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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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จ โดยใช้ความคิดเป็ นพื้นฐานของการตัดสิ นใจไว้
ดังอัญเชิญมาปรากฏดังนี้
“วิชากับความคิดนี้เป็ นปั จจัยคู่กนั สาหรับใช้ทางานความรู้วิชาการเป็ นศักยภาพพื้นฐานใน
ตัวบุคคล ความคิดอ่านเป็ นตัวชักนาเอาวิชาการออกมาใช้ ถ้าคิดดี คิดเป็ น ก็ใช้วิชาได้ผลเป็ น
การสร้ างสรรค์ ถ้าคิ ดไม่ ถูก ไม่ เป็ น ก็ใช้วิชาผิด ๆ พลาด ๆ ก่ อ เกิ ดผลเป็ นความเสี ยหาย
หลักสาคัญนั้นอยู่ที่ว่า เมื่อคิดเรื่ องใดสิ่ งใด ต้องทาใจให้มน่ั คงเป็ นกลาง มีเหตุ มีผล มีความ
จริ งใจ และสุ จริ ตเที่ยงตรงเพื่อความคิดจักได้กระจ่าง แน่วแน่ เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์
ที่แท้ของภารกิจของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วสามารถสรรหาหลักวิชาส่ วนที่เหมาะที่ถูก
มาใช้ปฏิบตั ิการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่ผสู้ าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2533)

ความคิ ด และการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็ นประเด็นที่ แวดวงการศึ กษาให้
ความสาคัญมาเป็ นเวลายาวนาน สาหรั บวงการศึกษาไทยได้มีความเคลื่อนไหวในเรื่ องของการ
พัฒนาทักษะการคิดมาเป็ นเวลานานหลายปี ซึ่งปรากฏแนวความคิดเรื่ องการสอนให้คิดเป็ น ทาเป็ น
และแก้ปัญหาเป็ น ที่ปรากฏอยูใ่ นความมุ่งหมายของหลักสู ตรการศึกษาหลายฉบับและหลายระดับ
นับตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาเรื่ อยมา สื บเนื่ องถึงบริ บทของกระแสความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ในปั จจุบนั
ที่ทาให้โลกเกิ ดสภาวะไร้ พรมแดน ผูท้ ี่สามารถบริ โภคความรู ้ และความคิดได้อย่างชาญฉลาด
จึงสามารถประยุกต์ใช้ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ UNESCO (1997 : 14-15) ที่
กล่าวถึงสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Society) ว่าคนที่มีคุณภาพในอนาคตจะต้องมีความใฝ่ รู ้และ
มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยใช้สี่เสา
หลักของการเรี ยนรู ้ (4 Pillars of Learning) เป็ นพื้นฐาน ซึ่ งประกอบไปด้วยการเรี ยนเพื่อที่จะมี
ความรู ้ความเข้าใจ (Learning to Know) การเรี ยนเพื่อที่จะมีทกั ษะทาได้ และทาเป็ น (Learning
to Do) การเรี ยนรู ้เพื่อที่จะมีทกั ษะชีวิตปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Learning to Be) และ
การเรี ยนเพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ (Learning to Live Together) ตลอดจนเลวิน (Levin 2001)
1

