การวดั ความ
ยากหรือความง่าย  
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แนวคิดทเีกยีวข้องกบัการวจัิยและพัฒนา การวจัิยแบบผสมผสานวธีิและการออกแบบเชิงระบบ 
 

ผูว้ิจยัประยุกต์แนวคิด การวิจยัและพฒันาการวิจยัแบบผสมผสานวิธีและการออกแบบ
เชิงระบบ มาใชใ้นการพฒันารูปแบบการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพ ดงันี 

การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ เกียวกบัผลผลิต กระบวนการ และการบริการทีดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ แลว้
ประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจทีได้จากการแสวงหาไปสร้างสรรค์หรือปรับปรุงให้เกิดผลผลิต 

กระบวนการ  และการบริการแบบใหม่ขึน การวิจยัและพฒันามีเป้าหมายการวิจยัเช่นเดียวกบัการ
วจิยัประเภทอืนๆ คือ เพือแสวงหาและพฒันาความรู้ แต่ต่างกนัในขนัตอนของการดาํเนินการวิจยั คือ 

เป็นการวิจยัก่อนแลว้นาํผลจากการวิจยัมาพฒันาเป็นนวตักรรม เมือไดน้วตักรรมแลว้นาํนวตักรรม
นนัไปดาํเนินการวจิยัและหลงัจากนนันาํผลทีไดจ้ากการใชไ้ปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรม
ใหต้อบสนองผูใ้ช ้(องอาจ นยัพฒัน์, 2551: 232, มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555:10)  

การวิจยัและพฒันาจะมีลกัษณะสําคญัคือ เป็นการนาํความรู้หรือความเขา้ใจใหม่ทีสร้าง
ขึนมาพฒันาเป็นตน้แบบในการใช้งาน เป็นการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบและต่อเนือง  มีการ
ดาํเนินงานวิจยัอย่างเป็นวฏัจกัรดว้ยวิธีการทีเชือถือได ้มกัใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในการทาํวจิยั มุ่งเนน้ตอบสนองต่อผูต้อ้งการใชผ้ลการวิจยัและพฒันา  และผลการวิจยัที
มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนสิทธิบตัรได ้(องอาจ นยัพฒัน์, 2551: 233-234)  

การวิจยัและพฒันาประกอบด้วยขนัตอนการวิจยั 4 ขนัตอนคือ ขนัตอนที 1 วิจยั  

(Research : R1)  เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาทีเกิดขึนหรือการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผูที้เกียวขอ้ง รวมทงัการศึกษาแนวคิดทฤษฎีผลการวิจยั การ
วเิคราะห์เอกสารต่างๆ แลว้นาํผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ขนัตอนที 2  คือการพฒันา 
(Development : D1) คือออกแบบและพฒันานวติักรรมโดยนาํผลจากขนัตอนที 1 มาพฒันานวตักรรม 

ทาํให้นวตักรรมทีพฒันาขึนสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยตอ้งพฒันา
นวตักรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อนแลว้ไปขนัตอนที 3  การวิจยั (Research : R2) คือนาํ
นวตักรรมไปใช้จริงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีการประเมินระหว่างใช้ แลว้ดาํเนินการในขนัตอนที 4 

การพฒันา (Development : D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมและสามารถดาํเนินการ
ปรับปรุงนวตักรรมอีกครังหนึง (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555:230) 

การออกแบบเชิงระบบ ADDIE Model ของ ครูซ (Kruse, 2004) เป็นแบบจาํลองทีใช้
วิธีการเชิงระบบ ประกอบดว้ย ขนัตอนการดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ 1) ขนัตอนการวิเคราะห์ 

(analysis) เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง และขอบเขตในการ
จดัการเรียนรู้  2) ขนัตอนการออกแบบ (design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
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การเลือกสือ และวิธีการจดัการเรียนการสอน 3) ขนัตอนการพฒันา (development) เป็นการพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเครืองมือวดัและประเมินผล   4) ขันตอนการนําไปใช ้

(implementation) เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ นวตักรรม และเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์จริง และ 5) ขันตอนการประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้ ทุกระดบั  

การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (mixed methods research)  เป็นการวิจยัซึงผสานวิธีการวิจยั
ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงทีสามารถ
นาํมาใชผ้สมผสานเพือเพิมเติมจุดแข็งและจุดอ่อนซึงกนัโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
ประเด็นปัญหาทีตอ้งการสืบคน้ และสภาวการณ์เงือนไขของกระบวนการสืบคน้ประเด็นปัญหานนั 

ในการทาํวิจยัและพฒันาโดยทวัไปนกัวิจยัมกัใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามฐานคติทีอยู่ภายใตก้ระบวนทศัน์แบบปฏิบติันิยมหรือประโยชน์นิยมเป็นหลกั เช่น ผสมผสาน
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่การวิจยัเชิงสํารวจในขนัตอนรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการออกแบบ
นวตักรรม และการวจิยัเชิงทดลองทีเกิดขึนในขนัตอนทดสอบคุณภาพของนวตักรรม  กบัวิธีการเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในขนัตอนการเผยแพร่นวตักรรมสู่กลุ่มผูใ้ช้ใน
องคก์รหรือชุมชนใดชุมชนหนึง  ดงันนั วิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (mixed methodology) โดยการ
ผสมผสานนนัเกิดขึนภายในขนัตอนของการวิจยัอาจเนน้ไปทีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพไปพร้อมกนัเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีน่าเชือถือ (Creswell and Clark, 2011: 210) 

สรุป การวิจยัและพฒันา การออกแบบเชิงระบบ และการวิจยัเป็นผสมผสานวิธี เป็น
กระบวนการศึกษาวิจยัทีมีขนัตอนการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ จึงสามารถนาํมาใชใ้นร่วมกนัเพือ
พฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  เป็นรูปแบบทีพฒันาขึนโดยการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาสู่การกาํหนดองค์ประกอบสําคญั
ต่างๆ ของรูปแบบและเป็นงานวิจยัทีมีความเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพและการพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูง ดังนัน งานวิจัยทีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้นันมีความกวา้งขวางและครอบคลุมทงังานวิจัย
ภายในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศทีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการอา้งถึง 
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งานวจัิยในประเทศ 
วชิรา เครือคาํอา้ย  ( ) ทาํการวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเพือพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษา  มีวตัถุประสงคด์งันี )  เพือพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพือพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา 2)  เพือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือ
พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดดว้ยวิธี  2.1) ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศ
การสอนของอาจารยพ์ีเลียง 2.2) ประเมินผลสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2.3) ประเมินผลความสามารถในการคิดของนกัเรียน 2.4) เพือ
ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์พีเลียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีต่อการใช้
รูปแบบการนิเทศและ 2.5)  เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    ซึงผลการวจิยัสรุปไดด้งันี 1) ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศ
พบวา่รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเพือพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้
ทีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษามีชือว่า “รูปแบบการนิเทศดบัเบิลพีไออี (PPIE) ”  

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ 1.ขนัเตรียมความรู้ / เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้(Preparing 

= P)  2) ขนัเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) 3) ขนัดาํเนินการนิเทศการสอน(Implementing 

= I)  4) ขนัประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E) และเพือให้การใชรู้ปแบบเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดผูว้ิจยัไดก้าํหนดเงือนไข (entry behavior) ของอาจารยพ์ีเลียงและนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ 3 ดา้นหลกัประกอบดว้ย ) ดา้นคุณสมบติั             

2) ดา้นความรู้และทกัษะทีตอ้งมีมาก่อนและ 3) ดา้นบริบทต่างๆทีเกียวขอ้งไดแ้ก่สิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ (facilities) แรงจูงใจ (motivation) ความมุ่งมนัในภารกิจทีผูกพนักับงาน 

(commitment) ความร่วมมือของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง (collaborative) 2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบการ
นิเทศการสอนภาคสนามพบวา่คะแนนเฉลียของการอบรมเชิงปฏิบติัการทุกรายการทงัดา้นความรู้
และทกัษะของอาจารยพ์ีเลียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดบัดี             

ผลการใช้ “รูปแบบดบัเบิลพีไออี (PPIE)” พบวา่ อาจารยพ์ีเลียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนที
ส่งเสริมการคิดหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 สําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่ามีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ที
ส่งเสริมการคิดหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 สําหรับดา้นความพึงพอใจการใช้รูปแบบการนิเทศฯของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและอาจารยพ์ีเลียงพบวา่ในภาพรวมนกัศึกษาและอาจารยพ์ีเลียงมีความพึงพอใจการใช้
รูปแบบการนิเทศอยู่ในระดับมากทีสุดส่วนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกียวกับการ
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จดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่าในภาพรวมนกัเรียน
เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก 

เกรียงศกัดิ สังข์ชยั ( ) ทาํการวิจยัเรืองรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์
เพือพฒันาศกัยภาพนักเรียนทีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เป็นการวิจยัและพฒันา  

(research and development)โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพือพฒันารูปแบบการนิเทศการ
สอนครูวทิยาศาสตร์เพือพฒันาศกัยภาพนกัเรียนทีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 2) เพือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพือพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนทีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3) เพือศึกษาความพึงพอใจของครู
วิทยาศาสตร์ผูท้าํหน้าทีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํหนา้ทีจดัการเรียนรู้ทีมีต่อการใชรู้ปแบบการ
นิเทศการสอนและ 4)  เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เพือพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนของครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํหนา้ทีจดัการเรียนรู้   ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี 1)  ผลการ
พฒันารูปแบบการนิเทศการสอนพบว่ารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพือพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนทีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการนิเทศการสอนเชิง
ปฏิบติัการ(operational model) มีชือว่า“APFIE Model” ประกอบดว้ย5 องค์ประกอบทีมีการ
ดาํเนินการเป็น5 ขนัตอนคือขนัตอนที1 ขนัศึกษาสภาพและความตอ้งการจาํเป็น (Assessing Needs : 

A) ขนัตอนที2 ขนัจดัการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (providing information : P ขนัตอนที3 ขนั
วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ขนัตอนที4ขนัปฏิบติัการนิเทศ (Implementing : I) และ
ขนัตอนที5 ขนัประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)  นอกจากนนัผูว้ิจยัไดก้าํหนดเงือนไขสําคญัที
เอือต่อการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพือพฒันาศักยภาพนักเรียนทีมีแวว
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการนาํไปใช้
ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัถึงความสําคัญของการนิเทศการสอนมีความมุ่งมนั
กาํหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติัทีชัดเจนรวมทงัสนับสนุนด้านงบประมาณสืออุปกรณ์สิง
อาํนวยความสะดวกเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ครู 2) ครูวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายเดียวกนัคือให้
ความร่วมมือร่วมใจกนัมีความผกูพนัต่อหน้าทีดว้ยความเต็มใจทาํงานร่วมกนัดว้ยความรับผิดชอบ
ในลกัษณะการประสานสัมพนัธ์การประสานงานและมีความเป็นประชาธิปไตย    จากการติดตาม
ดูแล (Mentoring) ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน“APFIE Model” พบวา่ครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํ
หนา้ทีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพนกัเรียนหลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศการสอนสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว้
ส่วนคะแนนดา้นทกัษะพบวา่มีคะแนนดา้นทกัษะเกียวกบัการใชเ้ครืองมือสังเกตการสอนและการ
นิเทศการสอนอยูใ่นระดบัดีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํหนา้ทีจดัการเรียนรู้พบวา่มีสมรรถภาพการ
จดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพนกัเรียนหลงัการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวา่ก่อนการใช้
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รูปแบบการนิเทศการสอนซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานทีตงัไวส่้วนคะแนนด้านทกัษะการจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพนกัเรียนและสมรรถภาพการจดัการเรียน
รู้อยูใ่นระดบัมากทีสุดส่วนดา้นศกัยภาพของนกัเรียนทีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ที
ได้รับการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพนักเรียนจากครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํหน้าทีจดัการเรียนรู้
พบวา่นกัเรียนทีมีแววความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์มีความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

ยุพิน ยืนยง (2553) ทาํการวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชนัเรียนของครู  เขตการศึกษา    อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ปรากฏผลการวิจยัสรุปไดด้งันี  1)  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิดของ
แกลทธอร์น  เพือส่งเสริมสมรรถภาพการวจิยัในชนัเรียนของครู  เขตการศึกษา   อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯมีชือว่า ซีไอพีอี  (CIPE  Model)   มีองค์ประกอบ  ไดแ้ก่   หลกัการคือ   การนิเทศการ
สอนเนน้กระบวนการนิเทศทีเป็นระบบ  สัมพนัธ์กนั  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของครูดา้นความรู้  

ความสามารถ    และทกัษะทีสําคญัทีตอ้งการพฒันา  โดยใชว้ิธีการนิเทศทีหลากหลาย  เหมาะสม
กบัครูแต่ละคน  เพือใหก้ารนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาสมรรถภาพการ
นิเทศแบบหลากหลายวธีิการของครูผูนิ้เทศและส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชนัเรียนของครูผูรั้บ
การนิเทศเขตการศึกษา   อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯและกระบวนการนิเทศ  4  ขนัตอน คือ ขนัตอน
ที 1 Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ  ทกัษะทีสําคญัเกียวกบัการจดัการ
เรียนรู้และการวิจยัในชนัเรียน   เพือจดักลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศทีเหมาะสมสําหรับครูแต่ละ
กลุ่ม ขนัตอนที    Informing: I  การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  ขนัตอนที    Proceeding : P  การ
ดาํเนินงานไดแ้ก่  .   การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2 การสังเกตการสอน  

(Observation)  .   การประชุมหลังการสังเกตการสอน  (Post conference)  ขันตอนที  4  

Evaluating : E  การประเมินผลการนิเทศ  โดยมีการกาํกบั  ติดตาม  (Monitoring)  อยา่งต่อเนืองทุก
ขนัตอนเพือให้การดาํเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพและองค์ประกอบด้านเงือนไขในการนํา
รูปแบบไปใช ้ หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  พบวา่ ครูผูนิ้เทศ
มีสมรรถภาพในการนิเทศอยูใ่นระดบัสูงมาก  และเมือพิจารณาสมรรถภาพในการนิเทศตามวิธีการ
นิเทศ  พบวา่ ครูผูนิ้เทศแบบพฒันาตนเอง และแบบให้คาํปรึกษา มีสมรรถภาพในการนิเทศ   อยูใ่น
ระดับสูงมาก   และครูผูนิ้เทศแบบเพือนช่วยเพือนมีสมรรถภาพในการนิเทศ  อยู่ในระดับสูง                 

ครูผูรั้บการนิเทศมีสมรรถภาพในการทาํวิจยัในชันเรียน อยู่ในระดับสูงมาก  และเมือพิจารณา
สมรรถภาพในการทาํวิจยัในชนัเรียนตามวิธีการนิเทศ พบว่า ครูผูรั้บการนิเทศมีสมรรถภาพในการ
ทาํวจิยัในชนัเรียน   อยูใ่นระดบัสูงมาก   คือ   ครูผูรั้บการนิเทศแบบให้คาํปรึกษา  ครูผูรั้บการนิเทศ
แบบเพือนช่วยเพือน  และครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  .   ความพึงพอใจของครูผูรั้บการ
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นิเทศทีมีต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ พบว่า  ครูผูรั้บการนิเทศมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่นระดบัมากทีสุด   เมือพิจารณาเป็นรายดา้น    พบวา่   
ครูผูรั้บการนิเทสมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศอยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดงันี   คือ ลาํดบัที   ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช้  ลาํดบัที    ดา้น
ผลของการใช้รูปแบบ และลาํดบัที    ดา้นองค์ประกอบของรูปแบบ  ทงันีจากการสนทนากลุ่ม  

พบว่า  องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model)                   

ทุกองคป์ระกอบมีความเหมาะสม  และสอดคลอ้งซึงกนัและกนั  กระบวนการนิเทศมีความต่อเนือง
และสัมพนัธ์กันในแต่ละขนัตอน ถือเป็นกระบวนการทีมีประโยชน์มากในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ส่วนเงือนไขในการนาํรูปแบบไปใชน้นัเป็นสิงทีมีความจาํเป็นอยา่งยิงในการนาํรูปแบบ
การนิเทศไปปฏิบติัจริง    โดยเฉพาะเงือนไขของครูทีมีความมุ่งมนั   จริงใจในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยความเต็มใจ ร่วมมือกนั มีความรับผิดชอบในการทาํงาน และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั
เป็นสิงทีมีความสําคญัมาก รวมทงัผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงความสําคญัของการนิเทศ ให้การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ  สือ  อุปกรณ์  สิงอาํนวยความสะดวก  และสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัครู  

เป็นการส่งเสริมให้ครูเกิดการพฒันาทงัทางดา้นการนิเทศและการทาํวิจยัในชันเรียน  ส่วนผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนทีเกิดจากการทาํวิจยัในชนัเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ พบว่า ก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .  ยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ขอ้ .   ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัการใช้รูปแบบการนิเทศ 

นกัเรียนทุกระดบัชนั ทุกหอ้ง มีคะแนนเฉลียสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ   

ธญัพร ชืนกลิน (2553) ทาํวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบการโคช้ เพือพฒันาสมรรถนะ 

การจดัการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลของการ
ออกแบบและพฒันา ได้ร่างรูปแบบการโคช้พีพีซีอี (PPCE Coaching Model) ซึงประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 

และองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้มีกระบวนการดาํเนินการ 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 

ระยะการเตรียมการ (Preparing Phase: P) ระยะที 2 ระยะวางแผนการโคช้ (Planning Phase: P) 

ระยะที 3 ระยะการปฏิบติัการโคช้ (Coaching Phase: C) และระยะที 4 ระยะการประเมินผลการโคช้ 

(Evaluating Phase: E)  ประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบการโคช้พีพีซีอีผลการประเมินมีดงันี 

3.1.1 สมรรถนะการโคช้ก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่คะแนนเฉลียความรู้และความสามารถใน
การโคช้ก่อนและหลงัการทดลอง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 การ
ประเมินความสามารถในการโคช้ระหวา่งการทดลองพบวา่ คะแนนความสามารถในการโคช้มีการ
พฒันาจากผลการประเมินครังที 1 อยู่ในระดบัสูง ไปสู่ระดบัสูงมากในการประเมินครังที 2 การ
ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
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ของนักศึกษาพยาบาลผลการประเมินมี ดงันีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลที
ส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการทดลองพบว่า 
คะแนนเฉลียความรู้และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณก่อน และหลงัการทดลองมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที .05 การประเมิน
ความสามารถและแผนการจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์พยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาล ระหว่างการทดลอง พบวา่คะแนนความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้มีการพฒันาจากผลการประเมินครังที 1 อยูใ่นระดบัสูง ไปสู่ระดบัสูงมากในการประเมินครัง
ที 2 และคะแนนแผนการจดัการเรียนรู้โดยรวม มีการพฒันาระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้จากระดบัดีในครังที 1 ไปสู่ระดบัดีมากในครังที 2   และเส้นกราฟแสดงระดบั
คะแนนเฉลียมีแนวโน้มสูงขึนการประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาล
การประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลพบวา่คะแนนเฉลียทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัการทดลองมีความแตกต่างกนั อยา่งมีน ัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง การประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยพ์ยาบาลและผูบ้ริหารทีมีต่อรูปแบบการโคช้เพือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
อาจารยพ์ยาบาล ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลพบว่าอาจารย์
พยาบาลและผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้ฯ ในดา้นต่างๆ โดยอาจารยพ์ยาบาลและ
ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการโคช้พีพีซีอีอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั  

4.75 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลของการใชรู้ปแบบเป็นดา้นทีมีคะแนนเฉลียสูงทีสุดมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.88 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช ้และดา้นองคป์ระกอบของ
รูปแบบมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.73 และรองลงมา มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.64 ตามลาํดบั  ทงันี จากการสนทนา
กลุ่ม พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการโค้ชพีพีซีอีทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม และ
สอดคล้องซึงกันและกัน  กระบวนการโค้ชพีพีซีอีเป็นกระบวนการทีมีประโยชน์มาก  เป็น
กระบวนการทีมีความต่อเนืองและสัมพนัธ์กนัของแต่ละระยะ ปฏิบติัไดจ้ริง ทาํให้เกิดการพฒันาทงั
ด้านการพฒันางานและองค์ความรู้ รูปแบบการโค้ชพีพีซีอีช่วยให้อาจารยมี์ความมนัใจในการ
จดัการเรียนรู้มากขึน รู้สึกมีกาํลงัใจ มีพลงัทีจะปฏิบติังานให้เกิดผลสัมฤทธิ และเสนอแนะให้มีการ
นาํรูปแบบการโคช้พีพีซีอีไปใชใ้นรายวชิาอืนๆ ทงัในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพือให้มีการพฒันา
อย่างต่อเนืองและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแทจ้ริงการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
พยาบาล ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลทีใชรู้ปแบบการโคช้เพือพฒันาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์พยาบาลทีส่ ง เส ริมท ักษะการคิดอย ่า งมีว ิจ ารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่าความคิดเห็นโดยรวม นักศึกษาคิดว่าการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์ที
ส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.99
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นอกจากนี จากการบนัทึกความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาล
ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ประมวลสรุปได ้ดงันี 1) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา  2) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีช่วยให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อืนๆ 

ได ้ 4) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัและ 5) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีจูงใจ 

รวมทงัการบนัทึกถึงขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWWH ว่า เป็น
เทคนิคการจดัการเรียนรู้ทีแต่ละกิจกรรมตอ้งอาศยัเวลาสําหรับการฝึกกระบวนการคิด ทงัการคิด
วิเคราะห์แยกแยะขอ้มูลต่างๆ การแปลความ/การตีความขอ้มูล การอธิบาย/การทาํนาย และการลง
ขอ้สรุป ตอ้งมีการเชือมโยงความรู้เดิมทีมีมาก่อนเขา้กบัความรู้ทีกาํลงัเรียนรู้ทงัจากรายวิชาหลกัการ
และเทคนิคการพยาบาลเอง และจากรายวิชาอืน ๆ  ทีเกียวข้อง ต้องอาศยัการทาํความเข้าใจ คิด
ทบทวน ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ก่อนการตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลตามสถานการณ์ที
กาํหนดใหใ้นกรณีศึกษา 
  
งานวจัิยต่างประเทศ 

อีเวน ทิรอส และ โรบินสัน (Evan, Tirosh and Robinson, 1993 : บทคดัยอ่) ศึกษา
วธีิการเชือมโยงบทเรียนกบัเนือหาในวชิาพีชคณิตระหวา่งอาจารยผ์ูที้มีความเชียวชาญดา้นการสอน
และอาจารยที์มีประสบการณ์โดยทวัไป พบว่าอาจารยที์มีความเชียวชาญจะมีความสามารถในการ
เตรียมการสอน มีกลยทุธ์การสอน และเป็นผูที้มีความสามารถในการสะทอ้นและเชียมโยงบทเรียน
ได้มากกว่าอาจารย์ทัวไป และทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนือหาของวิชา
พีชคณิตไดอ้ยา่งลึกซึง  

คอร์ดดิงเลย ์และคณะ (Cordingley and others, 2003) ศึกษาผลกระทบของของการ
พฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือกบัการสอนและการเรียนรู้ พบวา่การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัส่งผล
ต่อทงัการสอนและการเรียน ดังนี 1)  ผลด้านบวกต่อผูส้อน ได้แก่  เกิดความเชือใจและมนัใจ
ระหวา่งผูส้อนมากขึน เพิมความเชือให้กบัผูส้อนในพลงัของตนทีจะสร้างการเรียนรู้ทีแตกต่างของ
ผูเ้รียน  สร้างการพฒันาการทาํงานร่วมกนั แต่อย่างไรก็ตามผูส้อนก็ยงัมีความกงัวลใจเมือมีการ
สังเกตการสอนและการสะท้อนผลการสอน และยงัเป็นการเพิมความรู้และการปฏิบติั  2) ผล
ทางบวกต่อผูเ้รียน ได้แก่ เป็นการเพิมการแสดงออกถึงแรงจูงใจของผูเ้รียนทีจะเรียนรู้  เกิดการ
พฒันาเกียวกบัการปฏิบติั เช่น ผลจากการสอบ ความสามารถทีมากขึนอยา่งยอดเยียมของการแปลง
ขอ้มูลเป็นรหัส (decoding)  มีการตอบรับทางบวกมากขึนต่อวิชาเฉพาะ  มีความสามารถในการ
จดัการในการทาํงานมากขึน ใช้ความร่วมมือกนัเป็นกลยุทธ์การเรียน  มีการตอบรับกบัคาํถามของ
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อาจารยผ์ูส้อนมากขึน และผูเ้รียนเกิดการพฒันากลยทุธ์การเรียนในการทาํกิจกรรมการเรียนและเกิด
การพฒันาในระดบัทีกวา้ง 

เรยม์อนด์ และ ไลน์เนนเบช (Raymond and Leinenbach, 2000) ศึกษาผลของการ
ร่วมมือกนัปฏิบติัการวจิยัในชนัเรียนต่อการเรียนของผูเ้รียนและการสอนของผูส้อนในวิชาพีชคณิต 

กรณีศึกษาการพฒันาครูผูส้อนคณิตศาสตร์ผูห้นึง รายงานวิจยัแสดงเรืองราวของการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ของผูส้อนคณิตศาสตร์คนหนึงจากการเขา้ร่วมการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน การ
ร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน ดาํเนินการโดยอาจารยส์อนคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลยั และ
ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดบัเกรด 8 โดยมุ่งไปทีการคน้หาผลลพัธ์ของการนาํ Equtions ไปใช ้เพือ
นาํไปสอนพีชคณิต ซึงเป็นเครืองมือทีจะใช้ในการทดลอง การสะทอ้น และเปลียนแปลง โดย ครู
สอนคณิตศาสตร์โดยผ่านกระบวนการร่วมมือกนั ดงันนั การหาคาํตอบในเรืองการสอนและการ
เรียนพีชคณิตจึงเป็นการศึกษายอ่ย การศึกษาจะเนน้ การร่วมมือกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียนของ
ผูส้อนคณิตศาสตร์ในชนัเรียน ความสามารถของครูคณิตศาสตร์ทีจะถ่ายโยงความรู้ และอภิปราย 

รวมถึงการสร้างคุณลกัษณะ และเป้าหมายของการร่วมมือกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน รวมทงั
การศึกษาการร่วมมือกนัทาํวจิยัในชนัเรียนในชนัเรียนคณิตศาสตร์ 

บริษทั วิลสัน เลิร์นนิง (Wilson Learnning, 2009) ไดศึ้กษาวิจยัเพือพฒันารูปแบบการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้  และวิธีการพฒันาการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรม
การเรียนรู้เพือการถ่ายโยงมีความหมายและส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์จากผลการปฏิบติัจากการ
ฝึกปฏิบตัคนเดียว การปฏิบติัร่วมกนั  ผลการวิจยัแนะนาํว่า 1) ผลกระทบต่อการเรียนรู้สามารถที
พฒันาโดยไดม้ากถึงร้อยละ 186 เมือวิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้ทุกชนิดถูกใชป้ระโยชน์ 2) เมือการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้มีผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิบติั ทาํให้การใช้วิธีการใดวิธีหนึงจะส่งผล
พอประมาณ การศึกษาพบวา่การปฏิบติังานคนเดียว จะทาํให้การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึนไดเ้พียง
ร้อยละ 20 อย่างมีนยัสําคญั และ 3) มีผลทีสอดคลอ้งกนัอยา่งน่าตกตะลึงว่าจากการศึกษาผลจาก
กิจกรรมการเรียนรู้การถ่ายโยง  ผูรี้ยนแสดงถึงผลกระทบทางบวกในการปฏิบติัทางบวกอย่างมี
นยัสําคญั  โดยจากการศึกษาไดพ้ฒันารูปแบบการถ่ายโยงการเรียนรู้ดงันี 1) กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมผูเ้รียน (learning readyness activities)  ไดแ้ก่ การจูงใจผูเ้รียน ตงัใจทีจะใช ้เป้าหมายใน
การนาํไปสู่อาชีพ ประสิทธิภาพของตนเอง 2) กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

(learning transfer design activities) ไดแ้ก่ การปฎิบติัและการสร้างรูปแบบ การกาํหนดเป้าหมาย 

และ การทบทวนการนาํไปใช้  และ 3) กิจกรรมการจดัการแลกเปลียนความรู้ (organizational 

alignment activities) ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการจดัการ  การสนบัสนุนจากเพือน  การเชือมโยงไปสู่
การทาํงาน และการเรียนรู้วฒันธรรม 
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จากการศึกษางานวิจยัทงัในประเทศและต่างประเทศนันมีประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันาวิชาชีพด้วยการร่วมมือกนั การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการ และการพฒันาวิชาชีพด้วยการ
พฒันาตนเอง  การพฒันาวิชาชีพหลากหลายวิธี และประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูง ซึงงานวจิยัเหล่านีผูว้จิยัจะไดใ้ชห้ลกัการเพือการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพอาจารยเ์พือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียนต่อไป 

 

สรุป 
 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเพือการพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพมันาทักษะการคิดขนัสูงของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องในประเด็นต่างๆ 7 

ประเด็น  ดังนี  ) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ) การพฒันาวิชาชีพครูหรือการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละความเชียวชาญดา้น
การสอน   สองประเด็นนีเป็นการศึกษานโยบายและเป้าหมายของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
และสถาบนัการศึกษา  ความสาํคญัและคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย์
ในระดบัอุดมศึกษา  เพือสังเคราะห์ผลทีคาดหวงัเกียวกบัผูเ้รียนและผูส้อนในระดับอุดมศึกษา               

) แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพ ประกอบดว้ย การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั  

การพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง การโคช้ทางปัญญา  การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชัน
เรียน  ทฤษฎีการเปลียนแปลง หลกัการสือสาร และ ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นการศึกษาเพือนาํประเด็น
หลกัการทีไดไ้ปใชใ้นการกาํหนดองคป์ระกอบและรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ   ) ทฤษฎีการเรียนรู้
และหลกัการพฒันาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  การเรียนรู้ดว้ยการนาํ
ตนเอง ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีการสร้างความรู้กลุ่มวฒันธรรมและสังคม   ประเด็นนีศึกษาเพือ
นาํไปสู่การกาํหนดองค์ประกอบในพฒันาวิชาชีพและการกาํหนดองค์ประกอบเงือนไขการนํา
รูปแบบไปใช้และปัจจยัสนับสนุน  ) การคิดขนัสูงและแนวทางการจดัการเรียนการสอน เป็น
การศึกษาเพือนาํไปสู่การวางแผนการจดัการเรียนการสอน การเลือกเทคนิควิธีสอนและการวดัและ
ประเมินผลให้เหมาะสม  6) การวิจยัและพฒันา การออกแบบเชิงระบบ การวิจยัแบบผสมผสานวิธี  

เป็นการศึกษาเพือนาํไปใช้ในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ตงัแต่การวิเคราะห์ 

การออกแบบและพฒันา การทดลองใช ้และการประเมิน และ 7) งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เป็นการศึกษา
เพือเป็นแนวทางมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือการนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บทท ี3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจัยเรือง “รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้าน            

การสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา”  เป็นการวิจยั
และพฒันา (research and development) โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงผสมผสานวิธี  (mixed methods 

research)  แบบการผสมผสานถ่ายโยง (transformative design) (Creswell and Clark, 2011: 96-99, 

127-129) ซึงประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) และเชิงคุณภาพ (qualitative) 

และใชแ้บบการวิจยัเชิงทดลอง pre-experimental design  (Campbell and Stanley, 1963: 37) โดย
ประยุกตใ์ช้แบบการทดลองกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (one - group 

pretest-posttest design) ผสมผสานกบัแบบการวิจยักึงทดลอง (quasi-experimental designs) แบบดุลยภาพ
เวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเนือง (equivalent time-sample designs)  (นิคม ตงัคะพิภพ, 

: 331) มาพฒันาเป็นแบบแผนการวิจยัทีเหมาะสมสําหรับงานวิจยัครังนี เพือให้การพฒันารูปแบบ
การร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพครังนีบรรลุตามวตัถุประสงค์ทีตงัไว  ้โดยแบ่งการดาํเนินการเป็น                  

4 ขนัตอน ดงันี 

 

ขนัตอนท ี 1 การวจิยั (Research1: R1) คือ การศึกษาวเิคราะห์สภาพ และประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็น (Analysis) 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพขอ้มูลพืนฐาน และประเมินความตอ้งการจาํเป็น รวมทงั
ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  ซึงการวิเคราะห์ในขนันี  ประกอบดว้ย  1) การศึกษา
วิเคราะห์สิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง 2) การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 3) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทีตอ้ง
นาํมาดาํเนินการแกไ้ขดว้ยการวเิคราะห์ช่องวา่งระหวา่งสิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริงและระบุให้
ชดัเจนถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงคใ์นการศึกษาวิเคราะห์สิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะความเชียวชาญดา้นการสอน  ขอ้กาํหนดเกียวกบัมาตรฐาน
การพฒันาอาจารย์และการเรียนการสอนจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา คุณลกัษณะของทกัษะการคิดขนัสูง ส่วนการศึกษาวิเคราะห์
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หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้อง ผูว้ิจยัได้ศึกษา หลกัการแนวคิดการพฒันาวิชาชีพแบบ
ร่วมมือกนั  การพฒันาวชิาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง การโคช้ทางปัญญา การร่วมมือกนัวิจยัชนัเรียน 

หลกัการแนวคิดการสือสาร ทฤษฎีการเปลียนแปลง  ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญา
นิยม  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการสร้างความรู้สังคมเชิงวฒันธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

หลกัการแนวคิดการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง ไดแ้ก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(critical Thinking)  ของ เอนนิส (Ennis, 1985)   เดรสเซลและเมยฮิ์วส์ (Dressel  and Mayhew, 

1985) วตัสันและแกลเซอร์ (Watson  and  Glaser, 1964)   วชัรา เล่าเรียนดี (2556ข) การคิด
แกปั้ญหา (Problem Solving) ของ  ดิวอี (Dewey,  1968) เพียเจต์ (Piaget, 1972)  เบริน เอดส            

เตรนและคอมโนสน์ (Bourn, Ekstrand and Domnoski, 1971)  กิลฟอร์ตและเฮพเนอร์ (Guiford  and 

Hepfner, 1971) และการเรียนรู้เพือสร้างความรู้ใหม่ หรือการถ่ายโยงความรู้ (Learning for Transfer) 

ของ คลอสไมเออร์ (Klausmeier, 1985) เฮสเคล (Haskell, 2001) เพอร์กินส์และซาโลมอน (Perkins 

and Salomon, 1992) แนวคิดการวจิยัและพฒันา ของ มาเรียม  นิลพนัธ์ุ (2555) และ องอาจ นยัพฒัน์ 

( )   การวิจยัแบบผสมผสานวิธี ของ เครสเวลและคล๊าค (Creswell and Clark, 2011)  และการ
ออกแบบเชิงระบบ ของครูซ (Kruse, 2004)  

ขนัตอนที  การพฒันา (Development1: D1) คือ ขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพ (Design and Development)  เครืองมือทีใชใ้นการทดลองและเครืองมือทีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เป็นขนัการดาํเนินการร่วมกนัทงัการออกแบบและพฒันา (Design and Development) 

กบัการศึกษาวิจยัดว้ยการนาํร่างรูปแบบตน้แบบทีพฒันาขึนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดย
ผูเ้ชียวชาญ (Development1: D1) นาํผลทีไดจ้ากการตรวจสอบร่างตน้แบบไปสู่การแกไ้ขปรับปรุง
ตน้แบบให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน รวมทงัการพฒันาเครืองมือต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบและ
กระบวนการของรูปแบบ 

 ในการออกแบบและพฒันาครังนี ผูว้จิยัไดน้าํผลการศึกษาวเิคราะห์ในขนัที 1 มาใชใ้น
การออกแบบ และสังเคราะห์เพือใหไ้ดม้าซึงร่างรูปแบบการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพ และเครืองมือที
ใชใ้นการวจิยั 

ขนัตอนที  การวจิยั (Research2: R2) คือ ขนัการทดลองใชรู้ปแบบ (Implementation) 

โดยการนาํรูปแบบตน้แบบทีพฒันาขึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

เป็นการนาํรูปแบบทีสร้างขึนในขนัตอนที 2 และผา่นการตรวจสอบคุณภาพและความ
สอดคลอ้ง ความสมเหตุสมผล ของตน้แบบรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญไปทดลองใช้ โดยใช้การวิจยั          

เชิงทดลอง แบบแผนการวจิยัแบบก่อนการเทดลอง (pre-experimental design)  โดยประยุกตใ์ชแ้บบ
การทดลองกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one - group pretest-posttest design) 
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ผสมผสานกบัแบบแผนการวิจยัแบบกึงทดลอง (quasi-experimental designs)  แบบดุลยภาพเวลา
และกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเนือง (equivalent time-samples design)  และการสนทนากลุ่ม 

ขนัตอนท ี  การพฒันา (Development2: D2) คือ ขนัการประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบ (Evaluation) 

เป็นขนัของการพฒันา ประกอบด้วยการประเมินผลก่อนการพฒันาวิชาชีพ ระหว่าง
การพฒันาวชิาชีพ หลงัการพฒันาวชิาชีพ และการสนทนากลุ่ม (focus group) รวมทงัการนาํขอ้มูลที
ไดจ้ากการประเมินผลไปปรับปรุงรูปแบบในทุกขนัตอนใหมี้ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

การดาํเนินการวิจยัแต่ละขันตอน ผูว้ิจยัได้จาํแนกรายละเอียดการดาํเนินการในแต่ละ
ลกัษณะของการกาํหนดวตัถุประสงค์แต่ละขนัตอน วิธีการหาคาํตอบสําหรับแต่ละขนัตอนตลอดจน
แหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาโดยละเอียดของแต่ละขนัตอน ดงันี 
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ขนัตอนท ี1  

การวจิยั  (Research1: R1) 
คือขนัการศึกษาวเิคราะห์
สภาพ และประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็น (Analysis) 

 
ขนัตอนท ี  

การพฒันา  (Development1  : 

D1 )  คือขนัการออกแบบและ
พฒันารูปแบบการร่วมมือกนั

พฒันาวชิาชีพ 

(Design and Development) 

ขนัตอนท ี     
การวจิยั ( Research2  : R2 ) คือ 

ขนัการทดลองใชรู้ปแบบ 

(Implementation:) 

ขนัตอนท ี  
การพฒันา (Development2 : 

D2)  คือ ขนัการประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบ 

(Evaluation)  

ภาพที 3  กรอบขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

ขนัตอนการวจิยั การดาํเนินการ ผลจากการดาํเนินการวจิยั 

1)   การศึกษาวิเคราะห์สิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง  
2)   การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การสงัเกต เกียวกบัสภาพ

การพฒันาวิชาชีพ การจดัการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลยั 

3)  การศึกษาวิเคราะห์นโยบายหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

3) การระบเุป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์

1)

2)

3)

3)
กา
รศึ
กษ

าเชิ
งคุ
ณภ

าพ
 

กา
รศึ
กษ

าเชิ
งคุ
ณภ

าพ

 สภาพ และความตอ้งการจาํเป็น  
ในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการ

สอนของอาจารย ์
ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษา 

ร่างตน้แบบรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของ

อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา และเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความ
เป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่างตน้แบบ

รูปแบบและการแกไ้ขปรับปรุง 

กา
รพ

ฒัน
า 

ร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญ
ดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษา 
เครืองมือทีใชใ้นการทดลองและเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

ทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงั
การทดลองร่วมกบัการวจิยัแบบกึงทดลองโดยประยกุตใ์ช้
แบบดุลยภาพและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเนือง 

และมีการทดสอบก่อนและหลงัทดลอง  

การบนัทึกการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม  การสังเกตการสอน 

และสนทนากลุ่ม เกียวกบัความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ และการจดัการสอนทีพฒันาทกัษะ

การคิดขนัสูง 

 

 

กา
รศ
ึกษ

าเชิ
งคุ
ณภ

าพ
แล

ะชิ
งป

ริม
าณ

ป
ิ

การ
ศึก
ษาเ
ชิงคุ

ณภ
าพ 

1. วเิคราะห์และประเมินผลขอ้มลูทีไดจ้ากการ
ทดลองใชรู้ปแบบ 

2. นาํผลการวเิคราะห์ขอ้มลูมาปรับปรุงแกไ้ข 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

 

กา
รป

ระ
เมิน

ผล
แล

ะป
รับ

ปรุ
ง 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วชิาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิด        

ขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

ผลทีไดจ้ากการทดลองใชรู้ปแบบ 
1. ความเชียวชาญดา้นการสอนของ

อาจารยที์ส่งเสริมการคิดขนัสูง
ของนกัศึกษา 

2. ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา 
3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อ

การจดัการเรียนการสอน 
4. ความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อ

รูปแบบการร่วมมิอกนัพฒันาวิชาชีพ 

หาคุณภาพของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

          O1  X  O1                              O1  X1  O2   X1   O3        
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กระบวนการของการวิจยัเพือสร้างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษามีรายละเอียดของขนัตอน ดงันี 

 

ขนัตอนที 1  การวจัิย (Research1: R1) หรือ การศึกษาวเิคราะห์สภาพ 

และประเมินความต้องการจําเป็น (Analysis) 
 

การดาํเนินการวจิยัในขนัตอนนี เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัสิงทีคาดหวงัและ
สภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์ช่องว่างเพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพ โดยมี
รายละเอียด ดงันี 

 

วตัถุประสงค์  
1. เพือศึกษาสิงทีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัเพือกาํหนดความตอ้งการจาํเป็นสําหรับ

การพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย์
ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

2. เพือศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบ
และการไดม้าซึงองคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญ
ดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
 

วธีิการศึกษา 
1. การศึกษาวิเคราะห์สิงทีคาดหวงัและช่องว่างกบัสภาพทีเป็นจริง โดยการศึกษา

เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้อง ร่วมกับการสนทนากลุ่มระหว่างหน่วยงานที
รับผดิชอบการพฒันาการเรียนการสอนและอาจารยใ์นสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง สัมภาษณ์อาจารย ์ และ
สอบถามนักศึกษา  โดยศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และการ
พฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา ข้อมูลพืนฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย และหลักสูตร ของกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  คุณลกัษณะ
ของความเชียวชาญดา้นการสอน ความสามารถในการคิดขนัสูง 

2. การศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยศึกษา การ
จดัการศึกษาระดบัอุมมศึกษาและการจดัการศึกษาของมหาวิทยลยัเทคโนโลยีสุรนารี หลักการ
แนวคิดการพฒันาวิชาชีพครูหรือการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และความเชียวชาญด้านการสอน  

หลกัการแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพ ได้แก่ หลกัการแนวคิดการพฒันาวิชาชีพแบบ
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ร่วมมือกัน การพัฒนาวิชาชีพด้วยการพฒันาตนเอง การโค้ชทางปัญญา การร่วมมือกันวิจัย
ปฏิบติัการในชนัเรียน ทฤษฎีการเปลียนแปลง หลกัการสือสาร ทฤษฎีแรงจูงใจ  หลกัการเรียนรู้ 

ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้าง
ความรู้เชิงสังคมและวฒันธรรม  การเรียนรู้แบบนาํตนเอง หลกัการแนวคิดเกียวกบัการคิดขนัสูง
และการจดัการเรียนการสอน หลกัการประเมินการคิดขนัสูง และหลกัการแนวคิดการวิจยัและ
พฒันา การวจิยัแบบผสมผสานวธีิ หลกัการแนวคิดการออกแบบเชิงระบบ 

3. การระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์โดยวิเคราะห์ประเด็นทีต้องนํามา
ดาํเนินการแก้ไขด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง และระบุให้
ชดัเจนถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรภาวะสันนิษฐาน (hypothetical population) คือ สภาพความตอ้งการใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ผลลพัธ์ทีตอ้งการจากการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

2. กลุ่มตัวอย่างทีให้ข้อมูล อาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีทีเขา้ประชุมเรือง
บทบาทหนา้ทีอาจารยที์ปรึกษาวชิาการเมือวนัที  กนัยายน  จาํนวน  คน อาจารยจ์ากสํานกั
วชิาวศิวกรรมศาสตร์  คน นกัศึกษาชนัปีที 2 ขึนไปทีทาํหนา้ทีพีเลียงทางวิชาการให้กบันกัศึกษา
ชนัปีที 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน   คน  รวมจาํนวนทงัสิน  310 คน  

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีดงันี 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นเครืองมือทีผูว้ิจยั
สร้างขึนจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จาํนวน  ฉบบั 

2. แบบสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา เกียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จาํนวน  ฉบบั 
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3. ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
ความเชียวชาญดา้นการสอน และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของอาจารยที์ส่งเสริมทกัษะการ
คิดขนัสูงของนกัศึกษา สาํหรับกลุ่มผูบ้ริหารและอาจารย ์

4. เครืองบนัทึกเสียง 

 

ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 

ฉบับที  แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้อง เป็นเครืองมือที
ผู้วจัิยสร้างขึนจากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 

1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารเกียวกับข้อมูลพืนฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ข้อกาํหนดเกียวกับ
มาตรฐานการพฒันาอาจารย์และการเรียนการสอนจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา ลกัษณะความเชียวชาญดา้นการสอน ทกัษะการคิด
ขนัสูง  หลกัการแนวคิดการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั การพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง 

การโค้ชทางปัญญา การร่วมมือกันวิจยัปฏิบัติการในชันเรียน ทฤษฎีการเปลียนแปลง ทฤษฎี
แรงจูงใจ หลักการสือสาร  หลักการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีการสร้างความรู้                 

เชิงสังคมและวฒันธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  หลกัการแนวคิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

หลกัการแนวคิดเกียวกบัทกัษะการคิดขนัสูงและการจดัการเรียนการสอน และการประเมินทกัษะ
การคิดขนัสูง 

1.3 นาํแบบวิเคราะห์เอกสารทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

1.4 นาํแบบวิเคราะห์เอกสารทีปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน โดยใช้
ดชันีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง (construct validity)  โดยกาํหนดคะแนน ดงันี 

ระดบั   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากทีสุด 

ระดบั   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 

ระดบั   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

ระดบั   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 

ระดบั   หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยทีสุด  

ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ในการศึกษา
ขอ้มูลเพือการพฒันารูปแบบการร่วมมือการพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ผลการประเมินพิจารณา
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จากค่าเฉลียคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญกาํหนดเกณฑ์ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  

: 196) ดงันี 

ช่วงคะแนน  4.51 – .   หมายถึง  สอดคลอ้งมากทีสุด 

ช่วงคะแนน  3.51 – .   หมายถึง  สอดคลอ้งมาก 

ช่วงคะแนน  2.51 – .   หมายถึง  สอดคลอ้งปานกลาง 

ช่วงคะแนน  1.51 – .   หมายถึง  สอดคลอ้งนอ้ย 

ช่วงคะแนน  1.00 – .   หมายถึง  สอดคลอ้งนอ้ยทีสุด 

เกณฑ์ค่าเฉลียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ในการวิจยัในครังนีคือ 

ค่าเฉลียความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : 179)  เพือนาํไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซึงผลการตรวจสอบพบว่าแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ในการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลเพือการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้น
การสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีค่าเฉลียเท่ากบั .  จาก
คะแนนความสอดคลอ้งเต็ม .   ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด   หลงัจากตรวจสอบค่าดชันีความ
สอดคล้องแลว้ นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือด้านความถูกตอ้งของ
ภาษาทีใช ้ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

ฉบับที  แบบสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา เกียวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนารูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอน
ของอาจารย์ทพีฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารเกียวกบั หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
สภาพปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการจาํเป็นของการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ เพือนมากาํหนดเป็น
ประเด็นสัมภาษณ์ 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการร่วมกนั
พฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ในระดบัอุดมศึกษา 

3. นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง (construct validity)  โดยกาํหนดคะแนน ดงันี 

ระดบั   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากทีสุด 

ระดบั   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 

ระดบั   หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

ระดบั   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 

ระดบั   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยทีสุด  
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ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ใน
การศึกษาขอ้มูลเพือการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้น
การสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ผลการประเมิน
พิจารณาจากค่าเฉลียคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญกําหนดเกณฑ ์          

(มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  : 196) ดงันี 

ช่วงคะแนน .  – .  หมายถึง  สอดคลอ้งมากทีสุด 

ช่วงคะแนน .  – .  หมายถึง  สอดคลอ้งมาก 

ช่วงคะแนน .  – .  หมายถึง  สอดคลอ้งปานกลาง 

ช่วงคะแนน .  – .  หมายถึง  สอดคลอ้งนอ้ย 

ช่วงคะแนน .  – .  หมายถึง  สอดคลอ้งนอ้ยทีสุด 

เกณฑ์ค่าเฉลียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ในการวิจยัในครังนีคือ 

ค่าเฉลียความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  5: 179) เพือนาํไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซึงผลการตรวจสอบพบวา่แบบสัมภาษณ์ทีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลเพือการ
พฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษมีค่าเฉลียเท่ากบั .  – .  จากคะแนน
ความสอดคลอ้งเตม็ .  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  หลงัจากตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง
แล้ว นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเครืองมือด้านความถูกตอ้งของภาษาทีใช ้

ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

ฉบับที   ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
พัฒนา  ความเชียวชาญดา้นการสอน และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของอาจารยที์ส่งเสริม
ทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษา สําหรับกลุ่มอาจารยแ์ละผูบ้ริหารเป็นเครืองมือทีผูว้ิจยัสร้างขึน
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ประกอบดว้ยประเด็นการสนทนากลุ่ม ทีตรงตามเนือหา
และครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม นาํประเด็นการสนทนากลุ่มเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั เพือตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกตอ้งของเนือหา ผูว้ิจยัปรับปรุง
แกไ้ขประเด็นการเสวนาตามคาํแนะนาํ ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขนัเตรียมการ 

1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.2 สร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2. ขนัดาํเนินการ 

2.1 ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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2.2 ประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบ  

2.3 แนะนําตวั สร้างสัมพนัธภาพ ชีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และขอความยนิยอมในการใหข้อ้มูล  

2.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก และการบนัทึกเสียงในการสนทนากลุ่ม  

 

ขนัตอนท ี   การพฒันา (Development1 : D1) คือ ขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันา
วชิาชีพ (Design and Development: D and D)  เครืองมือทใีช้ในการทดลองและเครืองมือทใีช้ใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การดาํเนินการวิจยัในขนัตอนนี เป็นการนาํผลการศึกษาจากขนัตอนที 1 มาใชใ้นการ
กาํหนดกรอบแนวคิดของการพฒันารูปแบบ และกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษารวมถึงการตรวจสอบรูปแบบทีสร้างขึน โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพือพฒันาร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้น
การสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

2. เพือตรวจสอบร่างตน้แบบรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

3. เพือแกไ้ขปรับปรุงร่างตน้แบบรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

4. เพือพฒันาและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการทดลองและเครืองมือทีใช้ในการ
เก็บรวมรวมขอ้มูล 

วธีิการศึกษา 
ตอนที     การพัฒนาร่างต้นแบบรูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริม

ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิด ขันสูงของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

1. วเิคราะห์ผลทีไดจ้ากการศึกษาในขนัตอนที 1  

2. สังเคราะห์ร่างต้นแบบรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือการส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาและทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ประกอบดว้ย 

3.1 ตรวจสอบร่างต้นแบบรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดย
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   คน  ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญทีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกหรือมีตาํแหน่งทาง
วิชาการระดบัรองศาสตราจารยที์มีความเชียวชาญดา้นการพฒันาวิชาชีพ จาํนวน  คน ดา้นการสอน
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวน  คน และดา้นการสอนทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์  คน 

3.2 ประเด็นทีตรวจสอบไดแ้ก่ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความ
สอดคล้องของรูปแบบ ผลการตรวจสอบพบว่าได้ค่าเฉลีย .  .   . - .   . - .  

ตามลาํดบั จากคะแนนค่าระดบัเตม็  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดคือมากกวา่หรือเท่ากบั .   

4. ปรับปรุงรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการ
สอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ  ด้านความชัดเจนของภาษาให้มีความชัดเจน และปรับปรุงคาํอธิบายให้ตรงกับ
ภาษาองักฤษเพือนาํไปใชใ้นการปฏิบติัจริงไดม้ากขึน และเพิมเติมขอ้ความเพือใหมี้ความชดัเจนยงิขึน     

 

เครืองมือทใีช้ในการตรวจสอบ  
เครืองมือทีใช้ในการตรวจสอบ คือ แบบตรวจสอบความสอดคลอ้ง (validity) ของร่าง

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบตรวจสอบ ดงันี 

1.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ  เอกสาร วรรณกรรมทีเกียวข้อง เพือนํามากําหนดแบบ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของร่างรูปแบบที
ชดัเจน 

2. สร้างแบบตรวจสอบความสอดคลอ้ง (validity) ของร่างรูปแบบให้ครอบคลุมและตรง
ตามประเด็น 

3. นาํแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง
ของร่างรูปแบบทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
นาํไปปรับปรุงแกไ้ข  

4. นาํแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง
ของร่างรูปแบบทีปรับปรุงแกไ้ข  

นาํแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  5  คน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและดชันีความ
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง (construct validity)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั โดยเกณฑ์
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ค่าเฉลียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการวิจยัครังนีคือ ค่าเฉลียความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญตงัแต่  .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  : 179) ซึงผลการตรวจสอบพบว่า 
รูปแบบมีค่าสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีค่าเฉลียระหวา่ง 4.00 - 4.50 

จากนาํหนกัคะแนนเตม็  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด คือมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 และรูปแบบมี
ค่าความสอดคล้องเชิงโครงสร้างดา้นการนาํไปใช้ปฏิบติัจริงมีค่าเฉลียระหว่าง 3.75-4.25  จาก
นาํหนกัคะแนนเต็ม  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด คือมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50  และรูปแบบมีค่า
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างมีค่าเฉลียระหว่าง 4.50-4.63  จากนาํหนกัคะแนนเต็ม   ซึงเป็นไปตาม
เกณฑที์กาํหนด คือมากกวา่หรือเท่ากบั  3.50     

5. นาํแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง
ของร่างรูปแบบไปปรับปรุง แกไ้ข ดา้นรูปแบบความถูกตอ้งของภาษาทีใชแ้ละเพิมขอ้ความเพือให้
มีความชดัเจนยงิขึนตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

 

การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัเก็บรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญโดยตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การพิจารณาความเหมาะสม โดยความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้
ของรูปแบบโดยกาํหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพดงันี 

ระดบั     หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี
ทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติัจริงในระดบัมากทีสุด 

ระดบั    หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี
ทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติัจริงในระดบัมาก 

ระดบั   หมายถึง  รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี
ทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติัจริงในระดบัปานกลาง 

ระดบั   หมายถึง  รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี
ทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความเป็นไปได้ใน
การนาํไปปฏิบติัจริงในระดบันอ้ย 
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ระดบั   หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี
ทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติัจริงในระดบันอ้ยทีสุด 

ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลียคะแนนความสอดคลอ้งตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญกาํหนดเกณฑ ์(มาเรียม นิลพนัธ์ุ : 196) ดงันี 

ช่วงคะแนน .  – .   หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงในระดบัมากทีสุด 

ช่วงคะแนน .  – .   หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงในระดบัมาก 

ช่วงคะแนน .  – .   หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงในระดบัปานกลาง 

ช่วงคะแนน .  – .   หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงในระดบันอ้ย 

ช่วงคะแนน .  – .   หมายถึง รูปแบบมีความสมเหตุสมผลกบัหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์รูปแบบ และมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงในระดบันอ้ยทีสุด 

เกณฑ์ค่าเฉลียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ในการวิจยัในครังนีคือ 

ค่าเฉลียความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : 179) หากขอ้ใด            

ตาํกว่า 3.50  จะนาํคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญเป็นรายขอ้เพือปรับปรุงแกไ้ขให้รูปแบบเกิดความ
สมบูรณ์ต่อไป   

3. การพัฒนาเครืองมือวิจัยในการพัฒนารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษา            
ในระดบัอุดมศึกษา 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นเครืองมือทีใชใ้นการ
วจิยัและเครืองมือทีใชใ้นการทดลอง ซึงประกอบดว้ย 

3.1  เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  
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3.1.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพฯ 

3.1.2 แผนพฒันาตนเองของอาจารย ์

3.1.3 แผนการพฒันาวชิาชีพและปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ 

3.1.4 แผนการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง 

3.2   เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เครืองมือทีใชใ้นขนัตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการร่วมมือ
กนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นเครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง ระหวา่ง
การทดลอง และภายหลงัทีไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพเรียบร้อยแลว้ 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีจาํนวน 9  ฉบบัคือ 

ฉบบัที 1  แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง (อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที 2     แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวิชาชีพ ทีมีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง
ของตนเอง (reflective journal)  (อาจารยเ์ป็นผูบ้นัทึก) 

ฉบบัที 3  แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพของอาจารย์ผู ้
ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ โดยผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทึก 

ฉบบัที 4 แบบประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที  5 แบบประเมินแผนการสอน (ผูว้จิยัประเมิน) 

ฉบบัที   แบบสังเกตการสอน  (เพือนอาจารยเ์ป็นผูบ้นัทึก) 

ฉบบัที 7 แบบทดสอบทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา (อาจารยเ์ป็นผูท้ดสอบ) 

ฉบบัที    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสอนของ
อาจารย ์(นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมิน) 

ฉบบัที  9  ประเด็นสนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

  

การพฒันาและหาคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการทดลอง 

เครืองมือทีใชใ้นการทดลองรูปแบบฯ สําหรับการวิจยัในครังนี ประกอบดว้ย คู่มือการใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ  แผนพฒันาตนเองของอาจารย ์แผนการพฒันาวิชาชีพและ
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ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ  และแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง ซึงมีวิธีการพฒันาหาคุณภาพ
ดงันี 

1. คู่มือการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการ
สอนทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างและ
พฒันาแบบตรวจสอบดงันี 

1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการเกียวกบัการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

1.2 จดัทาํร่างคู่มือการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย คาํนาํ คาํชีแจง ความเป็นมา ทฤษฎีและแนวคิดพืนฐานทีรอบรับ องค์ประกอบของ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพฯ ประกอบด้วย หลักการ วตัถุประสงค์ กระบวนการร่วมกันพฒันา
วชิาชีพ เงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ปัจจยัสนบัสนุน และการนาํรูปแบบการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ
สู่การปฏิบติั ตวัอย่างแผนพัฒนาตนเอง ตวัอยา่งแบบสังเกตการณ์สอน  เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมพิจารณา 

1.3 ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา ซึงไดแ้ก่ ความครบถว้นของ
เนือหาสาระ และความชดัเจนเหมาะสมของภาษา ก่อนนาํไปใชใ้นการทดลอง 

.  แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์  แผนพฒันาตนเองของอาจารยใ์นการวิจยัครังนีเป็น
แผนทีอาจารย์ร่วมกนัสร้างขึนเนืองจากรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็น
การนาํแนวคิดการพฒันาวิชาชีพด้วยการพฒันาตนเอง และการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ดงันัน
แผนพฒันาตนเองของอาจารยจึ์งเป็นเครืองมือทีอาจารยร่์วมกนัสร้างให้เหมาะสมกบัเป้าหมายของ
แต่ละรายวชิาทีอาจารยแ์ต่ละคนสอน โดยมีขนัตอนการดาํเนินการ ดงันี 

.   ศึกษาหลกัการแนวคิด และวธีิการในการเขียนแผนพฒันาตนเองจากเอกสาร ตาํรา
ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ 

.   ร่างแผนพฒันาตนเองโดยอาจารยร่์วมกนักาํหนดประเด็นในการจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง  โดยมีกรอบประเด็นการเขียนแผนพฒันาตนเองดงันี  ) วิสัยทศัน์หรือปรัชญาในการสอน
ของอาจารย ์ ) การประเมินตนเอง : เป็นการระบุจุดแข็งและความทา้ทายในการพฒันาตนเองจาก
จุดทีอาจารยคิ์ดว่าควรพฒันา  3) เป้าหมายในการพฒันาตนเองในการสอนนกัศึกษาในรายวิชาที
สอน (อาจมีมากกวา่  เป้าหมาย)  ) จุดประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบรรลุเป้าหมายตามขอ้ ) 

.   อาจารยแ์ละผูว้จิยัร่วมกนัตรวจสอบเพือปรับปรุงใหเ้หมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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3. แผนการพฒันาวชิาชีพและปฏิทนิการพัฒนาวิชาชีพ  แผนการพฒันาวิชาชีพและปฏิทิน
การพฒันาวิชาชีพในการวิจยัครังนีเป็นแผนทีอาจารยร่์วมกนัสร้างขึนโดยมีผูว้ิจยัเป็นผูค้อยติดตาม
และให้คาํแนะนํา ซึงจะแตกต่างตามสาขาวิชาและรายวิชาทีสอน  ซึงแผนการพฒันาวิชาชีพ
ประกอบดว้ย ชือแผนการพฒันาวิชาชีพ จุดประสงค์ ผลทีคาดหวงั ขอบเขตการดาํเนินการพฒันา
วิชาชีพ กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ เครืองมือในการพฒันาวิชาชีพ และการวดัผลประเมินผลการ
พฒันาวิชาชีพ เพือนาํมากาํหนดปฏิทินการพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึนโดยมีขนัตอนการดาํเนินการ
ดงันี 

.  ศึกษาหลกัการแนวคิด วิธีการในการเขียนแผนการพฒันาวิชาชีพและปฏิทินการ
พฒันาวชิาชีพจากเอกสาร ตาํราทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ 

.  ร่าง แผนการพฒันาวิชาชีพ  ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ โดยอาจารย์และผูว้ิจ ัย
ร่วมกนักาํหนด จุดประสงค ์เนือหา  ผลทีคาดหวงั ขอบเขตการดาํเนินการพฒันาวิชาชีพ กิจกรรม
การพฒันาวชิาชีพ เครืองมือในการพฒันาวชิาชีพ และการวดัผลประเมินผลการพฒันาวชิาชีพ 

.  อาจารยแ์ละผูว้ิจยัร่วมกันตรวจสอบร่างแผนการพฒันาวิชาชีพและปฏิทินการ
พฒันาวชิาชีพ เพือปรับปรุงใหเ้หมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริง  

4. แผนการสอนทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูง  แผนการสอนจากการวิจยัครังนีเป็นแผนที
อาจารยส์ร้างขึน ซึงจะแตกต่างไปตามรายวิชาทีสอน แต่ละแผนการสอนประกอบดว้ย ชือวิชา ชือ
ผูส้อน ภาคการศึกษา หวัขอ้ คาํอธิบายเนือหาสาระหรือหวัขอ้  จุดประสงค์หรือการกาํหนดผลลพัธ์
การเรียนรู้ ความเชือมโยงของแผนการสอนกบัหลกัสูตรหรือรายวชิา กลยทุธ์การสอน ประกอบดว้ย  

การนาํเขา้สู่บทเรียน ลาํดบัขนัของการสอน กิจกรรมในการนาํความรู้ไปใช้  อุปกรณ์ สือ แหล่ง
เรียนรู้ กลยุทธ์ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  การให้คาํแนะนําแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

การบา้นหรืองานทีมอบหมายผูเ้รียน โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

4.1 ศึกษาหลกัสูตร จุดประสงค ์คาํอธิบายรายวิชา และผลลพัธ์การเรียนรู้ทีคาดหวงั 

จากรายวชิาทีรับผดิชอบ 

4.2 วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงคเ์พือเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.3 จดัทาํแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง โดยกาํหนดกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกบัเนือหาวชิาและธรรมชาติของรายวชิา 

4.4 ผูว้ิจยัและอาจารยร่์วมกนัตรวจสอบและปรับปรุงเกียวกบัรายละเอียดในการ
กาํหนดตามองคป์ระกอบต่างๆ รวมทงักระบวนการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล เพือ
นาํไปสู่การนาํไปใช ้
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การพฒันาเครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครืองมือทีใช้ในขนัตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นเครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง ระหวา่งการ
ทดลอง และภายหลงัทีไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพเรียบร้อยแลว้ 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีจาํนวน  9  ฉบบัคือ 

ฉบบัที 1  แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูง (อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที 2     แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวิชาชีพ ทีมีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของ
ตนเอง (reflective journal)  (อาจารยเ์ป็นผูบ้นัทึก) 

ฉบบัที 3  แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพของอาจารย์ผู ้
ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ โดยผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทึก 

 ฉบบัที  4     แบบประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที  5      แบบประเมินแผนการสอน (ผูว้จิยัประเมิน) 

ฉบบัที   แบบสังเกตการสอน  (เพือนอาจารยเ์ป็นผูบ้นัทึก) 

ฉบบัที 7 แบบทดสอบทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษา (อาจารย์เป็นผู ้
ทดสอบ) 

ฉบบัที    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการสอนของอาจารย ์

(นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมิน) 

ฉบบัที  9  ประเด็นสนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

 

ฉบับที   แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรืองการจัดการเรียนการสอนเพือส่งเสริมการ
คิดขันสูง ก่อนและหลงัการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯ  มีการประเมินความรู้ความเขา้ใจเรืองการ
จดัการสอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารยที์เป็นกลุ่มตวัเอย่าง โดยอาจารยป์ระเมิน
ตนเอง  เป็นแบบประเมินแบบมีมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  ระดบั จาํนวน  ขอ้ ไดแ้ก่   

) การระบุปัญหาการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  ) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการ
เรียนการสอน  ) การวิเคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนโดยนาํเทคนิคและ
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ทกัษะการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงต่าง ๆ มาใช ้ ) การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่มเพือนํามาใช้ในการตัดสินใจเพือจัดการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขันสูง  ) การนําผลการ
วิเคราะห์ผูเ้รียนมาเป็นพืนฐานในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  ) 

การกาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ) การใชเ้ทคนิคการสอน และการจูงใจ
นกัศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  ) การเลือกและการใช้สือต่าง ๆ แหล่ง
การเรียนรู้และนวตักรรมต่าง ๆ เพือนาํมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูง  ) การวดัผลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง และ ) การ
นาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

ซึงมีเกณฑใ์นการใหค้่าระดบั ดงันี 

ระดบั  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัมากทีสุด 

ระดบั  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัมาก 

ระดบั  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัปานกลาง 

ระดบั  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบันอ้ย 

ระดบั   หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบันอ้ยทีสุด 

ผูว้ิจยันาํแบบประเมินทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกต้องและครอบคลุม นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมายค่าระดบัคุณภาพโดยการใหค้่าเฉลียเป็นรายขอ้ ดงันี  

.  – .  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัมากทีสุด 

.  – .  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัมาก 

.  – .  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัปานกลาง 

.  – .  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบัพอใช ้
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.  – .  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงในระดบันอ้ยมาก ควรปรับปรุง 

 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง ดงันี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครืองมือแบบประเมินความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงทีมีลกัษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัจริง เพือจดัทาํเครืองมือการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง 

2. สร้างเครืองมือประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

3. นาํแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวิจยันีคือ ตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : 179) ซึงผลการ
ตรวจสอบพบว่าแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงทีสร้างขึนมีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง .  – .  จากนาํหนกัระดบัคะแนนเต็ม 5 ซึงเป็นไป
ตามเกณฑที์กาํหนด 

5. นาํแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงไปปรับปรุง แกไ้ข ภาษาทีใช ้ความชดัเจนในประเด็นการประเมิน ตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญ ก่อนนาํไปใชจ้ริง  

 

ฉบับที    แบบบันทึกความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ได้ รับการพัฒนาวิชาชีพทีมี ต่อ
ความสามารถในการจัดการสอนทีส่งเสริมการคิดขันสูงของตนเอง  (Refective Journal)  เป็นแบบ
บนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพทีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ที
ส่งเสริมการคิดขึนสูงของตนเอง เดือนละครัง เป็นระยะเวลา  เดือน โดยบนัทึก  ประเด็น ไดแ้ก่ 

ผลการสอนเพือส่งเสริมการคิดขนัสูง และการบรรลุวตัถุประสงค์ของการสอน  ปัญหา/อุปสรรค
ขณะสอนและการแกไ้ข  ประเด็นทีควรปรับปรุงแกไ้ขการสอนในคาบเรียนต่อไป และวิธีการใน
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การปรับปรุงแก้ไข  ผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาแบบบันทึกความคิดเห็นเกียวกับ
ความสามารถในการจดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง ดงันี 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสร้างเครืองมือแบบบนัทึกความ
คิดเห็นของอาจารยผ์ูที้มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของตนเอง  

(reflective journal)  ทีไดรั้บการพฒันาวิชาชีพ  แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบติัจริง  เพือจดัทาํเครืองมือแบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูที้มีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของตนเอง (reflective journal) 

2. สร้างเครืองมือตามขอบข่ายทีกาํหนด  

3. นาํแบบบนัทึกทีสร้างขึนไปเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทงันีเพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครอบคลุมแลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข  

4. นาํแบบแบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูที้มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้
ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของตนเอง  (reflective journal) ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct 

validity) โดยเกณฑ์ค่าเฉลียความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างในการวิจยัครังนี คือ ตงัแต่ .  ขึนไป 

(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซึงผลการทดสอบปรากฏวา่แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูที้มี
ต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของตนเอง  (reflective journal)               

มีค่าเฉลียเท่ากบั .  – .   จากระดบัคะแนนเตม็ 5 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

5. นําข้อเสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเแบบบนัทึกความคิดเห็นของ
อาจารยผ์ูที้มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของตนเอง  (reflective 

journal) ใหมี้ความชดัเจน ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

 

ฉบับที   แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ผู้ได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ (reflective observation) โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการ
ร่วม มือกันพัฒนาวิ ช า ชีพของอาจา รย์ผู ้ไ ด้ รั บก ารพัฒนาวิช า ชีพตลอดขันตอนของ
กระบวนการพฒันาวิชาชีพ  ซึงผูว้ิจยัเป็นผูบ้ ันทึกโดยสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม   ด้านคือ                 

การร่วมมือกนั  การนาํตนเอง และการทบทวนไตร่ตรองสะทอ้นคิด โดยมีการสร้างแต่ละขนั ดงันี 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสร้างเครืองมือแบบสังเกต
พฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพ  แลว้นาํขอ้มูลมา
พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริง  เพือจดัทาํเครืองมือแบบสังเกต
พฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวชิาชีพ 

2. สร้างเครืองมือตามขอบข่ายทีกาํหนด  
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3. นาํแบบสังเกตทีสร้างขึนไปเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทงันีเพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครอบคลุมแลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข  

4. นาํแบบแบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการ
พฒันาวชิาชีพทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยเกณฑ์ค่าเฉลียความสอดคลอ้งเชิง
โครงสร้างในการวจิยัครังนี คือ ตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซึงผลการทดสอบ
ปรากฏวา่แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพมี
ค่าเฉลียเท่ากบั .  – .  จากนาํหนกัคะแนนเตม็ 5  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

5. นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือ
กนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพให้มีความชดัเจน ก่อนนาํไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจริง 

 

ฉบับท ี   แบบประเมินความสามารถในการสอนทส่ีงเสริมทักษะการคิดขันสูง (อาจารย์
ประเมินตนเอง)  เป็นการประเมินตนเองของอาจารยก่์อน ระหว่าง และหลงั โดยการประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารยที์เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ประเมินเดือนละครัง เป็นระยะเวลา  เดือน  เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale)  ระดบั  ดา้น  ขอ้  ไดแ้ก่  การเขียนแผนการสอน จาํนวน  ขอ้ การจดัการเรียน
การสอน จาํนวน    และ การวดัและประเมินผล จาํนวน  ข้อ ซึงมีเกณฑ์ในการให้ค่าระดับ
ความสามารถ ดงันี 

ระดบั 5 หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด          

ขนัสูงอยูใ่นระดบัสูงมาก 

ระดบั 4 หมายถึง  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด          

ขนัสูงอยูใ่นระดบัสูง  

ระดบั 3 หมายถึง  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด        

ขนัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ระดบั 2 หมายถึง  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด          

ขนัสูงอยูใ่นระดบัตาํ 
ระดบั 1 หมายถึง  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด         

ขนัสูงอยูใ่นระดบัตาํมาก 

ผูว้จิยัร่วมกบัอาจารย ์ ปรึกษากบัอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ กาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการให้
ความหมายโดยการใหค้่าเฉลียของคะแนนเป็นรายขอ้ ดงันี 
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4.51 – 5.00 หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด 

ขนัสูงอยูใ่นระดบั สูงมาก 

3.51 – 4.50 หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด 

ขนัสูงอยูใ่นระดบัสูง 

2.51 – 3.50 หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด 

ขนัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด 

ขนัสูงอยูใ่นระดบัตาํ 
1.00 – 1.50 หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด 

ขนัสูงอยูใ่นระดบัตาํมาก 

โดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครืองมือแบบประเมินความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงทีมีลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติัจริง เพือจดัทาํเครืองมือประเมินความรู้สามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง 

2. สร้างเครืองมือประเมินความรู้สามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

3. นาํแบบประเมินความรู้สามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิด  

ขนัสูงทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและนําไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบประเมินความรู้สามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนือหาและความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวิจยันีคือ ตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : 179) ซึงผลการ
ตรวจสอบพบว่าแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงทีสร้างขึนมีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง .  – .   จากค่าระดบัเต็ม .  ซึงเป็นไปตาม
เกณฑที์กาํหนด 

4. นาํแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงไปปรับปรุง แกไ้ข ภาษาทีใช ้ความชดัเจนในประเด็นการประเมิน ตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญ ก่อนนาํไปใชจ้ริง  
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ฉบับที   แบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขันสูง  เป็นแบบประเมินจาก
ความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมินก่อนนาํ
แผนการสอนทีอาจารยผ์ูส้อนจะนาํไปสอนจริง  ซึงเป็นคะแนนคุณภาพของการเขียนแผนการสอน
ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (rating scale)  ประกอบดว้ยรายการ
ประเมิน  จาํนวน 6 ขอ้  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและการพิจารณา ดงันี  

ระดบั 5 หมายถึง  แผนการสอนมีองคป์ระกอบเช่นนนัมากทีสุด 

ระดบั 4  หมายถึง  แผนการสอนมีองคป์ระกอบเช่นนนัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง แผนการสอนมีองคป์ระกอบเช่นนนัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง แผนการสอนมีองคป์ระกอบเช่นนนันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง แผนการสอนมีองคป์ระกอบเช่นนนันอ้ยทีสุดหรือไม่มีเลย 

 

ตารางที    แบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

 

รายการประเมินแผน 

ระดบัความสามารถในการจดัทาํแผนการสอน 
5 

มาก
ทีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

นอ้ย 

1 

นอ้ยทีสุด 

1. ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของ
แผนการสอน 

     

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมและผลที
ตอ้งการใหเ้กิดขนักบัผูเ้รียนถกูตอ้งครบถว้น 

     

3. กิจกรรมการเรียนรู้ระบุขันตอน   ที เน้นการ
ส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง กิจกรรมสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของแผน 

     

4. ระบุสือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

     

5. ระบุวิ ธีการวัดและประเมินผล  ทังประเมิน
ระหวา่งเรียน และประเมินผลการสินสุดการเรียน
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที
ส่งเสริมการคิดขนัสูง 

     

6. แผนการสอนส่งเสริมการพฒันาการคิดขนัสูง      
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ผูว้ิจยัได้ร่วมกับอาจารย์ผูไ้ด้รับการพฒันาวิชาชีพและอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลียของคะแนนเป็นภาพรวมของ
ความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง ดงันี 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถในการจดัทาํแผนการสอนในระดบัมากทีสุด 

3.50 – 4.49    หมายถึง  มีความสามารถในการจดัทาํแผนการสอนในระดบัมาก 

2.50 – 3.49    หมายถึง  มีความสามารถในการจดัทาํแผนการสอนในระดบัมากปานกลาง 
1.50  – 2.49    หมายถึง มีความสามารถในการจดัทาํแผนการสอนในระดบันอ้ย 

1.00 – 1.49    หมายถึง มีความสามารถในการจดัทาํแผนการสอนในระดบันอ้ยทีสุด 

ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง
ดงันี 

1. ศึกษาจากเอกสาร ตาํรา   และวรรณกรรม เพือนําขอ้มูลมากาํหนดโครงสร้างของ
เครืองมือวดัและประเด็นทีตอ้งการวดัและนาํไปปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2. สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง ซึงเป็นแบบ
ประเมินแบบมาตรประมาณค่า (rating scale)  ระดบั  โดยใชใ้นการประเมินแผนการสอนทีอาจารย์
พฒันาขึนจาํนวน  แผน  ซึงเป็นการประเมินในการดาํเนินการในขนัที G: Generating  professional 

development Plan  ทีรวมถึงการเขียนแผนจดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงและประเมินใน             

 ประเด็น ไดแ้ก่  ) องคป์ระกอบของแผนการสอน  ) จุดประสงคข์องแผนการสอน )  กิจกรรม
การเรียนรู้ ) สือการสอน ) การวดัและประเมินผล และ ) แผนการสอนส่งเสริมการคิดขนัสูง          

ในภาพรวม 

3. นาํแบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงและเกณฑ์การประเมินทีสร้าง
ขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบประเมินแผนการจดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง 

(construct validity)  โดยกาํหนดเกณฑ์ค่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวิจยัครังนี คือ 

ตงัแต่ .  ขึนไป  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  ซึงผลการตรวจสอบพบวา่ แบบประเมินแผนการ
สอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง มีค่าเฉลียระหวา่ง  .  – .   จากเกณฑ์ระดบัความสอดคลอ้งเต็ม .  

ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  

5. นาํแบบตรวจประเมินแผนการสอนไปปรับปรุงแก้ไขเกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความ
ชดัเจนตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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ฉบับที   แบบสังเกตการสอน  แบบสังเกตการสอนในการวิจยัครังนีเป็นแบบสังเกตการ
สอนทีอาจารยแ์ละผูว้ิจยัร่วมกนัสร้างขึนเนืองจากรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาโดยใช้แนวคิดการพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง และการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพ ดงันนัแบบสังเกตการสอนจึงเป็นเครืองมือทีอาจารยร่์วมกนัสร้างให้เหมาะสม โดยมีขนัตอน
การดาํเนินการดงันี 

1.  ศึกษาหลกัการแนวคิด และวิธีการในการเขียนแบบสังเกตการสอนจากเอกสาร ตาํราที
เกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ 

2. ร่างแบบสังเกตการสอนโดยอาจารย์ร่วมกันกาํหนดประเด็นในการจัดทาํแบบสังเกต                         

การสอน  โดยมีประเด็นการสังเกตการสอนดงันี ) จุดเด่นในการสอนทีผูส้ังเกตการสอนพบ ไดแ้ก่  

กลยทุธ์การสอน การใชสื้อการสอน การวดัและประเมินผล  ) จุดทีควรพฒันาของผูส้อนทีผูส้ังเกต
การสอนพบ ได้แก่ กลยุทธ์การสอน การใช้สือการสอน การวดัและประเมินผล และ 3) สิงที            

ผูส้ังเกตเรียนรู้จากการสังเกตการสอน  โดยแบบสังเกตการสอนนีไม่มีการให้คะแนนแต่จะเป็นการ
สังเกตเพือเรียนรู้และพฒันาปรับปรุงการสอนร่วมกนั  

3. นาํแบบสังเกตการสอนทีร่างเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวสอบความ
ถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบสังเกตการสอนทีปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)  โดยกาํหนดเกณฑ์
ค่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวิจยัครังนี คือ ตงัแต่ .  ขึนไป  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 

2555: 179)  ซึงผลการตรวจสอบพบวา่ แบบสังเกตการสอน มีค่าเฉลียทุกขอ้เท่ากบั .   จากเกณฑ์
ระดบัความสอดคลอ้งเตม็ .  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  

6. นาํแบบตรวจประเมินแผนการสอนไปปรับปรุงแกไ้ขให้มีความชดัเจนตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ชียวชาญก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 

ฉบับที   แบบทดสอบทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษา  แบบทดสอบความสามารถ            

ในการคิดขนัสูงของนักศึกษา เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดขนัสูงของนักศึกษาจาก
เนือหาสาระซึงขอ้สอบแต่ละชุดมีความแตกต่างกนัในเชิงลกัษณะของแบบทดสอบ เนือหา และ
คะแนน แต่มีลกัษณะร่วมกนัทีมุ่งทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดขนัสูงของผูเ้รียนคือการคิด
อยา่งมีวิจารณญาน การคิดแกปั้ญหาและการเรียนรู้เพือถ่ายโยงความรู้ในเนือหาสาระวิชาซึงพฒันา 
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้าํหนดเนือหา วิธีการ ลกัษณะแบบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน  โดยมี
แบบทดสอบทงัอตันยัและปรนยัแบบเลือกตอบ  กาํหนดเป็นแบบทดสอบการคิดขนัสูงและเกณฑ์
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การให้คะแนนแบบภาพรวม (holistic) ทีวดัทกัษะการคิดขนัสูงครอบคลุมตงัแต่การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  การคิดแกปั้ญหา และการเรียนรู้เพือการถ่ายโยง ซึงมีขนัตอนการพฒันาดงันี   

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการเกียวกบัการสร้างแบบทดสอบทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูงทีมีลกัษณะของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดแกปั้ญหา และการเรียนรู้เพือถ่ายโยงความรู้
ในเนือหาวชิา 

2. จดัทาํร่างแบบทดสอบรายวชิาทีส่งเสริมการคิดขนัสูงโดยเพือนอาจารย ์ผูเ้ชียวชาญของ
แต่ละสาขาวชิา และผูว้จิยั  ใหค้าํปรึกษาและและแนะนาํร่วมพิจารณา 

3. ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของเพือนอาจารย ์ผูเ้ชียวชาญ และผูว้ิจยั ก่อนนาํไปใชใ้น
การทดลอง 

ซึงเกณฑค์ะแนนระดบัความสามารถในการคิดขนัสูงของผูเ้รียน  ระดบัดงันี 

คะแนนร้อยละ  ขึนไป   หมายถึง  มีความสามารถในการคิดขนัสูงระดบัสูงมาก 

คะแนนร้อยละ -          หมายถึง   มีความสามารถในการคิดขนัสูงในระดบัปานกลาง 
คะแนนตาํกวา่ร้อยละ     หมายถึง มีความสามารถในการคิดขนัสูงในระดบัตาํ 
 

ฉบับที    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสอนของอาจารย์ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการสอนของอาจารย์เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale)  ระดบั จาํนวน  ขอ้  ด้าน ได้แก่ ด้านเนือหา จาํนวน  ขอ้ ด้าน
กระบวนการสอน จาํนวน  ขอ้ ด้านสือการสอน จาํนวน  ขอ้ และด้านการวดัและประเมินผล 

จาํนวน  ขอ้  โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดงันี   

ระดบั  หมายถึง พึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบัมากทีสุด 

ระดบั  หมายถึง พึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบัมาก   

ระดบั  หมายถึง พึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง พึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง พึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบันอ้ยทีสุด 

ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลียเป็นรายด้านและ           

รายขอ้ดงันี 

4.51 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50   หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
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โดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั เพือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ครอบคลุมและตรงตามเนือหา โดยขอคาํแนะนาํ
จากอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีปรับปรุง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  ท่าน 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยเกณฑ์
ค่าเฉลียความตรงเชิงโครงสร้างในการวิจยัครังนีคือ ตงัแต่ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 

179) ซึงผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าเฉลียระหว่าง .  - .   จาก
ระดบัคะแนนเตม็ 5 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

5. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรับปรุงแกไ้ข เกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความชดัเจน 

สามารถสือความไดง่้าย ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  

 

ฉบับที   ประเด็นสนทนากลุ่ม (focus group) เรือง ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการ
ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาผลการ
เรียนรู้และทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ประเด็นการสนทนากลุ่มเป็น
ประเด็นการสนทนาเกียวกบั  ดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการพฒันาวิชาชีพ ดา้นผลการใชเ้ครืองมือ
การสังเกตการสอน ดา้นเวลา/บรรยากาศ ของการพฒันาวิชาชีพ ดา้นบุคลากรทีเกียวขอ้งและดา้น
ประโยชน์ทีไดรั้บ  ไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาประเด็นการสนทนากลุ่มดงันี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด วธีิการทีเกียวขอ้งกบัการสนทนากลุ่ม แลว้นาํขอ้มูลมาจดัทาํ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

2. สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มตามขอบเขตเนือหาทีกาํหนด 

3. นําประเด็นการสนทนากลุ่มทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครอบคลุม และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

4. นาํประเด็นการสนทนากลุ่มทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยเกณฑ์
ค่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวจิยัครังนีคือ .  ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 5: 179) 

ซึงผลการตรวจสอบ พบวา่ประเด็นสนทนากลุ่มทุกรายการมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ทุกขอ้  จากเกณฑ์
ระดบัความสอดคลอ้งเตม็ .   ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  
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5. นาํประเด็นสนทนากลุ่มไปปรับปรุงแก้ไขเกียวกบัภาษาทีใช้ให้มีความชัดเจนตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

 

ขนัตอนท ี   การวจัิย (Research2 : R2) คือ ขันการทดลองใช้รูปแบบ (Implementation: I)                 
การทดลองใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

 

การดําเนินการวิจัยในขันตอนนี  เป็นการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพทีสร้างขึน                        

ในขันตอนที  2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้รูปแบบการวิจัย ก่อนการทดลอง                        

(pre-experimental design) (Campbell and Stanley, 1963: 37) โดยประยุกตใ์ชแ้บบการทดลองกลุ่ม
ตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (one - group pretest-posttest design) ผสมผสาน
กบั quasi-experimental designs แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเนือง 

(equivalent time-sample designs) (นิคม ตงัคะพิภพ, : 331)  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

วตัถุประสงค์ 

เพือตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา ดงันี 

1) ศึกษาความสามารถในการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษา ก่อน หลงั และระหวา่ง ไดรั้บการพฒันาดว้ยการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

2) ประเมินความสามารถในการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา ก่อน และหลงั ไดรั้บการพฒันาดว้ยการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ  

3) ประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา ก่อน และหลงั ไดรั้บการพฒันาโดยใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยที์ใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหลงัการทดลอง 

5) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหลงัการทดลอง 
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วธีิการศึกษา 

ทดลองใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกล (SUTGOAL) โดยดําเนินการตาม
หลกัการ เป้าหมายทีคาดหวงั จดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุนไดแ้ก่  การเสนอการพฒันาวิชาชีพอาจารย์
ต่อสถาบนัและผูบ้ริหารเพือกาํหนดเป็นนโยบายสนบัสนุนและให้ความสําคญักบัผูมี้ความเต็มใจ
มุ่งมนัในการพฒันาการเรียนการสอน การให้สนบัสนุนด้านงบประมาณ สือ อุปกรณ์ สิงอาํนวย
ความสะดวก ตามระยะของกระบวนการพฒันาวชิาชีพดงันี 

ขันที 1  การแลกเปลียนเรียนรู้ด้านประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Sharing experience: S)  เป็นขนัตอนทีอาจารยร่์วมมือกนัวิเคราะห์สภาพและปัญหาของ
ผูเ้รียน ความจาํเป็นในการพมันากระบวนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงโดยการ
พฒันาสู่การเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน  และกระบวนการในการพฒันาวิชาชีพ ตลอดจนศึกษา
ความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพของอาจารย  ์ และร่วมกนักาํหนดสิงทีมีความจาํเป็นและควร
ไดรั้บการพฒันา โดยเริมตน้จากสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจ การร่วมกนัระบุปัญหาในการ
จดัการเรียนการสอน การหาแนวทางในการดาํเนินการเพือแกไ้ขกบัเพือนอาจารย ์ เป็นการสะทอ้น
เชิงปัญญา (cognitive reflection) ตลอดกระบวนการ 

1. วธีิการดาํเนินการ 

1.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาผูเ้รียนจาก 

และความตอ้งการของอาจารยใ์นการพฒันายทุธวธีิการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง
และการพฒันาตนเองสู่การเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

1.2 การสร้างความเป็นเพือน ความร่วมมือ และความไวว้างใจซึงกันและกัน
ระหวา่งอาจารย ์

2.  บทบาทของอาจารย ์

2.1 สร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยด์ว้ยกนัโดยการแลกเปลียน
ประสบการณ์ความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

2.2 ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนโดยศึกษาจากเอกสารผลการเรียนของผูเ้รียน 

เพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาผูเ้รียนทงัดา้นความรู้และทกัษะการคิด โดยใชก้ารสะทอ้นเชิงปัญญา 
(cognitive reflection) 

2.3 ร่วมกนัวเิคราะห์ตนเองและแนวทางพฒันาตนเองไปสู่ความเชียวชาญดา้นการสอน
โดยเชือมโยงกบัสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน และร่วมกาํหนดความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
ตนเองไปสู่ความเชียวชาญดา้นการสอนด้วยการพฒันาวิชาชีพ โดยเป็นการพฒันาทงัดา้นความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะ เพือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอนจากความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์โดยใชก้ารสะทอ้นเชิงปัญญา (cognitive reflection) 
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3. บทบาทของผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน จะดูแลอาํนวย
ความสะดวก  สนบัสนุน  ช่วยในการหาแหล่งขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา จดัหา
ทรัพยากร จดักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ จดักิจกรรมเพือสร้างบรรยากาศทีดีในการพฒันาการ
เรียนการสอน จดักิจกรรมเพือพฒันาการเรียนการสอนตามความตอ้งการของอาจารย ์ สังเกตและ
รวบรวมประเด็นทีไดจ้ากการแลกเปลียนประสบการณ์ 

ขันที  2  การทําความเข้าใจผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการวิเคราะห์ผู้เรียนเพือกําหนด 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผู้เรียน (Understanding student’s learning outcome: U)  
เป็นขนัตอนทีอาจารยร่์วมกนัสรุปปัญหาทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียน และร่วมกนักาํหนดยุทธวิธี
ในการพฒันาตนคุณภาพของผูเ้รียนและสมรรถนะดา้นการสอนของตนเอง โดยใช้การสะทอ้นเชิง
ปัญญา (cognitive reflection)  มีการสร้างความพร้อมทางด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ  ต่อเพือน
อาจารย์เพือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ยุทธวิธีรูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนัในการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนืองโดยกระบวนการเตรียมความพร้อมนีผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุนจะเป็น
ผูดู้แลให้คาํปรึกษาและจดัเตรียมการจดักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับ
อาจารยต์ามความตอ้งการจาํเป็น รวมทงัการสังเกตพฤติกรรมและการประเมินความรู้ความเขา้ใจ
ของอาจารยเ์กียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

1. วธีิการดาํเนินการ 

1.1 การร่วมกนัวเิคราะห์ผูเ้รียน และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.2 การร่วมกนัวเิคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

1.3 การร่วมกนักาํหนดกิจกรรมและช่วงเวลาในการดาํเนินงาน 

2. บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

2.1 อาจารยร่์วมกนัสรุปปัญหาทีเกิดขึนทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองและยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพือการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและร่วมกนักาํหนดยุทธวิธีในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยใช้การสะทอ้นเชิงปัญญา 
(cognitive Reflection) 

2.2 แลกเปลียนเรียนรู้ความเชียวชาญ (sharing expertise) เกียวกบัยุทธวิธีการจดัการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงทงัเชิงทฤษฏีและปฏิบติัเพือสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการ
จดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  และการประเมินทกัษะการคิดขนัสูงตามแนวทางการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา และการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชันเรียน ระหว่างอาจารยผ์ูร่้วม
โครงการซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา กบัผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและ
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ประเมินผล   ทงันีจะมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการ
คิดขนัสูงก่อนการแลกเปลียนเรียนรู้ 

3. บทบาทหน้าทีของผูว้ิจยั/หน่วยงานสนับสนุน  ในขนัตอนนีผูว้ิจยัและหน่วยงาน
สนับสนุนจะเป็นผูจ้ ัดการเตรียมการในการจัดกิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ การฝึกอบรม                   

การอาํนวยความสะดวก และติดตามอาจารยเ์พือให้ความช่วยเหลือหรือการให้คาํแนะนาํขนัตอน  

แนวทางการดาํเนินการ ดว้ยตนเองหรือผา่นสือเทคโนโลยี เป็นระยะ สังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
การร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

ขนัท ี3   การระบุเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผู้เรียน (Target area 

identification) คือ เพือนอาจารย์ร่วมกันระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้รียน 

ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง สร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิด 

ขนัสูง  แผนการร่วมกันทาํวิจยัปฏิบติัการในชันเรียน  และกาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันา
วชิาชีพทีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

1. วธีิการดาํเนินการ 

1.1 การประชุมหารือร่วมกนั 

1.2 การร่วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

1.3 การร่วมกนัวางแผนและแลกเปลียนความคิดเห็นในการเลือกเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง วางแผนการร่วมมือกนัปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียน และการ
สร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง 

2. บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

2.1 อาจารยร่์วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ร่วมกนัวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  อาจารยแ์ละผูว้ิจยัร่วมกนักาํหนดแผนการทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียน  กาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาวิชาชีพทีมีความชดัเจนและเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันา และการพฒันาวิชาชีพ  และร่วมกนัเสนอแนวทาง
ในการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง โดยใช้การสะท้อนความคิดเชิงปัญญา 
(cognitive reflection) ตลอดกระบวนการ 

2.2 อาจารยแ์ต่ละคนเลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง และ
วธีิการประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา  

2.3 อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง และสร้าง
แบบวดัทกัษะการคิดขนัสูงทีเหมาะสมกบัรายวชิา 
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3. บทบาทหน้าทีของผู ้วิจ ัย /หน่วยงานสนับสนุนในขันตอนนีผู ้วิจ ัย /หน่วยงาน
สนบัสนุนจะเป็นผูจ้ดักิจกรรม อาํนวยความสะดวก จดัหาทรัพยากร ผูเ้ชียวชาญในการแนะนาํการ
จดัทาํแผนการเรียนรู้และการสร้างเครืองมือ 

ขันที 4  การกําหนดองค์ประกอบ เพือจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Generating self-

professional development plan: S)  คือ อาจารยร่์วมกนักาํหนดองคป์ระกอบเพือจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง และเสนอแนวคิดในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้และ
สะทอ้นความคิดเชิงปัญญา (cognitive reflection) 

1. วธีิการดาํเนินการ 

1.1 การประชุมหารือร่วมกนัเพือกาํหนดองคป์ระกอบในการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

1.2 การประชุมหารือร่วมกนัเพือเสนอแนวคิดในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

2.1 ทบทวนกาํหนดองคป์ระกอบในการจดัทาํแผนการพฒันาตนเอง การให้ขอ้คิด
ความเห็นแก่กนัและกนั 

2.2 การร่วมกนัเสนอแนวทางในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน   

2. บทบาทหน้าทีของผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนับสนุน  เป็นผู ้
อาํนวยความสะดวก ให้คาํปรึกษาแนะนาํจะช่วยเหลือแนะนาํในการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง และ
การร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชันเรียน และเป็นผูส้ังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกัน
พฒันาวชิาชีพของอาจารยต์ลอดกระบวนการ  

ขนัท ี 5  การจัดทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารย์เพือพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการคิด
ขันสูง (Organizing plan for professional growth: O) คือ ขนัการนาํองคป์ระกอบในการจดัทาํ
แผนพฒันาตนเองและแนวทางในการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชันเรียนมาเขียนเป็นแผนพฒันา
ตนเองของอาจารยแ์ต่ละคน  

1. วิธีการดาํเนินการ อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนพฒันาตนเองและแผนปฏิบติัการวิจยั
ในชนัเรียน 

2. บทบาทของอาจารย์  อาจารย์แต่ละคนจัดทาํแผนพฒันาตนเอง และแผนการวิจัย
ปฏิบติัการในชนัเรียน  

3. บทบาทหน้าทีของผูว้ิจยั/หน่วยงานสนับสนุนผูว้ิจยั/หน่วยงานสนับสนุน อาํนวย
ความสะดวก ให้คาํแนะนาํเกียวกบัการเขียนแผนการพฒันาตนเอง และแผนการร่วมกนัปฏิบติัการ
วจิยัในชนัเรียน 
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ขันที  6  การดําเนินการพัฒนา  (Approaching Professional Development: A) คือ การ
นาํแผนพฒันาตนเองไปสู่การปฏิบติั ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน และการร่วมกนัดาํเนินการ
ปฏิบติัการวจิยัในชนัเรียน  มีการสังเกตการสอนจากเพือนอาจารย ์ผูว้จิยัเป็นผูส้ังเกตร่วม 

1. วธีิการดาํเนินการ 

1.1 การปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

1.2 การสังเกตการสอนในชนัเรียนซึงกนัและกนั 

1.3 การทบทวนยอ้นคิดหลงัการสังเกตชนัเรียน 

1.4 การร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

2. บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

2.1 นาํแผนทีกาํหนดไปใชใ้นการปฎิบติัจริง 

2.2 การสังเกตการสอนในชนัเรียนซึงกนัและกนั โดยใชเ้ครืองมือสังเกตการสอนที
พฒันาขึน 

2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล คือเพือนอาจารยร่์วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการสอน
แต่ละครัง 

2.4 การทบทวนสะทอ้นคิด (reflection and feedback) คือเพือนอาจารยส์ะทอ้นผล
ปฏิบติัการสอนและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัซึงกนัและกนั 

3. บทบาทหน้าทีของผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  อาํนวย
ความสะดวกจดัหาทรัพยากร ประสานงานระหว่างอาจารย ์บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัของ
อาจารย ์

ขันที  7  การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการไตร่ตรองสะท้อนคิดจากผลการสังเกตการสอน 
และผลการร่วมกันวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ 
และการประเมินผลเพือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง (Learning from reflection: L) คือ อาจารย์
ร่วมกันทบทวนสะท้อนคิดและสรุปการปฏิบัติในด้านผลการเรียนรู้  ทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา   ตลอดจนความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูง
ตลอดภาคเรียน 

1. วธีิการดาํเนินการ   

1.1 สนทนากลุ่มเพือไตร่ตรองสะท้อนคิดและเรียนรู้ผลจากการร่วมกันพฒันา
วชิาชีพ   

1.2 สนทนากลุ่มเพือหารือเพือแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์และ
ผลการวจิยั  

1.3 สนทนากลุ่มเพือสรุปและประเมินผล  
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2. บทบาทของอาจารย ์

2.1 นาํเสนอผลการปฏิบติังานเกียวกบัขอ้มูลดา้นผลการเรียนและความสามารถใน
การคิดขนัสูงของผูเ้รียนและผลการวจิยัจากการร่วมกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

2.2 ร่วมกนัสนทนา อภิปราย ไตร่ตรองสะทอ้นคิดถึงผลของการปฏิบติัทีเกิดขึน
และสรุปทงัในสิงทีเป็นผลสําเร็จเพือเป็นองค์ความรู้ทีใช้เป็นตน้แบบในการพฒันาและสรุปผลที
เป็นจุดทีควรพฒันาเพือนาํไปสู่การวางแผนในการพฒันาต่อไป 

3. บทบาทของผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน ร่วมสังเกตการ  จดัเตรียมกิจกรรม อาํนวย
ความสะดวก  บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ และสรุปขอ้มูลเพือนาํเสนอผลการ
พฒันาวชิาชีพต่อระดบันโยบาย 

4. เงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้

4.1 ระบบสนบัสนุน  (supporting  system) ไดแ้ก่  นโยบายและการให้ความสําคญัของ
สถาบนักบัผูมี้ความตงัใจและมุ่งมนัในการพฒันาการเรียนการสอน  

4.2 ความพึงพอใจ เต็มใจทีจะร่วมพฒันาวิชาชีพและพฒันาผูเ้รียน (commitment)  ของ
อาจารย ์

4.3 การอํานวยความสะดวกช่วยเหลือ  (facilitator)  โดยให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ สือ อุปกรณ์ 

5. ปัจจยัสนบัสนุนในการนาํรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ เอสยทีูโกล (SUTGOAL)                    

ทีพฒันาขึนไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอ้งมีปัจจยัสนบัสนุนการนาํรูปแบบไป
ใช ้ 2  ประการ คือ 

5.1 การพฒันาวิชาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนักในความสําคญัของการพฒันา
วิชาชีพ ความตอ้งการของอาจารยที์มีความมุ่งมนัจริงใจและเต็มใจในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

(commitment)  ร่วมมือกัน  (collaboration) เคารพยอมรับซึงกนัและกนั  (trustfulness) อุทิศเวลา
ใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน  

5.2 มหาวิทยาลัย  และนโยบายของการบริหารงานทุกระดับ  ตระหนักถึง
ความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพโดยให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์  สิงอาํนวย
ความสะดวก และทีสาํคญัคือการใหก้ารยอมรับ การชืนชม การให้ความสําคญั (recognition) กบัผูที้
มีความมุ่งมนัตงัใจกบัการพฒันาการเรียนการสอน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัครังนีเป็นการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือ 
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ประชากร  คืออาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จาํนวน  

คน ในสาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลห
การ วิศวกรรมสิงแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ 

วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี 

วศิวกรรมเครืองกล วศิวกรรมเซรามิก วศิวกรรมโทรคมนาคม และวศิวกรรมพอร์ลิเมอร์  

นกัศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ระดบัปริญญาตรี ประจาํ
ภาคการศึกษาที  และ  ปีการศึกษา   จาํนวน ,  คน จาํแนกเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

 คน  เทคโนโลยีขนส่งและโลจิสติกส์  คน วิศวกรรมการผลิต  คน วิศวกรรมไฟฟ้า  

คน วิศวกรรมโยธา  คน วิศวกรรมโลหการ  คน วิศวกรรมสิงแวดลอ้ม  คน วิศวกรรม 

อุตสาหการ  คน เทคโนโลยีธรณี  คน วิศวกรรมธรณี  คน วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์  

คน วิศวกรรมยานยนต์  คน วิศวกรรมอากาศยาน  คน  วิศวกรรมเกษตร  คน วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  คน วิศวกรรมเคมี  คน วิศวกรรมเครืองกล  คน  วิศวกรรมเซรามิก   

คน วิศวกรรมโทรคมนาคม  คน และวิศวกรรมพอร์ลิเมอร์  คน แมคคาทรอนิกส์  คน 

วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยก์ลุ่มวศิวกรรมศาสตร์ จาํนวน  คน ซึงมาจากสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม  คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล  คน และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คน ซึงไดม้า
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คุณสมบติัคือมีประสบการณ์การสอน  ปี ขึนไป 

และให้อาจารยที์มีคุณสมบติัตามเกณฑ์อาสาสมคัร (volunteer Sampling) มีประสบการณ์ใกลเ้คียงกนั  

มีความรู้ความสามารถใกลเ้คียงกนั เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที
ศึกษาในรายวชิา   คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า  จาํนวน  คน นกัศึกษาทีศึกษาในรายวิชา 

 พลศาสตร์ของก๊าซ  จํานวน   คน  นักศึกษาทีศึกษารายวิชา    กลศาสตร์
เครืองจกัรกล จาํนวน  คน นกัศึกษาทีศึกษาในรายวิชา  424201 หลกัวิศวกรรมเคมี จาํนวน  คน 

รวมทงัสิน  คน  ซึงเป็นนักศึกษาทีได้รับการสอนโดยอาจารยผ์ูไ้ด้รับการพฒันาวิชาชีพจาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และการพฒันาวิชาชีพครังนีผูว้ิจยัเป็นผูติ้ดตามดูแลกระบวนการ 

(Process Mentor) เพือช่วยเหลือสนบัสนุนอาํนวยความสะดวกให้คาํแนะนาํ และสังเกตพฤติกรรม
การพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 

แบบแผนการวจัิย 

แบบแผนการในการศึกษาครังนีใช้รูปแบบการวิจัยก่อนการทดลอง (pre-experimental 

design)  (Campbell and Stanley, 1963: 37) โดยประยุกตใ์ชแ้บบการทดลองกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (one - group pretest-posttest design) สําหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
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เพือตอบวตัถุประสงคข์อ้ที .  และ .   quasi-experimental designs  แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่ม
ตวัอยา่งของการทดลองต่อเนือง (equivalent time-sample designs)  (นิคม ตงัคะพิภพ : 331)  เพือ
ตอบวตัถุประสงคข์อ้ที .  ในการศึกษาพฒันาการของอาจารย ์ ดงันี 

แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group 

pretest-posttest design)   

 

O1  X  O2 

 

 X         = การทดลองโดยใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา 

O =  การทดสอบ แบ่งออกเป็น 

O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง ประกอบดว้ย 

1. ประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์

2. ประเมินแผนการสอนของอาจารย ์

3. ประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา 
O2            คือ การทดสอบหลงัการทดลองใชรู้ปแบบ 

ประกอบดว้ย 

1. ประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์

2. ประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา 
3. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการ

จดัการสอนของอาจารยที์ใช้รูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการ
สอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

4. สนทนากลุ่มในประเด็นความคิดเห็นทีมีต่อความ
เหมาะสมของรูปแบบของกลุ่มอาจารย ์
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แบบแผนการทดลองแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการทดลองต่อเนือง 

(equivalent time-sample designs)   

 

 

X1    O1    X1    O2    X1  O3  

 

 

 X1         = การทดลองโดยใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา 

O =  การทดสอบ แบ่งออกเป็น 

O1 คือ  การศึกษาความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงครังที     

O2    คือ      การศึกษาความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงครังที  

O3    คือ     การศึกษาความความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงครังที   

 

ตัวแปรทศึีกษา 
ตัวแปรจัดกระทํา ได้แก่ รูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเป็น

ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  
ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ 

ประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ประกอบดว้ย 

1. ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์

2. ความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

3. ความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์

4. ความคิดเห็นของอาจารย์ทีมีการต่อการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา 

5. ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาหลงัการสอนของอาจารย ์

6. ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการสอนของอาจารย ์
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เครืองมือทีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ ของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา ในการศึกษาครังนี เป็นเครืองมือทีผูว้จิยัพฒันาขึน มีดงัต่อไปนี 

ฉบบัที 1  แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง (อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที 2   แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวิชาชีพ ทีมีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของ
ตนเอง (reflective Journal)  (อาจารยเ์ป็นผูบ้นัทึก) 

ฉบบัที 3      แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บ
การพฒันาวชิาชีพ โดยผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทึก 

ฉบบัที  4      แบบประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง 

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที  5      แบบประเมินแผนการสอน (ผูว้จิยัประเมิน) 

ฉบบัที  แบบสังเกตการสอน (เพือนอาจารยเ์ป็นผูบ้นัทึก) 

ฉบบัที 7 แบบทดสอบทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา (อาจารยเ์ป็นผูท้ดสอบ) 

ฉบบัที   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการสอนของอาจารย ์

(นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมิน) 

ฉบบัที 9  ประเด็นสนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารยที์
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
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ตารางที 2   คุณภาพของเครืองมือทีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ 

ลาํดบั ชือเครืองมือ 
ลกัษณะการ

วดั 

ค่าคุณภาพของ
เครืองมือ 

เกณฑ ์ ค่าทีได ้

1 แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเรืองการ
จดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

rating scales: 

5 scales 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
. - .  

2 แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บ
การพฒันาวิชาชีพทีมีต่อความสามารถใน
การจดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

(reflective journal) 

qualitative 

data 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
. - .  

 แบบสงัเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพ
โดยผูวิ้จยัเป็นผูบ้นัทึก  

(reflective observation) 

chacklist and 

qualitative 

data 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
. - .  

 แบบประเมินความสามารถในการจดัการ
สอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง (อาจารย์
ประเมินตนเอง) 

rating scales: 

5 scales 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
. - .  

5 แบบประเมินแผนการสอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงโดยผูวิ้จยัเป็นผูป้ระเมิน 

rating scales: 

5 scales 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
. - .  

6 แบบสงัเกตการสอน qualitative 

data 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
.  

7 แบบทดสอบทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา 

multiple 

choices 

- - - 

rubric scales:  

3 scales 

8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการจดัการสอนของอาจารย ์

rating scales: 

5 scales 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
. - .  

9 ประเด็นการสนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็น
ทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

qualitative 

data 

construct validity  ≥ 3.50 

SD. <1.00 
.  

