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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู และ 2) ศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึ กษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่พฒั นาขึ้น การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) โดยกาหนดรู ปแบบการทดลองแบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อน และหลังการทดลอง
(One – Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบประเมิน
คุ ณลักษณะของผูท้ ี่ มี การคิ ดอย่างมี วิจ ารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ค่ า
ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1) รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีชื่อว่ารู ปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มี 4 องค์ประกอบ
คื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน และเงื่ อ นไขของการน ารู ป แบบการสอนไปใช้
กระบวนการเรี ยนการสอนมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู้(Preparation) ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา
(Case Presentations) ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solutions) ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์(Sharing
with Groups) และขั้นสื บสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge)
2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ ดา้ นการประเมินและตัดสิ นใจ
มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับสู ง ทั้งนี้ ดา้ นการ
รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ข้อ วิพากษ์วิจ ารณ์ ความเชื่ อ และสมมติ ฐานในมุ มมองที่ แ ตกต่ าง มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด และ
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นโดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งนี้ ดา้ นประโยชน์และ
ความพึงพอใจที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
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This research aimed to: 1) develop an instructional model using case-based learning
based on science of teaching for enhancing student teachers’ critical thinking skills and
2) empirically examine effectiveness of the model. The participants were 23 student teachers majoring in
Elementary Education in Faculty of Education at Silpakorn University. The research instruments were
case-based learning based on science of teaching lesson plans , a critical thinking test and
a satisfaction questionnaire . The obtained data were analyzed by mean, percentage, standard deviation,
dependent t-test and content analysis.
The research results were as follows :
1) The instructional model using case-based learning based on science of teaching for
enhancing student teachers’ critical thinking ability was named “PCSSC Model”. It consisted of
4 components : principles, objectives, processes and Conditions for Implementation. The processes
comprised 5 phases : 1. Preparation, 2. Case Presentations, 3. Selection of Solutions, 4. Sharing
with Groups, and 5. Construction for New Knowledge
2) The results of PCSSC Model implementation revealed that student teachers’ critical
thinking skills before and after the implementation of the model was significantly different at the
level of .05. Student teachers’ traits of critical thinkers after the implementation of the model
were at the high level. Additionally, the highest mean score were on accepting others’ opinions,
criticism, belief, and hypotheses of different perspectives and the student teachers’ satisfaction
toward the instructional model was at the high level.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณา สนับสนุ น ส่ งเสริ ม และให้กาลังใจจาก
บุคคลผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งผูว้ ิจยั มีความซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ ี
ขอบพระคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ที่ เ ป็ นแบบอย่า งของการปฏิ บ ัติ ง านด้า นวิ ช าการ ให้ค วามรู ้ ความคิ ด และความเมตตา ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์ และอาจารย์ ดร.กมล โพธิ เย็น
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้วยความเอาใจใส่ และให้กาลังใจเสมอ
ขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ประธานกรรมการ และ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร สุ ปัญโญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้แนวความคิดเติมเต็มให้วิทยานิ พนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ที่ได้
ประสิ ทธิประสาทความรู ้ให้แก่ผวู ้ ิจยั
ขอบพระคุณคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้ความกรุ ณาสละเวลาอันมีค่าตรวจสอบรู ปแบบการ
สอน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนา คุ ณารั กษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารี รัตน์ แก้วอุไร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรี สวนแตง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพฒั น์มงคลพร ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบารุ ง ขอบพระคุณคณะผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมพร ร่ วมสุ ข ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ขอบพระคุ ณ ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อ นร่ ว มงานในคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ ให้การสนับสนุ นและความร่ วมมื อตลอดระยะเวลาการเรี ยนตามหลักสู ตร และการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอน
ขอบคุณเพื่อนปริ ญญาเอกทุกคนโดยเฉพาะ อาจารย์กนิษฐา เชาว์วฒั นกุล อาจารย์ปฤณัต
นัจนฤตย์ และอาจารย์ธัญพร ชื่ นกลิ่น ที่ช่วยเหลือ สนับสนุ น รวมทั้ง อาจารย์วิภาฤดี วิภาวิน
ที่เป็ นกัลยาณมิตรเสมอมา
ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณ คุณย่ามัน่ ใจ กิ จรุ่ งเรื อง คุณพ่อมานิ ตย์ กิ จรุ่ งเรื อง และ
คุณแม่ประไพรั ตน์ กิ จรุ่ งเรื อง ที่เป็ นผูอ้ บรมเลี้ยงดู ให้มีความรู ้ความสามารถ และศักยภาพการ
เรี ยนรู ้จนสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
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