2
กล่าวถึงทักษะการเรี ยนของบุคคลในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยสรุ ปว่าประกอบด้วย
ความสามารถในการผลิตผลงาน (High Productivity) ความมีประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร (Effective
Communication) ความรู ้ความสามารถทางดิจิตลั (Digital-Age Literacy) และความคิดประดิษฐ์
(Inventive Thinking) ในรายละเอียดของความคิดประดิษฐ์น้ นั จะประกอบด้วยทักษะชีวิต (Life
Skills) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและจัดการความสลับซับซ้อน (Adaptability and Managing
Complexity) การชี้นาตนเอง (Self Direction) ความใฝ่ รู ้ (Curiosity) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ความกล้าเสี่ ยง (Risk Taking) และการคิดขั้นสู งอย่างมีความเป็ นเหตุผล (Higher-Order Thinking
and Sound Reasoning) รวมทั้ง ออสแมน อับดุล ฮามิด และแฮดสัน (Osman Abdul Hamid and
Hassan 2009) กล่าวไว้โดยสรุ ปว่า ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 มีความจาเป็ นต้องประยุกต์ใช้ทกั ษะการ
เรี ยนรู ้ และได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถจัดการและดารงอยู่ได้ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคม ซึ่งนอกจากจะปลูกฝังความคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค์แล้วยังต้องเน้นในเรื่ องการจัดการความสลับซับซ้อน การชี้นาตนเอง ความอยากรู ้ และ
การจัดการความเสี่ ยง ทักษะเหล่านี้ เป็ นตัวทานายความสาเร็ จในการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานใน
อนาคต นอกจากนี้สถาบันยูซีแอลเอ (UCLA อ้างถึงใน Partnership for 21st Century : 3) กล่าวถึง
ทักษะ5 ประการ ที่จาเป็ นสาหรับการศึกษาและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการตัดสิ นใจ (Thinking Critically and Making Judgment) การแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน หลากหลาย และมีลกั ษณะเป็ นปลายเปิ ด (Solving Complex, Multidisciplinary
,Open-ended problems) การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงธุรกิจ (Creativity and Entrepreneurial
Thinking) การสื่ อสารและการร่ วมมือ(Communication and Collaborating) การคิดสร้างนวัตกรรม
โดยใช้ความรู ้ ข้อมูล และโอกาส (Making Innovative use of Knowledge ,Information and
Opportunity) รวมทั้งเจคอบส์ (Jacobs 2010 : 22) กล่าวถึงพันธสัญญาของครู ในการจัดหลักสู ตร
สาหรั บศตวรรษที่ 21 ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้องกับการคิ ดว่าต้องดาเนิ นการพัฒนาเครื่ องมื อการคิด ที่
หลากหลาย อันช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้นว่าการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างและ
เลือกทางเลือกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กระตุน้ ให้มีมุมมองอย่างสะท้อนคิด และพัฒนาการแสดงออก
ทางวาจาที่มีต่อสิ่ งเร้าที่มองเห็นนั้นโดยไม่รีรอ นอกจากนี้ รัสบิว (Rusbult 2007 : 1-2) ที่กล่าวถึง
ทักษะการคิดในการศึกษา (Thinking Skills in Education) ว่าเป้ าหมายที่สาคัญของการศึกษา
สมัยใหม่คือการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการคิด ซึ่ งได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิ ด แก้ปัญหา สอดคล้องกับที่ ว ชั รา เล่าเรี ยนดี (2552 : 1) กล่าวถึ ง
ความสาคัญของทักษะการคิดว่าในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของ
บุคคลและทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อจะได้สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มี
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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกด้าน นอกจากนั้นนักการศึกษาหลายท่านเริ่ มจะเชื่อกันว่า ความรู ้
เฉพาะด้านจะไม่มีความสาคัญเท่ากับการที่บุคคลมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และสร้างความหมาย
และประโยชน์จากความรู ้และข้อมูลใหม่ ๆ ดังนั้น สิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นที่สุดในการจัดการศึกษา
ให้กบั เด็กและเยาวชนในยุคปั จจุบนั คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีทกั ษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative
Thinking) จากสิ่ งที่กล่าวมาแสดงให้เห็นได้ว่าการคิดและการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเป็ นสิ่ งที่
สาคัญจาเป็ นสาหรับคนในโลกยุคปั จจุบนั และอนาคต เป็ นทักษะสาคัญที่ควรพัฒนาให้กบั ผูเ้ รี ยน
เป็ นลาดับแรกเพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
การคิดหรื อทักษะการคิดสาหรับคนในบริ บทของสังคมไทยนั้นไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
(2551 : 2) กล่าวไว้วา่ สังคมที่ดารงอยูแ่ บบเดิม ขาดการศึกษาค้นคว้า ไม่มีการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
เป็ นสังคมที่มีแต่การเลียนแบบและถูกครอบงาทางความคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง ไม่มีเอกลักษณ์
ของตนเอง จะเป็ นสังคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ าและอยู่รอดได้ยาก จึ งจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ให้เป็ นสังคมฐานความรู ้ มีผคู ้ นที่รู้จกั คิด สามารถสร้างหรื อผลิตงานใหม่
มีการพัฒนาเชื่ อมโยงความรู ้ เป็ นสังคมที่มีเหตุผลและเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ สุ มน
อมรวิ วฒ
ั น์ (2541 : 5) ได้ก ล่ าวถึ งสาระสาคัญของความเป็ นมนุ ษย์ว่าอยู่ที่สมองที่ สามารถคิ ด
รอบคอบ คิดลึกซึ้ ง คิดแตกฉาน อยูท่ ี่พฤติกรรมที่สมองสั่งการได้เหมาะสม อยูท่ ี่จิตสามารถสั่งการ
สมองให้คิดดีคิดชอบ อยูท่ ี่ความสามารถเผชิญปั ญหา ผจญ ผสมผสาน และเผด็จได้ดว้ ยวิธีการที่ถูก
ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาคุณภาพด้านการคิดขั้นสูงในสังคมไทยก็ยงั มีอยูเ่ รื่ อยมา(ทิศนา แขมมณี
และคณะ 2541 : 47) สภาพดังกล่าวทาให้สังคมไทยยังไม่เป็ นสังคมแห่ งภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้
ที่จะมีพลังขับเคลื่อนสู่ คุณภาพชีวิตที่ดี
การคิดเป็ นปั จจัยที่ มีส่วนสาคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเติบโตเป็ น
ก าลัง ส าคัญ ของประเทศชาติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การจัด การศึ ก ษาจึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นา
ความสามารถทางการคิ ด ของผูเ้ รี ย น ทั้ง นี้ จากแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2545-2559) ได้ใ ห้
ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดไว้ในจุดประสงค์ของแผนว่า “สร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคม
แห่ งคุ ณธรรม ภูมิปัญญาและ การเรี ยนรู ้ การพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ างความรู ้
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมโดยมีเป้ าหมายที่คนไทยทุกคนมีทกั ษะและกระบวนการคิด
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีความใฝ่ รู ้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สามารถพัฒ นาตนเองได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งเต็ม ตามศัก ยภาพ”(ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
แห่งชาติ 2545) จากแนวทางดังกล่าวนี้จึงมีการเสนอการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดไว้เป็ น
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แนวคิดหลักแนวคิดหนึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
2545 : 11) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ข้อ 2 กล่าวว่า “การ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา” และใน
มาตรา 28 วรรค 2 กล่าวว่า “สาระหลักสู ตร ทั้งที่เป็ นวิชาการและวิชาชี พ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มี
ความสมดุ ลทั้งด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดี งาม และความรั บผิดชอบต่อสังคม”
ตลอดจนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมายให้คนไทยทุกคนมีทกั ษะและกระบวนการใน
การคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่ รู ้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ สานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กาหนดมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที่
4 ว่า “ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์” สาหรับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ ตรอง พิจารณา
จากความสามารถวิ จ ารณ์ ส่ิ ง ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ โดยผ่า นการไตร่ ต รองอย่า งมี เ หตุ ผ ล ความสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และความสามารถ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเลือกความคิดหรื อทางเลือกที่เหมาะสม ความสาคัญของการ
คิดดังกล่าวจึงถูกกาหนดขึ้นเป็ นสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งประกอบด้วย ความสามารถใน การคิด เป็ นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ น
ระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นเรื่ องการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเ้ รี ยนนั้นนับว่าเป็ นประเด็นปั ญหา
ที่ต่อเนื่ องของวงการศึกษาไทย ดังที่ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552 : 1) แสดงความคิดเห็นในเรื่ องนี้ ว่า
การส่ งเสริ มทักษะการคิดหรื อความสามารถในการคิดยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร จากผลการ
ประเมินมาตรฐานโรงเรี ยนส่ วนใหญ่นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง (Higher Order
Thinking) ที่ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รวมทั้งทักษะการคิด
แก่ปัญหาอยู่ในระดับต่า ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ กี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ ายจะต้องให้ความสนใจ เพราะ
ทักษะและความสามารถในการคิดจะส่ งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม
เท่าที่ผ่านมากองวิจยั การศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2540) ได้ศึกษาศักยภาพของ
เด็กไทย 3 ด้า น คื อ ศักยภาพด้านทักษะพื้น ฐานที่ จ าเป็ นต่ อการทางาน พื้นฐานที่ จาเป็ นต่อการ
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อยูร่ ่ วมกันในสังคม และพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ในอนาคต ปรากฏว่าศักยภาพด้านพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ในอนาคตเป็ นศักยภาพที่เด็กไทยมีในระดับต่าสุ ด ทั้งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นในประเด็นย่อยของทักษะพื้นฐานใน
แต่ละด้านก็ยงั พบว่า ทักษะการคิดเป็ นทักษะที่เด็กไทยในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีในระดับต่าสุ ดเช่นเดียวกัน (กองวิจยั การศึกษา กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิ การ 2540 : 97-99) รวมทั้งจากผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบแรกในช่ วงปี 2545-2548 ที่ประเมินโรงเรี ยนจานวน 30,010 แห่ ง พบว่า
โรงเรี ย นที่ ส ามารถจัด การเรี ย นการสอนโดยมี ผ ลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ ดี ใ นเรื่ อ งผูเ้ รี ย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง มี เพีย งร้ อยละ 10.4
(สานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา 2552 : 3) นอกจากนี้ จากข้อเสนอการปฏิ รูปการศึ กษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ระบุว่า มีสถานศึกษา
จานวนมากไม่ได้มาตรฐาน ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ต่าขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งการคิดวิเคราะห์
ใฝ่ เรี ยนรู ้ และแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับสาเหตุ ของปั ญหาเกี่ ยวกับการคิดและการพัฒนาความสามารถในการคิดของ
ผูเ้ รี ยนนั้น กองวิจยั การศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2540 : 105) ได้อภิ ปรายไว้ว่า
สาเหตุสาคัญเกิดจากการจัดการเรี ยนการสอนของไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปยังยึดครู เป็ น
ศูนย์กลาง เน้นการให้ความรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนท่องจาเป็ นสาคัญ ครู ไม่ได้สอนไม่ได้ฝึกให้นักเรี ยนเกิ ด
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูใ่ นระบบโรงเรี ยน จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ศักยภาพในทักษะการคิดต่า นอกจากนี้ วิทยากร เชี ยงกูล (2548 : 19) กล่าวว่า สาเหตุระดับ
รากเหง้าของปั ญหาความด้อยพัฒนาด้านการศึก ษา คือ พฤติกรรมของครู อาจารย์ส่วนใหญ่ผไู ้ ด้รับ
การศึกษาแบบเก่าไม่รักการอ่าน การค้นคว้า การวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง ซึ่งตรงกับลักษณะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และมีความเคยชินกับการสอนแบบบรรยายตามตาราแบบเดิม ดังนั้น นโยบายให้ครู
อาจารย์เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนเป็ นแบบให้ นัก เรี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง รู ้ จัก คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
แก้ปัญหาเป็ น จึ ง มัก ไม่ ประสบความสาเร็ จ การจัด ประชุ มครู อาจารย์เพื่อรั บฟั ง คาชี้ แ นะหรื อ
ฝึ กอบรมระยะสั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้ครู อาจารย์คิดและทาแบบใหม่ได้ จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยน
วิธีการฝึ กอบรมใหม่ที่เข้มข้นและได้ผล รวมทั้ง ทิศนา แขมมณี และคณะ (2549 : 2) กล่าวถึง
สาเหตุของการขาดการสอนหรื อฝึ กคิดกับผูเ้ รี ยนว่าเป็ นเพราะครู เองก็ขาดความรู ้ความเข้าใจและ
การฝึ กฝนในเรื่ องนี้ เนื่ องจากครู ของครู ก็ไม่ได้ให้ความรู ้ และฝึ กฝนเรื่ องการคิดเช่ นกัน ดังนั้น
จึงคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าบุคคลที่มีบทบาทสาคัญมากในการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้ก็คือ
ครู ข องครู ซึ่ งหมายถึ ง คณาจารย์ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ตัว ครู และนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาครู หากบุ ค คล
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ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ก็ยากที่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของชาติให้มีความสามารถในการคิดจะประสบผลสาเร็ จได้ ซึ่ งสอดคล้องกับที่ วัชรา เล่า
เรี ยนดี (2553 : 1-2) ระบุว่าเด็กนักเรี ยนสามารถที่จะเรี ยนและมีความสามารถในการคิดสู งขึ้น ถ้า
โรงเรี ยนใส่ ใจที่ จะสอนให้เขาคิด ความสามารถในการคิดสามารถสอนและฝึ ก ได้ต้ งั แต่ระดับ
ชั้นต้น ๆ ที่สาคัญครู ตอ้ งมีความรู ้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนา รวมทั้งตัวเอง
ต้อ งมี ค วามสามารถในการคิ ด และ มี ท ัก ษะในการคิ ด ก่ อ นจึ ง จะสามารถสอนให้ ผู ้เ รี ยนมี
ความสามารถในการคิดได้ อย่างไรก็ตามสมรรถภาพด้านการคิดของครู ที่ผ่านมานั้น วารี รัตน์
แก้ว อุ ไ ร (2542 : 1) กล่ า วว่ า ยัง มี ขี ด จ ากัด เพี ย งแค่ รู้ วิ ธี ก ารน าไปใช้ต ามต้น แบบเท่ า นั้น เมื่ อ
สภาพการณ์หรื อบริ บทต่าง ๆ แตกต่างไปจากสิ่ งที่เคยมีประสบการณ์จึงไม่สามารถปรับประยุกต์
และใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ แสดงให้เห็นว่า การคิดแบบดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
สาหรับการเป็ นครู ในยุคต่อไป ที่สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีความซับซ้อน
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจากการสังเคราะห์ลกั ษณะครู ดีในประเทศไทยของ ดิเรก พรสี มา และคณะ
(2546) พบว่าคุ ณลักษณะที่ เกี่ ยวข้องกับทักษะการคิดที่ สาคัญของครู ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการและสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสามารถ
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมองกว้าง คิดไกล และมีวิจารณญาณที่จะวิเคราะห์และเลือกใช้ข่าวสารข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้ หากครู ยงั มีขอ้ จากัดด้านการคิดย่อมเกิ ดข้อจากัดในการฝึ กคิดแก่ ผูเ้ รี ยน
เช่นกัน ดังมีขอ้ มูลปรากฏว่า หลักสู ตรที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างพื้นฐานในการคิด สร้างวิธีการ
เรี ยนรู ้ให้คนไทยมีทกั ษะในการจัดการและทักษะในการดาเนินชีวิต สามารถเผชิญปั ญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 1)
จากข้อมูลที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการคิดทั้งระดับการคิดที่เป็ นพื้นฐาน และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
เป็ นทักษะที่สาคัญในวิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครู วิชาชีพในยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่งทั้งครู และผูเ้ รี ยนต้องบริ โภคข้อมูลข่าวสารการเรี ยนรู ้ที่ไร้พรมแดน
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ตลอดเวลาการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
ในการดารงชี วิต เนื่ องจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่ วยให้บุคคลสามารถพิจารณาที่จะยอมรั บ
ปฏิเสธหรื อตัดสิ นใจเกี่ยวกับข้อมูลหรื อข้อกล่าวอ้างอย่างระมัดระวังและรอบคอบ (Moor and
Parker 2001, อ้างถึงใน กนกรส ถมปลิก 2551 : 24) การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น จัดเป็ นการคิด
ระดับสู งตามการจาแนกระดับของสติปัญญาที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการเรี ยนรู ้เป็ น 6 ระดับ
จากขั้นต่าไปขั้นสู ง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills / Higher Order Thinking Skills)
กล่าวคือ ความรู ้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
(Bloom and others 1956) ตลอดจน แอนเดอร์สัน และแครธวอล (Anderson and Krathwohl 2001
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อ้างถึงใน พรทิพย์ แข็งขัน และคณะ 2553: 449-450) ที่นาเสนอ Bloom’s Revised Taxonomy ซึ่ง
จาแนกระดับการคิดใหม่เป็ นจาได้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ ความคิด
ในเชิงประเมินยังคงจัดอยูใ่ นการคิดขั้นสู ง ซึ่ งต้องอาศัยทักษะการคิดในระดับที่ต่ากว่าเป็ นพื้นฐาน
ของการคิด จนกระทัง่ ได้ผลของการคิดนั้นคือความสามารถประเมิ นหรื อตัดสิ นคุ ณค่าเกี่ ยวกับ
สภาพหรื อ กรณี ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในการ
ประกอบวิชาชี พ เนื่ องจากวิชาชี พครู ตอ้ งใช้วิธีการแห่ งปั ญญา(Cognitive Strategies)ในการ
ตัด สิ น ใจก ากับ การปฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ ตามหลัก ฐานที่ เ ป็ นเหตุ เ ป็ นผลด้ว ยตนเอง ทัก ษะดัง กล่ า ว
สอดคล้องกับเป้ าหมายของการผลิตครู ตามหลักสัตตศิลาที่มุ่งให้ครู เป็ น Smart Consumer กล่าวคือ
เป็ นครู ที่รู้จกั คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู ้ จกั ที่จะเลือกหรื อไม่เลือกด้วยเหตุผลไม่หลง
ตามกระแส (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะ 2550 : 94) ทั้งนี้ สาหรับพจนานุกรมทางการศึกษา
ของกู๊ด (Good 1973) ระบุว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นกระบวนการคิดตามหลักการ
ประเมิ นอย่างรอบคอบตามข้ออ้างหลักฐาน เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่เป็ นไปได้จริ งและพิจารณาถึง
องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้อง และการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1073) ให้นิยามความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นปั ญญาที่
สามารถรู ้หรื อให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ มีนกั วิชาการผูบ้ ญั ญัติคาดังกล่าวไว้ใช้ในภาษาไทย
ได้แ ก่ การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ การคิ ด วิ จ ารณญาณ การคิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณญาณ การคิ ด
วิพากษ์วิจารณ์ และการคิดเชิ งวิพากษ์ (วีระ สุ ดสังข์ 2550; ประพันธ์ศิริ สุ เสารั จ 2551; อาพร
ไตรภัทร 2543 และจารุ ว รรณา ภัทรนาวิ น 2532) ซึ่ ง การวิจ ัยครั้ งนี้ จะใช้คาว่าการคิด อย่างมี
วิจารณญาณเพื่อเป็ นที่เข้าใจตรงกัน
อย่างไรก็ตาม ดิวอี้ (Dewey 1933, อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2538 : 17) ได้เคย
กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ในลักษณะของความคิดไตร่ ตรอง (Reflective Thinking) ว่า
เป็ นการคิดอย่างรอบคอบสุ ขุม มี เป้ าหมายในการวิเคราะห์ขอ้ ความรู ้ เพื่อตัดสิ นใจที่จะเชื่ อหรื อ
ปฏิบตั ิ ตลอดจน มัวร์ และปาร์เกอร์ (Moore and Parker 1986) ได้ให้ความหมายของความคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ใกล้เคียงกันว่า ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
ในการตัดสิ นใจที่จะรับหรื อปฏิเสธข้ออ้างต่าง ๆ เป็ นการตัดสิ นใจอย่างฉลาดที่จะเชื่อถือและปฏิบตั ิ
ซึ่ งจะต้อ งมาจากการประเมิ นสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอย่างสุ ขุมรอบคอบ ใช้ความสามารถในการ
เชื่อมโยงประเด็นปั ญหา พิจารณาตัดสิ นใจในการกระทาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
เอนนิ ส (Ennis 1993) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็ นการคิดไตร่ ตรองอย่างมี
เหตุผล โดยมุ่งที่จะตัดสิ นว่าอะไรควรเชื่ อ หรื ออะไร ควรทา ซึ่ งความมีเหตุผลและการไตร่ ตรอง
จะต้องนามาใช้ในการตัดสิ นใจว่า ควรเชื่ อหรื อไม่ หรื อควรทาหรื อไม่ เบเกอร์ (Beger 1995)
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กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ ความสามารถในการที่จะตัดสิ นสิ่ งต่าง ๆ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผล มิใช่การคาดเดาโดยความรู ้สึกนึ กคิด ตลอดจนผูท้ ี่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะ
สามารถประเมิ นข่าวสารข้อมู ลหรื อข้อถกเถี ย งต่ าง ๆ ได้อย่างมี หลักฐานน่ าเชื่ อถื อ และวัชรา
เล่าเรี ยนดี (2552 : 8) ให้ความหมายของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง ความสามารถ
ในการคิดและตัดสิ นใจที่จะเชื่อ ไม่เชื่อ ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามด้วยหลักการและเหตุผล ซึ่งรวมถึง
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าด้วยการสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ ต รง การคิ ด ไตร่ ต รอง การให้เ หตุ ผล และการพูด จาสื่ อ ความหมายเพื่ อ จะให้ไ ด้
แนวทางในการตัดสิ นใจว่าควรเชื่อ ควรปฏิบตั ิตามหรื อไม่ รวมทั้ง พอล (Paul 1993, อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี 2544) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นกระบวนการที่ทาให้ผคู ้ ิดสามารถ
ตัดสิ นใจได้ดีข้ ึนอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้จากความหมายที่กล่าวมา สามารถสรุ ป
ได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นกระบวนการคิดพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ ปั ญหาหรื อข้อ
โต้แย้งอย่างรอบคอบโดยใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนความคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ทกั ษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินตัดสิ นใจลงข้อสรุ ปได้
ในด้านองค์ประกอบหรื อกระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญได้
นาเสนอไว้คล้ายคลึ งกันและอาจแตกต่างกันไปบ้างในบางประเด็น ซึ่ งสามารถสังเคราะห์ได้ว่า
(Dressel and Mayhew 1957; Decaroli 1973 ; Ennis1985; Kneedler 1985; Paul 1993 ;Woolfolk
1995; Center of Critical Thinking Somona State University 1996; Angeili and Valanides 2009 :
326) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ประกอบด้วย
1. การกาหนดเป้ าหมายของการคิด เป็ นการพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ ข้อโต้แย้ง
หรื อข้ออ้าง ต่างๆ แล้วกาหนดเป้ าหมายของการคิด
2. การนิ ยามปั ญหาหรื อคาถาม เป็ นการระบุปัญหาหรื อคาถามที่เกิดขึ้น และกาหนด
ปัญหาที่ตอ้ งการค้นหาคาตอบ
3. การก าหนดสมมติ ฐ าน เป็ นการระบุ ส มมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข้อ ง และจัด ล าดับ ของ
สมมติฐานที่เป็ นไปได้
4. การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการพิจารณาความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งข้อมูล และความเพียงพอของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. การประเมินและตัดสิ นใจ เป็ นการประเมินผลการคิด และตัดสิ นใจลงข้อสรุ ปอย่าง
สมเหตุสมผลที่สุด
อย่างไรก็ตามจากการสังเคราะห์องค์ประกอบข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการ
คิด อย่า งมี วิ จ ารณญาณในบางประเด็น มี ความสอดคล้องกับ องค์ประกอบของการคิด แก้ปัญหา
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(Problem Solving) ในเรื่ องนี้ พอล (Paul 1993, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2544 : 20) ได้กล่าวว่า
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กบั การคิดแก้ปัญหา คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ เอนนิส และนอร์ริส (Ennis and Norris 1985, อ้างถึงใน
นันทิกา นาคฉายา 2546) กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สมบูรณ์ว่าประกอบด้วย
คุณสมบัติ 3 ประการ นัน่ คือ การมีเหตุผล (Resoning) การคิดสะท้อนกลับ (Reflective) และ การ
แก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาเป็ น
การคิ ด ที่ มีความสัมพัน ธ์กัน โดยการคิดแก้ปัญหาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการคิด อย่างมี วิจารณญาณ
นอกจากนี้ ในความคิดอีกแง่มุมหนึ่ ง กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นพื้นฐานของการคิด
ทั้งปวง เมื่อบุคคลคิดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว ผลการคิดที่ได้สามารถ
นาไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอื่น ๆ เช่ น นาไปใช้ในการตัดสิ นใจ นาไปใช้ในการแก้ปัญหา
นาไปปฏิบตั ิ หรื อนาไปศึกษาวิจยั ต่อ เป็ นต้น (สุ รางคณา เตื้อติสอน 2550 : 46) นอกจากนี้
ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2544 : 50) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทั้งเป้ าหมาย
และมีส่วนสาคัญในการเพิ่มคุณค่าของการดาเนินชีวิต เหมือนกับคาพูดกรี กสมัยโบราณที่กล่าวไว้วา่
“การใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้าใช้อย่างจริ งจังจะเปลี่ยนทุก ๆ แง่มุมของชี วิตให้ดีข้ ึนได้”
เช่น หากใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในโรงเรี ยน ในการเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยน พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลที่ตามมาคือ การตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
โรงเรี ยนและผูเ้ รี ยน รวมทั้งการสอนอ่าน เขียน พูด ฟัง ก็จะเปลี่ยนไปหมดและเปลี่ยนไปในทางที่ดี
หรื อหากเราใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในชีวิตประจาวัน จะทาให้เกิดทักษะที่ดีและช่วยปรับปรุ ง
ให้ชีวิตดีข้ ึนกว่าแต่ก่อน รวมทั้งยังทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อย่า งไรก็ ต ามการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของบุ ค คลจะเป็ นไปได้ด้ว ยดี ห รื อ ไม่ น้ ัน
ย่อมประกอบด้วยการมีขอ้ มูลสารสนเทศที่มากเพียงพอสาหรับการสนับสนุนคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม
เป็ นเหตุเป็ นผล และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการประกอบวิชาชีพ
ครู ให้บรรลุผลสาเร็ จ ทั้งนี้ จากผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเตรี ยมครู สาหรับศตวรรษที่ 21
ระบุว่าคุณลักษณะที่จาเป็ นของครู ที่มีคุณภาพ คุณลักษณะหนึ่งคือทักษะวิชาครู (Skill of Effective
Teacher) ครู ตอ้ งมีความสามารถในการนาวิชาครู ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีวิธีสอนที่หลากหลาย
ตลอดทั้งมีวิธีการและยุทธศาสตร์ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ (Assin 1995: 24) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนา
ความรู ้ดา้ นศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาเป็ นพื้นฐานในการประเมินและตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
สถานการณ์ปัญหา ข้อโต้แย้ง หรื อข้ออ้างที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างสมเหตุสมผล สาหรับ
คาว่า “ศาสตร์ ” ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระบบ
วิชาความรู ้ ดังนั้น ศาสตร์ การสอน จึงหมายถึง ระบบวิชาความรู ้เกี่ยวกับการสอน คาดังกล่าวนั้น
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ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า pedagogy ซึ่ งหมายถึงทฤษฎีและการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนและ
วิธีสอน (Collins Cobuild English Dictionary 1998) ในเรื่ องนี้ วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541 : 11)
กล่าวว่า ศาสตร์ ทางการสอน (Pedagogy) ได้แก่ วิธีสอน เทคนิ คการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการสอน นอกจากนี้ คณะกรรมการคุรุสภา (2548) ได้กาหนดมาตรฐานความรู ้ของผู ้
ประกอบวิชาชี พครู ว่าประกอบด้วย ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู การพัฒนาหลักสู ตร การจัด
การเรี ยนรู ้ จิตวิ ทยาสาหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
การวิจยั ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความเป็ นครู และการฝึ ก
ปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน ซึ่ งมาตรฐานความรู ้ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นศาสตร์การสอนในวิชาชีพ
ครู ตลอดจนศาสตร์ ก ารสอนดัง กล่ า วได้ป รากฏอยู่ ร ายวิ ช าชี พ ครู ข องคณะครุ ศาสตร์ แ ละ
ศึกษาศาสตร์ ทว่ั ประเทศ รวมทั้งหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พุทธศักราช 2547 โดยโครงสร้างหลักสู ตรหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย
ศาสตร์ ดา้ น 1) พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลักสู ตรและการพัฒนา
หลักสู ตร 3) วิธีสอนศาสตร์ การเรี ยนการสอนและการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ 4) จิ ตวิทยา 5)
เทคโนโลยี การศึกษา 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การวิจยั ซึ่ งสะท้อนให้เห็นศาสตร์ การ
สอนในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ จากรายงานการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ของ ดิเรก
พรสี มา และคณะ (2546) กล่าวถึงคุณลักษณะด้านความรู ้ของครู ว่าครู ตอ้ งมีความรู ้ในวิชาที่สอน
อย่างแท้จริ ง สามารถเชื่อมโยงทฤษฎี ศาสตร์ ความรู ้มาสู่ การปฏิบตั ิได้ ทั้งการปฏิบตั ิในระดับสากล
และระดับท้องถิ่น มีความรู ้ดา้ นการวิจยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาษาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
แสวงหาความรู ้ ความรู ้ดา้ นเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัด การประเมินผลและสามารถประยุกต์
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รู ้ขอ้ มูลข่าวสารรอบตัว และเรื่ องราวท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้และฝึ กให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์วิจารณ์ได้ นอกจากนี้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา (2546)
ยังระบุถึงการนาศาสตร์ การสอนมาเป็ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิงานตามวิชาชี พในหลายมาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 3
มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้
เกิ ดผลจริ ง มาตรฐานที่ 6 จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ เกิ ดแก่ ผูเ้ รี ยน และ
มาตรฐานที่ 12 สร้ างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ในทุกสถานการณ์ ทุกมาตรฐานที่ กล่าวมาล้วน
เกี่ยวข้องกับการใช้ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเป็ นฐานของการคิดตัดสิ นใจปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้
อย่างมีวิจารณญาณ
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556 พบว่า มีการระบุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตว่า “เพื่อผลิต
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บัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็ นเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และ
มีคุณลักษณะเป็ นผูร้ อบรู ้ มีทกั ษะในวิชาชี พ สามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่ การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาต่อวิชาชีพ เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดของ
พันธกิจตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวไม่พบการกล่าวถึงการพัฒนานักศึกษาในด้านการคิดและการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ นอกจากนี้ จากการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสู ตรปรับปรุ ง) ฉบับปี พ.ศ. 2547
ไม่ พ บการระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาการคิ ด และการสอนคิ ด ไว้โ ดยตรง
เป็ นวัตถุประสงค์ซ่ ึ งต้องอาศัยการตีความสาหรับการนาไปปฏิบตั ิ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของ
อาจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะท่ า นที่ จ ะให้ ค วามส าคัญ กับ การสอนคิ ด ในรายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่า งไร
นอกจากนี้ ในรายวิชาชี พครู ของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่ามีส่วนเกี่ ยวข้องกับทักษะการคิดขั้นสู ง
ทั้งสิ้ น 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 471 407 การพัฒนากระบวนการคิด รายวิชา 471 102 เทคนิ คการ
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และรายวิชา 471 103 กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและอารมณ์ แต่ท้ งั นี้
รายวิชาดังกล่าวก็ยงั มีโครงสร้างเนื้อหาตามคาอธิบายรายวิชาที่ ไม่ครอบคลุมกระบวนการคิดขั้นสู ง
ที่สาคัญและจาเป็ นได้ครบถ้วน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นประเด็นอันอาจเป็ น
ข้อจากัดในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู เนื่ องด้วยรายวิชาตามหลักสู ตรที่ยงั ไม่สอดคล้องกับความ
คาดหวังในการพัฒนาครู วิชาชี พ ที่ตอ้ งมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะของนักคิดทั้งในระดับสากล
และในระดับประเทศ ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ดงั กล่าวแล้ว ผลการสัมมนานักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา ตามหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตร 5 ปี ) ระหว่างปี การศึกษา 2551-2552 พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มเวลา 1 ปี ว่ามีปัญหาบางประการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ปั ญหาด้าน
มนุ ษยสั มพันธ์ และการสื่ อสารกับ ครู แ ละบุ ค ลากรภายในโรงเรี ย นและครอบครั ว ของนักเรี ย น
ปั ญหาด้านการจัดการชั้นเรี ยน โดยเฉพาะการจัดการพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา และปั ญหาด้านการ
ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน สาหรั บ
ปั ญหาสองด้านสุ ดท้ายนี้ นับว่าเป็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมาก สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวเกิ ดจากการที่
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อาจมีขอ้ จากัดในการเชื่อมโยงและประยุกต์ศาสตร์การเรี ยนการ
สอนมาเป็ นพื้นฐานในการคิดตัดสิ นใจเลือกวิธีการ และปฏิบตั ิทางวิชาชีพ การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
จึงอิงอยูบ่ นความเคยชินและการทาตามแบบ ซึ่งในบางกรณี อาจขาดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการแก้ปัญหาให้ลุล่วง (สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552) นอกจากนี้ จากงานวิจยั ประเมินหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจยั พบว่า ผลผลิตของหลักสู ตรยังมีขอ้ จากัดด้าน
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การคิดโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยยังไม่สามารถระบุเหตุผลทางวิชาการประกอบการ
ตัดสิ นใจปฏิบตั ิในวิชาชีพครู ได้ดีเพียงพอ และยังไม่สามารถให้คาอธิ บายถึงเหตุผลและผลของการ
ปฏิบตั ิเรื่ องต่างๆ แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง ได้อย่างเหมาะสม
เท่าที่ควร (สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554) สิ่ งที่กล่าวมา
แสดงให้เห็นว่าหลักสู ตรการผลิตครู ดงั กล่าว แม้จะเป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ แต่ยงั มี
ข้อจากัดบางประการในด้านศักยภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
อย่างไรก็ตามการพัฒนาครู น้ ันควรเริ่ มตั้งแต่สถาบันผลิตครู และการพัฒนาครู ให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการปฏิบตั ิวิชาชี พโดยใช้ศาสตร์ การเรี ยนการสอน
เป็ นฐานของการคิ ด นั้น มี ด้ว ยกัน หลายวิ ธี ดัง ที่ วัช รา เล่ า เรี ย นดี (2552 : 31) กล่ า วถึ ง ยุท ธวิ ธี
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าประกอบด้วย เทคนิค CATS (Classroom
Assessment Techniques) เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Cooperative Learning Strategies) เทคนิ ค
การใช้คาถาม (Using Questions) และเทคนิคกรณี ศึกษา และการอภิปราย (Case Study / Discussion
Method) สาหรั บวิธีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพวิธีหนึ่ งในหลักสู ตรการผลิตครู คือ
การใช้กรณี ศึกษา (Case Study) ซึ่ งเป็ นกรณี ที่เกี่ยวข้องกับ นักเรี ยน ครู ชั้นเรี ยน และโรงเรี ยน
(สาลี ทองธิว 2531; Zeichner 1986; Powell 1995 and Santos 1994) สอดคล้องกับที่ คลินเฟลด
(Kleinfeld 1997) กล่าวถึงวิธีสอนแบบเน้นกรณี ศึกษาในการฝึ กหัดครู ว่าเป็ นการใช้กรณี ศึกษาเรื่ อง
จริ งที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมา เป็ นการสอนด้วยปั ญหาที่เป็ นรู ปธรรมโดยให้ผเู ้ รี ยน วิเคราะห์ เป็ น
ตัวกระตุน้ การอภิปราย การคิดพิจารณาอย่างจริ งจังในสาเหตุของแต่ละสถานการณ์ โดยสนทนาถึง
ภูมิหลังและการคิดของคนในสถานการณ์น้ นั ๆ ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงปั ญหาในชั้นเรี ยนที่
เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม และสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ในศาสตร์ ทางการเรี ยนการสอน คุณธรรม
การเมือง และนโยบายทางการศึกษา ตลอดจน แมททิงลี (Mattingly 1991 : 237) กล่าวถึงเรื่ องราว
ในกรณี ศึกษาว่านอกจากจะมีความหมายในการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้เกิดการ
คาดการณ์ เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ เ ริ่ มต้น จนจบได้อ ย่ า งหลัก แหลมก่ อ นเข้า ไปสู่
สถานการณ์ น้ ัน นอกจากนี้ จิ นตนา ยูนิพนั ธุ์ (2537) กล่าวไว้โดยสรุ ปว่า การเตรี ยมผูป้ ระกอบ
วิชาชี พที่มีลกั ษณะที่เพียบพร้อมด้วยความรู ้ ความสามารถในการประกอบอาชี พ มีทกั ษะในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งในสังคมที่ซบั ซ้อนได้ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่นกั การศึกษาต้อง
ค้นหาวิธีสอนที่มุ่งเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื บค้นความรู ้ดว้ ยตนเองและการแก้ปัญหา
ที่เกิ ดขึ้นจริ งให้ได้ วิธีสอนที่ใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ได้แก่ การใช้กรณี ศึกษา และ
เสริ มศรี ไชยศร (2539 : 106-107) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้กรณี ประกอบการสอน เป็ นวิธีหนึ่ งที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพเฉพาะเรื่ องกรณี ที่
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อาจนามาใช้ในการสอน จะเป็ นเรื่ องสมมติข้ ึนหรื อเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งก็ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและเกิดความรู ้สึกนึกคิดต่าง ๆ ขึ้น ครู ผสู ้ อนนากรณี มาใช้ใน
เชิงอุปนัย (Inductive) หรื อนิรนัย (Deductive) ขึ้นอยูก่ บั ความมุ่งหมายของครู เอง ถ้านามาใช้ในเชิง
อุปนัย ครู จะยกกรณี ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์เพื่อสรุ ปปั ญหา แนวคิด และแนวทางนามาใช้แก้ปัญหาเอง
แต่ถา้ ใช้ในเชิงนิรนัย ครู จะอธิบายหลักการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วยกกรณี ข้ ึนมาประกอบเป็ นตัวอย่าง
ชัดเจนขึ้น ซึ่งผลการวิจยั ของ ซานโตส (Santos 1994) พบว่า วิธีการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาจะทา
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย และเป็ นวิธีที่ถูกต้องแม่นยาในการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชั้นเรี ยน โรงเรี ยน และบริ บทของสังคม ประสบการณ์ที่ได้รับจะทาให้เป็ นผูท้ ี่สามารถคิดในเรื่ อง
การปฏิบตั ิงานครู การเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับนักเรี ยน โปรแกรมการศึกษา และการ
ปฏิบตั ิการสอนมากยิง่ ขึ้น เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของพาวเวลล์ (Powell 1994) ที่พบว่าวิธีการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษาเกิ ดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหา และส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้แก่นกั ศึกษาได้ดี
จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กรณี ศึกษา พบว่านักวิชาการได้บญั ญัติคาดังกล่าว
ไว้ในภาษาไทยว่า กรณี กรณี ศึกษา กรณี ตวั อย่าง และการศึกษาเป็ นรายกรณี ซึ่ งมาจากศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Case Method Case Study และ Case-based Learning (จินตนา ยูนิพนั ธุ์ 2537;
เสริ มศรี ไชยศร 2539; วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 83 และ Santos 1994) ซึ่ งในการวิจยั นี้ จะใช้คาว่า
กรณี ศึกษา(Case Study) และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา(Case-based Learning)โดยตลอด
อย่างไรก็ตามการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเริ่ มที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1869-1870 โดย คริ ส
โตเฟอร์ แลงเดล (Christopher C. Langdell) ซึ่งนาไปใช้สอนวิชาด้านกฎหมาย และในวงการแพทย์
นาเอาเทคนิค การสอนนี้ ไปใช้ในศตวรรษที่ 19 (กาญจนา เกียรติประวัติ ม.ป.ป. : 134) การสอน
โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะใหม่ในการฝึ กหัดครู (Siverman, Welty and Lyon
1992 อ้างถึงในวารี รัตน์ แก้วอุไร 2541 : 69 ) สาหรับความหมายของการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
สมพงษ์ จิ ตระดับ (2530 : 83) กล่าวว่า เป็ นสื่ อการสอนที่สร้ างขึ้นบนระบบปั ญหา และการให้
ข้อมู ลที่ น่ า สนใจ เพื่ อเสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนมี พ ฒ
ั นาการและทัก ษะในเรื่ องของการคิด วิเคราะห์
ตัดสิ นใจ การให้เหตุผล และมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้ วารี ถิระจิตร (2534 : 199) กล่าวว่า
กรณี ศึกษามีลกั ษณะเป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็ก เป็ นเรื่ องที่มีประเด็นปั ญหา
และยังหาข้อยุติไม่ได้ หรื ออาจเป็ นเรื่ องที่สมบูรณ์ในตัวเอง แต่จะสร้างให้เด็กรู ้จกั อภิปราย ถกเถียง
และคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจจากเหตุผลและการให้แนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ จินตนา ยูนิพนั ธุ์
(2536) กล่ า วว่า กรณี ศึก ษาเป็ นการสอนโดยอ้อม ซึ่ งผูส้ อนจัด เตรี ย มกรณี พร้ อมก าหนดแนว
ทางการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองหรื อ เรี ย นรู ้ พ ร้ อ มกับ เพื่ อ นผูเ้ รี ย นด้ว ยกัน เป็ นกลุ่ ม โดยมี ผูส้ อนเป็ น
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ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ (Learning Facilitator) ซึ่งอาจเป็ นการเรี ยนรู ้โดยตรงหรื อผูเ้ รี ยนทากรณี ศึกษา
ด้วยตนเองนอกห้อง ก็ได้ ประกอบ คุปรัตน์ (2537) กล่าวว่า กรณี ศึกษา หมายถึง การนาเสนอ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้ประสบมา อาจจะเป็ นในรู ปของแต่ละบุคคล กลุ่มคนหรื อองค์กร เป็ นการ
พรรณนาสถานการณ์ จริ งในสภาพแวดล้อมที่จาเป็ นต้องมี การตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ เป็ นการ
กระตุน้ และเปิ ดโอกาสให้มีการมองในหลายแง่มุม และให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม เป็ น
การสอนที่ตอ้ งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ผูเ้ รี ยนจะมี
บทบาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่ารอฟังสิ่ งที่ผสู ้ อนป้ อน หรื อเพียงรอจดจาหรื อทาความเข้าใจ
และทิศนา แขมมณี (2552 : 362) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กฝนการเผชิญ และแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิด
วิเคราะห์และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ จากการสังเคราะห์
ความหมายของการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา ทาให้สรุ ปได้ว่าหมายถึง การใช้กรณี ที่เป็ นสภาพการณ์
จริ งหรื อสร้างขึ้น เป็ นสื่ อเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณี น้ นั และเกิด
การคิ ด วิเ คราะห์ ตดั สิ น ใจแก้ปัญหา โดยเน้น ทั้งการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง และการเรี ย นรู ้
ร่ วมกัน โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูส้ นับสนุนและกระตุน้ การเรี ยนรู ้
ในด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษานั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้นาเสนอไว้ใน
ทานองเดี ยวกัน ซึ่ งสามารถสังเคราะห์ได้ว่าประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (กาญจนา เกี ยรติประวัติ
2524 : 84; สาลี ทองธิว 2536 : 135; ประกอบ คุปรัตน์ 2537; วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 83; ทิศนา
แขมมณี 2552 : 362-363; Mellish and Brink 1990 and Easton 1993 : 12)
1. การนาเข้าสู่กรณี ศึกษา เป็ นการเร้าความสนใจและแนะนาจุดมุ่งหมายของการศึกษา
กรณี ศึกษาแต่ละกรณี
2. การเสนอและศึกษากรณี ศึกษา เป็ นการเสนอกรณี ศึกษาผ่านสื่ อต่าง ๆ เป็ นต้นว่า
เอกสาร วีดิทศั น์ หรื อเทปบันทึกเสี ยง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจกรณี ศึกษา
3. การเสนอปั ญหาหรื อคาถาม เป็ นการเสนอปั ญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งมีการประเมิน
หรื อตัดสิ น
4. การวิเคราะห์และอภิปรายกรณี ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อนความคิดระหว่าง
กัน เพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบ
5. การประเมิ นทางเลือกและลงข้อสรุ ป เป็ นการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกหรื อตอบ
คาถามที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับกรณี ศึกษา (Case Study) ตลอดจนขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยกรณี ศึกษา (Case-based Learning) แสดงให้เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ในการนา
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กรณี ศึกษามาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู เนื่องด้วยเป็ นวิธีการที่มี
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กนั และเป็ นวิธีการที่มีคุณค่าดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ เลฟ และเวกเนอร์
(Lave and Wegner 1991) กล่าวสนับสนุนอีกว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสนทนา และกรณี ศึกษาที่มีปัญหา
ซับซ้อน จะช่วยฝึ กทักษะในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนได้อีกด้วย
อนึ่ งจากประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF) โดยกาหนด
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อยใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชี พโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม ความรู ้สึก
ของผูอ้ ื่น ค่านิ ยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชี พ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม 2) ด้า นความรู ้ มี องค์ความรู ้ ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้
หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านทักษะทางปั ญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง
ท าความเข้า ใจและสามารถประเมิ น ข้อ มู ล แนวคิ ด และหลัก ฐานใหม่ ๆ จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่
หลากหลาย และใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาและงานอื่ น ๆ ด้ว ยตนเอง 4) ด้า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่ วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ า มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหา รับผิดชอบ
ในการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชี พ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษา และทาความเข้าใจในประเด็น
ปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม
การใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชี พครู จึงเป็ นวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาวิชาชี พครู บรรลุมาตรฐานดังกล่าวได้โดยเกิด
ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสิ นในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้ตามหลั กความรู ้ คุณธรรม
และจริ ยธรรม
จากการประมวลปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดทาให้ผูว้ ิจ ัยมุ่ ง ประสงค์ที่จะพัฒนา
รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู โดยบูรณาการรู ปแบบการสอนดังกล่าวไว้ในการ
เรี ยนการสอน รายวิชา 471 410 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) ตาม
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่ งเป็ นรายวิชาที่มีโครงสร้างเนื้ อหาเกี่ยวกับการสัมมนา อภิปรายประเด็น หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา และแนวทางการแก้ไข นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาดังกล่าวเป็ น
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 5 ซึ่ งได้ผ่านการศึ กษารายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ การเรี ยนการสอนในกลุ่ม
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วิชาชี พครู และได้ฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา 1 ปี เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว นักศึกษา
ดังกล่าวจึ งมีความรู ้ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพียงพอที่จะนามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานของการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินในการศึกษากรณี ศึกษาได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนในรายวิชาดังกล่าว
มี ป ระเด็ น ที่ ก ว้า งขวางเพี ย งพอส าหรั บ น ามาสร้ า งกรณี ศึ ก ษาที่ หลากหลาย มี ค วามหมาย
มี ป ระโยชน์ และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะสร้ า งความมั่น ใจในความรู ้ ค วามสามารถให้แ ก่
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา และก้าวไปสู่ วิชาชีพครู ในอนาคต และศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์
ของรู ปแบบการสอนที่ พฒั นาขึ้น โดยคาดหวังว่ารู ปแบบการสอนดังกล่าว จะช่ วยให้นักศึกษา
วิชาชี พครู ตามหลักสู ตรดังกล่าวมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และเป็ นบุคลากรวิชาชีพชั้นสู ง ที่มีความรู ้
และทักษะการคิด และสามารถใช้วิถีทางแห่ งปั ญญาในการพิจารณาตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนและพัฒนาวิชาชี พ ตลอดจนเป็ นครู ผสู ้ ามารถเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และเป็ นต้นแบบที่ดี
ด้านการคิดแก่ผเู ้ รี ยนในวัยประถมศึกษาได้อย่างแท้จริ ง
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนด
แบบแผนการวิจยั โดยใช้วิธีการเชิงระบบเพื่อนาสู่กรอบแนวคิดของการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบ
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ดังต่อไปนี้
1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
3. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
4. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์การเรี ยนการสอน
5. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลักการและแนวคิดดังกล่าวนาเสนอโดยสรุ ปสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หลักกำร แนวคิดเกีย่ วกับกำรวิจัยและพัฒนำ
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เป็ นการวิจยั รู ปแบบหนึ่ งที่เน้น
บทบาทของประชาชนในการพัฒนา โดยเป็ นการทดสอบแนวคิดหรื อสิ่ งประดิษฐ์โดยให้ประชาชน
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการทดสอบตั้งแต่การตัดสิ นใจเลือกทาโครงการ การมีส่วนร่ วมในระดับ
ด าเนิ น การ การมี ส่ ว นร่ ว มในการก่ อ สร้ า ง และการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ซึ่ งผลของ
กระบวนการนี้ จะช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการพัฒนาหาวิธีการพึ่งตนเองได้ในที่สุด (อมรา พงศาพิชญ์
2544 : 29-30) จากการศึกษาขั้นตอนของการดาเนินงานการวิจยั เพื่อพัฒนา สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนหลัก
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ของการดาเนินการวิจยั และพัฒนานั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2554 : 31) ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Research : R1) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) : การพัฒนาและ
หาประสิ ทธิภาพรู ปแบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Research : R2) : การทดลองใช้
รู ปแบบการสอน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ปรับปรุ งและปรับปรุ ง (Development : D2) :
การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน
หลักกำร แนวคิดเกีย่ วกับกำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน
การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นการใช้ก ระบวนการของวิธีเชิ งระบบ (System
Approach) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนให้บรรลุผลสาเร็ จ ทั้งนี้ สงัด
อุทรานันท์ (2532 : 24) สรุ ปไว้ว่า ระบบประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ประการ คือ 1) องค์ประกอบ
ของสิ่ งต่าง ๆ 2) การกระทาต่อกันขององค์ประกอบ และ 3) จุดหมายปลายทางของการกระทา หรื อ
อาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ระบบประกอบด้วย 1) ตัวป้ อน (Input) ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบของระบบ
2) ดาเนิ นการ (Process) ซึ่ งเป็ นการนาเอาส่ วนประกอบมาปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ต่อกัน และ
3) ผลผลิต (Output) เป็ นจุ ดหมายปลายทางของระบบนั่นเอง การกาหนดส่ วนประกอบไว้เพียง
3 ประการนี้ อาจจะไม่เป็ นการเพียงพอ ถ้าจะให้การทางานของระบบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แล้ว การทางานอย่างเป็ นระบบที่มีความสมบูรณ์จะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 5 ส่ วน คือ 1) ตัวป้ อน
2) กระบวนการดาเนิ นงาน 3) ควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ข้อมูลป้ อนกลับ ส่ วนการออกแบบ
การเรี ย นการสอน เป็ นกระบวนการแก้ปัญ หาการเรี ย นการสอนอย่า งเป็ นระบบ เพื่อ ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หรื อเงื่อนไข
การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้การจัดการเรี ยน
การสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัย ข้อมูลความรู ้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี
การสอน ทฤษฎี การสื่ อสาร ตลอดจนทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (กาญจนา
คุณารักษ์ 2545 : 7 และไชยยศ เรื องสุ วรรณ 2533 : 12) สาหรับขั้นตอนการออกแบบการเรี ยน
การสอน (Instructional Design : ID) ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไปตามแนวคิดของ
ครู ส( Kruse 2007) และดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005) ดังนี้
ADDIE Model ( Kruse 2007) ประกอบด้วยขั้นตอนโดยสรุ ปดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการจาเป็ น
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา
2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบ
ที่ให้บรรลุเป้ าหมาย (Deign Instruction)
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3. ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน (Develop Materials)
4. ขั้น น าไปใช้ (Implement
Phase) เป็ นการนานวัตกรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ไปใช้
ประกอบด้ว ย การวางแผนในการบริ ห ารจัด การในการน าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ และ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผล
ของสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
แบบจาลองการออกแบบระบบการสอนของดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey 2005: 1-8) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 10 องค์ประกอบ คือ 1) กาหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนการสอน (Identify instructional goals) เป็ นการกาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยวิเคราะห์การ
ปฏิบตั ิงาน (Analyze performance) และวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น (Conduct needs assessment)
2) วิเคราะห์การเรี ยนการสอน (Analyze instruction) เป็ นขั้นของการวิเคราะห์ว่าจะต้องดาเนินการ
ต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ 3) วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและบริ บท (Analyze
learners and contexts) 4) เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Write performance objective) เป็ นการ
ระบุให้ชดั เจนว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถทาอะไรได้บา้ งในด้านความรู ้และการปฏิบตั ิ 5) พัฒนาเครื่ องมือ
ประเมินผล (Develop assessment instrument) 6) พัฒนากลยุทธ์การสอน (Develop instructional
strategy) 7) พัฒนาและเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน (Develop and select instructional materials) 8)
ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรี ยนการสอน (Design and conduct formation evaluation of
instruction) 9) ทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน (Revise instruction) 10) ออกแบบและการ
ประเมินผลภายหลังการเรี ยนการสอน (Design and conduct summative evaluation)
จากการศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวมา
ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ องค์ประกอบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีการดาเนิ นงานสัมพันธ์กนั
เพื่ อ ให้ก ารจัด การเรี ย นการสอนบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ ต ้อ งการกับ ขั้น ตอนการออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอน (Instructional System Design) โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตามแนวคิดของ
ครู ส และแบบจาลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey 2005: 1-8) ร่ วมกับกรอบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) กาหนดขั้นตอน
การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการสอนดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 :
Analysis) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การ
ออกแบบและพัฒนา (Development - D1 : Design and Development) เป็ นการออกแบบ พัฒนาและ
หาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการสอนไปใช้ (Research - R2 :
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Implementation) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการสอน และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
การสอน (Development - D2 : Evaluation) เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน และนาเสนอ
รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
หลักกำร แนวคิดเกีย่ วกับกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษำ (Case based Learning)
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (Case based Learning) เป็ นการใช้กรณี (Case)
ที่เป็ นสภาพการณ์จริ งหรื อสร้างขึ้น เป็ นสื่ อเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กรณี น้ นั และเกิดการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจแก้ปัญหา โดยเน้นทั้งการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และ
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษานั้น สังเคราะห์ เป็ นกระบวนการประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (กาญจนา เกี ยรติ
ประวัติ 2524 : 84; สาลี ทองธิว 2536 : 135; ประกอบ คุปรัตน์ 2537; วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 83;
ทิศนา แขมมณี 2552 : 362-363; Mellish and Brink 1990 and Easton 1992 : 12)
1. การนาเข้าสู่กรณี ศึกษา เป็ นการเร้าความสนใจและแนะนาจุดมุ่งหมายของการศึกษา
กรณี ศึกษาแต่ละกรณี
2. การเสนอและศึ ก ษากรณี ศึ ก ษา เป็ นการเสนอกรณี ศึ ก ษาผ่า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่
เอกสาร วีดิทศั น์ หรื อเทปบันทึกเสี ยง เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจกรณี ศึกษา
3. การเสนอปั ญหาหรื อคาถาม เป็ นการเสนอปั ญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งมีการประเมิน
หรื อตัดสิ นใจ
4. การวิเคราะห์และอภิปรายกรณี ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อนความคิดระหว่าง
กัน เพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบ
5. การประเมิ นทางเลือกและลงข้อสรุ ป เป็ นการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกหรื อตอบ
คาถามที่มีความเหมาะสมที่สุด
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึ กษาในระดับอุดมศึกษานั้นปรากฏพวกในวงการแพทย์
และการพยาบาล สาหรับการนากรณี ศึกษามาใช้ในวิชาชีพครู น้ นั คลินเฟลต (Kleinfeld 1997)
กล่ าวโดยสรุ ปว่า สามารถทาให้ผูเ้ รี ย นตระหนักถึ งปั ญหาต่ าง ๆ ในชั้นเรี ย นที่ เ กิ ดขึ้ น อย่างเป็ น
รู ปธรรม นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนาการคิดระดับสู งได้ (Santos 1994 and Powell 1994) นอกจากนี้
จากการวิจยั ของ วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) พบว่า การนากรณี ศึกษามาใช้ในวงการฝึ กหัดครู น้ ัน
สามารถทาให้นกั ศึกษาครู มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้สูงขึ้น การวิจยั ครั้งนี้ จึงสนใจที่จะนา
ตัวแปรดังกล่าวมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
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หลักกำร แนวคิดเกีย่ วกับศำสตร์ กำรเรียนกำรสอน (Science of Teaching)
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ มีหลักการ ทฤษฎี และแบบแผน
รองรับการจัดการเรี ยนการสอนจึ งเป็ นศาสตร์ และศิลป์ จากผลการประชุ มนานาชาติว่าด้วยการ
เตรี ยมครู สาหรับศตวรรษที่ 21 ระบุวา่ คุณลักษณะที่จาเป็ นของครู ที่มีคุณภาพ คุณลักษณะหนึ่งคือครู
ต้องมีความสามารถในการนาวิชาครู ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีวิธีสอนที่หลากหลาย ตลอดทั้งมี
วิธีการและยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ (Assin 1995: 24) กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
การนาความรู ้ดา้ นศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาเป็ นพื้นฐานในการประเมินและตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ปั ญ หา ข้อ โต้แ ย้ง หรื อข้อ อ้า งที่ เ กี่ ย วกับ การจัด การเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล ทั้งนี้ พจนานุกรมภาษาอังกฤษของคอลลินส์ (Collins Cobuild English Dictionary
1998) (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2552 : 10) กล่าวว่า ศาสตร์การเรี ยนการสอนเป็ นการศึกษา และ
เป็ นทฤษฎีของวิธีสอนต่าง ๆ และหลักการต่าง ๆ ของการสอน สาหรับบีแทม และชาร์พ (Beetham
and Sharpe 2007 : 1) กล่าวถีงการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู ว่า เป็ นการใช้ศาสตร์และศิลป์ ของการสอน
โดยเน้นและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2552 :
10) ให้ความหมายของศาสตร์การสอนว่าเป็ นระบบวิชาความรู ้เกี่ยวกับการสอน
นอกจากความหมายดังกล่าว คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ได้มีการกาหนดสาระความรู ้
และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า
หรื อคุ ณ วุฒิอื่น ที่ คุรุสภารั บรอง โดยมี ความรู ้ ประกอบด้ว ย 1) ภาษาและเทคโนโลยีสาหรั บครู
2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาสาหรับครู 5) ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การศึกษา 6) การบริ หารจัดการในห้องเรี ย น 7) การวิจยั ทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็ นครู ซึ่งสะท้อนให้เห็นศาสตร์การเรี ยนการสอน โดยระบุ
ว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ตอ้ งมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว
นอกจากนี้ หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยศิ ลปากร (หลักสู ตรปรั บปรุ ง
ฉบับปี พ.ศ. 2547) ได้ระบุหมวดวิชาชีพครู บงั คับ อันเป็ นศาสตร์การเรี ยนการสอนซึ่งประกอบด้วย
1) พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
3) วิธีสอน ศาสตร์ การเรี ยนการสอนและการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยี
การศึกษา 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การวิจยั วิชาดังกล่าวนั้นเป็ นวิชาที่ประกอบด้วยองค์
ความรู ้ที่เป็ นศาสตร์ทางการเรี ยนการสอนตามมโนทัศน์ของแต่ละวิชา
จากสิ่ งที่กล่าวมาเป็ นแนวทางให้สรุ ปได้ว่า ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเป็ นองค์ความรู ้ที่
นักการศึกษาและนักวิชาการได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และพิสูจน์ตรวจสอบด้วยกระบวนการทาง
วิ ทยาศาสตร์ จนได้องค์ความรู ้ ที่ชัดเจน องค์ค วามรู ้ ดังกล่ าวประกอบด้ว ย ความรู ้ ด้านปรั ชญา
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การศึกษา หลักสู ตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีก ารศึกษา และการวัดและประเมินผล
ซึ่งผูว้ ิจยั นามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
หลักกำร แนวคิดเกีย่ วกับกำรคิดอย่ ำงมีวจิ ำรณญำณ (Critical Thinking)
การคิดอย่างมี วิจารณญาณ เป็ นทักษะที่จาเป็ นยิ่งต่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของคนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ งใช้วิจารณญาณในการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ที่รวดเร็ วหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู ในการปฏิบตั ิวิชาชี พ
เป็ นผูฝ้ ึ กกระบวนการคิด และเป็ นต้นแบบแก่นกั เรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นกระบวนการ
คิ ด พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ปั ญ หา หรื อข้อ โต้แ ย้ง อย่ า งรอบคอบโดยใช้ส ารสนเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้องอย่า งมี เ หตุ ผล ใช้ท ัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ น หรื อ ตัด สิ น ใจลง
ข้อสรุ ปได้
ด้านองค์ประกอบหรื อกระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
นาเสนอไว้โดยมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปบ้างในบางประเด็น ซึ่ งสามารถสังเคราะห์
(Dressel and Mayhew 1957; Decaroli 1973 ; Ennis1985; Kneedler 1985; Paul 1993 ; Woolfolk
1995; Center of Critical Thinking Somona State University 1996; Angeili and Valanides 2009 :
326 ) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
1. การกาหนดเป้ าหมายของการคิด เป็ นการพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ ข้อโต้แย้ง
หรื อข้ออ้าง ต่างๆ แล้วกาหนดเป้ าหมายของการคิด
2. การนิ ยามปั ญหาหรื อคาถาม เป็ นการระบุปัญหาหรื อคาถามที่เกิดขึ้น และกาหนด
ปัญหาที่ตอ้ งการค้นหาคาตอบ
3. การก าหนดสมมติ ฐ าน เป็ นการระบุ ส มมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข้อ ง และจัด ล าดับ ของ
สมมติฐานที่เป็ นไปได้
4. การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการพิจารณาความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งข้อมูล และความเพียงพอของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. การประเมินและตัดสิ นใจ เป็ นการประเมินผลการคิด และตัดสิ นใจลงข้อสรุ ปอย่าง
สมเหตุสมผลที่สุด
นอกจากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวไว้ ซึ่ งนามาเป็ นกรอบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ (Trait) ของผูท้ ี่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ยังเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ประสบผลสาเร็ จได้ เนื่องจาก
การฝึ กคิ ด จ าเป็ นต้อ งฝึ กคุ ณ ลัก ษณะควบคู่กัน เนื่ อ งจากคนที่ มีค วามสามารถในการคิ ด ดี จะมี
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คุณลักษณะของผูท้ ี่ มีการคิดที่เด่ นชัด(ทิศนา แขมมณี 2549:103) การวิจยั ครั้งนี้ จึงให้ความสนใจ
ศึกษาในประเด็นดังกล่าวด้วยอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ จากการสังเคราะห์ลกั ษณะของผูม้ ีความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญนาเสนอไว้ พบว่าประกอบด้วย (Ennis 1985; Paul 1993, อ้างถึงใน ทิศ
นา แขมมณี 2544; ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ 2551 และ; Bassham and others 2011 : 25-26) มีความ
กระตือรื อร้นและมีแรงจูงใจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริ งในประเด็นต่าง ๆ มีความสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอาศัยหลักการ เหตุผล สถานการณ์คบั ขัน แม้จะขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น มีความสามารถทาความเข้าใจ วิเคราะห์ประเมิน ข้อโต้แย้งและความคิดเห็นที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการสรุ ปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยอาศัยหลักเหตุผล ยอมรับ
และเชื่อมัน่ ในสติปัญญาและตระหนักถึงข้อจากัดของตนเอง รับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์
ความเชื่ อ และสมมติฐานในมุมมองที่แตกต่างออกไป เชื่ อมัน่ ในข้อเท็จจริ งและหลักฐานมากกว่า
ความชอบหรื อความสนใจส่ วนตัว ระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู ้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ
มีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกังวลกับความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม สามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหา
ได้โดยไม่ดว้ ยของกลุ่ม ระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู ้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ มีอิสรภาพ
ทางความคิดโดยไม่วิตกกังวลกับความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม สามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหาได้โดยไม่
สับสนกับรายละเอียดปลีกย่อย มีความกล้าทางปั ญญาที่จะเผชิ ญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจาก
ความคิดความเชื่ อพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ มีความอยากรู ้อยากเห็น และอยากค้นหาความจริ งใน
ประเด็นที่สนใจ มีความมานะพยายามที่จะสื บค้นเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค และมีความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง
สาหรับหลักการ แนวคิด การวิจยั และพัฒนา การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน การ
สอนโดยใช้กรณี ศึกษา แนวคิดเกี่ ยวกับศาสตร์ การเรี ยนการสอน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผูว้ ิจยั นามาสร้างกรอบแนวคิด เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู สรุ ป
สาระสาคัญตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน (Research - R1: Analysis) ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้อ งการจ าเป็ นในการพัฒ นารู ป แบบการสอน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
วิชาชีพครู ศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2547 และ
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551 – 2556 วิเคราะห์ส่ิ งที่
คาดหวังกับสิ่ งที่เป็ นอยู่ในสภาพปั จจุบนั จากข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย และเป้ าหมายเกี่ยวกับการ
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พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็ นจริ งที่ปรากฏในการจัด
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2547 ศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการสอน กรณี ศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กรณี ศึกษา ศาสตร์การเรี ยนการสอน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เมื่ อได้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์เบื้องต้นดังกล่าว จากวิธีการออกแบบวิธีคิดผลลัพธ์ที่
คาดหวัง (Desired Outcomes) ทาให้ได้แนวทางในการสังเคราะห์รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนำรู ปแบบกำรสอน (Development (D1): Design and
Development) ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นของการออกแบบร่ างรู ปแบบการสอนและหาประสิ ทธิภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งในขั้นนี้ผวู ้ ิจยั ได้พิจารณาดาเนินการขั้นออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือต่างๆควบคู่กนั
ไป โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ข องรู ป แบบการสอนที่ ชัด เจนและใช้เ ป็ นแนวทางเพื่ อ การตัด สิ น ใจในการก าหนด
องค์ประกอบของร่ างรู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ทั้งนี้ข้นั ตอนและกระบวนการของร่ างรู ปแบบการสอน เรี ยกว่ารู ปแบบการสอน
โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู พีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) ประกอบด้วยกระบวนการที่เป็ น
การปฏิบตั ิ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation) ประกอบด้วย
1.1 ผูส้ อนเร้ าความสนใจนักศึกษาและแจ้งจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรี ยน
1.2 ผูส้ อนทบทวนความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ใหม่ก่อนเข้า
สู่ กรณี ศึกษา
1.3 ผูส้ อนเติมเต็มความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น
ขั้นที่ 2 ขั้นนาสู่กรณี ศึกษา (Case Presentation) ประกอบด้วย
2.1 ผูส้ อนน าเสนอกรณี ศึ ก ษาที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หาและแนว
ทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งประเมินและตัดสิ น
2.2 นักศึกษาสะท้อนประเด็นหรื อมุมมองต่อปัญหา
2.3 นัก ศึ ก ษาเข้า กลุ่ ม ตามแนวคิ ด ในการมี ประเด็น หรื อมุ มมองต่ อปั ญหาที่
เหมือนหรื อคล้ายกันแล้วร่ วมศึกษาปัญหาที่สนใจร่ วมกัน
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution) เป็ นขั้นที่ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
วิเคราะห์ สะท้อน อภิปรายและประเมินวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์การเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้อง
เป็ นฐานของการคิดหาคาตอบของแต่ละกลุ่ม ตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย
1) การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
2) การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3) การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4) การกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้
5) การประเมินและตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
ขั้นที่ 4 ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ (Sharing with Group) เป็ นขั้นที่นกั ศึกษากลุ่มย่อย
เสนอวิธีการแก้ปัญหาต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งปันประสบการณ์แก่กนั
ขั้นที่ 5 ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ (Construction for New Knowledge) ประกอบด้วย
5.1 นักศึกษาแต่ละคนอภิปรายแนวทางการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
5.2 นักศึกษาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ และสรุ ปสาระสาคัญของการ
เรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3 นำรู ปแบบกำรสอนไปใช้ (Research (R2) : Implementation) ในขั้นนี้ เป็ น
ขั้นตอนของการนารู ปแบบต้นแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้ ตามหลักการ แนวคิดและ
แนวทางการปฏิบตั ิ โดยมีกระบวนการในการปฏิบตั ิ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation)
ขั้นที่ 2 ขั้นนาสู่กรณี ศึกษา (Case Presentation)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution) ประกอบด้วย
1) การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
2) การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3) การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4) การกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้
5) การประเมินและตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
ขั้นที่ 4 ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ (Sharing with Group)
ขั้นที่ 5 ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ (Construction for New Knowledge)
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ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งรู ปแบบกำรสอน (Development (D2) : Evaluation) เป็ นขั้นตอน
ของการน าผลการประเมิ น รู ป แบบการสอนหลัง การทดลองน าร่ า งรู ป แบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึ ก ษาไปทดลองใช้ใ นขั้น ตอนที่ 3 ซึ่ งประมวลผลการปฏิ บตั ิ ทุ กองค์ประกอบเพื่อ พิ จารณา
ทบทวนและปรับปรุ งรู ปแบบต้นร่ างการสอนและตรวจสอบความสมบูรณ์จากการนารู ปแบบไป
ทดลองใช้จริ งก่อนที่จะนาไปใช้เผยแพร่ ต่อไป
การวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา R & D (Research
and Development) ตามแนวคิดของวิธีการเชิงระบบและนาทฤษฎีการออกแบบการเรี ยนการสอน
เชิงระบบมาประยุกต์ และบูรณาการในการสร้างรู ปแบบการสอนร่ วมกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา (Case based Learning) เพื่อส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ทาให้ได้รูปแบบการสอนที่ผา่ นกระบวนการ วิธีการเชิงระบบในทุกขั้นตอน ทาให้ได้รูปแบบที่มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลที่สอดคล้องตามปั ญหาและความต้องการของสถาบัน นอกจากนี้ การ
พัฒนารู ปแบบการสอนในครั้งนี้ ยงั ได้สนองตอบต่อเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู ที่ตอ้ งพัฒนากระบวนการทั้งด้านความรู ้ ความสามารถในด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังแผนภาพที่ 1

รู ปแบบกำรสอนโดยใช้ กรณีศึกษำทำงศำสตร์ กำรเรียนกำรสอนเพือ่ ส่ งเสริมควำมสำมำรถด้ ำนกำรคิดอย่ ำงมีวจิ ำรณญำณของนักศึกษำวิชำชีพครู

Research (R1) : Analysis
1. ศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน

Development (D1): Design and Development
2. ออกแบบและพัฒนำรู ปแบบกำรสอน

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษาทีเกี่ยวข้องกับ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู
2. ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2547 และแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ 2551-2556
3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพ และปัญหา จากการสัมภาษณ์
นักศึกษาวิชาชีพครู ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
และผูใ้ ช้บณั ฑิตวิชาชีพครู
3. วิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังในเชิงนโยบายการศึกษา กับสภาพ
จริ งที่ปรากฏตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2547 และแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ 2551-2556
รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน สภาพ และปัญหาของนักศึกษา
วิชาชีพครู
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารู ปแบบการสอน กรณี ศึกษา และการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้กรณี ศึกษา ศาสตร์การเรี ยนการสอน และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
5. ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรู ปแบบ
การสอน

1. (ร่ าง)รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทาง
ศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจยั

2. ตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่ าง) รู ปแบบการ
สอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
3. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน และ
แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา แบบบันทึก
สะท้อนผลการเรี ยนรู้ แบบประเมินความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู แบบประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอน และ
ประเด็นสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการสอนและ
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการสอน
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
5. ปรับปรุ ง. (ร่ าง)รู ปแบบการสอน และเครื่ องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

3. นำรู ปแบบกำรสอนไปใช้
1. ประเมินความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ก่อนใช้รูปแบบ
2. ทดลองใช้รูปแบบตาม
กระบวนการดังนี้
2.1 ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้
2.2 ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา
2.3 ขั้นสรรค์หาวิธีแก้ไข
2.4 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
2.5 ขั้นสื บสานสร้าง
ความรู ้ใหม่

3. ประเมินความสามารถด้านการ
คิดอย่างมี
วิจารญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังใช้รูปแบบ
4. ประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. สอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
ที่มีต่อรู ปแบบการสอน
6. สนทนากลุ่มนักศึกษาและ
คณาจารย์ผเู้ กี่ยวข้องเกี่ยวกับ
รู ปแบบการสอนและการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบการสอน

Development(D2): Evaluation
4. ปรับปรุ งรู ปแบบกำรสอน
1 ปรับปรุ งรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการ
สอนเพื่อส่งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนนาไปใช้
เผยแพร่ ต่อไป

ผลการใช้
รู ปแบบที่
พัฒนาขึ้น
1. ความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
2. คุณลักษณะของ
ผูท้ ี่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
3. ความพึงพอใจ
ของผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อรู ปแบบ
ที่พฒั นาขึ้น
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แผนภาพที่ 1

1.1 ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้
1.2 ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา
1.3 ขั้นสรรค์หาวิธีแก้ไข
1.4 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
1.5 ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่

Research (R2):Implementation
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทาง
ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ดังนี้
2.1 ประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน
2.2 ประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.3 ประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น
คำถำมกำรวิจัย
1. รู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มี อ งค์ ป ระกอบและ
กระบวนการอย่างไร
2. ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ประจัก ษ์ข องรู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
เป็ นอย่างไร ดังนี้
2.1 ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
อยูใ่ นระดับใด และเป็ นอย่างไร
2.2 คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เกิดขึ้นกับนึกศึกษาวิชาชีพครู
อยูใ่ นระดับใด และเป็ นอย่างไร
2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับใด และเป็ นอย่างไร
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู นักศึกษา
วิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
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2. หลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู นักศึกษาวิชาชี พครู
มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับสูง
3. หลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู นักศึกษาวิชาชี พครู
มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนอยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการประยุกต์แบบแผนของการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ประชำกร
ประชากรในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ชั้ นปี ที่ 5
ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย
ปี การศึกษา 2553 จำนวน 125 คน
2. กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 5 สาขาวิชา
การประถมศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553
จำนวน 23 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์ กล่าวคือ
เป็ นนัก ศึ ก ษาที่ ผ่า นการศึ ก ษารายวิ ช าชี พ ครู บ ัง คับ ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ในกลุ่ ม 1) พื้ น ฐาน
การศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร 3) วิธีสอน
ศาสตร์การเรี ยนการสอน 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยีการศึกษา และ 6) การวัดและประเมินผล มาแล้ว
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.2 คุณลักษณะของผูท้ ี่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
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เนือ้ หำที่ใช้ ในกำรทดลอง
เนื้ อหาวิ ชาที่ ใ ช้ใ นการทดลองเป็ นไปตามโครงสร้ างรายวิ ชา 471 410 สัมมนาการ
ประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) 2 (2-0-4) ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ฉบับปี พ.ศ. 2547 ภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553
ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ครั้ งนี้ ใช้เ วลา
ดาเนิ นการทดลองทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ ไม่นับรวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
โดยจัด การเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง ตามตารางเรี ยนของนักศึกษา เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ ิจยั นิยามศัพท์เฉพาะของคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
กำรพัฒ นำรู ป แบบกำรสอน หมายถึ ง กระบวนการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชี พครู ด้วยการนาแบบแผนการวิจยั และพัฒนาและการออกแบบการสอนเชิ ง
ระบบมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั ทั้งกระบวนการ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development - D1 : Design and
Development) ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Research - R2 :Implementation) และขั้นตอนที่ 4 การ
ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน (Development - D2 : Evaluation)
กรณี ศึ ก ษำทำงศำสตร์ กำรเรี ย นกำรสอน หมายถึ ง ลัก ษณะของข้อ ความที่ อ ธิ บ าย
สภาพการณ์ หรื อสภาพปั ญหาภายในโรงเรี ย นประถมศึ กษา ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ ปรั ชญาการศึ ก ษา
หลัก สู ต ร การสอน จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ ก ษา และการวัด และ
ประเมินผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างประกอบกันที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อกระตุน้ ให้
นักศึกษาวิชาชีพครู นาศาสตร์การเรี ยนการสอนมาใช้เป็ นพื้นฐานของการตัดสิ นใจแก้ปัญหาหรื อหา
คาตอบอย่างมีวิจารณญาณ
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รู ปแบบกำรสอนโดยใช้ กรณีศึกษำทำงศำสตร์ กำรเรียนกำรสอน หมายถึง แบบแผนของ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที่ จ ัด ขึ้ น อย่า งเป็ นระบบโดยแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งประกอบด้วย 1) ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation) 2) ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา (Case
Presentation) 3) ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution) 4) ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์
(Sharing with Group) และ 5) ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ (Construction for New Knowledge)
และเงื่อนไขของการนารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ระบบสังคม ระบบสนับสนุ น และหลักการ
ตอบสนอง
ประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องรู ป แบบกำรสอน หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ด้จ ากการใช้
เครื่ องมือวิจยั ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้ของร่ างรู ปแบบ
การสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และการนารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้ ประกอบด้วย เครื่ องมือวัดและ
ประเมินความสามารถด้านการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ
ของผูท้ ี่ มีการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชี พครู ที่มีต่อ
รู ปแบบการสอน
ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณของนั ก ศึ ก ษำวิ ช ำชี พ ครู หมายถึ ง
พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาวิชาชีพครู 5 ด้าน ประกอบด้วยการกาหนดเป้ าหมายของ
การคิด การนิ ยามปั ญหาหรื อคาถาม การระบุสมมติฐาน การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศทางศาสตร์
การเรี ยนการสอน และการประเมินและตัดสิ น ใจ สามารถวัดเป็ นคะแนนความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้โดยใช้แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นข้อสอบอัตนัย จานวน 4 ข้อ และตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ
5 ด้าน
คุณลักษณะของผู้ที่มีกำรคิดอย่ ำงมีวิจำรณญำณ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ในด้า น 1) ความกระตื อ รื อ ร้ น และแรงจู ง ใจที่ จ ะค้น หาข้อ เท็ จ จริ ง 2)
ความสามารถแสดงความคิ ด เห็ น โดยอาศัย หลัก การเหตุ ผ ล 3) ความสามารถท าความเข้า ใจ
วิเคราะห์ ประเมินข้อโต้แย้งและความคิดเห็ นที่แตกต่าง 4) ความสามารถสรุ ปผลจากข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ 5) ความเชื่อมัน่ ในสติปัญญาและตระหนักถึงข้อจากัดของตนเอง 6) การ
รับฟั งความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อ และสมมติฐานในมุมมองที่แตกต่าง 7) การเชื่อมัน่
ในข้อเท็จจริ งและหลักฐานมากกว่าความชอบหรื อความสนใจส่ วนตัว 8) ความระมัดระวังการเกิด
อคติในการรับรู ้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ 9) การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกังวลกับ
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ความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม 10) ความสามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหาได้โดยไม่สับสนกับรายละเอียด
ปลีกย่อย 11) ความกล้าทางปัญญาที่จะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 12)
ความอยากรู ้ อยากเห็ น และอยากค้นหาความจริ ง 13) ความมานะพยายามที่ จะสื บค้นเพื่อสร้ าง
ความรู ้ ความเข้าใจ โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค 14) ความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง สามารถ
วัดได้โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะของ ผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นสาหรับนักศึกษาประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ของตนเอง และอาจารย์ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ควำมพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษำวิ ช ำชี พ ครู หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของนั ก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู ที่มีต่อความเหมาะสมของรู ปแบบการสอนในด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ด้านสื่ อประกอบรู ปแบบ และด้านประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับ สามารถวัดได้โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
วิ ช ำสั ม มนำกำรประถมศึ ก ษำ หมายถึ ง รายวิ ช าบัง คับ ในกลุ่ ม วิ ช าเอก สาขาวิ ช า
การประถมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร ตามหลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณ ฑิ ต
ฉบับปี พ.ศ. 2547
นักศึ กษำวิชำชี พครู หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 5 ตามหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารู ปแบบการสอน และศึกษาประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ผูว้ ิจยั
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ศาสตร์การเรี ยนการสอน (Science of Teaching)
3. กรณี ศึกษา (Case Study) และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (Case Based
Learning)
4. การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design)
5. รู ปแบบการสอน (Model of Teaching)
6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
7. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน (Cooperative Learning)
8. พัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปั จจุบนั สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิ ดสอน
ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปริ ญญาศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการประถมศึกษา (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง) ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
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ปณิธาน ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มุ่ งผลิ ตบัณ ฑิ ตให้เ ป็ นผูร้ อบรู ้ แ ละลึ ก ซึ้ งในศิ ล ปะวิทยาการ
มีทกั ษะและสามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณธรรม จรรยา
และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท้ ี่จะเป็ นบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
2. ปรัชญาของหลักสู ตร
สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร มุ่ ง ผลิ ต
บุคลากรทางการสอนระดับประถมศึ กษา ที่มีความรู ้ ด้านวิชาการและวิชาชี พ มี ทกั ษะการสอน
มีเจตคติและบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รักการแสวงหาความรู ้
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิ ตสาขาวิชาการประถมศึ กษาให้เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ
มีเจตคติ คุณธรรม และจริ ยธรรมในการเป็ นครู ระดับประถมศึกษา
3.2 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ และบทบาทหน้ า ที่ ข องการ
ประถมศึกษาต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และความก้าวหน้า
ทางวิชาการ โดยสามารถนาเทคนิ ควิธีวิทยาการที่กา้ วหน้า ตลอดจนนวัตกรรมการสอนมาปรับปรุ ง
การประถมศึกษาให้ดียง่ิ ขึ้น
3.4 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ รู้จกั พัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการที่ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ในวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง
โครงสร้ างหลักสู ตร
จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สู ต ร ไม่ น้อ ยกว่ า 174 หน่ ว ยกิ ต โดยมี โ ครงสร้ า ง
หลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่ น้อยกว่ า
33 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์กบั วิทยาศาสตร์ จานวน
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
จานวน
15 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
วิชาชีพครู บงั คับ
วิชาชีพครู เลือก
2.2 วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวนไม่ น้อยกว่ า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวน
จานวน
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวน
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่ น้อยกว่ า