 

การดาํเนินการวิจยั   ประกอบดว้ย 

1. การดาํเนินการทดลอง 

1.1 ขออนุญาตดาํเนินการทดลอง 

1.2 ประสานงานกบักลุ่มทดลอง โดยกาํหนดวนั เวลาและปฏิทิน สําหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  

1.3 จดัเตรียมเอกสารประกอบการทดลอง ตลอดจนการจดัเตรียมสือ อุปกรณ์ 

1.4 ดาํเนินการทดลองตามแผนทีกาํหนดไว ้
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.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.1 เก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง เป็นการเก็บขอ้มูลก่อนการเริมทดลองใช้รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกล (SUTGOAL model) ดงันี 

ประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของอาจารย ์ดว้ยการใชแ้บบประเมินความรู้ความเขา้ใจเรืองการจดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมความสามารถในการคิดขนัสูง  (อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยด์ว้ย  แบบประเมินแผนการสอน
ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง (ประเมินโดยผูว้จิยั) แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง (อาจารยป์ระเมินตนเอง)  

ประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา แบบทดสอบประเมินทกัษะการคิด
ขนัสูงของนกัศึกษา  ดงันี 

 

ตารางที 3  เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง 

รายการเครืองมือทีใช ้

ผูป้ระเมิน ผูรั้บการประเมิน/ผูใ้หข้อ้มูล 

ผูว้ิจยั 
ผูส้อน/เพือน
อาจารย ์

ผูว้ิจยั ผูว้ิจยั 
ผูส้อน/เพือน
อาจารย ์

นกัศึกษา 

แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการ
จดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

     

 

 

แบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูง (ผูว้ิจยัประเมิน) 

 

 

    

 

 

แบบประเมินความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

  

 

   

 

 

แบบทดสอบทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา (อาจารยเ์ป็นผูท้ดสอบ) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.2 เก็บขอ้มูลระหว่างการทดลอง เป็นการเก็บขอ้มูลของการทดลองใช้รูปแบบการ
ร่วมกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล ซึงเป็นระยะที 6  A: Approaching professional development plan 

ดว้ยการประเมินความสามารถจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง  โดยการใชแ้บบ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงจากการประเมินตนเอง
ของอาจาย ์และบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพ ทีมีต่อความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง (refective journal) จาํนวน 3  ครัง คือ  หลงัจาก
เสร็จสินการจัดการเ รียนการสอนในสัปดาห์ที   ในเดือนที   เ ดือนที   และเดือนที                              

ของภาคการศึกษาที  และ  ปีการศึกษา  และ เก็บรวมรวมขอ้มูล สังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
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การจดัการเรียนการสอน (โดยเพือนอาจารยเ์พือเป็นขอ้มูลในการสะทอ้นความคิด)  จาํนวน 1 ครัง 

ในระหว่างการจดัการเรียนการสอนโดยอาจารยต์กลงนดัหมายกนัในการสังเกต  และเก็บขอ้มูล
สังเกตบนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพโดยผูว้ิจยั 

ตลอดระยะของการพฒันาวชิาชีพ 

 

สรุปการใชเ้ครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหวา่งการทดลองดงัแสดงในตารางที 4 

 

ตารางที 4  เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งการทดลอง 
 

รายการเครืองมือทีใช้ 
ผูป้ระเมิน ผูรั้บการประเมิน/ผูใ้ห้ขอ้มูล 

ผูวิ้จยั เพือนอาจารย/์

อาจารย ์

ผูวิ้จยั เพือนอาจารย/์

อาจารย ์

นกัศึกษา 

แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บ
การพฒันาวิชาชีพทีมีต่อความสามารถใน
การจดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

(reflective Journal) 

  

 

  

 

 

แบบสงัเกตการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
ของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพ 

(reflective Observation) (ผูวิ้จยับนัทึก) 

 

 

   

 

 

แบบประเมินความสามารถในการจดัการ
สอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง (อาจารย์
ประเมินตนเอง) 

  

 

  

 

 

แบบสงัเกตการสอน เพือเป็นขอ้มูลสะทอ้น
ความคิด  (เพือนอาจารยบ์นัทึก)  

  

 

  

 

 

 

2.3 เก็บขอ้มูลหลงัสินสุดการทดลอง เป็นการเก็บขอ้มูลหลงัสินสุดการทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกลด้วยการประเมินความเชียวชาญดา้นการสอน โดยใช้แบบ
ประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง โดย
อาจารย์ประเมินตนเอง แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารย์ผูไ้ด้รับการพฒันาวิชาชีพ ทีมีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง (reflective journal)  แบบประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง ทีอาจารยป์ระเมินตนเอง  

แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพโดยผูว้ิจยั    

และประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา โดยใชแ้บบวดัและประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา  เก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์โดย
ใช้แบบสอบถามพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์และเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
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เชียวชาญด้านการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยการ
สนทนากลุ่ม  ดงัตารางที 5 

 

ตารางที 5  เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัการทดลอง 

 ผูป้ระเมิน ผูรั้บการประเมิน/ผูใ้หข้อ้มลู 

ผูว้จิยั 

เพือน
อาจารย/์

อาจารย ์

นกัศึกษา ผูว้จิยั 

เพือน
อาจารย/์

อาจารย ์

นกัศึกษา 

แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการ
จดัการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

     

 

 

แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ู ้
ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพทีมีต่อ
ความสามารถในการจดัการสอนทีส่งเสริม
การคิดขนัสูง (reflective journal) 

     

 

 

แบบประเมินความสามารถในการจดัการ
สอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

  

 

   

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการ
พฒันาวชิาชีพ (reflective observation) 

(ผูว้จิยับนัทึก)  

 

 

    

 

 

แบบประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา (อาจารยเ์ป็นผูท้ดสอบ) 

  

 

    

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ต่อการจดัการสอนของอาจารย ์ 

  

 

  

 

ประเดน็สนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็นที
มีต่อรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนที
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 วเิคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบดา้นความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย์   
โดยใช ้ค่าเฉลีย (mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ร้อยละ (percentage) และสถิติ
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แบบไม่อิงค่าพารามิเตอร์ (non parametric) โดยทดสอบอนัดบัทีมีเครืองหมายกาํกบัของวิลคอกซนั 

(the wilcoxon signed ranks test)  

3.2 วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบดา้นพฒันาการความสามารถดา้นการสอน
ของอาจารย ์โดยใช้(mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์เนือหา 
(content analysis) 

3.3 วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ด้านความสามารถในการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษา โดยใชค้่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าสถิติทีแบบ dependent ของอาจารยแ์ต่ละคน 

3.4 วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษา จากแบบสอบถาม โดยใชค้่าเฉลีย (mean)  

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3.5  วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นทีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพทีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยใชก้ารวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 

 

ขนัตอนท ี   การพฒันา  (Development2  : D2)  คือ ขันการประเมินผลและปรับปรุง  
(Evaluation: E) การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพ 

 

การดาํเนินการวิจยัในขนัตอนนี ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการวิจยัและพฒันา (research and 

development) ในขนัของการพฒันา (Development2  : D2)  และแนวคิดการประเมินผลในขนัการ
ประเมินผล (Evaluation) ของการออกแบบเชิงระบบของครูซ (Kruse, 2004) ซึงเป็นการนาํผลการ
ทดลองตามกระบวนการและเงือนไขของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพในขนัตอนที 3 ทงัที
เป็นผลทีได้จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา  ความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการใช้รูปแบบ 

ความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการสอนของ
อาจารย ์รวมทงัผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นทีมีต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ มาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล 

(SUTGOAL model) ใหมี้ความเหมาะสมมากยงิขึน และพร้อมทีจะนาํไปใชต่้อไป  

 

วตัถุประสงค์ 

เพือประเมินผลการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญ
ดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบความรู้
ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของอาจารยก่์อนและหลงัการใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ  ประเมินความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ในการ
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จดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  ศึกษาพฒันาการความสามารถในการสอนของอาจารย์
ในช่วงระหวา่งการพฒันาวิชาชีพ และศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพทีมี
ต่อรูปแบบฯ ทีพฒันาขึน รวมทงัเปรียบเทียบความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ และศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย์ แล้วนําขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการร่วมมือกัน
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (SUTGOAL Model) ให้สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อไป 

 

วธีิดําเนินการ 
1. ประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด

ขนัสูงของอาจารย ์

2. ประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ 

3. ศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยที์ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ 

4. ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพฯ 

5. ประเมินความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบฯ  

6. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บ
การพฒันาวชิาชีพโดยรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพฯ ทีพฒันาขึน 

7. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีส่งเสริมความเชียวชาญ
ดา้นการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  (SUTGOAL model) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ 

1. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบด้านความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย ์  

โดยใช้ ค่าเฉลีย (mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)  ร้อยละ (percentage) และ
สถิติแบบไม่อิงค่าพารามิเตอร์ (non parametric) โดยทดสอบอนัดบัทีมีเครืองหมายกาํกบัของ           

วลิคอกซนั (the wilcoxon signed ranks test) และการวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 

2. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบด้านพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของ
อาจารย ์โดยใช้ค่าเฉลีย (mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)  และการวิเคราะห์
เนือหา (content analysis) 

3. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ดา้นความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษา 
โดยใชค้่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าสถิติทีแบบ dependent ของอาจารยแ์ต่ละคน 
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4. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษา จากแบบสอบถาม โดยใชค้่าเฉลีย (Mean) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

5.  วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นทีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพที
ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยใชก้ารวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 
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บทท ี4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครังนี เป็นการวจิยัและพฒันา (research and development) ทีใชก้ระบวนการวจิยัเชิง
ผสมผสานวิธี (mixed method research) แบบผสมผสานถ่ายโยง (transformative design)   

(Creswell and Clark, 2011: 96-99, 127-129) ซึงประกอบด้วยการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 

(quantitative) และเชิงคุณภาพ (qualitative) และใช้แบบการวิจัยเชิงทดลอง pre-experimental 

design  (Campbell and Stanley, 1963: 37) โดยประยุกตใ์ชแ้บบการทดลองกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (one - group pretest-posttest design) ผสมผสานกบัแบบการวิจยักึง
ทดลอง (quasi-experimental designs) แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเนือง 

(equivalent time-sample designs)  (นิคม ตงัคะพิภพ, : 331) มีวตัถุประสงค์เพือการพฒันา
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา และตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของ
รูปแบบทีพฒันาขึน โดยดาํเนินการวิจยัตามแนวคิดการพฒันา   เพือให้การพฒันารูปแบบการร่วมมือ
กนัพฒันาวชิาชีพครังนีบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น  ตอน ดงันี 

 

ตอนที   ผลการพฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพ เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ตอนที   ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา              
โดยนาํเสนอ 

.    ผลการประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง 
ของนกัศึกษา 

.    ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ระหว่างการใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ  ช่วงละ   เดือน เป็นระยะเวลา   เดือน 
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  .    ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีการต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนั 

พฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

.   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช ้

รูปแบบ 

.    ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยที์ 

ใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
 

ตอนท ี1   ผลการพฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพัฒนาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
การนาํเสนอผลการพฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนั

พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยนาํเสนอเพือตอบคาํถามการวิจยัขอ้ 1) คือ รูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพฯ มีองค์ประกอบและกระบวนการอย่างไร และมีความสมเหตุสมผลในระดบัใด        

โดยมีขนัตอนและรายละเอียดดงันี 
1. การวจิยัเพือศึกษาวเิคราะห์และประเมินสภาพความตอ้งการจาํเป็น โดยการวิเคราะห์

สิงทีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั (Research (R1): Analysis)  

การศึกษาในขนัตอนนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาสภาพสาเหตุและปัจจยัทีส่งผลต่อ
การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของอาจารยที์ส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา และการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ เพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพือ
เป็นข้อมูลพืนฐานทีนําไปสู่การพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาดว้ย
ขนัตอนการศึกษา อนัประกอบด้วย 1) การศึกษาวิเคราะห์สิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง 2) 

การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 3) การระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์ 

ในการศึกษาวเิคราะห์สิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์
คุณลกัษณะความเชียวชาญดา้นการสอน ขอ้กาํหนดเกียวกบัมาตรฐานการพฒันาอาจารยแ์ละการเรียน
การสอนจากกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา 
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คุณลกัษณะของผูมี้ทกัษะการคิดขนัสูง ขอ้มูลพืนฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย และหลกัสูตร ดว้ย
วธีิการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ร่วมกบัการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มสาขาวชิา 
อาจารย ์ สอบถามและสัมภาษณ์อาจารย ์และนกัศึกษา  

ในการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา 
หลกัการแนวคิดการวิจยัและพฒันา หลกัการแนวคิดการออกแบบเชิงระบบ หลกัการแนวคิดการ
วิจยัแบบผสมผสานวิธี  หลกัการแนวคิดการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั หลกัการแนวคิดการ
พฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง หลกัการแนวคิดการโคช้ทางปัญญา การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการ
ในชนัเรียน หลกัการแนวคิดการสือสาร ทฤษฎีการเปลียนแปลง ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม  

ทฤษฎีสังคมเชิงวฒันธรรม  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ การเรียนรู้ด้วยการนาํตนอง หลักการ
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง ดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

ส่วนการระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค์ ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิเคราะห์ช่องวา่ง
ระหวา่งสิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง ร่วมกบัผลการศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้งมาสังเคราะห์ประเด็นทีตอ้งนาํมาพฒันาโดยระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค์
ใหเ้กิดความชดัเจนและตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอรายละเอียดของ  ) การวเิคราะห์สิงทีคาดหวงั กบัสภาพ
ทีเป็นจริง  2) การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ) การระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์ดงันี 

ผลการวเิคราะห์ช่องวา่งระหวา่งสิงทีคาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง ดว้ยการศึกษา
สภาพทีคาดหวงัเกียวกบั ทกัษะการคิดขนัสูง ความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์และรูปแบบ
การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ ร่วมกบัการศึกษาสภาพตามความ
เป็นจริงทีเกิดขึนของหน่วยงาน ทีเป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษา และเลือกศึกษาสภาพทีเป็นจริงใน
เชิงลึกของสํานกัวิชาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ซึงเป็นสถาบนัการศึกษาแห่ง
หนึงในระดบัอุดมศึกษา ดว้ยวธีิการเลือกอยา่งเจาะจง ทงันีเพือระบุสภาพปัญหาทีมีความจาํเป็นที
ตอ้งการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ดว้ยวธีิการศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ร่วมกบัการสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่มในกลุ่มผูบ้ริหาร (หวัหนา้สาขาวิชา) อาจารย ์และนกัศึกษา ผลการศึกษาพบวา่  
ทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับตาํกว่าเป้าหมายที

คาดหวงั ทงันี จากผลการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบว่า ทกัษะการคิดขนัสูง
เป็นทกัษะทีมีความจาํอยา่งยงิเป็นต่อการดาํรงชีวติในสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ รวมทงัสังคม
ในยุคสือสารสารสนเทศ และการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทงันีรวมถึงบุคลากรทางดา้น
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทีลกัษณะการปฏิบติังานตอ้งอาศยัการตดัสินใจเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร 
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เลือกวิธีการทีดีทีสุด ปลอดภยั และคุม้ค่าทีสุดแก่สถานประกอบการ วินิจฉยัปัญหา แกปั้ญหา และ
ออกแบบระบบต่างๆ ได ้ รวมทงัสามารถพฒันาศาสตร์และองคค์วามรู้ทางวิชาชีพให้ทดัเทียมและ 

กา้วทนัความเจริญทางเทคโนโลยี  (Niewoehner, 2000; Sobek II, Jain 2000; Claris and Riley, 

2000; Rugarcia, Feder, Wood and Stice, 2000) นอกจากนนั สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพของวิศวกรทงัในระดบัชาติและนานาชาติต่างให้ความตระหนกัและ
เห็นความสําคญัของความสามารถในการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ดังปรากฏในหลักฐานเอกสารต่างๆ ทีได้มีการกําหนด
ความสามารถในการคิดขนัสูงให้เป็นสมรรถนะและคุณลกัษณะหนึงของผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา 

ตลอดจนมีการกําหนดเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  ของ
วิศวกรรมศาสตร์ (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ) และ ABET หรือ Accreditation 

Board for Engineering and Technology (Claris and Rlley, 2000; Rugarcia and others, 2000) 

ดงันนั ในการผลิตบณัฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละหลกัสูตรต่างมุ่งเน้นให้ผูส้ําเร็จการศึกษามี
ทกัษะการคิดขันสูง ซึงทกัษะการคิดขนัสูงเป็นทกัษะทีมีความจาํเป็นอย่างยิงต่อการเรียนรู้ การ
ดาํรงชีวิต และการปฏิบติังาน จึงเห็นไดว้า่ สิงทีคาดหวงัทีสําคญัประการหนึงในการจดัการศึกษา 
และในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ การผลิตบณัฑิตทีมีทกัษะการคิดขนัสูง (Niewoehner, 2000; Sobek II, Jain 

2000; Claris and Riley 2000; Rugarcia, Feder, Wood and Stice, 2000) 

อยา่งไรก็ตาม สภาพทีเป็นจริงของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา พบวา่ นกัศึกษา
มีทกัษะการคิดขนัสูงตาํกวา่เป้าหมายทีกาํหนด ดงัขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
ต่างๆ พบว่า ผูส้ําเร็จการศึกษาและนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษามีความสามารถในการคิดขนัสูงอยูใ่น
ระดบัตาํกว่าเป้าหมายทีคาดหวงั ดงัผลการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการการประเมินสภาบนัการศึกษา
อุดมศึกษาของ สมศ. และ OECD พบว่า มีสถาบนัการศึกษาทีจดัว่ามีมาตรฐานยอมรับได้เพียง    

ร้อยละ .   และการจัดการศึกษาทีเชือมโยงกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยประเมิน
ความสามารถทีเกียวขอ้งกบัการคิดไดแ้ก่ ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์  ความสามารถทางดา้น
วิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา  จากผลการประเมินพบว่าผูเ้รียนของไทยอยู่ในระดับตาํกว่า
มาตรฐานโลก (สาํนกังานประเมินผลการจดัการศึกษา สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  : 49-50) 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสภาพทีเป็นจริงโดยการสนทนากลุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งที
เลือกอยา่งเจาะจง จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ทีประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูท้รงคุณวุฒิ และ
อาจารย ์จาํนวน 13 คน เมือวนัที  พฤษภาคม 2554 การสัมภาษณ์อาจารยอ์ย่างไม่เป็นทางการ 

จาํนวน  คน ในวนัที 23 กรกฎาคม 2555 การสัมภาษณ์นกัศึกษาวนัที  กนัยายน   การ
สัมภาษณ์นกัศึกษาชนัปีที 2-3 ทีทาํหน้าทีพีเลียงทางวิชาการให้กบันกัศึกษาชนัปีที 1 จาํนวน  
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คน ในวนัที 13  พฤษภาคม 2554 ในประเด็นสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั พบวา่ การเรียนรู้ของนกัศึกษาขาดความเขา้ใจอยา่งลึกซึงเกียวกบัแนวคิดและหลกัการ
ของเนือหา ใชก้ารเรียนรู้แบบท่องจาํ มากกวา่การใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์แยกแยะ การเชือมโยง
ความสัมพนัธ์ของเนือหา การให้เหตุผล และการสรุปหลักการสาระสําคญัของเนือหา อนัเป็น
พืนฐานทีจะนาํไปสู่การใช้กระบวนการคิดอย่างมีในการตดัสินใจแกปั้ญหา ส่งผลให้นกัศึกษาไม่
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทีไดเ้รียนรู้จากภาคทฤษฎีไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ทีแตกต่าง
จากเดิม ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ต่อไปนี 

“นกัศึกษาทีมีผลการเรียนตาํมีเจตคติทีไม่ดีต่อการเรียน ขาดวินยัและเป้าหมาย
ของตนเอง ขาดแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจใหเ้รียนจบ ขาดความรับผิดชอบ                

นอนดึก มาเขา้เรียนสาย ขาดเรียน ไม่ตงัใจเรียน เรียนแลว้ลืมจาํไม่ได ้ ไม่ทาํ
การบา้น”  

(สนทนากลุ่มผูบ้ริหารและอาจารย:์  19 พฤษภาคม 2554) 

หรือคาํสนทนาของอาจารยอี์กท่านหนึงทีกล่าววา่  

“เมือสอนนกัศึกษาทาํโจทยใ์นวิชาคาํนวณนกัศึกษามกัจะจาํเฉพาะโจทยที์
อาจารยส์อน เมือนกัศึกษาเจอโจทยห์ลายชนั โจทยที์ซับซ้อนขึนนกัศึกษา
กลบัทาํไม่ได ้ ทงัๆ ทีอาจารยมี์สูตรใหแ้ทนค่าแลว้”  

(สมัภาษณ์อาจารย ์: 23 กรกฎาคม 2555) 

“นกัศึกษาไม่กลา้ถาม  ส่วนหนึงมาเรียนเพือใหผ้า่นเท่านนั ไม่ไดพ้ยายามทีจะ
เรียนรู้เพราะเห็นคุณค่าส่งผลใหน้กัศึกษาลอกการบา้นไม่เขา้เรียน ไม่คน้ควา้
เพิมเติม” 

   (สมัภาษณ์อาจารย ์: 23 กรกฎาคม 2555) 

“เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถามตลอด ทงัในหอ้งเรียน และจดั office hour ใหเ้ขา้
มาปรึกษา แต่นกัศึกษากไ็ม่เขา้มาอยูดี่” 

           (สมัภาษณ์อาจารย ์: 23 กรกฎาคม 2555) 

 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัศึกษา ทีนกัศึกษากล่าววา่ 

“ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่ชอบบางรายวิชา ไม่ชอบเรียน แลว้ผลทีตามมาคือทาํ
เกรดไม่ดี เรียนเพือผา่น ไม่ไดส้นใจอยา่งจริงจงัในรายวิชานนั ยิงมีแบบฝึกหดั
ยิงเกลียดรายวิชานนัต่อไป 
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(สมัภาษณ์นกัศึกษา: 28 กนัยายน ) 

“นอนดึก ตืนสาย ทานอาหารเยอะเกินไป นอนหลบัในหอ้งเรียน ไม่ทบทวน
ก่อนเขา้เรียน เลิกเรียนไม่ทบทวน ไม่อ่านหนงัสือ” 

 (สมัภาษณ์นกัศึกษา: 28 กนัยายน ) 

“ขีเกียจเองครับ จดัเวลาไม่ดี  ไม่ตงัใจ  อาจารยส์อนดีอยูแ่ลว้ แต่ไม่ตงัใจเอง” 

 (สมัภาษณ์นกัศึกษา: 28 กนัยายน ) 

 

และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การขาดทกัษะของการใชก้าร
คิดวเิคราะห์ การให้เหตุผล และการเขา้ใจในหลกัการสาํคญัของการเรียนในรายวชิา ทาํใหน้กัศึกษา
ไม่สามารถนาํความรู้ทีไดเ้รียนรู้จากภาคทฤษฎีไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง ดงัทีนกัศึกษา
อีกคนหนึงกล่าววา่ 

 

“สามารถเขา้ใจในรายวิชาทีสูงขึนมากแต่นาํไปประยกุตเ์ขา้กบัการปฏิบติัการ
เห็นภาพรวมไดน้อ้ย” 

(สัมภาษณ์นกัศึกษา: 28 กนัยายน 2554) 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานดา้นการสอนของอาจารยพ์บวา่ความเชียวชาญดา้น
การสอนของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัตาํกวา่ทีคาดหวงั จากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัที
เกียวขอ้ง ร่วมกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม พบวา่ ความเชียวชาญดา้นการสอน เป็น
ความสามารถหนึงในดา้นความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีอาจารยทุ์กคนควรไดรั้บการ
พฒันาเพือการจดัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลการศึกษาวิจยัต่างๆ แสดง
ให้เห็นว่า อาจารย์ถูกคาดหวงัว่าจะมีความเชียวชาญทังด้านเนือหาและการสอน (pedagogy 

content knowledge) และเป็นหนา้ทีของอาจารยทุ์กคน ตอ้งรับผิดชอบทีจะคน้หาวิธีสอน เทคนิค 

และกลวิธีการสอน ทีไม่เพียงแต่สอนให้รู้เนือหาสาระตามหลักสูตรเท่านัน แต่ต้องสร้างให้
นกัศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้ และสามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตโ์ดยการถ่ายโยงไดด้ว้ย  

จากการศึกษาสภาพปัญหาจากการประชุมเพือประเมินภารกิจการจดัการเรียนการ
สอนทุกภาคการศึกษา พบวา่มีนกัศึกษาทุกสาขาวิชาซึงมีจาํนวนมากผลการเรียนตาํกวา่ 2.00 ทีเป็น
เกณฑ์ผ่านทีมหาวิทยาลยักาํหนด และมีส่วนหนึงทีพน้สภาพเพราะผลการเรียนไม่ไดต้ามเกณฑ์ที
กาํหนด หรือไม่สามารถศึกษาไดจ้นจบการศึกษาตามหลกัสูตร นกัศึกษามีระดบัพืนฐานความรู้และ
พืนฐานการคิดไม่เพียงพอต่อการศึกษาต่อยอดในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
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ซึงสอดคลอ้งกบัผลการสอบถามนกัศึกษาจากการจดัค่ายความรู้พืนฐาน และจากสัมภาษณ์นกัศึกษา
ชนัปีที 2-4 ทีทาํหนา้ทีทีเลียงทางวิชาการของนกัศึกษาชนัปีที 1 เมือวนัที   พฤษภาคม  พบวา่
นักศึกษายงัพบว่าตนเองต้องพฒันาตนเองอีกในหลายๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการเวลาชีวิต              

การเตรียมตวัก่อนเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกตใ์ช้  ดงัขอ้มูลจาการสัมภาษณ์
นกัศึกษา ต่อไปนี 

“ตวัเองจดัการเวลาไม่ดี ไม่ทาํการบา้น นอนดึก ตืนสาย” 

           (สมัภาษณ์นกัศึกษา วนัที  พฤษภาคม ) 

 

“ไม่เตรียมตวั ไม่อ่านหนงัสือก่อนเรียน  ทาํกิจกรรมมาก” 

              (สมัภาษณ์นกัศึกษา วนัที  พฤษภาคม ) 

 

“อยากให้อาจารยอ์อกขอ้สอบให้เหมือนกบัการบา้น ไม่
อยากใหอ้อกพลิกแพลง ทาํไม่ไดค้รับ” 

                                         (สมัภาษณ์นกัศึกษา วนัที  พฤษภาคม ) 

 

จากการสัมภาษณ์อาจารย  ์เมือวนัที    กรกฎาคม  และสัมภาษณ์นกัศึกษา
วนัที  กนัยายน  พบว่า  การจดัการเรียนการสอนมีปัญหาด้านการขาดความรู้ความเขา้ใจ
เทคนิควิธีสอน และรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขันสูงทีสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ลกัษณะของการเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทงันีเนืองจากอาจารยมี์ภาระงาน
มาก เวลาสอนกบัเนือหาไม่สอดคล้องกนัทาํให้สอนไม่ทนั ไม่มีเวลาพฒันาทกัษะด้านอืนๆ ของ
นกัศึกษา ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยด์งันี 

 

“ สอนสามเทอมเวลาแต่ละเทอมมีนอ้ย สอนให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ตามหลกัสูตรก็
แทบจะไม่ทนัอยู่แลว้ ไม่มีเวลากระตุน้ใหคิ้ด ถาม ตอบ  แค่สอนก็หมดชวัโมง และตอ้ง
ทาํแผนการสอนเพิมซึงตอ้งใชเ้วลา ตอนนีตอ้งทงัสอน ทงัทาํวิจยั เวลากน็อ้ย ทาํไดย้ากมาก” 

 (สัมภาษณ์อาจารยว์นัที  กรกฎาคม ) 

 

“ การสอนทีจะให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนนันเป็นเรืองทีต้องใช้ความ
เชียวชาญและประสบการณ์สูง ตอ้งเตรียมการสอน และบริหารจดัการเวลาให้ทนัและ
นกัศึกษาได ้concept ครบถว้น ซึงยอมรับวา่ยงัทาํไม่ได ้ชวัโมงบินยงัไม่ถึง” 

 (สมัภาษณ์อาจารยว์นัที  กรกฎาคม ) 
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และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาดงันี 

 

“อาจารย ์สอนเร็ว ตามไม่ทนั อธิบายยงัไงหนูกไ็ม่เขา้ใจ” 

(สมัภาษณ์นกัศึกษาวนัที  กนัยายน ) 

 

“บางวิชาเรียนแลว้ง่วงนอนมาก  อาจารยอ่์านตามพาวเวอร์พอยท ์ ไม่ค่อยอธิบาย” 

(สมัภาษณ์นกัศึกษาวนัที  กนัยายน ) 

 

อยา่งไรก็ตามนกัศึกษายงัมีความคาดหวงัให้อาจารยจ์ดัการเรียนการสอนทีพฒันา
ทกัษะการคิด ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาดงันี 

 

 “ชอบการสอนทีมีลกัษณะแบบทีใหน้กัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนได ้ เช่น มี
การถาม ตอบ เพือใหน้กัศึกษามีการเตรียมตวั และเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความ
สนใจในการเรียนมากยิงขึนเพราะถา้นกัศึกษาสามารถตอบคาํถามทีอาจารยถ์ามไดแ้ลว้
จะทาํใหน้กัศึกษารู้สึกดีและอยากเรียนรู้มากขึน”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา:  กนัยายน 2554) 

“ชอบการเรียนทีใหน้กัศึกษาไดคิ้ดวิเคราะห์ อาจใหค้าํถามหรือแนวคิดมา และนาํไปคิด
หรือวิเคราะห์ต่อ” 

(สมัภาษณ์นกัศึกษา:   กนัยายน ) 

“การสอนทีสามารถนาํไปประยกุตไ์ดจ้ริง ไม่ใช่สอนเพียงแต่ทาํขอ้สอบได ้แต่สอน
ประสบการณ์และการประยกุตใ์ชด้ว้ย” 

(สมัภาษณ์นกัศึกษา:  กนัยายน 2554) 

รูปแบบการพฒันาความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีควร จากผลการศึกษาทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบวา่ สิงทีคาดหวงั
ในการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ ตอ้งเป็นการพฒันาทีมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านการจดัการเรียนการสอน ทีช่วยให้อาจารยไ์ด ้นาํความรู้ไปสู่การปฏิบตัิได้จริง 

รวมทงัยงัเป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพทีเป็นไปอย่างต่อเนือง บูรณาการประสานเขา้ไปใน
การปฏิบติังานประจาํวนั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารยเ์ป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถพฒันาตนเอง โดยมีการแลกเปลียนเรียนรู้  ไตร่ตรองประสบการณ์กบัเพือนอาจารยใ์น
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ระหว่างการปฏิบติังาน หรือเรียนรู้จากการเผยแพร่ผลงานของอาจารย ์ตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวติ (Joyce and Showers 1988, cited by Costa and Garmston, 2002: 38) 

อยา่งไรก็ตาม สภาพการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเป็นจริง
ในปัจจุบนั พบวา่ การพฒันาอาจารยส่์วนใหญ่ใชว้ิธีการประชุมอบรม ทีใชก้ารบรรยาย การประชุม
กลุ่มย่อย มีผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวนมากในแต่ละครัง หลงัสินสุดการอบรมไม่สามารถติดตามผล
การพฒันาไดอ้ย่างต่อเนืองผูรั้บการอบรมไม่สามารถนาํความรู้ไปใช้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในการ
ปฏิบติัจริง ไม่ไดส่้งเสริมให้อาจารยมี์การพฒันาอยา่งต่อเนือง ไม่ไดส้นบัสนุนให้อาจารยส์ามารถ
เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, ; กมล สุดประเสริฐ และคณะ, 2548: 

23; Costa and Garmston, 2002: 38; Maskey 2009: 63)  

นอกจากนี สภาพทีเป็นจริงของการพฒันาอาจารย ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

พบวา่ มีการดาํเนินการพฒันาสมรรถนะของอาจารยท์งัในดา้นการพฒันาอาจารยใ์หม่ และอาจารย์
ประจาํ สําหรับดา้นการพฒันาอาจารยใ์หม่มีการจดัระบบมิตราจารยช่์วยเหลือให้คาํแนะนาํอาจารย์
ใหม่  และจดัทาํหลกัสูตรอาจารยมื์ออาชีพเพือใหอ้าจารยใ์หม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบการสอน 

ตงัแต่การวางแผนการสอน การเลือกวธีิสอน เทคนิคการสอน การวดัผลประเมินผล ส่วนอาจารยที์มี
ประสบการณ์มหาวิยาลยัมีการจดัอบรม สัมมนา เพือให้ความรู้และทกัษะ รวมทงัมีการจดัเสวนา
เพือแลกเปลียนเรียนรู้ มีการจดักิจกรรมเพือสร้างบรรยากาศทางการเรียนการสอน การให้คาํปรึกษา
โดยผูท้รงคุณวฒิุดา้นการสอน และความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

ดังนันผู ้วิจ ัยจึงนําการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ (collaborative professional 

development)  ซึงเป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาวิชาชีพ มาผสมผสานร่วมกับวิธีอืนๆ ในการ
พฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์เป็นรูปแบบหนึงทีช่วยให้อาจารยไ์ดพ้ฒันาความรู้
ในระดบัสูงมากตลอดจนอาจารยจ์ะเกิดทกัษะและสามารถนาํความรู้นนัไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัที
สูงมากเช่นกนั (Joyce and Showers 1988, cited by Costa and Garmston 2002: 38) เนืองจากการ
ร่วมมือกนัเป็นวิธีทีช่วยให้อาจารยไ์ดน้าํความรู้ไปปฏิบติัจริงในการทาํงาน ส่งเสริมให้อาจารยไ์ด้
แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้อาจารย์ได้พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนือง 

สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการในการพฒันาตามความเป็นจริง ช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมี
การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทงัเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา (วชัรา เล่าเรียนดี 2552ก: 1-8; Glatthorn, 1990: 2; Aseltine, 

Faryniarz and Rigazio-DiGilio, 2006: 6; Glickman, Gordon  and Roos-Gordon, 2010: 8) 

 

ผลจากการศึกษาทบทวนหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  ทีผูว้ิจยัได้นํามาใช้เพือการ
สังเคราะห์และพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ในการศึกษาครังนี มีรายละเอียดดงันี 
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รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารย์ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในครังนีได้นําหลกัการ
แนวคิดและทฤษฎีทีเป็นพืนฐานสําคญัและสอดคล้องกับสิงทีตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาเพือ
นาํไปสู่การพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ ซึงประกอบด้วย   1) หลักการแนวคิด
เกียวกับการพฒันาวิชาชีพครูหรือการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และความเชียวชาญด้านการสอน           

2)  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพ ไดแ้ก่  การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือ
กนั การพฒันาวชิาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง    การโคช้ทางปัญญา  การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการใน
ชนัเรียน  ทฤษฎีการเปลียนแปลง หลกัการแนวคิดการสือสาร  ทฤษฎีแรงจูงใจ  3)    หลกัการเรียนรู้ 

ไดแ้ก่ ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีการสร้างความรู้กลุ่มสร้างสรรคเ์ชิงสังคม  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่   แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 4) หลกัการ และแนวคิด เกียวกบัการคิดขนัสูง
และการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง  5) หลกัการ แนวคิดการวจิยัและพฒันา 
การออกแบบเชิงระบบ และ การวจิยัแบบผสมผสานวธีิ  6) งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

  

การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค์  จากการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิงที
คาดหวงักบัสภาพทีเป็นจริง ร่วมกบัการทบทวนหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ เพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง โดยระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึง
ประสงค ์ดงันี 

1. พฒันากระบวนการในการร่วมมือกนั พฒันาความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารย์เป็นกระบวนการการร่วมมือระหว่างอาจารย์ ซึงทังสองฝ่ายต่างเป็นผู ้ร่วมงานทีมี
ประสบการณ์ทดัเทียมกนั ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมซึงกนัและกนั เพือให้แต่ละคน
สามารถสร้างความรู้และการจดัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ที เกิดขึนจาก
ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานการณ์จริง มีความต่อเนืองตลอดชีวิต และส่งผลให้ผูเ้รียน
บรรลุเป้าหมายในการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง 

2. ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของนกัศึกษา การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงเป็นกระบวนการจดัระบบการ
เรียนการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยเทคนิควิธีสอนที
อาจารยร่์วมกนัออกแบบและพฒันาแผนการสอน ในระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัปฏิบติัตาม
บทบาทของอาจารย ์ตามกระบวนการของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ  

3. พฒันาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษา ในรายวิชากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ซึง
ประกอบด้วยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ การคิดอย่างมี
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เหตุผลโดยใช้เกณฑ์หรือขอ้มูลในการสรุปหรือตดัสินใจ ได้แก่ การวิเคราะห์แยกแยะขอ้มูล การ
ตีความ  การอ้างอิงอย่างมีหลักฐาน และการสรุป   การคิดแก้ปัญหา  (problem solving) คือ  

ความสามารถในการประยุกต์ใช้กฎในการแก้ปัญหา โดยผสมผสานแนวคิดหรือวิธีการมากกว่า         
 ขนัตอน โดยการระบุปัญหา การสร้างกลยุทธ์ในการแกปั้ญหา และการดาํเนินการแกปั้ญหา   การ
ถ่ายโยงความรู้  (learning for transfer) คือ ความสามารถในการประยุกต์ความคิดทีไดเ้รียนรู้ไป
สร้างเป็นความรู้หรือวธีิการ 

 

ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ (Development (D1) : Design and 
Development) เป็นการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพและเครืองมือทีใชใ้นการทดลอง
และเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในขนัตอนนีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพือพฒันาร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือพฒันาความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษา ตรวจสอบร่างรูปแบบตน้แบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ และแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบ
การร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ให้มีความเหมาะสมและสามารถนาํไปใช้ได้จริง  โดยนาํขอ้มูลที
วิเคราะห์ไดจ้ากขนัการวิเคราะห์ (Analysis) = วิจยั (Research1) (R1) ทงัหมด รวมถึงเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ทีพึงประสงค์ของรูปแบบมาเป็นฐานคิดในการร่างตน้แบบรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เอสยทีูโกล : SUTGOAL model) ทีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์

เงือนไขในการนาํรูปแบบไปใช้ ปัจจยัสนบัสนุน และขนัตอนการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ  ขนั 

และมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการนาํรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพไปใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือต่างๆ ผลของการศึกษาในขนันี มีดงันี 

1. การสังเคราะห์ขนัตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 
ในการออกแบบและพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพครังนี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ช้

แนวคิดแบบจาํลองการออกแบบเชิงระบบ The ADDIE Model ของ ครูซ (Kruse, 2007: 1) ร่วมกบั
แนวคิดการวิจยัและพฒันา (research and development) และการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (mixed 

method  research) สังเคราะห์เป็นขนัตอนของการศึกษาเพือพฒันารูปแบบการร่วมมือกนั ซึงจาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ในการศึกษาขนัที 1 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นได้ร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกล (SUTGOAL Model) ที
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิง
กระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้และปัจจัยสนับสนุน  โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปนี 
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องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์  ประกอบดว้ย 

 หลักการ การส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์โดยเน้นการ
พฒันาความสามารถในจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองทีส่งเสริมทักษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษาใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย  เนน้การร่วมมือกนัวิจยัเชิงปฏิบติัการ  การสะทอ้นความคิดเชิง
ปัญญาจากการแลกเปลียนเรียนรู้กนัระหวา่งเพือนอาจารยที์นาํไปสู่การพฒันาตนเองในการพฒันา
วชิาชีพอยา่งต่อเนือง  

วตัถุประสงค์ เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์นาํไปสู่การ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ แบ่งการดาํเนินการเป็น  7 ขนั ดงันี 

ขนัที 1.    การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (Sharing experience: S)  

ขนัที 2.   การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือ
กาํหนด ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding 

student’s learning outcome: U) 

ขนัที 3.    การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target 

area identification: T)  

ขนัที 4.    การกาํหนดองค์ประกอบ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating self-

professional development plan:  S)    
ขนัที  5.   การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารย์เพือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะ

การคิดขนัสูง  (Organizing plan for professional growth: O)  

ขนัที  6.   การดาํเนินการพฒันา  (Approaching professional development: A)  

ขนัที  7.   การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการ
สอน และผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้
ความคิดและประสบการณ์ และการประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอย่าง
ต่อเนือง (Learning from reflection: L)     

องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้   

1) ระบบสนบัสนุน (supporting systems) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้ความสําคญัของ
สถาบนัในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ และการให้ความสําคญักับผูที้มีความมุ่งมันตงัใจในการ
พฒันาการเรียนการสอน   
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2) ความพึงพอใจ เตม็ใจทีจะร่วมพฒันาวชิาชีพและพฒันาผูเ้รียน (commitment)  ของ
อาจารย ์ 

3) การอาํนวยความสะดวกช่วยเหลือ (facilitator)  ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดักิจกรรม
การพฒันาวชิาชีพ การให้คาํแนะนาํ การจดัทรัพยากรในการพฒันาการเรียนการสอนและการพฒันา
วชิาชีพ 

ปัจจัยสนับสนุน  
1) การพฒันาวิชาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพ 

จากความต้องการของอาจารย์ทีมีความมุ่งมนั จริงใจและเต็มใจ ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้
(commitment) ร่วมมือกนั (collaboration)  เคารพยอมรับซึงกนัและกนั (trustfulness) อุทิศเวลา
ใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน 

2) มหาวิทยาลยัและนโยบายการบริหารงานทุกระดบัตระหนกัถึงความสําคญัของการ
พฒันาวิชาชีพโดยให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก และที
สําคญัคือการให้การยอมรับ การชืนชม การให้ความสําคญั ( recognition) กบัผูมี้ความตงัใจทีจะ
พฒันาการเรียนการสอน 

การดําเนินการในขันต่างๆ ของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ  
ในการดาํเนินการตามรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ มีการดาํเนินการเป็น 7 ขนั ดงันี 

 

ขนัที 1.  การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (Sharing experience: S)  

เป็นขนัตอนทีอาจารยร่์วมมือกนัวิเคราะห์สภาพและปัญหาของผูเ้รียน ความ
จาํเป็นในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงโดยการพฒันาสู่การ
เป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน  และกระบวนการในการพฒันาวิชาชีพ ตลอดจนศึกษาความตอ้งการ
ในการพฒันาวิชาชีพของอาจารย ์ และร่วมกนักาํหนดสิงทีมีความจาํเป็นและควรไดรั้บการพฒันา 
โดยเริมตน้จากสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจ การร่วมกนัระบุปัญหาในการจดัการเรียนการ
สอน การหาแนวทางในการดาํเนินการเพือแก้ไขกับเพือนอาจารย์  เป็นการสะท้อนเชิงปัญญา 
(cognitive reflection) ตลอดกระบวนการ 

 

วตัถุประสงค์   เพือศึกษาสภาพและปัญหาของผูเ้รียนและความตอ้งการใน
การพฒันาวิชาชีพของอาจารยเ์พือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพในการ
จดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 
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วธีิการดาํเนินการ 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาผูเ้รียน
จาก และความตอ้งการของอาจารยใ์นการพฒันายุทธวิธีการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมทกัษะการคิด
ขนัสูงและการพฒันาตนเองสู่การเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

2. การสร้างความเป็นเพือน ความร่วมมือ และความไวว้างใจซึงกนัและกนั
ระหวา่งอาจารย ์

 

บทบาทของอาจารย ์

.  สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ด้วยกันโดยการ
แลกเปลียนประสบการณ์ความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน   

2. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนโดยศึกษาจากเอกสารผลการเรียนของ
ผูเ้รียน เพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาผูเ้รียนทงัดา้นความรู้และทกัษะการคิด โดยใชก้ารสะทอ้น
เชิงปัญญา (cognitive reflection) 

3. ร่วมกนัวิเคราะห์ตนเองและแนวทางพฒันาตนเองไปสู่ความเชียวชาญดา้น
การสอนโดยเชือมโยงกบัสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน และร่วมกาํหนดความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาตนเองไปสู่ความเชียวชาญดา้นการสอนด้วยการพฒันาวิชาชีพ โดยเป็นการพฒันาทงัดา้น
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะ เพือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอน
จากความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์โดยใชก้ารสะทอ้นเชิงปัญญา (cognitive reflection) 

 

บทบาทของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ในขันตอนนีผู ้วิจ ัยจะเป็นผู ้จ ัดกิจกิจกรรมการแลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์ บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ โดยกาํหนดจดัวนัที 30 พฤษภาคม 

2555 และไดเ้ป็นผูดู้แลกระบวนการมีบทบาทเป็น เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  สนบัสนุน  (process 

mentor)  เพือสร้างบรรยากาศทีดีในการพฒันาการเรียนการสอน และจดักิจกรรมเพือพฒันาการ
เรียนการสอนตามความตอ้งการของอาจารย ์ซึงอาจารยมี์ความตอ้งการในการแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนจากสถาบนัการศึกษาอืน ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัใหมี้การเสวนาในวนัที 25 มิถุนายน 

2555โดยเชิญอาจารยจ์ากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มาร่วมแลกเปลียนความรู้
และประสบการณ์  นอกจากนนัเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพและรวบรวม
ประเด็นทีไดจ้ากการแลกเปลียนประสบการณ์ 
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ขนัที   การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนด 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding student’s 

learning outcome: U) 

เป็นขนัตอนทีอาจารยร่์วมกนัสรุปปัญหาทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
ร่วมกนักาํหนดยทุธวธีิในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและสมรรถนะดา้นการสอนของตนเอง โดย
ใชก้ารสะทอ้นเชิงปัญญา (cognitive reflection)  มีการสร้างความพร้อมทางดา้นความรู้ ทกัษะ และ          

เจตคติ ต่อเพือนอาจารยเ์พือให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใช้ยุทธวิธีรูปแบบวิธีการจดัการ
เรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกนัในการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเนืองโดยกระบวนการเตรียมความพร้อมนีผูว้ิจยั/หน่วยงาน
สนบัสนุนจะเป็นผูดู้แลให้คาํปรึกษาและจดัเตรียมการจดักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมใหก้บัอาจารยต์ามความตอ้งการจาํเป็น 

 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือสรุปปัญหาทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2. เพือเตรียมความพร้อมดา้นความรู้สู่ความเชียวชาญดา้นการสอนดว้ยการ
พฒันายุทธวิธีการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียน โดยอาจารยส์ามารถสร้างยุทธวิธีจากการผสาน
ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะทางกบัความรู้ดา้นการสอน (PCK : Pedagogy Content Knowledge)  

ก่อนการปฏิบติัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพดว้ยการร่วมมือกนั 

 

วธีิการดาํเนินการ 

1. การร่วมกนัวเิคราะห์ผูเ้รียน และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. การร่วมกนัวเิคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

3. การร่วมกนักาํหนดกิจกรรมและช่วงเวลาในการดาํเนินงาน 

 

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1.  อาจารยร่์วมกนัสรุปปัญหาทีเกิดขึนทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองและยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพือการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและร่วมกันกาํหนดยุทธวิธีในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยใช้การสะท้อนเชิง
ปัญญา (cognitive reflection) 
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2.   การแลกเปลียนเรียนรู้ความเชียวชาญ (sharing expertise) เกียวกบัยุทธวิธี
การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงทังเชิงทฤษฏีและปฏิบติัเพือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  และการประเมินทกัษะการคิดขนัสูงตามแนว
ทางการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน ระหวา่งอาจารย์
ผูร่้วมโครงการซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา กบัผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน และผูเ้ชียวชาญดา้นการ
วดัและประเมินผล  จดั  ครัง  หรือจดัต่อเนืองเป็นระยะตามความตอ้งการของอาจารย ์  อาจมีการ
ฝึกอบรมตามความตอ้งการเฉพาะเรืองของอาจารย ์หรือการใหค้าํปรึกษาโดยผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

   

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ในขนัตอนนีผูว้ิจยัและหน่วยงานสนบัสนุนจะเป็นผูจ้ดัการเตรียมการในการ
จดักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ การฝึกอบรม การอาํนวยความสะดวก  และติดตามอาจารยเ์พือให้
ความช่วยเหลือหรือการให้คาํแนะนําขนัตอน แนวทางการดาํเนินการ ด้วยตนเองหรือผ่านสือ
เทคโนโลย ีเป็นระยะ โดยผูว้จิยัจะบนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 

ขนัที   การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target area 

identification: T) คือ เพือนอาจารยร่์วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้
เกิดขึนกับผูเ้รียน ร่วมกันวางแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

สร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง  แผนการร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการ
ในชันเรียน  และกาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาวิชาชีพทีมีความชดัเจน
และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

 

วตัถุประสงค ์  

เพือวางแผน กาํหนดวตัถุประสงค์การพฒันา และกาํหนดแผนปฏิบติัการ การ
สร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง โดยอาจารยร่์วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึงกนัใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและพฒันาวชิาชีพ 

 

วธีิการดาํเนินการ 

1. การประชุมหารือร่วมกนั 

2. การร่วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 
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3. การร่วมกันวางแผนและแลกเปลียนความคิดเห็นในการเลือกเทคนิค
วธีิการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  วางแผนการร่วมมือกนัปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียน และ
การสร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง  

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1. อาจารย์ร่วมกันระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้รียน 

ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  ร่วมกนักาํหนดแผนการทาํวิจยัปฏิบติัการ
ในชนัเรียน  กาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาวชิาชีพทีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

กาํหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันา และการพฒันาวิชาชีพ  และร่วมกนัเสนอแนวทางในการสร้าง
เครืองมือทีใช้ในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง โดยใช้การสะท้อนความคิดเชิงปัญญา (cognitive 

reflection) ตลอดกระบวนการ 

2. อาจารยแ์ต่ละคนเลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูง และวธีิการประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา   

3. อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด          

ขนัสูง และสร้างแบบวดัทกัษะการคิดขนัสูงทีเหมาะสมกบัรายวชิา 
 
 บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

 ในขนัตอนนีผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุนจะเป็นผูจ้ดักิจกรรม อาํนวยความ
สะดวก จดัหาทรัพยากร  ผูเ้ชียวชาญในการแนะนาํการจดัทาํแผนการเรียนรู้และการสร้างเครืองมือ  

บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 

ขนัที 4  การกาํหนดองค์ประกอบ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating self-

professional development plan:  S)   คือ อาจารยร่์วมกนักาํหนดองคป์ระกอบ
เพือจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  และเสนอแนวคิดในการร่วมกันทําวิจัย
ปฏิบติัการในชนัเรียน  เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้และสะทอ้นความคิดเชิง
ปัญญา (cognitive reflection) 

 

วตัถุประสงค์   เพือให้อาจารยไ์ดก้าํหนดองค์ประกอบเพือจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง และกาํหนดแนวทางในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

 

วธีิการดาํเนินงาน 

1. การประชุมหารือร่วมกนัเพือกาํหนดองคป์ระกอบในการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 
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2. การประชุมหารือร่วมกนัเพือเสนอแนวคิดในการร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการใน
ชนัเรียน 

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1.  ทบทวนกาํหนดองค์ประกอบในการจดัทาํแผนการพฒันาตนเอง การให้
ขอ้คิดความเห็นแก่กนัและกนั 

2.  การร่วมกนัเสนอแนวทางในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน   

 

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ให้คาํปรึกษาแนะนาํ
จะช่วยเหลือแนะนาํในการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง และการร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชันเรียน 

บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 

ขนัที  5  การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการ
คิดขนัสูง (Organizing plan for professional growth: O) คือ ขนัการนาํ
องค์ประกอบในการจดัทาํแผนพฒันาตนเองและแนวทางในการร่วมกนัวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียนมาเขียนเป็นแผนพฒันาตนเองของอาจารยแ์ต่ละคน  

 

วตัถุประสงค ์ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง แผนการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนั
เรียน  เพือนาํไปสู่การปฏิบติัจริง 

 

วธีิการดาํเนินการ  

อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนพฒันาตนเองและแผนปฏิบติัการวจิยัในชนัเรียน 

 

บทบาทของอาจารย ์  

อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนพฒันาตนเอง และแผนการวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

 

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนับสนุน อาํนวยความสะดวก ให้คาํแนะนาํเกียวกบัการ
เขียนแผนการพฒันาตนเอง และแผนการร่วมกนัปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียน บนัทึกพฤติกรรมการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 



181 

 

 

ขนัที  6. การดาํเนินการพฒันา  (Approaching professional development: A) คือ การนาํ
แผนพฒันาตนเองไปสู่การปฏิบติั ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน และการ
ร่วมกนัดาํเนินการปฏิบติัการวจิยัในชนัเรียน  มีการสังเกตการสอนจากเพือนอาจารย ์  

 

วตัถุประสงค ์   เพือให้อาจารยไ์ดด้าํเนินการปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพตามแผนที
วางไว ้โดยนาํไปใชใ้นชนัเรียน  

 

วธีิการดาํเนินงาน 

1. การปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

2. การสังเกตการสอนในชนัเรียนซึงกนัและกนั  

3. การทบทวนยอ้นคิดหลงัการสังเกตชนัเรียน  

4. การร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1. นาํแผนทีกาํหนดไวไ้ปใชใ้นการปฏิบติัจริง 

2. การสังเกตการสอนในชนัเรียนซึงกนัและกนั โดยใชเ้ครืองมือสังเกตการสอน
ทีพฒันาขึน 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล คือเพือนอาจารยร่์วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกต
การสอนแต่ละครัง 

4. การทบทวนสะทอ้นคิด คือเพือนอาจารยส์ะทอ้นผลปฏิบติัการสอนและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัซึงกนัและกนั 

 

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวกจดัหาทรัพยากร  ติดตามปัญหา
และอุปสรรค ประสานงานระหว่างอาจารย ์ ให้คาํแนะนาํ แลกเปลียนความรู้กบัอาจารย  ์บนัทึก
พฤติกรรมการสอนและการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 

ขนัที  7   การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการสอน และ
ผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ และการประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนือง (Learning 

from reflection: L)    คือ อาจารยร่์วมกนัทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติั
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ในดา้นผลการเรียนรู้  ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา   ตลอดจนความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงตลอดภาคเรียน 

วตัถุประสงค ์ เพือทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผลการปฏิบัติการ
พฒันาวชิาชีพโดยการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพจากผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนและผลทีเกิดขึนกบัอาจารย ์

 

วธีิการดาํเนินงาน   

1. สนทนากลุ่มเพือไตร่ตรองสะทอ้นคิดและเรียนรู้ผลจากการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพ   

2. สนทนากลุ่มเพือหารือเพือแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์และ
ผลการวจิยั 

3. สนทนากลุ่มเพือสรุปและประเมินผล 

 

บทบาทของอาจารย ์

1. นาํเสนอผลการปฏิบติังานเกียวกบัขอ้มูลดา้นผลการเรียนและความสามารถ
ในการคิดขนัสูงของผูเ้รียนและผลการวจิยัจากการร่วมกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

2. ร่วมกนัสนทนา อภิปราย ไตร่ตรองสะทอ้นคิดถึงผลของการปฏิบติัทีเกิดขึน
และสรุปทงัในสิงทีเป็นผลสําเร็จเพือเป็นองค์ความรู้ทีใช้เป็นตน้แบบในการพฒันาและสรุปผลที
เป็นจุดทีควรพฒันาเพือนาํไปสู่การวางแผนในการพฒันาต่อไป บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

 

บทบาทของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ร่วมสังเกตการณ์  จดัเตรียมกิจกรรม อาํนวยความสะดวก  บนัทึกพฤติกรรมการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ และสรุปขอ้มูลเพือนาํเสนอผลการพฒันาวชิาชีพต่อระดบันโยบาย    

องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้  เป็นองค์ประกอบทีส่งเสริมให้การ
ดาํเนินการตามกระบวนการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกล (SUTGOAL Model) มีความ
เป็นไปได้ในการนาํไปปฏิบติัในสถานการณ์จริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถา้ขาด
เงือนไขเหล่านี การนาํรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพขนันีไปใช ้จะไม่ประสบผลสําเร็จตาม
คาดหวงั นันคือ ในการดาํเนินการตามกระบวนการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกลต้อง
ดาํเนินการโดยมีเงือนไข 
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1. ระบบสนบัสนุน  (supporting system) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้ความสําคญัของ
สถาบนัในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ และการให้ความสําคญักับผูที้มีความมุ่งมันตงัใจในการ
พฒันาการเรียนการสอน  

2. ความพึงพอใจ เตม็ใจทีจะร่วมพฒันาวชิาชีพและพฒันาผูเ้รียน  (commitment) 

3. การอาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือ (facilitator) ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดั
กิจกรรมการพฒันาวชิาชีพ การใหค้าํแนะนาํ การจดัทรัพยากรการเรียนการสอนและการพฒันาวิชาชีพ 