131
53
45
8
78
58
20
10

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

ทั้ง นี้ ในหมวดวิ ช าเฉพาะ กลุ่ ม วิ ช าเอกบัง คับ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนจ านวน
58 หน่วยกิต ซึ่ งมีรายวิชาสัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) จานวน
2 (1-2-3) หน่วยกิต ที่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนหลังจากผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มเวลา 1 ปี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีเนื้ อหารายวิชา (Course Description) ประกอบด้วย “ ศึกษา
ความรู ้ เ บื้ องต้น เกี่ ย วกับการจัด การสัมมนา วิเ คราะห์ ป ระเด็น และปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้องกับการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา และหาแนวทางการแก้ไข ” ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าวเป็ นรายวิชาที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้
ศาสตร์ การเรียนการสอน
ศึกษาศาสตร์ (Education) มีวิวฒั นาการมาจากวิชาครู (Pedagogy) ซึ่ งมีความหมายตาม
รู ปศัพท์เป็ น 2 นัย คือ อาชีพครู หรื อภาระหน้าที่ของครู และ ศิลป์ และศาสตร์ ของการสอนที่เน้น
เรื่ องวิธีสอน (วิจิตร ศรี สอ้าน 2535 : 805) วิชาชีพครู จดั ได้ว่าเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง ซึ่ งการประกอบ
วิชาชี พชั้นสู งนั้นต้องอาศัยศาสตร์ (Science) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีและวิทยาการของศาสตร์ สาขานั้นเพื่อ
เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ ตกลง และตัดสิ นใจที่จะใช้ความรู ้ ในการแก้ปัญหา และประกอบวิชาชีพ
ให้บรรลุตามเป้ าหมาย (Gutek 1988) และใช้ศิลป์ (Art) อันเป็ นความประณี ตละเอียดอ่อนในการนา
ศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยให้การสอนเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์ และ
ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในเรื่ องของศาสตร์การเรี ยนการสอนนั้นตรงกับ
ศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Pedagogy ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
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พจนานุกรม Collins Cobuild English Dictionary 1998 (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี
2552 : 10) กล่า วว่า ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเป็ นการศึ ก ษาและทฤษฎี ของวิธีสอนต่าง ๆ และ
หลักการต่าง ๆ ของการสอน
บีแทม และชาร์พ (Beetham and Sharpe 2007 : 1) กล่าวถึงการเป็ นครู เกี่ยวกับวิชาชีพครู
(Pedagogy) ที่ ครู ตอ้ งมี ตอ้ งเรี ยนว่าเป็ นศาสตร์ และศิ ลป์ ของการสอนที่ เน้น และให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดบริ บทต่าง ๆ รวมถึงผลการเรี ยนรู ้ และความสัมพันธ์ระหว่าง
การสอน และการเรี ยนรู ้ในขั้นอุดมศึกษา
กูเทค (Gutek 1988) กล่าวถึงการสอนโดยสรุ ปว่า เป็ นงานที่ตอ้ งผสมผสานวิทยาการ
การเรี ยนการสอนสาขาต่างๆทั้งปรัชญาการศึกษา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาหลักการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
มาซาโน (Marzano 2007 : 5-6) กล่าวถึงคุณลักษณะของชั้นเรี ยนที่ใช้ศาสตร์การเรี ยน
การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1. การใช้ยทุ ธวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
2. การใช้ยทุ ธวิธีการจัดการชั้นเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ และ
3. การออกแบบหลักสู ตรในระดับชั้นเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทิศนา แขมมณี (2552 : 10) ให้ความหมายของศาสตร์การสอนว่าเป็ นระบบวิชาความรู ้
เกี่ยวกับการสอน
นอกจากความหมายที่ กล่ าวมาแล้ว คณะกรรมการคุ รุสภา (2549) ได้กาหนดสาระ
ความรู ้ และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นการเตรี ยมบุคลากรวิชาชี พครู
ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ เกี่ ยวกับศาสตร์ การเรี ยนการสอน และมีความสามารถนาศาสตร์ การเรี ยนการ
สอนไปใช้ในการประกอบวิชาชี พ โดยระบุว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ตอ้ งมีมาตรฐานความรู ้ และ
ประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานความรู ้ มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า หรื อ
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ้ดงั ต่อไปนี้
1.1 ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้
1.4 จิตวิทยาสาหรับครู
1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.6 การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
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1.7 การวิจยั ทางการศึกษา
1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.9 ความเป็ นครู
2. มาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผ่ า นการปฏิ บ ัติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาตาม
หลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษา เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตั ิ
การสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
2.1 การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
2.2 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
นอกจากนี้ หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยศิ ลปากร (หลักสู ตรปรั บปรุ ง
ฉบับปี พ.ศ. 2547) ได้ระบุ หมวดวิชาชีพครู บงั คับ ซึ่ งจัดว่าเป็ นรายวิชาซึ่ งเป็ นศาสตร์ การเรี ยนการ
สอนที่ นักศึ กษาวิชาชี พครู ทุกคนต้องเรี ยนเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย 1) วิชา
พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร 3)
วิธีสอน ศาสตร์ การสอนและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยีการศึกษา
6) การวัดและประเมินผล และ 7) การวิจยั
จากสิ่ งที่กล่าวมาเป็ นแนวทางให้สรุ ปได้ว่า ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเป็ นองค์ความรู ้ที่
นักวิชาการได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และพิสูจน์ดว้ ยกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ องค์ความรู ้
ดัง กล่ า วประกอบด้ว ย ความรู ้ ด้า นปรั ช ญาการศึ ก ษา หลัก สู ต ร วิ ธี ส อน จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา
เทคโนโลยีการศึกษา และการวัดและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นกรอบในการวิจยั ครั้งนี้
กรณีศึกษา และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
การใช้ก รณี ศึ ก ษาในการจัด การเรี ย นการสอนมี ม าเป็ นเวลานานแล้ว ในสาขาวิ ช า
การแพทย์ และกฎหมาย เพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรในวิ ช าชี พ เหล่ า นั้น พัฒ นาทัก ษะที่ จ ะสามารถ
รั บผิดชอบภารกิ จในสถานการณ์ ที่เป็ นจริ ง (เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง 2534 : 13) นอกจากนี้ ไบเล่ย ์
(Bailey 2006 : 22) กล่าวว่า นอกเหนือจากกรณี ศึกษาจะถูกนามาใช้แพร่ หลายในสาขาวิชากฎหมาย
และธุรกิจแล้ว ยังมีการใช้ในการฝึ กหัดครู และสาขาวิชาอื่น ๆ ทัว่ ไป ทั้งนี้ วอลเลซ (Wallace 2003 :
13, อ้างถึงใน Bailey 2006 : 22) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีที่นิยม
มากในการศึกษาทางวิชาชีพ สาหรับความเป็ นมาของการใช้กรณี ศึกษานั้น พบว่า เริ่ มใช้ครั้งแรกที่
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มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ในระหว่างปี ค.ศ. 1869-1870 โดย คริ สโตเฟอร์ ซี . แลงเดล (Christopher C.
Langdell) (กาญจนา เกียรติประวัติ ม.ป.ป. : 134) สาระสาคัญของกรณี ศึกษา และการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษามีดงั นี้
กรณีศึกษา (Case Study)
ความหมายของกรณีศึกษา
ชูลแมน (Shulman 1992 : 21) กล่าวว่า กรณี ศึกษาเป็ นเรื่ องราว เรื่ องเล่า หรื อชุดของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ แล้วกรณี ศึกษาเป็ นได้ท้ งั ลักษณะ
ของเอกสารที่บนั ทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อในลักษณะของเรื่ องที่แต่งขึ้น
ไบเล่ย ์ (Bailey 2006 : 24) กล่าวว่า ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรณี ศึกษาเป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับการสอนและการเรี ยนรู ้ รวมถึงการเรี ยนรู ้จากครู นักการศึกษา และผูน้ ิเทศ
สมพงษ์ จิตระดับ (2530 : 83) กล่าวว่า กรณี ศึกษา คือ สื่ อการสอนที่สร้างขึ้นบนระบบ
ปั ญหาและการให้ขอ้ มูลที่ น่าสนใจ เพื่อเสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนมีพฒ
ั นาการและทักษะในเรื่ องของ
การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ การให้เหตุผล และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
วารี ถิระจิตร (2534 : 199) กล่าวว่า กรณี ศึกษามีลกั ษณะเป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัวเด็ก เป็ นเรื่ องที่มีประเด็นปั ญหาและยังหาข้อยุติไม่ได้ หรื ออาจเป็ นเรื่ องที่สมบูรณ์ใน
ตัวเอง แต่จะสร้ างให้เด็กรู ้ จกั อภิ ปราย ถกเถียง และคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจจากเหตุผลและการให้
แนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ
วิฑู รย์ สิ มะโชคดี (2542) กล่ าวว่า กรณี ศึก ษา หมายถึ งสิ่ งต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น หรื อคา
บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว หรื อด้วยการออกแบบและเขียนเหตุการณ์ ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อใช้
เป็ นสื่ อ หรื อเครื่ องมือที่จะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ (Learning Vehicle) โดยมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนเพื่อ
การศึกษา (Education Objectives)
วนิ ดา ม่วงศิลปะชัย (2546 อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล 2547 : 54) กล่าวว่า กรณี ศึกษา
หมายถึ ง กรณี เรื่ องราว หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง ได้มี ก ารรวบรวมมาน าเสนอให้ท ราบ
ข้อเท็จจริ ง พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
วิเคราะห์เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วสรุ ปแนวทางการตัดสิ นใจ หรื อวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดีที่สุด
เหมาะสมที่สุด และอานวยประโยชน์มากกว่าแนวทางหรื อวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ
สรุ ปได้ว่า กรณี ศึกษาเป็ นสื่ อการสอนที่มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในบริ บทที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็ นประเด็นที่ยงั หาข้อยุติไม่ได้ ซึ่ งต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สรุ ป และตัดสิ นใจ และเป็ นแนวทางให้สรุ ปได้ว่า กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน
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นั้นเป็ นข้อความที่อธิ บายสภาพ หรื อปั ญหาภายในโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ ปรัชญา
การศึกษา หลักสู ตร การสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการวัด
และประเมิ นผลการศึ ก ษาอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างประกอบกันที่ สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อ
กระตุน้ ให้นักศึ กษาวิชาชี พ ครู นาศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาใช้เป็ นพื้นฐานของการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาหรื อหาคาตอบอย่างมีวิจารณญาณ
ประเภทของกรณีศึกษา
กรณี ศึกษาที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ในระดับอุดมศึกษามีอยูห่ ลายประเภท ดังที่นกั วิชาการนาเสนอไว้ ดังต่อไปนี้
เรย์โ นลด์ ( Reynolds 1980, อ้า งถึ ง ใน เอกชัย กี่ สุ ข พัน ธ์ 2528) แบ่ ง ประเภทของ
กรณี ศึกษาไว้ 9 ประการ ดังนี้
1. The Background Case เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นเพื่อเป็ นการให้ข่าวสารข้อมูล
ความจริ งแก่ผเู ้ รี ยนในสถานการณ์เฉพาะซึ่งผูเ้ รี ยนจะสามารถรับทราบข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับ
สถานการณ์จริ ง ๆ ได้โดยง่าย การใช้ Background Case นี้ เหมาะกับผูเ้ รี ยนที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานมาแล้ว (Senior Learner) มากกว่า
2. The Exercise Case เป็ นกรณี ศึกษาที่คล้ายคลึงกับ Background Case แต่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิเทคนิ คต่าง ๆ จากกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็ นจริ งมากกว่าการ
เป็ นแบบฝึ กหัดทางวิชาการ
3. The Situation Case เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นเหตุการณ์ของความสาเร็ จหรื อความล้มเหลว
4. The Complex Case เป็ นกรณี ศึกษาที่มีความยุง่ ยากและซับซ้อนมากกว่า Situation
Case ข้อมูลที่ ให้จะเป็ นเพียงผิวเผิน ซึ่ งดูเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กนั และอาจทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความไขว้เขวได้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วข้อมูลจะมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน
5. The Decision Case กรณี ศึกษาแบบนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กการวิเคราะห์ เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ต่ าง ๆ จากข้อมูลที่ กาหนดให้ใ นกรณี ศึกษา และฝึ กการตัดสิ น ใจว่าจะทาอะไรใน
เหตุการณ์น้ นั ๆ แล้วเขียนเป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ขึ้น
6. The In-tray Case เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เข้า
มาสู่ ตะกร้า หรื อตะแกรงของผูเ้ ขียนกรณี ศึกษา กรณี ศึกษานี้ จะให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนจะถูก
จากัดเวลาในการศึกษาเพื่อตัดสิ นใจดาเนินการในแต่ละเรื่ องที่กาหนดให้
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7. The Critical Incident Case กรณี ศึกษาแบบนี้ผเู ้ รี ยนจะได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นข้อ ๆ ซึ่ งไม่ครบสมบูรณ์ ข้อมูลอื่ น ๆ จะให้ได้ต่อเมื่ อผูเ้ รี ยนได้มีการถามเพิ่มเติ ม
จนกว่าข้อมูลที่เพิ่มให้จะเพียงพอแก่การเข้าใจของผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหากรณี ตวั อย่างนั้น Critical
Incident Case นี้เหมาะสาหรับการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการถามคาถามที่ถูกต้อง
8. The Sequential Case เทคนิ คของการใช้กรณี ศึกษาแบบนี้ คือ การหยุดเรื่ องหรื อ
สถานการณ์ที่จุดวิกฤติ (Critical Point) ของกรณี ศึกษา แล้วให้ผเู ้ รี ยนทานายผลของเหตุการณ์น้ นั ๆ
ในขณะที่หยุดเรื่ องนั้นไว้ ต่อจากนั้นจึงให้ผเู ้ รี ยนทราบเรื่ องราวต่อไป แล้ววิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ระหว่างผลของการคาดการณ์หรื อทานายไว้ล่วงหน้ากับการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นจริ งของกรณี ศึกษานั้น
9. The Role Play Case เป็ นการศึกษากรณี ศึกษาโดยการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณี ตวั อย่าง จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์
และความรู ้สึกโดยตรงจากเหตุการณ์น้ นั ในกรณี ศึกษา
เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2534 : 15) กล่าวถึง ประเภทของกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็ น
สื่ อในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. กรณี ศึกษาที่เป็ นจริ ง (Real Cases) เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นจากเหตุการณ์หรื อ
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ งในองค์การหรื อกิจการนั้น ๆ เขียนขึ้นจากข้อมูลที่ผเู ้ ขียนได้รวบรวมมาด้วย
ตนเอง บรรยายให้เห็นถึงลักษณะของการบริ หาร การดาเนินงาน และสิ่ งที่เกิดขึ้น
2. กรณี ศึกษาที่ไม่เป็ นจริ งหรื อเพ้อฝัน (Armchair Cases) เป็ นกรณี ศึกษาที่ผเู ้ ขียน
มโนภาพหรื อวาดภาพขึ้นเอง ไม่ได้เขียนจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา แต่เป็ นการจินตนาการขึ้นมาเอง
หรื อด้วยการประมวลเหตุการณ์ที่ได้จากการศึกษาที่พบเห็นมาบ้าง แล้วปะติดปะต่อสร้างขึ้นมาให้
สอดคล้อ งกับ ข้อ เท็ จ จริ ง กรณี ศึ ก ษาประเภทเพ้อ ฝั น นี้ เขี ย นค่ อ นข้า งยาก ผู ้เ ขี ย นจะต้อ งมี
ประสบการณ์และความสามารถพอสมควร ในการนามาใช้น้ นั มีประโยชน์และมีขอบเขตจากัดกว่า
กรณี ศึกษาที่เป็ นจริ ง แต่กม็ ีผนู ้ ิยมใช้กรณี น้ ีกนั มาก
ประกอบ คุปรัตน์ (2537) เสนอรู ปแบบของกรณี ศึกษาที่นิยมใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั ว่า
มีอยู่ 5 รู ปแบบ ได้แก่
1. กรณี ศึกษาแบบวิกฤติการณ์ (Critical Incident Case) จะนาเสนอวิกฤติการณ์ไป
ทีละขั้นตอน ตั้งแต่สาเหตุจนถึงข้อขัดแย้งในกรณี
2. กรณี แบบบอกเล่าทิ้งไว้แล้วทั้งประเด็นให้ขบ (Next Stage Case) เป็ นการเล่าข้อมูล
ตามความเป็ นจริ ง เพื่อนาไปสู่ สภาพปั ญหา ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูค้ น้ หาคาตอบ การเล่าจะไม่บอก
ข้อมูลทั้งหมด แต่จะเผยข้อมูลเพิ่มทีละขั้น โดยแต่ละขั้นผูส้ อนจะตั้งคาถามทิ้งไว้ ผูเ้ รี ยนก็จะติดตาม
เหตุการณ์ คาดการณ์ พร้อมอธิบายความคิดของตน
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3. กรณี ศึกษาที่ใช้เหตุการณ์และของจริ ง (Live Case) อาจนาเสนอข้อมูลที่เป็ นข่าว
หรื อเหตุการณ์ ขณะนั้น แล้วมีการอภิ ปรายคาดการณ์ หรื อปล่อยให้ผูเ้ รี ยนได้ตดั สิ นใจ แล้วจะมี
ความจริ งหรื อการตัดสิ นใจจริ งที่ได้เกิดขึ้น หรื อคลี่คลายในบางกรณี
4. กรณี ศึกษาแบบสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูล (Major Issue Case or Comprehensive
Case) จะนาเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง อาจมีสถิติ กรณี เช่นนี้ มีความยาวมาก เพราะ
ต้องการข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์
5. กรณี ศึกษาแบบในตะกร้า (In-basket Case) เป็ นการสร้างสถานการณ์ปัญหาในการ
ตัดสิ นใจหลายเรื่ องในสถานการณ์เดียว
เสริ มศรี ไชยศร (2539 : 107-108) กล่าวถึง ประเภทของกรณี ศึกษาว่ามีอยูด่ ว้ ยกันหลาย
ลักษณะ ได้แก่
1. เรื่ องเล่า (Story) เป็ นเรื่ องตั้งแต่ตน้ จนจบ ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์และพฤติกรรม
ของบุคคล
2. ตอนหนึ่ งของหนังสื อ (Vignette) หรื อเรื่ องเล่าค้างไว้ เป็ นการตัดตอนสั้น ๆ ของ
เรื่ อง หรื อของประสบการณ์ที่เกิดจริ งนามายาเป็ นตัวอย่าง อาจให้ผเู ้ รี ยนคิดเหตุการณ์ต่อเองเพื่อเป็ น
พื้นฐานในการอภิปรายต่อไป
3. ข้อสนเทศจากเอกสารและจดหมายเหตุต่าง ๆ รวมถึงสุ นทรพจน์ บันทึกความ
ทรงจา คาพิพากษาคดี ของศาล นอกจากนั้นข้อมูลและผลการวิจยั ก็อาจจัดเป็ น “กรณี ” ได้ในทาง
การแพทย์ กรณี ที่ เ กี่ ย วกับ อาการของผู ป้ ่ วย ความรู ้ สึ ก ของผู ป้ ่ วยที่ มี ต่ อ หมอ พยาบาล หรื อ
โรงพยาบาล เหตุการณ์ที่เกิดในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะมีใครอยูใ่ นเหตุการณ์ หรื อปฏิสัมพันธ์ในครั้ง
นั้น ก็ถือว่าเป็ นกรณี ที่เห็นได้ชดั เจนและใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิกบั กรณี จริ ง ๆ
อยูแ่ ล้ว
จากประเภทของกรณี ศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมา แสดงให้ เ ห็ น ประเภทของกรณี ศึ ก ษาที่
หลากหลาย ทั้ง นี้ กรณี ศึกษาแต่ ละลัก ษณะจะมี จุด เด่ น และข้อจ ากัด ที่ แ ตกต่ างกัน การเลื อกใช้
กรณี ศึ ก ษาประเภทหนึ่ ง ประเภทใดในการจัด การเรี ย นการสอนจึ ง ต้อ งออกแบบ และพัฒ นา
กรณี ศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน ความสามารถของผูเ้ รี ยน และทักษะ
ความรู ้ในแต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ สาหรับประเภทของกรณี ศึกษาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ซ่ ึ งเป็ นการนามา
ใช้กับนักศึ กษาระดับปริ ญาตรี ที่ผ่านการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู มาแล้ว ผูว้ ิจัย จึ ง บูรณาการ
ลักษณะที่ ห ลากหลายทั้งของกรณี ศึกษาที่ เป็ นจริ ง (Real Cases) อัน เป็ นเหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น
ในสถานศึกษา กรณี ศึกษาที่เป็ นภูมิหลัง (Background Case) ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครู เคยมีภูมิหลัง
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เกี่ยวกับกรณี เหล่านั้นมาก่อนในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา และกรณี ศึกษาที่มี
ความซับซ้อน(Complex Case) กล่าวคือมีการนาเสนอปั ญหาที่หลากหลายทั้งปั ญหาหลัก และ
ปัญหารองเพื่อให้เอื้อต่อการฝึ กคิด และตัดสิ นใจของนักศึกษาวิชาชีพครู
การสร้ างกรณีศึกษา
นัก วิ ชาการได้เ สนอแนวคิ ด ในการสร้ างกรณี ศึก ษาให้มีความสมบูร ณ์ และมี ความ
เหมาะสมกับการนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอน โดยกล่าวถึ งกระบวนการสร้ างกรณี ศึกษา และ
ลักษณะที่ดีของการสร้างกรณี ศึกษา ดังนี้
ชูลแมน (Shulman 1992 : 21) กล่าวถึง การสร้างกรณี ศึกษา ดังนี้
1. การวางโครงเรื่ องทั้งส่ วนนา ส่ วนเนื้ อเรื่ อง และสรุ ปเรื่ อง โดยมีเนื้ อหาที่สร้างภาวะ
กดดัน ซึ่งต้องหาทางออกอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
2. เป็ นเรื่ องราวที่มีความเป็ นพิเศษ และมีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจง
3. มีกรอบเวลา และสถานที่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. มองเห็ น การกระท า จิ ต ใจ การเคลื่ อ นไหว ความคิ ด ความต้อ งการจ าเป็ น
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ความล้มเหลว ความอิจฉา และความผิดพลาด
5. สะท้อนบริ บ ทของสังคมวัฒนธรรมที่ เกี่ ย วข้องกับเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เรื่ องราว
ดังกล่าวมาจากประสบการณ์การเรี ยนการสอนในทุก ๆ วัน และมาจากเหตุการณ์สาคัญที่ตื่นเต้น
น่าสนใจ
เฮอเรด (Herreid 1999, อ้างถึงใน นิตยา โสรี กลุ 2547 : 62) กล่าวว่าการสร้างกรณี ศึกษา
ที่ดีควรประกอบด้วย
1. การเล่าเรื่ องราวในกรณี ศึกษาที่มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนตั้งแต่ตน้ จนจบ
2. มีจุดเน้นและประเด็นในเรื่ องที่สนใจ มีความสาคัญ มีปัญหา และมีแนวคิด
3. มีความน่าสนใจ และประเด็นที่ทนั สมัย
4. ตัว ละคร หรื อ ตัว เนื้ อ เรื่ อ งในกรณี ศึ ก ษาสามารถกระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ สึ ก
เกี่ยวข้องที่จะต้องร่ วมในการแก้ปัญหา หรื อตอบประเด็นปัญหาในกรณี ศึกษา
5. ในกรณี ศึกษามีการเรี ยงลาดับ มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและรู ้สึกอะไร กรณี ศึกษา
ที่สามารถนาไปสู่ เป้ าหมายนั้นได้
6. เนื้อเรื่ องต้องมีความเชื่อมโยงให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดและแก้ปัญหาในกรณี ศึกษาได้
7. กรณี ศึกษามีจุดเด่นในการนามาเป็ นบทบาทให้ผเู ้ รี ยนได้นามาใช้ในการประยุกต์
การเรี ยนเนื้อหาหัวข้อนั้น ๆ เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ในการเรี ยนได้ง่ายขึ้น
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8. ในกรณี ศึกษา มีประเด็นอภิปรายและเกิดการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีการอภิปราย
9. มีการผลักดันให้เกิดการตัดสิ นใจ
10. ในกรณี ศึกษามีการแสดงออกถึงหลักการที่อยูบ่ นความเป็ นจริ ง
11. ต้องถูกจัดการภายใต้ในช่ วงเวลาที่มีเหตุผล กรณี ศึกษาที่ ดีจะมี การสรุ ปและจับ
ประเด็น มีความยาวของกรณี ศึกษาที่มีความยาวพอเพียง สรุ ปย่อส่ วนสาคัญให้ผเู ้ รี ยนมีการกระตุน้
ความสนใจ และใช้กรณี ศึกษาที่ซบั ซ้อนในผูเ้ รี ยนที่มีความพร้อม
วิจิตร สิ นศิริ (ม.ป.ป. : 4) เสนอลักษณะการสร้างกรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
1. สร้างให้เหมือนหรื อใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด
2. ครอบคลุมเหตุการณ์สาคัญที่เป็ นจริ งได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
3. สถานการณ์ น้ ัน ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ ผู ร้ ่ ว มกิ จ กรรมได้ใ ช้ป ระสบการณ์ เ ดิ ม มาเป็ น
เครื่ องมือตัดสิ นปั ญหาได้อย่างกว้างขวาง
4. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาประสบการณ์จากการฝึ กหัดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง
สมพงษ์ จิตระดับ (2530 : 83-85) และประกอบ คุปรัตน์ (2537) ได้กล่าวถึง ลักษณะ
ของกรณี ศึกษาที่ได้ไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. มีความหมายและความสาคัญ (Meaningful) ในกรณี ตวั อย่างจะต้องพิจารณาเลือก
สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายและความส าคัญ ต่ อ การเรี ยนการสอนนั้ น น าเสนอแล้ว ตรงเป้ า ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ให้ขอ้ คิดเตือนสติแก่ผเู ้ รี ยน
2. มีความสมจริ ง (Realistic) กรณี ศึกษาอาจเป็ นเรื่ องจริ งหรื อสร้างขึ้นทั้งเรื่ อง แต่ว่า
เมื่อเขียนออกมาแล้วจะต้องมีความสมจริ ง มีขอ้ มูลที่ก่อให้เกิดการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเวลาและสถานที่ กรณี ตวั อย่างที่ดีควรนาเสนออย่างเป็ นไปตามข้อเท็จจริ งหรื อตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของความจริ ง
3. มีความสอดคล้องกับบทเรี ยนที่จะสอน (Relevance)
4. มีความน่าสนใจ (Interesting) ในการนาเสนอ
5. เป็ นประโยชน์ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ (Educational) แก่ผเู ้ รี ยน
6. เป็ นเรื่ องที่ยงั หาข้อยุติหรื อข้อสรุ ปไม่ได้ ทางเลือกของความคิดเห็นหรื อคาตอบมี
หลายแนวและเปิ ดกว้าง การตัดสิ นใจกระทาได้หลายทาง เพื่อจะพิจารณาได้ว่าทางใดเหมาะสม
ที่สุด กรณี ตวั อย่างที่ไม่มีทางเลือกจะไม่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
7. ผูเ้ รี ยนสามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
8. ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอในการกาหนดปัญหา หรื อประเด็นในการคิดตัดสิ นใจ
ไม่ควรยากหรื อง่ายเกินไป กรณี ตวั อย่างที่ดีควรจะมีการแสดงทางเลือกในการตัดสิ นใจอย่างเด่นชัด
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9. ตอนท้ายกรณี จะต้องมีคาถามหรื อประเด็นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
นิตยา โสรี กลุ (2547 : 61-62) กล่าวถึงการสร้างกรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
1. การวางแผน ผูเ้ ขี ย นกรณี ศึกษาจะต้องวางแผนหรื อแนวความคิด ไว้ล่วงหน้าว่า
จะต้องการกรณี ศึกษาแบบใด ประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน
2. การรวบรวมข้อมู ล เมื่ อได้ว างแผนเรี ย บร้ อยแล้ว ว่าต้องการกรณี ศึก ษาเรื่ องใด
ประเภทใด ขั้น ต่ อมาก็คือการศึ ก ษาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ ย วกับเรื่ องนั้น ๆ เพื่อน ามาเขี ย นเป็ น
กรณี ศึกษา
3. การเขียน เมื่อสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณี ศึกษาที่ตอ้ งการได้แล้ว ขั้นต่อไป
ก็คือ การนาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาเขียนเป็ นเรื่ องราวโดยเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง
ตามสถานการณ์จริ ง ทั้งนี้ การเขียนกรณี ศึกษาโดยทัว่ ไป มักจะเขียนเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนนา
(Opening) ส่ วน เนื้ อเรื่ อง (Case Body) และส่ วนท้าย (Closing) เมื่อได้เขียนกรณี ศึกษาเสร็ จแล้ว
ควรมี ก ารทดลองน าไปใช้ใ นการสอนก่ อน เพื่อทดสอบดู ว่าผูเ้ รี ย นมี ปฏิ กิ ริย าไปในแนวทางที่
ต้องการหรื อไม่ จากนั้นก็นามาปรั บปรุ งใหม่และทดลองใช้อีกจนเป็ นที่ แน่ ใจว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการได้
จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาเป็ นแนวทางให้สรุ ปได้ว่า การสร้างหรื อการเขียน
กรณี ศึกษาที่เป็ นลักษณะของเอกสารจะประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ โดยสรุ ป 5 ประการ ซึ่ ง
นามาใช้ในการสร้างกรณี ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. ขั้นรวบรวบข้อมูล เป็ นการศึกษาสภาพปั ญหา รวบรวมเนื้ อหา และประสบการณ์
เพื่อนามาใช้ในกรณี ศึกษาแต่ละกรณี ตามจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
2. ขั้นวางโครงเรื่ อง เป็ นการวางแนวทางในการนาเสนอเรื่ องโดยกาหนดเป็ น ส่ วนนา
ส่ วนเนื้อเรื่ อง และส่ วนสรุ ปเรื่ อง ตลอดจนแนวการตั้งคาถาม หรื อประเด็นปัญหา
3. ขั้นเขียนเรื่ อง เป็ นการเขียนนาเสนอเหตุการณ์ ความคิด หรื อการกระทาของบุคคล
ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง และเพียงพอต่อการกาหนดปั ญหาหรื อประเด็นเพื่อการ
คิดและตัดสิ นใจ
4. ขั้น ทดลองใช้ เป็ นการน ากรณี ศึก ษาที่ เ ขี ย นขึ้ น ไปทดลองเพื่อศึ ก ษาว่าผูเ้ รี ย นมี
ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในกรณี ศึกษาตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
5. ขั้นปรั บปรุ งแก้ไข เป็ นการปรับปรุ งกรณี ศึกษาจากผลการทดลองใช้เพื่อให้เป็ น
กรณี ศึกษาที่สมบูรณ์สาหรับนาไปใช้จดั การเรี ยนรู ้
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การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา (Case Based Learning)
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
คลิฟ (Cliff 1999, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล 2547 : 53) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ ดว้ ย
กรณี ศึกษา (Case-based Learning) หมายถึง การเรี ยนการสอนโดยใช้กลวิธีในการแสดงออกถึง
หลักการ เนื้ อหา ที่ มีความสัมพันธ์กันออกมาในรู ปของเรื่ องราว (Story) การวาดรู ป (Drawing)
เอกสารรายงาน (Documents) ข่าว (News) โทรทัศน์และละคร (TV and Drama) บทประพันธ์
(Poems) เสี ย งเพลง
(Songs) รู ป ภาพ (Paintings) เสี ย ง (Sounds) การ์ ตู น (Cartoons) ปั ญ หา
(Problem) สถานการณ์ ต่าง ๆ (Situations) เป็ นต้น ซึ่ งวิธีการที่ ใช้ในการแสดงออกของการสอน
ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเน้นทักษะการทางานเป็ นทีม (Collaborative
Skills) และการเรี ยนที่เน้นปั ญหาเป็ นหลัก (Problem-Based Learning : PBL) เมื่อร่ วมกับกรณี ศึกษา
แล้ว กรณี ศึกษาจะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้และเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการ
ตัดสิ นใจได้ดี
คลินเฟลต (Kleinfeld 1997) กล่าวถึง การสอนโดยใช้กรณี ศึกษาในการฝึ กหัดครู ว่าเป็ น
การใช้ก รณี เ รื่ องจริ ง ที่ เกิ ด ขึ้น และผลที่ ตามมา เป็ นการสอนด้ว ยปั ญหาที่ เป็ นรู ปธรรม โดยให้
นักศึกษา วิเคราะห์ เป็ นตัวกระตุน้ การอภิปราย การคิดพิจารณาอย่างจริ งจังในสาเหตุของแต่ละ
สถานการณ์ โดยสนทนาถึงภูมิหลังและการคิดของคนในสถานการณ์ น้ ัน ๆ ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยน
ตระหนักถึงปั ญหาในชั้นเรี ยนที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม และสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ในศาสตร์
ทางการเรี ยนการสอน คุณธรรม การเมือง และนโยบายทางการศึกษา
สมิธ และเรแกน (Smith and Ragan 1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) กล่าวถึง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษาว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการศึกษากรณี ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะได้รับการนาเสนอ
สถานการณ์ ปัญหาที่ เป็ นสถานการณ์ จริ ง และผูเ้ รี ยนจะต้องดาเนิ นการแก้ปัญหานั้น ซึ่ งในการ
แก้ปัญหาผูเ้ รี ยนจะเลือกจัดการกับหลักการต่าง ๆ การศึกษาเป็ นรายกรณี เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีคาตอบถูกต้องเพียงคาตอบเดียว โดยเฉพาะปั ญหานั้นต้องเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อน
มองได้ห ลาย ๆ มุ ม มอง การศึ ก ษาเป็ นรายกรณี สามารถพัฒ นาทักษะการตัด สิ นใจได้ด้ว ยการ
พิจารณาหาทางแก้ปัญหาและนาเสนอแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งต้องเป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้
ศึกษาและหาทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะและต้องมีการเขียนตอบ
ไบเล่ย ์ (Bailey 2006 : 24) กล่าวถึง การนากรณี ศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะของ แนวคิดหรื อหลักการในเชิงทฤษฎี ระเบียบแบบแผนสาหรับการปฏิบตั ิ จริ ยธรรมหรื อ
คุณธรรม กลวิธี การจัดการ และนิสัยการคิด วิสยั ทัศน์ หรื อการคิดในสิ่ งที่เป็ นไปได้
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จินตนา ยูนิพนั ธุ์ (2536) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้สรุ ปได้ว่า เป็ นการ
สอนโดยอ้อม ซึ่งผูส้ อนจัดเตรี ยมกรณี พร้อมกาหนดแนวทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองหรื อเรี ยนรู ้พร้อม
กับเพื่อนผูเ้ รี ยนด้วยกันเป็ นกลุ่ม โดยมีผสู ้ อนเห็นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ (Learning Facilitator) ซึ่ ง
อาจเป็ นการเรี ยนรู ้โดยตรงหรื อผูเ้ รี ยนทากรณี ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องก็ได้
ประกอบ คุปรัตน์ (2537) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา หมายถึง การนาเสนอ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่ได้ประสบมา อาจจะเป็ นในรู ปของแต่ละบุคคล กลุ่มคน หรื อองค์กร เป็ น
การพรรณนาสถานการณ์จริ งในสภาพแวดล้อมที่จาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ เป็ นการ
กระตุน้ และเปิ ดโอกาสให้มีการมองในหลายแง่มุม และให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม เป็ น
การสอนที่ตอ้ งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ผูเ้ รี ยนจะมี
บทบาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่ารอฟังสิ่ งที่ผสู ้ อนป้ อน หรื อเพียงรอจดจาหรื อทาความเข้าใจ
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่าคือ กระบวนการ
ที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่
สมมติข้ ึนจากความเป็ นจริ ง และตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มา
ของคาตอบนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
จากความหมายที่กล่าวมาสรุ ปความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาได้ว่า
เป็ นการนากรณี ศึกษาที่สร้างขึ้นอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ มาให้ผเู ้ รี ยน
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และตัดสิ นใจหาทางแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบ ทั้งเป็ นรายบุคคล และเป็ น
รายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกรณี อาจมีวิธีแก้ปัญหา หรื อคาตอบทางเดียว หรื อหลายแนวทางก็ได้
วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
มาสัน เมเยอร์ และอีเซล (Mason, Mayer and Ezell 1982, อ้างถึงใน เกรี ยงศักดิ์
เขียวยิง่ 2534 : 6-7) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ไว้ดงั นี้
1. จุดเน้นของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาไม่ใช่ ทฤษฎี หรื อหลักการที่ เป็ น
นามธรรม แต่ เ ป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎี แ ละหลัก การต่ า ง ๆ กับ ปั ญ หาทั้ง หลายที่ มี อ ยู่ ใ น
สถานการณ์น้ นั
2. เป็ นการฝึ กการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาข้อตกลงใจว่า อะไร และสิ่ งใด สามารถ
ปฏิบตั ิการได้
จินตนา ยูนิพนั ธุ์ (2537 : 55) กล่าวว่า จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นวิธีสอนที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื บค้นความรู ้ดว้ ยตนเอง และการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริ งให้ได้ วิธีสอนที่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ได้แก่ การใช้กรณี ศึกษา
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เสริ มศรี ไชยศร (2539 : 106-107) กล่าวว่า การใช้กรณี ศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้ อหา และเกิดความรู ้สึกนึ กคิดต่าง ๆ ขึ้น ครู ผสู ้ อนจะนากรณี มาใช้ใน
เชิ งอุปนัย (Inductive) หรื อนิ รนัย (Deductive) ก็ข้ ึ นอยู่กับความมุ่งหมายของครู เอง ถ้าใช้ในเชิ ง
อุปนัย ก็จ ะเป็ นทานองว่า ครู ย กกรณี ใ ห้ผูเ้ รี ย นวิเ คราะห์ เพื่อสรุ ปปั ญหา แนวคิ ด และแนวทาง
แก้ปัญหาเอง แต่ถา้ ใช้ในเชิ งนิ รนัย ก็จะหมายถึง ครู อธิ บายหลักการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วยกกรณี
ขึ้นมาประกอบเป็ นตัวอย่างชัดเจนขึ้น
วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ไว้ดงั นี้
1. เพื่อฝึ กการใช้ความคิดวิเคราะห์ และแยกแยะประเด็นปั ญหาเมื่อเผชิ ญกับปั ญหา
หรื อ สถานการณ์ ห ลาย ๆ แบบ ซึ่ งเป็ นการมุ่ ง เสริ ม สร้ า งทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริ ง
2. การพิจารณากรณี ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อให้เกิ ดข้อสรุ ป
เป็ นการทาให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั การตัด สิ นใจอย่างมี หลัก การและมี เหตุ ผลสนับสนุ นได้ปฏิ บตั ิ ก ารคิ ด
ทุกระดับจากง่ ายไปจนถึ งการประเมิ น โดยจุ ดเน้นของกรณี ศึกษาจะอยู่ที่เนื้ อหาของเรื่ องและ
การอภิปรายประเด็นปั ญหาต่าง ๆ
3. เพื่อ ให้ผูเ้ รี ย นรู ้ จ ัก วิ ธีก ารสื บค้น ความรู ้ ด้ว ยตนเอง และน าไปสู่ ก ารแก้ปัญ หาที่
เกิดขึ้นจริ งได้
4. เพื่อเสริ มสร้ างทักษะในการทางานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม อย่างรู ้ บทบาทและหน้าที่
ของตนเอง
5. เพื่อฝึ กและให้โอกาสผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู ้สึก และ
เจตคติซ่ ึงกันและกัน
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ว่าเป็ นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ น
วิธีการที่ เปิ ดโอกาสผูเ้ รี ย นคิ ดวิ เคราะห์ และเรี ย นรู ้ ความคิ ดของผูอ้ ื่ น ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมี มุ มมองที่
กว้างขึ้น
จากแนวคิด เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาของนักวิชาการดังที่กล่าวมา
สรุ ปได้ว่าวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึ กษามีคือ การฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้
เผชิ ญ ปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ สื บ ค้น ความรู ้ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ จากกระบวนการกลุ่ม ทาให้เกิดความสามารถวิเคราะห์ และตัดสิ นใจแก้ปัญหาหรื อ
หาคาตอบได้อย่างเหมาะสม นาสู่ความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์จริ งในอนาคตได้ต่อไป
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
เมลลิช และบริ งค์ (Mellish and Brink 1990) ได้เสนอความเห็นถึงขั้นตอนของการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 นักศึกษาศึกษาและทาความเข้าใจกรณี ศึกษา และเตรี ยมพร้อมที่จะวิเคราะห์
วิจารณ์สาระสาคัญในกรณี
ขั้นที่ 2 นักศึกษาร่ วมกันวิเคราะห์วิจารณ์กรณี ศึกษา ซึ่งเป็ นการใช้กระบวนการกลุ่มใน
การเรี ยนรู ้ในระยะนี้ นักศึกษาอาจต่อต้านข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ที่ขดั แย้งกับความเชื่อของตน
ขั้นที่ 3 นักศึกษาเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง และจากการวิเคราะห์
ของกลุ่ม
ขั้นที่ 4 นักศึกษาจะผสมผสานความรู ้ใหม่และความรู ้เก่าเข้าด้วยกัน
เอสตัน (Easton 1992 : 12-14) กล่าวถึง ลาดับขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาว่าประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
1. การทาความเข้าใจสถานการณ์
2. การวินิจฉัยขอบเขตของปัญหา
3. สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขปัญหา
4. ทานายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
5. ประเมินทางเลือก
6. วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน
7. สื่ อสารผลลัพธ์ที่ได้
โคลดเนอร์ (Kolodner 1992, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล 2547 : 64) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาในการแก้ปัญหาว่ามี 3 ขั้น ดังนี้
1. การระลึ กถึงประสบการณ์ เดิ ม ขึ้ นอยู่กับว่ากรณี ศึกษานั้นสร้ างได้ดีเพียงใด
เหมาะสมที่จะดึงประสบการณ์เดิมเพื่อเข้าไปอยูใ่ นความจาของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ ถ้ากรณี ศึกษานั้น ๆ มี
ความชัดเจนมากกว่าการรับรู ้ในกรณี ศึกษานั้นก็จะดียง่ิ ขึ้นตามไปด้วย
2. การตีความสถานการณ์ใหม่จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เป็ นกระบวนการของการ
เปรี ยบเทียบ และจาแนกความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่
3. นาวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมที่จาเป็ นต้องใช้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่ กล่าวคือ ถ้า
การแก้ปัญหาในกรณี ศึกษาเดิมมีส่วนสาคัญในการแก้ปัญหาใหม่ได้ ผูเ้ รี ยนก็จะยอมรับนาวิธีน้ นั เพื่อ
นามาใช้ แต่ถา้ ไม่มีส่วนสาคัญในการแก้ปัญหาวิธีน้ นั ก็จะไม่ได้รับความสนใจ
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กาญจนา เกี ยรติ ประวัติ (2524 : 83) กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้
1. ขั้น เลื อกปั ญหาหรื อหัว ข้อที่ จะศึ ก ษา ปั ญหาที่ กาหนดควรจะเกี่ ย วข้องกับการ
ตัดสิ นใจหรื อการตีความหมาย การหาสาเหตุแลวิธีแก้ปัญหานั้น
2. ขั้นเลือกกรณี ศึกษาต้องให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ตอ้ งการศึกษา ปกติผเู ้ รี ยนจะต้อง
ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของกรณี ศึกษา ดังนั้น ครู จึงต้องเตรี ยมเครื่ องมือหรื อสื่ อในการศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยน การเสนอกรณี ศึกษาทาได้ในรู ปเอกสาร และภาพยนตร์ รู ปภาพหรื อการแสดงบทบาทสมมติ
ก็นามาใช้เป็ นสื่ อได้
3. ขั้นเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน คือ การแนะนาจุ ดมุ่งหมายหรื อปั ญหาที่จะต้องพิจารณากับ
ผูเ้ รี ย นก่ อ นลงมื อ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะช่ ว ยเร้ าความสนใจและจะท าให้ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4. ขั้นเสนอกรณี ศึกษา การสอนอาจทาได้โดยให้ผูเ้ รี ยนอ่านกรณี ศึกษาจากเอกสาร
หรื อชมภาพยนตร์ ชมการแสดงบทบาทสมมติหรื อการฟั งเทปบันทึกเสี ยง ครู อาจจะเล่ากรณี ศึกษา
ให้ฟังแบบเล่านิ ทานก็ได้ ข้อสาคัญครู ตอ้ งใช้สื่อต่าง ๆ มาประกอบการเล่า เช่น ภาพ แล้วติดภาพ
เหล่านั้นไว้เป็ นขั้นตอนให้ผเู ้ รี ยนกลับมาศึกษาเพิ่มเติมได้ภายหลัง เพราะมิฉะนั้นจะเกิดการลืมและ
ทาความยุง่ ยากให้กบั การศึกษาในขั้นวิเคราะห์
5. ขั้นวิเคราะห์ ในขั้นนี้ครู ควรจดจาคาถามต่าง ๆ ที่ได้เตรี ยมไว้ลงบนกระดานดา เพื่อ
เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ของผูเ้ รี ยน คาถามในขั้นนี้ ควรเป็ นปั ญหาที่สัมพันธ์กบั กรณี ศึกษา
โดยตรง ถ้ามี บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้องในกรณี ศึกษาโดยตรง การเอ่ ย ชื่ อบุ คคลออกมาตรง ๆ จะทาให้
ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ สึกว่าได้ศึกษากรณี ศึกษานั้น ๆ อย่างจริ งจัง การวิเคราะห์อาจจะกระทาโดยการ
อภิปรายร่ วมกันหรื ออภิปรายกลุ่มย่อย แล้วให้ตวั แทนออกมารายงานผล ข้อสาคัญครู ตอ้ งจดบันทึก
คาตอบข้อคิดของผูเ้ รี ยนลงบนกระดานดาอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้สังเกตพิจารณาผล
การวิเคราะห์ของตนอีกครั้งก่อนสรุ ปข้อคิดเห็น
6. ข้อสรุ ปข้อคิดและหลักการ ในขั้นนี้ ครู ต้ งั คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปข้อคิดที่ได้จาก
การวิเ คราะห์ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ของกรณี ศึก ษาให้เป็ นหลัก การทัว่ ไป เป็ นขั้นที่ ครู จ ะได้เ สนอ
หลักการหรื อทฤษฎี หรื อข้อปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั กรณี ศึกษา ซึ่งครู ได้ศึกษาค้นคว้าตระเตรี ยมมาเป็ น
อย่างดีแก่ผเู ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีหลักการ มีแนวปฏิบตั ิกว้างขวาง
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สาลี ทองธิ ว (2536 : 135) ได้เสนอวิธีการใช้กรณี ศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
แบบตอบโต้(Reflective Thinking) ไว้ดงั นี้
1. ปูพ้ืนฐานความคิด ในค่ายสมดุลและการมองในค่ายความขัดแย้ง
2. อ่านสรุ ปสาระจากกรณี ศึกษา
3. ให้ผเู ้ รี ยนตั้งคาถามเกี่ยวกับสรุ ปสาระโดยโยงกับประสบการณ์ตรง
4. ให้ผเู ้ รี ยนอภิปรายคาถาม คาตอบ และเหตุผลประกอบคาถามคาตอบนั้น
5. ให้ผเู ้ รี ยนหาข้อสรุ ปที่หลากหลาย
ประกอบ คุปรัตน์ (2537) ได้เสนอแนะขั้นตอนการใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนการสอน
ไว้ดงั นี้
1. การวางแผนการสอน ผูส้ อนต้องเข้าใจเนื้อหากรณี ทุกแง่มุม เตรี ยมสมาธิในการเป็ น
ผูฟ้ ังและจาประเด็นการอภิปราย เตรี ยมคาถามที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ คงเป็ นคาถามที่เฉพาะ
ไม่ใช่คาถามทัว่ ไป นอกจากนี้ผสู ้ อนต้องเตรี ยมกิจกรรมให้เหมาะสม ต้องมีความเข้าใจกระบวนการ
กลุ่ม
2. การดาเนินการสอน เริ่ มตั้งแต่การนาเข้าสู่บทเรี ยน และนาเสนอกรณี ซึ่งเป็ นไปตาม
รู ปแบบที่ได้กาหนดไว้ต้ งั แต่การพัฒนากรณี ศึกษา กิจกรรมของผูเ้ รี ยนในการแสดงความคิดเห็ น
การฟั ง การพูด การทาความเข้าใจกับปั ญหาในกรณี การวิเคราะห์ ปัญหา การตัดสิ นใจและ
การติดตามการตัดสิ นใจ ในส่ วนนี้ บรรยากาศการเรี ยนต้องผ่อนคลาย จานวนผูเ้ รี ยนอาจแบ่งเป็ น
กลุ่มย่อย ๆ 5-8 คน ก่อนเข้ากลุ่มใหญ่ ซึ่ งกาหนดไว้ไม่เกิน 30 คน สาหรับกิ จกรรมระหว่างเรี ยน
2-3 ชั่วโมง หากเวลาน้อยเกิ นไปจะทาให้เวลาในกระบวนการกลุ่มมีน้อยเกิ นไป และในส่ วนนี้
ผูส้ อนต้องลดบทบาทเป็ นเพียงผูก้ ระตุน้ การเรี ยนรู ้เท่านั้น
3. การประเมินการสอนอาจประเมินในรู ปของแบบวัด และการร่ วมกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี (2542) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะ 9 ประการ คื อ ทัก ษะด้า นความรู ้ ทัก ษะด้า นการวิ เ คราะห์
ทัก ษะด้า นการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ทัก ษะด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทัก ษะด้า นการตัด สิ น ใจ
ทัก ษะด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทัก ษะด้า นสั ง คม ทัก ษะด้า นการวิ เ คราะห์ ต นเอง และทัก ษะ
ด้านทัศนคติ ได้แก่
1. ทาความเข้าใจในเนื้อหาของกรณี ศึกษา (Understanding The Case Situation)
1.1 อ่านแล้วทาความคุน้ เคยกับเนื้อหาในกรณี ศึกษา
1.2 เก็บสาระสาคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
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1.3 เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจาลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ใน
เชิงบรรยายสั้น ๆ
1.4 ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
1.5 ข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศใน “กรณี ศึกษา” ไม่จาเป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้อง
หรื อตรงประเด็นก็ได้ จึงต้องคาดเดาอย่างมีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มีในกรณี ศึกษา
2. การวินิจฉัยปัญหา (Diagnosing Problems)
2.1 ปั ญหา คือ “ความแตกต่าง” ระหว่างสิ่ งที่เป็ นอยู่กบั สิ่ งที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อ
ต้องการให้เป็ น
2.2 ระบุปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ (จากกรณี ศึกษา)
2.3 ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2.4 พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ
2.5 จัดลาดับความสาคัญของปัญหาต่าง ๆ
3. การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Generating Alternative Solutions)
3.1 เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
3.2 สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสาหรับการแก้ปัญหา
3.3 จัดลาดับความสาคัญของวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
3.4 พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
3.5 พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสาหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
3.6 พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
4. การพยากรณ์ผลลัพธ์ (Predicting Outcomes)
4.1 พิจารณาแต่ละทางเลือก (วิธีการแก้ปัญหา) โดยพยากรณ์ถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นสาหรับแต่ละทางเลือกเมื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ
4.2 ต้องพยายามพยากรณ์ถึงผลลัพธ์สาคัญ ๆ ของแต่ละทางเลือกให้ได้มากที่สุด
4.3 ต้องระวังว่าทางเลือกที่จะใช้แก้ปัญหาจะไม่สร้างปัญหาลูกโซ่ต่อไป
4.4 ต้องคานึงถึงความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย
5. การประเมินทางเลือกต่าง ๆ (Evaluating Alternatives)
5.1 พิจารณาถึงผลดีผลเสี ยของทางเลือกต่าง ๆ
5.2 เปรี ยบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
5.3 ประเมินและตัดสิ นใจเลือกทางเลือกหรื อวิธีการแก้ปัญหาที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
เหมาะสมที่สุด
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6. การสรุ ปแผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The Analysis)
6.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปั ญหาของกรณี ศึกษา
6.2 เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
7. การสื่ อสารและรายงานผล (Communicating The Results)
เตรี ยมตัวเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์และการสื่ อสารทาความเข้าใจแก่ผูฟ้ ั งและ
อาจารย์ผกู ้ ากับการใช้กรณี เพื่อการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งรู ปแบบรายงานหน้าชั้นเรี ยน
และพิมพ์เป็ นเล่ม
ทิศนา แขมมณี (2552 : 362-363) กล่าวถึง ขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาว่า ประกอบด้วย
1. ผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยนนาเสนอกรณี ศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนศึกษากรณี ศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนอภิปรายประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายคาตอบ
5. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิ ปรายเกี่ ยวกับปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน และสรุ ป
การเรี ยนรู ้ที่ได้รับ
6. ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
จากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการ
ที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษานั้นมีลกั ษณะสาคัญที่จะ
นามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. การเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนแนะนาจุดมุ่งหมาย ทบทวนประสบการณ์
เดิม และเติมเต็มความรู ้พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษานั้น
2. การนาเสนอกรณี ศึกษา เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนนาเสนอกรณี ศึกษาผ่านสื่ อที่หลากหลาย
ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อที่เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
3. การวินิจฉัยและอภิปรายกรณี ศึกษา เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมุมมองต่อปั ญหาตามหลักการเหตุผลในลักษณะกระบวนการกลุ่ม
4. การประเมินและตัดสิ น เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนคิดและตัดสิ นใจลงข้อสรุ ปคาตอบ หรื อ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณี ที่ศึกษา และรายงานผลการคิด
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ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
เอสตัน (Easton 1992 : 7-9) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาสามารถ
พัฒ นาการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในด้า นต่ า ง ๆ 9 ด้า น
ประกอบด้วย ความรู ้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ ทักษะความสร้างสรรค์ ทักษะการ
ตัดสิ นใจ ทักษะการสื่ อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง และเจตคติ
จินตนา ยูนิพนั ธุ์ (2537 : 61-64) กล่าวถึง ประโยชน์ของการใช้กรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.1 การเรี ยนรู ้เชิงการคิด (Cognitive Learning) ซึ่ งเป็ นความคิดเชิงวิจารณญาณ
(Critical Thinking) อย่างมีเหตุผล เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อเป็ นการเรี ยนรู ้แบบสื บค้นด้วย
ตนเอง จากสถานการณ์ที่เหมือนจริ ง โดยครู เป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ (Learning Facilitator) ด้วย
การตั้ง คาถามเพื่อกระตุน้ การคิ ด กระตุน้ การหาคาตอบให้กาลังใจ ชี้ แ นะการค้นหาคาตอบที่
พึงประสงค์ กระตุน้ ให้คน้ หาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งให้ขอ้ มูลย่อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนรู ้
1.2 การเรี ยนรู ้เชิงเจตคติ (Affective Learning) เนื่ องจากในกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษานี้ ผูเ้ รี ยนต้องมีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม โดยมีครู เป็ นผูต้ ้ งั คาถามใน
กระบวนการเรี ยนรู ้น้ ี หากผูส้ อนประสงค์จะกระตุน้ การเรี ยนรู ้เชิ งเจตคติ ผูส้ อนก็จะตั้งคาถามใน
กระตุน้ การคิดและการแสดงความคิดเห็ นที่เกี่ ยวข้องกับเจตคติ หรื อปั ญหาเชิ งจริ ยธรรมได้ เมื่อ
ผูเ้ รี ยนมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ที่ช่วยให้เกิดการรับรู ้ค่านิ ยมพื้นฐานของตนและของเพื่อน
ผูเ้ รี ยน ตลอดจนเรี ยนรู ้การแสดงออก (ลักษณะนิสัย) ที่สอดคล้องกับค่านิยมนั้น ๆ ในสถานการณ์ที่
เหมือนสถานการณ์จริ ง ซึ่งถือว่าเป็ นระดับขั้นของการเรี ยนรู ้เชิงเจตคติที่สาคัญ
1.3 การเรี ยนรู ้การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา (Decision Making and Problem
Solving) กรณี ศึกษาเป็ นข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการและผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจ และการแก้ไข
ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้นในสถานการณ์ จริ ง เมื่ อผูเ้ รี ยนศึ กษาข้อมูลที่ มีอยู่ในกรณี ก็จ ะพบขั้นตอนการ
ตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นในบริ บทที่กาหนด ซึ่ งผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เพราะการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ตามกระบวนการและขั้นตอนเชิ งทฤษฎีน้ นั เป็ นไปได้ยากที่ผสู ้ อนหรื อผูเ้ ขียนตาราจะแสดงบริ บท
ในสถานการณ์จริ งได้ครบถ้วน หากผูเ้ รี ยนไม่มีโอกาสได้พบสถานการณ์จริ งมาก่อน เมื่อต้องเผชิญ
กับการตัดสิ นใจอาจมีความยุ่งยากลาบากได้ ดังนั้น การใช้กรณี ศึกษาจึงทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ใน
สิ่ งนี้ ดีข้ ึน นอกจากนั้นผูส้ อนอาจเพิ่มโดยตั้งคาถามให้นกั ศึกษาสื บค้นวิธีการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหา
แบบอื่นในบริ บทเดิ ม แต่ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสค้นพบศักยภาพในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ และ
แสดงบทบาทด้วยตนเองได้ ก็จะเป็ นการดียง่ิ ขึ้น
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2. ช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาลักษณะเฉพาะ (Attribute) ของผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ใกล้เคียง
กับสถานการณ์ จริ งในปั จจุ บนั ที่ ตอ้ งเผชิ ญเมื่อสาเร็ จการศึกษา ในกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยทัว่ ไปผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีว่าในฐานะผูป้ ระกอบอาชีพ การมีลกั ษณะนิ สัย
และการปฏิบตั ิตนอย่างไร แต่เมื่อเผชิ ญสถานการณ์จริ งแล้วมีปัจจัยภายนอกและภายในตัวผูเ้ รี ยน
มากมายที่ เป็ นอุ ปสรรคในการแสดงลักษณะนิ สัย และการปฏิบตั ิ ตามที่ ได้เรี ยนรู ้ มา นอกจากนี้
ผูเ้ รี ยนเองยังจาเป็ นต้องพัฒนาแนวคิดและลักษณะเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงานอีก ด้วย เมื่อเป็ นดังนี้
การที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสตรวจสอบสภาพการณ์เหมือนจริ งในกรณี ศึกษาประกอบกับถ้าได้มีโอกาส
คิดและแสดงบทบาทเพิ่มเติม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาลักษณะเฉพาะ
3. ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการสร้างลักษณะนิ สัยของการ
เป็ นนักวิชาการ ซึ่ งจาเป็ นในการประกอบวิชาชี พในอนาคต การใช้กรณี ศึกษา ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาส
คิดค้นหาข้อมูลที่มีอยูใ่ นกรณี ภายใต้การตั้งคาถามของอาจารย์ การสื บค้นนี้ ผเู ้ รี ยนอาจกระทาอย่าง
อิสระคนเดียวหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ เมื่อสื บค้นและติดตามเกี่ยวกับทางเลือกอย่างอื่นที่มีความเป็ นไปได้
แล้ว ผูส้ อนหรื อ ผูเ้ รี ย นด้ว ยกัน จะให้ข อ้ มู ล ย้อ นกลับ อย่า งจริ ง ใจ ซื่ อ สัต ย์ ในลัก ษณะของการ
ประคับประคองให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะสาคัญของบรรยากาศการสอนที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้กรณี ศึกษาผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในเวลาที่เหมาะสมและ
สถานการณ์ที่ตอ้ งการ หากผูส้ อนได้จดั เตรี ยมแนวทางการศึกษาด้วยตนเองไว้ให้ครบถ้วนได้อีก
ด้วย
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนขยายขอบเขตความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นบทบาทหน้าที่
สาคัญอย่างหนึ่ งของการสร้างองค์ความรู ้ การขยายขอบเขตความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ น
บทบาทหน้า ที่ สาคัญอย่างหนึ่ ง ของการสร้ างสมองค์ความรู ้ จากประสบการณ์ ก็จะแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่ งในลักษณะนี้ กรณี ศึกษาจะมีลกั ษณะเด่นกว่าการสอนแบบอื่นตรงที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองจากกรณี ศึกษาเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีก หรื อผูส้ อนอาจนาเสนอกรณี ศึกษาในกลุ่มผูเ้ รี ยนซ้ าอีก
แต่ต้ งั คาถามอีกแง่มุมหนึ่ง
5. ช่วยให้ผสู ้ อนมีการควบคุมกากับการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น
และสอดคล้องกับระดับของผูเ้ รี ยน การพัฒนากรณี ศึกษาเพื่อใช้ในการสอน ผูส้ อนสามารถจัดทา
ข้อมู ลของสถานการณ์ ไ ด้อ ย่า งหลากหลาย ตั้ง แต่ สถานการณ์ ที่มีค วามซับ ซ้อนมาก แม้ว่าการ
นาเสนอข้อมูลในกรณี ศึกษาจะเป็ นสิ่ งที่ตรงกับสภาพการณ์จริ ง การคัดข้อมูลบางส่ วนออกเพื่อให้
การศึกษากรณี ง่ายขึ้นกับนักศึกษาที่มีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาเชิงทฤษฎี และประสบการณ์เหมือน
การจัดเตรี ยมสถานการณ์จาลองนั้น มักจะไม่กระทา ทั้งนี้ เพราะการนาเสนอข้อมูลในกรณี จะเป็ น
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การนาเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง แต่การใช้กรณี ให้เหมาะกับระดับ
ความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะใช้คาถามในระดับที่ต่างกัน
6. ผูส้ อนใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค รบถ้ว นได้
การนาเสนอกรณี เป็ นตัวกระตุน้ ให้นักศึกษาคิดและแสดงออกถึงการปฏิบตั ิในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ ง
อาจเป็ นการเรี ยน หรื อการปฏิบตั ิจริ ง จะเป็ นการตรวจสอบหรื อเป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน โดยใช้สถานการณ์ ที่เหมือนจริ ง เป็ นวิธีการประเมินผลที่ประหยัด มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ผูส้ อนเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย
เสริ มศรี ไชยศร (2539 : 109-110) กล่าวถึง ข้อดีของการใช้กรณี ศึกษาประกอบการเรี ยน
การสอนว่าเป็ นพัฒนาสิ่ งต่อไปนี้
1. ความคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem – Solving Skills)
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
4. การคิดและดาเนินการด้วยตนเอง (Self Direction)
5. การอุทิศตนว่ามีพนั ธะสัญญากับภาระหน้าที่ (Personal Commitment)
6. ความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่ลึกซึ้งถ่องแท้และกว้างขวาง
7. การประยุกต์ความรู ้เดิมที่เรี ยนรู ้มาก่อน
8. ทัศนคติ ต่อสิ่ งต่าง ๆ
9. ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง
10. ความเชื่อมัน่ ว่าการตัดสิ นใจของตนมีความสาคัญและเชื่อถือได้
11. ความสามารถวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ในกลุ่มทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
12. แรงจูงใจที่เรี ยนสิ่ งอื่น ๆ ต่อไป
ทิศนา แขมมณี (2552 : 364) กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้วา่
1. เป็ นวิ ธี ส อนที่ ช่ ว ยให้ ผู เ้ รี ยนได้พ ัฒ นาทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
2. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญปั ญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง และได้ฝึก
แก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับผลที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปั ญหา
นั้นในสถานการณ์จริ ง
3. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนสู ง ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากกันและกัน
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4. เป็ นวิ ธี ส อนที่ ใ ห้ ผ ลดี ม ากส าหรั บ กลุ่ ม ผู ้เ รี ยนที่ มี ค วามรู ้ และประสบการณ์
หลากหลายสาขา
จากข้อดี ของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การจัด
การเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษานั้น ช่วยพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน ทั้งทักษะ
การคิดระดับต่า ไปจนถึงทักษะการคิดระดับสู ง ซึ่ งประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา
ตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการฝึ กการคิดและตัดสิ นใจอย่างรัดกุม รอบคอบก่อนเผชิญ
สถานการณ์จริ ง เป็ นวิธีการที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม และส่ งเสริ มทักษะ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
สาหรั บข้อจากัดของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษานั้น มี นักวิชาการบางท่าน
นาเสนอไว้โดยสรุ ปว่า หากกลุ่มผูเ้ รี ยนมีความรู ้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้อาจไม่
กว้างเท่าที่ควร เพราะผูเ้ รี ยนมักมีมุมมองคล้ายกัน นอกจากนี้ แม้ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียง
กับความเป็ นจริ ง แต่ก็ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ ง ๆ กับผูเ้ รี ยน ความคิดในการแก้ปัญหาจึ งมักเป็ นไปตาม
เหตุผลที่ถูกที่ควร ซึ่ งอาจไม่ตรงกับการปฏิบตั ิจริ งได้ (ทิศนา แขมมณี 2552 : 364) ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ควร
ระมัดระวังเพื่อสามารถจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีดงั กล่าวได้บรรลุผลที่สุด
เทคนิคและข้ อเสนอแนะทีช่ ่ วยให้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาบรรลุผล
นัทติง (Nutting 1973 : 35-39) ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
1. การปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษา จะเป็ นผลรวมของการตอบสนองที่เฉี ยบคม
จะไม่ถูกจากัดด้วยลาดับ หรื อขอบเขตของเนื้ อหาใดเนื้ อหาหนึ่ ง แต่อาจเป็ นเนื้ อหาจากสาขาอื่นๆ
หรื อเป็ นการบูรณาการความรู ้ในสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
2. การปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษามีที่มาจากความต้องการของผูเ้ รี ยนเอง
3. ผูเ้ รี ยนจะทางานอย่างมีอิสระตามแนวทางของเขาเอง โดยสร้างการตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงที่ปรึ กษา แนะนาแนวทาง และเป็ นแหล่งทรัพยากรบุคคล
4. ภาระหน้าที่ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษา จะต้องถูกวางแผนและปฏิบตั ิให้สาเร็ จลง
ได้ในแต่ละครั้งโดยรวมประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้มีจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายที่มีขอบเขตที่แน่นอน
ภายในคาบเวลาที่ สัมพันธ์กบั ความสนใจในระดับสู งของผูเ้ รี ยน โดยไม่มากเกิ นไปและไม่น้อย
เกินไป
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5. คุณค่าทางการศึกษาของปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษาจะไม่ข้ ึนอยูก่ บั การศึกษา
เนื้ อหาสาระ แต่จะถูกตัดสิ นด้วยคุณภาพของประสบการณ์การเรี ยนรู ้มากกว่าเนื้ อหาที่จะได้รับ
การเพิ่มพูนความรู ้คือ ผลผลิตแต่ไม่ใช่เป้ าหมาย
6. กรณี ศึกษาที่นามาใช้อาจเป็ นโครงงาน ความพยายามที่จะแก้ปัญหา ความตั้งใจที่จะ
ได้รับข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ หรื อการรวมกันของสิ่ งเหล่านี้
ชมิดท์ (Schmidt 1983 : 11-12) กล่าวถึง สภาวการณ์ 3 ประการ ที่ช่วยสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ (Three Conditions that Facilitate Learning) ในการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู ้ใหม่ มีความรู ้ที่เหมาะสม เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ สภาวการณ์สาคัญที่จะ
สนับสนุนให้เกิดได้มี 3 ขั้นตอน คือ
1. การกระตุน้ ความรู ้เดิม (Activation of Prior Knowledge) ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ มาก จึงควรกระตุน้ ความรู ้เดิ มออกมาจากความทรงจาของผูเ้ รี ยน
ให้นาออกมาใช้ให้มากที่สุด โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้เดิมมาเสริ มความรู ้ใหม่
2. เสริ มความรู ้ใหม่ (Encoding Specificity) ประสบการณ์ที่จดั ให้กบั ผูเ้ รี ยน จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจข้อมูลที่เป็ นความรู ้ใหม่มากยิ่งขึ้น ถ้าผูส้ อนช่วยแปลความหมายที่เฉพาะเจาะจงให้มี
ความคล้ายคลึงกัน ระหว่างสิ่ งที่เรี ยนรู ้แล้วกับสิ่ งที่จะนาไปประยุกต์ใช้มากเท่าไร ก็จะยิ่งนาไปใช้
ได้ดีข้ ึนเท่านั้น
3. ต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of Knowledge) ความเข้าใจในข้อมูล
ต่าง ๆ จะสมบูรณ์ได้ หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสเสริ มต่อความเข้าใจนั้นด้วยการกระทาหลาย ๆ อย่าง เช่น
การตอบค าถาม การจดบัน ทึ ก การอภิ ป รายกับ ผูอ้ ื่ น การสรุ ป การตั้ง และทดสอบสมมติ ฐ าน
ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความจาได้อย่างแม่นยาและสามารถนาออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ ว
ทิศนา แขมมณี (2552 : 363) กล่าวถึง เทคนิ คและข้อเสนอแนะในการใช้กรณี ศึกษาให้
มีประสิ ทธิภาพว่าประกอบด้วย
1. การเตรี ยมการ ก่ อ นการสอน ผู ้ส อนจ าเป็ นต้อ งเตรี ยมกรณี ศึ ก ษาให้ พ ร้ อ ม
กรณี ศึกษาที่ เหมาะสมจะต้องมี สาระ ซึ่ งจะช่ วยทาให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ยนรู ้ ตามวัตถุประสงค์
มีลกั ษณะใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง กรณี ที่นามาใช้ส่วนใหญ่มกั เป็ นเรื่ องที่มีสถานการณ์ปัญหา
ขัดแย้ง ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน หากไม่มีสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาขัดแย้ง ผูส้ อนอาจใช้
วิธีการตั้งประเด็นคาถามที่ทา้ ทายให้ผเู ้ รี ยนคิดก็ได้ ผูส้ อนอาจนาเรื่ องจริ งมาเขียนเป็ นกรณี ตวั อย่าง
หรื ออาจใช้เรื่ องจากหนังสื อพิมพ์ ข่าว และเหตุการณ์ รวมทั้งจากสื่ อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์
วีดิทศั น์ เป็ นต้น เมื่อได้กรณี ที่ตอ้ งการแล้ว ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมประเด็นคาถามสาหรับการอภิปราย
เพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
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2. การนาเสนอกรณี ศึกษา ผูส้ อนอาจะเป็ นผูน้ าเสนอกรณี ศึกษา หรื ออาจใช้เรื่ องจริ ง
จากผูเ้ รี ยนเป็ นกรณี ศึกษาก็ได้ (แต่ครู ตอ้ งมีความชานาญในการวิเคราะห์กรณี ศึกษานั้น และตั้ง
ประเด็นคาถามได้เร็ ว) วิธีการนาเสนอทาได้หลายวิธี เช่ น การพิมพ์เป็ นข้อมูลมาให้ผูเ้ รี ยนอ่าน
การเล่ากรณี ศึกษาให้ฟัง หรื อนาเสนอโดยใช้สื่อ เช่น สไลด์ วีดิทศั น์ ภาพยนตร์ หรื ออาจให้ผเู ้ รี ยน
แสดงเป็ นละครหรื อบทบาทสมมติกไ็ ด้
3. การศึกษากรณี ศึกษาและการอภิปราย ผูส้ อนควรแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยและให้
เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษากรณี ศึกษา และคิดหาคาตอบ ไม่ควรให้ผเู ้ รี ยนตอบประเด็นคาถาม
ทันที ผูเ้ รี ยนแต่ละคนควรมี คาตอบของตนเตรี ยมไว้ก่อน แล้วจึ งร่ วมกันอภิ ปรายเป็ นกลุ่ม และ
นาเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนกัน ผูส้ อนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษานี้ มิได้มุ่งที่ความถูกต้องของคาตอบ คาถามสาหรับการอภิปรายนี้ ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อ
ผิดอย่างชัดเจนแน่ นอน แต่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนเห็ นคาตอบและเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความคิดที่กว้างขึ้น มองปั ญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น อันจะช่วยให้การตัดสิ นใจมีความ
รอบคอบขึ้ น ด้ว ยเหตุ น้ ี การอภิ ปรายจึ งควรมุ่ งความสนใจไปที่ เ หตุ ผลหรื อที่ มาที่ ผูเ้ รี ย นใช้ใ น
การแก้ปัญหาเป็ นสาคัญ
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนโดยใช้ กรณีศึกษา
นักวิชาการเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยใช้กรณี ศึกษาซึ่งจะช่วย
ให้การจัดการเรี ยนรู ้ลกั ษณะดังกล่าวประสบความสาเร็ จ ดังนี้
เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2534 : 71) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไว้ดงั นี้
ปกติแล้วบทบาทเบื้องต้นของผูส้ อน จะเป็ นเพียงชี้แนวทางการอภิปราย หรื อถามด้วยคาถามหลัก
เพียงเพื่อให้มน่ั ใจว่าการอภิปรายไม่ออกไปนอกหลักสู ตร ผูส้ อนจะไม่ให้คาตอบแก่ผูเ้ รี ยนอย่าง
เด็ดขาด เพราะจุดเน้นของการเรี ยนการสอนโดยการใช้กรณี ศึกษานั้น ผูส้ อนจะบังคับให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะในการใช้ความคิดอย่างหนัก ผูส้ อนอาจจะเตรี ยมคาถามไว้ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความ
คิดเห็ น เช่ น ท่านคิดว่าเป็ นอะไร ท่านคิดว่าควรทาอย่างไร ท่านเห็นด้วยกับที่เพื่อนท่านได้เสนอ
ความเห็ นหรื อไม่ ท่ านเห็ นด้วยหรื อไม่ เพราะอะไร เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนจึ งจะต้องเตรี ย มตัวเกี่ ยวกับ
กรณี ศึกษา ที่จะต้องใช้ในการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นอย่างดี มิฉะนั้นผูเ้ รี ยนจะไม่สามารถมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพได้
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วารี ถิระจิตร (2534 : 201) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู ที่สอนโดยใช้กรณี ศึกษาไว้ว่า
ครู ควรใช้หลักในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึกษาจุดประสงค์ว่าจะกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องใดบ้าง แล้วกาหนด
เนื้อหาให้ตรงตามจุดประสงค์น้ นั ๆ
2. คัดเลือกกรณี ศึกษาที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ และเนื้ อหาได้เหมาะกับผูเ้ รี ยนใน
เรื่ องความสนใจ ประสบการณ์ และวัยของผูเ้ รี ยน
3. สร้างกรณี ศึกษา อาจสร้างขึ้นเองโดยสมมติเรื่ องราวขึ้นมา หรื อเลือกเหตุการณ์จาก
หนังสื อพิมพ์ หรื อเรื่ องจริ งตามความเหมาะสม
4. สร้ างประเด็นปั ญหาให้กับนักเรี ยนได้วิเคราะห์ อธิ บาย ถกเถี ยง เพื่อช่ วยใน
การตัดสิ นใจในการแก้ประเด็นปั ญหานั้น ๆ เพื่อประกอบอภิปรายและสรุ ป
สาหรับบทบาทของผูเ้ รี ยนนั้น ซิ ลเวอร์ แมน เวลตี และไลออน(Silverman, Welty and
Lyon 1992 :อ้างถึงในวารี รัตน์ แก้วอุไร 2541) กล่าวว่า นักศึกษาครู จะต้องเตรี ยมตัวสาหรับศึกษา
กรณี ศึกษาทีละขั้นตอน ดังนี้
1. ทาความเข้าใจบริ บทของงานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนที่จะอ่านกรณี ศึกษาจะต้องทา
ความเข้าใจกับกรอบของงานทั้งหมดที่ใช้ในกรณี ศึกษา และจุดที่ผสู ้ อนต้องการเน้น
2. อ่านกรณี ศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ สังเกตโดยทัว่ ไป โดยพยายามอ่านกรณี ศึกษาค่อนข้าง
เร็ ว เพื่อให้ได้แนวคิดทัว่ ไปว่ามันเกี่ยวกับอะไร อะไรเกิดขึ้น ใครมีบทบาทสาคัญ ปั ญหาคืออะไร
และประเด็นในกรณี ศึกษาเกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมายทั้งหมดอย่างไร
3. วิเคราะห์กรณี ศึกษา โดยอ่านกรณี ศึกษาตลอดเรื่ องอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง
บันทึกบทบาทที่สาคัญ และความสัมพันธ์กบั แต่ละสิ่ ง พยายามทาความเข้าใจปั ญหา ทั้งสิ่ งที่เผยให้
เห็นอย่างชัดเจนและเป็ นสิ่ งที่ซ่อนอยู่ พยายามทาความเข้าใจของมุมมองจากกรณี ศึกษาว่าใครเป็ น
ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล บอกถึงผลกระทบอะไรที่ได้จากมุมมองนี้ ที่อาจจะมีอยูใ่ นกรณี ศึกษา ตั้งรายการคาถาม
ที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ แล้วชี้วา่ ข้อมูลใดที่ตอ้ งการมี ในตอนท้ายของขั้นตอนนี้ จะต้องได้ว่าปั ญหาคืออะไร
และสาเหตุของปัญหาคืออะไร
4. ค้นหาข้อมูลจากภายนอกประกอบแหล่งข้อมูลจากภายนอก เช่น ตาราอาจจาเป็ น
สาหรับทาความเข้าใจกับปั ญหา และการพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. พัฒ นาแนวทางในการแก้ปัญ หา พยายามมองหาทั้งจุ ด ดี แ ละจุ ด ด้อยของแต่ ล ะ
แนวทางวิธีในการแก้ปัญหา ไม่มีแนวทางใดของการแก้ปัญหาที่จะไม่มีจุดอ่อน เตรี ยมตัวสาหรับ
การเสนอแนวคิ ด ในชั้น เรี ย นจุ ด ยืน ของแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาควรมี ท ฤษฎี ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ
มาสนับสนุน

59
จากสิ่ งที่กล่าวมาพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ นอกจากจะ
ดาเนินตามกระบวนการที่เหมาะสมแล้ว ยังมีความจาเป็ นที่ตอ้ งนาเทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆที่
นักวิชาการเสนอไว้มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนยังต้องปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ ายอย่างเหมาะสมจึ งจะเป็ นปั จจัย ของความสาเร็ จตามเป้ าหมายของวิธีสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาดังกล่าว
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ( Instructional System Design) มีที่มาจาก
แนวคิดในการใช้กระบวนการของระบบ (system approach) เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน มีชื่อเรี ยก
ตามที่นกั วิชาการเสนอไว้แตกต่างกัน ได้แก่ การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Design)
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ( Instructional System Design) การออกแบบและ
พัฒนาการสอน (Instructional Design and Development) เป็ นต้น ทั้งนี้ นกั วิชาการได้ให้ความหมาย
ของระบบ ( System ) ไว้ดงั นี้
บานาธี ( Banathy 1968 : 12 ) ได้ให้ความหมายของคาว่าระบบว่า ระบบ หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กนั องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้
จะร่ วมกันทางานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายที่ได้กาหนดไว้
วอง ( Wong 1971 : 7) ให้ความหมายของระบบว่า ระบบ หมายถึง การรวมกลุ่มของ
ส่ วนประกอบต่างๆ ที่มีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2533 : 68) กล่าวว่า ระบบ เป็ นหน่วยรวมที่ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆ
หรื อองค์ประกอบที่เรี ยกว่า ระบบย่อย ( subsystem ) ระบบเหล่านี้ ต่างมีความสัมพันธ์กนั และทา
หน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายที่กาหนด ระบบจะทาหน้าที่สัมพันธ์กบั อภิระบบ
( supra system )
บุญชม ศรี สะอาด (2537:5) กล่าวถึงระบบว่า หมายถึง การทาหน้าที่หรื อจัดไว้อย่างเป็ น
ระเบียบของส่ วนประกอบต่างๆ ในระบบนั้น มีความสัมพันธ์หรื อเสริ มกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
กิดานันท์ มลิทอง ( 2540 : 64) ให้ความหมายว่า ระบบ หมายถึง ส่ วนรวมทั้งหมด
ประกอบด้ว ยส่ ว นย่อ ยหรื อ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ประกอบด้ว ยข้อ มู ล น าเข้า ( Input)
กระบวนการ ( Process) ผลลัพธ์ ( Output ) และข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback)
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สาหรับการออกแบบการเรี ยนการสอนมีหลายความหมาย ซึ่ ง ซารา แมคเนล ( Sara
Mcneil, 2009 : 1-2) ได้รวบรวมไว้ดงั นี้
การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นสาขาวิชา ( Instructional Design as a Discipline)
เป็ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การสอนและกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบตั ิ
ตามยุทธศาสตร์น้ นั ๆ
การออกแบบการสอนคือวิทยาศาสตร์ ( Instructional System Design is a Science)
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเป็ นวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ การ
พัฒนา การทดลองใช้ การประเมินผล และการบารุ งรักษา ภายใต้สถานการณ์ที่กาหนดไว้ โดยเป็ น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลซึ่งกันและกัน
การออกแบบการสอนคือความจริ ง ( Instructional System Design is a Reality)
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเป็ นความจริ งที่สามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากอาศัยหลักการของ
การใช้เหตุและผล
การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการ ( Instructional Design as a Process)
เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่ใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอนเพื่อให้มน่ั ใจในคุณภาพของการสอน
เป็ นกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์ความต้องการในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนาระบบการถ่ายโอนความรู ้เพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าว การออกแบบครอบคลุมถึง
การพัฒนาสื่ อและกิจกรรมการสอน การทดสอบและประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน
กาญจนา คุณารักษ์ ( 2545 : 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่าแนวคิดวิธีการเชิ งระบบเป็ นรากฐานของการออกแบบ
ระบบการเรี ยนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเป็ นการนากระบวนการของ
วิธีการเชิงระบบ ( System Approach) มาใช้ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ทาให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ
( Efficiency) และประสิ ทธิ ผล ( Effectiveness) เนื่ องจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลักใน
การทางานอย่างน้อย 3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ่ งที่นาเข้า/ตัวป้ อน ( Input ) กระบวนการ ( Process)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output) ซึ่ งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้อย่าง
เป็ นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอน โดยอาศัยความรู ้จาก
หลายๆทฤษฎี มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการท างานในตัว ของมัน เองโดยการใช้ข ้อ มู ล ป้ อนกลับ
( Feedback ) และในแต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องซึ่ งกันและกัน โดย
เป้ าหมายของระบบใหญ่ท้ งั หมดจะบรรลุผลได้จากการประสานสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบย่อยๆ