นอกจากนันยงัมีปัจจัยสนับสนุน ประกอบดว้ย  
1. การพฒันาวชิาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพ 

จากความต้องการของอาจารย์ทีมีความมุ่งมัน จริงใจและเต็มใจ ในการพฒันาการจัดการเรียนรู้ 

(commitment) ร่วมมือกัน (collaboration)  เคารพยอมรับซึงกันและกัน (trustfulness) อุทิศเวลา
ใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน 

2. มหาวทิยาลยัและนโยบายการบริหารงานทุกระดบัตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
พฒันาวิชาชีพโดยให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก และที
สําคญัคือการให้การยอมรับ การชืนชม การให้ความสําคญั (recognition)  กบัผูมี้ความตงัใจทีจะ
พฒันาการเรียนการสอน 

ปัจจัยสนับสนุนนี เป็นส่วนเสริมทีทาํให้การร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพให้ประสบ
ความสาํเร็จ  

 
ประมวลสรุปหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการ

ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ เอสยทีูโกล    ดงัแสดงในตารางที   
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ตารางที    ประมวลสรุปหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี ทีนาํมาใชใ้นการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกล 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สงัเคราะห์รูปแบบ 
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ผลการวิเคราะห์สิงที
คาดหวงัและสภาพ
ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการแนวคิดของ
การออกแบบเชิง
ระบบของ ครูซ 

(Kruse, 2004)   

    

 

       

หลกัการวิจยัและพฒันา
ของ องอาจ นยัพฒัน ์

(2551) มาเรียม นิลพนัธ์ุ 

(2555) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หลกัการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี ของ  

แครสเวล และ คลา๊ค 

(Creswell and Clark, 

2007) 
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      ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สงัเคราะห์รูปแบบ 
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หลกัการแนวคิด
เกียวกบัการพฒันา
วิชาชีพครูหรืออาจารย์
และความเชียวชาญ
ดา้นการสอน  ของเส
ตนเบิร์คและ  ฮอร์วาธ 

(Sternberg and 

Horvath, )  

การ์มสตนั (Garmston, 

1998) เครเบอร์ 

(Kreber, 2002) และ
เฮตไต (Hattie, 2003)  
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สงัเคราะห์รูปแบบ 
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หลกัการแนวคิดการ
พฒันาวิชาชีพแบบ
ร่วมมือกนัของ 

แกลทธอร์น 

(Glatthorn, 1984) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการแนวคิดการ
พฒันาวิชาชีพดว้ยการ
พฒันาตนเองของ
แกลทธอร์น 

(Glatthorn, 1984) 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

การโคช้ทางปัญญา 
ของ คอสตา้ และการ์
มสตนั (Costa and 

Garmston, 2002) 

มาสคี (Maskey, 2009)  
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สังเคราะห์รูปแบบ 
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การร่วมมือกนัวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียน 

ของ แกลทธอร์น 

(Glathorn 2002)  ดิ
อาซ-เมกจิโอไล 

(Diaz-Mggioli 2004) 

และ รีสนั (Reson, 

1994) 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

หลกัการแนวคิดทฤษฎี
การเปลียนแปลง ของ    

เลวิน (Lewin, 1951)  
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สังเคราะห์รูปแบบ 
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องคป์ระกอบเชิงประบวนการ/ขนั 

        

Sh
ar

in
g 

ex
pe

rie
nc

e 

Un
de

rst
an

di
ng

 st
ud

en
t’s

 le
ar

ni
ng

 o
ut

co
m

e 

Ta
rg

et 
ar

ea
  i

de
nt

ifi
ca

tio
n 

Ge
ne

ra
tin

g 
se

lf-
pr

of
es

sio
na

l d
ev

elo
pm

en
t  

pl
an

  

Or
ga

ni
zin

g 
pl

an
 fo

r p
ro

fe
ss

io
na

l  
gr

ow
th

 

Ap
pr

oa
ch

in
g 

Pr
of

es
sio

na
l D

ev
elo

pm
en

t  

Le
ar

ni
ng

 fr
om

 re
fle

cti
on

 

Co
gn

iti
ve

  R
ef

lec
tio

n 

หลกัการแนวคิดการ
สือสาร  ของวชัรา เล่า
เรียนดี ( 6)  

แกลธธอร์น (Glathorn, 

1984)  และ คอสตาร์
และแกรมสตนัส์ (Costa 

and Gramston, 2001) 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ 

วรูม (Vroom ,1964) 

เฮอร์ซ์เบอร์ก 

(Herzberg , 1983)   

แมคคลีแลนด ์

(McClelland, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการเรียนรู้ ทฤษฎี
ปัญญานิยม  ของกานเย่ 
(Gange, 1936) และ
ออซูเบล (Ausubel, 

1963) 
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สังเคราะห์รูปแบบ 
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ทฤษฎีการสร้างความรู้
เชิงวฒันธรรมและ
สงัคม ของไวกอตสกี 

(Vygotsky, 1978) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฏีการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ ของ โนลว ์

(Knowles, )  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การเรียนรู้ดว้ยการนาํ
ตนเอง ของ โนลว ์

(Knowles, ) 

 

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หลกัการแนวคิด
ทกัษะการคิดขนัสูง
และแนวทางการ
จดัการเรียนการสอน 

ไดแ้ก่ 
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สังเคราะห์รูปแบบ 

อง
คป์

ระ
กอ

บเชิ
งห

ลกั
กา
รแ
ละ

วตั
ถุป

ระ
สง

ค์ 

อง
คป์
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กอ

บเชิ
งเงื

อน
ไข

 ใน
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รน

าํรูป
แบ

บไ
ปใ

ช ้

ปัจ
จยั
สน

บัส
นุน

 

องคป์ระกอบเชิงประบวนการ/ขนั 
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การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ (Critical 

thinking)  ของ เอน
นิส (Ennis,1985)  เด
รสเซลและเมยฮิ์วส์ 

(Dressel & Mayhew, 

1985) วตัสนัและแกล
เซอร์ (Watson & 

Glaser,1964)   วชัรา 
เล่าเรียนดี (2556) 
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สังเคราะห์รูปแบบ 

อง
คป์

ระ
กอ

บเชิ
งห

ลกั
กา
รแ
ละ

วตั
ถุป

ระ
สง

ค์ 

อง
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งเงื
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ไข
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าํรูป
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บไ
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ปัจ
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องคป์ระกอบเชิงประบวนการ/ขนั 
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การคิดแกปั้ญหา 
(Problem Solving) 

ของ    ดิวอี (Dewey 

1993) เพียเจต ์(1962)  

เบริน เอดสเตร
นและคอมโนสน ์

(Bourn, Ekstrand and 

Domnoski, 1971 กิล
ฟอร์ตและเฮพเนอร์ 

(Guiford and 

Hepfner, 1971) พอล 

(Paul, 1984)  
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ตารางที  (ต่อ) 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการ  แนวคิด และ
ทฤษฏีทีนาํมาใชใ้นการ
สังเคราะห์รูปแบบ 

อง
คป์

ระ
กอ

บเชิ
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กา
รแ
ละ

วตั
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องคป์ระกอบเชิงประบวนการ/ขนั 
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การเรียนรู้เพือสร้าง
ความรู้ใหม่ หรือการ
ถ่ายโยงความรู้ 

(Learning for 

Transfer) ของ แอน
เดอร์สนัและแครท
เวล (Anderson and 

Krathwohl, 2001)  

คลอสไมเออร์ 

(Klausmeier,1985) เฮ
สเคล (Haskell,2001) 

เพอร์กินส์และ ซา
โลมอน (Perkins and 

Salomon, 1992) 
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   3.    ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบตน้แบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ และ
แกไ้ขปรับปรุง จากการดาํเนินการตรวจสอบร่างรูปแบบตน้แบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ 

โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริง และความ
สอดคลอ้งของรูปแบบ โดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 9 ท่าน ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

3.1 ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ผลการตรวจสอบพบวา่ รูปแบบมีค่า
ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีค่าเฉลียระหวา่ง 4.00 - 4.50 

จากคะแนนค่าระดบัเตม็  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด คือมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50  

รายละเอียดดงัแสดงในตารางที   

3.2 ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงของรูปแบบ ผลการตรวจสอบ
พบวา่  ค่าความสอดคลอ้งมีค่าเฉลียระหวา่ง 3.75-4.25  จากคะแนนค่าระดบัเตม็  ซึงเป็นไป
ตามเกณฑที์กาํหนด คือมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 รายละเอียดดงัแสดงในตารางที  

3.3 ความสอดคลอ้งของรูปแบบ ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
รูปแบบ พบวา่ ค่าความสอดคลอ้งค่าเฉลียระหวา่ง 4.50-4.63  จากคะแนนค่าระดบัเต็ม  ซึง
เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด คือมากกวา่หรือเท่ากบั  3.50    รายละเอียดดงัแสดงในตารางที   

 

ตารางที       แสดงค่าความสอดคลอ้งของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความ
เป็นไปได้ในการนาํไปปฏิบติัจริงของร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เอสยทีูโกล 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดบัคะแนน 

ความสมเหตุสมผล       

เชิงทฤษฎี 

ความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติัจริง 

 S.D  S.D. 

การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วชิาชีพ 

.  

 

0.53 .  

 

.  

หลกัการ : การส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของ
อาจารยโ์ดยเนน้การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใหมี้
คุณภาพตามเป้าหมาย เนน้การร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการ  การ
สะทอ้นความคิดเชิงปัญญาจากการแลกเปลียนเรียนรู้กนั
ระหวา่งเพือนคณาจารย ์ทีนาํไปสู่การพฒันาตนเองในวชิาชีพ
อยา่งต่อเนือง  

.  .  

 

.  

 

.  
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             ตารางที    (ต่อ) 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดบัคะแนน 

ความ
สมเหตุสมผล เชิง

ทฤษฎี 

ความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติัจริง 

 S.D.  S.D. 

วตัถุประสงค ์

เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์นาํไปสู่
การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน 

4.22 0.83 4.22 0.44 

องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ     
ขนัที 1.  การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Sharing experience: S) 

4.56 0.53 4.22 0.44 

ขนัที 2. การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
วเิคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนด ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิด
ขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding student’s learning outcome: U) 

4.33 0.71 4.22 0.44 

ขนัที   การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิด
ขึนกบัผูเ้รียน (Target area identification: T) 

4.33 0.50 3.89 0.78 

ขนัที   การกาํหนดองคป์ระกอบ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 
(Generating self-professional development plan: G) 

4.22 0.67 3.89 0.60 

ขนัที   การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันา
นกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูง (Organizing plan for 

professional growth: O) 

4.33 0.50 3.89 0.33 

ขนัที   การดาํเนินการพฒันา  (Approaching professional 

development: A) 

4.33 0.50 3.67 0.71 

ขนัที   การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจาก
ผลการสงัเกตการสอน และผลการร่วมกนัวจิยัปฏิบติัการในชนั
เรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ และ
การประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง  (Learning  

from reflection: L) 

4.33 0.50 3.89 0.78 

องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้     
ระบบสนบัสนุน (supporting system) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้
ความสาํคญัของสถาบนั 

4.44 0.53 4.22 0.67 

ความพึงพอใจ เตม็ใจทีจะร่วมพฒันาวชิาชีพและพฒันาผูเ้รียน 

(commitment) 

4.33 0.71 3.78 0.83 

การอาํนวยความสะดวกช่วยเหลือ (facilitator) 4.56 0.53 4.22 0.67 
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ตารางที   แสดงค่าความสอดคลอ้งของการตรวจสอบความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันา วชิาชีพเอสยทีูโกล 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

 S.D. 

1. รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกล มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ 

และความตอ้งการจาํเป็นของหน่วยงาน 

4.33 0.87 

2. แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกล           

มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

4.56 0.53 

3. การดาํเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ        

เอสยทีูโกล แต่ละระยะมีความสอดคลอ้งต่อเนืองสมัพนัธ์กนั 

4.44 0.53 

4. การดาํเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ        

เอสยทีูโกล มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของรูปแบบ 

4.44 0.53 

5. เครืองมือทีใชใ้นแต่ละระยะของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ           

เอสยทีูโกลมีความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการ 

4.44 0.53 

 
3.4   การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล จาก

ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ในการนาํไปปฏิบติังานจริง 

และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกล พบว่ามีค่าเฉลียอยู่
ระหวา่ง .  – .  จากคะแนนค่าระดบัเตม็  ซึงไม่มีขอ้ใดทีมีค่าความสอดคลอ้งตาํกวา่เกณฑ์
ทีกาํหนด ( . ) อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัได้นาํคาํแนะนาํทีผูเ้ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติมมา
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบตน้แบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกล เพือให้รูปแบบ
การร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกลมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยงิขึน ดงันี 

 

สรุปการปรับปรุงแกไ้ขร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล
แสดงในตารางที  
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ตารางที    แสดงสรุปการปรับปรุงแกไ้ขร่างรูปแบบการการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเอสยทีูโกล 

ภายหลงัการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญ 

 

ร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล 

 

การปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติม 

องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์

หลกัการ:  

การส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยโ์ดยเนน้การ
พฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนืองที
ส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใหมี้คุณภาพตาม
เป้าหมาย เนน้การร่วมมือกนัวิจยัเชิงปฏิบติัการ  การสะทอ้น
ความคิดเชิงปัญญาจากการแลกเปลียนเรียนรู้กนัระหวา่งเพือน
อาจารย ์ทีนาํไปสู่การพฒันาตนเองในวิชาชีพอยา่งต่อเนือง 

ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความชดัเจนเพือ
นาํหลกัการไปใชใ้นการปฏิบติัจริง
ไดม้ากขึน 

องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 

ขนัที   การระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

(Target  area  identification: T) 

ปรับปรุงการอธิบายใหต้รงกบั
ภาษาองักฤษ เป็น  การระบุเป้าหมาย
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งกรใหเ้กิด
ขึนกบัผูเ้รียน 

องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์

ระบบสนบัสนุน (supporting  system) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้
ความสาํคญัของสถาบนัในการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละการให้
ความสาํคญักบัผูที้มีความมุ่งมนัเตม็ใจในการพฒันาวิชาชีพ 

เพิมเติม “ในการพฒันาวิชาชีพ
อาจารยแ์ละการใหค้วามสาํคญักบัผูที้
มีความมุ่งมนัเตม็ใจในการพฒันา
วิชาชีพ” เพือใหมี้ความชดัเจนยิงขึน 

การอาํนวยความสะดวกช่วยเหลือ (facilitator) ดา้นงบประมาณ 

ดา้นกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ การใหค้าํแนะนาํ การจดั
ทรัพยากรการสอนและการพฒันาวิชาชีพ 

เพิมเติม “ดา้นงบประมาณ ดา้น
กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ การให้
คาํแนะนาํ การจดัทรัพยากรการสอน
และการพฒันาวิชาชีพ” เพือใหมี้
ความชดัเจนยิงขึน 

 

 



196 

 

 

 
  
 ภาพที 4  รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ เอสยทีูโกล (SUTGOAL Model) 
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ตอนที        ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
.    ผลการประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะ         

การคิดขนัสูงของนกัศึกษา 
.    ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยร์ะหวา่งการ

ใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ  ช่วงละ   เดือน เป็นระยะเวลา   เดือน 

.    ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีการต่อการใช้รูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

.   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบ 

.    ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยที์ใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของ
อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

 
จากการทีผูว้ิจ ัยได้นํารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ

เ ชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขัน สูงของนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษามาทดลองใช้ ในภาคเรียนที 2-3 ปีการศึกษา 2555 ระหวา่งวนัที  24 กนัยายน 

2555 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2556  ซึงมีการดาํเนินการในการทดลองใช้รูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกล    ผลการศึกษาประสิทธิผลของการนาํรูปแบบการนาํรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปใช้   (Implementation)  =  การวิจยั  Research2 

(R2):  การนาํรูปแบบไปใช ้  

 ซึงการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาโดยนาํเสนอเพือเป็นการตอบคาํถามของการวิจยั ขอ้  คือ ประสิทธิผลของ
การใช้รูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
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อาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน ดา้นต่อไปนีเป็นอยา่งไร  

โดยแบ่งเป็นขอ้คาํถามย่อย ดงันี . )  ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารยเ์ป็นอย่างไร  

. ) พฒันาการความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ ทีใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเป็นอยา่งไร  . ) ความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาของอาจารยที์ใชรู้ปแบบ
การร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึนเป็นอย่างไร โดยผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  มาทดลองใช้กับอาจารย์สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จาํนวน  คน  ซึงสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล  คน 

ในรายวิชา   พลศาสตร์ของก๊าซ  และ  กลศาสตร์เครืองจักรกล วิศวกรรม
โทรคมนาคม  คน ในรายวิชา   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมเคมี  คน 

รายวชิา  424201 หลกัวศิวกรรมเคมี  ใน ภาคเรียนที    และ   ปีการศึกษา  ระหวา่งวนัที 

 กนัยายน  ถึงวนัที   กุมภาพนัธ์ 2556 โดยดาํเนินการในการทดลองใช้รูปแบบการ
ร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ เอสยูทีโกล (SUTGOAL Model) ซึงการนําเสนอผลการศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามคาํถามและ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี  

 
เพือตอบคาํถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัในขอ้ .    ผลการประเมินความเชียวชาญ              

ดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาซึงผลปรากฏดงันี 

   2.1.1 ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนที
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง   โดยทดสอบก่อนและหลงัการทดลองซึงผลการทดสอบปรากฏ          

ดงัตารางที  10 
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ตารางที     แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการการจดัการ
เรียนการสอนเพือ  พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงหลงัการใชรู้ปแบบของอาจารย์
ผูไ้ดรั้บการพฒันาวชิาชีพ (n=4) 

 

                    รายการ 

 

อาจารย ์

ผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

คะแนนเตม็ ก่อนการใชรู้ปแบบ หลงัการใชรู้ปแบบ 

  S.D.  S.D. 

คนที   5 3.60 0.51 4.60 0.51 

คนที   5 3.30 0.48 3.60 0.51 

คนที   5 3.00 0.00 4.70 0.48 

คนที   5 3.50 0.52 4.70 0.48 

  3.35 4.40 

S.D. 0.48 0.67 

Z 5.01* 

Sig. 0.00 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   

 

 จากตารางที  การเปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย์จาํนวน 4 คน  พบว่า ใน
ภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูง ซึงมีผลคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบ   ( = 4.40, S.D = 0.67) สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ  

(  =-3.35, S.D =0.48) อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ทีตงัไว ้  

2.1.2 ความสามารถในการจดัการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ 

อาจารย ์ซึงประกอบดว้ย ความสามารถในการเขียนแผนการสอน   ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน ซึงปรากฏผลดงันี  

     .1.2.1 ความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูง ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการสอนของอาจารยโ์ดยผูว้ิจยั เป็นผู ้
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ประเมิน ตามรายการประเมินจาํนวน 6 รายการ  ซึงผลการประเมินปรากฏดงัตารางที    และ
ตารางที  

 

ตารางที    แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริมการคิด 

 ขนัสูงของอาจารย ์(n=4) 
 

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เตม็ 

ระดบัคะแนนเฉลีย ระดบั
ความสามารถ 

 

ลาํดบั  S.D. 

1. ความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบของ
แผนการสอน 

.  5.00 0.00 สูงมาก 1 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ระบุพฤติกรรมและผลที
ตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียนถูกตอ้งครบถว้น 

.  4.25 0.50 สูง 4 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ระบุขนัตอนทีเนน้การ
ส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

.  4.75 0.50 สูงมาก 2 

4. ระบุสือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

.  4.25 0.50 สูง 4 

5. ระบุวธีิการวดัและประเมินผล ทงัประเมิน
ระหวา่งเรียน และประเมินสินสุดการเรียน โดย
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทีส่งเสริม
การคิดขนัสูง 

.  4.50 0.58 สูง 3 

6. แผนการสอนส่งเสริมพฒันาการคิดขนัสูง .  4.75 0.50 สูงมาก 2 

ภาพรวม 5.00 4.58 0.50 สูงมาก  
 

จากตารางที 11 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริม
การคิดขนัสูงของอาจารย์  พบว่า ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูงของอาจารยอ์ยู่ในระดบัสูงมาก ( = 4.58, S.D. = 0.50)  และเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ขอ้ทีมีผลประเมินสูงสุดคือ ความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบ
ของแผนการสอน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูงมาก ( = . , S.D. = . )  ส่วนดา้นทีมี
ผลประเมินตาํสองลาํดับสุดท้ายโดยมีผลประเมินอยูใ่นระดบัสูง มี 3 ขอ้  คือ ระบุวธีิการวดัและ
ประเมินผล  ทังประเมินระหว่างเรียน และประเมินสินสุดการเรียน  โดยสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง( = 4.50, S.D. = .58)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้
ระบุพฤติกรรมและผลทีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนถูกตอ้งครบถว้น ( = . , S.D. = . )   
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และ ระบุสือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

( = . , S.D. = . )   

โดยยทุธวธีิทีอาจารยใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การยกตวัอยา่ง การให้
โจทยแ์บบฝึกหดัทีมีความซบัซอ้น การวดัประเมินผลทีหลากหลายและสะทอ้นผลให้แก่ผูเ้รียน
ทุกครัง จดัการสอนแบบอภิปรายและการสอนแบบโครงงาน 

เมือพิจารณาผลการการประเมินแผนการสอนของอาจารยเ์ป็นรายบุคคลแสดงเป็นดงันี 

 

ตารางที     แสดงผลการประเมินแผนการสอนของอาจารยเ์ป็นรายบุคคลจาํแนกเป็นรายขอ้ 

รายการประเมินแผน 

ความสามารถในการจดัทาํแผนการ
สอน 

คนที  คนที  คนที  คนที  

1. ความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบของแผนการสอน 5 5 5 5 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ระบุพฤติกรรมและผลทีตอ้งการใหเ้กิดขนั
กบัผูเ้รียนถูกตอ้งครบถว้น 

4 4 5 4 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ระบุขนัตอน  ทีเน้นการส่งเสริมทกัษะการคิด
ขนัสูง กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และองค์ประกอบของ
แผน 

5 5 5 4 

4. ระบุสือการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้   

ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

4 4 4 5 

5. ระบุวิธีการวดัและประเมินผล ทงัประเมินระหว่างเรียน และ
ประเมินผลการสินสุดการเรียนโดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

5 4 5 4 

6. แผนการสอนส่งเสริมการพฒันาการคิดขนัสูง 5 5 5 4 

                     ภาพรวม 4.67 0.52 
 

4.50 4.83 4.33 

ผลประเมิน สูงมาก สูง สูงมาก สูง 

 

 จากตารางที   ผลการประเมินแผนการสอน พบว่าอาจารยมี์ผลการประเมินภาพ
รวมอยูใ่นระดบัสูงมาก  คน และ มีผลประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  คน เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้ จาํนวน  ขอ้   พบว่า  ขอ้  ความสอดคลอ้งของแต่ละองค์ประกอบของแผนการสอน 

อาจารยทุ์กคนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั    ขอ้   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ระบุพฤติกรรมและ
ผลทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียนถูกตอ้งครบถว้น อาจารยเ์พียง  คน มีผลการประเมินอยู่ใน
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ระดบั    โดยส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั    ขอ้  กิจกรรมการเรียนรู้ระบุขนัตอน 

ทีเน้นการส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และองค์ประกอบ
ของแผน  มีเพียง  คนทีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั 4 นอกนนัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั 5 

ขอ้  ระบุสือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง มี
เพียง  คนทีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั 5 นอกนนัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั 4  ขอ้   ระบุ
วิธีการวดัและประเมินผล ทงัประเมินระหว่างเรียน และประเมินผลการสินสุดการเรียนโดย
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  มีอาจารย ์  คนทีมีผลการประเมิน
อยูใ่นระดบั   ส่วนอีก  คน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั    ขอ้  แผนการสอนส่งเสริมการ
พฒันาการคิดขนัสูงมีเพียง  คนทีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั  นอกนนัมีผลการประเมินอยู่
ในระดบั    

 นอกจากนีผูว้ิจยัได้ประมวลข้อมูลจากการเขียนแผนพฒันาตนเอง สรุปได้ว่า
อาจารยมี์แนวทางในปรัชญาในการสอนคือ เนน้การเรียนรู้คู่ปฏิบติั เพือให้นกัศึกษาสามารถนาํ
ความรู้ไปใชจ้ริงได ้สร้างแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพือให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ
และพฒันาตนเอง  ส่วนการประเมินตนเองโดยระบุจุดแขง็และความทา้ทายในการพฒันาตนเอง
ของอาจารย ์อาจารยมี์จุดแข็งคือความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ในเรืองทีสอนอยู่แลว้               

มีจิตวิทยาทาํให้นกัศึกษากลา้ซกัถาม  ความทา้ทายคือ หากพฒันาตนเองต่อไปจะมีกลยุทธ์ทีดี
ขึนสามารถกระตุน้ให้นกัศึกษาเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดขนัสูงต่อไปได ้ สําหรับเป้าหมายที
อาจารย์จะพฒันาตนเอง คือ การพฒันาเทคนิควิธีการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากทีสุด 

สร้างบรรยากาศการเรียนให้นกัศึกษาให้มีการเรียนแบบกระตือรือร้น (active learning) สนใจ
อยากเรียนรู้ และพฒันาสือการสอนเพือให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดม้ากทีสุดเพือนาํไปสู่การ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  สําหรับกลยุทธ์ทีจะใช้เพือบรรลุตามเป้าหมายนัน อาจารยจ์ะใช้
ตวัอยา่งเพือเป็นจุดเริมตน้ของการสร้างความเขา้ใจและพฒันาทกัษะการคิด ใชสื้อและ social 

media เพือส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดการคิด และกระตุน้การเรียนรู้ใหม้ากขึน  

 

2. .2.2  ผลการประเมินความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของอาจารยจ์ากการประเมินตนเองในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง                
ซึงผลการประเมินปรากฏดงัตารางที 13 
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ตารางที 13   แสดงผลการประเมินความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
อาจารย ์โดยอาจารยป์ระเมินตนเอง (ตุลาคม -ธนัวาคม 2555)   

พฒันาการความสามารถดา้นการสอน 

ดา้น 

ตุลาคม (ครังที 1) 

(คะแนนเตม็  = . ) 

พฤศจิกายน (ครังที 2) 

(คะแนนเตม็  = . ) 

ธนัวาคม (ครังที 3) 

(คะแนนเตม็  = . ) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

อาจารย์ คนที 1 

การจดัทาํแผนการสอน .  .  สูงมาก .  .  สูงมาก .  .  สูงมาก 

กลยทุธ์การสอนและการเลือกใชสื้อ
การสอน 

.  .  สูง .  .  สูง .  .  สูงมาก 

การวดัและประเมินผล .  .  ปานกลาง .  .  สูง .  .  สูง 

อาจารย์ คนที 2 

การเขียนแผนการสอน 4.00 0.00 สูง 4.00 0.00 สูง 4.00 0.00 สูง 

กลยทุธ์การสอนและการเลือกใชสื้อ
การสอน 

3.50 0.53 ปานกลาง 3.50 0.53 ปานกลาง 3.75 0.76 สูง 

การวดัและประเมินผล .  .  ปานกลาง .  .  สูง .  .  สูง 

อาจารย์ คนที 3 

การเขียนแผนการสอน .  .  สูง .  .  สูงมาก .  .  สูงมาก 

กลยทุธ์การสอนและการเลือกใชสื้อ
การสอน 

.  .  สูง .  .  สูงมาก .  .  สูงมาก 

การวดัและประเมินผล .  .  ปานกลาง .  .  สูงมาก .  .  สูงมาก 

อาจารย์ คนที 4 

การเขียนแผนการสอน .  .  สูง .  .  สูง .  .  สูงมาก 

กลยทุธ์การสอนและการเลือกใชสื้อ
การสอน 

.  .  ปานกลาง .  .  สูง .  .  สูงมาก 

การวดัและประเมินผล .  .  ปานกลาง .  .  ปานกลาง .  .  สูง 

 

 จากตารางที   ผลการประเมินความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนที
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์ โดยอาจารยป์ระเมินตนเอง พบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนของอาจารยโ์ดยการประเมินตนเอง ระหวา่งเดือน
ตุลาคม  ถึง ธันวาคม 2555  ซึงผลการประเมินในครังที (เดือนตุลาคม) ดา้นการเขียน
แผนการสอน อาจารยส่์วนใหญ่มีผลการประเมิน อยูใ่นระดบัสูงถึงระดบัสูงมาก ( = . - . , 
SD = 0.00)  ด้านกลยุทธ์การสอนและการเลือกใช้สือการสอน อาจารยส่์วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัสูง ( = . - . , SD = . - . ) ยกเวน้อาจารยค์นที  และคนที   ทีมี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง( = . , SD = . ) และดา้นการวดัและประเมินผล 

อาจารยท์งัหมดมีผลการประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง ( = . - . , SD = . - . )    

ส่วนผลการประเมินในครังที   (เดือนพฤศจิกายน) ดา้นการเขียนแผนการสอน อาจารยส่์วนใหญ่ 
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มีผลการประเมิน อยูใ่นระดบัสูงถึงระดบัสูงมาก ( = . - . , SD = 0.00)  ดา้นกลยุทธ์การสอน
และการเลือกใชสื้อการสอน อาจารยส่์วนใหญ่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง ( = . - . , 
SD = . - . ) ยกเวน้อาจารยค์นที  ทีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง( = . , SD 

= . ) และดา้นการวดัและประเมินผล อาจารยส่์วนใหญ่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก 

( = . - . , SD = . - . ) สุดทา้ยคือผลการประเมินในครังที (เดือนธนัวาคม) อาจารย์
ส่วนใหญ่มีความสามารถดา้นการเขียนแผนการสอน ดา้นกลยุทธ์การสอนและการเลือกใชสื้อ
การสอน และดา้นการวดัและประเมินผล อาจารยส่์วนใหญ่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูงถึง
สูงมาก ( = . - . , SD = . - . ) 

 

 เพือตอบคาํถามและวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้ .2   ผลการศึกษาพฒันาการ
ดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารย ์ซึงผลปรากฏดงันี 

 

ตารางที 14   แสดงผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของอาจารย ์โดยอาจารยป์ระเมินตนเอง (ตุลาคม -ธนัวาคม 2555)   

   

อาจารย์
คนที 

พฒันาการความสามารถดา้นการสอน 

ตุลาคม (ครังที 1) 

(คะแนนเต็ม  = . ) 

พฤศจิกายน (ครังที 2) 

(คะแนนเต็ม  = . ) 

ธนัวาคม (ครังที 3) 

(คะแนนเต็ม  = . ) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

1  3.91 0.54 สูง 4.55 0.52 สูงมาก 4.73 0.47 สูงมาก 

2 3.45 0.52 ปานกลาง 3.64 0.50 สูง 3.82 0.60 สูง 

3 3.64 0.50 สูง 4.08 0.37 สูง 4.61 .  สูงมาก 

4 3.45 0.52 ปานกลาง 3.55 0.52 สูง 4.55 0.52 สูงมาก 

รวม 3.61 0.54 สูง 4.16 0.75 สูง 4.55 0.63 สูงมาก 

 จากตารางที   ผลการประเมินความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด              

ขนัสูงของอาจารยข์องอาจารยท์งั 4 คน ตงัแต่ครังที -  คือระหว่างเดือนตุลาคม 2555-

ธนัวาคม 5 พบวา่โดยภาพรวมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
อาจารยที์ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพ โดยใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ (SUTGOAL model)  
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พฒันาขึนในช่วงระหวา่งการพฒันาวชิาชีพจากระดบัสูง (  = 3.61) เป็นระดบัสูง (  = 4.16)  

และสูงมาก (  = 4.55)   เป็นลาํดบั   

 เมือพิจารณาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยที์ไดรั้บการพฒันา
วชิาชีพเป็นรายบุคคล พบวา่  อาจารยที์ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพมีพฒันาการความเชียวชาญดา้น
การสอนระหวา่งการพฒันาวิชาชีพสูงขึนตามลาํดบัทุกคน  โดย อาจารย ์คนที 1  มีพฒันาการ
จาก ระดบัสูง (  = 3.91)  เป็นสูงมาก (  =  4.55)  และสูงมาก  ( = 4.73 ) อาจารยค์นที 2                           

มีพฒันาการจากระดบัปานกลาง (  = 3.45)   เป็นระดบัสูง (  = 3.64)   และสูง ( = 3.82)   

อาจารยค์นที 3  มีพฒันาการจากระดบัสูง  (   = 3.64)   เป็น สูง (  = 4.08)   และ สูงมาก   ( =  

4.61)  อาจารยค์นที 4  มีพฒันาการจากระดบัปานกลาง  ( = 3.45 )   เป็นระดบัสูง ( = 3.55)  

และสูงมาก  (  = 4.55 )  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีตงัไว ้ 

 

      จากผลการศึกษาความสามารถความสามารถด้านการสอนของอาจารยท์งั 4 คน  

นาํเสนอพฒันาการเป็นภาพไดด้งันี  

 

 
 

ภาพที 5  พฒันาการความสามารถด้านการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง โดยอาจารย์
ประเมินตนเองระหว่างเดือน ตุลาคม  – ธันวาคม   (เฉพาะคนที  

ธนัวาคม  – กุมภาพนัธ์ ) 
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 จากภาพที   ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของอาจารย ์คนที 1-3  ระหวา่งเดือนตุลาคม  – ธนัวาคม  และคนที 4 

ธันวาคม 2555- กุมภาพนัธ์ 2556 พบว่า เส้นแผนภูมิมีความชนัเพิมขึนตามลาํดบั แสดงว่า 
ความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของอาจารยมี์พฒันาการในระดบัสูงขึน  

 

จากผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยร์ะหว่างการ
พฒันาวิชาชีพ 3   ระยะ คือ เดือนที 1  เดือนที 2  และ เดือนที 3   โดยใชรู้ปแบบการพฒันา
วชิาชีพทีพฒันาขึน เมือพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนการสอน กลยุทธ์
การสอนและการเลือกใชสื้อการสอน  และการวดัและประเมินผล  ผลปรากฏดงัภาพที  6 

 

 
 

ภาพที  6  ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
อาจารย  ์ โดยอาจารยป์ระเมินตนเอง พิจารณาเป็นรายดา้น (ตุลาคม -ธันวาคม 

2555)  (N = 4) 

 

จากภาพที 6 ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยโ์ดย
อาจารยป์ระเมินตนเอง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนการสอน กลยุทธ์การ
สอนและการเลือกใชสื้อการสอน และการวดัและประเมินผล พบวา่ อาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันา
วิชาชีพมีพฒันาการความเชียวชาญดา้นการสอนในแต่ละดา้นสูงขึนตามลาํดบัทุกดา้น  โดย
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ดา้นทีมีพฒันาการสูงสุดคือ การจดัทาํแผนการสอน และดา้นทีมีพฒันาการตาํสุดคือ  การวดั
และประเมินผล 

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการประมวลขอ้มูลจากแบบบนัทึกความคิดเห็นของ
อาจารยที์มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง (reflective journal) ของ
อาจารยท์งั 4 คน ระหว่างเดือนตุลาคม   ถึงเดือนกุมภาพนัธ์   โดยผูว้ิจยัพบว่า จาก
การไดรั้บการพฒันาวิชาชีพของแต่ละคนตลอดระยะเวลา 3  เดือน  อาจารยไ์ดไ้ตร่ตรอง
สะทอ้นคิด ทีสะทอ้นถึงความเขา้ใจ มนัใจและเชือมนั การปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพทุกด้าน   

แต่ในช่วงตน้ของการบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการจดัการเรียนการสอนในครังที 1  

จากการวิเคราะห์บนัทึกความคิดเห็น พบว่า อาจารยย์งัขาดความเขา้ใจในการสอนเพือพฒันา
ทักษะการคิดขันสูง การใช้ค ําถาม การประเมินพฤติกรรมในชันเรียน และการวดัและ
ประเมินผล  บรรยากาศในการเรียนยงัไม่สามารถกระตุน้ใหน้กัศึกษาคิดไดม้ากนกั นกัศึกษาไม่
ชอบถามหรือตอบ ส่วนในการบนัทึกความคิดเห็นครังที 2  และครังที  อาจารยมี์พฒันาการใน
การสอนดีขึนตามลาํดบั  อาจารยมี์ความมนัใจในการสอน และสามารถพฒันากลยุทธ์ในการ
กระตุน้นกัศึกษา และให้ความช่วยเหลือดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด (scaffolding) นกัศึกษาเกิด
ความมนัใจ  คิดและตอบคาํถามไดท้วัถึงมากขึน นกัศึกษาสร้างคาํถามใหม่ๆ ถามอาจารยแ์ละ
เกิดบรรยากาศทีดีในการเรียนการสอน เป็นห้องเรียนทีมีการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น 

พฒันาการคิดเพือพฒันาความรู้เชิงลึกมากขึน (deep active learning) ซึงสอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของอาจารยที์มีผลการประเมินความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงอยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก  

 ซึงผลจากการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ (SUTGOAL model) ส่งผล
ใหอ้าจารยท์งั  4 คน มีพฒันาการความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  

 

นอกจากนีผูว้ิจยัได้ประมวลขอ้มูลจากการบนัทึกพฤติกรรมการการร่วมมือกัน
พฒันาวิชาชีพจากการสนทนาเพือสะทอ้นความคิด (reflective thinking)  ของอาจารยท์งั 4 คน 

ระหวา่งเดือนตุลาคม   ถึง เดือนกุมภาพนัธ์  พบวา่ อาจารยมี์ความร่วมมือกนัในการ
ใหข้อ้มูลการจดัการเรียนการสอน แลกเปลียนแนวคิดมุมมองในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนจากการ
เรียนการสอน สามารถวิเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาและเลือกวิธีปฏิบติัดว้ยการนาํตนเอง 

หลงัจากการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์อาจารยไ์ด้มีการนาํประเด็นต่างๆ กลบัไป
ทบทวน และสะทอ้นคิด และนาํกลบัมาแกไ้ข ไดแ้ก่ การเขียนแผนการสอน การจดัการสอน 
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การวดัและประเมินผล ซึงจะไดน้าํเสนอขอ้มูลดา้นการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารย์
โดยสรุปเป็นประเด็น ได้แก่ การร่วมมือกนั การนาํตนเอง และการทบทวนไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

ดงันี  

ดา้นการร่วมมือกนั  อาจารยมี์พฤติกรรมในการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพในเรือง
ของการร่วมมือร่วมใจตงัแต่ตงัแต่การดาํเนินการพฒันาวิชาชีพในขนัที 1 ถึงขนัที 7  มีการ
ร่วมกนัวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ผูเ้รียน กาํหนดเป้าหมายและผลลพัธ์การเรียนรู้ ร่วมกนัออกแบบ
วธีิการสอน รับฟังปัญหาทีเกิดขึนของแต่ละคน และช่วยกนัเสนอแนวทางในการแกไ้ข  และมี
การพบปะนดัหมายกนัเพือสังเกตการสอน   นอกจากนันอาจารยไ์ด้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา     
ทีเกิดขึน และอภิปรายแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ     

ซึงอาจารยใ์ห้ความสนใจและพึงพอใจกบัการแลกเปลียนประสบการณ์ความคิดในการจดัการ
เรียนการสอนและการพฒันาวิชาชีพ  การไดเ้รียนรู้เทคนิควิธีการสอนทีเพือนอาจารยใ์ช้อย่าง
ไดผ้ล  เช่น การทดสอบยอ่ย เทคนิคการตงัคาํถาม การยกตวัอยา่ง อาจารยค์นอืนไดน้าํไปใชใ้น
การจดัการสอนของตนเอง อาจารยมี์การพูดคุยเสวนาและสอบถามกนัหลงัจากการสังเกตการสอน
แต่ละครังเกียวกบัปัญหาทีเกิดขึนและเพือนอาจารยไ์ดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาทีดียิงขึน 

อาจารยแ์สดงความชืนชมต่อกนั และเต็มใจทีจะร่วมกนัพฒันาชีพเพือให้การเรียนการสอน
ประสบความสาํเร็จ  

ดา้นการนาํตนเอง ตลอดระยะของการพฒันาวิชาชีพอาจารยมี์พฤติกรรมทีแสดง
ถึงการนําตนเอง ในการนําผลจากการร่วมกันวิเคราะห์ การกําหนดองค์ประกอบของ
แผนพฒันาตนเอง มาพฒันาออกแบบวิธีการสอนและวิธีการวดัและประเมินผลในรายวิชาทีแต่ละ
คนรับผิดชอบ   อาจารย์แต่ละคนวิเคราะห์ความต้องการในการพฒันาวิชาชีพของตนเอง 

กาํหนดเป้าหมาย รับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล ความกา้วหนา้ใน
การพฒันาความเชียวชาญด้านการสอนของตนเอง โดยการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  มีการ
ประเมินความกา้วหนา้และปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง หลงัจากการสอนแต่ละครังอาจารยไ์ด้
ทบทวนและตดัสินใจปรับปรุงการสอนและเลือกวิธีการสอนทีเหมาะสมกบัรายวิชาและพืนฐาน
ของผูเ้รียนในรายวชิาทีตนสอน 

ดา้นการไตร่ตรองสะทอ้นคิด อาจารยมี์พฒันาการของการไตร่ตรองสะทอ้นคิด                    

เพือปรับปรุงพฒันาวิธีการสอนให้ดียงิขึนเป็นลาํดบั  เช่นในช่วงตน้ของการจดัการเรียนการสอน 

ครังที  มีอาจารยบ์างท่านยงัไม่เขา้ใจเกียวกบัการเขียนแผนการสอนและการวดัผลประเมินผล 

แต่หลงัจากทบทวนทาํความเขา้ใจก็ไดก้ลบัไปเขียนแผนการสอนใหม่   และเขียนไดส้อดคลอ้ง
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ครบองค์ประกอบของแผนการสอน ส่วนการจดัการเรียนการสอนในครังที 2  อาจารย์มี
พฤติกรรมตามรายการทีประเมิน แต่บางคนมีปัญหาในการใช้เทคนิควิธีในการกระตุน้ให้
นกัศึกษาคิดและพูดในชนัเรียน  แต่อาจารยไ์ดน้าํปัญหานนัมาสะทอ้นเพือหาวิธีการแกไ้ขและ
ปรับปรุงยุทธวิธีการสอนโดยการสร้างแรงจูงใจ การให้รางวลั และการชมเชย  พฒันาสือการ
สอนและกลยุทธ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลใกล้ชิดเป็นรายบุคคลทงัใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพิมเวลาในการให้คาํปรึกษาดา้นการเรียนมากขึน  หลงัจากการ
สังเกตการสอน และการสนทนาแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์จากการสนทนากลุ่ม
ระหวา่งการจดัการสอน อาจารยมี์การทบทวนปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
พฒันาเทคนิควธีิการต่างๆ เพือพฒันาผูเ้รียน เช่นการใชค้าํถาม  การยกตวัอยา่ง ใชว้ิธีการถามที
สามารถกระตุน้ผูเ้รียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนและอภิปรายมากขึน  พฒันาสือการสอน เช่น 

ทาํ workbook เพือช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ไดดี้ขึน แสวงหาเทคนิค แสวงหาแหล่งความรู้และ
วธีิการใหม่ๆ เพือพฒันาการสอนของตนเองใหบ้รรลุเป้าหมาย  

ซึงสอดคล้องกับข้อมูลทีผูว้ิจ ัยได้ประมวลการบันทึกข้อมูลจากการสนทนา
ประชุมหลงัการสังเกตการสอนซึงเป็นการสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารยเ์พือการเรียนรู้จาก
การสะทอ้นความคิด (cognitive reflection) ของอาจารยท์งั 4 คน ระหวา่งเดือนกนัยายน   

ถึงเดือนกุมภาพนัธ์   พบวา่ ส่วนใหญ่ อาจารยมี์ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  โดยจุดเด่นในการสอนทีผูส้ังเกตการสอนพบคือ ผูส้อนสร้างความ
สนใจและมีความสามารถในการใช้ค ําถามกระตุ้นให้ผู ้เรียนใช้ทักษะการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการนาํเขา้สู่บทเรียน การอธิบาย โดยเนน้การสร้างมโนทศัน์
ในการเรียนมากกวา่การให้รายละเอียดในเนือหาวิชา  และการสรุป สามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนทีดี มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา ทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นตลอดเวลา             
การยกตวัอย่างนาํไปสู่การคิดและสรุปโดยนักศึกษา การใช้คาํถามมีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนือหาสาระทีใช้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการคิด อย่างมีวิจารณญาณ              

คิดแก้ปัญหา และการถ่ายโยงความรู้สู่การประยุกต์ใช้ ผู ้สอนมีเทคนิคการวัดผลอย่าง
หลากหลายวิธีดา้นทงัดา้นความรู้และทกัษะ  ซึงเป็นสิงทีผูส้ังเกตการสอน ไดเ้รียนรู้จากเพือน
อาจารยแ์ละนาํไปปรับปรุงพฒันาการสอนของตนเอง 
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เพือตอบคําถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นโดยการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ของอาจารย์ทมีีต่อการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพทพีฒันาขนึ 
 

 การนาํเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยมี์ต่อการใช้รูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯ ทีพฒันาขึนนีเป็นการตอบคาํถามขอ้ที 2.3 ของการวิจยั คือ ความ
คิดเห็นของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวชิาชีพต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯ ที
พฒันาขึนเป็นอย่างไร และเป็นการยืนยนัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบที
พฒันาขึน ซึงสรุปตามประเด็นต่าง ๆ ดงันี  

จากการจดัสนทนากลุ่ม (focus group)  ระหว่างการใช้รูปแบบ ในด้าน
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงหลงัจากนาํรูปแบบไปใช ้เป็น
ระยะเวลา   เดือน พบวา่ อาจารย ์แสดงความคิดเห็นต่อพฒันาการความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนของตนเอง ดงันี 

  1.  ความสามารถในการจดัทาํแผนการสอน และการวดัและประเมินผลสูงขึน  

  2.  ความสามารถในการสอน การเลือกใช้ยุทธวิธีในการสอนมาก และสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (deep active learning) มากขึน   
  3.  ความสามารถในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนัในการพฒันาวชิาชีพ   

  4.  ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพือนอาจารยใ์นการ
พฒันาวชิาชีพ เพือใหก้ารพฒันาวชิาชีพบรรลุเป้าหมาย   

  5.  ความสามารถในการสะทอ้นผลการปฏิบติัและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั โดยให้
ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ กบัการพฒันาวิชาชีพ และการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ดังคาํ
สนทนาของอาจารยที์กล่าววา่ 

 

“สามารถเขียนแผนการสอน และออกขอ้สอบไดต้รงและชดัเจน ขึน  ได้
เรียนรู้อะไรมากขึน” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  8 กนัยายน 2555) 

 

“ตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจ  เ รืองการเขียนแผน  การออกข้อสอบ   

แมก้ระทงัการคิดขนัสูงคืออะไร  แลว้จะวดัผลอย่างไร แต่ตอนนีเขา้ใจ
มากขึน และรู้สึกวา่การสอนมีอะไรมากกวา่ทีคิด”   

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 8 กนัยายน 2555) 
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“บอกนกัศึกษาตงัแต่แรกวา่ การถามและตอบของนกัศึกษาไม่มีผิดหรือ
ถกู แต่อยากใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิด และอธิบายใหเ้พือนๆ ได้
ช่วยกนัคิด ตอนแรกนกัศึกษากลุ่มเก่งเป็นคนถามและตอบมากทีสุด 

หลงัจากนนันกัศึกษาคนอืนๆ ก็อยากจะมีส่วนร่วมบา้ง และรู้สึกสนุกกบั
การเรียนแบบนี” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  8 กนัยายน 2555) 

 

“จากการสังเกต เห็นว่านกัศึกษาหลายคนตามไม่ทนั เมือแจกเอกสาร
ประกอบการสอนก็ไม่ฟังทีอาจารยพ์ูด  นกัศึกษาส่วนหนึงอ่านตาํรา
แลว้ไม่เขา้ใจ จึงคิดวิธีการ โดยทาํเอกสารประกอบการเรียน  เริมตน้
จากการนําเข้าสู่เรืองทีต้องการให้รู้เป็นการปูพืนความเข้าใจ แล้ว
หลงัจากนันก็เวน้ช่องว่าง  ให้นักศึกษาจดตาม  แลว้เพิมคาํถามให้
นักศึกษาตอบ และเพิมความยากโดยให้อธิบายเพิมขึนตามลาํดับ 

เอกสารนีจะใชคู้่ระหว่างสอน  และสอดคลอ้งกบัคาํถามในห้องเรียน 

นกัศึกษาก็สามารถทบทวน ยอ้นคิด และอธิบายได ้นอกจากนนัยงัฝึก
ใหน้กัศึกษาไดอ้ธิบายให้เพือนในหอ้งตามความเขา้ใจ โดยค่อยๆ เพิม
จาํนวนคนอธิบายมากขึน จนสามารถอธิบายไดค้รบทุกคน” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 8 กนัยายน 2555) 

 

“หลงัจากทีไดพิ้จารณาผูเ้รียนว่าแต่ละคนมีพืนฐานและวิธีการเรียน
อย่างไร ก็พยายามไปหาวิธิการหลายๆ วิธีทีจะกระตุน้การถาม การคิด
ของนกัศึกษา เช่น ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หรือใช ้อี-เลิร์นนิง  เพือสุ่ม
คาํถามให้นักศึกษาตอบ และมีการชมให้กาํลงัใจ รวมทังตอ้งติดต่อ
นกัศึกษาเป็นระยะๆใน Facebook” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  8 กนัยายน 2555) 

 

“ไดมี้การพฒันาเทคนิคต่างๆ เพือกระตุน้ให้นกัศึกษาคิด และกลา้ถาม   

กลา้ตอบ  สงัเกตดูแลว้นกัศึกษากระตือรือร้นทีจะเรียนมากขึน” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  8 กนัยายน 2555) 
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“เพิงเข้าใจเรืองการสะท้อนคิด ซึงสามารถนําไปใช้กับการสอน
นกัศึกษา และฝึกการคิดสะทอ้นใหน้กัศึกษาได”้ 

                                                      (สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  กนัยายน  2555) 

 

“การแลกเปลียนเรียนรู้ ทาํให้เข้าใจตนเอง ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ 

ปัญหา และวิธีการแกปั้ญหาจากอาจารยค์นอืน ซึงบางครังคิดคนเดียว
อาจคิดไม่ออก แต่เมือไดฟั้งคนอืนพูด จะทาํให้นึกถึงวิธีการแกปั้ญหา
ขึนมาได”้ 

  (สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  8 กนัยายน 2555) 

 

“โดยปกติอาจารยส่์วนใหญ่จะมีการพูดคุยกนัอยู่แลว้ มีการแลกเปลียน
เรืองการเรียน วิธีสอน เทคนิควิธีในการแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาทีพบ  

แต่บางครังเป็นการคุยกนัแบบกวา้งๆ ส่วนปัญหาในรายละเอียดทีอยาก
ถาม กไ็ม่แน่ใจวา่ถา้ถามแลว้คนอืนจะคิดอย่างไร หรือบางครังก็ไม่รู้ว่า
คนอืนจะมีปัญหาทีอยากจะแลกเปลียน หรือตอ้งการความช่วยเหลือ
หรือไม่ การหาคนทีมีความคิดไปในแนวทางเดียวกนัมาพูดคุยหรือ
สงัเกตการสอนกนัและกนั”  

                                                                             (สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  กนัยายน  2555) 

 

“ไดเ้รียนรู้วิธีทีจะทาํใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม เขา้เรียนมากขึน จากการได้
พดูคุยสนทนากนันี คือทีอาจารยบ์อกว่าสอบย่อยบ่อย เป็นการทบทวน
ทาํให้นกัศึกษาไปอ่านหนงัสือ เป็นแรงกระตุน้ใหเ้ขา้เรียนทุกคนก็ไป
ทาํบา้ง ปรากฏวา่ไดผ้ลดี 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  8 กนัยายน 2555) 

 

 และในการสนทนากลุ่มระหว่างการใช้รูปแบบนี ผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้อาจารยไ์ด้
สะทอ้นขอ้เสนอแนะ สิงทีควรพฒันา ตลอดจนผลกระทบทีเกิดขึนจากทีคาดหวงั ซึงอาจารย์
ได ้ให้ขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน  เช่นไดเ้สนอปัญหาในดา้น
เวลาทีไม่ตรงกนัของการสังเกตการสอน การร่วมสนทนา และการทาํกิจกรรมร่วมกนั  และใน
ส่วนผลกระทบทีเกิดขึนเกินความคาดหวงั นนัอาจารยไ์ดส้ะทอ้นผลถึงพฒันาการของผูเ้รียน 
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และตนเอง ทังในด้านความรู้  ทกัษะ เจตคติทีดีต่อการพฒันาวิชาชีพ   ดังคาํสนทนาของ
อาจารยที์กล่าววา่ 
                                                              

“ปัญหาในการเรียนการสอนถา้ทุกคนไดมี้โอกาสมาคุยกนัแบบนีจะดี
มาก ไม่เฉพาะเรืองการเรียนการสอน แมแ้ต่เรืองอืนๆ เพราะบางทีเรา
ไม่รู้เลยวา่ปัญหาทีเจอ คนอืนกเ็จอเหมือนกนั และเราจะไดเ้รียนรู้ว่าคน
อืนแกปั้ญหายงัไง” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที  มีนาคม 2556) 

 

“น่าจะมีการพดูคุยแลกเปลียนประสบการณ์ระหวา่งอาจารยแ์บบนี
อยา่งต่อเนือง เพือเป็นการสะทอ้นมุมมองใหแ้ก่กนัและกนั”  

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“การสังเกตการสอนนนัดีไดเ้รียนรู้เทคนิคดีๆ จากอาจารยท่์านอืนมาก           

แต่ปัญหาคือเวลาอาจไม่ตรงกัน  งานยุ่งจนจัดเวลาไม่ได้ ก็เหมือน
กิจกรรมอืนๆ ทีจดั  บางครังอยากร่วมแต่ตอ้งจดัลาํดบัภารกิจทีสาํคญั
ก่อน ส่วนใหญ่คือ ติดสอน เวลาวา่งไม่ตรงกนั” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

 จากการจัดสนทนากลุ่มหลังการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพที
พฒันาขึน เป็นการประชุมสอบถามความคิดเห็นของอาจารยที์เป็นกลุ่มตวัอย่าง  ดา้นความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ   ความสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย  ความสอดคล้องของเป้าหมายและวิธีการดําเนินการ ความสอดคล้องของ
เครืองมือทีใช ้ ความสอดคลอ้งของทฤษฎีและขอ้มูลการศึกษา  การนาํไปใชจ้ริงในทางปฏิบติั 

และขอ้เสนอแนะอืนๆ    พบว่าอาจารยมี์ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่ารูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  เป้าหมายวิธีการดาํเนินการชดัเจน สอดคลอ้งกบั
บริบทของมหาวิทยาลยั สามารถนาํไปใช้จริงไดใ้นทางปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิผล ทฤษฎี
และขอ้มูลการศึกษาดาํเนินการตลอดจนเครืองมือทีใช้มีความสอดคล้องกนั ดังคาํสนทนา
ต่อไปนี 
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“รูปแบบการพฒันาวิชาชีพเหมาะกบัมหาวิทยาลยั เนืองจากอาจารย  ์          

ส่วนใหญ่มีความสามารถกาํหนดวิธีการและบทบาทของตนเอง การ
ร่วมมือกนัจะเป็นการดึงส่วนทีดีของแต่ละคนออกมา ถา้สร้างความ
ร่วมมือกนัไดก้จ็ะเป็นสิงทีดีมาก” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“นําไปใช้ได้ดี แม้แต่การสังเกตการสอนก็เป็นสิงทีดี ทาํให้เรียนรู้
ไดม้าก แต่ก็ตอ้งมีเวลา และอาจารยส์องคนตอ้งเชือใจ และไวใ้จกนั” 

  

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม  2556) 

 

“รูปแบบและวิธีการนนัดี  โดยส่วนใหญ่อาจารยก์็จะมีการพบปะพูดคุย
ปรึกษาหารือกันอยู่บ้างแล้ว แต่อาจทาํแบบไม่เป็นทางการ  หากมี
ประเดน็หรือเป้าหมายในการทาํลกัษณะนีกอ็าจจะดีมากขึน”       

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม  2556) 

 

“หากจะทาํกบัมหาวิทยาลยัหรือระดบัอุดมศึกษา ตอ้งลดความยุ่งยาก 

ไม่มีเครืองมือหรือวิธีการมากมาย  แต่เป้าหมาย ประเด็น วิธีการ ตอ้ง
ชดัเจน  แบบนีกดี็อยูแ่ลว้  อาจปรับใหช้ดัเจนรัดกมุขึนกดี็”       

                                           (สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม  2556) 

 

 นอกจากนนัอาจารยไ์ดมี้ความคิดเห็นดา้นผลของการใชรู้ปแบบในประเด็นเกียวกบั 

ประโยชน์ของการใชรู้ปแบบ  ประสิทธิผลของรูปแบบในการพฒันาความเชียวชาญดา้นการ
สอนทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูง  และประสิทธิผลของรูปแบบทีมีต่อการแก้ไข พฒันา 
ส่งเสริมการพฒันาความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษา และสุดทา้ยคือ ความคิดเห็น
และความรู้สึกทีมีต่อการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ  โดยเห็นว่ารูปแบบมี
ประโยชน์ทาํให้สร้างโอกาสในการพฒันาความเชียวชาญด้านการสอน และทาํให้นกัศึกษา
เปลียนแปลงเป็นผูที้มีเรียนแบบกระตือรือร้น มีความกลา้ในการถาม การตอบ  รูปแบบทาํให้มี
โอกาสไดเ้รียนรู้เทคนิคการสอนจากเพือนอาจารย ์  การร่วมมือกนัทาํให้เกิดความมนัใจในการ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนมากขึน ดงัคาํสนทนาต่อไปนี 
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“หลงัจากไดร่้วมกิจกรรมนี  นกัศึกษาทีเรียนจบไปจากวิชาทีสอนไดรั้บ
คําชมจากอาจารย์ทีได้รับนักศึกษาต่อว่าผมทําอะไรกับนักศึกษา  
นกัศึกษากลา้พดู กลา้ถาม กลา้ตอบ และเรียนอยา่งกระตือรือร้นมาก” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“นกัศึกษาจากทีไม่เขา้เรียนก็เขา้เรียนมากขึน เกือบครบทุกคน ทุกครัง จาก
ทีไม่ชอบถาม ไม่ชอบตอบ ก็มีความสุข และภูมิใจ ทีไดเ้ป็นผูอ้ธิบายให้
เพือนฟัง” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“ถึงแมจ้ะมีนกัศึกษา บางคนทียงัไม่กา้วหนา้ และผลการเรียนแต่ละครังก็ดู
น่าเป็นห่วง แต่เด็กส่วนใหญ่ก็พฒันาดีขึน  โดยเฉพาะกลุ่มทีอยู่ตรงกลาง
สามารถพฒันาขึนมาอยูใ่นระดบับนหลายคน และ ระดบัล่างก็พฒันาขึนมา 
หลายคนมีผลการเรียนทีดี  มีความคิดทีเป็นระบบ นาํความรู้ไปใชง้านไดดี้ขึน” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“ความเชียวชาญด้านการสอนนันจะเกิดขึนได้ต้องอาศัยเวลาและ
ประสบการณ์  การช่วยเหลือแลกเปลียนกนัเป็นการย่นระยะเวลาในการ
พฒันา  เมือเห็นอาจารยท่์านอืนทาํแลว้นกัศึกษาพฒันาขึนก็รู้สึกดีใจดว้ย 

และมีกาํลงัใจทีจะทาํต่อไป” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“ไดเ้รียนรู้จากการไปสังเกตการสอนของอาจารยอี์กท่านหนึงมาก ได้
เทคนิคดีๆ ในการนําเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย การสรุป และการใช้
คาํถาม ซึงเทคนิคเหล่านีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝน เพราะตวัเองยงั
ทาํไม่ได้ ถา้สอนแบบนีจะตอ้งใช้เวลาในการพูด อธิบาย และสือสาร 

นาน เพราะไม่สามารถใชค้าํพดูทีเป็น concept ได”้   

                                                  (สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม  2556) 
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“ตอนแรกก็ไม่ไดค้าดหวงัเหมือนกนัว่าจะสามารถช้อนเด็กทีมีผลการ
เรียนตาํมากๆ ใหผ้า่นได ้เมือทาํไดแ้ละไดผ้ลกภ็ูมิใจและรู้สึกวา่การทุ่มเท
นนัคุม้ค่า” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม  2556) 

 

“นักศึกษาหลายคนรอว่าเมือไหร่ทีอาจารยจ์ะเรียกให้เขาไดอ้ธิบายให้
เพือนฟัง ตอนแรกก็เป็นการใหง้านเชิงบงัคบัเพือใหเ้ด็กเขา้เรียนทุกครัง 

แต่หลงัๆ นี ไม่ตอ้งบงัคบั เขามีความสุข ภาคภูมิใจทีมีความสามารถทีจะ
อธิบายใหเ้พือนๆ ฟังได ้” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 

“ชอบทีไดมี้โอกาสเรียนรู้จากคนอืนๆ เพือมาปรับปรุงวิธีสอนของตวัเอง 

และไดม้ารับฟังสะทอ้นปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาจากอาจารยค์นอืนๆ 

ซึงมีความรู้สึกทีดีว่า มีปัญหาเดียวกนั และมนัใจมากขึนว่า สิงทีคิดและ
พยายามทาํนนัดีแลว้” 

(สนทนากลุ่มอาจารยว์นัที 5 มีนาคม 2556) 

 
เพือตอบคําถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ  .4  ผลการประเมินความรู้และ
ความสามารถในการคิดขันสูงของนักศึกษา ซึงผลปรากฏดังนี 

 

ตารางที  แสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถในการคิดขันสูงของนักศึกษา                    
กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ของอาจารยแ์ต่ละคน 

      

ผูส้อน 
คนที 

คะแนน คะแนน
เตม็ 

 S.D. ร้อยละ ระดบัความสามารถ 
ของนกัศึกษา 

t df Sig  

1 
รายวิชา 

  

ก่อน  12.28 2.62 24.56 ตาํ 3.86* 168 0.00 
หลงั  47.31 9.6 94.62 สูง 

2 
รายวิชา 

 

ก่อน  21.98 4.85 54.95 ปานกลาง 11.97* 43 0.00 
หลงั  31.07 3.70 78.18 สูง 

3 
รายวิชา 

 

ก่อน  0.35 0.48 3.50 ตาํ 32.66* 77 0.00 
หลงั  7.31 7.56 73.1 สูง 

4 
รายวิชา  
424201 

ก่อน  6.73 2.37 .  ตาํ . *  .  
หลงั  10.71 2.44 .  ปานกลาง 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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  จากตารางที   ผลการประเมินความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษา
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์แต่ละคน  พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้และ
ความสามารถ ในการคิดขนัสูงของนักศึกษาทีได้รับการสอนโดยอาจารยที์ได้รับการพฒันา
วิชาชีพโดยรูปแบ ทีพฒันาขึน มีผลคะแนนหลงัการจดัการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบ อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และมีคะแนนเฉลียความสามารถในการ
คิดขนัสูงหลงัเรียนอยู่ในระดบัสูงกว่าก่อนเรียนทุกห้อง ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีตงัไว ้ 

โดยผูเ้รียนมีความสามารถในการขนัสูงคือ  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking)  ซึงเป็น
การคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้เกณฑ์หรือข้อมูลในการสรุปหรือตัดสินใจ   คิดแก้ปัญหา  
(problem solving) ซึงเป็นการประยุกต์ใช้กฎ ในการแก้ปัญหาโดยผสมผสานแนวคิดหรือ
วิธีการมากกว่า  ขนัตอน โดยการระบุปัญหา การสร้าง กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการ
ดาํเนินการแกปั้ญหา   และการถ่ายโยงความรู้  (learning for transfer) ซึงเป็นการประยุกต์
ความคิดทีไดเ้รียนรู้ไปสร้างเป็นความรู้หรือวธีิการ 
 

 เพือตอบคําถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีมีต่อการจัดการการสอนของอาจารย์ผู้ ได้รับการพัฒนาวิชาชีพโดยรูปแบบที
พฒันาขึน 

 

การนาํเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวชิาชีพตามรูปแบบทีพฒันาขึนเพือเป็นการตอบคาํถามขอ้ที 

4 ของการวจิยั คือ ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูรั้บ
การพฒันาวิชาชีพโดยรูปแบบทีพฒันาขึนอยูใ่นระดบัใดและเป็นการยืนยนัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบทีพฒันาขึน โดยผูว้ิจยัไดค้วามคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพโดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึน 

โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูรั้บการพฒันาวิชาชีพ ซึงเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ภายหลงัการใช้รูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึน  ซึงผลการสอบถามความพึงพอใจ ซึงเสนอผลการศึกษา
ในภาพรวมดงันี 
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ตารางที 6 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยใ์นภาพรวม  (N=318) 

ขอ้ที ประเดน็ความพึงพอใจ 

ผล 

 S.D ระดบั       

ความพึง
พอใจ 

ลาํดบัที 

 ด้านเนือหา     
 ความครบถว้นของเนือหาตามกระบวนวชิาทีแจง้ 4.62 0.53 มากทีสุด  

 ความทนัสมยัของเนือหา เชือมโยงกบัการปฏิบติังานจริง มี
การสอดแทรกงานวจิยั นวตักรรม ขอ้คน้พบในปัจจุบนั
เพือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ 

4.62 0.56 มากทีสุด  

 รวม 4.62 0.53 มากทีสุด 3 
 ด้านกระบวนการสอน     

3 อาจารยอ์ธิบายไดช้ดัเจนทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการได้
ถูกตอ้ง 

4.70 0.50 มากทีสุด  

4 การใชค้าํถามทีกระตุน้การคิดอยา่งต่อเนือง  4.49 0.64 มาก  

5 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมอยา่งทวัถึง 4.49 0.64 มาก  

6 อาจารยมี์เทคนิคในการจูงใจใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมในชนั
เรียน ทาํใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการถาม ตอบ และการ
อภิปราย 

4.49 0.73 มาก  

7 อาจารยส่์งเสริมใหน้กัศึกษาสร้างความเขา้ใจดว้ยตวัเอง 4.60 0.60 มากทีสุด  

 รวม 4.57 0.63 มากทีสุด 4 

 ด้านสือการสอน     

 สือการสอนทีใชใ้นหอ้งเรียนส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้
มากขึน 

4.55 0.65 มากทีสุด  

9 สือการสอนทีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมการสอน 4.61 0.55 มากทีสุด  

 รวม 4.93 0.31 มากทีสุด 1 

 ด้านการวัดผลประเมินผล     

10 อาจารยมี์การประเมินหลากหลายวิธี เช่น การมอบหมาย
งาน การใหก้ารบา้น การถามคาํถาม และการทดสอบความรู้ 

4.74 0.51 มากทีสุด  

11 อาจารยมี์การนาํผลการประเมินมาสะทอ้นใหน้กัศึกษา
ทราบ เพือใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเพิมเติม และปรับปรุงตนเอง
ในการเรียน 

4.58 0.62 มากทีสุด  

12 นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการสะทอ้นผล 4.57 0.71 มากทีสุด  

 รวม 4.63 0.63 มากทีสุด 2 

 ภาพรวม 4.60 0.61 มากทีสุด  
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จากตารางที 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยใ์นภาพรวมจาํนวน 318 คน พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในภาพรวมในระดับมากทีสุด ( =  4.60, S.D. = 0.61)                         

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือหา  ดา้นกระบวนการสอน ดา้นสือการสอน และดา้น
การวดัและประเมินผล พบว่า ทุกดา้นมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด  ( =  4.62, 

S.D. 0.54), ( = .57, S.D. = 0.63) ( =  .93, S.D. = 0.31) และ ( =  .63, S.D. = 0.63) 

ตามลาํดบั   

และเมือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนทีพฒันา
ทกัษะการคิดขึนสูงของอาจารยเ์ป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นสือการสอนมีค่าเฉลียสูงสุดในระดบั
มากทีสุด  ( =  .93, S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ดา้นการวดัและประเมินผล  ( =  .63, S.D. 

= 0.63)  ดา้นเนือหา ( =  4.62, S.D. = 0.54) และสุดทา้ยคือ ดา้นกระบวนการสอน  ( = .57, 

S.D. = 0.63) 

เมือพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนทีพฒันา
ทกัษะการคิดขึนสูงของอาจารยเ์ป็นรายขอ้ย่อยของแต่ละดา้นพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด ยกเว้น ดา้นกระบวนการสอน ทีมีรายขอ้ยอ่ย  ขอ้ทีมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก
ไดแ้ก่การใชค้าํถามทีกระตุน้การคิดอยา่งต่อเนือง ( = 4.49 , S.D. = 0.64) อาจารยเ์ปิดโอกาส
ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมอยา่งทวัถึง  ( =4.49  , S.D. =  0.64)  และ อาจารยมี์เทคนิคในการจูง
ใจให้นกัศึกษาร่วมกิจกรรมในชันเรียน ทาํให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการถาม ตอบ และการ
อภิปราย  ( = 4.49 , S.D. = 0.73) 

จากการศึกษาประสิทธิผลของการนาํรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์เพือพัฒนาทักษะการคิดขันสูงไปใช ้ 

(Implementation)  =  การวจิยั  Research2  (R2) : การนาํรูปแบบไปใชจึ้งนาํไปสู่การประเมินผล  

(Evaluation)  =  การพฒันา  Development2 (D2) : การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ  เพือให้
เกิดความสมบูรณ์   ผลจากการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบทังข้อมูลเชิงปริมาณ  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้น
การสอนของอาจารย์เพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิง
ทฤษฏีและการนาํสู่การปฏิบติั   
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บทท ี  
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรือง “รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการ
สอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา” เป็นการวิจยัและ
พฒันา (research and development) โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงผสมผสานวิธี  (mixed method 

research)  แบบการผสมผสานถ่ายโยง (transformative design) (Creswell and Clark, 2007: 96-99, 

127-129) ซึงประกอบด้วยการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative) และเชิงคุณภาพ (qualitative) 

และใชแ้บบการวิจยัเชิงทดลอง (pre-experimental design)  (Campbell and Stanley, 1963: 37) โดย
ประยุกตใ์ช้แบบการทดลองกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (one - group 

pretest-posttest design) ผสมผสานกบัแบบการวิจยักึงทดลอง (quasi-experimental designs) แบบดุลยภาพ
เวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเนือง (equivalent time-sample designs)  (นิคม ตงัคะพิภพ, 

: 331)  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ 1) พฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  โดย 2.1) ประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา  2.2)  ศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารย์
ระหว่างการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ ช่วงละ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน                

2.3) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา  2.4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ  และ 2.5) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บ
การพฒันาวชิาชีพ  โดยรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯ ทีพฒันาขึน  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม
ขนัตอนของการวจิยัและพฒันาซึงแบ่งเป็น 4 ขนัตอน ดงันี ขนัตอนที 1 การวิจยัศึกษาสิงทีคาดหวงั
และสภาพปัจจุบนั (Research (R1): Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  ขนัตอนที 2 

การออกแบบและพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ (Development (D1): Design and 

Development) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพและเครืองมือทีใช้
ในการทดลองและเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ขนัตอนที 3 การวิจยัทดลองหา
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ประสิทธิผลของรูปแบบ (Research (R2): Implementation) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการรูปแบบ
การร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพกับกลุ่มตวัอย่าง   ขนัตอนที 4  การพฒันาปรับปรุงรูปแบบ 

(Development: Evaluation (D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์  โดย
ผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์สิงทีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั รวมทงัศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎี เพือนาํมาสู่การพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ทีนาํมาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ในการวิจัยคือ อาจารย์ผู ้สอนในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  4  คน ซึงมาจากสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล    คน สาขาวิชา
วศิวกรรมโทรคมนาคม  คน และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คน  ซึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling)  เป็นระยะเวลา  ภาคเรียน ตงัแต่เดือน กนัยายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์  

โดยมีการติดตามพฒันาการเดือนละ  ครัง เป็นระยะเวลา  เดือน  และมีเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
ประกอบไปดว้ย  แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจเรืองการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการ
คิดขนัสูงโดยอาจารย์ประเมินตนเอง  แบบประเมินแผนการสอนโดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน แบบ
บนัทึกการสอนแบบพรรณนาความของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวิชาชีพ  (reflective journal) แบบ
ประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง (อาจารยป์ระเมินตนเอง) แบบสังเกต
พฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยโ์ดยผูว้ิจยัเป็นผูบ้นัทึก แบบสังเกตการสอนโดย
เพือนอาจารย ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอนของอาจารย ์ และการสนทนา
กลุ่ม (focus groups) รวมทงัสิน 9 ฉบบั  ซึงผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึนและมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีค่า
ความตรงเชิงโครงสร้างตงัแต่ 3.50  และผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสานวิธี (mixed 

methods) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ซึงสถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติพืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย ( )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
สถิติอา้งอิงในการเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนเพือส่งเสริม
ทกัษะการคิดขนัสูง    ความรู้ความเขา้ใจดา้นการสอนเพือส่งเสริมการคิดขนัสูง ก่อนและหลงัการ
ใช้รูปแบบ โดยใช้ สถิติ non parametric wilcoxon signed ranks test  และวิเคราะห์ความรู้
ความสามารถด้านการคิดขนัสูงของนักศึกษา  ก่อนและหลังการใช้รูปแบบโดยใช้ สถิติ t-test 

dependent  และขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์  การบนัทึกพฤติกรรมในการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ 

การบนัทึกความคิดเห็นทีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง   

การสนทนากลุ่ม (focus group) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (content analysis) และ
นาํเสนอผลโดยการพรรณนาความ 

 

 
 
 



 222 

สรุปผลการวจัิย 
 

 เพือตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 1 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี   

 . ผลการพฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาและการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของอาจารย  ์  ซึงผูว้ิจยัได้
ดําเนินการ ) วิเคราะห์สิงทีคาดหวงั (target) กับสภาพทีเป็นจริง (actual) ) ศึกษาวิเคราะห์
หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และ ) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์ 

นาํสู่การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญ
ดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (เอสยทีูโกล: 

SUTGOAL Model) และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพที
ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  
โดยนาํเสนอผลสรุปดงันี  

  ผลการพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ  พบว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (เอสยทีูโกล: SUTGOAL Model) ประกอบดว้ย หลกัการ 

วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุนและขนัตอนการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ  ขนั  ไดแ้ก่   ขนัที 1  การ
แลกเปลียนเรียนรู้ด้านประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เ รียน  ( Sharing 

experience: S)   ขนัที 2  การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือ
กาํหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกับผูเ้รียน  (Understanding student’s learning 

outcome: U)  ขนัที 3  การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target 

area identification: T)  ขนัที 4  การกาํหนดองคป์ระกอบ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating 

self-professional development plan:  S)   ขนัที  5  การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือ
พฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง (Organizing plan for professional growth: O)   ขนัที  6  

การดาํเนินการพฒันา  (Approaching professional development: A)  และขนัที 7 การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการสอน และผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการใน
ชันเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ และการประเมินผลเพือปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเนือง (Learning from reflection: L)     

  ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบตน้แบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ โดยผูเ้ชียวชาญ 

9 คน พบวา่ ค่าความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างรายขอ้ของความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไป
ไดใ้นการปฏิบติัจริงของรูปแบบ และความสอดคลอ้งของรูปแบบ รายขอ้มีค่าระหว่าง .  - .   

.  – .  และ .  – .  ตามลาํดบั  และผูว้ิจยัได้การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการร่วมมือกนั
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พฒันาวิชาชีพ เอสยูทีโกล (SUTGOAL) ตามคาํแนะนาํทีผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติม โดยมี
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และปัจจยัสนบัสนุน และไดมี้การเพิมเติมแกไ้ขปรับปรุงหลกัการ
และเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้ให้มีความชดัเจนสามารถนาํไปใช้ในการปฏิบติัจริงไดม้ากขึน  

และปรับขอ้ความในขนัตอนที  ซึงเดิม ระบุ “การระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบั
ผูเ้รียน”  ผูเ้ชียวชาญให้เพิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนีแทน “การระบุ
เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผู ้เรียน”  ทงันีเพือให้การอธิบายตรงกับ
ภาษาองักฤษ ซึงรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึนนีไดมี้การนาํสู่การปฏิบติัและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารยด์้วยการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพ และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง อาทิเช่น 

การวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  และการจดัการเรียนการสอนทีมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการคิดขนัสูงของอาจารยแ์ละส่งผลต่อความสามารถในการคิดขนัสูง
ของผูเ้รียน ดงัผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีจะไดน้าํเสนอ
ต่อไป 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาโดยนาํเสนอ 

.    ผลการประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิด 
ขนัสูงของนกัศึกษา โดยมีผลการประเมินดงันี  

     2.1.1  ผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน
เพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง   พบว่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง ซึงมีผลคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบ   ( = 4.40, S.D = 0.67) สูงกวา่ก่อน
การใชรู้ปแบบ  (  =-3.35, S.D =0.48)  อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้ง
กบัสมมุติฐานทีตงัไว ้

  2.1.2  ความสามารถในการจดัการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
อาจารย ์ซึงประกอบดว้ย ความสามารถในการเขียนแผนการสอน   ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอน ซึงปรากฏผลดงันี  

   2.1.2.1  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูง พบวา่ ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูงของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัสูงมาก ( = 4.58, S.D. = 0.50)  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
ขอ้ทีมีผลประเมินสูงสุดคือ ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของแผนการสอน มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัสูงมาก ( = . , S.D. = . )  โดยยุทธวิธีทีอาจารยใ์ชใ้นการจดัการเรียน
การสอน ได้แก่ การยกตวัอย่าง การให้โจทย์แบบฝึกหัดทีมีความซับซ้อน การวดัประเมินผลที
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หลากหลายและสะท้อนผลให้แก่ผูเ้รียนทุกครัง จัดการสอนแบบอภิปรายและการสอนแบบ
โครงงาน  

      . . .   ผลการประเมินความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของอาจารยจ์ากการประเมินตนเองในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการ
คิดขนัสูง  ระหว่างเดือนตุลาคม  ถึง ธนัวาคม 2555  พบว่า อาจารยส่์วนใหญ่มีความสามารถ
ดา้นการเขียนแผนการสอน ดา้นกลยุทธ์การสอนและการเลือกใชสื้อการสอน และดา้นการวดัและ
ประเมินผลมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก ( = . - . , SD = . - . ) 

.    ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยร์ะหวา่งการใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ของอาจารยท์งั 4 คน ตงัแต่ครังที -  คือระหวา่งเดือนตุลาคม 

2555-ธันวาคม 5 พบว่าโดยภาพรวมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของอาจารยที์ได้รับการพฒันาวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ (SUTGOAL 

model)  พฒันาขึนในช่วงระหวา่งการพฒันาวิชาชีพจากระดบัสูง (  = 3.61)   เป็นระดบัสูง (  = 

4.16)  และสูงมาก (  = 4.55)   นอกจากนีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยแ์ละการจดัการเรียนการสอน พบวา่ อาจารยมี์ความร่วมมือกนั
ในการให้ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนแลกเปลียนแนวคิดมุมมองในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนจาก
การเรียนการสอน สามารถร่วมมือกนัวิเคราะห์และตดัสินใจแกปั้ญหา และเลือกวิธีปฏิบติัโดยการ
นําตนเอง หลังจากการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์อาจารย์ได้มีการนําประเด็นต่างๆ 

กลบัไปทบทวนและสะทอ้นคิด และนาํกลบัไปแกไ้ข ไดแ้ก่ การเขียนแผนการสอน การจดัการสอน 

การวดัและประเมินผล และยงัสอดคลอ้งกบัผลการบนัทึกขอ้มูลจากการสนทนา และการประชุม
หลงัการสังเกตการสอนซึงเป็นการสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารยเ์พือการเรียนรู้จากการสะทอ้น
ความคิด (cognitive reflection) ของอาจารยท์งั 4 คน ระหวา่งเดือนตุลาคม   ถึง เดือนธนัวาคม 

5  พบวา่ ส่วนใหญ่ อาจารยมี์ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  

 และผู ้วิจัยได้ประมวลข้อมูลจาก  แบบบันทึกความคิดเห็นของอาจารย์ที มี ต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง (reflective journal) ของอาจารยท์งั 4 คน 

ระหวา่งเดือนตุลาคม   ถึงเดือนธนัวาคม 5   พบวา่ จากการไดรั้บการพฒันาวิชาชีพของแต่
ละคนตลอดระยะเวลา 3  เดือน  อาจารยไ์ดไ้ตร่ตรองสะทอ้นคิด ทีสะทอ้นถึงความเขา้ใจ มนัใจและ
เชือมนั การปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพทุกดา้นและมีพฒันาการในระดบัดีขึนตามลาํดบัซึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 

 

2.3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพทีพฒันาขึน โดยการจัดสนทนากลุ่มระหว่างหลังการใช้รูปแบบการร่วมมือกัน
พฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึน เป็นการประชุมสอบถามความคิดเห็นของอาจารยที์เป็นกลุ่มตวัอย่าง  

พบว่าอาจารยมี์ความคิดเห็นต่อพฒันาการความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง            
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โดยสรุปได ้ดงันี  1) ความสามารถในการจดัทาํแผนการสอน และการวดัและประเมินผลสูงขึน 2)  

ความสามารถในการสอน การเลือกใชยุ้ทธวิธีในการสอนมาก และสร้างบรรยากาศในการเรียนการ
สอนให้เกิดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (deep active learning) มากขึน  3) ความสามารถในการ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนัในการพฒันาวิชาชีพ  4) ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่าง เพือนอาจารย์ในการพัฒนาวิชา ชีพ  เพือให้การพัฒนาวิชา ชีพบรรลุ เ ป้ าหมาย                            

5) ความสามารถในการสะทอ้นผลการปฏิบติัและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั โดยให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ 
กบัการพฒันาวิชาชีพ และการร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหา  และอาจารยไ์ดส้ะทอ้นขอ้เสนอแนะ 

สิงทีควรพฒันา อาทิเช่นไดเ้สนอปัญหาในดา้นเวลาทีไม่ตรงกนัของการสังเกตการสอน การร่วม
สนทนา และการทาํกิจกรรมร่วมกนั  และในส่วนผลกระทบทีเกิดขึนเกินความคาดหวงั 

.4  ผลการประเมินความรู้และความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษา จาก
การทดสอบของอาจารยแ์ต่ละคนในภาพรวม พบว่า คะแนนความรู้และความสามารถในการคิด       

ขนัสูงของนกัศึกษาทีไดรั้บการสอนโดยอาจารยที์ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพโดยรูปแบบทีพฒันาขึน  

มีผลคะแนนหลงัการจดัการเรียนการสอนสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดับ .  และมีคะแนนเฉลียความสามารถในการคิดขันสูงหลังเรียนอยู่ในระดับ สูงกว่า           
ก่อนเรียนทุกหอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีตงัไว ้ โดยผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดขนัสูงใน
ภาพรวม (holistic) ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking)  คือผูเ้รียนสามารถคิดอย่างมี
เหตุผลโดยใชเ้กณฑ์หรือขอ้มูลในการสรุปหรือตดัสินใจ สามรรถวิเคราะห์แยกแยะขอ้มูล ตีความ  

อา้งอิงอยา่งมีหลกัฐาน และสรุป   คิดแกปั้ญหา  (problem solving) คือผูเ้รียนสามารถประยุกตใ์ชก้ฏ
ในการแกปั้ญหา โดยผสมผสานแนวคิดหรือวธีิการมากกวา่  ขนัตอน โดยการระบุปัญหา การสร้าง
กลยทุธ์ในการแกปั้ญหา และการดาํเนินการแกปั้ญหา การถ่ายโยงความรู้  (learning for transfer) คือ 

ผูเ้รียนสามารถประยกุตค์วามคิดทีไดเ้รียนรู้ไปสร้างเป็นความรู้หรือวธีิการ 

.5   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการการสอนของ
อาจารยผ์ูไ้ดรั้บการพฒันาวชิาชีพโดยรูปแบบทีพฒันาขึน  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษา
ทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นภาพรวมจาํนวน 318 คน พบวา่ นกัศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นภาพรวมในระดบัมากทีสุด ( =  4.60, S.D. = 0.61) 

และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนือหา  ด้านกระบวนการสอน ด้านสือการสอน และ           

ดา้นการวดัและประเมินผล พบว่า ทุกดา้นมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด  ( =  4.62, 

S.D. 0.54), ( = .57, S.D. = 0.63) ( =  .93, S.D. = 0.31) และ ( =  .63, S.D. = 0.63) 

ตามลาํดบั   
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อภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลการวิจยัเรือง “รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา” 

ผูว้จิยัอภิปรายจากผลของการวจิยัดงันี  
 1. ผลการพฒันารูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ  ได้รูปแบบการร่วมมือกัน
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (เอสยูทีโกล: SUTGOAL Model) ทีประกอบด้วย หลักการ 

วตัถุประสงค์  เงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้และปัจจยัสนบัสนุน และขนัตอนการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพ   ระยะ ซึงประกอบดว้ย ขนัที 1  การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Sharing experience: S)   ขนัที 2  การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผู ้เรียนเพือกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้รียน  

(Understanding student’s learning outcome: U)  ขนัที 3  การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ที
ตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target area identification)  ขนัที 4.  การกาํหนดองค์ประกอบ เพือ
จดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating self-professional development plan:  S)   ขนัที  5  การจดัทาํ
แผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง (Organizing plan for 

professional growth: O)   ขนัที  6  การดาํเนินการพฒันา  (Approaching professional development: 

A)  และขนัที 7 การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการสอน และ
ผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ และ
การประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง (Learning from reflection: L)  โดยผูว้ิจยัจะเป็น
ผูดู้แลให้คาํปรึกษาและแนะนําช่วยเหลือ (facilitator)  และเป็นผูดู้แลให้อาจารย์ดําเนินการ
กระบวนการ (process mentor) ตลอดจนเป็นผูบ้นัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพที
เกิดขึนตลอดกระบวนการ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนการนาํรูปแบบไปใช้  ประการ  คือ  ) การพฒันา
วชิาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนกัในความสาํคญัของการพฒันาวชิาชีพ ความตอ้งการของอาจารยที์
มีความมุ่งมนัจริงใจและเต็มใจ ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ร่วมมือกนั เคารพยอมรับซึงกนัและกนั  

อุทิศเวลาให้กบัการพฒันาการเรียนการสอน  ) มหาวิทยาลยั และนโยบายของการบริหารงานทุก
ระดบัตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพโดยให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ สือ 

อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก และทีสําคญัคือ การให้การยอมรับ การชืนชม การให้ความสําคญั
กบัผูที้มีความมุ่งมนัตงัใจกบัการพฒันาการเรียนการสอน  และพบวา่ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบ
ตน้แบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพมีค่าความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 

และความสอดคลอ้งของรูปแบบ รายขอ้มีค่าระหว่าง .  – .   .  – .  และ .  – .  

ตามลาํดบั ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด   ทงันีอาจเนืองมาจากผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตามรูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพตลอดทงัระยะโดยการนาํหลกัการแนวคิดของการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบของ
ครูส (Kruse, 2004) ร่วมกบัการหลกัการแนวคิดการวิจยัและพฒันา (research and development)  
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(มาเรียม นิลพนัธ์ุ 5, องอาจ นยัพฒัน์ 2551)  มาใชใ้นการพฒันารูปแบบ ประกอบกบัการไดม้า
ซึงขนัตอนและองคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพทีพฒันาขึน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
สิงทีคาดหวงั (target) กบัสภาพทีเป็นจริง (actual)  ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือ  มีการระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค์
ทีชัดเจน เพือนําไปสู่การพฒันารูปแบบร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพทีเหมาะสมสอดคล้องกบัการ
จดัการเรียนการสอนทีเน้นทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึงส่งผลต่อความประสิทธิภาพ
ของรูปแบบในดา้นความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี  ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบทีมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดคือ มากกว่า .   ซึงสอดคลอ้งกบั  วชัรา เล่าเรียนดี 

(2556ข: 197)  ทีกล่าววา่การดาํเนินการดว้ยวิธีการเชิงระบบมีความสําคญัในการช่วยการดาํเนินงาน
ต่าง ๆ  เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย ซึงระบบจะประกอบดว้ย องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีสําคญัของการ
ปฏิบติังานภายในของระบบ ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบนันเป็นการพึงพากนัสัมพนัธ์ซึงกนั
และกนั  และเป้าหมายของระบบทีชดัเจน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดิกค ์ แคเร่ย ์และแคเร่ย ์

(Dick, Carey and Cary, 2001) ทีกล่าวว่า ความสําเร็จของวิธีการเชิงระบบคือความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ดของแต่ละองคป์ระกอบ โดยเฉพาะความเชือมโยงระหวา่งกลยุทธ์การสอนและผลลพัธ์การ
เรียนรู้ ซึงการออกแบบระบบ  เป็นกระบวนการดําเนินการจดัการเรียนจัดการเรียนการสอน
ตามลาํดบัขนัตอนทีเกียวเนืองสัมพนัธ์กนัชดัเจน ซึงไดน้าํหลกัการแนวคิดทฤษฏี การเรียนรู้ต่างๆ 

รวมทงันาํผลการวิจยัทีเกียวขอ้งมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันากลยุทธ์และกิจกรรมการเรียนรู้ในทุก
ขึนตอนอย่างเหมาะสมมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
 โดยแต่ละขนัตอนอยู่บนพืนฐานหลักการแนวคิดและทฤษฏี ดังนี  ขนัที 1  การ
แลกเปลียนเรียนรู้ด้านประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เ รียน  ( Sharing 

experience: S)  อยูบ่นพืนฐานแนวคิดการพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือกนัของแกลทธอร์น (Glatthorn, 

1987) ซึงเป็นเป็นกระบวนการทีผูส้อนตงัแต่ผูส้อน 2 ขึนไปร่วมมือร่วมใจกันปฏิบติังานเพือ
ปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้วิชาชีพของตนเอง มีการวิเคราะห์ปัญหาผูเ้รียนร่วมกนั มีการอภิปราย
แลกเปลียนผ่านการเล่าเรืองราว (Glatthorn 1987, Glazer and Hannifin, 2006) เป็นการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งเพือนอาจารยเ์พือพฒันาความเติบโตทางวิชาชีพ  หลกัการแนวคิดการพฒันา
วิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง ของแกลทธอร์น (Glatthorn, 1987) ทีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดเป้าหมาย
และดําเนินการพฒันาด้วยตนเอง หลักการร่วมมือกันวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน  ในขันการ
แลกเปลียนประสบการณ์เพือวิเคราะห์ปัญหาผู ้เ รียนร่วมกัน  และหลักการของทฤษฎีการ
เปลียนแปลงในขนัของการละลายและปรับเปลียนทศันคติของการพฒันาวิชาชีพให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจกนั ขนัที 2 การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือ
กาํหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Understanding student’s learning 

outcome: U)  อยู่ภายใต้หลักการแนวคิดการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกัน ของแกลทธอร์น 



 228 

(Glatthorn, 1987) ทีผูส้อนไดมี้การวางแผนก่อนและหลงัสอน มีการวิเคราะห์ปัญหาผูเ้รียนร่วมกนั
ทีใชห้ลกัการร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน ของแกลทธอร์น (Glatthorn, 2002) ดิอ๊าซ-แมกจิโอไล 

(Diaz-Mggioli, 2004) และรีสัน (Reson, 1994 cite by Diaz-Mggioli, 2004) โดยมีการกาํหนด
เป้าหมายวิเคราะห์การเรียนการสอนและหาขอ้สรุปร่วมกนั  ขนัที 3  การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การ
เรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target area identification)  อยู่ภายใตห้ลกัการการพฒันา
วิชาชีพด้วยการพฒันาตนเองของแกลทธอร์น  (Glatthorn, 1984)  ในขนันีผูส้อนไดเ้ลือกปัญหา
ประเด็น เรืองทีสนใจทีจะปรับปรุงพฒันา  การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนตามแนวคิด 

ของแกลทธอร์น (Glatthorn, 2002)  ดิอ๊าซ-แมกจิโอไล (Diaz-Mggioli, 2004) และรีสัน (Reson, 

1994 cite by Diaz-Mggioli, 2004) การระบุปัญหาทีเกิดขึน พฒันาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
การนาํไปใช ้โดยทุกคนอาจมีการระบุปัญหาเกิดขึน  ขนัที 4  การกาํหนดองคป์ระกอบ เพือจดัทาํ
แผนพฒันาตนเอง (Generating self-professional development plan:  S) และ ขนัที  5  การจดัทาํ
แผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง  (Organizing plan for 

professional growth: O)  อยูภ่ายใตห้ลกัการแนวคิดในการพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเองของ
แกลทธอร์น (Glatthorn, 1987)  ครังนีอาจารยไ์ดเ้ขียนแผนการสอน แผนการพฒันาตนเองรวมทงั
แผนการปฏิบัติในการปรับปรุงพฒันาตนเองหลังจากการการเลือกประเด็นปัญหาทีสนใจจะ
ปรับปรุงพฒันาและเลือกวิธีการพฒันาทีเหมาะสมแล้ว ขันที  6  การดําเนินการพฒันา  
(Approaching professional development: A)  อยูภ่ายใตแ้นวคิดการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนั
เรียน ของแกลทธอร์น (Glatthorn, 2002)  ดิอ๊าซ-แมกจิโอไล (Diaz-Mggioli, 2004) และรีสัน 

(Reson, 1994 cite by Diaz-Mggioli, 2004) ซึงเป็นการร่วมมือกนัโดยอาจารยไ์ปปฏิบติัการวิจยั         

การปฏิบติัการสอนรวมทงัการสรุปผลการวจิยั   และขนัที 7 การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรอง
สะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการสอน และผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน อาจารยมี์การ
แลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ และการประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง 

(Learning from reflection: L)   และขนัการสะทอ้นทางปัญญาทีมีทุกขนัของการพฒันาวิชาชีพ         

ผูว้จิยัไดน้าํหลกัการการโคช้ทางปัญญาของ คอสตา้และการ์มสตนั (Costa and Garmston, 2002) มา
ใช้ในการสะท้อนความคิด  และใช้หลักการแนวคิดการสือสาร  ของวชัรา เล่าเรียนดี (2556ก) 

ร่วมกับแนวคิดเรืองการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพของแกลทธอร์น (Glatthorn, 1987)  มาเป็น
แนวทางโดยทีการสือสารระหวา่งอาจารย ์และระหวา่งอาจารยแ์ละผูว้ิจยั ใชก้ารแลกเปลียนความรู้
และประสบการณ์ การสะทอ้นความคิด และการเรียนรู้จากผลการปฏิบติั   นอกจากนนั รูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพทีพฒันาขึนนีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั
และสามารถนาํไปใช้ในการปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นนัส่วนหนึงมาจาก
เงือนไขในการนาํรูปแบบไปใช้ และปัจจยัสนบัสนุนซึงช่วยให้การใชรู้ปแบบทีพฒันาขึนประสบ
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ความสาํเร็จ  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพิน ยืนยง (2553) ทีพบวา่เงือนไขในการนาํรูปแบบไป
ใชน้นัเป็นสิงทีมีความจาํเป็นอยา่งยิงในการนาํรูปแบบการนิเทศไปปฏิบติัจริง    โดยเฉพาะเงือนไข
ของครูทีมีความมุ่งมนั   จริงใจในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ดว้ยความเต็มใจ ร่วมมือกนั มีความ
รับผดิชอบในการทาํงาน และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัเป็นสิงทีมีความสําคญัมาก รวมทงัผูบ้ริหาร
มีความตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันาวิชาชีพ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  สือ  

อุปกรณ์  สิงอาํนวยความสะดวก  และสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัอาจารย ์ เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์
เกิดการพฒันาทงัทางดา้นการนิเทศและการทาํวจิยัในชนัเรียน   

        2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริม
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาโดยนาํเสนอ 

.    ผลการประเมินความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิด 
ขนัสูงของนกัศึกษา  ซึงอภิปรายผลไดด้งันี  

  2.1.1  ผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน
เพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง   พบว่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง ซึงมีผลคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบ   ( = 4.40, S.D = 0.67) สูงกวา่ก่อน
การใชรู้ปแบบ  (  =-3.35, S.D =0.48)     อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้ง
กบัสมมุติฐานทีตงัไว ้  ทงันีอาจเนืองมาจากอาจารยเ์กิดการเรียนรู้จากการไดร่้วมมือกนัวิเคราะห์
ระบุปัญหาในการเรียนการสอนจากกนัและกนั ร่วมมือกนัวิจยั และรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการทีผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการแนวคิดของการ
จดัการเรียนการสอนเชิงระบบของครูส  (Kruse, 2004) ร่วมกบัการหลกัการแนวคิดการวิจยัและ
พฒันา (research and development)  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 5, องอาจ นยัพฒัน์ 2551)  มาใชใ้นการ
พฒันารูปแบบ  ซึงวิธีการเชิงระบบระบบเป็นรูปแบบหนึงของกระบวนการแก้ปัญหา เป็น
กระบวนการทีช่วยให้การดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะ
ภายในระบบจ มีองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีสาํคญัของการปฏิบติังาน ทีมีลกัษณะสัมพนัธ์กนั มีเป้าหมาย
ทีชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิผลของรูปแบบทาํให้อาจารย์ได้พฒันาตนเองทังด้านความรู้ 

ความสามารถและทกัษะในการสอนเกิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงมากขึน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  วชัรา เล่าเรียนดี (2556ข: 197)  ทีกล่าววา่การ
ดาํเนินการดว้ยวิธีการเชิงระบบมีความสําคญัในการช่วยการดาํเนินงานต่าง ๆ  เกิดสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดิกค ์ แคเร่ย ์และแคเร่ย ์(Dick, Carey and Cary, 2001) ที
กล่าววา่วธีิการเชิงระบบมีความเหมาะสมทีสุดมากกวา่วิธีการอืนใดทีจะนาํไปใชใ้นพฒันาการเรียน
การสอน ประกอบกบัแต่ละขนัของกระบวนการพฒันาวชิาชีพส่งเสริมใหอ้าจารยเ์กิดการร่วมมือกนั
เพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและนาํตนเองในการพฒันาวิชาชีพ อาจารยมี์การร่วมมือกนัเคราะห์ผูเ้รียน 
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วิเคราะห์การสอน การออกแบบวิธีการสอนและการวดัผลประเมินผล และการร่วมมือกันวิจัย
ปฏิบติัการในชันเรียน  อาจารย์ได้เรียนรู้จากกันและกนัโดยการสังเกตการสอน นอกจากนันการ
แลกเปลียนประสบการณ์ความคิดในเรืองของการจดัการเรียนการสอนระหว่างเพือนอาจารยใ์น
สถาบนัและต่างสถาบนั ทาํให้อาจารยไ์ดมุ้มมองแนวคิดและวิธีใหม่ๆ เพือปรับปรุงการสอนของ
ตนเอง และการอภิปรายแลกเปลียนความคิดประสบการณ์ทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและ
การไตร่ตรองสะทอ้นคิดเชิงปัญญา (cognitive refection)  ทาํให้อาจารยเ์กิดการเรียนรู้และปรับปรุง
ยุทธวิธีการสอนและพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ทาํให้อาจารยเ์กิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนเพือพฒันาการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงมากขึน สอดคล้องกับ
แนวคิดของแกลทธอร์น (Glatthorn 1987) และเกลเซอร์และฮนันิฟิน (Glazer and Hannifin, 2006)     

ทีกล่าวว่าการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพจะมีการวิเคราะห์ปัญหาผูเ้รียนร่วมกัน มีการอภิปราย
แลกเปลียนผ่านการเล่าเรืองราวจะทาํให้ผูส้อนไดเ้รียนรู้จากกนัและกนั ทาํให้ผูส้อนเกิดการเรียนรู้
และพฒันาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนืองและทาํให้การพฒันาวิชาชีพและการพฒันาผูเ้รียนเกิด
ประสิทธิผล  

 2.1.2  ผลการประเมินความสามารถในการจดัการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของอาจารย ์ซึงประกอบดว้ย ความสามารถในการเขียนแผนการสอน   ความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอน ซึงอภิปรายผลดงันี  

   2.1.2.1 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูง พบวา่ ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูงของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัสูงมาก ( = 4.58, S.D. = 0.50)  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
ขอ้ทีมีผลประเมินสูงสุดคือ ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของแผนการสอน มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัสูงมาก ( = . , S.D. = . )  โดยยุทธวิธีทีอาจารยใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

ไดแ้ก่ การยกตวัอย่าง การให้โจทยแ์บบฝึกหัดทีมีความซับซ้อน การวดัประเมินผลทีหลากหลาย
และสะทอ้นผลใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกครัง จดัการสอนแบบอภิปรายและการสอนแบบโครงงาน  ทงันีอาจ
เนืองมาจากกระบวนการการพฒันาวิชาชีพของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพมีการสะทอ้น
เชิงปัญญา (cognitive refection) โดยเปิดโอกาสให้อาจารยไ์ดร่้วมอภิปรายระหว่างเพือนอาจารย ์

และการแลกเปลียนรับคาํแนะนาํจากผูว้ิจยั  อาจารยมี์การสะทอ้นคิด ทบทวน ปรับปรุงและพฒันา
ตนเองให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในวิชาชีพครูและมีความสามารถในการเขียนแผนการสอนซึงเกิด
จากการไดรั้บการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ธญัพร ชืนกลิน (2553: 249) ที
ศึกษาการพฒันารูปแบบการโค้ช เพือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที
ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลทีพบวา่อาจารยพ์ยาบาลมีการพฒันาระดบั
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากระดบัดีในครังที 1 ไปสู่ระดบัดีมากในครังที 2  

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแกลทธอร์น (Glathorn, 1984) และวชัรา  เล่าเรียนดี (2556ก) ทีกล่าว
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วา่ การพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือกนัทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรเนืองจากการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพจะทาํใหเ้กิดการพฒันาทงัผูส้อนและผูเ้รียน 

   . . .   ผลการประเมินความสามารถดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูงของอาจารยจ์ากการประเมินตนเองในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  

ระหวา่งเดือนตุลาคม  ถึง ธนัวาคม 2555  พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่มีความสามารถดา้นการเขียน
แผนการสอน ดา้นกลยุทธ์การสอนและการเลือกใช้สือการสอน และดา้นการวดัและประเมินผลมี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก ( = . - . , SD = . - . )  ทงันีอาจเนืองมาจาก
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพในทุกขนัตอนเปิดโอกาสให้อาจารยไ์ดมี้การร่วมตงัแต่การวางแผนการ
พฒันาตนเอง มีการเสนอแนวคิดและกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาโดยเฉพาะในขนัที 4   การกาํหนดองคป์ระกอบเพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating 

self-professional development plan:  S) อาจารยไ์ดร่้วมกนักาํหนดองค์ประกอบในการจดัทาํ
แผนพฒันาตนเองและเสนอแนวคิดในการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน และขนัที  5  การ
จดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง  (Organizing plan 

for professional growth: O)  อาจารยแ์ต่ละคนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาตนเองเพือนาํไปสู่การปฏิบติัจริง 

ซึงอยู่ภายใตห้ลกัการการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพและการพฒันาวิชาชีพด้วยการพฒันาตนเองที
ผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย วิธีการดาํเนินการพฒันาดว้ยตนเอง ภายใตก้ารให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนของผูว้ิจยัซึงมีหน้าทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกช่วยเหลือ (facilitator) ทาํให้อาจารย์
สามารถพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
จากการบนัทึกความสามารถจดัการเรียนการสอนของตนเอง (reflective journal) ของอาจารยท์งั 4 

คน ระหวา่งเดือนตุลาคม   ถึงเดือนธนัวาคม 5   พบวา่ จากการไดรั้บการพฒันาวิชาชีพของ
แต่ละคนตลอดระยะเวลา 3  เดือน  อาจารยไ์ดไ้ตร่ตรองสะทอ้นคิด ทีสะทอ้นถึงความเขา้ใจ มนัใจ
และเชือมัน  การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพทุกด้านและมีพัฒนาการในระดับดีขึนตามลําดับ                    

ซึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการประมวลการบนัทึกขอ้มูลจากการสนทนา และการประชุมหลงั
การสังเกตการสอนซึงเป็นการสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารยเ์พือการเรียนรู้จากการสะทอ้น 

ความคิด (cognitive reflection) ของอาจารยท์งั 4 คน ระหว่างเดือนกันยายน   ถึง เดือน
กุมภาพนัธ์   ทีพบวา่ ส่วนใหญ่ อาจารยมี์ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริม
การคิดขนัสูง   อาจารยส์ามารถใช้คาํถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชท้กัษะการคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างแรงจูงใจได้ดีขึน สามารถใช้คาํถามไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสมกบัเนือหาสาระทีใช้
สามารถกระตุน้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการคิด อย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และการถ่ายโยง
ความรู้สู่การประยุกต์ใช้     สอดคล้องกบัแนวคิดของแกลทธอร์น (Glatthorn, 1984) และวชัรา            
เล่าเรียนดี (2556ก: 247)  ทีกล่าวว่าการพฒันาวิชาชีพด้วยการพฒันาตนเองเป็นรูปแบบหนึงที
ผูพ้ฒันาวชิาชีพอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูด้าํเนินการ กาํหนดเป้าหมาย วธีิการพฒันาและดาํเนินการพฒันา



 232 

ดว้ยตนเอง ภายใตก้ารให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริมของผูบ้ริหาร ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น 

หรือผูที้มีส่วนรับผิดชอบโครงการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา  จะทาํให้การพฒันาวิชาชีพเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะอาจารยจ์ะเกิดความตระหนกัในตนและสร้างความรับผิดชอบ
การพฒันาและเติบโตในวชิาชีพของตนเองและเกิดการพฒันาอยา่งยงัยนื 

.    ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการสอนของอาจารยร์ะหวา่งการใช้
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ ของอาจารยท์งั 4 คน ตงัแต่ครังที -  คือระหวา่งเดือนตุลาคม 

2555-ธันวาคม 5 พบว่าโดยภาพรวมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของอาจารยที์ได้รับการพฒันาวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ (SUTGOAL 

model)  พฒันาขึนในช่วงระหวา่งการพฒันาวิชาชีพจากระดบัสูง (  = 3.61)   เป็นระดบัสูง (  = 

4.16)  และสูงมาก (  = 4.55)   นนัอาจเนืองมากจากอาจารยไ์ดมี้การพูดคุยปรึกษาหารือกนั เสวนา
แลกเปลียนเรียนรู้กนัอยา่งต่อเนือง นอกจากนนัจากการสรุปผลการบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละการจดัการเรียนการสอนของผูว้ิจยั พบวา่ อาจารยมี์ความ
ร่วมมือกนัในการให้ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนแลกเปลียนแนวคิดมุมมองในการแกปั้ญหาที
เกิดขึนจากการเรียนการสอน สามารถร่วมมือกนัวิเคราะห์และตดัสินใจแก้ปัญหา และเลือกวิธี
ปฏิบติัโดยการนําตนเอง หลังจากการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์อาจารย์ได้มีการนํา
ประเด็นต่างๆ กลบัไปทบทวนและสะทอ้นคิด และนาํกลบัไปแกไ้ข ไดแ้ก่ การเขียนแผนการสอน 

การจดัการสอน การวดัและประเมินผล และยงัสอดคลอ้งกบัผลการบนัทึกขอ้มูลจากการสนทนา 
และการประชุมหลงัการสังเกตการสอนซึงเป็นการสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารยเ์พือการเรียนรู้
จากการสะทอ้นความคิด (cognitive reflection) ของอาจารยท์งั 4 คน ระหวา่งเดือนตุลาคม   ถึง 

เดือนธันวาคม 5  พบว่า ส่วนใหญ่ อาจารยมี์พฒันาการความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง   

 และจากการประมวลขอ้มูลจาก แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง (reflective journal) ของอาจารยท์งั 4 คน 

ระหว่างเดือนตุลาคม   ถึงเดือนธันวาคม 5   พบว่า การได้รับการพฒันาวิชาชีพของ           

อาจารยแ์ต่ละคนตลอดระยะเวลา 3  เดือน  อาจารยไ์ดไ้ตร่ตรองสะทอ้นคิด ทีสะทอ้นถึงความเขา้ใจ 

มนัใจและเชือมนั การปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพทุกด้าน มีพฒันาการในระดับดีขึนตามลาํดับซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการประมวลการบนัทึกขอ้มูลจากการ
สนทนา และการประชุมหลงัการสังเกตการสอนซึงเป็นการสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารยเ์พือ
การเรียนรู้จากการสะทอ้น ความคิด (cognitive reflection) ของอาจารยท์งั 4 คน ระหว่างเดือน
กนัยายน   ถึง เดือนกุมภาพนัธ์   ทีพบวา่ ส่วนใหญ่ อาจารยมี์ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  โดยจุดเด่นในการสอนทีผูส้ังเกตการสอนพบคือ ผูส้อนสร้าง
ความสนใจและมีความสามารถในการใช้คาํถามกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้ทักษะการคิดได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการนาํเขา้สู่บทเรียน การอธิบาย โดยเนน้การสร้างมโนทศัน์ในการ
เรียนมากกวา่การให้รายละเอียดในเนือหาวิชา  และการสรุป สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนทีดี  

มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา ทาํให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นตลอดเวลา การยกตวัอย่าง
นาํไปสู่การคิดและสรุปโดยนกัศึกษา การใชค้าํถามมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัเนือหาสาระ
ทีใชก้ระตุน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการคิด อยา่งมีวิจารณญาณ คิดแกปั้ญหา และการถ่ายโยงความรู้สู่
การประยกุตใ์ช ้ผูส้อนมีเทคนิคการวดัผลอยา่งหลากหลายวิธีดา้นทงัดา้นความรู้และทกัษะ  ซึงเป็น
การเรียนรู้จากเพือนอาจารยด์ว้ยกนัโดยนาํไปปรับปรุงพฒันาการสอนของตนเองอยา่งต่อเนือง ทงันี
อาจเนืองมาจากทุกขนัตอนของการพฒันาวิชาชีพมีการสะท้อนความคิดเชิงปัญญา (cognitive 

reflection)  โดยอาจารยไ์ดไ้ตร่ตรองสะทอ้นคิดจากการปฏิบติัการสอนของตนและปรับปรุงแกไ้ข
การจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูต่ลอดเวลา เพราะทุกขนัตอนของการ
พฒันาวิชาชีพได้ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมมือช่วยเหลือและเรียนรู้จากกันและกันเพือปรับปรุง
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพทาํใหเ้กิดความเชือมนัในกนัและกนั อีกทงัการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการใน
ชนัเรียนทีเกิดขึนในกระบวนการพฒันาวิชาชีพทีทาํให้อาจารยไ์ดเ้กิดการเรียนรู้ จากการมีเป้าหมาย
เดียวกนั เกิดพลงัทางบวกในการพฒันาการสอนของตนไปพร้อมๆ กบัพฒันาผูเ้รียน ทาํให้การ
พฒันาวชิาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบราวน์และคณะ (Brown 

and others, 2001) ทีกล่าววา่การร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพจะทาํให้ผูส้อนเกิดความตระหนกัในตน
และสร้างความรับผดิชอบการพฒันาเติบโตในวชิาชีพของตนเองและเกิดการพฒันาอยา่งยงัยืน และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ คอร์ดิงเลย ์และคณะ (Cordlingley and others, ) ทีพบว่าการ
พฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัส่งผลดา้นบวกต่อผูส้อน ไดแ้ก่ เกิดความเชือใจและมนัใจระหว่าง
ผูส้อนมากขึน เพิมความเชือใหก้บัผูส้อนพลงัของตนทีจะสร้างการเรียนรู้ทีแตกต่างของผูเ้รียน สร้าง
พลงัการทาํงานร่วมกนั มีความสามารถในการทาํงานมากขึน  และเรยม์อนด์ และ ไลน์เบนเบซ 

(Reymond and Leinenbach, 2000) ทีศึกษาผลของการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนต่อการ
เรียนของผูเ้รียน และการสอนของผูส้อนในวิชาพีชคณิตทีพบว่าครูมีความสามารถในการถ่ายโยง
ความรู้และการอภิปรายมีเป้าหมายร่วมกันในการพฒันาการเรียนการสอน  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของเครเบอร์ (Kreber, 2002) ทีไดก้ล่าวว่า ผูส้อนทีเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน (teaching 

expertise) เป็นผูที้มีประสิทธิภาพสูง มุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยใหค้วามสาํคญักบักระบวนการมากกวา่ผล
การเรียน เป็นผู ้คิดวิธีสอนหรือกลยุทธ์เพือพัฒนาผู ้เรียน และเป็นผู ้ทีคิดสะท้อน ( reflective 

thinking) เรียนรู้และพฒันาตนเองในการสอนอยา่งต่อเนือง  

2.3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที์มีต่อการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพทีพฒันาขึน โดยการจัดสนทนากลุ่มระหว่างหลังการใช้รูปแบบการร่วมมือกัน
พฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึน เป็นการประชุมสอบถามความคิดเห็นของอาจารยที์เป็นกลุ่มตวัอย่าง  

พบว่าอาจารยมี์ความคิดเห็นต่อพฒันาการความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง            
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โดยสรุปได ้ดงันี  1) ความสามารถในการจดัทาํแผนการสอน และการวดัและประเมินผลสูงขึน           

2)  ความสามารถในการสอน การเลือกใช้ยุทธวิธีในการสอนมาก และสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนให้เกิดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (deep active learning) มากขึน  3) ความสามารถในการ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนัในการพฒันาวิชาชีพ  4) ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่าง เพือนอาจารย์ในการพัฒนาวิชา ชีพ  เพือให้การพัฒนาวิชา ชีพบรรลุ เ ป้ าหมาย                            

5) ความสามารถในการสะทอ้นผลการปฏิบติัและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั โดยให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ 
กบัการพฒันาวิชาชีพ และการร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหา  และอาจารยไ์ดส้ะทอ้นขอ้เสนอแนะ 

สิงทีควรพฒันา อาทิเช่นไดเ้สนอปัญหาในดา้นเวลาทีไม่ตรงกนัของการสังเกตการสอน การร่วม
สนทนา และการทาํกิจกรรมร่วมกนั  และในส่วนผลกระทบทีเกิดขึนเกินความคาดหวงั  ทงันีอาจ
เนืองมาจากรูปแบบการพฒันาวิชาชีพมีขนัตอนของการแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์และ
ความคิด (ขนัที 1 Sharing experience) และ การทาํความเขา้ใจและวิเคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (ขนัที 2 Understanding learning outcome) ทีเปิดโอกาสให้อาจารยไ์ดร่้วมกนัวิเคราะห์
ปัญหาของผูเ้รียน อาจารยมี์การแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์จากผูส้อนทีมาจากสถาบนัอืน
เพือเป็นการเปิดมุมมองความคิด แลกเปลียนแนวคิดในการพฒันาวิชาชีพ  อาจารยไ์ดแ้ลกเปลียน
เรียนรู้ ทาํให้การพฒันาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวิชาชีพมี
ความมุ่งมนั ตงัใจทีจะพฒันาวิชาชีพของตนให้ประสบความสําเร็จ โดยคาํนึงถึงคุณภาพของผูเ้รียน
เป็นสาํคญั มีการร่วมมือกนัในการแลกเปลียนประสบการณ์ความคิด การสะทอ้นความคิด และการ
เรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอน การร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน เพือนาํมาสู่การพฒันาการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับผลการวิจยัของ คอร์ดิงเลย  ์และคณะ 

(Cordlingley and others, 2003) ทีพบวา่การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัส่งผลดา้นบวกต่อผูส้อน 

ไดแ้ก่ เกิดความเชือใจและมนัใจระหวา่งผูส้อนมากขึน เพิมความเชือให้กบัผูส้อนพลงัของตนทีจะ
สร้างการเรียนรู้ทีแตกต่างของผูเ้รียน  

 .4  ผลการประเมินความรู้และความสามารถในการคิดขนัสูงของนกัศึกษา  
พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้และความสามารถในการคิดขนัสูงของ

นักศึกษาทีได้รับการสอนโดยอาจารย์ทีได้รับการพฒันาวิชาชีพโดยรูปแบบทีพฒันาขึน มีผล
คะแนนหลงัการจดัการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  และมีคะแนนเฉลียความสามารถในการคิดขนัสูงหลงัเรียนอยูใ่นระดบั สูงกวา่ก่อนเรียน
ทุกห้อง ซึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานทีตงัไว ้ โดยผูเ้รียนสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 

thinking)  ไดแ้ก่ การคิดอยา่งมีเหตุผลโดยใชเ้กณฑ์หรือขอ้มูลในการสรุปหรือตดัสินใจ ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูล การตีความ  การอ้างอิงอย่างมีหลักฐาน และการสรุป  คิดแก้ปัญหา  
(problem solving) ไดแ้ก่ สามารถประยกุตใ์ชก้ฎในการแกปั้ญหา โดยผสมผสานแนวคิดหรือวิธีการ
มากกว่า  ขนัตอน โดยการระบุปัญหา การสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการดาํเนินการ
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แกปั้ญหา   การถ่ายโยงความรู้  (learning for transfer) คือ สามารถประยุกตค์วามคิดทีไดเ้รียนรู้ไป
สร้างเป็นความรู้หรือวิธีการ  ทงันีอาจเนืองจากในการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ อาจารยไ์ดร่้วมกนั
สรุปปัญหาทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนักาํหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มีการร่วมกนัระบุผลลพัทธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน ร่วมกนั
กาํหนดแผนการวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน ตงัเป้าหมายในการพฒันาร่วมกนั  

นอกจากนนัการไตร่ตรองยอ้นคิดและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่กนัทีนาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียน
การสอนของอาจารยที์ส่งเสริมการคิดขนัสูงให้แก่นกัศึกษา สอดคลอ้งตามแนวทางการร่วมมือกนั
วิจัยปฏิบัติการในชันเรียน ทีช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขันสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกบัอาจารย์มีความร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ และพฒันา
ตนเองดว้ยความเต็มใจช่วยซึงมีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการ
คิดขนัสูง สามารถปรับเปลียนกลยุทธ์การสอน ให้เหมาะสมกบัพืนฐานของผูเ้รียน มีการพฒันาสือ
และเอกสารประกอบการสอนเพือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการคิด มีการใชค้าํถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชท้กัษะ
การคิดมากขึน  ซึงส่งเสริมความสามารถในการคิดขนัสูงของของผูเ้รียนได้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การเชือมโยงระหว่างเนือหาในวิชากับการคิดวิเคราะห์นอกจากนันขนัสรุปและ
ประเมินผล การสอนอาจารยย์งัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้าํเสนอผลงานและสรุปผลจากงานทีไดรั้บ
มอบหมาย ซึงช่วยให้นกัศึกษาเรียนรู้และพฒันาทกัษะการคิดไดดี้ขึน ดงัทีลมัสไดน์ และลมัสไดน์ 

(Lamsdaina and Lamsdaina, 1994 cited by UNESCO, 2009) กล่าววา่การคิดขนัสูงนนัสามารถสอน
ไดป้รับเปลียนไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ และพฒันาได ้โดยผูมี้บทบาทสําคญัคือครูหรืออาจารยผ์ูส้อน 

และสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2556ข: 3) ไดก้ล่าววา่ทกัษะการคิด  (thinking skills) สามารถ
สอนไดแ้ละเรียนรู้พฒันาให้มีคุณภาพยิง ๆ ขึนได ้ทกัษะการคิดจะตอ้งไดรั้บการสอนและฝึกตงัแต่
ระดบัชนัตน้ ๆ และต่อเนือง  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแฮมมอนด์ (Hammond,  1999: 32 cited 

by UNESCO, 2009: 19) ทีพบวา่การพฒันาวิชาชีพของอาจารยมี์ผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และ
ระดับผลสัมฤทธิของผูเ้รียน สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสถาบนั National Commission on 

Teaching and America’s Future ทีพบวา่การลงทุนเพือพฒันาผูส้อนให้มีความรู้และทกัษะจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิของผูเ้รียนมากทีสุด และส่งผลมากกวา่การลงทุนการศึกษาดา้นอืนๆ รวมทงัจะทาํให้
ผูส้อนเปลียนวิธีการสอนซึงมีผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นกัวิจยัหลายท่านทีแสดงให้เห็นวา่ ความรู้ในเนือหา ทศันคติในวิชาชีพครู  สามารถทีจะสร้างได้
โดยหลักสูตรการพฒันาวิชาชีพ และยงัทาํให้ผูส้อนเปลียนการสอนในห้องเรียนและทาํให้ผล
สัมฤทธิของผูเ้รียนดีขึน (Warwick and Reimers,  1995;  Borko and Putnam, 1995: 55;  Cohen and 

Hill, 1997 cited by UNESCO, 2009) 

.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการสอนของอาจารยผ์ู ้
ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพโดยรูปแบบทีพฒันาขึน  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อ
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การจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ในภาพรวมจาํนวน  คน พบว่า ภาพรวมทงัหมดของมี
ระดบัความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด ( =  4.60, S.D. = 0.61)  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่
มีความรู้สึกชอบการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ทีได้รับการพฒันาวิชาชีพจากรูปแบบที
พฒันาขึนทงันีอาจเนืองมาจากอาจารยมี์การพฒันาปรับปรุงการสอนจากการวิเคราะห์ผูเ้รียนอยู่
ตลอดเวลา สามารถจดับรรยากาศใหน้กัศึกษาชอบการเรียนรู้ กลา้ถามมากขึน มีการจดักระบวนการ
เรียนการสอนทีกระตือรือร้น (deep active learning) มีการถามคาํถาม เอาใจใส่ดูแลผูเ้รียนโดยตลอด 

มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง ทาํให้เกิดพฒันาการ
สอนทีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกบัขอ้มูลงานวิจยัต่างๆ พบว่าการพฒันา
วิชาชีพอยา่งพอเพียง  ทาํให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ  (UNESCO, 2009: 19)  และเมือ
พิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยเ์ป็นรายขอ้ยอ่ยของแต่
ละดา้น พบวา่ส่วนใหญ่มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด แต่อย่างไรก็ตามมีรายยอ่ย  ขอ้ทีมีค่าเฉลีย
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การใชค้าํถามทีกระตุน้การคิดอยา่งต่อเนือง  อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษา
มีส่วนร่วมอยา่งทวัถึง และอาจารยมี์เทคนิคในการจูงใจให้นกัศึกษาร่วมกิจกรรมในชนัเรียน ทาํให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการถาม ตอบ และการอภิปราย  ซึงอาจารยจ์ะตอ้งพฒันาเพือให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิงขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัเกียวกบัการสอนและทกัษะการคิดของ 

เชฟพาร์ด และกิลเบิร์ต (Sheppard and Gilbert, 1991 cited by UNESCO, 2009) และ โกว ์และ           

เคมเบอร์ (Gow and Kember, 1997 cited by UNESCO, 2009) ทีพบวา่สิงทีส่งผลต่อการพฒันา
ความคิดของผูเ้รียน คือวิธีการเรียนรู้ (learning approach) ของผูเ้รียน และการรับรู้ในสิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (learning environment) ของผูเ้รียน (เช่น พฒันาการสอนการจดักิจกรรมและให้โอกาส
เพือให้เกิดการเรียนรู้)โดยงานวิจัยได้เสนอแนะให้พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง  การสอน 

(teaching orientation)  วิธีการสอน (teaching approach) และการเรียนรู้ของผูเ้รียน (student 

learning) นอกจากนนั คือ การยอมรับปัจจยัทีส่งผลในการเรียนรู้ของผูเ้รียน การมอบหมายงาน การ
ประเมิน และภาระงานของผูเ้รียน ยงัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย   

อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการ
สอนทีพฒันาทกัษะการคิดขึนสูงของอาจารยเ์ป็นรายดา้น พบว่า  ทุกดา้นมีค่าเฉลียในระดบัมาก
ทีสุด แต่มีด้านทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ  ด้านกระบวนการสอน  ( = .57, S.D. = 0.63)  และเมือ
พิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขึนสูงของ
อาจารยเ์ป็นรายขอ้ย่อยของแต่ละดา้นพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด ยกเว้น ดา้น
กระบวนการสอน ทีมีรายขอ้ยอ่ย  ขอ้ทีมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่การใชค้าํถามทีกระตุน้การ
คิดอยา่งต่อเนือง ( = 4.49 , S.D. = 0.64) อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษามีส่วนร่วมอยา่งทวัถึง  
( =4.49  , S.D. =  0.64)  และ อาจารยมี์เทคนิคในการจูงใจให้นกัศึกษาร่วมกิจกรรมในชนัเรียน 
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ทาํให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการถาม ตอบ และการอภิปราย  ( = 4.49 , S.D. = 0.73)  ทงันีอาจ 

เป็นเพราะการวจิยันีเป็นการศึกษาการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาตามกลุ่มสาขา ซึงมีลกัษณะ
รายวิชาและนกัศึกษาทีแตกต่างกนั ซึงอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวิชาชีพสอนในรายวิชาทีแตกต่างกนั
สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกลซึงสอนนกัศึกษาชันปีที 2 นกัศึกษามีประสบการณ์และพืนฐานใน
ระดับหนึง วิศวกรรมเคมี ซึงเป็นรายวิชาสําหรับนักศึกษาชันปีที 2 ขึนไป นักศึกษามีความ
หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาทีมีผลการเรียนในรายวิชานีตาํจึงลงทะเบียนเรียนเป็นครังที 2 

เพือปรับผลการเรียนให้ดีขึน และวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึงเป็นรายวิชาสําหรับนกัศึกษาชนัปีที 4 

ทีนักศึกษามีประสบการณ์ ไดรั้บการพฒันากระบวนการคิด มีพืนฐานความรู้ดีพอสมควร ทาํให้
อาจารยแ์ต่ละรายวิชาตอ้งปรับวิธีการสอนให้สอดคลอ้งกบัพืนฐานของนกัศึกษาให้มีความรู้ตาม
มาตรฐานของแต่ละรายวิชาและมีจุดเน้นในการใชว้ิธีและกระบวนการเรียนการสอนทีแตกต่างกนั   

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเหมยหยิง  ชาง และ ดองย ู(Mai-Ying, Chan and Dongyu, 2008) ทีศึกษา
ผลกระทบของวิธีการสอนต่อวิธีการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยเป็นการศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาในฮ่องกงและนกัศึกษาในจีนซึงพบวา่บริบทในการเรียนการสอนมี
อิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้หรือผลผลิต วิธีการสอนนนัจะแปรเปลียนไปตามความแตกต่างของ
กลุ่มสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชา และผูเ้รียน  และผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัของจีนมีความพึง
พอใจกบัการสอน 4 วิธีคือ การถ่ายโยง การสร้างแบบ การคน้หา และการเติบโต (พฒันา) ขณะที
ผูเ้รียนในฮ่องกงมีความพึงพอใจกบัวธีิการสอนแบบการเติบโต 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรือง  การพัฒนารูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือส่งเสริมความ
เชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยเ์พือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
มีขอ้คน้พบจากการวิจยัทีนาํมาเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช้  และเป็นขอ้เสนอแนะเพือการ
วจิยั ครังต่อไปดงันี 
 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวิจัยไปใช้ 
 . จากผลการวิจัย   พบว่า   รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ  เอสยูทีโกล

(SUTGOAL Model)  สามารถส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนนัเนืองมาจากอาจารยมี์ความเต็มใจในการพฒันา
วิชาชีพของตนและได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารในทุกด้าน  ดังนันผูท้าํการวิจยัควรมีการ
คดัเลือกอาจารยที์เขา้ร่วมการพฒันาวิชาชีพ โดยอาจารยต์อ้งมีความสมคัรใจในการพฒันาวิชาชีพ
และทีสําคญัคือมีความพร้อมดา้นความรู้และสติปัญญาทีเท่าเทียมในระดบัเดียวกนัจึงจะทาํให้การ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพมีทิศทางทีสูงขึน ตลอดจนตอ้งได้รับการสนบัสนุนทงัดา้นเวลาในการ
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พฒันาวิชาชีพ การให้การยอมรับและให้ความสําคญัและงบประมาณสนับสนุนในการพฒันา
วชิาชีพจากฝ่ายบริหารทีเพียงพอ 

 . ผลจากการวจิยั พบวา่ รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ เอสยทีูโกล (SUTGOAL 

model)  สามารถพฒันาอาจารยใ์ห้มีความสามารถในการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงของ
นกัศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  ดงันนัสถาบนัอุดมศึกษาการศึกษาจึงควรให้ความสําคญั ส่งเสริม
การพฒันาวิชาชีพของอาจารยใ์นทุกระดับให้มีความเชียวชาญด้านการสอนเพือสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้คุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย 

 3. จากผลการวิจยั พบว่า แนวคิดสําคญัทีทาํให้การร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพประสบ
ความสําเร็จไดน้นัคือ การนาํหลกัการแนวคิดของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง การพฒันาวิชาชีพแบบ
เพือนช่วยเพือน การสนับสนุนอาํนวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้ ดังนันการพฒันาวิชาชีพใน
สถาบนัอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นให้อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาให้อาจารยม์หาวิทยาลยัไดไ้ตร่ตรอง
ยอ้นคิดและประเมินตนเองโดยมีการสนบัสนุนอาํนวยความสะดวกจะส่งผลใหอ้าจารยม์หาวิทยาลยั
ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั  

  
 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 1. การวจิยัครังนีเป็นการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนั ดงันนัควรมีการวิจยัเพือพฒันา

รูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบอืน ๆ  ทีเหมาะสมกบัการพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษาและ
ตอบสนองกบัความหลากหลายของระดบัประสบการณ์  เช่นการพฒันาวิชาชีพแบบหลากหลาย
วิธีการ (differentiated professional development) การพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง  (self-

directed professional development)  หรือการพฒันาวชิาชีพทีเนน้การพฒันากระบวนการเชิงปัญญา
และการสะทอ้นความคิด (cognitive professional development)  

 2. จากผลการวิจัย   พบว่า   รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเอสยูทีโกล                         

(SUTGOAL Model)  เป็นรูปแบบทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพฒันาให้อาจารยมี์
ความเชียวชาญดา้นการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง ตลอดจนส่งผลต่อความรู้และความสามารถ
ของผูเ้รียนในดา้นการคิดขนัสูง  ดงันนั ควรมีการวิจยัเพือพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนของ
อาจารยใ์นการจดัการเรียนการสอนทีทีส่งผลถึงความสามารถในการคิดขนัสูงของผูเ้รียนในรูปแบบ
อืนเช่น การคิดสร้างสรรค ์(creative thinking) หรือการคิดแบบอภิปัญญา (metacognition) 

 3. การวิจยันีเป็นการพฒันาวิชาชีพอาจารยที์มีความรู้และระดบัประสบการณ์ใกลเ้คียง
กนั จึงควรมีการพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพกบัอาจารยที์มีระดบัประสบการณ์ทีแตกต่างกนัใน
สาขาวชิาชีพเดียวกนัต่อไป 
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.  รองศาสตราจารย ์ดร. วศิิษฐิพร สุขสมบติั    ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

                                                         รองศาสตราจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ 

         สาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร   

         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

         จงัหวดันครราชสีมา 
 

. รองศาสตราจารย ์ดร. วราภรณ์  เอียวสกุล    ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์

 หวัหนา้สถานพฒันาคณาจารย ์      

         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

         จงัหวดันครราชสีมา 
 

. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด  ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาวชิาชีพ 

         รองศาสตราจารยค์ณะครุศาสตร์          

                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

 

. รองศาสตราจารย ์วไลรัตน์  บุญสวสัดิ  ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาวชิาชีพ 

         รองศาสตราจารยค์ณะครุศาสตร์          

                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

      

.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จุไรรัตน์  สุดรุ่ง ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาวชิาชีพ 

หวัหนา้ภาควชิานโยบาย การจดัการและการเป็น
ผูน้าํทางการศึกษา 

         ผูช่้วยศาสตราจารยค์ณะครุศาสตร์                                         

         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 

รูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ 

ทพีฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
.............................................. 

 

.  รองศาสตราจารย ์ดร.วศิิษฐิพร สุขสมบติั   ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน 

             รองศาสตราจารยส์าํนกัวชิาฌทคโนโลยี
การเกษตร 

          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

         จงัหวดันครราชสีมา 
 

.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. แสงเดือน เจริญฉิม ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

                          ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 

         มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

         วทิยาเขตกาํแพงแสน 

         จงัหวดันครปฐม 

 

3.  อาจารย ์ดร. มนตช์ยั พงศกรนฤวงษ ์  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน 

                          อาจารยว์ทิยาลยัเทคนิคนครปฐม  

         จงัหวดันครปฐม 

 

4.  อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั   ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

                อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

         จงัหวดันครปฐม 

 

5.  อาจารย ์ดร. ธญัพร  ชืนกลิน             ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาวชิาชีพ 

         อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้  
         จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาคผนวก  ข 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  เรือง   รูปแบบการพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญ
ด้านการสอนอขงอาจารย์ทีพฒันาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เป็น
เครืองมือทีผูว้จิยัพฒันาขึนใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการวิจยั  เพือใชใ้นแต่ละขนัตอนของการวิจยั  

ซึงการวจิยัครังนีดาํเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development)  และ
เป็นการศึกษาทีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน  (Mixed method)  เก็บขอ้มูลทงัเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  แบ่งการดาํเนินการวจิยัออกเป็น  ขนัตอน  ดงันี 

 ขนัตอนที   การวจิยัศึกษาขอ้มูลพืนฐาน (Research (R ): Analysis)                                     

 ขนัตอนที   การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ (Development (D ): Design and 

Development) 

          ขนัตอนที   การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ  (Research (R ): 

Implementation)  

 ขนัตอนที   การพฒันาปรับปรุงรูปแบบ (Development: Evaluation (D ) และ
ปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ ดงันนั  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอโดย
แบ่งออกตามขนัตอนของการดาํเนินการวิจยั   
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ขนัตอนท ี1 การศึกษาข้อมูลและทฤษฎทีเีกียวข้อง (Research: R1) 

 

 

 . แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเกียวขอ้ง  

 .  แบบสัมภาษณ์อาจารย ์และนกัศึกษา เกียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอน และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูง  
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 1.  ชนิดของเอกสาร   บทความ    รายงานการวจิยั    

                                                         ตาํรา             รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
                                     อืน ๆ ระบุ.... 

 2.  ชือเอกสาร ................................................................................................................. 

 3.  ชือผูแ้ต่ง  และปีทีพิมพ.์.............................................................................................. 

 4.  สถานทีพิมพ.์............................................................................................................. 

 5.  สาระสาํคญัของเอกสาร............................................................................................ 

 6.  สรุปเนือหาทีสาํคญั.................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจัิยทีเกยีวข้อง 
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      ข้อมูลทวัไปของผู้รับการสัมภาษณ์   
.  เพศ.................... 

.  อาย.ุ..................  ปี 

.  วฒิุการศึกษาสูงสุด............................................................. 

.  ตาํแหน่งการทาํงาน............................................................. 

.  ประสบการณ์การสอนวชิา.....................................  จาํนวน...................... ปี 

แนวทางในการสัมภาษณ์ 

 ขนันํา  ผูว้ิจยัทาํหนา้ทีเป็นผูส้ัมภาษณ์  โดยเริมดว้ยการอธิบายความเป็นมาของการวจิยั  

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  แลว้ดาํเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นทีกาํหนดไว ้

 ขันการสัมภาษณ์  ผู้วจัิยสัมภาษณ์ตามประเด็นดังนี 

 

อาจารย์ นักศึกษา 
ด้านการพฒันาวชิาชีพอาจารย์ 
1. นโยบายการพฒันาบุคลากร 

2. การดาํเนินการพฒันาบุคลากรทีผา่นมา 
3. ผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการพฒันา
บุคลากร 

4. ความคาดหวงัต่อการพฒันาวชิาชีพอาจารย ์

ด้านการพฒันาวชิาชีพอาจารย์ 

1. ผลทีไดรั้บ ปัญหา อุปสรรค ของการพฒันา
บุคลากร 

2. ความคาดหวงัทีมีต่อการพฒันาวชิาชีพ
ภายในสถานศึกษา 

ด้านการจดัการเรียนเรียนรู้ทส่ีงเสริมทกัษะการคดิ
ขันสูง 

ด้านการจดัการเรียนการสอนทส่ีงเสริมการคดิ
ขันสูง 

1. นโยบายสาํคญัทีส่งผลต่อการจดัการการสอนของ
สถาบนั 

2 .ผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

3. ความคาดหวงัทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูง 

1 ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนทีเกิดจาก
นกัศึกษาและอาจารย ์

2. ผลทีไดรั้บ ปัญหาอปุสรรค และวธีิการแกไ้ข     

ปัญหาทีเกียวกบัการจดัการการสอนทีส่งเสริม
การคิดขนัสูง 

3. ความคาดหวงัทีมีต่อการจดัการการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูง 

 ขันสรุป   ผูว้ิจยัสรุปและทบทวนขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์แต่ละประเด็น  ให้ผูรั้บ
การสัมภาษณ์ตรวจสอบ  และเปิดโอกาสให้ผูรั้บการสัมภาษณ์ให้ขอ้คิดเห็นเพิมเติม  กล่าวอาํลา
และขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือ 

แบบสัมภาษณ์เกยีวกบัการพัฒนาวชิาชีพอาจารย์  
และการจัดการเรียนการสอนทส่ีงเสริมการคิดขันสูง 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ขนัตอนท ี2 การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ  (Development: D1) 

 

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของร่างตน้แบบ 

รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
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                  แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจริง 

ของร่างรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของ
อาจารย์ทพีฒันาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (SUTGOAL   Model) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอนท ี   ข้อมูลพนืฐานของผู้เชียวชาญ 

ชือ - สกุล.........................................................วุฒิการศึกษา............................................... 
ตําแหน่งทางวชิาการ .....................................สาขาวชิา...................................................... 

 

ตอนท ี     การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ 

คําชีแจง  
.  เครืองมือฉบบันีสร้างขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็นของท่านใน

ฐานะผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้
ในการปฏิบติัจริงของร่างรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการ
สอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (SUTGOAL  Model)  

.  รูปแบบการการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา หมายถึง องค์ประกอบ
และกระบวนการเชิงระบบทีแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทงัระบบในการพฒันา
วิชาชีพทีพฒันาขึนซึงประกอบดว้ย  องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงือนไขการนาํไปใช้ ซึงรูปแบบการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา SUTGOAL ทีไดพ้ฒันาขึนมีองคป์ระกอบตามกระบวนการ   ขนัตอน คือ   

 

ขนัที 1.  S =   Sharing experience การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดใน
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การสะทอ้นปัญหาและมุมมองในการ
แกไ้ขปัญหา  

ขนัที 2. U = Understanding student’s learning outcome  การทาํความเขา้ใจปัญหาและ
การวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบั
ผูเ้รียน  

ขนัที 3. T =  Target area identification  การระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิด
ขึนกบัผูเ้รียน   
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ขนัที 4. G =  Generating self-professional development plan การกาํหนดองคป์ระกอบ 

เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง    

ขนัที  5. O =  Organizing plan for professional growth การจดัทาํแผนพฒันาตนเองและ
แผนการวิจยัปฏิบติัการในชันเรียนของอาจารย์ในการสอนเพือพฒันา
นกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูง  

ขนัที 6.  A  =   Approaching professional development  การดาํเนินการ โดยมีการ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ในรูปแบบการร่วมมือกนัทาํ
วิจยัในชนัเรียน (collaborative action research) มีการสังเกตการสอน 

จากเพือนอาจารย ์  

ขนัที  7.  L = Learning from reflections การเรียนรู้จากสภาพการปฏิบติังานของตนเอง
โดยการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการ
แลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์  และการประเมินผลเพือ
การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

 

      .  ข้อมูลทีได้จากเครืองมือฉบับนีจะนําไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  (SUTGOAL   Model) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน     

4.  เครืองมือนีเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั โปรดพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไป
ไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง ตามเกณฑ ์ดงันี 

 

ระดบั   หมายถึง    มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

                                         มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในระดบัมากทีสุด 

ระดบั   หมายถึง มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

                                            มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก 

ระดบั   หมายถึง มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

                                            มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในระดบัปานกลาง 

ระดบั    หมายถึง       มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

                                       มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ย 

ระดบั      หมายถึง มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  

                                            มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ยทีสุด 
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                  ขอความกรุณาท่านพิจารณาส่วนต่างๆตามรายการประเมินทีกําหนดไว้แล้วทํา
เครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่าน   และไดโ้ปรดให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม
ลงในช่องว่างทา้ยรายการประเมินหากรายการนนัมีผลการประเมินเป็น 2 หรือ 1  ทงันีเพือเป็น
ประโยชน์ต่อผูว้จิยัในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพยงิขึน 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

พิกุล ประดบัศรี 

ผูว้จิยั 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฏ ี

ความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏบิัตจิริง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระดบั ระดบั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบของ 
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วชิาชีพ  

           

2. องคป์ระกอบเชิงหลกัการและ   
  วตัถุประสงค ์

  

2.1 หลกัการ  

 การส่งเสริมและพฒันา
ความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารย ์โดยเนน้การ
พฒันาความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเนืองทีส่งเสริมทกัษะการคิด
ขนัสูงของนกัศึกษาใหมี้
คุณภาพตามเป้าหมาย  เนน้การ
ร่วมมือกนัวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

การสะทอ้นความคิดเชิงปัญญา
จากการแลกเปลียนเรียนรู้กนั
ระหวา่งเพือนอาจารย ์ที
นาํไปสู่การพฒันาตนเองใน
วชิาชีพอยา่งต่อเนือง 

  

2.2 วตัถุประสงค ์

เพือส่งเสริมความเชียวชาญ
ดา้นการสอนของอาจารยที์
นาํไปสู่การพฒันาทกัษะการ
คิดขนัสูงของผูเ้รียน 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฏ ี

ความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏบิัตจิริง 

ข้อเสนอ
แนะ 

3. องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ            

3.1 ขนัการแลกเปลียนเรียนรู้
ด้านประสบการณ์แนวคิด
ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู ้เ รียน   การสะท้อน
ปัญหาและมุมมองในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  Sharing 

experience = S  

           

3.2  ขนัการทาํความเขา้ใจปัญหา
และการวิ เคราะห์ผู ้เ รียน
เพือกําหนดผลลัพธ์การ
เ รียน รู้ ทีต้องการให้ เ กิด
ขึ น กั บ ผู ้ เ รี ย น  

Understanding student’s 

learning outcome   = U 

           

  3.3 ขนัการระบุผลลพัธ์การเรียนรู้
ที ต้อ ง ก า ร ให้ เ กิ ด ขึ นกับ
ผู ้ เ รี ย น  Target area 

identification = T  

           

3.4  ขนัการกาํหนดองคป์ระกอบ 

เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  

Generating self-professional 

development plan = G  
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฏ ี

ความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏบิัตจิริง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระดบัความสอดคล้อง ระดบัความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.5 ขันการจัดทําแผนพัฒนา
ตน เองและแผนการวิ จัย
ปฏิบัติการในชันเรียนของ
อาจ ารย์ในการสอน เพื อ
พฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะ
การคิดขนัสูง  Organizing 

plan for professional growth 

= O 

           

3.6  ขนัการดาํเนินการ โดยมีการ
รวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์
ข้ อ มู ล แ ล ะ ส รุ ป ผ ล  ใ น
รูปแบบการร่วมมือกันทํา
วจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

         (collaborative action 
        research) มีการสังเกตการสอน 

จากเพือนอาจารย ์  
Approaching professional 
development  =  A 

           

.  การเรียนรู้จากสภาพการ
ปฏิบติังานของตนเองโดยการ
ไตร่ตรองสะทอ้นคิดจาก
ผลการวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 
มีการแลกเปลียนความรู้
ความคิดและประสบการณ์  
และการประเมินผลเพือการ
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง  
Learning from reflections    = L) 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฏ ี

ความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏบิัตจิริง 

 

ข้อเสนอแ
นะ ระดบัความสอดคล้อง ระดบัความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํ
รูปแบบไปใช ้

           

4.1  ระบบสนบัสนุน 

(supporting system) ไดแ้ก่ 

นโยบายและการให้
ความสาํคญัของสถาบนักบั
ผูมี้ความตงัใจและมุ่งมนัใน
การพฒันาการเรียนการสอน 

           

4.2  ความพึงพอใจเตม็ใจทีจะ
ร่วมพฒันาวชิาชีพและพฒันา
ผูเ้รียน commitment) 

           

.  การอาํนวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือ (facilitator) โดย
ใหก้ารสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ สืออุปกรณ์ 

           

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม  
............................................................................................................................................................. 

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

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

       

      ลงชือ.....................................................................

  

                (.......................................................................) 

                 ผูป้ระเมิน 
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แบบตรวจสอบความความสอดคล้อง 

ของร่างรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอน 

ของอาจารย์ทพีฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  (SUTGOAL  Model) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ตอนท ี  ข้อมูลพนืฐานของผู้เชียวชาญ 

ชือ - สกุล.........................................................วุฒิการศึกษา............................................... 
ตําแหน่งทางวชิาการ .....................................สาขาวชิา....................................................... 

 

ตอนท ี  การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ 

คําชีแจง  
.  เครืองมือฉบบันีสร้างขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็นของท่านใน

ฐานะผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบความความสอดคลอ้งของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา  (SUTGOAL   Model)  

.  รูปแบบการการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา หมายถึง องค์ประกอบ
และกระบวนการเชิงระบบทีแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทงัระบบในการพฒันา
วิชาชีพทีพฒันาขึนซึงประกอบดว้ย  องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้ ซึงรูปแบบการร่วมกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  SUTGOAL ทีได้พัฒนาขึนมีองค์ประกอบตามกระบวนการ                

 ขนัตอน คือ   

ขนัที 1.  S =   Sharing experience การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดใน
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การสะทอ้นปัญหาและมุมมองในการ
แกไ้ขปัญหา  

ขนัที 2. U = Understanding student’s learning outcome  การทาํความเขา้ใจปัญหาและ
การวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบั
ผูเ้รียน  
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ขนัที 3. T =  Target area identification  การระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิด
ขึนกบัผูเ้รียน   

ขนัที 4. G =  Generating self-professional development plan การกาํหนดองคป์ระกอบ 

เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง    

ขนัที  5. O =  Organizing plan for professional growth การจดัทาํแผนพฒันาตนเองและ
แผนการวิจยัปฏิบติัการในชันเรียนของอาจารย์ในการสอนเพือพฒันา
นกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการคิดขนัสูง  

ขนัที 6.  A  =   Approaching professional development  การดาํเนินการ โดยมีการ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ในรูปแบบการร่วมมือกนัทาํ
วิจยัในชนัเรียน (collaborative action research) มีการสังเกตการสอน 
จากเพือนอาจารย ์  

ขนัที  7.  L = Learning from reflections การเรียนรู้จากสภาพการปฏิบติังานของตนเอง
โดยการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการ
แลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์  และการประเมินผลเพือ
การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

 
.  ขอ้มูลทีไดจ้ากเครืองมือฉบบันีจะนาํไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการร่วมมือกนั

พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา  (SUTGOAL   Model) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน     

4.  เครืองมือนีเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งออกเป็น 5 

ระดบัดงันี 

5   หมายถึง มีความความสอดคลอ้งในระดบัมากทีสุด 

4   หมายถึง มีความสอดคลอ้งในระดบัมาก 

3   หมายถึง มีความสอดคลอ้งในระดบัปานกลาง 

2   หมายถึง มีความสอดคลอ้งในระดบันอ้ย 

1   หมายถึง มีความสอดคลอ้งในระดบันอ้ยทีสุด 

                  ขอความกรุณาท่านพิจารณาส่วนต่างๆตามรายการประเมินทีกําหนดไว้แล้วทํา
เครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่าน   และไดโ้ปรดให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม
ลงในช่องวา่งทา้ยรายการประเมินหากรายการนนัมีผลการประเมินเป็น 2 หรือ 1     ทงันีเพือเป็น
ประโยชน์ต่อผูว้จิยัในการปรับปรุงรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพใหมี้คุณภาพยงิขึน 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

พิกุล ประดบัศรี 

ผูว้จิยั 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ          

เอส ย ูที โกล มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
และความตอ้งการจาํเป็นของหน่วยงาน 

      

2. แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ เอส ย ูที โกล  

มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

   

3. การดําเนินการตามกระบวนการของ
รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ  

เอส ยู ที โกล  มีความสอดคลอ้งต่อเนือง
สัมพนัธ์กนั  

      

.  การดําเนินการตามกระบวนการของ
รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ  

เอส  ยู  ที  โกล  มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของรูปแบบ 

      

. เครืองมือทีใช้ในแต่ละระยะของรูปแบบ
ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น พั ฒ น า วิ ช า ชี พ  

เอส ยู ที โกล   มีความสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินการ 

      

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 

      ลงชือ.......................................................................

  

                (.......................................................................) 

                 ผูป้ระเมิน 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ขนัตอนท ี 3  การนํารูปแบบไปใช้  (Research: R2) 

 

ฉบบัที 1  แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิด
ขนัสูง โดยอาจารยป์ระเมินตนเอง 

ฉบบัที 2    แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวชิาชีพ ทีมีต่อความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของตนเอง (reflective 

Journal)  

ฉบบัที 3   แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บการ
พฒันาวชิาชีพ โดยผูว้จิยับนัทึก 

 ฉบบัที  4  แบบประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  

                 (อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

  ฉบบัที  5     แบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงโดยผูว้จิยัประเมิน 

   ฉบบัที      แบบสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารยบ์นัทึก 

   ฉบบัที   7   แบบทดสอบทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาโดยอาจารยเ์ป็นผูท้ดสอบ 

   ฉบบัที      แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการสอนของอาจารย ์

               ฉบบัที   9    ประเด็นสนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
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ภาคการศึกษาท ี …………วชิา……………………………………………………………… 

นักศึกษาชันปีที……………………………..จํานวนนักศึกษา …………………………คน    
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย     ลงในช่องระดับความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

เพอืพฒันาทักษะการคิดขันสูงของท่านตามทท่ีานเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของตน โดยมี
เกณฑ์การพจิารณาดังนี  
ระดบั    หมายถึง  มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ระดบั  หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบั  หมายถึง     มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั   หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบั    หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 
ประเด็น ระดับความรู้

ความเข้าใจ 

     

1. การระบุปัญหาการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง      

2. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาการเรียนการสอน      

3. การวเิคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนโดยนาํ
เทคนิคและทกัษะการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงต่างๆ มาใช ้

     

4. การวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพือนาํมาใชใ้นการ
ตดัสินใจเพือจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

     

5. การนาํผลการวิเคราะห์ผูเ้รียนมาเป็นพืนฐานในการแกปั้ญหาการ
จดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

     

6. การกาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน      

7. การใชเ้ทคนิคการสอน และการจูงใจนกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

     

 

แบบประเมิน   
ความรู้ความเข้าใจ เรืองการจัดการเรียนการสอนเพอืพฒันาทกัษะการคิดขันสูง 
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ประเด็น ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

     

8. การเลือกและการใชสื้อต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้และนวตักรรมต่าง ๆ 

เพือนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิด
ขนัสูง 

     

9. การวดัผลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการ
คิดขนัสูง 

     

10. การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

     

ขอ้เสนอแนะอืนๆ เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
      ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
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ครังท ี…………………………… 

 

ผู้สอน (Lecturer)  _________________________   สาขาวชิา 
_____________________________ 

วชิา ______________________________   ภาคการศึกษา___________________ 

นักศึกษาชันปีที_______    ขนาดชันเรียน (จํานวนนักศึกษา)__________ 

คําชีแจง   แบบบนัทึกการสอนเป็นเครืองมือสังเกตและบนัทึกการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

โดยอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูบ้นัทึกสาระสาํคญัทีเกิดขึนจริง มีประเด็นการบนัทึกดงันี 

1. ผลการสอนเพือส่งเสริมการคิดขนัสูงเป็นอยา่งไร บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ขณะสอนเกิดปัญหา/อุปสรรคหรือไม่ ถา้มีแกไ้ขอยา่งไร 

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

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

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

3. ประเด็นใดบา้งทีควรปรับปรุงแกไ้ขการสอนในคาบเรียนต่อไป และจะปรับปรุงแกไ้ขโดยวธีิใด 

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

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

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

ลงชือ .............................................(ผูบ้นัทึก) 

                                                                         วนั.....................  เดือน................ ปี............ 

แบบบันทึกการสอนของอาจารย์ (Reflective Journal) 
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ผู้สังกต  ______________________________   ผู้รับการสังเกต 

____________________________ 

วชิา ______________________________     ภาค
การศึกษา___________________ 

นักศึกษาชันปีที_______     ขนาดชันเรียน (จํานวนนักศึกษา)__________ 

คําชีแจง  แบบสังเกตพฤติกรรมการ่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยเ์ป็นเครืองมือสังเกตและ
บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยแ์ละการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย ์โดยผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทึกสาระสาํคญัทีเกิดขึนจริง มีประเด็นการบนัทึกดงันี 

1. การ่วมมือกนั 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

การนาํตนเอง 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

2. การทบทวนไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………

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

 

                                                                            ลงชือ .............................................(ผูบ้นัทึก) 

                                                                               วนั.....................  เดือน................ ปี............ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย์  
(Reflective Observation) 
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ตอนท ี1  ข้อมูลพนืฐานของผู้สอนและรายวชิาการทสีอน 

คําชีแจง โปรดให้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี 

การประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูงสําหรับอาจารย์    

ครังท ี……………      ภาคการศึกษาที……………..

วชิา………………………………………………………………………… 

นักศึกษาชันปีที……………………………..จํานวนนักศึกษา …………………………คน    

วนั เดือน ปี  ทปีระเมิน …………………………………………………… 

ตอนท ี2 การประเมินตนเองของอาจารย์ 

คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย     ลงในช่องระดับความสามารถในการสอนทส่ีงเสริมทักษะการคิด
ขันสูงของท่านตามทท่ีานเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของตน โดยมีเกณฑ์การพจิารณา
ดังนี  
ระดบั   หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

   อยูใ่นระดบัสูงมาก 

ระดบั   หมายถึง  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงอยูใ่น
ระดบั สูง  

ระดบั  หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ระดบั   หมายถึง  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงอยูใ่น
ระดบัตาํ 

ระดบั  หมายถึง   ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

   อยูใ่นระดบัตาํมาก 

 

 

แบบประเมินตนเองของอาจารย์ 

ด้านความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขันสูง โดยอาจารย์ประเมินตนเอง 
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รายการประเมิน ระดบัการประเมิน 
     

ด้านการเขียนแผนการสอน      
1. เขียนแผนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง (Critical 

Thinking, Problem-solving และ Learning for transfer) ได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น  

     

ด้านการจัดการเรียนการสอน      
2. จดัการสอนตามวตัถุประสงคที์ระบุไวใ้นแผนการสอน      
3. นาํเสนอเนือหาไดถู้กตอ้งอยา่งมีตรรกะ เนือหาทีสอนทนัสมยั

และเชือมโยงกบัการปฏิบติังานจริง เนือหาทีใชส้อนเชือมโยง
กบัเนือหาทีสอนก่อนหนา้และเชือมโยงกบัเนือหาทีจะสอนใน
ลาํดบัต่อไป 

     

4. สือสารกบัผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการอธิบายทีเป็นลาํดบั
ขนั ใชภ้าษาชดัเจน ถูกตอ้ง ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ
หลกัการทีถูกตอ้ง 

     

5. ใชค้าํถามทีเหมาะสมกบัเนือหาและโครงสร้างของรายวชิา 
กิจกรรม และส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง (Critical 
Thinking, Problem-solving และ Learning for transfer) ของ
นกัศึกษา 

     

6. มีเทคนิคการใชค้าํถามทีกระตุน้การคิดขนัสูง (Critical 
Thinking, Problem-solving และ Learning for transfer) อยา่ง
ต่อเนืองและทาํใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายอยา่ง
ทวัถึง 

     

7. กิจกรรมการสอน การมอบหมายงาน สืออุปกรณ์ทีใชใ้น
หอ้งเรียน การจดักลุ่มผูเ้รียน ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดทกัษะการคิดขนัสูง (Critical Thinking, 
Problem-solving และ Learning for transfer) 

     

8. มีเทคนิคการสอนทีจูงใจนกัศึกษาใหร่้วมกิจกรรมทีส่งเสริมการ
คิดขนัสูง โดยการมีส่วนร่วมในการถามคาํถามและการตอบ
คาํถาม และการอภิปรายในชนัเรียน 

     

9. ส่งเสริมและอาํนวยการให้นกัศึกษาสร้างความเขา้ใจดว้ย
ตนเอง นกัศึกษาสามารถประเมินตนเองและเพือนในชนัเรียน
ดว้ยการแลกเปลียนเรียนรู้กนัได ้

     

ด้านการวดัและประเมินผล      
10. มีการประเมินความกา้วหนา้ของนกัศึกษาในชนัเรียนอยา่ง

สมาํเสมอ และหลากหลายวธีิการ 
     

11. มีการสะทอ้นใหผู้เ้รียนอยา่งสมาํเสมอ และนกัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากการสะทอ้นผล 
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ขอ้เสนอแนะอืนๆ เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

     ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
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ผู้สอน (Lecturer)  ______________________________   สาขาวชิา ____________________ 
วชิา ______________________________     ภาค
การศึกษา___________________ 
ผู้ประเมิน  ________________________  วนัที __________________ 

 
 
 

รายการประเมินแผน 

ระดบัคุณภาพ 
5 

มาก
ทีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยมาก
หรือไม่มี
เลย 

1. ความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบของแผนการ
สอน 

     

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมและผลที
ตอ้งการใหเ้กิดขนักบัผูเ้รียนถูกตอ้งครบถว้น 

     

3. กิจกรรมการเรียนรู้ระบุขนัตอน  ทีเน้นการส่งเสริม
ทักษะการ คิดขัน สู ง  กิ จกรรมสอดคล้อ งกับ
วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของแผน 

     

4. ระบุสือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 

     

5. ระบุวิธีการวดัและประเมินผล ทงัประเมินระหว่าง
เ รียน  และประเมินผลการสินสุดการเรียนโดย
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ทีส่งเสริมการ
คิดขนัสูง 

     

6. แผนการสอนส่งเสริมการพฒันาการคิดขนัสูง      
                     ภาพรวม      

 
ความคิดเห็นอืนๆ
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลคะแนนคุณภาพของแผนการสอน..........................อยูใ่นระดบั................................ 
 
                                                                        ลงชือ........................................................(ผูป้ระเมิน) 

แบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมทักษะการคดิขนัสูง 

โดยผู้วจิยัเป็นผู้ประเมนิ 
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คําชีแจง      แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการสอบถามความ
พึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการสอนของอาจารย ์ซึงมีเป็นขอ้มูลทีมีประโยชน์
ต่อการพฒันาการเรียนการสอนและขอ้มูลดงักล่าวจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ กบั
นักศึกษา แต่จะใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้ดียิงขึน  

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  ตอน 

ตอนที    1     ขอ้มูลพืนฐาน ของผูต้อบแบบสอบถาม 

                               โปรดให้ขอ้มูลดงัต่อไปนีตามความเป็นจริง 

  เพศ.............อายุ………ปี  ชนัปีทีศึกษา……………. 

คะแนนเฉลียสะสมเมือสินภาคการศึกษาที / .................. 