61
นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบการเรี ยนการสอนว่าประกอบด้วย
1. ตัวป้ อน ( Input ) ได้แก่ ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน หลักสูตร สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยน
2. กระบวนการดาเนินงาน ( Process ) คือ การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วยการเตรี ยมความพร้อมการดาเนินการสอนการสร้างเสริ มทักษะและกิจกรรมสนับสนุน
3. การควบคุม ( Control ) คือ การควบคุมดูแลให้การเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. ผลผลิต(Output) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในด้านพุทธ
พิสัย จิตพิสัย และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปใช้ในการดารงชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตประจาวันซึ่ งผลที่
ได้รับในการเรี ยนการสอนแต่ละครั้งจะทาให้ผสู ้ อนทราบลักษณะของความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยน
หรื อพฤติกรรมความพร้อมที่จะรับการสอนก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอนครั้งต่อไป
5. ข้อมูลป้ อนกลับ ( Feedback) คือการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักจากที่การสอนได้ผา่ นไป
แล้วหากผลผลิตที่ได้จากการสอนต่ากว่าเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้จาเป็ นต้องวิเคราะห์หาจุดบกพร่ อง
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป (กาญจนา คุณารักษ์ 2539 : 41-46)
ครู ส ( Kruse 2007) เสนอแบบรู ปแบบ การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบที่
เรี ยกว่า ADDIE Model ประกอบด้วยขั้นตอนโดยสรุ ปดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการจาเป็ น
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา
2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบ
ที่ให้บรรลุเป้ าหมาย (Deign Instruction)
3. ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน (Develop Materials)
4. ขั้น น าไปใช้ (Implement
Phase) เป็ นการน านวัตกรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ไปใช้
ประกอบด้ว ย การวางแผนในการบริ หารจัด การในการน าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ และ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผล
ของสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ ( Dick, Carey and Carey, 2004 :38) กล่าวถึงรู ปแบบการ
ออกแบบการสอนเชิงระบบ ว่ามีองค์ประกอบ 10 ประการ คือ
1. การระบุเป้ าประสงค์การเรี ยนการสอน (Identify Instructional Goal)
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2. การดาเนินการวิเคราะห์การเรี ยนการสอน (Conduct Instructional Analysis)
3. การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและคุณลักษณะผูเ้ รี ยน (Analyze Learners and Contexts)
4. การเขียนจุดประสงค์การปฏิบตั ิ (Write Performance Objectives)
5. การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผล (Develop Assessment Instruments)
6. การพัฒนากลยุทธ์การเรี ยนการสอน (Develop Instructional Strategy)
7. การพัฒนาและเลือกวัสดุการเรี ยนการสอน (Develop and Select Instrument)
8. การออกแบบและดาเนินการประเมินผลย่อยในการจัดการเรี ยนการสอน (Design and
Conduct Formative Evaluation of Instruction)
9. การออกแบบและดาเนิ นการประเมินผลรวม (Design and Conduct Summative
Evaluation of Instruction)
10. ทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน (Revise Instruction)
ทิศนา แขมมณี (2545: 44) ได้ใช้แนวคิดของการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
ในการพัฒนารู ปแบบการสอน สรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการ
จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. ศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการค้นหาองค์ประกอบที่สาคัญที่
จะช่ วยให้รูปแบบมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อนาไปใช้จริ ง ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งนามา
พิจารณาในการจัดองค์ประกอบต่างๆและจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลาย การนาข้อมูล
จากความเป็ นจริ งมาใช้ในการสร้างรู ปแบบจะช่วยขจัด หรื อป้ องกันปั ญหาซึ่ งจะทาให้รูปแบบนั้น
ขาดประสิ ทธิภาพ
4. กาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบ ได้แก่การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้
เป้ าหมายหรื อจุ ดมุ่งหมายบรรลุผลสาเร็ จ ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งอาศัย ความคิดสร้ างสรรค์และความ
ละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถกาหนดองค์ประกอบที่จะเอื้อให้รูปแบบนั้นประสบความสาเร็ จได้
5. ซึ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นนั้นจะต้องนาองค์ประกอบต่างๆมาจัดเป็ น
หมวดหมู่ เ พื่ อ ความสะดวกในการคิ ด และด าเนิ น การในขั้น ต่ อ ไป โดยทุ ก กระบวนการมี
ความสัมสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน
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6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็ นเหตุและเป็ น
ผลขึ้นต่อกันในลักษณะใด สางใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่ งใดสามารถดาเนิ นการคู่ขนานไปได้ ขั้นนี้
เป็ นขั้นที่อาจใช้เวลาในการพิจารณามาก
7. สร้างสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆโดยแสดงให้เห็นถึงผังจาลองขององค์ประกอบ
ต่างๆ
8. ทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9. ประเมินผล โดยการศึกษาผลที่เกิดจากการทดลองใช้รูปแบบว่าได้ผลตามเป้ าหมาย
ใกล้เคียงกับเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด
10. ปรับปรุ งรู ปแบบ โดยการนาผลทดลองมาปรับปรุ งแบบให้ดียิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนารู ปแบบโดยใช้แนวคิดของการจัดระบบนี้ เป็ นแนวคิดที่ชดั เจนเข้าใจง่าย ทาให้สะดวกต่อการ
นาไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง
จากสิ่ งที่กล่าวมาเป็ นแนวทางให้สรุ ปได้ว่า การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ
(ISD : Instructional System Design หรื อ ID : Instructional Design ) หมายถึง กระบวนการ
ออกแบบนวัตกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อนามาใช้พฒั นาคุณภาพการเรี ยนการสอน หรื อแก้ปัญหา
การเรี ยนการสอนโดยประยุกต์วิธีการเชิงระบบ ในการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบและ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน
รูปแบบการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็ นการดาเนิ นการที่เป็ นระบบ
และมีกระบวนการชัดเจน ทั้งนี้ มีรูปแบบการสอนที่ผา่ นการศึกษาวิจยั โดยนักวิชาการ และนาเสนอ
ไว้เป็ นแบบอย่างสาหรับการนามาประยุกต์สู่ การปฏิบตั ิอยูห่ ลายรู ปแบบ นอกจากนี้ผสู ้ อนอาจมีการ
พัฒนารู ปแบบการสอนโดยอาศัยกระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบเป็ นแนวทาง
เพื่อให้ได้รูปแบบการสอนที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ได้ต่อไป
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ความหมายของรูปแบบการสอน
นักการศึ กษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของรู ปแบบการสอน
ไว้ดงั นี้
เซเลอร์ ( Sayler 1981 : 271 ) ให้ความหมายของรู ปแบบการสอนโดยสรุ ปว่า หมายถึง
แบบหรื อแผนของการสอนที่มีการจัดกระทาพฤติกรรมขึ้นจานวนหนึ่ งซึ่ งมีความแตกต่างกัน เพื่อ
จุดหมาย หรื อเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
จอยซ์และเวล ( Joyce and Weil 1996 : 7) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนว่า หมายถึ ง แบบบหรื อแผนที่ น าไปใช้สาหรั บช่ วยในการจัด การเรี ย นการสอน หรื อเป็ น
แนวทางในการสอนของครู ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ขอ้ ความรู ้ ความคิด ทักษะ ค่านิ ยม วิธีการคิด และ
วิธีการแสดงออกในกาสรเรี ยนรู ้ของตนเองให้ง่ายและมีและสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) กล่าวถึงรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่า หมายถึงสภาพ
หรื อ ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่ งได้รับการจัดไว้อย่างมี
ระบบระเบี ยบ มี แ บบแผนตามหลักปรั ชญา ทฤษฎี หลัก การ แนวคิ ด หรื อความเชื่ อต่ างๆ โดย
ประกอบด้วยกระบวนการหรื อขั้นตอนในการเรี ยนการสอนโดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอน
ต่างๆที่สามารถช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามหลักการหรื อแนวคิดที่ยึดถือ ดังนั้น
คุณลักษณะที่สาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอนจึงต้องประกอบด้วยสิ่ งต่างๆดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อที่เป็ นพื้นฐานหรื อเป็ นหลักการ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้นๆ
2. มีการบรรยาย หรื ออธิบายสภาพ หรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอน
3. มีการจัดระบบ คือ มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบ
4. มีการอธิ บายกระบวนการเรี ยนกาสอน วิธีสอน และเทคนิ คการสอนในฐานะที่
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของระบบนั้นๆ
สรุ ป ได้ว่า รู ปแบบการเรี ย นการสอน หมายถึ ง แบบแผนหรื อ ลัก ษณะของการ
จัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความ
เชื่ อต่างๆโดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิ คการสอนต่างๆเข้ามาช่ วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้น
เป็ นไปตามหลักการที่ยึดถือ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการสอนของครู เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
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การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน
สาหรั บ การจัดกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนการสอนมี นักการศึ กษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ได้จดั กลุ่มรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้เพื่อให้สะดวกต่อการนาไปใช้ดงั นี้
จอยซ์และเวล(Joyce and Weil (2009 :68) ได้จดั กลุ่มของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไว้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาบุคคลในการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ โดยใช้
หลักการประนี ประนอมในการแก้ปัญหา และสร้างสัมพันธไมตรี กบั ผูอ้ ื่น การมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่น
โดยใช้หลักการประชาธิ ปไตย และการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบนี้ ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสื บสอบจากกลุ่ม (Group Investigation) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบซักค้าน (Jurisprudential Inquiry) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ เน้นพัฒนาด้านการประมวลข้อมูลสารสนเทศ
(Information Processing Models) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นโดยมุ่งเน้นความสาคัญที่
สมรรถภาพในการคิดและวิธีการในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูเ้ รี ยน ได้แก่
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment) รู ปแบบการเรี ยนการสอนคิดเชิงอุปมาน
(Inductive Thinking) รู ปแบบการเรี ยนการสอนฝึ กการคิดสื บสอบ (Inquiry Training) รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนจา (Mnemonics) เป็ นต้น
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นการพัฒนาบุคคล (Personal Models) เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาตัวบุคคลโดยเน้นที่กระบวนการสร้าง และการพัฒนาตัวบุคคลทั้ง
ทางด้านกายจิตใจและอารมณ์ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู จกั แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์รอบๆตัว
เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยอ้อม (Non-directive) รู ปแบบการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการเห็น
คุณค่าในตัวเอง (Self-esteem)
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน โดย
ใช้หลักของการให้ส่ิ งเร้ าและการตอบสนอง เช่ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบรอบรู ้ (Mastery
Learning) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง (Direct Instruction) เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2548 : 204-206) ได้ศึกษา การประมวลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ต่างๆที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิภาพ และนามาจัดแบ่งเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
1. รู ปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ด ความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหาสาระต่างๆที่ อาจอยู่ใ นรู ปของข้อมูล ข้อเท็จ จริ ง มโนทัศน์ หรื อ
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ความคิดรวบยอด เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รู ปแบบ
ระบบพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน (Behavior Systems Models) รู ปแบบเรี ยนการสอนเน้นความจา
(Mnemonics) เป็ นต้น
2. รู ปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็ นรู ปแบบที่ช่วย
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้สึก เจตคติ ค่านิ ยม คุณธรรม และจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ เช่น รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยซักค้าน (Jurisprudential Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้บทบาท
สมมติ (Role Playing Model) เป็ นต้น
3. รู ปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็ นรู ปแบบที่
มุ่งในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิ การกระทาหรื อการแสดงออกต่างๆ เช่ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮโรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor
Development) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for
Psychomotor Development) เป็ นต้น
4. รู ปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็ นรู ปแบบการที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดาเนินการต่างๆซึ่งอาจเป็ นกระบวนการทางสติปัญญา
กระบวนการทางสั ง คม หรื อกระบวนการท างานร่ วมกัน เช่ น รู ป แบบการเรี ยนการสอน
กระบวนการสื บสอบและแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Models)
เป็ นต้น
5. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบที่เน้น
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆของผูเ้ รี ยนไปพร้อมๆกันโดยใช้การบูรณาการทั้งด้านเนื้ อหาสาระ
และวิธีการ เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model) เป็ นต้น
จากการจัดกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวแสดงให้เห็นวีคิดในการจัดหมวดหมู่
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษา และเป็ นแนวทางส าหรั บ การน ารู ป แบบการสอนไปใช้ใ ห้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท้ งั ด้านการพัฒนาสติปัญญา เจตคติ หรื อทักษะกระบวนการต่าง ๆ
การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนแต่ละรู ปแบบมีหลายๆลักษณะขึ้นอยู่กบั วิธีคิด
และความคิดรวบยอดเชิ งระบบของแต่ละบุคคลซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนของจอยซ์และเวล
(Joyce and Weil 2009 : 1 – 9) ที่ได้นาเสนอในหนังสื อ “Models of Teaching” ประกอบไปด้วย
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ส่ วนต่างๆ ประกอบด้วยที่มาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Orientation to the Model) รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน (The Model of Teaching) ซึ่งกล่าวถึง โครงสร้างของรู ปแบบ (Syntax) ระบบสังคม
(Social System) หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) ระบบสนับสนุน (Support System)
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) และ ผลการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบ
สมรรถนะ หรื อปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน (Instructional and Nurturing Effects) สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
จอยซ์และเวลล์ ( Joyce and weil : 2009 : 9) เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเริ่ ม
จากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน ( scenario ) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีครู และนักเรี ยน
เป็ นผูแ้ สดง โดยจาลองเหตุการณ์ จริ งที่เกิ ดขึ้นในห้องเรี ยนเพื่อนาไปสู่ รูปแบบการสอนซึ่ งแต่ละ
รู ปแบบแบบมีองค์ประกอบ 4 ส่ วนโดยสรุ ปดังนี้
ส่ วนที่ 1 ที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ( Orientation to the Model )
ประกอบด้วยเป้ าหมายของรู ปแบบ ( Goal ) ข้อตงลงเบื้องต้น ( Assumptions) หลักการสาคัญ
( Majorconcepts ) ที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ( The Model of Teaching ) มี 4 ส่ วนคือ
1. ขั้นตอนของรู ปแบบ ( Syntax หรื อ Phases ) เป็ นการจัดลาดับกระบวนการเรี ยนการ
สอนเป็ นขั้นๆ ซึ่งแต่ละรู ปแบบการสอนจะมีจานวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (Social system) เป็ นการอธิบายบทบาทของครู และนักเรี ยน
3. หลักการตอบสนอง ( Principle of Reaction ) เป็ นการกล่าวถึงวิธีการที่ครู จะ
ตอบสนอง ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศ
อิสระโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด เป็ นต้น
4. ระบบสนับสนุน (Support System) เป็ นการบอกเงื่อนไข หรื อสิ่ งจาเป็ นในการที่จะ
ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนเพื่อให้เกิดทักษะ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้ฝึก
การทางานในสถานที่ และด้วยอุปกรณ์ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริ ง
ส่ วนที่ 3 การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนา
การใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนนั้น ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น จะใช้เ นื้ อหาประเภทใดที่
เหมาะสม และใช้กบั เด็กระดับใด เป็ นต้น
ส่ วนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนการสอน และสิ่ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instructional and
Nurturant Effects) เป็ นการกล่าวผลการเรี ยนการสอนของครู ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอน
ตามขั้นตอน และสิ่ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เกิดแฝงไปกับการเรี ยนการสอน
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จากสิ่ งที่ กล่าวมาสรุ ปได้ว่า การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
จอยซ์และคณะนี้ เป็ นแนวทางสาหรับผูส้ อนที่จะนารู ปแบบการสอนไปใช้ ที่จะสามารถทาความ
เข้าใจทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ หรื อพัฒนา และนาเสนอรู ปแบบการ
สอนตามแนวทางดังกล่าวให้มีความชัดเจน นาสู่ การนาไปใช้ได้ปฎิบตั ิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันอังคารที่
19 ธันวาคม 2532 ตอนหนึ่ งไว้ว่า วิจารณญาณ ได้แก่ ความหยัง่ รู ้ อันเป็ นเหตุให้สามารถวิเคราะห์
และวินิจฉัยเหตุผลตลอดจนส่ วนดีส่วนเสี ยของสิ่ งต่าง ๆ เรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบและ
ถูกต้อง ถ่องแท้ วิจารณญาณจะเกิ ดมิได้ดว้ ยการฝึ กอบรม ประการแรกคือ ศึ กษาอบรมทางวิชา
ความรู ้ ซ่ ึ ง จะต้อ งกระท าอยู่ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรอบรู ้ แ ละประสบการณ์ อ ัน กว้า งไกล
ประการต่อไป ได้แก่ ศึกษาอบรมทางความคิดจิตใจซึ่งก็ตอ้ งฝึ กฝนขัดเกลาอยูเ่ สมอมิได้ขาด เพื่อให้
ความคิดจิตใจ มัน่ คง เข้มแข็ง และเข้าระเบียบอันดีงาม คือ มีความสะอาด ประณี ต เที่ยงตรง เป็ น
อิสระและเป็ นกลาง ไม่คิดเข้าข้างตนเอง ไม่คิดเข้าข้างผูอ้ ื่นตามอานาจอคติ
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตามที่นักการศึกษา
ให้ความหมายไว้มีดงั ต่อไปนี้
ความหมายของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ดิวอี้ (Dewey 1933 : 9) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นการคิด
อย่างใคร่ ครวญไตร่ ตรอง เริ่ มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสิ้ นสุ ดด้วยสถานการณ์ที่มี
ความชัดเจน
สเตนเบิร์ก (Sternberg 1985 : 46) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ น
กระบวนการทางปั ญญา ยุทธวิธี ที่บุคคลแสดงออกในการแก้ไขปั ญหาหรื อตัดสิ นใจ และเรี ยนรู ้
ความคิดรวบยอดใหม่
เอนนิส (Ennis 1987 : 10) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นการคิด
ไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผลที่เน้นการตัดสิ นว่าจะทาหรื อเชื่อสิ่ งใด
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ฮัดกินส์ (Hudgins 1988) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การมี
เจตคติในการค้นคว้าหาหลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งต่าง ๆ การมีทกั ษะใน
การใช้ความรู ้จาแนกข้อมูล และการตรวจสอบข้อสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล และ
ถื อ ว่า เป็ นระดับการคิ ด ขั้น สู ง ประกอบด้ว ย การคิ ด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ และประเมิ นผลตาม
การจาแนกของบลูม
บาสแชม (Bassham and others 2011 : 9) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นทักษะ
ความสามารถทางปั ญญาที่จะสร้างความกระจ่างชัด วิเคราะห์ และประเมินข้อโต้แย้ง การกล่าวอ้าง
อย่างปราศจากอคติ โดยสามารถกาหนดเหตุผลสนับสนุนข้อสรุ ป และตัดสิ นใจได้อย่างน่าเชื่อถือ
ฟาซิ โอน (Facione 1990) กล่าวว่า การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณเป็ นการตัดสิ นที่ มี
เป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการตัด สิ น ที่ ก ากั บ ด้ ว ยตนเอง เป็ นผลมาจากการตี ค วาม การวิ เ คราะห์
การประเมินผล การอนุมาน และการอธิบาย
พอล (Paul
1993, อ้า งถึ งใน ทิ ศ นา แขมมณี 2544) ได้ก ล่ า วถึ ง การคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณว่า เป็ นกระบวนการที่ทาให้ผคู ้ ิดสามารถตัดสิ นใจได้ดีข้ ึนอย่างสมเหตุสมผล และมี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังส่ งผลให้ผคู ้ ิดมีความสามารถคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้อง
และคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแก้ปัญหา
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization 1997, อ้างถึงใน ลักขณา สริ วฒั น์
2549 : 89) ให้ความหมายว่า การคิด อย่างมี วิจ ารณญาณเป็ นความสามารถที่ จ ะวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ข่าวสาร และประเมินปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจาก
กลุ่มเพื่อน อิทธิพลจากสื่ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
นี ดริ งฮอส (Niedringhaus 2001) ให้ความหมายไว้ว่า การคิดวิจารณญาณ คือ
การวิเคราะห์ระบบของข้อมูลด้วยใจที่ เปิ ดกว้าง และอดทนสาหรับจุ ดมุ่งหมายในการระบุวิธีการ
ต่าง ๆ ของการกระทาเป็ นการคิดเกี่ยวกับการพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีการเลือกอย่าง
ระมัดระวังของการกระทาหรื อทางแก้ไข
จอห์นสัน (Johnson 2002) ให้ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า เป็ นการคิด
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ รวมการคิ ด เดี่ ย วเข้าด้ว ยกัน นั่น คือ จาเป็ นต้องรวบรวม วิเคราะห์ หรื อประมวลผล
สารสนเทศในการหาทางเลือกจากการประยุกต์ การสับเปลี่ยน แทนที่ หรื อการประกอบขึ้นมาใหม่
ออนสเทิร์น และคณะ (Ornstein and others 1003 : 150) ให้ความหมายของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณว่าเป็ นทักษะความรับผิดชอบของการคิดที่เอื้อต่อการตัดสิ นอย่างถูกต้องอันเกิดขึ้น
เพราะใช้เกณฑ์ที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้องในตนเอง และมีความใส่ ใจกับบริ บท
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อุษณี ย ์ โพธิ สุข (2542) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึงวิธีคิด
อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน และมีประสิ ทธิผล ก่อนตัดสิ นใจว่าจะเชื่อหรื อไม่ เชื่ออะไร
หรื อก่อนที่จะตัดสิ นใจว่าจะทาหรื อไม่ ทาอะไร
ศันสนี ย ์ ฉัตรคุ ปต์ (2544 : 31) ให้ความหมายของการคิดอย่างมี วิจารณญาณว่าคื อ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็ น
จริ งมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา
ฉวี ว รรณ แก้ว ไทรฮะ และคณะ (2546 : 56) ให้ ค วามหมายของการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณว่าหมายถึง กระบวนการคิดที่มีการพิจารณากลัน่ กรอง ไตร่ ตรองอย่างดีแล้ว เพื่อให้
เกิดผลของการคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล
สุ วิทย์ มูลคา (2547 : 9) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การคิด
ที่มีเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์และมีหลักฐานที่เชื่ อถือได้
เพื่อนาไปสู่ การสรุ ปและตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพว่า สิ่ งใดถูกต้อง สิ่ งใดควรเชื่ อ สิ่ งใดควรเลือก
หรื อสิ่ งใดควรทา
ประพันธ์ศิริ สุ เสารั จ (2551 : 100) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
หมายถึ ง กระบวนการคิ ด ไตร่ ต รองอย่างรอบคอบ เกี่ ย วกับสถานการณ์ ที่เ ป็ นปั ญหา คลุ มเครื อ
มีความขัดแย้ง เพื่อตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดควรเชื่ อหรื อไม่ควรเชื่ อ สิ่ งใดควรทาสิ่ งใดไม่ควรทา โดยใช้
ความรู ้ความคิดจากประสบการณ์ ของตนจากข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม และข้อมูลส่ วนตัวของผูค้ ิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ เพื่อ
นามาช่วยในการตัดสิ นใจได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น คือ ทักษะความรู ้และการแสวงหาความรู ้ ถ้ามีความรู ้มาก
จะทาให้คิดได้เร็ วและดีกว่าทักษะการประเมิน เพราะการประเมินเป็ นสิ่ งที่ทาให้สามารถระบุและ
เลือกข้อมูลได้เหมาะสมเชื่อถือได้ โดยสามารถเปรี ยบเทียบและชัง่ น้ าหนักจากข้อมูลที่มีอยู่ ทักษะ
การสรุ ปอ้างอิงจะทาให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน และลึกซึ้ งมากขึ้น และทักษะ
การวิเคราะห์ความคิด คือ ความสามารถในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของความคิด และปรับ
ความคิดให้เหมาะสม สามารถสรุ ปความคิด และสามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2553 : 36) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นการคิด
ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ เป็ นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็ นการประเมินสิ่ งที่ควรเอื้อควรปฏิบตั ิตามหรื อไม่
ควรเอื้อไม่ควรปฏิบตั ิตาม โดยการพิจารณาอย่างละเอียดด้วยหลักการเหตุผล ความเหมาะสม และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาเป็ นองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
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จากความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวประมวลสรุ ปได้ว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หมายถึง ผลของการใช้หลักการ และเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ ตรองข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบในการตัดสิ นใจ หรื อแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในกรณี หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
ความสาคัญของการคิด และสอนคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณเป็ นการคิดลักษณะหนึ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชี วิต
ในบริ บทสังคมปั จจุบนั ที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในด้าน
ต่าง ๆ บุคคลที่ดารงชีวิตในยุคนี้ จาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจอย่างรอบคอบเพื่อดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นปกติ ทั้งนี้ มีผกู ้ ล่าวถึงความสาคัญของการคิดและการสอนคิด อย่างมี
วิจารณญาณไว้ดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2540) กล่ า วว่า การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณเป็ น
กระบวนการที่ ท าให้ ผู ้คิ ด สามารถตัด สิ น ใจได้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลและมี ก ารท างานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้ผูค้ ิดสามารถคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้องอย่างมี
เหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะสาคัญของการแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่
ต้อ งใช้ก ารคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณในการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นมี ก ารคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณจะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ในการทางานอย่างมีหลักการและเหตุผล และได้งาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนประเมินงานโดยใช้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั มีการประเมินตนเองอย่างสมเหตุสมผล และฝึ กการตัดสิ นใจ
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็ นประโยชน์
5. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
6. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิ งประจักษ์ ค้นหาความรู ้ ทฤษฎี
หลักการ ตั้งข้อสันนิษฐาน ตีความหมาย และให้ขอ้ สรุ ป
7. ช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการใช้ภาษาสื่ อความหมาย
8. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง และ
คิดอย่างลุ่มลึก ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล
9. ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนเป็ นผู ้มี ปั ญ ญา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย และ
ความเมตตา
10. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านเขียน พูด ฟัง ได้ดี
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11. ช่ ว ยให้ ผู เ้ รี ย นพัฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ ยคุ สารสนเทศ
อรพรรณ ลื อบุญธวัชชัย (2543) กล่าวถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
1. การคิ ด เป็ นคุ ณ สมบัติ พิ เ ศษของมนุ ษ ย์ที่ มี ส มอง มี ปั ญ ญา มนุ ษ ย์จ ะต้อ งคิ ด อยู่
ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์โลก สังคม ครอบครัว และตนเอง เพื่อการดารงชีวิตที่ดีข้ นึ
2. การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณจะน าไปสู่ ค วามรู ้ ที่ ดี ข้ ึ น เมื่ อ มี สิ่ ง เร้ า เข้า มากระทบ
ความรู ้สึกแล้วคิดต่อจะทาให้การรับรู ้ชดั เจนขึ้น เมื่อมีการสังเกตประกอบด้วยก็จะทาให้เห็นข้อมูล
เมื่อมีการคิด ตีความ ก็จะทาให้เข้าใจข้อมูล การใช้สมองต่อไปก็ทาให้เกิดความชัดเจนในประเด็น
ปัญหา สามารถอธิบายได้อย่างเหมาะสม
3. ความคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจะน าไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ในสั ง คมยุคข้อ มูล ข่ าวสารที่ แ พร่ ก ระจายอย่า งรวดเร็ ว และมากมาย
การตัดสิ นใจเลือกรั บข้อมูลข่าวสาร การตัดสิ นใจเชื่ อหรื อไม่ในข้อมูลและเหตุการณ์ที่รับทราบ
ตลอดจนการตัดสิ นใจในการเลือกปฏิบตั ิ จาเป็ นต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ วินิจฉัย และตีความ
ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุกสาขาวิชามีความเจริ ญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ ว มนุ ษย์จะต้องใช้ปัญญาในการติดตามข้อความรู ้เหล่านั้นสม่าเสมอ มนุ ษย์ตอ้ งคิดวิเคราะห์
เพื่อประยุกต์ศาสตร์ ต่าง ๆ ที่มีวิวฒั นาการมากขึ้น เพื่อนาไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จาเป็ นต้องใช้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทิพย์วลั ย์ สี จนั ทร์ และคณะ (2546 : 3) กล่าวถึงความสาคัญของการคิดและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
1. การกาหนดความเป็ นตัวเรา เนื่ องจากการคิดเป็ นตัวกาหนดสิ่ งที่เรารู ้ และความรู ้ที่
ได้จากการคิดนั้นเป็ นสิ่ งที่ กาหนดความเป็ นตัวเรา ซึ่ งจะเป็ นดัชนี ที่บอกเราว่า เรากาลังทาอะไร
คิดอย่างไร รู ้อะไร ผลจากการรับรู ้ส่ิ งเหล่านี้ ทาให้มนุ ษย์แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทา โดย
ถ่ายทอดออกมาในรู ปภาษาเขียน ภาษาพูด การกระทา ตลอดจนอากัปกริ ยาต่าง ๆ ดังคากล่าวที่ว่า
การคิดเป็ นพื้นฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ หากมนุ ษย์เรารู ้จกั ใช้เวลาคิดไตร่ ตรองเกี่ยวกับ
เรื่ องต่ า ง ๆ ก่ อนตัด สิ นใจ จะทาให้นาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ดี ยิ่งขึ้ น นัก แต่งโคลงชาวเอเธนส์ ก ล่าวว่า
“การคิดครั้งที่สองนับเป็ นความฉลาดที่สุด”
2. การคิดเป็ นพื้นฐานของการตัดสิ นใจ จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า การคิด
ของมนุษย์ในแต่ละวันมีความคิดมากกว่า 10,000 ความคิด ไหลเข้ามาในสมองของมนุษย์ เนื่องจาก
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ในแต่ละวันมีความคิดมากมายมากระทบสมองของเรา เป็ นเหตุให้เราต้องมีการตัดสิ นใจ ไม่ว่าจะ
เป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกิน การอยู่ การนอนหลับ หรื อการไปทางาน จนกระทัง่ ปั ญหาใหญ่
ซึ่งเราจาเป็ นต้องตัดสิ นใจให้รอบคอบโดยอาศัยข้อมูลและทางเลือกหลายทาง ได้แก่ ข้อมูล ความรู ้
ประสบการณ์ เพื่อเปรี ยบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดก่อนการตัดสิ นใจ
3. การคิดนามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงครั้ งสาคัญต่าง ๆ ของโลก ทั้งนี้ สืบเนื่ องมาจาก
ธรรมชาติของมนุ ษย์ มีความต้องการความสาเร็ จในชี วิต จึงพยายามที่จะต่อสู ้ให้ได้มาในสิ่ งที่ตน
ต้องการ
4. สร้างความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งความรู ้ สังคมปัจจุบนั เป็ นสังคมแห่ ง
ความรู ้ เนื่ องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่ อมโยงทุกส่ วนของโลกเข้าด้วยกัน
การที่ คนในสังคมมี ระดับการศึ กษาและความรู ้ เพิ่มขึ้นเป็ นผลให้เพิ่มจานวนผูแ้ ข่งขันที่ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ท้ งั ในและนอกระบบ
อาพร ไตรภัทร (2549 : 5-6) กล่าวถึง ความจาเป็ นของสถาบันการศึกษาในการสอนให้
นักศึกษามีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่จะเป็ นในลักษณะ
ที่มีผสู ้ อนเป็ นศูนย์กลาง วิธีการสอนส่ วนใหญ่จะใช้การบรรยาย นักศึกษาฟั งและท่องจาเนื้ อหาที่
ผูส้ อนเรี ยบเรี ยงให้ การประเมินผลมักจะเป็ นการประเมินผลในส่ วนของเนื้อหาที่ตอ้ งจดจาเป็ นหลัก
เมื่อนักศึกษาไทยต้องไปแข่งขันร่ วมกับนักศึกษาชาติอื่นในเวทีนานาชาติ ก็มกั จะพบว่านักศึกษา
ของเราด้อยกว่านักศึกษาอื่น จาเป็ นอย่างไรหรื อไม่ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยน
การสอนที่ส่งเสริ มและพัฒนาการทางด้านความคิดของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
2. ความเป็ นโลกาภิ ว ัต น์ (Globalization) และความรุ ด หน้า อย่า งรวดเร็ ว ทางด้า น
วิชาการข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบตั ิทางด้านการศึกษา
ความเป็ นโลกาภิ ว ตั น์ ซึ่ ง หมายถึ ง ความไร้ พ รมแดนในเชิ ง ความสั ม พัน ธ์ ท าง
เศรษฐกิจระหว่างชาติต่าง ๆ ทัว่ โลก ดังจะเห็ นได้จากการผสมผสานของสังคมเมือง เทคโนโลยี
ข่าวสารข้ามประเทศ จนเกิ ดเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดแห่ งเดี ยวคือ ตลาดโลกขึ้น ส่ งผลให้ทุกประเทศ
ทุกคน จาเป็ นที่จะต้องแข่งขันกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจทุกวันนี้ มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่ น
กับ การที่ ป ระเทศจะสามารถน าเอาความรู ้ ม าประยุ ก ต์ใ ช้แ ก้ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
นอกจากนี้ แล้ววิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ยงั เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจาวันของเรา
ความก้าวหน้าทางการสื่ อสารทาให้ไม่มีปัญหาในเรื่ องของระยะเวลาอีกต่อไปในการรับรู ้ข่าวสาร
เราสามารถรั บรู ้ ข่าวสารจากที่ซ่ ึ งห่ างไกลได้ในเวลาเพียงพริ บตา แนวโน้มที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้
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เป็ นสิ่ งที่เรากาลังจะต้องพบ และจะต้องเตรี ยมความพร้อมของคนในประเทศสาหรับการที่จะอยูใ่ น
โลกของการแข่งขันแบบไร้พรมแดน
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งได้กาหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์
ให้กบั ผูเ้ รี ยน อันได้แก่ การเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีคุณธรรม มีค่านิ ยมที่ดีงาม และเป็ นนักคิดที่ดี การคิด
เพื่ อ พัฒ นาให้ ผู ้เ รี ยนสามารถปรั บ ตัว และสามารถแข่ ง ขัน ได้กับ นานาชาติ ในโลกที่ ก าลัง
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ไปสู่ ความคิดไร้พรมแดน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง และเป็ นผูท้ ี่ รั ก การเรี ย นรู ้ สามารถคิ ด วิเ คราะห์ แ ก้ไ ขปั ญหาและ
สร้างสรรค์ส่ิ งที่ดีให้กบั ชุมชนและสังคม
4. จากการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ที่เคยเข้าอบรมสัมมนาในเรื่ อง Critical
Thinking เกี่ ยวกับบัณฑิ ตไทยว่ามีลกั ษณะอย่างไร และมีสาเหตุมาจากอะไร ได้ผลสรุ ป ว่ามี
ความคิดค้นคว้า ใฝ่ รู ้ น้อย ความรู ้ทางวิชาการไม่แน่น ไม่ค่อยสนใจใฝ่ รู ้เพิ่ม โลกทัศน์ วิสัยทัศน์
ค่อนข้างแคบ ค่อนข้างเฉื่ อยชา การใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศยังไม่ดีเท่าที่ควร การแก้ปัญหา
แลปรับตัวยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยดิ้นรนในการแก้ปัญหา การนาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริ งยังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดทักษะในการทางานเป็ นทีม ขาดการกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
มีความอดทนน้อย ต้องการเห็นผลของการกระทาโดยเร็ ว และยังนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้นอ้ ย
สาหรับสาเหตุ เกิดจากกระบวนการเรี ยนการสอน การสอนยังห่ วงเนื้ อหาและเป็ น Teacher –
Centered การสอนไม่ค่อยก่อให้เกิดความคิด โครงสร้างของหลักสู ตร เนื้ อหาหลักสู ตรแน่น ขาด
เวลาคิด จานวนนักศึกษามาก อาจารย์ไม่ได้เป็ นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีวิสัยทัศน์ ระบบ
การศึกษาที่เน้นในเรื่ องปริ มาณมากกว่าคุณภาพ การเลี้ยงดูไม่ค่อยให้ช่วยเหลือตัวเอง สภาพสั ง คม
วัตถุนิยม และแข่งขันกันสู ง และเพื่อน
ลักขณา สริ วฒั น์ (2549 : 101) กล่าวถึงความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้
2 ประการ คือ
1. ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสิ นใจ เช่ น ตัดสิ นใจในการเลือกวิชาชี พ
หรื อตัดสิ นใจเลือกบุคคลมาร่ วมทางานด้วย เป็ นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่จาเป็ น เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมที่
ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากความจาเป็ นต้องใช้ในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม
2. ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่ องเกี่ ยวกับความรู ้ การเรี ยนรู ้ การสนทนาหรื อ
อภิปราย รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีนกั การศึกษาหลายท่านที่มีความเห็นตรงกันว่าการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเป็ นทักษะสาคัญที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน และยังเป็ น
เครื่ องมือในการดาเนิ นชี วิตในสังคมที่สอดคล้องกับความเป็ นอยู่ในยุคแห่ งเทคโนโลยีกา้ วหน้า
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เช่นปั จจุบนั อย่างมีความสุ ขและสร้างสรรค์อีกด้วย เนื่ องจากบุคคลที่จะประสบความสาเร็ จในชีวิต
ได้น้ นั จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดวิจารณญาณ
บาสแซม ไอรวิน และนาดัน และวอลเลซ (Bassham, Irwin and Nardone, Wallace
2005 : 8-11, อ้างถึงใน กนกรส ถมปลิก 2551 : 24-25) ได้อธิ บายความสาคัญของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ดงั นี้
1. ความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อการเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนต้องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในช่ วงแรกจะรู ้ สึกประหลาดใจที่
พบว่าการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่มีความน่ าสนใจในการที่จะทาให้เชื่อหรื อคล้อยตาม
ในเรื่ องที่เรี ยน เพราะในการเรี ยนระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องมีการคิดพิจารณาให้ละเอียด
ถี่ถว้ นก่อนที่จะเชื่อเรื่ องใด การเรี ยนในระดับอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การคิดระดับสู ง เช่น ความ
กระตือรื อร้น ความสามารถในการประเมินข้อมูล นักศึกษาจาเป็ นต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ซึ่ งการเสริ มศักยภาพของหลักสู ตรในมหาวิทยาลัยทาได้โดยเพิ่มคาบเรี ยนที่สอนเกี่ยวกับการคิด
อย่างมี วิจารณญาณ นักเรี ยนต้องได้รับการฝึ กฝนทักษะหลายทักษะ เช่ น การทาความเข้าใจ ข้อ
โต้แย้งหรื อความเชื่อเรื่ องต่าง ๆ การประเมินข้อโต้แย้งและข้อความอย่างระมัดระวัง การพัฒนาและ
ป้ องกันไม่ให้เกิดอคติในความเชื่ อหรื อข้อโต้แย้งต่าง ๆ การประสบความสาเร็ จในการเรี ยนใน
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาได้น้ ัน นัก ศึ ก ษาต้อ งมี ค วามเข้า ใจในเนื้ อ หาที่ เ รี ย น การพัฒ นาการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณไม่สามารถทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาที่ยาก ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จะช่ วยให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจข้อโต้แย้งและประเด็นปั ญหาในห้องเรี ยนและในหนังสื อเรี ยน
ได้มากขึ้น
2. ความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทางาน
จากการสารวจพบว่า มีนักศึกษาจบใหม่น้อยกว่าครึ่ งที่ทางานตรงตามสายวิชาที่
เรี ยนมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป แสดงให้เห็นถึงปริ มาณการเปลี่ยนงานของนักศึกษาจบใหม่ และ
ในการสมัครเข้าทางานนั้น นายจ้างไม่ได้ตอ้ งการลูกจ้างที่มีทกั ษะเฉพาะทางสู ง ๆ เพราะทักษะ
ส่ ว นใหญ่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ร ะหว่ า งการท างาน แต่ ถ ้า ลู ก จ้า งมี ท ัก ษะด้า นการคิ ด และทัก ษะ
การสื่ อสารที่ดี จะส่ งผลให้มีการเรี ยนรู ้เร็ ว สามารถแก้ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
สื่ อสารหรื อนาเสนอความคิดเห็นของตนออกมาได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ ี การจัดการเรี ยนการสอน
จึงควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นกั เรี ยน