  เขา้ศึกษาโดยวธีิ   

 รับตรง  

 โควตา้    
 โรงเรียน  จงัหวดั   

 อืนๆ  (ระบุ)..................................................................... 

 admission 

 

ตอนที 2   การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการสอนของอาจารย ์

 โปรดทาํเครืองหมาย     ลงในช่องระดับความสามารถในการสอนทส่ีงเสริมทักษะการคิดขัน
สูงของท่านตามทท่ีานเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของตน โดยมีเกณฑ์การพจิารณาดังนี  
ระดบั    หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบัมากทีสุด 

ระดบั  หมายถึง   ท่านมีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบัมาก 

ระดบั  หมายถึง   มีท่านมีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบัปานกลาง 

ระดบั   หมายถึง   ท่านมีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบันอ้ย 

ระดบั    หมายถึง   ท่านมีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นระดบันอ้ยทีสุด 

 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 



279 

 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

     

ด้านเนือหา      

1. ความครบถว้นของเนือหาตามตามเคา้โครง
รายวชิาทีแจง้ 

     

2. ความทนัสมยัของเนือหาเชือมโยงกบัการ
ปฏิบติังานจริง มีการสอดแทรกงานวจิยั นวตักรรม
ขอ้คน้พบในปัจจุบนัเพือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ 

     

ด้านกระบวนการสอน      

3.  อาจารยอ์ธิบายไดช้ดัเจนทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจ
หลกัการไดถู้กตอ้ง 

     

4.  การใชค้าํถามทีกระตุน้การคิด อยา่งต่อเนือง       

5. อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายอยา่งทวัถึง 

     

6. อาจารยมี์เทคนิคในการจูงใจใหน้กัศึกษาร่วม
กิจกรรมในชนัเรียน ทาํให้นกัศึกษามีส่วนร่วม
ในการถาม ตอบ และการอภิปราย 

     

7. อาจารยส่์งเสริมใหน้กัศึกษาสร้างความเขา้ใจ
ดว้ยตวัเอง 

     

ด้านสือการสอน      

8. สือการสอนทีใชใ้นห้องเรียนส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้มากขึน 

     

9. สือการสอนทีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมการสอน      

ด้านการวดัและประเมินผล      

10. อาจารยมี์การประเมินหลากหลายวธีิ เช่น การ
มอบหมายงาน การใหก้ารบา้น การถาม
คาํถาม และการทดสอบความรู้ 

     

11. อาจารยมี์การนาํผลจากการประเมินมา
สะทอ้นใหน้กัศึกษาทราบเพือใหน้กัศึกษา
ไดศึ้กษาเพิมเติม และเรียนรู้มากขึน 

     

12. นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการสะทอ้นผล      
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ประเด็น 
1. ดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการพฒันาวชิาชีพ  

2. ดา้นผลการใชเ้ครืองมือการสังเกตการสอน  

3. ดา้นเวลา/บรรยากาศ ของการพฒันาวชิาชีพ  

4. ดา้นบุคลากรทีเกียวขอ้งและดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

5. ขอ้เสนอแนะอืนๆ 

ประเด็นสนทนากลุ่มเรือง ความคิดเห็นทมีีต่อรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ที

พฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 

คู่มือการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ เอสยูทโีกล (SUTGOAL Model) 
ตัวอย่างแผนการพฒันาตนเอง แผนการสอน และแบบสังเกตการสอน 

ตัวอย่างแผนการพฒันาวชิาชีพและปฏิทนิการพฒันาวชิาชีพ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอน 

ทพีฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
เอสยูทีโกล (SUTGOAL Model ) 

 

คํานํา 
 คู่มือการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการ
สอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เอสยทีูโกล (SUTGOAL Model) 

ฉบบันีจดัทาํขึนสําหรับ ผูที้ตอ้งการนาํรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพไปใชท้ราบถึงสิงทีตอ้ง
ศึกษาและจดัเตรียม  เพือใหก้ารดาํเนินการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือเป็นไปอยา่งราบรืน  

และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้ ดงันนัอาจารยจึ์งควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการการ
พฒันาวชิาชีพนีใหเ้ขา้ใจก่อนทีจะนาํไปใช ้

 คู่มือการใช้รูปแบบการร่วมพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือเล่มนีประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี 

 .   คาํชีแจงการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

 .  ความเป็นมาของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

 .   ทฤษฎีและแนวคิดพืนฐานทีรองรับรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

 .   องคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

 .   ตวัอยา่งแผนพฒันาตนเอง 

 .   ตวัอยา่งแบบสังเกตการสอน 

 

คําชีแจงการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

เอสยูทีโกล (SUTGOAL  Model) 

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือ 
 .  ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบการร่วมมือกันพฒันา
วชิาชีพ 

  .   ศึกษาคาํชีแจงการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  ประกอบกบัการศึกษาส่วน   

อืน ๆ ในคู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพ 

  .  ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  ทฤษฎีและแนวคิดพืนฐานที
รองรับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  องคป์ระกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  และตวัอย่างแผน 

การพฒันาวชิาชีพ  ปฏิทินการสังเกตการสอน เพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัแนวคิด  ทฤษฎีอนัเป็นทีมา
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ของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ซึงจะช่วยให้เห็นภาพรวม  เห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง 

ๆ ในรูปแบบ  

  .   ศึกษาตวัอยา่งแผนการพฒันาวิชาชีพ  ปฏิทินการสังเกตการสอน ในคู่มือเล่มนี  

ไดมี้ตวัอยา่งแผนการพฒันาวชิาชีพแบบร่วมมือ ซึงมีลกัษณะดงันี 

   . .  แผนการพัฒนาวิชาชีพ ซึงประกอบด้วยชือแผนการพฒันาวิชาชีพ  

วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์ทีคาดหวงั  ขอบเขตการดาํเนินการพฒันาวิชาชีพ  กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ  

สือ/เครืองมือการพฒันาวิชาชีพ  การวดัผลประเมินผล และปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ  ซึงเกิดจาก
อาจารยแ์ละเพือนอาจารยร่์วมมือกนัพฒันาแผนการพฒันาวิชาชีพ โดยมุ่งพฒันาความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

   . .  กาํหนดการและประเด็นการสังเกตการสอน   ซึงประกอบดว้ย ชือของ
ผูท้าํหนา้ทีสังเกต การพฒันาวิชาชีพ   ผูรั้บการสังเกตวิชาชีพ  ประเด็นทีสนใจในการพฒันาวิชาชีพ  

การระบุวนัและเวลาในการพฒันาวิชาชีพ   ซึงสร้างโดยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของอาจารยใ์น
การร่วมกนักาํหนดปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ 

 .   จดัเตรียมสิงทีจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพ  เมือไดศึ้กษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้
รูปแบบครบแลว้  ควรดาํเนินการก่อนสอนดงันี 

  .   ศึกษาแผนการพฒันาวชิาชีพอยา่งละเอียดอีกครังหนึง 

  .  ศึกษาและจดัเตรียมเครืองมือต่างๆ ทีเสนอไวใ้นแผนการพฒันาวิชาชีพให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาวชิาชีพ  

  .3 ในการดาํเนินการพฒันาวิชาชีพหน่วยงานสนับสนุนจะคอยประสานงาน  

อาํนวยความสะดวก จดักิจกรรม จดัหาผูท้รงคุณวุฒิ จดัสถานที จดัหาทรัพยากรทีเกียวขอ้ง และให้
คาํปรึกษาแนะนาํเพือใหก้ารพฒันาวชิาชีพเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 

ความเป็นมาของ รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนที
พฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 เอสยูทีโกล (SUTGOAL  Model) 
  

มหาวทิยาลยัมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานสามารถแข่งขนั
ไดท้งัระดบัประเทศ อาเซียน และนานาชาติ  โดยกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัใน
ระยะ 10 ปี (พศ. 2554 – 2565)  โดยเนน้การจดัการศึกษามีคุณภาพให้ไดม้าตรฐานสากลดงันี  1) 

พฒันากระบวนการเรียนการสอนเพือช่วยเหลือนกัศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํและรักษา
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นกัศึกษาให้คงอยูใ่นระบบของมหาวิทยาลยัไดจ้นสําเร็จการศึกษา   2) ส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ เพือให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษาทงัในสาขาวิชาและ
ต่างสาขาวิชาไดรั้บทราบขอ้มูล และร่วมกนัแก้ปัญหาอย่างจริงจงัโดยการบูรณาการความรู้และ
ความคิดร่วมกนั3) พฒันาระบบการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัในลกัษณะการคน้ควา้
ดว้ยตนเองจากปัญหาจริง ทีสร้างความสนใจแก่นกัศึกษาเพิมขึนอย่างต่อเนือง เช่น ใช้ Project-

based Learning  และ Active Learning  รวมถึงเนน้การจดัสิงอาํนวยความสะดวกในการคน้ควา้และ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   4)  พฒันาคณาจารยใ์ห้เป็นอาจารยมื์ออาชีพตามกรอบขอ้ตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 5) ส่งเสริมให้อาจารย์
และบุคลากรผลิตผลงานคุณภาพสูงสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน  6) ส่งเสริมทกัษะการถ่ายทอด
ความรู้ของคณาจารยใ์ห้มีประสิทธิภาพยิงขึน 7) ส่งเสริมทกัษะการวิจยัในชนัเรียนเพือการจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิงขึน  8) ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยที์ปรึกษาและ
นกัศึกษาให้มากยิงขึนและ  9) สนบัสนุนให้คณาจารยที์มีผลงานดา้นการเรียนการสอนดีเด่นเขา้มา
ส่วนร่วมในการพฒันาคณาจารยแ์ละเป็นแบบอยา่ง (Role Model) อยา่งครบวงจรแก่คณาจารยอื์นๆ 

ในการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแข่งขนัได้ในระดับประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติมหาวทิยาลยัให้ความสําคญักบัคณาจารยซึ์งเป็นผูที้มีบทบาทสําคญัในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนและการผลิตบณัฑิต  มหาวิทยาลยัจึงมีการกาํหนดนโยบายในการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละ
การเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายพฒันาอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยสนับสนุนการ
ปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทงัการพฒันารูปแบบและวิธีการสอน ให้กา้วทนัการเปลียนแปลง
ของโลกและเทคโนโลยี รวมทงัเพิมขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจยั การสร้างนวตักรรม
และองคค์วามรู้ของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา อนัจะส่งผลให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธิในการศึกษา
ดีขึน  บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีสร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิปัญญา เพือการพฒันาสังคมทีมี
ความสุขและยงัยนื  นอกจากนนัมหาวทิยาลยัยงัไดร่้วมเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละการเรียนการสอน  ได้แก่ ร่วมเป็นสถาบนัก่อตงัเครือข่ายการพฒันา
วิชาชีพอาจารยแ์ละองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (POD Network Thailand) ของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ เป็นสมาชิกระดบัสถาบนัของสมาคม Professional and 

Organizational Development Network (POD Network)  ซึงสาํนกังานตงัอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และมหาวิทยาลยัได้รับนโยบายจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเป็น “แม่ข่าย” 

เพือเป็นผู ้นําด้านการพัฒนาอาจารย์และกําลังคน  ของเครือข่ ายสถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึงมีสมาชิกทงัสิน 17 สถาบนั และไดจ้ดัตงัสถานพฒันาคณาจารย ์

(Faculty Development Academy) เพือทาํหน้าทีดาํเนินงานในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 1)   สนับสนุนเพือพ ัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เ ป็น
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อาจารย์มืออาชีพ  (Professionalization) ทีมีความเชียวชาญทงัดา้นการจดัการเรียนการสอน และ
การวิจยัด้านการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเป็นผูน้ําทางด้านการสอนระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวชิาเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) สร้างเครือข่ายของคณาจารยท์งัภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั เพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และการเผยแพร่
นวตักรรมและองคค์วามรู้ดา้นการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม  ) สร้างระบบส่งเสริมสนบัสนุนให้
คณาจารยม์ีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยการวิจยั เพือสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม
ดา้นการเรียนการสอน และ ) จดัทาํฐานขอ้มูลและระบบการจดัการความรู้ เพือเป็นศูนยก์ลาง
ความรู้และแนวปฏิบตัิทีดีในดา้นการจดัการเรียนการสอนของประเทศ และมีการใชป้ระโยชน์
อยา่งเป็นรูปธรรม 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องคํานึงถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ทีส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมและการจดัการศึกษา  เนืองจากความเจริญ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาํให้เกิดการแข่งขนัและตอ้งการผลิตภาพทีสูง สังคมมีลกัษณะ
ขา้มวฒันธรรมขา้มชาติมากขึน ในยุคปัจจุบนัหรือยุคศตวรรษที  ทีจะก้าวไปสู่ศตวรรษที  จึง
ตอ้งการผูที้มีความสามารถทางปัญญาและความคิด  สามารถใช้ความคิดในการไตร่ตรอง วินิจฉัย 

ประเมินค่า ตดัสินใจเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัไดอ้ย่างมีเหตุผล สามารถเผชิญกบัปัญหาทีซับซ้อน
และแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ทกัษะการคิดขนัสูง (Higher order thinking skills) เป็นทกัษะการ
คิดทีซบัซอ้นมีขนัตอนการคิดตามลาํดบัและตอ้งอาศยัทกัษะการคิดหลายระดบัทีเกียวเนืองสัมพนัธ์
กนัซึงตอ้งอาศยัทกัษะการสือความหมายและทกัษะแกนขนัพืนฐานหลายๆทกัษะในแต่ละขนัตอน 

ทกัษะการคิดขนัสูงจะพฒันาได้ก็ต่อเมือมีการพฒันาการคิดขนัพืนฐานจนเกิดความชาํนาญแล้ว
พอสมควร  และผูที้จะมีทักษะการคิดขันสูงทีดีนันต้องอาศัยการฝึกฝนและได้รับการสอนที
เหมาะสมและพอเพียงให้กบัผูเ้รียน  ดงันนั โฮวี และวอเรนน์ (Howe and Warren,  1989 cited by 

UNESSCO, 2009)) เชือว่า ผู ้เรียนไม่สามารถพฒันาทักษะการคิดขันสูงได้ถ้าผู ้สอนไม่ให้
ความสําคญั  ผลการวิจยัและศึกษานับตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนัพบว่าการคิดขนัสูงนันสามารถสอนได ้ 

ปรับเปลียนไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ  และพฒันาได ้(Lumsdaine and Lumsdine, 1994 cited by 

UNESSCO, 2009 ) โดยผูที้มีบทบาทสําคญัคือครูหรืออาจารยผ์ูส้อน ดงันนัการพฒันาวิชาชีพของ
อาจารย์หรือผู ้มีหน้าทีสอนทุกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพจึงมีความสําคญั เพราะการพฒันา
บุคลากร (staff development)  หรือการพฒันาวิชาชีพ (professional development)  เป็นงานหนึงทีมี
ความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา (Glickman, 2001) และเนืองจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ ความเชียวชาญทีมีอยู่เดิมไม่อาจจะนาํพาประเทศให้เจริญกา้วหน้าได ้

ดงันนั บุคลากรทางการศึกษาจึงตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนือง จะตอ้งมี
การปรับเปลียนความเชือ วิธีคิดและวิธีปฏิบติัให้เหมาะสม (วชัรา เล่าเรียนดี, : - )  ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวชิาการท่านอืนๆ  วา่การพฒันาวชิาชีพอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาเป็น
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กระบวนการทีเนน้การพฒันาความกา้วหนา้ในงานและความรู้ ทกัษะ เพิมพูนความรู้และทกัษะและ
ประสบการณ์ หรือปรับเปลียนทศันคติ หรือเจตคติในการเรียนการสอน การพฒันาวิชาชีพอาจารย์
ไปสู่ความเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนจะตอ้งทาํให้อาจารยย์อมรับวา่การสอนเป็นกระบวนการที
นําไปสู่ความเป็นนักวิชาการ (scholar)  และเป็นเป้าหมายในการพฒันานักศึกษา และความ
เชียวชาญนันตอ้งเกิดขึนด้วยตนเองเพราะบุคคลทีได้รับการคดัเลือกเขา้มาเป็นอาจารยเ์ป็นผูที้มี
ศกัยภาพสูงทงัดา้นวชิาการ และจากการเรียนรู้และพฒันามีศกัยภาพในการใฝ่หาความรู้ มีทกัษะการ
สือสารและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูอื้นให้เข้าใจได้เป็นพืนฐานทีดีอยู่ก่อนแล้ว (Brew: 

2007:1 :ไพฑูรย ์สิลารัตน์, บรรณาธิการ, ) อาจารยจึ์งมีความสามารถสูงในการทีจะพฒันา
ตนเองและวิชาชีพอยา่งต่อเนือง  ผลจากขอ้มูลงานวิจยัต่างๆ พบวา่การพฒันาวิชาชีพอย่างพอเพียง  

ทาํให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ  (UNESCO, 2009: 19) แสดงให้เห็นว่าการพฒันา
วิชาชีพของอาจารยมี์ผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และระดบัผลสัมฤทธิของผูเ้รียน ดงันนั การทีจะ
สอนให้บรรลุเป้าหมายเพือให้ผูเ้รียนพฒันาโดยรวมทงัด้านความรู้และทกัษะการคิดขนัสูงทีมี
คุณภาพได้นันผูส้อนจะตอ้งมีความเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน  (Glickman, 2001) 

เพราะอาจารยที์มีความเชียวชาญด้านการสอน  จะเป็นผูที้มีความรู้ทงัเนือหาในศาสตร์ของตน 

(Content Knowledge) และความรู้ด้านหลกัการวิชาการสอน (Pedagogical Knowledge)  และ
สามารถนาํความรู้ทงัสองดา้นมาใชแ้ละสร้างสรรคต์ลอดจนผสมผสานวิธีการและองคค์วามรู้ต่างๆ 

(construct of Pedagogical Content Knowledge) เพือให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  

(Sternberg and Horath, ; Jacoben, 2010;  Kreber, 2001) 

ดังนันการพฒันาอาจารย์เพือให้มีความเชียวชาญด้านการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนให้
พฒันาทงัความรู้และทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิงทกัษะการคิดขนัสูงจึงมีความจาํเป็น  เนืองจากการ
จดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษามีความเชือมโยงกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการ
พฒันาสังคมและประเทศในหลากหลายสาขาวิชาชีพ    มีเป้าหมายหลักคือเน้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และวิชาชีพ และอีกหนึงเป้าหมายทีสําคญัคือการพฒันาทกัษะการคิดของนกัศึกษา  
และตามเป้าหมายการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.  ทีเนน้การจดัการเรียน
ตามแนวปฏิรูปทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัซึงเป็นแนวคิดทีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดของนกัศึกษาซึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเกียวกบัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ผูส้อนจึงตอ้ง
สามารถจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงให้ผูเ้รียนได ้ สําหรับการจดั
การศึกษาทีเชือมโยงกบัการพฒันาบุคลากรเพือรองรับต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมคือกลุ่มการ
จดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึงใชท้กัษะกระบวนการคน้หาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ซึงเป็นเครืองมืออยา่งหนึงทีช่วยพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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      เครเบอร์ (Kreber,  2002) แบ่งอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ ผูส้อนทีมี
ประสบการณ์ (Teaching Excellence) เป็นผูที้มีความสามารถในการสอนให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
ศกัยภาพและเป้าหมายของหลกัสูตร สามารถประเมินไดถึ้งคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ผูส้อนที
เป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน (Teaching  Expertise) เป็นผูที้มีประสิทธิภาพสูง มุ่งพฒันาผูเ้รียนโดย
ให้ความสําคญักับกระบวนการมากกว่าผลการเรียน เป็นผูคิ้ดวิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนเพือ
พฒันาผูเ้รียน  และเป็นผูที้คิดสะทอ้น (Reflective Thinking)  เรียนรู้และพฒันาตนเองในการสอน
อย่างต่อเนือง  และผูส้อนทีเป็นนกัวิชาการ (Scholarship of Teaching) ซึงเป็นผูที้มีความสามารถใน
การสอน  มีคุณลกัษณะของผูเ้ชียวชาญ และสามารถทีจะนาํผลการวิจยัเพือพฒันาผูเ้รียนไปเผยแพร่ 

และเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นคุณภาพการเรียนการสอนและการพฒันากระบวนการเรียนรู้  

แต่เนืองจากในยุคทีมีความแข่งขนัสูง  และความตอ้งการผูเ้รียนทีมีความสามารถทีประกอบอาชีพ
และดาํรงตนในยุคสือสารสารสนเทศ  ผูส้อนจึงตอ้งพฒันากลยุทธ์การสอน มุ่งพฒันากระบวนการ
เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์จึงต้องพฒันาจาก  Teaching Excellence ไปสู่ 

Teaching Expertise  และ Scholarship  of Teaching ในอนาคต  ดงัทีกลิกแมน (Glickman, 2010: 

342-343) ไดเ้สนอขนัตอนการพฒันาวิชาชีพ (Professional Development) เป็น 3 ระดบั คือ 1) การ
ปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจให้ความรู้ (Orientation stage)  2)  การปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพ 

(Integrating stage)  3) การพฒันาวิชาชีพสู่ความเป็นผูเ้ชียวชาญ (Refinement stage)  การจดัอาจารย์
เป็นสามกลุ่มของเครเบอร์สอดคลอ้งกบันกัวิชาการหลายท่าน เช่น กลิกแมน (Glickman,  2001) 

สเตนเบิร์กและฮอวร์าธ (Sternberg and Horath, )  เจโคเบน  (Jacoben, 2010) และ เฮตไต 

(Hettei,  2003) ทีจดัอาจารยไ์วส้ามกลุ่มเช่นกนั โดยในสามระดบันนั จะมีอาจารยผ์ูมี้ความเชียวชาญ
ดา้นการสอน (Teaching Expertise) อยู่ดว้ย โดยอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาถือว่าเป็น Excellence 

Teacher เพราะเป็นผูมี้ความรู้ความเชียวชาญในเนือหาตามศาสตร์ทีตนศึกษามาอย่างลึกซึง มี
ความสามารถและความตงัใจทีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้    แต่เนืองจากคณาจารยส่์วนใหญ่ทีเขา้
มาเป็นอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาไม่ไดผ้่านการฝึกฝนในการเป็นผูส้อน เรียนรู้เกียวกบัหลกัการ
สอน และจิตวิทยาการเรียนรู้ เพราะสถาบนัการศึกษาทีอาจารยส์ําเร็จการศึกษามาเน้นการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ตามวิชาชีพในศาสตร์นนั  เมือตอ้งปฏิบติัหนา้ทีในการสอน อาจารยส่์วน
ใหญ่จึงใช้วิธีการสอนตามประสบการณ์ทีตนเองได้รับระหว่างการเป็นนักศึกษา  ซึงทกัษะและ
ความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารยจ์ะเพิมพูนตามระยะเวลาการทาํงาน ความเอาใจใส่ ของ
อาจารย์แต่ละท่านเป็นหลัก  แต่เมือสภาพสังคมทีเปลียนแปลง  คณาจารย์ จึงต้องปรับเปลียน
กระบวนทศัน์ บทบาท และกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคม ปรับเปลียนจากการเป็นผู ้ (สอน) ถ่ายทอดความรู้ (Teacher)  มาเน้นการเป็นผูชี้แนะ 

(Facilitator) วิธีการเรียนรู้เพือสร้างองคค์วามรู้แก่นกัศึกษา เนน้การสอนเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา ซึงตอ้งอาศยัการส่งเสริม
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และสนับสนุนการดาํเนินการพฒันาอย่างต่อเนืองด้วยการพฒันาวิชาชีพทีมุ่งเน้นให้อาจารยเ์กิด
ความเชียวชาญในการสอน สามารถจดัการเรียนรู้ให้นกัศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  เป็นผู ้
ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะกระบวนการคิดขนัสูง และมีคุณลกัษณะทีสามารถปฏิบติังานอยา่ง
มีคุณภาพในสังคมยุคใหม่   ดงัที แกรมสตนั (Garmston, 1998)  เสนอวา่การพฒันาวิชาชีพทาํให้
ผูส้อนสามารถพฒันาจากผูไ้ม่มีประสบการณ์ไปสู่ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนได ้

การพฒันาวชิาชีพทีจดัขึนเป็นการใหค้วามรู้ดว้ยการบรรยาย การฝึกปฏิบติัทีจดัเป็นครัง
คราว  อาจไม่เพียงพอทีจะส่งเสริมให้อาจารยไ์ด้พฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ  (Costa and Garmston, 2002: 38)  ซึงจากการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในการจดัประชุม เสวนา ต่างๆ พบว่า 
อาจารยมี์ความตอ้งการในการเพิมพนูและพฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

การวิจยัในชนัเรียน โดยรูปแบบทีมีความตอ้งการคือการแลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์ การ
เสวนาเพือหารือเพือร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน และการพฒันาผูเ้รียน ซึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษารูปแบบการพฒันาวิชาชีพในระดบัอุดมศึกษาของ ลอร์คิน (Lorkin, 2001 cited by 

UNESSCO,  2003: 73) ทีพบวา่การพฒันาวชิาชีพในระดบัอุดมศึกษาไม่ปรากฏรูปแบบทีชดัเจน แต่
หากจะให้ได้ประโยชน์ทีแท้จริงจากการพัฒนาวิชาชีพจะต้องใช้รูปแบบการร่วมมือกัน 

(Collaborative Model) เพือให้อาจารยส์ามารถทีจะพฒันาความร่วมมือกนัไปพร้อมกบัการสอนใน
เนือหาวชิาการของตนเอง ซึงจะทาํให้อาจารยส์ามารถทีจะนาํเนือหาความรู้ไปใชส้อนโดยมีเทคนิค
วธีิการทีจะกระตุน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ไดดี้ขึน 

ดงันนั มหาวิทยาลยัจึงสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์โดยการส่งเสริมให้อาจารย์
เกิดความเชียวชาญด้านการสอน (Expert in Teaching) โดยพฒันาให้เกิดความร่วมมือกัน 

(Collaborative  Professional  Development) อย่างจริงจงัและจริงใจ และนาํตนเองในการพฒันา 
(Self  Directed Professional Development) ให้เกิดการแลกเปลียนแนวคิดประสบการณ์ความรู้เพือ
พฒันาการเรียนการสอนโดยอาจประยุกต์แนวคิดการโคช้ทางปัญญา (Cognitive Coaching) เพือ
กระตุน้ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดคิ้ดสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) สร้างขอ้สรุปและตดัสินใจ
ได้ด้วยตนเอง  โดยมีการร่วมกันสะท้อนความคิด ตามหลักการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกัน 

(Collaborative Professional Development) อยา่งเปิดเผยจริงใจ ซึงเป็นการร่วมใจกนัปฏิบติังานเพือ
ปรับปรุงความเจริญกา้วหน้าในวิชาชีพของตนเองอย่างสมาํเสมอ มีการทาํวิจยัปฏิบติัการร่วมกนั 

(Collaborative Action Research)  ใชก้ารสือสารต่อกนัโดยเนน้ความร่วมมือ  การให้กาํลงัใจ การ
แลกเปลียนและส่งเสริมความคิดซึงกนัและกนั (Collaborative Reflection) เพือพฒันานกัศึกษาให้
เกิดทกัษะการคิดขนัสูงอนัส่งผลต่อการเรียนรู้และบณัฑิตทีมีคุณภาพต่อไป 
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1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎทีเีกยีวข้องกบัการพฒันาวิชาชีพ  การพฒันาวิชาชีพของครู
อาจารยที์มีบทบาทหนา้ทีดา้นการสอนในทุกระดบั มีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพของการจดั
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรเพือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพครังนี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการ 

แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ ดงันี 

1.1 การพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือกัน (collaborative professional development)
ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ  แกลทธอร์น (Glatthorn, 1984: 4, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี, 2556ก: 93-94) 

เป็นแนวคิดของระบบการพฒันาวิชาชีพแบบหลากหลายวิธีการโดยการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือ
กนั (collaborative professional development) มาเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ การพฒันา
วิชาชีพแบบร่วมมือกันนันเป็นวิธีการหนึง ซึงแกลทธอร์นกล่าวไวว้่า  การพฒันาวิชาชีพแบบ
ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ คือกระบวนการทีผูส้อนตงัแต่  คนขึนไป ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน
เพือปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเอง โดยมีการสังเกตการสอนกนัและกนัในชนัเรียน
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกตการสอนร่วมกนัและอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั
บางครังอาจเรียกการพฒันาวิชาชีพแบบนีวา่ การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (peer to peer coaching 

หรือ peer coaching) หรือการพฒันาวชิาชีพแบบเพือนร่วมอาชีพ (collegial coaching)  

 การพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัทาํให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเป้าหมายของหลกัสูตรเนืองจากการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัทาํให้เกิดการพฒันาทงัผูส้อน
และผูเ้รียน ดงัผลการวิจยัของ คอร์ดดิงเลย ์เบล รันเดล และ อีเวนส์ (Cordingley, Bell, Rundell and 

Evans, ) ทีศึกษาผลกระทบของของการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกับการสอนและการเรียนรู้ 

พบว่าการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนัส่งผลต่อทงัการสอนและการเรียน ดงันี 1) ผลดา้นบวกต่อ
ผูส้อน ไดแ้ก่  เกิดความเชือใจและมนัใจระหว่างผูส้อนมากขึน เพิมความเชือให้กบัผูส้อนในพลงั
ของตนทีจะสร้างการเรียนรู้ทีแตกต่างของผูเ้รียน  สร้างการพฒันาการทาํงานร่วมกนั แต่อย่างไรก็
ตามผูส้อนก็ยงัมีความกงัวลใจเมือมีการสังเกตการสอนและการสะทอ้นผลการสอน และยงัเป็นการ
เพิมความรู้และการปฏิบติั  2) ผลทางบวกต่อผูเ้รียน ไดแ้ก่ เป็นการเพิมการแสดงออกถึงแรงจูงใจ
ของผูเ้รียนทีจะเรียนรู้  เกิดการพฒันาเกียวกบัการปฏิบติั เช่น ผลจากการสอบ ความสามารถทีมาก
ขึนอย่างยอดเยียมของการแปลงขอ้มูลเป็นรหัส (decoding)  มีการตอบรับทางบวกมากขึนต่อวิชา
เฉพาะ  มีความสามารถในการจดัการในการทาํงานมากขึน ใชค้วามร่วมมือกนัเป็นกลยุทธ์การเรียน  
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มีการตอบรับกบัคาํถามของอาจารยผ์ูส้อนมากขึน และผูเ้รียนเกิดการพฒันากลยุทธ์การเรียนในการ
ทาํกิจกรรมการเรียนและเกิดการพฒันาในระดบัทีกวา้ง 

 .  การพัฒนาวิชาชีพด้วยการพัฒนาตนเอง (self directed development) การ
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนในระดบัอุดมศึกษานนั ถือวา่อาจารยเ์ป็นผูมี้
คุณวุฒิมีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง ดงันนัผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดในการพฒันาตนเอง
หรือการพฒันาวิชาชีพแบบนาํตนเอง (self directed professional development) ของแกลทธอร์น 

(Glatthorn, 1984) มาใชใ้นขนัตอนของการพฒันาวิชาชีพ การพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาตนเอง
เป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาในวิชาชีพอาจารย ์ทีผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการ กาํหนด เป้าหมาย 

วธีิการพฒันาและดาํเนินการพฒันาดว้ยตนเอง ภายใตก้ารใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริมของ
ผู ้บ ริหาร  ผู้เ ชียวชาญเฉพาะด้าน  หรือผู ้ที มี ส่ วนรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบนัการศึกษาโดยมีแนวทางดงันี  (วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ก: 247)   1) ผูส้อนเลือกปัญหา ประเด็น 

หรือเรืองทีสนใจทีจะปรับปรุงพฒันา 2) เลือกวิธีการ เทคนิควิธีทีเหมาะสม และสนใจจะนาํมาใช้ใน
การวางแผนการสอน  3) เขียนแผนการสอน แผนการพฒันาตนเอง และแผนการปฏิบติัในการ
ปรับปรุงและพฒันาตนเอง สร้างหรือเลือกเครืองมือหรือวิธีสังเกต และบนัทึกการสอนของตนเอง
กาํหนดวนั และเวลา รายงานผลการพฒันาตนเองกบัเพือน หรือผูรั้บผิดชอบโครงการ 4)วิเคราะห์ขอ้มูล 

และประมวลผลขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน ผลการทดสอบการเรียนรู้ของนกัเรียน 

แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และจากแบบประเมินผลการสอนของตนเอง          

5)ไตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเกียวกบัผลงานของตนเอง และนาํเสนอรายงานผลสําเร็จการพฒันา
วิชาชีพด้วยการพฒันาตนเองจะทาํให้เกิดพฒันาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะ
อาจารยจ์ะเกิดความตระหนกัในตนและสร้างความรับผิดชอบการพฒันาและเติบโตในวิชาชีพของ
ตนเอง และเกิดการพฒันาอยา่งยงัยนื (Brown and others, 2001) 

 1.3 การโค้ชทางปัญญา (cognitive coaching)  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการสร้างความ
ไวว้างใจ (trust) การกระตุน้การสะทอ้นความคิด (reflective thinking)  และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(self-directed learning) ของการโคช้ทางปัญญา ของคอสตาและการ์มสตนั (Costa and Garmston, 200 ) 

มาใช้ในกระบวนการของรูปแบบการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเพราะการโค้ชทางปัญญาเป็น
กระบวนการส่งเสริมช่วยเหลือทางวิชาการให้เจริญกา้วหน้า โดยเฉพาะในการพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและของเพือนร่วมอาชีพของอาจารยไ์ดแ้ก่  การกระตุน้ให้
คิดสะทอ้น (reflection) สร้างขอ้สรุป และตดัสินใจดว้ยตนเอง ซึงจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเต็ม
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ใจทีจะปรับเปลียนความคิดและการกระทาํของตนและเป็นการพฒันาวิชาชีพทีส่งเสริมความเป็น 

มืออาชีพ (professional) เพราะการโคช้ทางปัญญา (cognitive coaching) เป็นรูปแบบหนึงของการ
พฒันาวิชาชีพเพือการพฒันาทางวิชาการโดยผูรั้บการโค้ชเป็นผูน้ําตนเอง หรือเป็นการเรียนรู้              

เพือการปรับปรุงและพฒันาการสอนดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (self-directed learning) ซึงทาํให้
เกิดการคิด การพฒันา และการสร้างความรู้ให้เกิดขึนภายในตนเองได ้(Costa and Garmston,  2002: 31) 

ภายใตค้วามร่วมมือกนั และช่วยเหลือซึงกนัและกนั เชือใจกนั เพราะการโคช้ทางปัญญา เป็นการ
กระตุน้การใชก้ระบวนการทางปัญญาของอาจารยผ์ูส้อน และใชท้กัษะในการตดัสินใจเพือปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนการสอน (Maskey, 2009: 64) การส่งเสริมให้ความช่วยเหลือของโคช้
หรืออีกฝ่ายหนึงไม่ได้เป็นการให้คาํแนะนาํ หรือการชีแนะให้อาจารยถึ์งสิงทีควรทาํ แต่เป็นการ
กระตุน้สะทอ้นการคิดเพือใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดใ้ชค้วามคิดในระดบัสูง โดยใชเ้ครืองมือการสนทนากนั 

(coaching tools) ประกอบด้วย การถอดความหมายของคาํพูด (paraphrasing) การหยุดให้คิด 

(pause) การเจาะหาความคิด (probe) และการให้ความใส่ใจ (pay close attention) (Costa and 

Garmston, 2002: 28)  ผลลพัธ์ทีเกิดจากการโคช้ทางปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้อนและช่วย
ใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้เพิมขึน และอาจารยผ์ูส้อนพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการคิด และการสะทอ้นความคิดไดซ้บัซ้อนมากขึน เกิดความพึงพอใจ
ในการทาํหนา้ทีของครู มีความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน และสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาชีพ
ในการทาํงาน (Edwards, 2001 cited by Costa and Garmston, 2002: 37; Maskey, 2009: 63) 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญพร ชืนกลิน (2553: 249) ทีศึกษาการพฒันารูปแบบการโคช้ เพือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

พบวา่อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการโคช้หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  และมีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลหลงัการทดสอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อาจารยพ์ยาบาลมีการพฒันาระดบัความสามารถในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้จากระดบัดีในครังที 1 ไปสู่ระดบัดีมากในครังที 2   ระดบัคะแนนเฉลียมีแนวโนม้สูง  

เมือประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลพบว่าหลงัการทดลองนกัศึกษา
พยาบาลมีคะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลอง อาจารยพ์ยาบาล
และผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้เพือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์
พยาบาล ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลรูปแบบการโคช้พีพีซีอีอยู่
ในระดบัมากทีสุด 

 ผูว้ิจยัได้นําหลักการของการโค้ชทางปัญญามาใช้ในขนัการสะท้อนการคิด          

เชิงปัญญา (cognitive reflection) 
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 1.4 การร่วมมือกันวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน (collaborative action research)     
ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการร่วมมือกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนของ แกลทธอร์น (Glathorn, 2002)  

ดิอาซ-เมกจิโอไล (Diaz-Mggioli, ) และ  รีสัน (Reson, 1994  cited by Diaz-Maggioli,  2004: 61)  

มาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพแบบร่วมมือกนั การร่วมมือกนัทาํวิจยัในชนัเรียนเป็นการร่วมมือทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียน เป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเนืองจากการตงัสมมติฐานของผูส้อน           

ทีมีต่อการสอนของตนเองและการเรียนของผูเ้รียนในชนัเรียน มีการเรียนรู้ผา่นรายงานเชิงพรรณนา 
การสนทนาทีมีวตัถุประสงค์ทีชดัเจน  การแลกเปลียนความคิดประสบการณ์จากเพือนร่วมวิชาชีพ
หรือเพือนอาจารย ์เพือสะทอ้นความคิดและตอบคาํถามตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการเรียนการสอน 

(Miller and Pine, 1999 cited by Diaz-Maggioli,  2004: 61) วตัถุประสงคข์องการร่วมมือกนัทาํวิจยั
ในชนัเรียน ไดแ้ก่ 1) เพือลดช่องวา่งระหวา่งการทาํงานระดบัมหาวิทยาลยัและภาควิชา  2) เพือให้
โอกาสอาจารยใ์นการพฒันาร่วมกนั  3) เพือเป็นการจาํลองการปฎิรูปการเรียนรู้หรือการศึกษา               
4) เพือร่วมมือกนัเพิมสถานภาพในการพฒันาวิชาชีพของการสอน 5)  เพือการแลกเปลียนความรู้ 

ประสบการณ์ เป็นการทบทวนทฤษฎีและความรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

 การร่วมมือกันทาํวิจยัปฏิบติัการในชันเรียนจะเป็นจุดเริมตน้จากการมุ่งมนั
ตงัใจทีจะปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั (Cohen and Manion,  2000 cited by Diaz-Maggioli, 2004: 

61) แนวคิดสาํคญัของการวจิยัคือการใชส้ถานการณ์ทีเกิดขึนร่วมกนัในสังคม  และไม่ใช่เพียงแค่ตวัเลข 

สถิติ เท่านนั แต่เป็นการสะทอ้นปรากฎการณ์ทีเกิดขึนเฉพาะ แมคแทคคาร์ด (McTaggart, 1997: 27) 

อธิบายกระบวนการนีวา่ ในการตดัสินใจวา่การพฒันาจะเริมทีใด กลุ่มผูท้าํวจิยัจะเป็นผูร้ะบุขอบเขต
ซึงเป็นสิงทีกลุ่มได้รับปัญหาทีต่างก็ตระหนักร่วมกนัและเกิดขึน กลุ่มวิจยัออกแบบการทาํงาน
ร่วมกนัโดยมีฐานในความสนใจและตระหนกัในเรืองเดียวกนั  โดยการทาํวิจยัง่ายๆ ทีคนในกลุ่ม
สามารถจดัการได ้เงือนไขภายใตสิ้งทีทุกคนสามารถทีจะเรียนรู้ได ้จากประสบการณ์ของตนเอง 

และทาํให้คนอืนๆ สามารถเขา้ถึงประสบการณ์นนัได ้  โดยกระบวนการทาํวิจยันนัจะมีลกัษณะ
สะทอ้นแบบเกลียว (spiral of reflection) และปฎิบติั ซึงเป็นเรืองทีสามารถทาํไดน้อกจากนัน           

สมิธ (Smith, 1999 cited by Diaz-Maggioli,  2004: 67) เสนอว่าการร่วมมือกนัทาํวิจยัจะมุ่งการ
ร่วมกนัเรียนรู้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการทาํวิจยัซึงเป็นความตอ้งการของสังคมอาจารย ์

ขนัตอนของการทาํวิจยั ประกอบด้วย 1)การตงัคาํถามหรือปัญหาการวิจยั (posing unambiguous 

questions)  2) การแสดงวิธีการศึกษาวิจยัออกเป็นผงักราฟฟิก  (charting the inquiry) 2) การเก็บ
ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง (gathering relevant data) 3) การแปลผลขอ้มูล (Interpreting the data)                          

4) การปฏิบติั (taking action) 5) การสะทอ้นผลระหวา่งการดาํเนินการเป็นระยะๆ (reflecting on the 

consequences of the action) การร่วมมือกนัทาํวิจยัในชนัเรียนระหวา่งนกัวิจยัในมหาวิทยาลยัและ
อาจารยผ์ูส้อนจะทาํให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสในการนาํผลการวิจยัไปใช้ไดจ้ริง และทาํให้
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อาจารยเ์กิดการพฒันา  และทาํให้เกิดโอกาสอยา่งมากในการพฒันาวิชาชีพของอาจารย ์(Clift and 

others,1988; Rafferty, 1995; Cardelle-Elawar, 1993) นอกจากนนัการวิจยัในชนัเรียนทาํให้อาจารย์
ผูส้อนสามารถนาํผลไปใชแ้ละปรับปรุงการสอนหรือการเรียนในชนัเรียนไดอ้ย่างทนัทีและทาํได้
อยา่งต่อเนือง 

 1.5 ทฤษฎีการเปลียนแปลง (change theory)  ในการพฒันาวิชาชีพจะตอ้งมีการ
เปลียนแปลงและเกิดแรงตา้นในการเปลียนแปลง ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดจากทฤษฎีการเปลียนแปลงที
เสนอโดย เลวนิ (Lewin,  1951) มาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพ เลวนิ เสนอวา่ กระบวนการเปลียนแปลง
ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ ขนัละลาย (unfreezing) ขนัปรับเปลียน (movement)  และ ขนัสร้าง
ความคงทน (refreezing)  ในการพฒันาวชิาชีพการสือสารเพือทาํให้เกิดความเขา้ใจจึงมีความสําคญั
และลดแรงตา้น โดยผูไ้ดรั้บผลกระทบตอ้งรู้เหตุผลในการเปลียนแปลงว่าหากไม่เปลียนแปลงจะ
เกิดผลกระทบอยา่งไรต่อสถาบนัและตนเอง  และสิงทีมีประสิทธิผลมากทีสุดในการเปลียนแปลง 

คือการอาํนวยความสะดวกต่อการเปลียนแปลง และผูที้ไดรั้บผลกระทบ และให้เวลาในการปรับตวั 

ใหค้วามมนัใจวา่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนก่อประโยชน์ต่อสถาบนั ผูเ้กียวขอ้ง และตนเอง  ซึงเป็น
วธีิการเปลียนใหผู้ต่้อตา้นมาเป็นผูส้นบัสนุนการเปลียนแปลง 

 โดยในขนัของการแลกเปลียนประสบการณ์ (sharing experience) เป็นการ
ละลายและปรับเปลียนทศันคติในการพฒันาวิชาชีพให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกนั  การรับฟังกนั
และกนั เพือให้ความมนัใจว่าการเปลียนแปลงทีเกิดขึนก่อประโยชน์ต่อสถาบนั ผูเ้กียวขอ้ง และตนเอง  
ในขนัการพฒันาวิชาชีพในแต่ละขนัก็มีการสนับสนุนจากหน่วยงานและอาํนวยความสะดวกให้
อาจารยเ์พือการพฒันาวชิาชีพ ซึงเป็นวธีิการเปลียนใหผู้ต่้อตา้นมาเป็นผูส้นบัสนุนการเปลียนแปลง 

 .  หลกัการแนวคิดการสือสาร  การสือสารเป็นกระบวนการทีสร้างความเขา้ใจใน
การพฒันาวชิาชีพ และเป็นกระบวนการในการพฒันาวชิาชีพทีจะตอ้งใชใ้นการแลกเปลียนความคิด
และประสบการณ์  การสะทอ้นความคิด  ดงันนัผูว้ิจยัจึงนาํพืนฐานแนวคิดการสือสารทีเปิดโอกาส
ให้คิด (freeing response) ของ วชัรา เล่าเรียนดี (2556ก: 172) ร่วมกบัแนวความคิดเรืองการพฒันา
วิชาชีพแบบร่วมมือกนัของ แกลทธอร์น (Glathorn, 1984) และการโคช้ทางปัญญาของคอสตา้และ
การ์มสตนัตนั (Costa and Garmston, 2002) มาใชเ้ป็นแนวทางในการสือสารระหวา่งอาจารยด์ว้ยกนั 

และระหวา่งอาจารยแ์ละผูว้ิจยั  ในการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ (sharing experience) 

การสะทอ้นความคิด (reflective cognition) และการเรียนรู้จากการไตร่ตรองผลการปฏิบติั (learning 

from reflection) 
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 .  ทฤษฎีแรงจูงใจ (motivate theory)  การพฒันาวิชาชีพอาจารยซึ์งเป็นการ
ทาํงานเพือมุ่งความสาํเร็จขององคก์ารคือสถาบนัการศึกษา ทีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความเต็มใจ
ของคณาจารยใ์นการพฒันาผูเ้รียนและสถาบนัการศึกษาเพือสามารถผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร การจูงใจเป็นการสร้างบรรยากาศความร่วมมือทีคณาจารยจ์ะมีความสุขและ
ความพอใจและเตม็ใจทีจะร่วมมือกนัเพือใหผ้ลงานบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้การจูงใจเป็นการ
กระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารยเ์กิดความร่วมมือเพือให้การพฒันาการเรียนการสอนและการ
พฒันาวิชาชีพบรรลุจุดมุ่งหมาย  โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) และดอมเจน (Domjan, 1996: 199) 

กล่าวว่าพฤติกรรมทีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมทีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิงเร้าปกติ
ธรรมดา แรงจูงใจจะทาํให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อสิงเร้าทีเหมาะสมทีสุดใน
แต่ละสถานการณ์ทีแตกต่างกนัออกไป ดงันนัหากมีวิธีการจูงใจคณาจารยที์เหมาะสมก็จะส่งผลต่อ
การสร้างความร่วมมือในการพฒันาวิชาชีพ ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดแรงจูงใจตามทฤษฎีความคาดหวงั
ของวรูม (Vroom Expectancy Theory) ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor 

Theory) และ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Need Achievement 

Theory) มาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพ 

 วรูม (Vroom, 1964) เนน้ค่านิยมในการทาํงานอยู ่2 เรือง คือเรืองค่านิยมในงาน
ว่าทาํงานแล้วคาดหวงัว่าจะไดอ้ะไรและอีกเรืองทีเน้นคือแรงจูงใจซึงกาํหนดทิศทางการกระทาํ
เพือให้ได้ตามค่านิยมของตนคือคาดหวงัว่าจะได้ตามค่านิยมซึงเป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความ
พยายามกระทาํใหส้าํเร็จ แนวคิดของวรูมเนน้ใน 2 เรืองดว้ยกนัคืองานเกิดจากความพยายามบวกกบั
ความสามารถของตนจากคาํอธิบายดงักล่าวนีหากมองทศันะของกลุ่มพุทธินิยมกลุ่มนีจะกล่าวว่า
ความคาดหวงัซึงเป็นความคิดของบุคคลเป็นจุดสําคญัของแรงจูงใจแนวคิดในทฤษฎีของวรูมสรุป
ไดว้า่ แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เกิดจากความคิดของบุคคลในการตงัความคาดหวงัในสิงที
กระทาํซึงความคาดหวงันนัมกัเป็นไปตามค่านิยมของตน ทาํให้บุคคลพยายามทาํให้ได้หากสิงที
พยายามสอดคลอ้งกบัความสามารถดว้ยแลว้ ก็จะเป็นแรงจูงใจทีเขม้ขน้สําหรับบุคคลแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลทาํงาน คือการสร้างความคาดหวงัการใหต้ระหนกัในค่านิยมต่องาน การ
ใช้ความพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงานและการช่วยให้บุคคลเขา้ใจบทบาทของตน             

ในงานนนัๆ 

 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1983) เน้นอธิบายและให้ความสําคญักบัปัจจยั 2 

ประการไดแ้ก่ ตวักระตุน้ (motivators) และ การบาํรุงรักษา (hygiene) สองปัจจยัดงักล่าวนีมีอิทธิพล
ต่อความสาํเร็จของงานเป็นอยา่งยงิ ผลของปัจจยัดา้นตวักระตุน้และการบาํรุงรักษาต่อเจตคติในงาน
ของผู ้ปฏิบัติคือ ปัจจัยตัวกระตุ้นทาํให้บุคคลเกิดความพอใจ ตัวกระตุ้นประกอบด้วยปัจจัย                     

6 ประการ ดงันี  1) ความสัมฤทธิผล  2) การยอมรับนบัถือจากผูอื้น 3) ลกัษณะงานทีน่าสนใจ                
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4) ความรับผิดชอบ 5) โอกาสทีจะเจริญกา้วหน้า 6) การเจริญเติบโต  ส่วนปัจจยับาํรุงรักษาเป็น
ปัจจยัภายนอกทีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ นโยบาย การบริหาร สภาพการ
ทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และค่าตอบแทน การนาํทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กไปใชใ้นการ
พฒันาวิชาชีพคือการจูงใจเพือสร้างความร่วมมือและสร้างความตระหนกัเกียวกบัความสําคญัของ
การพฒันาผูเ้รียนทีเชือมโยงถึงการพฒันาวิชาชีพโดยสร้างบรรยากาศให้อาจารยเ์กิดความพึงพอใจ 

ทีคาํนึงถึงปัจจยับาํรุงรักษาซึงไดแ้ก่ มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี การให้การสนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกทีมีการบริหารจดัการทีชดัเจนความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งอาจารยแ์ละหน่วยงาน  

ประโยชน์ตอบแทนจากการพฒันาวิชาชีพ  รวมทงัการให้ความสําคญัของระดบันโยบาย  เป็นตน้
ดงันนัปัจจยับาํรุงรักษาเหล่านีจึงมีความสําคญัและมีความจาํเป็นและเมือมีปัจจยัเหล่านีอยูแ่ลว้ก็จะ
เป็นการง่ายทีจะจูงใจคณาจารยโ์ดยใชปั้จจยักระตุน้เพือใหค้ณาจารยมี์ความเตม็ใจและร่วมมือ 

 แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1973) เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลทีกระทาํ
เพือให้ไดม้าซึงความตอ้งการความสําเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํของเขาซึงความ
ตอ้งการความสาํเร็จนีในแง่ของการทาํงานหมายถึงความตอ้งการทาํงานทีดี ทาํงานนนัให้ดีทีสุดและ
ทาํไดส้ําเร็จเมือทาํไดส้ําเร็จแลว้จะเป็นแรงกระตุน้ให้ทาํงานอืนให้สําเร็จต่อไปซึงจากทีกล่าวนีจะ
เห็นไดว้า่ในการพฒันาวิชาชีพอาจารยน์นัอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงหากใช้
วิธีการสร้างความร่วมมือทีเหมาะสมก็จะเต็มใจทีจะร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนให้ประสบ
ผลสาํเร็จได ้

2.  หลักการแนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
ความเชียวชาญด้านการสอน 

.  การพฒันาวชิาชีพครูหรือการพฒันาวชิาชีพอาจารย์  ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดในการ
พฒันาวิชาชีพครูหรืออาจารย ์(professional development) มาใช้ในการพฒันารูปแบบ โดยการ
พฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนการทีพฒันาความกา้วหน้าในงานและความรู้ ทกัษะ และทศันคติของ
ผูป้ฏิบัติงาน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ รู้จ ักการทาํงานร่วมกันและมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

ตลอดจนตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ สําหรับการ
จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาบณัฑิต ทิพากร (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ , บรรณาธิการ, ) กล่าววา่ 
การพฒันาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการซึงทาํให้บุคลากรมีความใส่ใจในงานทีตนกระทาํ สร้าง
แรงจูงใจในการทาํงานใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ สร้างความมนัคงให้ชีวิต และสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัใหก้บัองคก์รทีตนทาํงานอยู ่ การพฒันาวิชาชีพอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จึงเป็นการ
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พฒันาอาจารยใ์หมี้ศกัยภาพทงัดา้นการสอน การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (วจิยั) และประยุกตใ์ชค้วามรู้
ในการบริการวิชาการ เพือความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและการทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษา             
การพฒันาวิชาชีพสําหรับอาจารยท์างการศึกษา หรือ staff development (Glickman and others, 1995) 

อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ก: 134) มีความจาํเป็นมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับสถาบนัการศึกษาและ
องค์กร   เพือผลลพัธ์สูงสุดทีตอ้งการคือ อาจารยผ์ูส้อนมีพฒันาการเรียนการสอนเพือพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั นอกจากนนั  การพฒันาวชิาชีพยงัเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ 

ทีเกิดขึน โดยหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพือพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรในทุกดา้น 

ทงัในเรืองทีเกียวกบังานในหน้าทีรับผิดชอบและความรู้ และความพึงพอใจในงานและอาชีพ ซึง
ช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหน้า และมีสมรรถภาพในการทาํงานทีสูงขึน
นาํไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นสําคญั การส่งเสริมและพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรให้มี
ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ  จะส่งผลถึงพฒันาการดา้นคุณภาพของผูเ้รียนในทีสุด (Speak and 

Hirsh ,1988; Levine, 2002; Lawrence, 1982 , Glickman and others, 2004 อา้งถึงใน  วชัรา เล่าเรียนดี, 

2554ก: 134 -135, วชัรา เล่าเรียนดี, 2556ก: 134 -135)  

.   ความเชียวชาญด้านการสอน (Expert in Teaching) ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการ
ส่งเสริมทีเน้นการพฒันาผูเ้รียนโดยความเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน ของ สเตนเบิร์ค และ ฮอร์วาธ 

(Sternberg and Horvath, 1995)  การ์มสตนั (Garmston,1998)  เครเบอร์ (Kreber, 2002)  และ เฮตไต 

(Hattie, 2003) มาเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ  โดยผูเ้ชียวชาญด้านการสอน (teaching 

expertise) คือ ผูส้ามารถสร้างความคิดรวบยอดและกาํหนดลาํดบัขนัของความรู้ทีมีการประเมิน
เบ็ดเสร็จและใชสิ้งเหล่านนัไดอ้ยา่งมีทกัษะอย่างเยียมยอด มีความเขา้ใจเกียวกบักลยุทธ์การสอน
อย่างลึกซึงและรู้ว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมทีสุดสําหรับเนือหาทีจะสอน รวมทงัมีความรู้ในเรืองทวัๆ ไป
เกียวกบัการสอน เช่น การจดัการชนัเรียน การตงัเป้าประสงค/์สิงทีคาดหวงั การจดัการกบัการถ่ายโยง 

และการสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพือสร้างความรู้ใหม่ถ่ายโยงไปสู่การปฏิบติัจริง (Glaser 

and Chi, 1988;  Garmston, 1998: 1)  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน เป็นผูท้าํงานแบบมืออาชีพทีพฒันา
และสร้างปัญญาความคิดของตนเองเพือความกา้วหน้าทางอาชีพอยา่งต่อเนือง (cognitive growth 

for career path)  การปฏิบติังานแบบมืออาชีพจะมุ่งปฏิบติังานโดยมีการคิดวิเคราะห์เจาะลึก 

(analytical thinking) และคิดสะทอ้น (reflective thinking) ในเรืองทีทาํ เพือสร้างความเขา้ใจอยา่ง
แท้จริงและอย่างลึกซึงในเรืองนัน และต้องใช้การวิจยัซึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
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เครืองมือในการเรียนรู้และพฒันางานของตน ทาํให้ขอ้เรียนรู้มีหลกัฐานทีน่าเชือถือ  โดยอาจารยมื์อ
อาชีพจะตอ้งเป็นผูส้อนทีดีและ 1) มีความเชียวชาญดา้นเนือหาความรู้ (expert teacher have expert 

knowledge) ประกอบดว้ย ความรู้ในเนือหาในศาสตร์ของตน (content knowledge) ความรู้ทางดา้น
การสอนหรือวิชาครู (pedagogical knowledge) ความรู้ทีเกิดจากการผสมผสานแนวคิดทางวิชาการ
ครูและเนือหาเฉพาะทาง (pedagogical – content knowledge) ทีเป็นความรู้ทีกวา้งขวางและลึกซึง  

2)  มีความสามารถในการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (organization – lesson plans) ในระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่
แผนระดบัหลกัสูตร (global plans) แผนระดบัวิชา (local plans)  และแผนยอ่ยระดบัเนือหาเพือการ
ตดัสินใจ (decision elements)  แผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขนัมีความเชือมโยงกนัและมีตวัอยา่ง
ทีสามารถทาํให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจเนือหาได ้3) มีความรู้เกียวกบับริบทการสอนและผูเ้รียน 

(knowledge about the teaching context) ไดแ้ก่ วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพสามารถใชท้รัพยากร
การอนัมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถจดัการสอนไดต้ามความตอ้งการจาํเป็นของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  3) มีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  4) มีความสามารถในการวางแผน 

ติดตาม และประเมิน  5)  มีความรู้กระบวนการคิดและรู้กระบวนการพฒันาตนเองในการทีจะ
วางแผน ติดตาม และประเมินผล 6) มีการคิดเกียวกบัการคิด ดงันนัทกัษะการสอนของผูเ้ชียวชาญ
จะมาจากผลจากการคิดแบบอภิปัญญาทีควรจะทาํไดโ้ดยอตัโนมติั  7)  ความสร้างสรรค์ทีเกิดจาก
ภายในตน ได้แก่ มีการนําวิธีการแก้ปัญหามาวิเคราะห์บ่อยครังมีวิธีการคิดด้วยหลักสามวิธีที
ผูเ้ชียวชาญจะคิดเกียวกบัปัญหาไดแ้ก่ ขอ้มูลทีเกียวขอ้งและไม่เกียวขอ้ง  ตระหนกัถึงความสําคญั
ของการผสมผสานขอ้มูล และการขอ้มูลทีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นบริบทอืนๆ ดงันนัผูที้มีความเชียวชาญ
ดา้นการสอนจึงตอ้งสามารถวิเคราะห์ตนเองและผูเ้รียนจดัทาํแผนการสอนทีส่งเสริมการพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงสามารถเลือกวธีิการสอนทีส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของผูเ้รียน จดั
กิจกรรมทีส่งเสริมการคิดขนัสูง และวดัและประเมินผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูง และนาํ
ผลทีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน 

3.  ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  การพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมการพฒันาอาจารยแ์ละส่งผลไปยงัการพฒันาผูเ้รียน  ซึงในกระบวนการพฒันานันผลที
คาดหวงัคือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  การทาํความเขา้ใจกบัทฤษฎีการเรียนรู้จะทาํให้การร่วมมือกนั
พฒันาวิชาชีพและการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงและกระบวนการเรียนรู้
ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
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.  ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory)  ผูว้ิจยันาํแนวคิดของทฏษฎีการเรียนรู้              

 แนวคิดเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ 

. .  ทฤษฏีปัญญานิยม (cognitive theory) หรือกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ ทีเนน้
กระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นกัคิดกลุ่มนีเชือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที
เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพนัธ์ของข้อมูล และการดึงขอ้มูล
ออกมาใช้ในการกระทาํและการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของ
มนุษย์ในการทีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ตนเอง  ทฤษฎีในกลุ่มนีทีสําคญั ๆ มี  ทฤษฎี              

คือ ทฤษฎีเกสตอลท ์(Gestalt’s theory) ทฤษฎีสนาม (field theory) ทฤษฎีเครืองหมาย (sign theory)  

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (intellectual development theory) และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (a theory of meaningful verbal learning) ผูว้ิจยันาํแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญา (intellectual development theory) ของกานเย ่(Gange, 1936) และทฤษฎีการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมาย (a theory of  meaningful verbal learning) ของออซูเบล (Ausubel, 1963) มาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเน้นหลักการพฒันาทางสติปัญญาว่าเกิดจากผูเ้รียนได้เรียนรู้
กฎเกณฑที์ซบัซอ้นขึนเรือย ๆ การพฒันาทางสติปัญญา เป็นการสร้างความสามารถในการเรียนรู้สิง
ทีซบัซอ้นเพิมขึนเรือย ๆ  จากกฏง่ายทีจาํเป็นก่อน  กานเย ่(Gange, 1936) เนน้การพฒันาสติปัญญา
และความรู้ในลกัษณะผสมและเป็นแนวนอน แต่ละขนัเกิดขา้มไปมาได ้การเรียนรู้และความจาํของ
มนุษยเ์กิดขึนโดยโครงสร้างทางสมองอธิบายไดโ้ดยใชท้ฤษฏีการจดัระบบขอ้มูล (information - 

processing Theory)  ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (a theory of  meaningful verbal 

learning) ซึงออซูเบล (Ausubel, 1963) ไดพ้ฒันาวิธีการทีเรียกวา่ advance organizer เพือนาํทางให้
แนวทางแก่ผูเ้รียนในรูปของสือการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํสารสนเทศที
มีความสัมพนัธ์กนัเพือช่วยผูเ้รียนเขา้ไปมีส่วนร่วมสัมพนัธ์กบัสารสนเทศใหม่ทีนาํเสนอต่อผูเ้รียน  

. .  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory)  เป็นทฤษฎีทีเน้นหลกั
สามประการ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการซึมซับหรือการบนัทึก
ขอ้มูลทีรับเขา้มาเป็นส่วน ๆ การเรียนรู้ขึนอยู่กบัความรู้เดิมเป็นปัจจยัสําคญัทีสุดของการสร้าง
ความรู้ใหม่สถานการณ์ หรือบริบทของการเรียนรู้เป็นสิงสําคญัของการสร้างความรู้ในทศันะของ
กลุ่มนี คือความรู้ (knowledge) ของบุคคลใดคือโครงสร้างทางปัญญา  (cognitive structure) ของ
บุคคลนัน  ซึงเ กิดจากความพยายามทางปัญญาของบุคคลนันในการจัดการกับโลกแห่ง
ประสบการณ์ของตนเอง โดยแนวคิดทีนาํมาใช้ในการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์และการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาคือแนวคิดการสร้างความรู้ทีเชือวา่ความรู้เป็นสิงทีสร้างขึนไดด้ว้ยตนเอง  จาก
แนวคิดการสร้างความรู้เชิงสังคม (social  construtivism) ของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978) โดย
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เน้นการสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอื้น สิงสําคญัคือสังคม และการทาํงาน
ร่วมกนั ปฏิสัมพนัธ์นนัทาํให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการเปลียนแปรความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้งและ
กวา้งขวางขึน  ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดเกียวกบัปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคมนีมาใช้ในการร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพของอาจารยที์มีขนัตอนการแลกเปลียนประสบการณ์ การเรียนรู้จากกนัและกนัจากการ
สะทอ้นความคิด และการวจิยัปฏิบติัการร่วมกนั  

3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  (adult learning theory)  การร่วมมือกนัพฒันา
วิชาชีพทีส่งเสริมความเป็นผูเ้ชียวชาญด้านการสอน ซึงเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยซึ์ง            

ถือว่าเป็นผูที้มีคุณวุฒิและวยัวุฒิสูง และเป็นวยัผูใ้หญ่ ตอ้งคาํนึงถึงวิธีทีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ที
เหมาะสม เพราะผูใ้หญ่มีประสบการณ์ซึงถือวา่มีความรู้ทีฝังตวั (tacit) อยูแ่ต่เดิม การพฒันาผูใ้หญ่
จึงตอ้งแตกต่างจากเด็กทียงัขาดความรู้และประสบการณ์  การพฒันาดงักล่าวจึงตอ้งดึงเอาศกัยภาพ
ความรู้และประสบการณ์ของผู ้ใหญ่ออกมา เพือสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ให้
เจริญกา้วหนา้อย่างต่อเนือง นอกจากนนัผูใ้หญ่ยงัมีอตัตาหรือตวัตน (ego) อนัเป็นผลมาจากความรู้
และประสบการณ์ทีมี ซึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคลากรทุกอาชีพโดยเฉพาะอาชีพของการเป็นครู
อาจารยด์งันนัผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ โนลล์ (Knowles,  1975) มาเป็นแนวคิด
ในการพฒันาวิชาชีพสําหรับอาจารย ์เพราะแนวคิดนีเชือว่าอาจารย์นนัเป็นผูใ้หญ่จะเรียนรู้ได้ดี            

ถา้หากตรงกบังานทีทาํความตอ้งการและสนใจ  ตอ้งการชีนาํตนเองมากกว่าให้ผูอื้นชีนาํ และมี
เป้าหมายในการเรียนรู้ทีเกียวกบัการแกปั้ญหาในงาน การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีหลกัการดงันี 1) ผูใ้หญ่
มีความตอ้งการในการศึกษาโดยการนาํตนเอง 2) ผูใ้หญ่นนัสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ทีมี
มาปรับใชใ้นสถานการณ์การเรียนรู้ได ้ 3) ความพร้อมและความสนใจในเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีผลมา
จากความจาํเป็นในการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงและการพฒันาตนเอง  

4) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เน้นการปฏิบติัเพือการเรียนรู้ และตอ้งการประยุกต์ใชค้วามรู้นนัโดยทนัที 

5) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นสิงทีเกิดจากการการจูงใจจากภายใน 

.  แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (self  directed learning)  ผูว้ิจยั
ใชแ้นวคิดในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของโนลล์ (Knowles, 1980) ไฮนสตรา (Hienstra, 1994)  

เมอร์เรียม และ คาร์ฟฟาเรล (Merriam and Caffarell, 1991) โลวรี์ (Lowry, 2006) และ มวัร์ (Moore, 

2006) มาใช้ในการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพในขนัการเรียนรู้เพือพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยแ์ละการพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา  เนืองจากการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง
เป็นแนวคิดการเรียนรู้ทีมุ่งให้ทังผู ้เรียนผูส้อนมีการพัฒนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอือให้เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  การเรียนรู้ดว้ยการนาํ
ตนเองเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ทีเกิดขึนจริงในแต่ละสถานการณ์ซึงผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดริเริมวินิจฉัย
ความตอ้งการการเรียนรู้ของตนระบุวตัถุประสงคแ์ละกาํหนดแผนการเรียนรู้ รวมทงัประเมินผลการ
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เรียนรู้นนัดว้ยตนเองทงันีอาจอาศยัความช่วยเหลือจากผูอื้นหรือไม่ก็ได ้ กระบวนการการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองสามารถเริมตน้ดว้ยการใชก้ารสร้างกลุ่มเพือช่วยให้เกิดการผลกัดนัสู่ความตอ้งการและอาจ
ใช้เพือนร่วมกลุ่มเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกก็ได้รวมทงัมีการสร้างแรงจูงใจจากการทีบุคคลตอ้ง
เผชิญกบัสถานการณ์ทีทา้ทายและจาํเป็นตอ้งใชก้ารเรียนรู้ใหม่ทกัษะใหม่เพิมเติม 

4.  ทักษะการคิดขันสูง (higher order thinking skills: HOTs) และแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดเรืองทกัษะการคิดขนัสูง3 ประเภท ได้แก่  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking)  ของ เอนนิส (Ennis, 1985)  เดรสเซลและเมยฮิ์วส์  (Dressel  and 

Mayhew, 1985) วตัสันและแกลเซอร์ (Watson and  Glaser, 1964)   วชัรา เล่าเรียนดี (2556ข)  การคิด
แกปั้ญหา (problem solving) ของดิวอี  (Dewey,  1993) เพียเจต ์(Piaget, 1962) เบริน เอดสเตรนและคอม
โนสกี (Bourn, Ekstrand and Domnoski,  1971) กิลฟอร์ตและเฮพเนอร์ (Guiford and Hepfner, 

1971) พอล (Paul, 1984) และการเรียนรู้เพือสร้างความรู้ใหม่ หรือการถ่ายโยงความรู้ (learning for 

transfer)  ของ แอนเดอร์สันและแครทเวล (Anderson and Krathwohl, 2001)  คลอสไมเออร์ 

(Klausmeier, 1985)  เฮสเคล (Haskell, 2001) เพอร์กินส์และซาโลมอน (Perkins and Salomon, 1992)  

เพือนาํมาใชใ้นการพฒันากระบวนคิด เพือพฒันาผลการเรียนรู้ และทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา 
การคิดขนัสูง (higher order thinking)  เป็นกระบวนการคิดทีมีความซบัซ้อน   ใชก้ระบวนการหลาย
ระดบั  ผูที้มีความสามารถในการคิดขนัสูงจะสามารถประยุกต ์สร้างกระบวนการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ตามสถานการณ์และบริบททีทาํให้เกิดการคิด มีนักวิชาการกล่าวถึงการคิดขนัสูงไวห้ลาย
ทรรศนะ  ไดแ้ก่ กลุ่มทีอธิบายวา่การคิด (cognition)  เกิดจากกระบวนการจดัการของสมอง สภาวะ
ทางกายภาพของสมองเป็นส่วนสําคญัทีจะส่งเสริมกระบวนการการคิด (Alvino cited by Cotton,  

1997: 3) และเป็นกระบวนการทางสมองทุกชนิด เช่น การรับรู้ (perception) ความจาํ (memory) และ
การตดัสิน (judgment)  (Crowl and others, 1997: 36) ความรอบรู้ (comprehension) เป็นกระบวนการ
ทีเกิดในแต่ละบุคคล เกิดจากการสร้างความหมายจากขอ้มูลทีเขา้มา (Crowl and others, 1997: 149) 

การคิดขนัสูงนนัมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงไวห้ลายประเภท แต่ทกัษะการคิดขนัสูงทีผูว้ิจยันาํมาใชใ้น
การพฒันานักศึกษา มี  3 ประเภท ได้แก่  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)  การคิด
แกปั้ญหา (problem solving) และ การสร้างความรู้ใหม่หรือการถ่ายโยงความรู้ (learning for transfer) 

เนืองจากในการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาเป็นการเตรียมนกัศึกษาให้พร้อมสําหรับการ
ประกอบอาชีพ การพฒันาเทคโนโลยีระดบัสูงและสร้างองคค์วามรู้และพฒันาวิชาการขนัสูงต่อไป 

ผูเ้รียนจึงตอ้งรู้จกัการวินิจฉัย ประเมินค่า ตดัสินใจ สามารถแกปั้ญหาหรือการนาํความรู้ไปใช้ใน
บริบททีเปลียนแปลง และจะตอ้งมีฐานความรู้ความคิดทีกวา้งเพือสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปสร้าง
สิงใหม่หรือพฒันาความรู้ใหม่เพือการพฒันางาน พฒันาประเทศต่อไป 
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5. แนวคิด หลักการการวิจัยและพัฒนา  การออกแบบเชิงระบบและการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  ผูว้ิจยัประยุกต์แนวคิด การวิจยัและพฒันา การออกแบบเชิงระบบ และการวิจัยแบบ
ผสมผสานวธีิ  มาใชใ้นการพฒันารูปแบบการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพ ดงันี 

การวิจยัและพฒันา (research and development: R&D) เป็นการศึกษาทีเป็นทงัการ
วิจยัพืนฐาน (basic research) และการวิจยัประยุกต ์(applied research) มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
นวตักรรมหรือสิงผลิตใหม่ๆ การศึกษาในส่วนทีเป็นการวิจยัพืนฐานนนัเป็นการศึกษาวิจยัทีมุ่งหา
ความรู้ความจริงเกียวกบัทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑใ์นการหาความรู้ทางวชิาการ ส่วนการศึกษาทีเป็น
การวิจยัประยุกต์เป็นการศึกษาทีมุ่งการนาํผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 10) 

การออกแบบเชิงระบบ ADDIE Model ของ ครูซ (Kruse, 2004) เป็นแบบจาํลองทีใช้วิธีการเชิง
ระบบ ประกอบดว้ย ขนัตอนการดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ 1) ขนัตอนการวิเคราะห์ (analysis) เป็น
การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง และขอบเขตในการจดัการเรียนรู้  2) 

ขนัตอนการออกแบบ (design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ การเลือกสือ 

และวธีิการจดัการเรียนการสอน 3) ขนัตอนการพฒันา (development) เป็นการพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้  และพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล  4) ขนัตอนการนาํไปใช ้(implementation) เป็นการนาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ นวตักรรม และเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และ  5) 

ขนัตอนการประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทุกระดบั ส่วนการวิจยั
แบบผสมผสานวธีิ (mixed methods research)  เป็นการวจิยัซึงผสานวิธีการวิจยัทงัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงทีสามารถนํามาใช้ผสมผสานเพือ
เพิมเติมจุดแขง็และจุดอ่อนซึงกนั โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของประเด็นปัญหาทีตอ้งการ
สืบคน้ และสภาวการณ์เงือนไขของกระบวนการสืบคน้ประเด็นปัญหานนัในการทาํวิจยัและพฒันา
โดยทวัไปนักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามฐานคติทีอยู่ภายใต้
กระบวนทศัน์แบบปฏิบติันิยมหรือประโยชน์นิยมเป็นหลกั เช่น ผสมผสานวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  

ไดแ้ก่การวิจยัเชิงสํารวจในขนัตอนรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการออกแบบนวตักรรม และการวิจยั
เชิงทดลองทีเกิดขึนในขนัตอนทดสอบคุณภาพของนวตักรรม กบัวธีิการเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การศึกษา
เฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในขนัตอนการเผยแพร่นวตักรรมสู่กลุ่มผูใ้ช้ในองค์กรหรือชุมชนใดชุมชน
หนึง  ดงันนัวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (mixed methodology) โดยการผสมผสานนนัเกิดขึนภายใน
ขนัตอนของการวิจยัอาจเนน้ไปทีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั
เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีน่าเชือถือ (Creswell and Clark, 2011: 210) 
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องค์ประกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ 

       องคป์ระกอบของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้น
การสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ทีพฒันาขึนมีลกัษณะเชิง
ปฏิบติัการ (Operational Model) ชือวา่ “SUTGOAL  Model” โดยมีองคป์ระกอบทีประกอบดว้ย  

หลกัการ  วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการพฒันาวิชาชีพ เงือนไขในการนาํรูปแบบไปใช้และปัจจยั
สนบัสนุน ดงันี 

 

องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์  ประกอบดว้ย 

 หลักการ การส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์โดยเน้นการ
พฒันาความสามารถในจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองทีส่งเสริมทักษะการคิดขันสูงของ
นกัศึกษาใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย  เนน้การร่วมมือกนัวิจยัเชิงปฏิบติัการ  การสะทอ้นความคิดเชิง
ปัญญาจากการแลกเปลียนเรียนรู้กนัระหวา่งเพือนอาจารยที์นาํไปสู่การพฒันาตนเองในการพฒันา
วชิาชีพอยา่งต่อเนือง  

วตัถุประสงค์ เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์นาํไปสู่การพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของผูเ้รียน 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ แบ่งการดาํเนินการเป็น  7 ขนั ดงันี 

ขนัที 1.    การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (Sharing experience: S)  

ขนัที 2.   การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือ
กาํหนด ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding 

student’s learning outcome: U) 

ขนัที 3.    การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target 

area identification: T)  

ขนัที 4.    การกาํหนดองค์ประกอบ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating self-

professional development plan:  S)    
ขนัที  5.   การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะ

การคิดขนัสูง  (Organizing plan for professional growth: O)  

ขนัที  6.   การดาํเนินการพฒันา  (Approaching professional development: A)  

ขนัที  7.   การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการ
สอน และผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้
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ความคิดและประสบการณ์ และการประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอย่าง
ต่อเนือง (Learning from reflection: L)     

องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้   

1) ระบบสนบัสนุน (supporting systems) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้ความสําคญัของ
สถาบนัในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ และการให้ความสําคญักับผูที้มีความมุ่งมันตงัใจในการ
พฒันาการเรียนการสอน   

2) ความพึงพอใจ เตม็ใจทีจะร่วมพฒันาวชิาชีพและพฒันาผูเ้รียน (commitment)  ของ
อาจารย ์ 

3) การอาํนวยความสะดวกช่วยเหลือ (facilitator)  ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดักิจกรรม
การพฒันาวชิาชีพ การให้คาํแนะนาํ การจดัทรัพยากรในการพฒันาการเรียนการสอนและการพฒันา
วชิาชีพ 

 

ปัจจัยสนับสนุน  
1) การพฒันาวิชาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพ 

จากความต้องการของอาจารย์ทีมีความมุ่งมนั จริงใจและเต็มใจ ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

(commitment) ร่วมมือกัน (collaboration) เคารพยอมรับซึงกันและกัน( trustfulness) อุทิศเวลา
ใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน   

2) มหาวิทยาลยัและนโยบายการบริหารงานทุกระดบัตระหนกัถึงความสําคญัของการ
พฒันาวิชาชีพโดยให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก และที
สําคญัคือการให้การยอมรับ การชืนชม การให้ความสําคญั ( recognition) กบัผูมี้ความตงัใจทีจะ
พฒันาการเรียนการสอน 

 

การดําเนินการในขันต่างๆ ของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ  
ในการดาํเนินการตามรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ มีการดาํเนินการเป็น 7 ขนั ดงันี 

ขนัที 1.  การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน (Sharing experience: S)  

  เป็นขนัตอนทีอาจารยร่์วมมือกนัวิเคราะห์สภาพและปัญหาของผูเ้รียน ความ
จาํเป็นในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงโดยการพฒันาสู่การ
เป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน  และกระบวนการในการพฒันาวิชาชีพ ตลอดจนศึกษาความตอ้งการ
ในการพฒันาวิชาชีพของอาจารย ์ และร่วมกนักาํหนดสิงทีมีความจาํเป็นและควรไดรั้บการพฒันา 
โดยเริมตน้จากสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจ การร่วมกนัระบุปัญหาในการจดัการเรียนการ
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สอน การหาแนวทางในการดาํเนินการเพือแก้ไขกับเพือนอาจารย์  เป็นการสะท้อนเชิงปัญญา 
(cognitive reflection) ตลอดกระบวนการ 

วตัถุประสงค์   เพือศึกษาสภาพและปัญหาของผูเ้รียนและความตอ้งการใน
การพฒันาวิชาชีพของอาจารยเ์พือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพในการ
จดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

วธีิการดาํเนินการ 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาผูเ้รียน
จาก และความตอ้งการของอาจารยใ์นการพฒันายุทธวิธีการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมทกัษะการคิด
ขนัสูงและการพฒันาตนเองสู่การเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์

2. การสร้างความเป็นเพือน ความร่วมมือ และความไวว้างใจซึงกนัและกนั
ระหวา่งอาจารย ์

บทบาทของอาจารย ์

.  สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ด้วยกันโดยการ
แลกเปลียนประสบการณ์ความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน   

2. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนโดยศึกษาจากเอกสารผลการเรียนของ
ผูเ้รียน เพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาผูเ้รียนทงัดา้นความรู้และทกัษะการคิด โดยใชก้ารสะทอ้น
เชิงปัญญา (cognitive reflection) 

3. ร่วมกนัวิเคราะห์ตนเองและแนวทางพฒันาตนเองไปสู่ความเชียวชาญดา้น
การสอนโดยเชือมโยงกบัสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน และร่วมกาํหนดความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาตนเองไปสู่ความเชียวชาญดา้นการสอนด้วยการพฒันาวิชาชีพ โดยเป็นการพฒันาทงัดา้น
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะ เพือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอน
จากความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารย ์โดยใชก้ารสะทอ้นเชิงปัญญา (cognitive reflection) 

บทบาทของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ในขันตอนนีผู ้วิจ ัยจะเป็นผู ้จ ัดกิจกิจกรรมการแลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์ บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ โดยกาํหนดจดัวนัที 30 พฤษภาคม 

2555 และไดเ้ป็นผูดู้แลกระบวนการมีบทบาทเป็น เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  สนบัสนุน  (process 

mentor)  เพือสร้างบรรยากาศทีดีในการพฒันาการเรียนการสอน และจดักิจกรรมเพือพฒันาการ
เรียนการสอนตามความตอ้งการของอาจารย ์ซึงอาจารยมี์ความตอ้งการในการแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนจากสถาบนัการศึกษาอืน ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัใหมี้การเสวนาในวนัที 25 มิถุนายน 

2555โดยเชิญอาจารยจ์ากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มาร่วมแลกเปลียนความรู้
และประสบการณ์  นอกจากนนัเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพและรวบรวม
ประเด็นทีไดจ้ากการแลกเปลียนประสบการณ์ 
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ขนัที .   การทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนด 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding student’s 

learning outcome: U) 

เป็นขนัตอนทีอาจารยร่์วมกนัสรุปปัญหาทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
ร่วมกนักาํหนดยทุธวธีิในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและสมรรถนะดา้นการสอนของตนเอง โดย
ใชก้ารสะทอ้นเชิงปัญญา (cognitive reflection)  มีการสร้างความพร้อมทางดา้นความรู้ ทกัษะ และ          

เจตคติ ต่อเพือนอาจารยเ์พือให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใช้ยุทธวิธีรูปแบบวิธีการจดัการ
เรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกนัในการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเนืองโดยกระบวนการเตรียมความพร้อมนีผูว้ิจยั/หน่วยงาน
สนบัสนุนจะเป็นผูดู้แลให้คาํปรึกษาและจดัเตรียมการจดักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมใหก้บัอาจารยต์ามความตอ้งการจาํเป็น 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือสรุปปัญหาทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2. เพือเตรียมความพร้อมดา้นความรู้สู่ความเชียวชาญดา้นการสอนดว้ยการ
พฒันายุทธวิธีการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียน โดยอาจารยส์ามารถสร้างยุทธวิธีจากการผสาน
ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะทางกบัความรู้ดา้นการสอน (PCK : Pedagogy Content Knowledge)  

ก่อนการปฏิบติัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพดว้ยการร่วมมือกนั 

วธีิการดาํเนินการ 

1. การร่วมกนัวเิคราะห์ผูเ้รียน และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. การร่วมกนัวเิคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

3. การร่วมกนักาํหนดกิจกรรมและช่วงเวลาในการดาํเนินงาน 

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1.  อาจารยร่์วมกนัสรุปปัญหาทีเกิดขึนทีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองและยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพือการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและร่วมกันกาํหนดยุทธวิธีในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยใช้การสะท้อนเชิง
ปัญญา (cognitive reflection) 

2.   การแลกเปลียนเรียนรู้ความเชียวชาญ (sharing expertise) เกียวกบัยุทธวิธี
การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูงทังเชิงทฤษฏีและปฏิบติัเพือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  และการประเมินทกัษะการคิดขนัสูงตามแนว
ทางการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และการร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน ระหวา่งอาจารย์
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ผูร่้วมโครงการซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา กบัผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน และผูเ้ชียวชาญดา้นการ
วดัและประเมินผล  จดั  ครัง  หรือจดัต่อเนืองเป็นระยะตามความตอ้งการของอาจารย ์  อาจมีการ
ฝึกอบรมตามความตอ้งการเฉพาะเรืองของอาจารย ์หรือการใหค้าํปรึกษาโดยผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง   

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ในขนัตอนนีผูว้ิจยัและหน่วยงานสนบัสนุนจะเป็นผูจ้ดัการเตรียมการในการ
จดักิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ การฝึกอบรม การอาํนวยความสะดวก  และติดตามอาจารยเ์พือให้
ความช่วยเหลือหรือการให้คาํแนะนําขนัตอน แนวทางการดาํเนินการ ด้วยตนเองหรือผ่านสือ
เทคโนโลย ีเป็นระยะ โดยผูว้จิยัจะบนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

ขนัที .  การระบุเป้าหมายผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target area 

identification: T) คือ เพือนอาจารยร่์วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการ
ใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

สร้างเครืองมือในการว ัดทักษะการคิดขันสูง   แผนการร่วมกันทําวิจัย
ปฏิบติัการในชนัเรียน  และกาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาวิชาชีพทีมี
ความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

วตัถุประสงค์  เพือวางแผน กาํหนดวตัถุประสงค์การพฒันา และกาํหนด
แผนปฏิบติัการ การสร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง โดยอาจารยร่์วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือซึงกนัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและพฒันาวชิาชีพ 

วธีิการดาํเนินการ 

1. การประชุมหารือร่วมกนั 

2. การร่วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

3. การร่วมกันวางแผนและแลกเปลียนความคิดเห็นในการเลือกเทคนิค
วธีิการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  วางแผนการร่วมมือกนัปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียน และ
การสร้างเครืองมือในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง  

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1. อาจารยร่์วมกนัระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน ร่วมกนั
วางแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  ร่วมกนักาํหนดแผนการทาํวิจยัปฏิบติัการในชนั
เรียน  กาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาวิชาชีพทีมีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบติั 

กาํหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันา และการพฒันาวิชาชีพ  และร่วมกนัเสนอแนวทางในการสร้าง
เครืองมือทีใช้ในการวดัทกัษะการคิดขนัสูง โดยใช้การสะท้อนความคิดเชิงปัญญา (cognitive 

reflection) ตลอดกระบวนการ 

2. อาจารยแ์ต่ละคนเลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 
และวธีิการประเมินทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา (self – directed  organizing)  
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3. อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง 

และสร้างแบบวดัทกัษะการคิดขนัสูงทีเหมาะสมกบัรายวชิา 
 บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

  ในขนัตอนนีผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุนจะเป็นผูจ้ดักิจกรรม อาํนวยความสะดวก 

จดัหาทรัพยากร  ผูเ้ชียวชาญในการแนะนาํการจดัทาํแผนการเรียนรู้และการสร้างเครืองมือ บนัทึก
พฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

ขนัที 4.  การกาํหนดองค์ประกอบ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Generating self-

professional development plan:  S)   คือ อาจารยร่์วมกนักาํหนดองคป์ระกอบ
เพือจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  และเสนอแนวคิดในการร่วมกันทําวิจัย
ปฏิบติัการในชันเรียน  เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้และสะทอ้นความคิดเชิง
ปัญญา (cognitive reflection) 

วตัถุประสงค์   เพือให้อาจารยไ์ดก้าํหนดองค์ประกอบเพือจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง และกาํหนดแนวทางในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

วธีิการดาํเนินงาน 

1. การประชุมหารือร่วมกนัเพือกาํหนดองค์ประกอบในการจดัทาํแผนพฒันา
ตนเอง 

2. การประชุมหารือร่วมกนัเพือเสนอแนวคิดในการร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการใน
ชนัเรียน 

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1.  ทบทวนกาํหนดองค์ประกอบในการจดัทาํแผนการพฒันาตนเอง การให้
ขอ้คิดความเห็นแก่กนัและกนั 

2.  การร่วมกนัเสนอแนวทางในการร่วมกนัทาํวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน   

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ให้คาํปรึกษาแนะนาํ
จะช่วยเหลือแนะนาํในการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง และการร่วมกนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชันเรียน 

บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

ขนัที  5.  การจดัทาํแผนพฒันาตนเองของอาจารยเ์พือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการ
คิดขนัสูง (Organizing plan for professional growth: O) คือ ขนัการนาํ
องค์ประกอบในการจดัทาํแผนพฒันาตนเองและแนวทางในการร่วมกนัวิจยั
ปฏิบติัการในชนัเรียนมาเขียนเป็นแผนพฒันาตนเองของอาจารยแ์ต่ละคน  

วตัถุประสงค ์ เพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง แผนการร่วมกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

เพือนาํไปสู่การปฏิบติัจริง 
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วธีิการดาํเนินการ  

อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนพฒันาตนเองและแผนปฏิบติัการวจิยัในชนัเรียน 

บทบาทของอาจารย ์  

อาจารยแ์ต่ละคนจดัทาํแผนพฒันาตนเอง และแผนการวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก ให้คาํแนะนาํเกียวกบัการเขียน
แผนการพฒันาตนเอง และแผนการร่วมกนัปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียน บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือ
กนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

ขนัที  6.  การดาํเนินการพฒันา  (Approaching Professional Development: A) คือ การนาํ
แผนพฒันาตนเองไปสู่การปฏิบติั ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน และการ
ร่วมกนัดาํเนินการปฏิบติัการวิจยัในชันเรียน  มีการสังเกตการสอนจากเพือน
อาจารย ์ 

วตัถุประสงค ์   เพือให้อาจารยไ์ดด้าํเนินการปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพตามแผนที
วางไว ้โดยนาํไปใชใ้นชนัเรียน  

วธีิการดาํเนินงาน 

1. การปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

2. การสังเกตการสอนในชนัเรียนซึงกนัและกนั  

3. การทบทวนยอ้นคิดหลงัการสังเกตชนัเรียน  

4. การร่วมมือกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน  

บทบาทหนา้ทีของอาจารย ์

1. นาํแผนทีกาํหนดไวไ้ปใชใ้นการปฏิบติัจริง 

2. การสังเกตการสอนในชนัเรียนซึงกนัและกนั โดยใชเ้ครืองมือสังเกตการสอน
ทีพฒันาขึน 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล คือเพือนอาจารยร่์วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการ
สอนแต่ละครัง 

4. การทบทวนสะทอ้นคิด (reflection and feedback) คือเพือนอาจารยส์ะทอ้น
ผลปฏิบติัการสอนและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัซึงกนัและกนั 

บทบาทหนา้ทีของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ผูว้ิจยั/หน่วยงานสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวกจดัหาทรัพยากร  ติดตามปัญหา
และอุปสรรค ประสานงานระหว่างอาจารย ์ ให้คาํแนะนาํ แลกเปลียนความรู้กบัอาจารย  ์บนัทึก
พฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารย ์
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ขนัที  7.  การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการสังเกตการสอน และ
ผลการร่วมกนัวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ และการประเมินผลเพือปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนือง (Learning 

from reflection: L)    คือ อาจารยร่์วมกนัทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติั
ในดา้นผลการเรียนรู้  ทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษา   ตลอดจนความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูงตลอดภาคเรียน 

วตัถุประสงค ์ เพือทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผลการปฏิบัติการ
พฒันาวชิาชีพโดยการร่วมกนัพฒันาวชิาชีพจากผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนและผลทีเกิดขึนกบัอาจารย ์

วธีิการดาํเนินงาน   

1. สนทนากลุ่มเพือไตร่ตรองสะทอ้นคิดและเรียนรู้ผลจากการร่วมกนัพฒันา
วชิาชีพ   

2. สนทนากลุ่มเพือหารือเพือแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์และ
ผลการวจิยั (sharing  

3. สนทนากลุ่มเพือสรุปและประเมินผล (evaluation) 

   บทบาทของอาจารย ์

1. นาํเสนอผลการปฏิบติังานเกียวกบัขอ้มูลดา้นผลการเรียนและความสามารถ
ในการคิดขนัสูงของผูเ้รียนและผลการวจิยัจากการร่วมกนัวจิยัปฏิบติัการในชนัเรียน 

2. ร่วมกนัสนทนา อภิปราย ไตร่ตรองสะทอ้นคิดถึงผลของการปฏิบติัทีเกิดขึน
และสรุปทงัในสิงทีเป็นผลสําเร็จเพือเป็นองค์ความรู้ทีใช้เป็นตน้แบบในการพฒันาและสรุปผลที
เป็นจุดทีควรพฒันาเพือนาํไปสู่การวางแผนในการพฒันาต่อไป บนัทึกพฤติกรรมการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพของอาจารย ์

บทบาทของผูว้จิยั/หน่วยงานสนบัสนุน 

ร่วมสังเกตการณ์  จดัเตรียมกิจกรรม อาํนวยความสะดวก  บนัทึกพฤติกรรมการ
ร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพ และสรุปขอ้มูลเพือนาํเสนอผลการพฒันาวชิาชีพต่อระดบันโยบาย    

องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้  เป็นองค์ประกอบทีส่งเสริมให้การ
ดาํเนินการตามกระบวนการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกล (SUTGOAL Model) มีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัในสถานการณ์จริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถา้ขาด
เงือนไขเหล่านี การนาํรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพขนันีไปใช ้จะไม่ประสบผลสําเร็จตาม
คาดหวงั นันคือ ในการดาํเนินการตามกระบวนการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพเอสยูทีโกลต้อง
ดาํเนินการโดยมีเงือนไข 
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1. ระบบสนบัสนุน  (supporting system) ไดแ้ก่ นโยบายและการให้ความสําคญัของ
สถาบนัในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ และการให้ความสําคญักับผูที้มีความมุ่งมันตงัใจในการ
พฒันาการเรียนการสอน  

2. ความพึงพอใจ เตม็ใจทีจะร่วมพฒันาวชิาชีพและพฒันาผูเ้รียน  (commitment) 

3. การอาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือ (facilitator) ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดั
กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ การให้คาํแนะนาํ การจดัทรัพยากรการเรียนการสอนและการพฒันา
วชิาชีพ 

นอกจากนันยงัมีปัจจัยสนับสนุน ประกอบดว้ย  

1. การพฒันาวชิาชีพตอ้งเกิดจากความตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพ 

จากความต้องการของอาจารย์ทีมีความมุ่งมัน จริงใจและเต็มใจ ในการพฒันาการจัดการเรียนรู้                   

(commitment)  ร่วมมือกนั (collaboration) เคารพยอมรับซึงกนัและกนั ( trustfulness) อุทิศเวลา
ใหก้บัการพฒันาการเรียนการสอน  

2. มหาวทิยาลยัและนโยบายการบริหารงานทุกระดบัตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
พฒันาวิชาชีพโดยให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ สือ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก และที
สําคญัคือการให้การยอมรับ การชืนชม การให้ความสําคญั (recognition) กบัผูมี้ความตงัใจทีจะ
พฒันาการเรียนการสอน 
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เครืองมือทใีช้ในการวดัผลประเมินผล 

              เครืองมือทีใชใ้นขนัตอนการวดัผลประเมินผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
มีจาํนวน  ฉบบั มีดงันี  

ฉบบัที 1  แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ เรืองการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูง โดยอาจารยป์ระเมินตนเอง 

ฉบบัที 2     แบบบนัทึกความคิดเห็นของอาจารยผ์ูรั้บการพฒันาวิชาชีพ ทีมีต่อ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงของ
ตนเอง   

ฉบบัที 3    แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพของอาจารยผ์ูไ้ดรั้บ
การพฒันาวชิาชีพ โดยผูว้จิยับนัทึก 

 ฉบบัที  4      แบบประเมินความสามารถในการสอนทีพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง  

(อาจารยป์ระเมินตนเอง) 

ฉบบัที  5      แบบประเมินแผนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงโดยผูว้ิจยั
ประเมิน 

ฉบบัที   แบบสังเกตการสอนโดยเพือนอาจารย ์

ฉบบัที 7 แบบทดสอบทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาโดยอาจารย์เป็นผู ้
ทดสอบ 

ฉบบัที    แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการสอนของอาจารย ์

ฉบบัที  9  ประเด็นสนทนากลุ่ม เรือง ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการร่วมมือกนั
พฒันาวชิาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
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(ตวัอยา่ง) แผนพฒันาตนเองของอาจารย์ (Professional Development Plan) 
ในการสอนเพอืพฒันาทกัษะการคิดขันสูง 

************************ 

 

ผู้สอน (Instructor)  _______________________   สาขาวชิา _____________________________ 

วชิา ______________________________     ภาค
การศึกษา___________________ 

นักศึกษาชันปีที_______    ขนาดชันเรียน (จํานวนนักศึกษา)__________ 

 

1. วสิัยทศัน์หรือปรัชญาในการสอนของท่าน______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. การประเมินตนเอง : โปรดระบุจุดแขง็และความทา้ทายในการพฒันาตนเองจากจุดทีท่าน
คิดวา่ควพฒันา___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. เป้าหมายในการพฒันาตนเองในภาคการศึกษาที ………. (อาจมีมากกวา่  เป้าหมาย) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4.  จุดประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบรรลุเป้าหมายตามขอ้ . 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ลงชือ _______________________________________ 
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(ตวัอยา่ง) แผนการสอน 

 

แผนการสอน รายวชิา....................................... 
ผู้สอน.................................................................................................................. 
ภาคการศึกษาท.ี.................................................................................................... 
หัวข้อ.................................................................................................................... 
 

1. คาํอธิบายเนือหาสาระ หรือหวัขอ้  

(เป็นขอ้มูลจริง กระบวนการ แนวคิด หรือหลกัการ) 

 

 

2. กาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ หรือจุดประสงค ์

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. ความเชือมโยงของแผนการสอนกบัหลกัสูตร/รายวชิา 
 

 

 

 

4. การสอน 

4.1 การนาํเขา้สู่บทเรียน (Motivational Activity) 
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4.2 ลาํดบัขนัของการสอน (วธีิการทีผูส้อนนาํมาใชเ้พือใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้) 

 

 

 

 

4.3 กิจกรรมในการนาํความรู้ไปใช ้(เช่นการปฏิบติั หรือการถาม
เพือใหผู้เ้รียนตอบจากการสะทอ้นจากการคิด) 

 

 

 

 

4.4 อุปกรณ์ สือ และแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

4.5 กลยทุธ์ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

 

4.6 การใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้รียนรายบุคคล (เช่นเนือหา การใหค้าํแนะนาํ 
และการปฏิบติั) 

 

 

4.7 การบา้นหรืองานทีมอบหมายผูเ้รียน (ถา้มี) 
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 (ตวัอยา่ง) แบบสังเกตการสอน (Instructional Observation) 
การจัดการเรียนการสอนเพอืพฒันาทกัษะการคิดขันสูง  

************************ 

ผู้สอน (Instructor)  ______________________________   สาขาวชิา 
_____________________________ 

ผู้สังเกตการสอน (Observer)  ________________________  วนัที __________________ 
วชิา ______________________________     ภาค
การศึกษา___________________ 

นักศึกษาชันปีที_______       ขนาดชันเรียน (จํานวนนักศึกษา)__________ 

 

 

 

1. จุดเด่นในการสอนทีผูส้ังเกตการสอนพบ  

 

 

2. จุดทีควรพฒันาของผูส้อนทีผูส้ังเกตการสอนพบ  

 

 

 

3.  สิงทีเรียนรู้จากการสังเกตการสอน 

 

__________________________________________________ 

 

ผู้สังเกตการสอน _____________________________________ 
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ตัวอย่างแผนการพฒันาวชิาชีพและปฏิทนิการพฒันาวชิาชีพ 

ปฏิทนิการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพและการสังเกตการสอนทส่ีงเสริมการคิดขันสูง 

 

งาน / โครงการ วทิยากรรับเชิญ ครังที วนั / เวลา เรือง 

ประเด็น 

การแลกเปลียน
ประสบการณ์
แนวคิด  

คณบดีสาํนกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร์ 

หวัหนา้สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า 
หวัหนา้สาขาวชิา
วศิวกรรม
โทรคมนาคม 

และคณาจารย ์สาํนกั
วชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 วนัที 30 

พฤษภาคม 2555 

 

รูปแบบการ่วมมือกัน
พัฒ น า วิ ช า ชี พ เ พื อ
ส่งเสริมความเชียวชาญ
ด้ า น ก า ร ส อ น ข อ ง
อาจารย์ทีพฒันาทักษะ
ก า ร คิ ด ขั น สู ง ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 
ป ร ะ เ ด็ น ย่ อ ย ไ ด้ แ ก่ 

ปัญหาในการจัดการ
เ รียนการสอน  สภาพ
ปัจ จุบัน เ กี ยวกับการ
พฒันาทกัษะการคิดขนั
สู ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  
เป้าหมายในการพฒันา
ผู ้เ รียน  และการเสนอ
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร  ค ว า ม
ต้องการจําเป็นในการ
พัฒนาตนเองด้านการ
สอนของอาจารย์เพือ
นาํไปสู่ความเชียวชาญ
ด้านการสอน  กําหนด
ต า ร า ง กิ จ ก รรมต าม
โครงการ 
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งาน / โครงการ วทิยากรรับเชิญ ครังที วนั / เวลา เรือง 

ประเด็น 

การแลกเปลียน
ความเชียวชาญ
ดา้นการสอน 

ผศ.ดร.เกียรติฟ้า 
ตงัใจจิต  อาจารยจ์าก
คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่
น และ 

คณาจารยส์าํนกั
วศิวกรรมศาสตร์ 

มทส. 

2 25 มิถุนายน 2555 แน ว ท า ง ก า ร พัฒ น า
นกัศึกษาเพือพฒันาคาม
เชียวชาญด้านการสอน
ในประเด็น แนวทางการ
พัฒนานักศึกษาให้เกิด
ทัก ษ ะ ก า ร คิ ด ขัน สู ง  

วิ ธี ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที มี
ประสิทธิภาพ  แนวทง
การพฒันาการเรียนการ
สอนโดยใช้การร่วมมือ
กนัปฏิบติัการวิจยัในชนั
เรียน 

 คณาจารยส์าํนกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร์ 

ผูว้จิยั 

3 ระหวา่งวนัที 1 

สิงหาคม 2555 – 

31 ตุลาคม 2555 

การจัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง  แผนการสอน 

และแบบทดสอบการคิด
ขนัสูง 

 คณาจารยส์าํนกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร์ 

ผูว้จิยั 

4 

 

 

ระหวา่งวนัที  24  

กนัยายน 2555 – 

กุมภาพนัธ์ 2555  

 

การพัฒนาเทคนิคการ
สอน การจดัการชนัเรียน  

ให้มีประสิทธิภาพ  การ
แลกเปลียนความคิด การ
สะทอ้นความคิดจากผล
การปฏิบติั 

 คณาจารยส์าํนกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร์ 

ผูว้จิยั 

 

 

วนัที 5  มีนาคม 

2555  

การสะทอ้นคิด และการ
สรุปผล   
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ปฏิทนิสังเกตการสอนและการจัดการสอนทส่ีงเสริมการคิดขันสูง 
  

งาน / โครงการ ผูรั้บการ
สังเกต 

 

ผูท้าํหนา้ที
สังเกต 

 

วนั / เวลา เรือง 

ประเด็นทีสังเกต 

การสงัเกตการ
จดัการเรียนการ
สอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง 

อาจารยค์นที 

1 

 

อาจารยค์นที 2  ระหวา่ง  กนัยายน 

2555 – ธนัวาคม 

  

 

จุด เ ด่นในการสอนทีผู ้
สงัเกตพบ 

จุดทีควรพฒันาของผูส้อน
ทีผูส้งัเกตการสอนพบ 

สิงทีเรียนรู้จากการสงัเกต  

การสงัเกตการ
จดัการเรียนการ
สอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง 

อาจารยค์นที 

2 

 

อาจารยค์นที 1  ระหวา่ง  กนัยายน 

2555 – ธนัวาคม 

  

 

จุด เ ด่นในการสอนทีผู ้
สงัเกตพบ 

จุดทีควรพฒันาของผูส้อน
ทีผูส้งัเกตการสอนพบ 

สิงทีเรียนรู้จากการสงัเกต  

การสงัเกตการ
จดัการเรียนการ
สอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง 

อาจารยค์นที 

3 

 

อาจารยค์นที 4  ระหวา่ง  กนัยายน 

2555 – ธนัวาคม 

  

 

จุด เ ด่นในการสอนทีผู ้
สงัเกตพบ 

จุดทีควรพฒันาของผูส้อน
ทีผูส้งัเกตการสอนพบ 

สิงทีเรียนรู้จากการสงัเกต  

การสงัเกตการ
จดัการเรียนการ
สอนทีพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูง 

อาจารยค์นที 

1 

 

อาจารยค์นที 2  ระหวา่ง  ธนัวาคม 

 – กมุภาพนัธ์ 

2556 

 

จุ ด เ ด่ นในการสอนทีผู ้
สงัเกตพบ 

จุดทีควรพฒันาของผูส้อน
ทีผูส้งัเกตการสอนพบ 

สิงทีเรียนรู้จากการสงัเกต  
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กาํหนดการ 

การเสวนาของผู้ร่วมโครงการวจัิย 

เรืองรูปแบบการร่วมมือกันพฒันาวชิาชีพเพอืส่งเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ 

ทพีฒันาทกัษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
วนัท ี  พฤษภาคม  เวลา .  – .  น. 

ณ สถานพฒันาคณาจารย์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
..................................................... 

 
เวลา .   น. อาจารยผ์ูร่้วมโครงการทุกท่านพร้อมกนัทีหอ้งประชุมสถานพฒันาคณาจารย ์

เวลา 09.40  น.    คณบดีสาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (รศ. ร.อ. ดร.กนตธ์ร ชาํนิประศาสน์) 

กล่าวนาํถึงความเป็นมาและเป้าหมายของโครงการ 

เวลา .   น.     ผูรั้บผิดชอบโครงการ (นางพิกุล ประดบัศรี) แจง้รายละเอียดของงานวจิยัและ
ขนัตอนการดาํเนินการ  

เวลา .   น.     แลกเปลียนความคิดเห็น/ประสบการณ์  ในประเด็น 

- ปัญหาในการจดัการเรียนการสอน/สภาพปัจจุบนัเกียวกบัการพฒันาทกัษะ
การคิดขนัสูงของนกัศึกษา 

- ผลการเรียนของนกัศึกษา สะทอ้นอะไร ? 

- เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน และการเสนอแนวคิดในการดาํเนินการ 

- ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองดา้นการสอนของอาจารยเ์พือไปสู่
ความเชียวชาญดา้นการสอน  

- กาํหนดตารางกิจกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

เวลา .  น. รับประทานอาหารร่วมกนั  

   

................................................................... 
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กาํหนดการ 

Sharing Expertise :  ยุทธศาสตร์การสอนเพอืพฒันาทกัษะการคิดขันสูงและการวดัและ
ประเมินผลทมีีประสิทธิภาพ 

วนัท ี  มิถุนายน  เวลา .  – .  น. 
ณ สถานพฒันาคณาจารย์ ชัน  อาคารวชิาการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จังหวดั

นครราชสีมา 
..................................................... 

 
เวลา .   น.       อาจารยผ์ูร่้วมโครงการทุกท่านพร้อมกนัทีหอ้งประชุมสถานพฒันาคณาจารย ์

เวลา 09.40  น.       การแลกเปลียนประสบการณ์จากผลจากการสอนสามสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาที /   และแนวทางในการพฒันา 

เวลา .   น.       แลกเปลียนเรียนรู้เพือพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนในประเด็น  

- แนวทางการพฒันานักศึกษาเพือให้เกิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) การคิดแกปั้ญหา (Problem Solving)  และ ถ่ายโยงความรู้ (Learning 

for Transfer) 

- วธีิการวดัและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้การร่วมมือกนัวิจยัปฏิบติัการในชัน
เรียน  ร่วมกับ  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติฟ้า ตังใจจิต  จากสาขาวิชา
วศิวกรรมเครืองกล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

เวลา .  น. รับประทานอาหารร่วมกนั  

   

................................................................... 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
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สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

ผู้บริหารและอาจารย์ 

 เมือวนัท ี  พฤษภาคม   เวลา 09.30 น. –12 .00 น  
  ณ ห้องประชุม  อาคารวชิาการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

สรุปผลการสนทนากลุ่มของคณาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาหนึงซึงสถานพฒันาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้จดัร่วมกับ
สาขาวชิาเพือวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน             

สาขาวชิาไดมีันกัศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 352 คน แต่ไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้าม
กาํหนด จาํนวน 56 คน และพน้สภาพตงัแต่ชนัปีที 1 จาํนวนหนึง  โดยทีสาขาวิชามีการประชุม
เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนสมาํเสมอทุกเดือน  มีระบบให้นกัศึกษาพบอาจารยที์ปรึกษาพร้อม
กับการบนัทึกในแบบพบอาจารย์ทีปรึกษาอาจารย์มีความตังใจและทัศนคติทีดีต่อการสอน และ
อาจารยส่์วนใหญ่ใช้การบรรยายในชนัเรียน  แต่เมือพิจารณาผลสัมฤทธิ ผูเ้รียนมีคะแนนเฉลียรวม 

(GPAX) สูงสุด 2.80 และพบว่ารายวิชาเอกบางรายวิชานกัศึกษามีผลการเรียนอ่อน สอบตกมาก
โดยเฉพาะการคาํนวณซึงสาเหตุหนึงอาจเกิดจากเจตคติและวินยั (Discipline) ของนกัศึกษา ทีมีผล
ต่อความรู้ทางวิชาการ เช่น ความรักในวิชาชีพ ขาดแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจในการเรียนให้จบ ความ
รับผดิชอบ นอนดึก เขา้เรียนสาย ขาดเรียนไม่ตงัใจเรียน เรียนแลว้ลืมจาํไม่ได ้ไม่ทาํการบา้น 

ผูร่้วมเสวนาให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการเรียนการสอนโดยให้ความสําคญักบัการ
จดักระบวนการ (Process)  ดงันี 1) ควรจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหเ้นน้วิชาการ ปรับกิจกรรม 

รุ่นพีรับน้องในทางทีผิดโดยการสร้างอตัลกัษณ์ มทส. ทีมีการจดักิจกรรมนักศึกษาให้เป็นระบบ 

เพือสร้างค่านิยมทีดี เช่น สร้าง spirit สร้างความสามคัคี สร้างภาวะผูน้าํ และควรมีการแนะนาํว่า
เรียนอยา่งไรใหส้าํเร็จ2) การเลือกวชิาเรียนให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถของผูเ้รียน  3) ผูส้อนมี
เป้าหมายการสอน ตอ้งบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้เพือพฒันาบณัฑิตให้ไดม้าตรฐานมีความรู้
ความสามารถดีเทียบกับมหาวิทยาลัยอืนทีแข่งขันกันด้านฝีมือและเงินเดือนในตลาดแรงงาน 

ระดบัประเทศและในอนาคตรวมทงัการพฒันานักศึกษาเพือรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(Asian Community : AEC)ในปี 2558  4) ผูส้อนและผูเ้รียนสร้างกติกาในชนัเรียนร่วมกนั เช่น การ
ใหผู้เ้รียนนงัประจาํที  เพือทาํให้ผูส้อนสามารถจาํและสํารวจผูเ้รียนได ้ในระยะแรก หรือมีการถาม
ตอบสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์เพือกระตุน้การคิดและตรวจสอบการเรียนรู้ไดท้วัถึงการไม่คุยกนั
ระหว่างการเรียนการสอน การไม่เปิดโทรศพัทเ์คลือนที  5) ในชนัเรียน มีการทบทวนความรู้เดิม
เพือต่อยอดความรู้ใหม่เสมอ เปลียนบรรยากาศการเรียนรู้ทีกระตือรือร้นทีนกัศึกษาทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมีโจทยใ์นชีวิตประจาํวนั ในชีวิตจริง มีตวัอยา่งกระตุน้การเรียนรู้
เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและ ทฤษฎีทางวิศวกรรมศาสตร์ และนาํมาบูรณาการในการ



324 

 

ทาํงานได ้ให้นกัศึกษามีส่วนร่วม โดยผูส้อนตอ้งใช้เทคนิคการถาม มีการตอบสนองต่อคาํตอบที
ตอบผิดในเชิงบวก มีกิจกรรมสร้างความคิดสร้างสรรค ์เป็น Imagineer (Imagine and Engineer)             

มีความมนัใจ    6) บทบาทอาจารยค์วรเป็นผูจ้ดัการการเรียน (Knowledge Manager) ผูส้ร้าง                 

แรงบนัดาลใจ (Good Inspirator) และผูสื้อสาร (Good  Communicator) เป็นอาจารยที์เก่งและ
สามารถสอนนกัศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ได ้  7) สาขาวิชาควรคิดโครงการเพือวิเคราะห์ปัญหาและ
การแกไ้ขเกียวกบั ทศันคติ (attitude) วินยั (discipline) ความรู้ดา้นวิชาการ (academic knowledge) 

ทงันีอาจจะแบ่งผูเ้รียนเป็นไดเ้ป็น  กลุ่ม คือกลุ่มแรก มีความรู้และวินยัดี (good knowledge and 

good discipline) กลุ่มนีจะสร้างชือเสียงให้มหาวิทยาลยั  กลุ่มทีสอง มีความรู้ดีแต่วินยัไม่ดี (good 

knowledge but not good discipline)  กลุ่มทีสาม มีวินยัและความตงัใจดีแต่ความรู้ยงัไม่ดีพอ (good 

discipline but not good knowledge) และ กลุ่มทีสี  ขาดทงัความรู้และวินยั (not only good 

knowledge but  also not good discipline) ซึงกลุ่มสุดทา้ยตอ้งได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน                      

8) สาขาวิชาควรคิดกลยุทธ์การสอนทีส่งเสริมการเรียนเพือรู้จริง เพือปฏิบติัและเพือพฒันา เช่น 

ระบบผูช่้วยสอน (Teaching Assistance และ Peer Tutor) ใช ้e-Learning ช่วยจดัการเรียนรู้ทีเน้น 

Project Based Learning และมีชมรมต่างๆ มาช่วยในการพฒันาความรู้และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ต่างๆ   ซึงผลทีคาดหวงัจากการจดัการเรียนการสอนคือไดผ้ลลพัธ์ (output) หรือผลผลิต  คือบณัฑิตที
เก่ง (good knowledge) เป็นคนดีมีวินัยและภาวะผูน้ํา (good discipline, leadership and 

communicator) และทนัสมยัมีความคิดสร้างสรรค์และพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ (self 

development and creative) 

 

 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  เอียวสกุล 

หวัหนา้สถานพฒันาคณาจารย ์ ผูบ้นัทึก
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สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

หลงัการใช้รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวชิาชีพทส่ีงเสริมความเชียวชาญด้านการสอนของอาจารย์ 
เอสยูทีโกล (SUTGOAL Model)  

 เมือวนัท ี5 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. –12 .00 น  
  ณ ห้องประชุมสถานพฒันาคณาจารย์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

 

 สรุปผลสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลงัการใช้รูปแบบการ่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ
เพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา เอสยทีูโกล (SUTGOAL  Model)  ทีเกียวขอ้งกบัผลทีไดรั้บจากการใชรู้ปแบบใน
ฐานะหน่วยงานทีสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกซึงสรุปไดด้งันี 

 รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีทีพฒันาขึนสามารถตอบสนองความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์ส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง เนืองจาก
รูปแบบการรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทาํให้อาจารยเ์กิดการพฒันาในวิชาชีพ ทาํให้การ
จดัการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลถึงคุณภาพของผูเ้รียน โดยอาจารยมี์
พฒันาการดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใชรู้ปแบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการ
สร้างบรรยากาศ ของการสือสารพูดคุยและแลกเปลียนกนัของอาจารยด์า้นการพฒันาผูเ้รียน  ส่งผล
ให้นกัศึกษาเกิดการพฒันาทงัความรู้และทกัษะการคิดขนัสูง   ซึงผลทีเกิดนีเกิดจากการทีอาจารยมี์
ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูงดว้ยเทคนิควิธีการทีมีความ
หลากหลายเหมาะสมกบัรายวิชาทีสอนมีเพือพฒันาการคิดขนัสูงทีเหมาะสมกบัรายวิชาและผูเ้รียน  

โดยจดักิจกรรมเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา  และใช้วิธีการวดัผลประเมินผลทีมีความ
หลากหลายทงัดา้นความรู้และทกัษะการคิดขนัสูง 

 ส่วนขอ้เสนอแนะสําหรับการพฒันาปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิงขึน คือ 

ปัญหาหลกัคือเรืองเวลาทีอาจไม่ตรงกนัเนืองจากอาจารยม์หาวิทยาลยัมีภารกิจทงัสอน วิจยั และ
บริการวชิาการ ประกอบกบัเป็นระบบการเรียนการสอนแบบไตรภาค จึงทาํให้ส่งผลกระทบต่อการ
วางแผนกาจดักิจกรรมร่วมกนั การสังเกตการณ์สอน  ทีตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความไวว้างใจต่อกนั      
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