76
3. ความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการดาเนินชีวิตประจาวัน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสาคัญต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรี ยนและ
นอกสถานที่ทางานหลายสถานเหตุการณ์ เช่น
3.1 การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณช่ ว ยไม่ ใ ห้ บุ ค คลตัด สิ น ใจผิ ด พลาด เพราะใน
ชีวิตประจาวันบุคคลต้องมีการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการอุปโภคบริ โภค และในการตัดสิ นแต่ละครั้งเมื่อ
ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วบุคคลจะไม่รู้สึกว่าเป็ นการตัดสิ นใจที่ผิด และไม่สมเหตุสมผล
เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้ทาให้มีความระมัดระวัง มีความชัดเจนและสมเหตุสมผลใน
การตัดสิ นใจเรื่ องสาคัญของชีวิต
3.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั สังคมประชาธิปไตย
ซึ่ งการตัด สิ น ใจที่ จ ะเชื่ อหรื อกระทาสิ่ งใดของประชาชนต้องมี ความรอบคอบและระมัดระวัง
มากที่สุด เพราะทุกวันนี้ มีปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมาย เช่น การทาลายสิ่ งแวดล้อม การแพร่ หลาย
ของนิ วเคลี ยร์ การขาดศี ลธรรมจรรยา การเสื่ อมโทรมของสังคม การเหยียดชนชาติ การเสื่ อม
มาตรฐานของการศึ ก ษา ปั ญ หาเหล่ า นี้ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากที่ ผ่า นมาประชาชนขาดการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ ดังที่ อับเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวว่า “ปั ญหาที่ยงิ่ ใหญ่ คือ การที่พวกเราไม่สามารถหาทาง
แก้ไขปั ญหาโดยใช้ความคิดระดับสูงกว่าตอนที่เราสร้างปัญหานั้นขึ้นมาได้”
3.3 การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณเป็ นการเรี ย นรู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า เช่ น บุ ค คลที่ คิ ด ว่ า จุ ด
ศู น ย์ก ลางของจัก รวาลคื อ โลก หรื อคิ ด ว่ า ความคิ ด ของตนเองส าคัญ ที่ สุ ด เมื่ อ ได้เ รี ยนรู ้ ถึ ง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วจะลดความลาเอียงและอคติในบุคคลเหล่านี้ลงได้
จากความส าคัญ ของการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณดัง กล่ า วเป็ นแนวทางให้ส รุ ป ได้ว่ า
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนครอบคลุมถึง
การเรี ยนการทางาน และการดาเนินชีวิต ที่ตอ้ งมีการตัดสิ นใจทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด
เพื่อดารงชีวิต และดารงสังคมอยูไ่ ด้นบั ตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นโลกยุคไร้พรมแดนใน
การรั บ รู ้ ข อ้ มู ล ข่ า วสาร ผูท้ ี่ ส ามารถบริ โ ภคข้อ มู ล อย่า งมี วิ จ ารณญาณย่อ มสามารถด าเนิ น ชี วิ ต
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี และสามารถสร้างสรรค์ส่ิ งดี ๆ ให้กบั สังคมได้
อย่างไรก็ตามการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาที่ค่อนข้างเน้นเนื้ อหา ขาดการฝึ กคิด
และขาดเวลาสาหรับการคิด ผูจ้ บการศึกษาจึง ยังขาดคุณลักษณะที่เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ตลอดจนการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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ทฤษฎีการเรียนรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณในปั จจุบนั
พบว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่นามาอธิบายกระบวนการเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่สาคัญ
ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivism) ทั้งนี้ สุ รางค์ โคว้ตระกูล (2552 : 210-211) อธิ บาย
ไว้ว่า ทฤษฎี คอนสตรัคติวิสมีหลักการสาคัญว่า ในการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทา (Active)
และสร้างความรู ้ (Construct) ทั้งนี้ เนื่ องจากความเชื่อพื้นฐานของ Constructivism ซึ่ งมีรากฐาน
มาจาก 2 แหล่ง คือ จากทฤษฎีพฒั นาการของพีอาเจต์ และวิก็อทสกี้ ทฤษฎี Constructivism จึงแบ่ง
ออกเป็ น 2 ทฤษฎี คือ
1. Cognitive Constructivism หมายถึง การสร้างสรรค์ทางปั ญญา เป็ นทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒั นาการของพีอาเจต์ ทฤษฎีน้ ี ถือว่าผูเ้ ขียนเป็ นผูก้ ระทา (Active)
และเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ข้ ึนในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุล
ทางพุท ธิ ปัญ ญาขึ้ น เป็ นเหตุ ใ ห้ผูเ้ รี ย นปรั บความเข้าใจเดิ มที่ มีอยู่ใ ห้เ ข้า กับ ข้อมู ลข่ าวสารใหม่
จนกระทัง่ เกิดความสมดุลทางพุทธิ ปัญญา หรื อเกิดความรู ้ใหม่ข้ ึน (Fowler 1994 และ Greens et al.
1996 อ้างถึงใน สุ รางค์ โคว้ตระกูล 2552 : 210-211))
2. Social Constructivism หมายถึง การสร้างสรรค์ทางสังคม เป็ นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีพฒั นาการของวิก็อทสกี้ ซึ่ งถือว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ผูอ้ ื่น (ผูใ้ หญ่หรื อเพื่อน) ในขณะที่ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื องาน ในสภาวะสังคม (Social
Context) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สาคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรื อซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning et al. 1999 อ้างถึง
ในสุ รางค์ โคว้ตระกูล 2552 : 210-211)
แม้ว่านักจิ ตวิทยาทั้ง 2 แนวคิดคือ Cognitive Constructivism และ Social
Constructivism จะมีความเห็น แตกต่างกันในเรื่ องการอธิ บายว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้อย่างไร ทุกคน
ต่างก็เห็นรวมกันในคุณลักษณะของ Constructivism ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
3. การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
4. การจัดสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
มีความหมาย
ปั จจุบนั นี้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivism) ได้รับความสนใจและความนิ ยมจาก
ผู ้ที่ มี ห น้ า ที่ จ ัด การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ในสหรั ฐ อเมริ กา ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากสมาคมจิ ต วิ ท ยาแห่ ง
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สหรัฐอเมริ กา (American Psychological Association : APA) ได้ต้ งั คณะกรรมการ Task Force ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีต่อการเรี ยนรู ้ในความเป็ นเลิศทางการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อจะนาผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งระบบการศึกษาปั จจุบนั ของสหรัฐอเมริ กาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ผลของการศึกษาวิจยั ของคณะกรรมการคณะนี้ สนับสนุ นหลักการของแนว
ทฤษฎีดงั กล่าว ดังนั้นคณะกรรมการคณะนี้จึงสรุ ปว่าผูเ้ รี ยนจะมีสัมฤทธิผลในการเรี ยนรู ้ก็ต่อเมื่อครู
ใช้การสอนแบบมีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner-centered) พร้อมกับเสนอหลักการทางจิตวิทยา
(Learner-centered Psychological Principles) ที่สาคัญ หรื อมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 14
หลักการ โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ (APA 1995 และ Lambert and McCombs 1998 อ้างถึงใน
สุ รางค์ โคว้ตระกูล 2552 : 210-211)
หลักการกลุ่มที่ 1 การรู ้คิดและการตระหนักในการรู ้คิดของตนเอง (Cognitive and
Metacognitive) หลักการกลุ่มนี้ประกอบด้วย 6 หลักการ
1. ธรรมชาติของการเรี ยนรู ้จะต้องมีผเู ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทา (Active)
2. ผูเ้ รี ยนจะต้องมีเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้โดยการโยงเชื่อมข้อมูลข่าวสารใหม่กบั ความรู ้เดิม
4. ยุทธศาสตร์ในการคิดของผูเ้ รี ยนมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้
5. การตรวจสอบปรับปรุ งการคิดให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
6. สภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับชีวิตจริ ง
หลักการกลุ่มที่ 2 แรงจูงใจและเจตคติ (Motivational and Affective)
7. แรงจูงใจ ความมุ่งหวัง ความเชื่อ ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้
8. แรงจูงใจภายในของผูเ้ รี ยน
9. ความพยายามของผูเ้ รี ยน
หลักการกลุ่มที่ 3 พัฒนาการและสังคม (Developmental and Social)
10. พัฒนาการทั้งทางร่ างกาย เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และสังคม อาจเอื้อหรื อเป็ น
อุปสรรคในการเรี ยนรู ้
11. ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
หลักการกลุ่มที่ 4 ความแตกต่างของบุคคล (Individual Difference)
12. ความแตกต่างระหว่างบุคคลและภายในตัวบุคคลที่เนื่องมาจากสิ่ งแวดล้อมของ
พันธุกรรม
13. ความแตกต่างทางภูมิหลังและวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน และ
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14. การใช้มาตรฐานในการวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์ผลของการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม คณะกรรมการ Task Force สรุ ปว่าการใช้หลักการทางจิตวิทยา 14 หลักการ ใน
การเรี ยน การสอนที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางจะช่วยผูเ้ รี ยนให้มีสมั ฤทธิผลในการเรี ยนรู ้ทุกคน
สาหรั บรายละเอี ยดของทฤษฎี พฒ
ั นาการทางสติ ปัญญาของพีอาเจต์ และวิก็อทสกี
ซึ่งเป็ นพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ดงั ที่กล่าวมานั้น มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์
จอง พีอาเจต์ (Jean Piaget) เกิดเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ. 1896 ที่เมืองนิวชาเทล ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เขาศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญาเอกทางด้านชี ววิทยาที่มหาวิทยาลัย
นิวชาเทล จากนั้นเขาให้ความสนใจทางด้านจิตวิทยา ซึ่งพื้นฐานความรู ้ทางชีววิทยาที่มีอยูเ่ ดิมทาให้
เขาสรุ ปได้ว่า พัฒ นาการทางสติ ปัญญาเป็ นผลของวุฒิภ าวะ พัน ธุ ก รรม และสิ่ งแวดล้อม (Tria
Limpingco and Jao 1998) อย่างไรก็ตามการที่จะศึกษาทฤษฎีของพีอาเจต์น้ นั ต้องรู ้จกั หน่วยสาคัญ
ของโครงสร้ างทฤษฎี ของเขา พีอาเจต์พยายามอธิ บายทฤษฎี ของเขาโดยคาต่อไปนี้ (พรรณทิพย์
ศิริวรรณบุศย์ 2551 : 39-40)
สกีมมา (Schema)
เป็ นความคิ ด รวบยอดที่ ส าคัญ ในทฤษฎี ข องพี อ าเจต์ เขาอธิ บ าย สกี ม มาว่ า เป็ น
กระบวนการของพฤติกรรมซึ่ งเป็ นผลมาจากโครงสร้างทางชี ววิทยา บางอันก็สลับซับซ้อน เช่ น
ระบบย่อยอาหาร หรื อบางอันก็เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ เช่น การดูดของเด็กเมื่อได้รับ การกระตุน้ ที่ปาก
พีอาเจต์แบ่งสกีมมาออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. สกีมมาเกิดจากความรู ้สึกของอวัยวะเคลื่อนไหว (Sensorimotor Schema) ได้แก่
สกีมมาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ
2. สกี มมาเกิ ดจากกระบวนการคิด การเข้าใจ (Cognitive Schema) เป็ นสกี มมา
ที่ซับซ้อนมากขึ้ น เกิ ดจากการที่ สกี มมาในชั้นแรกผ่านกระบวนการ “Internalization” ในสมอง
เพื่อตีความ โดยนาประสบการณ์เก่ามาประยุกต์เข้ากับสภาวการณ์ใหม่ ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจใน
สิ่ งต่าง ๆ กว้างขวางมากขึ้น
การปรับตัว (Adaptation)
ตามที่กล่าวมาในตอนต้น พีอาเจต์อธิ บายว่า มนุ ษย์ดารงชีวิตอยู่ดว้ ยการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อม (Adaptation) ซึ่งอาศัยกระบวนการ 2 ชนิด คือ
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1. การซึ มซาบประสบการณ์ (Assimilation) เกิดขึ้นเมื่อได้พบประสบการณ์ใหม่ และ
ให้ประสบการณ์เก่าที่มีอยู่รับประสบการณ์ใหม่ หรื อเราอาจกล่าวได้ว่าเป็ นกระบวนการที่มนุ ษย์
ซึ มซาบสิ่ งแวดล้อมตามความสามารถในการรับรู ้ของเขา ตัวอย่างเช่น การย่อยอาหารที่มีลกั ษณะ
เหมาะสมต่อการดูดซึมเข้าสู่ ร่างกาย
2. การปรั บ โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญา (Accomodation) คื อ กระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในตัวของสิ่ งที่มีชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสภาพการณ์ น้ ันได้ เช่ น เมื่อเรา
รับประทานอาหารแปลก ๆ เข้าไป ร่ างกายก็จะพยายามสร้างน้ าย่อยชนิ ดใหม่ข้ ึนเพื่อย่อยอาหาร
ชนิ ดนั้น ๆ หรื อเราอาจสรุ ปได้ว่า การปรับโครงสร้ างสติปัญญา คือ การที่มนุ ษย์เราจะต้องปรั บ
ตนเองให้เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมหรื อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
กระบวนการซึมซาบประสบการณ์กบั การปรับโครงสร้างสติปัญญา มักจะเกิดขึ้นพร้อม
กันเป็ นส่ วนมาก มีบางครั้ งที่คนซึ มซาบประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการปรับโครงสร้าง แต่เมื่อเกิ ด
การปรับโครงสร้างสติปัญญาขึ้นเมื่อไร จะเกิดการซึมซาบประสบการณ์ข้ ึนก่อนเสมอ กระบวนการ
ทั้งสองนามาซึ่งความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์
การสมดุล (Equilibration)
ปรากฏการณ์ สมดุ ล (Equilibration) เป็ นอีกกระบวนการหนึ่ งที่พีอาเจต์พูดถึง เขา
อธิ บายว่าเด็กเกิดพัฒนาการความคิดความเข้าใจขึ้นนั้นเป็ นเพราะเด็กพยายามที่จะทาสิ่ งที่เขาถูกฝึ ก
มา เช่น การรับประทานข้าวของเด็ก ซึ่งต้องใช้ซอ้ มตัก เด็กจะใช้ประสบการณ์เก่าในการใช้ชอ้ นตัก
ของเล่นมาใช้กบั ประสบการณ์ใหม่คือ ตักอาหาร การที่เด็กใช้ความสามารถเดิมที่มีอยูม่ าปรับให้เข้า
กับประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นระหว่างประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับการรับรู ้ของ
เด็กนี้ เราเรี ยกว่า กระบวนการปรากฏการณ์สมดุล (Equilibration)
ฉะนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนซึ มซาบประสบการณ์ (Assimilation) แล้ว เก็บสะสมเป็ น
ประสบการณ์ เก่า เมื่อมีประสบการณ์ใหม่ ก็จะปรับประสบการณ์เก่าให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่
(Accomodation) ซึ่ งเราเรี ยกกระบวนการนี้ ว่า การปรับตัว (Adaptation) และการเกิดการปรับตัว
เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างประสบการณ์ใหม่กบั การรับรู ้ของเด็ก (Equilibration) จากความรู ้พ้ืนฐาน
ข้างต้นนี้ พีอาเจต์ได้สร้างทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาขึ้น
พัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง 4 ขั้น (Tria Limpingco and Jao 1998)
1. ขั้น ประสาทรั บ รู ้ แ ละการเคลื่ อ นไหว เป็ นช่ ว งของการใช้ป ระสาทสัมผัส และ
การเคลื่อนไหวในการเรี ยนรู ้ (0-2 ปี )
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ทารกจะใช้ปฏิกิริยาสะท้อนในการตอบสนองช้า ๆ จนเป็ นรู ปแบบของการกระทา
เมื่ อสิ้ น สุ ด ขวบปี แรก เขาจะเริ่ มรั บรู ้ ว่าโลกภายนอกแตกต่างไปจากโลกของตัวเขา สัญญาณที่
บ่ ง บอกความฉลาดเกี่ ย วกับ การแสดงพฤติ ก รรมได้อ ย่า งมี เ ป้ าหมายในการคิ ด หาค าตอบหรื อ
แนวทางใหม่ ๆ แต่ยงั ไม่สามารถสร้างความหมายภายในได้ ในระยะท้ายของขั้นนี้ จะเริ่ มสะท้อน
การกระทาที่ใช้ตรรกะได้บา้ ง
2. ขั้นก่อนปฏิบตั ิการความคิด เป็ นขั้นก่อนที่เด็กจะสามารถใช้ความคิดได้ดี (2-7 ปี )
ในช่วงต่อเนื่ องของขั้นนี้ เด็กจะมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่ งหนึ่ งกับอีกสิ่ ง
การคิดของเด็กจะยังผูกอยู่กบั กิ จการกระทาภายนอก การเลียนแบบ การเล่น และการพัฒนาด้าน
ภาษาจะช่วยให้เกิดการคิดในใจ สาหรับความสามารถในการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ยังมีขอ้ จากัด
ด้วยเหตุต่อไปนี้
2.1 ความไม่สามารถคิดย้อนกลับ
2.2 ความไม่สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงสองมิติในเวลาเดียวกัน
2.3 ความไม่สามารถมองเห็นมุมมองของผูอ้ ื่น
3. ขั้นปฏิบตั ิการความคิดเชิงรู ปธรรม เป็ นขั้นที่สามารถใช้เหตุผลเชิงรู ปธรรมในเชิง
จานวน หมวดหมู่ และลาดับ (7-11 ปี )
เด็ ก มี ค วามสามารถคิ ด เป็ นเหตุ เ ป็ นผลจากการมองเห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง
กายภาพ จะมีความสามารถคิดย้อนกลับได้ มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มากกว่าสองสิ่ งใน
เวลาเดียวกัน เข้าใจสังคมและตระหนักถึงความคิดเห็นของผูอ้ ื่นได้ ความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้ นาสู่
ความเข้าใจคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุ เช่น ตัวเลขและจานวน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
พร้ อมทั้งสามารถคิดจาแนก และจัดหมวดหมู่ได้ ตลอดจนจะมีพฒ
ั นาการทางด้านคณิ ตศาสตร์
เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยงั สามารถคิดโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็ นฐาน แต่ก็ยงั เป็ นการคิดบน
พื้นฐานของสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
4. ขั้นปฏิบตั ิการความคิด เป็ นขั้นที่ปราศจากข้อจากัดในการคิด
เด็ ก มี ค วามสามารถที่ จ ะคิ ด ความจริ ง ที่ ปรากฏต่ อ หน้า เป็ นเพีย งส่ ว นหนึ่ ง ของ
การคิด ในช่วงแรกของระยะนี้ เด็กสามารถที่จะคิดเกี่ยวกับจานวนและการดาเนิ นการทางจานวน
จากสื่ อที่ เป็ นรู ปธรรม ต่อมาจะสามารถมองเห็ นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ เป็ นนามธรรม เช่ น
ในเรื่ องสัดส่ วนและการจัดลาดับ ตลอดจนความสามารถในการพิจารณาถ้อยคา ข้อความ หรื อโจทย์
ปั ญหามากกว่าในขั้นคิ ดรู ปธรรม ในขั้นนี้ พวกเขาจะมีการใช้กระบวนการคิด ความเข้าใจ และ
การมองเห็ น คุ ณ ค่ า ไม่ ว่ า จะเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อความเป็ นนามธรรม การวิ จ ารณ์ และ
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การอุปมาอุปไมย สามารถอภิปรายเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และคุณธรรม โดยมีความคิดรวบยอด
เชิงนามธรรม
ทฤษฎีพฒ
ั นาการของวิกอ็ ตสกี้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2551 : 39-40)
เล็ฟ ซี มาโนวิช วิก็อทสกี (Lev Samanovick Vygotsy) เป็ นนักจิตวิทยาชาวรัสเซี ย ซึ่ ง
ศึ กษาพัฒนาการทางสติ ปัญญาในระยะเดี ยวกับพีอาเจต์ ผลงานวิจยั ที่ มีชื่อเสี ย งคื อ หนังสื อชื่ อ
Thought and Language (1924, อ้างถึงใน Kozulin 1986) ซึ่ งได้แปลจากภาษารัสเซี ยเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยแฮมสแมน และแวนแคน (อ้างจาก Kozulin 1986) จึงทาให้ทฤษฎีของวิก็อทสกี
เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในสหรัฐอเมริ กา แต่ต่อมา โคซูลิน (1986) ได้ปรับปรุ งแก้ไขทาให้มีผนู ้ ิ ยม
นามาประยุกต์ทางการศึกษาอย่างแพร่ หลาย
วิก็อทสกี อธิ บายพัฒนาการของมนุ ษย์ว่าเป็ นอิทธิ พลของการอบรมเลี้ยงดูที่ถ่ายทอด
วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อให้กบั เด็กตั้งแต่แรกเกิด มนุษย์จะพัฒนาการขึ้นมาจากวัฒนธรรมที่
ได้รับถ่ายทอดมา เด็กจะเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ตามกาหนดของวัฒนธรรมที่เขาเจริ ญเติบโตขึ้นมา และ
ส่ งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กแต่ละวัยที่เพิ่มขึ้นถึงขั้นสู งสุ ดตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลโดยความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ที่มีความใกล้ชิดกับเขาและเพื่อนในวัยเดียวกัน
วิกอ็ ทสกีแบ่งระดับของสติปัญญาออกเป็ น 2 ขั้น คือ
1. ระดับสติปัญญาเบื้องต้น (Elementary Mental Process) ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญา
พื้นฐานตามธรรมชาติ พัฒนาการโดยไม่ตอ้ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้ของเด็ก เช่น เด็กสามารถดูดนม
ใช้มือเกาะเก้าอี้ จับถือของต่างได้ตามวัย
2. ระดับสติปัญญาขั้นสูง (Higher Mental Process) หมายถึง ระดับสติปัญญาที่เกิดจาก
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ หญ่จากการอบรมเลี้ยงดู เช่น การเรี ยนรู ้ภาษา เข้าใจตัวอักษร และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ มี ภาษาเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการคิดและพัฒนาสติปัญญา โดยการพัฒนานี้ ต่อเนื่ องจาก
พัฒนาการขั้นต้น แต่แตกต่างกันในดุลยภาพของการคิด
ความสาคัญของภาษาในการพัฒนาสติปัญญา
วิก็อทสกี ได้ทาการศึ กษาวิจ ัยเกี่ ย วกับอิ ทธิ พลของภาษาที่ มี ต่ อการพัฒนาสติ ปัญญา
ของบุคคล เพราะภาษาเป็ นเครื่ องมือ ที่สาคัญของการพัฒนาระบบความคิด ซึ่ งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับเจอร์ โรม บรู เนอร์ ที่ได้ศึกษาและให้ความสาคัญของภาษา วิก็อทสกีได้แบ่งพัฒนาการทาง
ภาษาออกเป็ น 3 ขั้น คือ
1. ภาษาสังคม (Social Speech) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็ นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ปฏิสมพันธ์กบั ผูอ้ ื่ น เด็กจะใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเพื่อสื่ อสารอารมณ์ และแสดงการควบคุม
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พฤติกรรมของผูอ้ ื่น โดยมากจะใช้คาพยางค์เดี ยว เช่น ไม่ หมายความว่า ไม่ชอบหรื อไม่ตอ้ งการ
หรื อหม่า แปลว่า ต้องการอาหารหรื อขนม
2. ภาษาพูดกับตนเอง (Egocentric Speech) ตั้งแต่ 3-7 ปี เด็กในวัยนี้ จะมีภาษาพูดกับ
ตนเอง เข้าใจภาษาของตนโดยไม่จาเป็ นต้องเกี่ ยวข้องกับใคร และมักพูดคนเดียว ซึ่ งเป็ นบทบาท
สาคัญในการประสานระหว่างความคิดและพฤติกรรมของเด็ก
3. ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) 7 ปี ขึ้นไป ในขั้นนี้ เด็กจะพัฒนาภาษาภายในใจ
ซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาสติปัญญา วิกอ็ ทสกีอธิบายว่า การคิดของมนุษย์ตอ้ งใช้ภาษา และ
การใช้ภาษาที่พดู ภายใน เรื่ องนี้ เป็ นแนวทางที่มนุษย์คิดแก้ปัญหา และทาให้สติปัญญาพัฒนาในขั้น
สูงขึ้นตามระดับอายุ และเมื่อเด็กพบปัญหาที่ซบั ซ้อนขึ้น เด็กจะเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนขึ้นโดยการใช้ภาษาภายใน เด็กจะใช้ช่วยในการคิดวางแผนหรื อพัฒนาขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาช่วงของการพัฒนาสติปัญญา (The Zone of Proximal Development)
วิก็อทสกีให้ความสาคัญกับการสอนหรื อช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ในการพัฒนาสติปัญญา
ของเด็ก โดยเขาพิจารณาว่า ช่วงของการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไม่เท่ากัน แม้นเด็กจะอายุเท่ากัน
เด็ ก บางคนเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเองได้เ ร็ ว กว่ า เด็ ก บางคน ฉะนั้ น เด็ ก 5 ปี 3 คน อาจสามารถท า
แบบทดสอบสติปัญญาได้เท่ากัน มิได้หมายความว่า เด็ก 3 คน มีระดับสติปัญญาไม่แตกต่างกัน
เพราะเด็กคนหนึ่ งอาจได้รับการสอนหรื อช่ วยเหลือจากผูใ้ หญ่มากกว่าเด็กอีกคนหนึ่ ง แต่หากผู ้
ทดสอบให้เด็ก 2 คน ตอบแบบสอบของเด็กอายุ 7 ปี โดยผูใ้ หญ่ให้ความช่วยเหลือ เช่น อธิบายหรื อ
ชี้แนะ หากเด็กคนหนึ่ งตอบปั ญหาของเด็กอายุ 7 ปี ได้ แต่เด็กอีกคนตอบไม่ได้ วิก็อทสกีอธิ บายว่า
เด็กที่ตอบไม่ได้อยูต่ ่ากว่าช่วงของการพัฒนาสติปัญญา วิก็อทสกีเรี ยกการให้ความช่วยเหลือเด็กใน
การเรี ยนรู ้ว่า “Scaffolding” คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กแก้ปัญหาหรื อทางานอย่างหนึ่ งอย่างใด
เมื่อเด็กไม่สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
วิก็อทสกีเชื่ อว่า การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูใ้ หญ่ เช่น
บิดา มารดา ครู และการเรี ยนรู ้ที่เด็กมีในสภาวะสังคมและวัฒนธรรม (Socioculture Context) และ
เปลี่ยนสิ่ งเร้าที่เรี ยนรู ้จากสังคมเป็ นเครื่ องเชื่อมโยงสิ่ งเร้าภายนอก ให้ซึมซาบเป็ นส่ วนของสิ่ งที่มีอยู่
ภายใน กลไกกลางที่เด็กใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่ วยในการทางานให้เกิ ดสัมฤทธิ ผล เช่ น ใช้ไม้เขี่ย
สิ่ งที่หยิบไม่ถึง กลไกนอกจากเครื่ องมือ (Tool) แล้ว ยังมีเครื่ องหมาย (Sign) ซึ่ งวิก็อทสกีแบ่งเป็ น
3 ชนิด คือ
1. Indexical Sign เป็ นเครื่ องหมายใช้อธิ บายข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบ
สาเหตุและผล (Cause effect) เช่น ควันไฟเป็ นเครื่ องหมายของไฟ
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2. Iconic Sign เป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นภาพสื่ อความหมายสิ่ งต่าง เช่น พระเกี้ยวเป็ น
เครื่ องหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. Symbolic Sign เป็ นเครื่ องหมายสัญลักษณ์แทนนามธรรมที่ช่วยในการคิดหรื อ
การแก้ปัญหา เช่น ภาษาหรื อตัวเลข
วิก็อทสกีอธิ บายว่า การใช้เครื่ องหมาย (Sign) จะสะท้อนถึงระดับสติปัญญาของบุคคล
ผูท้ ี่ ส ามารถใช้เ ครื่ อ งหมาย (Sign) แทนสิ่ ง ที่ เ ป็ นนามธรรม ช่ ว ยในการคิ ด แก้ปั ญ หา เป็ นผูท้ ี่ มี
สติปัญญาในขั้นสู ง และผูช้ ่วยเหลือคือ ครู บิดามารดา ต้องตระหนักเสมอว่า บุคคลมีความแตกต่าง
ของช่วงการพัฒนาสติปัญญา (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2551 : 57-59)
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฏีการสร้ างความรู้
จากทฤษฎีพฒั นาการของพีอาเจต์ และวิก็อทสกี้ ดังกล่าวเป็ นพื้นฐานของทฤษฎี
การสร้างความรู ้ (Constructivist) ซึ่งเป็ นแนวทฤษฏีที่เชื่อว่าความรู ้คือสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนสร้างขึ้น
เอง แทนที่จะรับความรู ้ที่สมบูรณ์และถูกต้องจากครู หรื อแหล่งความรู ้ที่ครู กาหนดไว้ (Sally 1999.
อ้างถึงใน สถาบันการแปลหนังสื อ 2544 : 1) หากมีประสบการณ์มากความรู ้ก็จะมากและกว้างขวาง
ขึ้นไปเรื่ อยๆ แนวคิดนี้มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีเรี ยนรู ้และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยการแสวงหา
ความรู ้ ใหม่ซ่ ึ งเชื่ อมโยงและจัดระบบเข้ากับความรู ้เดิ มที่มีอยู่ ด้วยความเชื่ อว่า ทุกคนมีโลกของ
ตัวเอง ซึ่งโลกที่สร้างขึ้นด้วยความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าวได้ว่าโลกไหนจะเป็ นจริ งไปกว่า
กัน เพราะโลกของใครก็คงป็ นจริ งสาหรั บคนนั้น ดังนั้น โลกนี้ จึงไม่มีความจริ งเดี ยวที่จริ งที่สุด
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม นี้ ถื อ ว่ า สมองเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ เ ราสามารถใช้ใ นการแปล
ความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และสิ่ งต่างๆในโลกนี้ ซึ่ งการแปลความหมายดังกล่าวเป็ น
เรื่ องที่เป็ นส่ วนตัว (personal) และเป็ นเรื่ องเฉพาะตัว (individualistic) เพราะการแปลความหมาย
ของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความในใจ และภูมิหลัง
ของแต่ละบุคคลซึ่ งมีความแตกต่างกัน (Jonassen 1992 : 138-139) สอดคล้องกับที่ ซานเดอร์
(Saunder 1992 : 136-141) กล่าวว่า การสร้างความรู ้ เป็ นปรัชญาที่พดู ถึงความจริ งเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู ้ของบุคคล บุคคลเกิดเป็ นความรู ้ข้ ึนมาจากความพยายามที่จะตอบสนองและทาความเข้าใจ
กับเหตุการณ์หรื อปรากฏการต่างๆที่เขาพย ความรู ้น้ ีจะถูกสะสมไว้ในใจจนกลายเป็ นความเชื่อหรื อ
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ เรื่ องนั้น ๆ ความรู ้ จึ งอาจไม่ ใ ช่ ค วามจริ งแต่ เป็ นเพีย งคาอธิ บายที่ ดี ที่สุ ด ใน
ขณะนั้น (วรรณจรี ย ์ มังสิ งห์ 2541 : 4)
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องค์ ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดนี้จะเน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยน เพราะเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ดว้ ยความกระตือรื อร้นฝึ กการคิด การตั้งคาถาม การแก้ปัญหา และการลงมือ
ปฏิบตั ิ ผูส้ อนจึ งต้องศึ กษาวิธีการดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้บรรลุผล วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2548 : 46-47) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการ ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเองตามแนวคิดของกานอน และคอลลาลีย ์ (Gagnon and Collary) สรุ ปได้ดงั นี้
1. การจัดสถานการณ์ (Situation) ครู ตอ้ งพิจารณาสร้างสถานการณ์เพื่อการเรี ยนรู ้
ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจ อธิบาย ตอบคาถาม หาข้อสรุ ป
2. การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน (Grouping) ครู ตอ้ งจัดผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อาจเป็ นทั้งชั้น กลุ่ม 2-6 คนหรื อมากกว่า รวมทั้งจัดสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์สาหรับแต่ละกลุ่มด้วย
3. การเชื่อมโยง (Bridge) เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อพิจารณาความรู ้เดิมของนักเรี ยน
และเชื่อมโยงเรื่ องที่นกั เรี ยนรู ้แล้วกับสิ่ งที่จะได้เรี ยน อาจกาหนดสถานการณ์ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหา
ง่ายๆ โดยอภิปรายร่ วมกัน
4. คาถาม (Question) ควรใช้คาถามทุกขั้นตอนเพื่อแนะนาสถานการณ์จดั กลุ่ม จัด
กิจกรรมเชื่อมโยง กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น ความรู ้สึก
5. การให้แสดง (Exhibit) ครู ตอ้ งให้นกั เรี ยนได้แสดงผลงานที่ปฏิบตั ิหรื อนาเสนอ
สิ่ งที่ตนรู ้ อาจเป็ นการเขียนอธิบายสั้นๆแสดงบทบาทสมมติ ใช้แผนภูมิ วีดีทศั น์ ฯลฯ
6. การสะท้อนความคิด (Reflections) นักเรี ยนจะได้สะท้อนความคิดของตน โดย
การอธิบายความคิด ความรู ้สึก สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ฯลฯ
หลักการการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้
การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ จ ะให้ ค วามส าคัญ กับ สมอง และ
กระบวนการท างานของสมองมากที่ สุ ด ซึ่ งครู ค วรรู ้ แ ละท าความเข้า ใจ ดัง ที่ เคน และเคน
(Caine and Caine 1991 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 74-75) ที่เสนอหลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้
ความสาคัญกับสมอง การทางานของสมอง และการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแบบแผนที่ครู สามารถนามา
พิจารณาในการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. สมอง เปรี ยบเสมือนผูด้ าเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การ ซึ่ งจะจัดการกับข้อมูลแต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน เช่น ข้อมูลพัฒนาความคิด อารมณ์ และความรู ้ดา้ นภาษาซึ่ งหมายความว่าการ
จัดการเรี ยนการสอนจะต้องพัฒนาวิธีการเรี ยนหลายๆวิธี เช่นกัน
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2. การเรี ยนรู ้จะต้องใช้อวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกาย ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้จึงไม่
ควรเน้นเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว
3. การแสวงหาความหมายต่างๆเป็ นเรื่ องที่เกิ ดภายในแต่ละบุคคล การสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ ควรให้ความสาคัญกับตัวบุคคลแต่ละคนด้วย ซึ่งนัน่ ก็คือความเข้าใจกับความรู ้ สิ่ งที่รู้
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่บุคคลนั้นมีหรื อได้รับ
4. การแสวงหาความหมายจะเกิดขึ้นจากการสร้างรู ปแบบ ซึ่งหมายถึงการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเชื่ อมโยงแนวคิด และข้อมูลย่อยๆกับความคิดรวบยอด และเรื่ องใหม่ที่
เรี ยน
5. สมองอารมณ์มีความสาคัญต่อการสร้างแบบแผนของการทาความเข้าใจนัน่ คือ
การเรี ยนรู ้มีอิทธิพลมาจากสมองและอารมณ์ ความร็ สึก และเจตคติ
6. สมองจัด การกับความรู ้ ใหม่ และการสอนของครู ในเวลาเดี ย วกัน โดยผลที่
เกิดขึ้นคือผูเ้ รี ยนจะมีปัญหาในการเรี ยน ถ้าความรู ้เดิม ประสบการณ์เดิม และสิ่ งที่จะเรี ยนใหม่ถูก
ละเลย
7. การเรี ยนรู ้จะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ ใส่ ใจ และการรับรู ้ นัน่ คือ สภาพแวดล้อม
ในการเรี ยน วัฒนธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้
8. การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจ ผลคือผูเ้ รี ยนต้องการเวลาใน
การจัดการกับสิ่ งที่เรี ยน และจะเรี ยนรู ้ได้อย่างไร
9. มนุ ษย์มีวิธีจดจา อยู่ 2 วิธี คือ ระบบความจ าที่ เกี่ ยวกับช่ องว่างกับเวลา และ
ระบบของการเรี ยนเพื่อจดจา นั่นก็คือ การเรี ยนการสอนที่เผชิ ญกับการท่องจา จะไม่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้และจะไม่เกิดประสบการณ์ที่มีความหมาย ความเข้าใจลึกซึ้ง และคงทน
10. มนุ ษย์เข้าใจ และจาได้ดีเมื่อทักษะความรู ้ น้ ันปรากฎอยู่ตามธรรมชาติ และ
รวมทั้งที่เชื่อมโยงกับเวลา การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
11. การเรี ยนรู ้พฒั นาได้ดว้ ยความท้าทาย และไม่เป็ นการบังคับให้เรี ยนการจัดการ
เรี ยนการสอนควรสร้างความท้าทาย แต่ไม่ทาให้เกิดความกลัว
12. สมองแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตัว การสอนจึงควรหลากหลายเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกวิธีเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสร้ างความรู้
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550: 46-49) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้าง
ความรู ้ (constructivist leraning process) ดังนี้
1. เตรี ย มความพร้ อ มผูเ้ รี ย น จู ง ใจ เร้ า ความสนใจ (provide
motivational
anticlpatory set)
1.1 จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.2 แจ้งจุดประสงค์
1.3 สร้างความสาคัญให้ผเู ้ รี ยน
2. ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน (involve students in
instructional activlties) โดยให้ผเู ้ รี ยน :
2.1 ระบุตวั อย่างและไมใช้ตวั อย่าง และให้ผเู ้ รี ยนสังเกตความแตกต่าง
2.2 นิยามความหมายและความคิดรวบยอด
2.3 อภิปรายร่ วมกันให้ผเู ้ รี ยนระบุรายการ จัดกลุ่มและอธิบาย
2.4 มีส่วนร่ วมกิจกรรมต่างๆทุกบทเรี ยน
2.5 ทา concept map หรื อ mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุ ป
2.6 ใช้กิจกรรมฝึ กการตัดสิ นใจ เช่น บทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์
2.7 ให้แสดงรู ปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เกิดขึ้น
3. ตรวจสอบความเข้าใจ โดยผูส้ อนดาเนินการดังนี้
3.1 ถามค าถามหลายประเภทที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด ค าถามไม่ ค วรจ ากัด
คาตอบแต่ไม่ควรกว้างเกินไปและไม่มีจุดเน้น
3.2 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ความคิดด้วยตนเอง
3.3 ถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลักการถามคาถาม
ของ Taba และ Bloom เช่นถามเปิ ดประเด็น ถามให้จดั กลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย้าจุดเน้น ถาม
ให้อธิบายชัดเจน และให้สรุ ป ถามปิ ดประเด็น และถามให้ตีความ และติดตาม เป็ นต้น
3.4 ถามให้ผเู ้ รี ยนอธิ บาย concept นิ ยามคุณลักษณะต่างๆด้วยคาพูดของ
ตนเอง
3.5 ส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น
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4. จัดโอกาสและเปิ ดโอกาสให้ปฏิบตั ิโดยตรง
4.1 ให้ฝึกกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน-ผูส้ อน ได้แสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง
4.2 แสดงรู ปแบบของผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิได้
4.3 กระตุน้ การตอบสนองอย่างเปิ ดเผย
4.4 ให้โอกาสผูเ้ รี ยน ได้ฝึกทักษะและปฏิบตั ืกิจกรรมอย่างเต็มที่
4.5 ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มพิ จ ารณาว่าผูเ้ รี ย นคนใดเกิ ด ความคิ ด ความ
เข้าใจในประเด็นสาคัญและใครบ้างที่ตอ้ งมีการอธิบายเพิ่มเติมให้
5. การคิดไตร่ ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรี ยน
5.1 ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสรวมสรุ ปบทเรี ยน
5.2 เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กบั บทสรุ ปของบทเรี ยน
5.3 ใช้คาถามระดับสู งที่ส่งเสริ มการคิด ให้มีการตอบสนองผูเ้ รี ยนใน
บทสรุ ปด้วย
5.4 ใช้คาถาม 2 ระดับเป็ นอย่างน้อย (ความรู ้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์
สังเคราะห์)
5.5 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอภิปรายให้มากที่สุด
5.6 วัดและประเมินผลว่าได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบทเรี ยนหรื อไม่ เช่น
ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน หรื อว่าทดสอบย่อย
6. ให้การฝึ กเพิ่มเติมหรื อให้ทาโดยอิสระ
6.1 เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน ได้ฝึกปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง
6.2 ให้ทาแบบฝึ กหัดที่เกี่ ยวข้องกับบทเรี ยนโดยตรง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
ความรู ้และทักษะในสถานการณ์อื่นๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย
6.3 ให้ทาแบบฝึ กหัดในห้องให้เสร็ จบางส่ วน
6.4 แสดงรู ปแบบการที่สมบูรณ์ ระบุผลลัพธ์ ที่ตอ้ งการจะให้เกิ ดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน
กระบวนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
กระบวนการโดยทัว่ ไปเป็ นขั้นตอนของการดาเนิ น งานอย่างเป็ นระบบเพื่อน าไปสู่
เป้ าหมายของกระบวนการนั้น ๆ กระบวนการอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็ นขั้นตอนในการคิดอย่างเป็ น
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ดัง ที่ นั ก การศึ ก ษาและนั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ใ ห้ ค วามสนใจศึ ก ษาค้น คว้า วิ จ ัย เกี่ ย วกับ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณได้นาเสนอแนวคิดไว้ดงั ต่อไปนี้
เดรสเซล และเมย์ฮิว (Dressel and Mayhew 1957:179-181) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 5 ขั้น ดังนี้
1. การนิ ยามปั ญหา เป็ นความสามารถในการกาหนดปั ญหา ข้อโต้แย้ง หรื อข้อมูลที่
คลุมเครื อให้ชดั เจน ระบุองค์ประกอบของปั ญหา จัดองค์ประกอบของปั ญหาให้เป็ นไปตามลาดับ
ขั้นตอน
2. การรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการหาคาตอบของปั ญหา เป็ นการตัดสิ นใจว่า
ข้อมูลใดมีความจาเป็ นเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหา และเลือกข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
3. การจัดระบบข้อมูล เป็ นการจาแนกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กบั แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ไม่ได้ ระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรั บ จัดระบบข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และการเลือกข้อมูลที่มีความ
เพียงพอและเชื่อถือได้
4. การเลื อ กสมมติ ฐ าน เป็ นการเลื อ กสมมติ ฐ านที่ มี ค วามเป็ นไปได้ม ากที่ สุ ด
มาพิจ ารณาเป็ นอัน ดับแรก โดยกาหนดจากความสัมพัน ธ์เชิ งเหตุ แ ละผล การตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล
5. การสรุ ปและตัดสิ นใจ เป็ นการพิจารณาตัดสิ นความสมเหตุสมผลของกระบวนการ
ข้อมูล ที่นาไปสู่การตัดสิ นใจสรุ ป
ดีคาโรลี (Decaroli 1973 : 67-68) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ ดังนี้
1. การนิ ยาม เป็ นการกาหนดปั ญหา ทาความตกลงเกี่ ยวกับความหมายของของคา
ข้อความ และการกาหนดเกณฑ์ เป็ นความสามารถในการระบุลกั ษณะของสิ่ งต่าง ๆ ระบุปัญหาได้
รวบรวมสาระสาคัญและจุดเด่นของเรื่ องราวต่าง ๆ
2. การกาหนดสมมติฐาน เป็ นการคานึ งถึงความสัมพันธ์เชิ งเหตุละผล หาทางเลือก
และการพยากรณ์
3. การประมวลผลข้อมูล เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบข้อมูลและ
สามารถเลือกใช้ขอ้ มูลได้วา่ ข้อมูลใดจาเป็ นหรื อไม่จาเป็ น ข้อมูลใดน่าเชื่อถือหรื อไม่น่าเชื่อถือ
4. การตีความข้อเท็จจริ งและการสรุ ปอ้างอิงหาหลักฐาน
5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุและผล ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์
6. การประเมินผลโดยการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล จนสามารถ
ตัดสิ นใจได้
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7. การประยุกต์ใช้ หรื อนาไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ใหม่
8. การประเมินความสาเร็ จของคาตอบ โดยการใช้เกณฑ์ในการตัดสิ นความเพียงพอ
ของคาตอบตามทฤษฎี
ควี ล มัล ซ์ (Quellmalz
1985) กล่ า วถึ ง กระบวนการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณว่ า
ประกอบด้วย
1. การระบุหรื อกาหนดคาถาม วิเคราะห์ส่วนประกอบที่สาคัญ และนิยามคาสาคัญ
2. ตัดสิ นความน่าเชื่อถือของการสนับสนุน แหล่งข้อมูล และการสังเกต
3. การสรุ ปอ้างอิงโดยการนิรนัย การอุปนัย การตัดสิ นคุณค่าและการตัดสิ นความเท็จ
4. ใช้เกณฑ์ตดั สิ นความพอเพียงของข้อสรุ ป
เอนนิ ส (1985 : 45-48) ได้อธิ บายกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเน้น
ความสามารถไว้ ดังนี้
1. การนิ ย าม เป็ นการระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา การตั้ง ค าถามที่ เ หมาะสมในแต่ ล ะ
สถานการณ์
2. การพิจารณาตัดสิ นข้อมูล คือ การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ความ
เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหา
3. ความสามารถในการสรุ ปอ้างอิงในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล มี 3 ลักษณะ คือ 1)
การใช้เหตุผลเชิ งนิ รนัย เป็ นการสรุ ปเหตุผลจากส่ วนใหญ่ไปส่ วนย่อย 2) การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย
เป็ นการสรุ ปเหตุผลจากส่ วนย่อยไปส่ วนใหญ่
4. ความสามารถในการตัด สิ น คุ ณ ค่ า คื อ ความสามารถในการแปลความหมาย
การตัดสิ นว่าดี – ไม่ดี สาคัญ – ไม่สาคัญ
5. ความสามารถในการระบุความชัดเจนขั้นสู ง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
วินิจฉัย และตีความได้ถูกต้อง และพิจารณาเงื่อนไขที่จาเป็ น และเพียงพอในเหตุผลและข้อมูลใน
สถานการณ์น้ นั ๆ
6. ความสามารถในการตัดสิ นปั ญหาและกลวิธีในการแก้ปัญหา คือ ความสามารถใน
การเลือกเกณฑ์ตดั สิ นใจแก้ปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย ๆ ทาง
นี ดเลอร์ (Kneedler, อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2540) ได้
เสนอว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั นี้
1. การนิยามและทาความกระจ่างกับปัญหา ประกอบด้วย
1.1 การระบุประเด็นที่สาคัญ หรื อระบุปัญหา
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1.2 การเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคน ความคิดวัตถุสิ่งของ
หรื อผลลัพธ์ต้ งั แต่ 2 สิ่ งขึ้นไป
1.3 การตัดสิ นว่าข้อมูลใดชัดเจน ข้อมูลใดคลุมเครื อ ข้อมูลใดเกี่ยวข้อง ข้อมูลใด
ไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลใดมีความจาเป็ น ข้อมูลใดไม่มีความจาเป็ น
1.4 การตั้ง ค าถามที่ จ ะน าไปสู่ ค วามเข้า ใจและลึ ก ซึ้ ง เกิ ด ความชัด เจนเกี่ ย วกับ
เรื่ องราว หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
2. การพิจารณาตัดสิ นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กบั ปัญหา ประกอบด้วย
2.1 การจาแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งกับความคิดเห็น
2.2 การตัด สิ น ว่ า ข้อ ความนั้ น สิ่ ง นั้ น หรื อสั ญ ลัก ษณ์ ที่ ก าหนดนั้ นมี ค วาม
สอดคล้องสัมพันธ์กนั และสอดคล้องกันทั้งหมดหรื อไม่
2.3 การคาดเดา หรื อระบุขอ้ สมมติฐานที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล
2.4 ระบุความคิดเดิม ๆ ที่คนยึดติด
2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าข้างตนเอง
2.6 ระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างค่านิยมและอุดมการณ์
3. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุ ป
3.1 ระบุความเพียงพอของข้อมูล สามารถตัดสิ นใจว่าข้อมูลที่มีเพียงพอหรื อไม่
ทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ
3.2 พยากรณ์ ทานายผลลัพธ์ที่อาจเป็ นไปได้
พอล (Paul 1993, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2544) กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่ามี 7 ประการ คือ
1. เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการคิด ได้แก่ การคิดเพื่อหาแนวทาง แก้ปัญหา
หรื อคิดเพื่อหาความรู ้
2. ประเด็น คาถาม คื อ ปั ญหาหรื อคาถามที่ ตอ้ งการรู ้ หมายถึ ง ความสามารถระบุ
คาถามของปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาสาคัญที่ตอ้ งการแก้ไข หรื อคาถามสาคัญที่ตอ้ งการรู ้
คาตอบ
3. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ความรู ้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา
ควรมีความกว้าง ลึก ชัดเจน และมีความถูกต้อง
4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน ถูกต้อง
และมีความเพียงพอต่อการใช้เป็ นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล
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5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลักการ ซึ่ งจาเป็ น
สาหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดที่ได้มานั้นต้องมีความเกี่ ยวข้องกับปั ญหาหรื อคาถามที่
ต้องการหาคาตอบและต้องเป็ นแนวคิดที่ถูกต้องด้วย
6. ข้อสันนิ ษฐาน เป็ นองค์ประกอบสาคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะผูค้ ิด
ต้องมี ความสนใจในการตั้งข้อสันนิ ษฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสิ นได้ เพื่อประโยชน์ใน
การหาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล
7. การนาไปใช้และผลที่ตามมา เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
ซึ่ งผูค้ ิดคานึ งถึงผลกระทบ ต้องมีความคิดไกล มองถึงผลที่ตามมา รวมกับการนาไปใช้ได้หรื อไม่
เพียงใด
วูลโฟล์ค (Woolfolk,1995 อ้างถึงในดนัย ดวงภุมเมศร์ 2552 : 26) กาหนดองค์ประกอบ
ของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 3 ประการคือ
1. การนิยามปัญหา
2. การพิจารณาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กบั ปัญหา
3. การแก้ปัญหา หรื อการลงสรุ ป
ศูนย์พฒั นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มหาวิทยาลัยโซโมนา (Center of Critical
Thinking Somona State University 1996) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น จะต้องมี
องค์ประกอบที่ สาคัญคือ มี จุดประสงค์ของการคิด ระบุปัญหาความคิ ดให้เป็ นคาถาม มี ขอ้ มูล
ความรู ้ต่าง ๆ ประกอบการคิด ข้อมูลประกอบที่ได้มาต้องมีความถูกต้องชัดเจน เชื่ อถือได้ และมี
เหตุผล สามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้ ตลอดจนสามารถนาผลสรุ ปของการคิดไปปฏิบตั ิได้
ออนสเทิร์น และคณะ (Ornstein and others 2003 : 151) ได้ ระบุลกั ษณะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไว้ว่าเป็ นการประมาณค่า การประเมิน การจาแนกประเภท การสันนิษฐาน การสรุ ป
เชิงตรรกะ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งหนึ่ งกับอีกสิ่ งหนึ่ ง การ
กาหนดสมมติฐาน การเสนอความคิดบนฐานของเหตุผล และการตัดสิ นโดยใช้เกณฑ์
แองเจลลี และวาลานิดส์ (Angeili and Valanides 2009 : 326) กาหนดองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 5 ประการคือ
1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การหาแนวทางการแก้ปัญหา
3. การให้เหตุผลกับแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละแบบ
4. การตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
5. การกาหนดเกณฑ์ในการประเมินการคิด
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ทิศนา แขมมณี และคณะ (2542 : 60) ระบุกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั นี้
1. ตั้งเป้ าหมายในการคิด
2. ระบุประเด็นในการคิด
3. ประมวลข้อมูล ทั้งทางด้านข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คิด
ทั้งทางกว้าง ลึก และไกล
4. วิ เ คราะห์ จ าแนกแยกแยะข้อ มู ล จัด หมวดหมู่ ข องข้อ มู ล และเลื อ กข้อ มู ล ที่ จ ะ
นามาใช้
5. ประเมินข้อมูลที่จะใช้ในแง่ความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเชื่อถือ
6. ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือก/คาตอบที่สมเหตุสมผล
ตามข้อมูลที่มี
7. เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมา และคุณค่าหรื อความหมาย
ที่แท้จริ งของสิ่ งนั้น
8. ชัง่ น้ าหนัก ผลได้ ผลเสี ย คุณ-โทษ ในระยะสั้นและระยะยาว
9. ไตร่ ตรอง ทบทวนกลับไปมาให้รอบคอบ
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าว แสดงให้เห็นองค์ประกอบและกระบวนการของการคิด
อย่างมี วิจารณญาณตามแนวคิ ดของนักวิชาการที่ มีความแตกต่างกันไปบ้างในบางประเด็น แต่
อย่างไรก็ตามจากการศึ กษาวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าว สามารถสังเคราะห์เป็ นองค์ประกอบและ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้เป็ น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การ
กาหนดเป้ าหมายของการคิด การนิยามปั ญหาหรื อคาถาม การระบุสมมติฐาน การพิจารณาใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน และการประเมิน และตัดสิ นใจ ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สรุ ปองค์ประกอบและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Dressel and Mayhew
(1957)
1.การนิยามปั ญหา
2.การรวบรวมข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหา
3. การจัดระบบข้อมูล
4. การเลือกสมมติฐาน
5. การสรุ ปและตัดสิ นใจ

กระบวนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักการศึกษา
Decaroli
Ennis
Kneedler
(1973)
(1985)
(1985)
1.การนิยาม
1.การนิยาม
1.การนิ ยามและทาความกระจ่ าง
2.การกาหนดสมมติฐาน
2.การพิจารณาตัดสิ นข้ อมูล กับปั ญหา
3.การประมวลผลข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ อง
2.การพิ จารณาตัด สิ น ข้ อมูลที่ มี
4.การตีความข้อเท็จจริ งและการสรุ ป 3. การสรุ ปและแก้ ปัญหา ความสัมพันธ์ กับปั ญหา
3.การแก้ ปัญหาและการลง
อ้างอิง
ข้ อสรุ ป
5.การใช้เหตุผล
6.การประเมินผลตัดสิ นคุณค่ า
7.การประยุกต์ใช้หรื อนาไปปฏิบตั ิใน
สถานการณ์ใหม่
8.การประเมินความสาเร็ จของคาตอบ

การสั งเคราะห์ กระบวนการคิด
อย่ างมีวจิ ารณญาณทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1.การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
2. การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3. การระบุสมมติฐาน
4.การพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
5. การประเมิน และตัดสิ นใจ

94

95
ตารางที่ 1 (ต่อ)
กระบวนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักการศึกษา
Paul
Center of Critical Thinking Angeili and Valanides
Woolfolk
(1993)
Somona State University
(1995)
(2009)
(1996)
1 ก า ร ร ะ บุ เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ 1. การนิยามปั ญหา
1.ระบุจุดประสงค์ ของการคิด 1. การวิเคราะห์ ปัญหา
วัตถุประสงค์ ของการคิด
2.
การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ มี 2.ระบุปัญหาหรื อคาถาม
2.ก า ร ห า แ น ว ท า ง ก า ร
2.การระบุประเด็นปั ญหาหรื อ ความสัมพันธ์ กับปั ญหา
3.พิจารณาข้ อมูลความรู้
แก้ ปัญหา
คาถามที่ต้องการรู้
3. การแก้ ปัญหา หรื อการลงสรุ ป ประกอบการคิด
3. การให้ เหตุผลกับแนว
3. การระบุสารสนเทศเพื่อใช้
4. ตั้งข้ อสันนิษฐาน
ทางการแก้ ปัญหาแต่ ละแบบ
ประกอบการคิด
5.สรุ ปผลการคิดไปปฏิบัติ
4. การตัดสิ นใจเลื อกแนว
4.การระบุขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ทางการแก้ ปัญหาที่ดีที่สุด
5. การกาหนดเกณฑ์ในการ
5.การระบุแนวคิดที่มีเหตุผล
ประเมินการคิด
6. การระบุสมมติฐาน
7.การระบุการนาไปใช้และผล

การสั งเคราะห์ กระบวนการคิดอย่ าง
มีวจิ ารณญาณทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1.การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
2. การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3. การระบุสมมติฐาน
4.การพิ จ ารณาข้อ มู ล สารสนเทศ
ศาสตร์การเรี ยนการสอน
5. การประเมิน และตัดสิ นใจ
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ลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
นักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั ต่อไปนี้
เวด ไบเออร์ และเฟอร์เรท (Wade 1995; Beyer 1995; Ferrett 1997, อ้างถึงใน ศันสนีย ์
ฉัตรคุปต์ 2544 : 39) กล่าวถึงลักษณะของผูม้ ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังตารางที่ 2
ลักษณะของผูม้ ีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เวด (Wade 1995)
1. คิดตั้งคาถาม

2. ทาให้คาถามมีความชัดเจน
3. ตรวจสอบหาข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ สันนิษฐานและ
ความลาเอียงที่อาจมีข้ ึน
5. หลีกเลี่ยงที่จะใช้อารมณ์
มาเป็ นตัวตัดสิ น
6. หลีกเลี่ยงการคิดแบบตื้น ๆ
ง่าย ๆ เกินไป
7. พิจารณาถึงการตีความที่
อาจเป็ นไปได้หลายทาง
8. ยอมารับว่าอาจมีภาวะกากวม
ไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นได้
9. ตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิด
ของตน รู้ตวั ว่าคิดอะไรอยู่

ไบเออร์ (Beyer 1995)
1. คิดตั้งคาถาม

2. วิเคราะห์ขอ้ สันนิษฐาน
3. ให้เหตุผล สามารถหาข้อยุติ
จากข้อเสนอหรื อหลักฐาน
ที่มีอยูห่ ลากหลาย

เฟอร์เรท (Ferrett 1997)
1. คิดตั้งคาถาม
2. มีความสนใจใฝ่ รู้ ต้องการค้นหา
คาตอบใหม่ ๆ
3. ตอบคาถามได้ตรงประเด็น
4. ตรวจสอบข้อมูล ความเชื่อ
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อสันนิษฐาน
ความเห็นต่าง ๆ และหาข้อพิสูจน์
6. ใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็ นจริ ง
หรื อจากข้อเท็จจริ งต่าง ๆ

4. รู้จกั ใช้มุมมองต่าง ๆ กัน
ในการตีความ เพื่อให้เข้าใจได้ดีข้ ึน

7. ตรวจสอบความคิดของตัวเอง
5. ใจกว้างยอมรับฟังความคิดของ
ผูอ้ ื่น เคารพต่อเหตุผล ยอมเปลี่ยน
จุดยืนเมื่อมีเหตุผลที่ดี
6. แยกแยะ หาข้อสรุ ป หรื อข้อตัดสิ น
ที่ต้ งั อยูบ่ นหลักความจริ งที่ เชื่อถือ
ได้ มีความแม่นยา สามารถถกเถียง
อย่างสร้างสรรค์

ตารางที่ 2 ลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

8. รับฟังความเห็นผูอ้ ื่น ยอมรับว่า
ตัวเองยังมีความรู้ความเข้าใจ
ไม่มากพอ เปลี่ยนความคิดได้
9. ประเมินข้อถกเถียงได้ และตัดสิ น
เรื่ องราวจากการรวบรวมข้อเท็จจริ ง
ทั้งหมด
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พอล (Paul 1993, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2544) ได้สรุ ปลักษณะของผูท้ ี่มี การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ว่าประกอบด้วย การคิดอย่างอิสระ ใส่ ใจในความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รู ้ขอ้ จากัดใน
ความคิดของตน กล้าทางปั ญญา ซื่อสัตย์ มีความเพียร ใช้เหตุผล อยากรู ้อยากเห็น มีคุณธรรม และ
รับผิดชอบ
ประพัน ธ์ศิ ริ สุ เ สารั จ (2551 : 102) กล่ า วถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของผูท้ ี่ มี ค วามคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณไว้สอดคล้องกัน ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะสาคัญ คือ
1. เป็ นผูม้ ี ใ จกว้าง คื อ ยอมรั บฟั งและพิจารณาความคิด เห็ น ของผูอ้ ื่ น ไม่ ยึดมัน่ ใน
ความคิดของตนเองเป็ นหลัก ไม่อคติ มีใจเป็ นกลาง และตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลประกอบเพียงพอ
การมีใจกว้างขวางจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่กว้างขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใช้ในการตัดสิ นใจได้ดี
มากขึ้น
2. มีความไวต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น เข้าใจผูอ้ ื่น การมีความรู ้สึกที่ไวจะทาให้สามารถ
รับรู ้สถานการณ์ ความคิด ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นได้ดีกว่า
3. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยูไ่ ด้ ถ้ามีขอ้ มูลที่มีเหตุผลมากกว่า
4. กระตื อรื อร้ นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้ การมี ขอ้ มูลและความรู ้ มาก ทาให้
การตัดสิ นใจย่อมถูกต้องและแม่นยา การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล ความรู ้มาก ๆ เพื่อประกอบ
ในการตัดสิ นใจ แม้วา่ บางข้อมูลอาจมีประโยชน์นอ้ ยก็ตาม
5. เป็ นผูม้ ีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรื ออารมณ์ในการตัดสิ นใจ การยอมรับข้อมูลใด ๆ หรื อ
การตัดสิ นใจใด ๆ จะไม่เชื่ อมัน่ ในตัวบุคคลหรื ออารมณ์ ข้อมูลที่มีเหตุผลจะทาให้การตัดสิ นใจ
ดีกว่า
บาสแชม และคณะ (Bassham and others 2011 : 25-26) เสนอลักษณะของนักคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ ดังนี้
1. มีแรงขับและกระตือรื อร้นที่จะแสวงหาความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยา
2. มีความสามารถใช้วิจารณญาณในสถานการณ์ที่เป็ นอุปสรรค
3. มี ความสามารถทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมิ นข้อโต้แย้งและมุ มมองที่
แตกต่าง
4. มีเหตุผลเชิงตรรกะ และสามารถลงข้อสรุ ปจากข้อมูลหลักฐานที่มี
5. ตระหนักในสติปัญญาและข้อจากัดของตนเอง
6. รับฟังมุมมองที่แตกต่างอย่างเปิ ดใจ
7. เชื่อตามข้อเท็จจริ งและหลักฐานมากกว่าความชอบส่ วนตัว
8. รับรู ้เหตุการณ์โดยปราศจากอคติ
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9.
10.
11.
12.
13.

คิดอย่างอิสระโดยไม่กงั วลกับความคิดของผูอ้ ื่นที่ไม่เห็นด้วย
สามารถเข้าถึงประเด็นโดยไม่สบั สนกับรายละเอียดย่อย
กล้าคิดกล้าเผชิญความคิดที่ทา้ ทายความคิดเดิมของตนเอง
อยากรู ้อยากเห็นความจริ งต่าง ๆ
มีความมานะพยายามในการค้นหาข้อเท็จจริ ง

จากลักษณะของผูท้ ี่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวมานั้น การวิจยั ครั้งนี้ ให้ความ
สนใจที่จะศึกษาลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แนวทางของบาสแชม และคณะ
(Bassham and others 2011 : 25-26) เนื่องด้วยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็น
ได้จากการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ตลอดจนสรุ ปประเด็น
ที่ มีความสอดคล้องกัน ตามที่ นัก วิชาการนาเสนอไว้ไ ด้ว่า ผูท้ ี่ มีความคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณจะ
เป็ นผูท้ ี่ มี 1) ความกระตือรื อร้นและแรงจูงใจที่จะค้นหาข้อเท็จจริ ง 2) ความสามารถแสดงความ
คิดเห็ นโดยอาศัยหลัก การเหตุผล 3) ความสามารถทาความเข้าใจ วิเคราะห์ ประเมิ นข้อโต้แย้ง
และความคิดเห็ นที่แตกต่าง 4) ความสามารถสรุ ปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ
5) ความเชื่ อ มั่น ในสติ ปั ญ ญาและตระหนัก ถึ ง ข้อ จ ากัด ของตนเอง 6) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่ อ และสมมติฐานในมุมมองที่แตกต่าง 7) การเชื่อมัน่ ในข้อเท็จจริ งและ
หลักฐานมากกว่าความชอบหรื อความสนใจส่ วนตัว 8) ความระมัดระวังการเกิ ดอคติในการรับรู ้
หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ 9) การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกังวลกับความไม่เห็นด้วย
ของกลุ่ม 10) ความสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาได้โดยไม่สบั สนกับรายละเอียดปลีกย่อย 11) ความ
กล้าทางปั ญญาที่จะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 12) ความอยากรู ้อยาก
เห็ น และอยากค้นหาความจริ ง 13) ความมานะพยายามที่จะสื บค้นเพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ
โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค 14) ความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง
การพัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
นักวิชาการได้เสนอแนวทาง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั ต่อไปนี้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
เนื่ องจากการพัฒนาการคิดเป็ นสิ่ งสาคัญ จึงได้มีการค้นหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาความสามารถดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการประชุมของนักการศึกษาจากประเทศ
ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อการประชุมว่า The Wingspread conference Center in Racine, Wisconsin State
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เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการคิด พบว่า แนวทางที่นักการศึกษาใช้ในการดาเนิ นการวิจยั และ
ทดลองเพื่อพัฒนาการคิดนั้นสามารถสรุ ปได้ 3 แนว คือ
1. การสอนเพื่อให้คิด (Teaching for Thinking) เป็ นการสอนเนื้อหาวิชาการ โดยมีการ
เสริ มหรื อปรับเปลี่ยนเพื่อเพิม่ ความสามารถในด้านการคิด
2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เป็ นการสอนที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางสมองที่นามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ เป็ นการฝึ กทักษะการคิด ลักษณะของงานที่นามาใช้สอน
จะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาวิชาการที่เรี ยนในโรงเรี ยน แนวทางการสอนจะแตกต่างกันออกไปตาม
ทฤษฎีและความเชื่อพื้นฐานของแต่ละคนที่นามาพัฒนาเป็ นโปรแกรมการสอน และ
3. การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching about Thinking) เป็ นการสอนที่เน้นการใช้
ทักษะการคิดเป็ นเนื้ อหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนได้รู้และเข้าใจกระบวนการ
คิดของตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการคิดที่เรี ยกว่า “Metacognition” คือ รู ้ว่าตนเองรู ้อะไร ต้องการรู ้
อะไร และยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้
สาหรับโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั
สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ คือ โปรแกรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Specific Program)
ซึ่งเป็ นโปรแกรมพิเศษนอกเหนื อจากการเรี ยนปกติ เป็ นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อเสริ มสร้างการคิด
วิจารณญาณโดยเฉพาะ (Institutional Programs to Foster Critical Thinking) กับโปรแกรมที่มี
ลักษณะทัว่ ไป (General Program) ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ใช้เนื้ อหาวิชาในหลักสู ตรปกติเป็ นสื่ อในการ
พัฒนาทักษะการคิด เป็ นการสอนทักษะการคิดในฐานะที่เป็ นตัวเสริ มวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรที่
มีอยูโ่ ดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา (สุ รางคณา เตื้อติสอน 2550 : 34)
ส าหรั บ การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณนั้น เป็ นทัก ษะที่ ส ามารถพัฒ นาได้ใ นทุ ก ระดับ
การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งนัก ศึ ก ษาในวัย นี้ มี วุฒิ ภ าวะที่ ส ามารถคิ ด
ในเชิงนามธรรม เป็ นเหตุเป็ นผล ทั้งนี้ในปัจจุบนั มีนกั วิชาการสนใจศึกษา และเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั นี้
เคอร์ ฟิสส์ (Kurfiss 1988, อ้างถึงใน Kramer 1993) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมี วิ จ ารณญาณโดยทัว่ ไป จะเน้น ที่ กิ จ กรรมและการปฏิ บ ัติใ นการช่ ว ยผูเ้ รี ย นให้เข้า ใจใน
สภาพการณ์ ที่มีความหมายต่อเขา ผูเ้ รี ยนจะแสวงหาสภาพการณ์ คาถามหรื อปั ญหาที่จะนาไปสู่
ข้อสรุ ปที่มีเหตุผลที่สามารถตัดสิ นใจได้
มัวร์ และปาร์เกอร์ (Moore and Parker 1986) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น
เป็ นสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ทักษะที่เกิดขึ้นจากการฟั งและการอ่านอย่างไตร่ ตรอง รวมถึงการมอง
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หาข้อสรุ ป และผลที่ตามมา ซึ่ งสามารถจะฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นได้ในชี วิตประจาวัน มีเพียงเฉพาะ
การเรี ยนในห้องเรี ยนเท่านั้น
เอนนิส (Ennis 1990) กล่าวว่า ในการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น เป็ น
การสอนแบบกว้าง โดยสอนแยกจากเนื้ อหาวิชาตามปกติ อาจใช้เนื้ อหาเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น
ปั ญหาต่าง ๆ หรื อเนื้ อหาวิชาที่เรี ยนมาแล้ว เน้นที่เป็ นบริ บทนอกโรงเรี ยน ไม่จาเป็ นต้องใช้เนื้ อหา
สาระประกอบเสมอไป
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2532) มีความเห็นว่า การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดนั้น
กระทาได้ท้ งั 2 แบบ ทั้งที่จดั เป็ นโครงการหรื อชุดการสอนพิเศษที่เพิ่มจากการสอนธรรมดา หรื อจัด
สอนแทรกรวมไปกับเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนปกติซ่ ึ งน่าจะเป็ นวิธีที่ได้ผลที่สุด หากโครงการ
หรื อชุดการสอนทักษะการคิดที่ได้มาตรฐาน ได้รับการพัฒนามาแล้วเป็ นอย่างดี ทั้งในด้านการใช้
ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จ ัย สนับ สนุ น ถึ ง แม้ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นโปรแกรมหรื อ ชุ ด การสอนที่ ม าจาก
ต่างประเทศก็สามารถนามาดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ การมุ่งใช้โปรแกรมหรื อชุด
การสอนพิเศษเป็ นไปได้ยากในโรงเรี ยนและในชั้นเรี ยนทัว่ ไป เพราะมีปัญหาเกี่ ยวกับค่าใช้จ่าย
ความรู ้ความเข้าใจของผูใ้ ช้โปรแกรม และปั ญหาการเชื่อมโยงกับการสอนปกติ การใช้โปรแกรม
หรื อชุ ด การสอนพิเ ศษจึ ง มักทากันชั่ว คราวแล้ว ก็จบไป การสอนทัก ษะการคิด จึ งควรจัดอยู่ใ น
หลัก สู ต ร และการเรี ย นการสอนธรรมดา โดยเน้น ความส าคัญ ให้เ ป็ นเรื่ อ งที่ ค รู ผูส้ อนทุ ก คน
ทุ ก ลัก ษณะวิ ช า และการศึ ก ษาจะต้อ งท าความเข้า ใจ ยอมรั บ และยึด ถื อ เป็ นเป้ าหมายหลัก ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น พบว่า มีอยู่
2 ลัก ษณะ กล่ า วคื อ จัด เป็ นโปรแกรมเฉพาะโดยเน้น เนื้ อหาการคิ ด โดยเฉพาะ หรื อ อาจจัด ใน
ลักษณะที่บูรณาการสอดแทรกไว้ในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่สอนอยูเ่ ดิมในชั้นเรี ยนปกติ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ส่ งเสริมทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ นการคิ ด ที่ มี ก ระบวนการ และเป็ นการคิ ด ขั้น สู ง ที่
ครอบคลุ ม การคิ ด ลัก ษณะต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ใ นระดับ ที่ ต่ า กว่า เป็ นพื้ น ฐาน การพัฒ นาการคิ ด อย่า งมี
วิจ ารณญาณในแต่ ล ะกระบวนการจึ ง ต้อ งอาศัย เทคนิ ค วิธี ก ารต่ าง ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้ วัช รา
เล่าเรี ยนดี (2553 : 31-32) ได้เสนอเทคนิคต่าง ๆ ไว้โดยสรุ ปต่อไปนี้
1. เทคนิ ค CATS (Classroom Assessment Techniques) ของ แองเจลโล (Angelo)
ได้เสนอวิธีสอนคิดด้วยวิธีการประเมินผลระหว่างเรี ยนในขณะนี้ มีการสอนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเพื่อ
เป็ นแนวทางในการติดตามดูแลและสนับสนุนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนดังนี้ คือ
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ให้นักเรี ยนตอบคาถามที่กาหนด โดยให้เขียนเป็ นข้อความพรรณนาอธิ บายคาถามนั้นสั้น ๆ เช่ น
สิ่ งสาคัญที่สุดที่ได้เรี ยนรู ้วนั นี้ คืออะไร มีคาถามที่เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนอะไรบ้างที่ยงั เป็ นข้อสงสัย
มากที่สุดของนักเรี ยน โดยครู จะทาการเลือกคาตอบของนักเรี ยนบางคน และนามาอภิปรายต่อไป
2. เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Cooperative Learning Strategies) บรู เนอร์ (Bruner
1995) ได้เสนอแนะว่าการจัดนักเรี ยนให้ได้ร่วมกันเรี ยนรู ้เป็ นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะส่ งเสริ มการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ถ้าเตรี ยมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดีในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันเรี ยนอย่าง
แท้จริ ง นักเรี ยนจะมีความกระตือรื อร้น แสดงความคิดเห็นโดยมีการสนับสนุ นให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ระหว่างนักเรี ยนด้วยกัน และระหว่างครู กบั นักเรี ยน
3. เทคนิ คกรณี ศึกษาและการอภิปราย (Case Study/Discussion Method) แมคเดท
(Mcdate 1995) ได้แนะนาเกี่ยวกับเทคนิคนี้ ว่าควรเริ่ มต้นด้วยครู เสนอกรณี ปัญหา หรื อสถานการณ์
ให้นักเรี ยนทั้งชั้นโดยไม่มีการสรุ ป ให้นักเรี ยนเตรี ยมคาถามเพื่อการอภิปราย ครู นาการอภิปราย
และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสรุ ปแต่ละกรณี
4. เทคนิ คการใช้คาถาม (Using Questions) คิง (King 1995) ได้นาเสนอวิธีการใช้
คาถามเพื่อส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั นี้
4.1 ให้เพื่อนผลัดกันถามคาถามและตอบคาถาม หลังจากการบรรยายโดยครู ต้ งั
คาถามนาก่อน เช่นจุดแข็งและจุดอ่อนของเรื่ องที่เรี ยนคืออะไรบ้าง ? นักเรี ยนจะต้องตั้งคาถามจาก
เรื่ องที่เรี ยนเท่านั้น จัดกลุ่มนักเรี ยนหรื อจับคู่ให้นกั เรี ยนถาม-ตอบ และเลือกคาถามที่สนใจมากที่สุด
มาอภิปรายทั้งชั้น
4.2 คาถามจากผูอ้ ่าน (Reader’s Questions) ให้นกั เรี ยนตั้งคาถามจากเรื่ องที่ให้อ่าน
และส่ งครู ก่อนเรี ยนเรื่ องต่อไป ครู เลือกคาถามเพื่อการอภิปรายทั้งชั้น
4.3 วิเคราะห์บทสนทนา (Written Dialogues) ครู นาเสนอบทสนทนาจัดกลุ่ม
นักเรี ยนประมาณ 3-4 คน ให้แสดงความคิดเห็ นที่แตกต่างกันของคู่สนทนาในบทสนทนา โดย
พยายามมองหาหลักฐานที่สาคัญ การตีความ การให้เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะต้องตัดสิ นว่าแนวคิดทรรศนะใดที่เป็ นความจริ งมากที่สุด หลังจากการสรุ ป
นักเรี ยนแสดงบทบาทตามบทสนทนา
4.4 การแสดงบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม (Spontaneous Group Dialogue) โดย
การจัดนักเรี ยนกลุ่มหนึ่ งให้แสดงบทบาทเป็ นผูน้ า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูข้ อความเห็ น ผูโ้ ต้แย้ง กาหนด
ผูส้ งั เกตเพื่อสังเกตการณ์ทาหน้าที่ของแต่ละคน และนาสู่การอภิปรายภายหลัง
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การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น
แมคโดนัลด์ (McDonald 1993) ได้เสนอแนะไว้ว่า มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ กล่าวคือ
ผูเ้ รี ยนต้องมีสมรรถนะเพียงพอ มีประสบการณ์ แรงจูงใจ ความเชื่ อ ค่านิ ยม และวัฒนธรรม โดย
ผูส้ อนจะทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นตัวแบบให้กบั ผูเ้ รี ยน และที่สาคัญ
ก็คือ การจัดสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนการสอนที่ประกอบด้วย บรรยากาศที่ปลอดภัย เปิ ดโอกาส
สะดวกสบาย การยอมรับคุณค่าความเป็ นมนุษย์ และมีการสร้างแรงจูงใจภายใน นอกจากนี้ เบเยอร์
และคอสตา (Beyer 1985 and Costa 1985, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2553 : 33) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั นี้
1. ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างที่เรี ยนรู ้ และการร่ วมกันเรี ยนรู ้
การฝึ กเป็ นกลุ่มช่วยพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ได้ดี
2. ถามค าถามให้ คิ ด ใช้ก ารคิ ด ระดับ สู ง หรื อ ค าถามปลายเปิ ดที่ ต อบได้ม ากกว่ า
1 คาตอบ เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะถูกกระตุน้ ถ้าหากถามคาถามที่เปิ ดกว้างให้ตอบ ไม่มี
คาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว การถามคาถามให้คิดและการกระตุน้ เสริ มแรงทางบวกของครู
นักเรี ยนกล้าที่จะตอบโดยไม่กลัวผิด ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์
3. ให้เวลาผูเ้ รี ยนคิดอย่างพอเพียงก่อนให้ตอบคาถามหรื อแก้ปัญหา เพราะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณไม่ได้เป็ นการคิดที่รวดเร็ วหรื อคิดได้คล่องแคล่ว รวดเร็ ว เพราะการตอบที่รวดเร็ ว
ไม่ได้เป็ นคาตอบที่ถูกต้องและดีที่สุดเสมอไป
4. สอนให้เกิ ดการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ ความรู ้ หรื อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพราะความรู ้และทักษะควรจะมีการถ่ายโยงสู่ เรื่ องอื่น ๆ หรื อการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ สถานการณ์ใหม่
ได้อย่างมีคุณภาพ
การวัดและประเมินความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การวัด และประเมิ น ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เป็ นหนึ่ งใน
องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ทราบ
ว่าการสอนคิดนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ประการใด ทั้งนี้ ศิริชยั กาญจนวาสี (2547) กล่าวถึง
การวัดและประเมินความสามารถในการคิดว่าสามารถแบ่งได้เป็ น 2 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
1. แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Psychometric) นักวัดกลุ่มนี้ สนใจศึกษาโครงสร้าง
ทางสมองของมนุ ษ ย์ด้ว ยความเชื่ อว่า มี ลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ และมี ระดับความสามารถที่
แตกต่างกันในแต่ละคน ซึ่ งสามารถวัดได้โดยการออกแบบทดสอบมาตรฐาน ต่อมาได้ขยายแกน
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แนวคิ ด ของการวัด ความสามารถทางสมองสู่ ก ารวัด ผลสั ม ฤทธิ์ บุ ค ลิ ก ภาพ ความถนัด และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิดด้วย
2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบตั ิจริ ง (Authentic Performance Measurement) นัก
วัดกลุ่มนี้ สนใจที่จะวัดการเรี ยนรู ้ในบริ บทที่เป็ นธรรมชาติ โดยการเน้นการวัดจากการปฏิบตั ิใน
ชีวิตจริ ง หรื อคล้ายจริ งที่มีคุณค่าต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิ มิติของการวัดสนใจทักษะการคิด ซับซ้อนในการ
ปฏิบตั ิงาน ความร่ วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใช้การสังเกตสภาพ
งานที่ปฏิบตั ิ จากการเขียนเรี ยงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่ งความเป็ นจริ ง
และการรวบรวมงานในแฟ้ มผลงานเด่น
นอกจากนี้ ส าหรั บประเด็น ของการวัด ความสามารถในการคิ ด ตามแนวทางนัก วัด
กลุ่มจิตมิติน้ นั ลักขณา สริ วฒั น์ (2549 : 48-50) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดตาม
แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติส่วนใหญ่สนใจการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical
Thinking) ซึ่ ง ได้มีก ารพัฒนาแบบทดสอบกัน อย่างหลากหลาย และเสนอการวัด
ความสามารถในการคิดออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถ
ในการคิดซึ่ งมีผสู ้ ร้างไว้แล้ว และแบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดที่สามารถสร้าง
ขึ้นใช้เอง
1. แบบทดสอบมาตรฐานที่ ใ ช้ส าหรั บ วัด ความสามารถในการคิ ด แบบทดสอบ
มาตรฐานที่ มีผูส้ ร้ างไว้แล้วสาหรั บใช้วดั ความสามารถในการคิด จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
แบบทดสอบการคิดทัว่ ไป และแบบทดสอบการคิดเฉพาะด้าน รายละเอียดมีดงั นี้
1.1 แบบทดสอบการคิดทัว่ ไป (General Thinking Test) แบบทดสอบประเภทนี้
เป็ นแบบทดสอบที่มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถในการคิดโดยเป็ นความคิดที่อยู่บนฐานของ
การใช้ความรู ้ทวั่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้
สาหรับวัดความสามารถในการคิดทัว่ ไป
1.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ (Aspect-specific Critical
Thinking Test) ได้แก่
1. Cornell Class Reasoning Test, Form X
2. Cornell Conditional Reasoning Test, Form X
3. Logical Reasoning
4. Test on Appraising Observations
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2. แบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ในกรณี ที่
แบบทดสอบมาตรฐานสาหรับการคิดที่มีใช้กนั อยู่ทวั่ ไปนั้นไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายของการวัด
เช่ น จุดเน้นที่ตอ้ งการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุ่งวัด หรื อกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการใช้
แบบทดสอบ เป็ นต้น คงจะต้องหาโดยวิธีการสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการในการวัดให้เกิดผลที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริ ง
2.1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด การคิดเป็ นกิจกรรมทางสมอง
ที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา การคิดที่เขาสนใจในที่น้ ี เป็ นการคิดอย่างมีจุดหมาย (Directed Thinking) ซึ่ง
เป็ นการคิดที่นาไปสู่ เป้ าหมายโดยตรง หรื อคิดค้นข้อสรุ ปด้วยคาตอบสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจ
หรื อแก้ปัญหาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง การคิดจึงเป็ นความสามารถอย่างหนึ่ งทางสมอง การคิดเป็ นนามธรรม
ที่มีลกั ษณะซับซ้อนไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถสังเกต หรื อสัมผัสวัดได้โดยตรง จึงต้องอาศัย
หลักการวัดทางจิตมิติ (Psychometric) มาช่วยในการวัด การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล
ผูส้ ร้างเครื่ องมือจะต้องมีความรอบรู ้ในแนวคิดหรื อทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เพื่อนามาเป็ นกรอบหรื อ
โครงสร้ า งของการคิ ด เมื่ อ มี ก ารก าหนดนิ ย มเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารของปฏิ บ ัติ ก ารของโครงสร้ า ง/
องค์ประกอบการคิ ดแล้ว จะทาให้ได้ตวั ชี้ ว ดั หรื อลักษณะพฤติ ก รรมเฉพาะที่ เป็ นรู ปธรรม ซึ่ ง
สามารถบ่งชี้ ถึงโครงสร้ าง/องค์ประกอบของการคิด จากนั้นจึ งเขียนข้อความตามตัวชี้ วดั หรื อ
ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้น ๆ
2.2 กาหนดกรอบของการวัดและนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ ผูพ้ ฒั นาแบบวัดควรศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ ผูพ้ ฒั นา
แบบวัดควรคัดเลือกแนวคิดหรื อทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริ บทและจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการเป็ นหลักยึด
และศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง เพื่อกาหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของความสามารถทางการคิด
ตามทฤษฎี และให้นิยามเชิ งปฏิ บตั ิ การของแต่ละองค์ประกอบในเชิ งรู ปธรรมของพฤติ กรรมที่
สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นได้
2.3 สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification) การสร้างผังข้อสอบเป็ นการกาหนด
เค้าโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ตอ้ งการให้ครอบคลุมโครงสร้ าง/องค์ประกอบ
ใดบ้างตามทฤษฎีและกาหนดว่าแต่ละส่ วนมีน้ าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในกรณี ที่ตอ้ งการ
สร้ างแบบวัดความสามารถทางการคิ ดสาหรั บใช้เฉพาะวิชาดวิชาหนึ่ ง ผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัดจะต้อง
กาหนดเนื้ อหาของวิ ชานั้น ด้ว ยว่าจะใช้เนื้ อหาใดบ้างที่ เหมาะสม จะน ามาใช้ว ดั ความสามารถ
ทางการคิ ด พร้ อ มทั้ง ก าหนดน้ าหนั ก ความส าคัญ ของแต่ ล ะเนื้ อ หาในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ
ความสามารถทางการคิด เป็ นผังข้อสอบสาหรับนาไปใช้เขียนข้อสอบต่อไป

105
นอกจากนี้ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณเป็ นกระบวนการคิดขั้นสู ง ซึ่ งจะต้องพิจารณา
ไตร่ ตรองถึงเหตุ และผลเพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่ถูกต้องในการเลือกใช้เครื่ องมือสาหรับการวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณควรพิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (Rane-Szostak and Robertson 1996,
อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2543)
1. การพิจารณาถึงคาจากัดความของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ใช้ในเครื่ องมือ
2. การวัดใช้การอ้างอิงเป็ นแบบอิงกลุ่มหรื ออิงเกณฑ์
3. ความตรงและความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
4. เหมาะสมกับโปรแกรมของผูว้ ิจยั
5. สามารถนามาใช้วดั ได้จริ ง
เอนนิส (Ennis 1993) ได้กล่าวว่า เนื้อหาที่ใช้จะต้องเป็ นเนื้ อหาทัว่ ไป (General-contentbased Test) โดยเน้นความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งผูส้ ร้างจะต้องพิจารณาดังนี้
1. ข้อสอบต้องเป็ นพื้นฐานที่มาจากความคิดที่ไม่ขดั ขวางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การสร้างความเข้าใจในความครอบคลุมของเนื้อหา
3. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูท้ ดสอบ
จากหลักการแนวคิดและทฤษฎี การวัดและประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า การวัด และประเมิ น ความสามารถในการคิ ด นั้น แบ่ ง ได้เ ป็ น
2 แนวทาง นัน่ คือ การวัดตามแนวทางนักวัดกลุ่มจิตมิติ ซึ่ งมีความเชื่อว่าความคิดสามารถวัดได้ดว้ ย
แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่ งอาจเป็ นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีผูส้ ร้ างไว้แล้ว และสร้ างขึ้นใช้เอง
เพื่อเหมาะสมกับความต้องการในการวัด ซึ่งต้องมีการกาหนดกรอบของการวัดและนิยามปฏิบตั ิการ
และพัฒนาเป็ นข้อสอบต่อไป สาหรับอีกแนวทางหนึ่งนั้นเป็ นแนวทางของการวัดจากการปฏิบตั ิจริ ง
ซึ่งเป็ นการสังเกตจากสถานที่ปฏิบตั ิหรื อการปฏิบตั ิในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริ ง
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือกัน
การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน (Cooperative
Learning) เป็ นวิ ธี ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและได้รับควมสนใจนาไปใช้อย่างแพร่ หลาย ด้วยวิธีการที่มีผลการวิจยั จานวนมาก
สนับสนุนว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ทักษะทางสังคม การทางานร่ วมกัน
การยอมรับเอนร่ วมงาน และลดการแข่งขันกันเป็ นรายบุคคล (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2552 : 155)
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หลักการแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือกัน
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1996 : 18) ได้กล่าวถึงหลักการ
และแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้ คือ การสอนแบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ เป็ นวิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 3-5 คน สมาชิก
ในกลุ่มมีความแตกต่างกัน เช่น เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มจะมีนกั เรี ยนที่มีระดับควมสามารถสูง ปานกลาง ต่า คละกัน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์รับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตลอดจนสมาชิกทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม
และประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
สลาวิน (Slavin 1990 : 27) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบร่ วมมือกันเป็ นการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มๆละ 4-6 คน สมาชิ กในกลุ่มจะช่วยกันเรี ยนรู ้
หรื อร่ วมกันทากิจกรรมจนบรรลุผลสาเร็ จเป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น มีความ
ภูมิใจและตระหนักในการพัฒนาตนเองและกลุ่มให้ประสบผลสาเร็ จ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้ คือ ผูเ้ รี ยนจะมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นดีข้ ึน พัฒนาการทาง
สังคมของผูเ้ รี ยนดี ข้ ึน และยังทาให้ผูเ้ รี ยนมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความเคารพในตนเอง รู ้ ถึง
คุณค่าของตนเอง
จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil 1986 : 39, อ้างถึงใน วราภรณ์ บรรดี 2543 : 2627) ได้กล่าวถึงการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ว่าเป็ นการสอนที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติปัญญาให้
เกิ ดการเยนรู ้ โดยมี เ พื่อนกลุ่ มเดี ย วกัน เป็ นผูค้ อยแนะน าหรื อช่ วยเหลื อเพราะผูเ้ รี ยนที่ อยู่ในวัย
เดี ย วกัน จะมี ก ารใช้ภ าษาสื่ อ สารที่ เข้า ใจง่ า ยกว่า ครู ผูส้ อน ซึ่ งมี ห ลัก ที่ ผูส้ อนต้องคานึ งถึ ง อยู่ 3
ประการคือ
1. รางวัลหรื อเป้ าหมายของกลุ่ม ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
ผูส้ อนจะต้องตั้งรางวัลให้เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมี ความพยายามในการเรี ยนรู ้ และพยายามปรั บ
พฤติกรรมของตนเพื่อความสาเร็ จของกลุ่ม รางวัลอาจจะเป็ นสิ่ งของประกาศนี ยบัตร คาชมเชย ตา
ครู ผสู ้ อนควรชี้แจงให้นกั เรี ยนทราบว่ากลุ่มไม่ควรแข่งขันเพื่อรางวัล
2. ความสามรถของแต่ละบุคคล ครู ผสู ้ อนจะต้องทาการวัดความก้าวหน้าทั้งของ
กลุ่มและของแต่ละบุคคล คะแนนเฉลี่ยของแต่ละบุคคลจะเป็ นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่มด้วย
3. โอกาสในการช่วยให้กลุ่มประสบความสาเร็ จเท่าเทียมกัน ทั้งคนเก่ง ปานกลาง
และคนเรี ยนอ่อน ผูเ้ รี ยนต้องตระหนักว่า พวกเขาได้สร้างกลุ่มของเขาขึ้นมาด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะ
ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเท่านั้น ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้องปรับปรุ งพฤติกรรมที่เขามีมาตั้งแต่เดิมให้ดีข้ ึนเพื่อส่ งผลให้กลุ่ม
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ประสบผลสาเร็ จมากที่สุดซึ่ งเป็ นผลต่อตัวเอง นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ปานกลาง ต่า
จะสามารถทาได้ดีเท่าๆกันและช่วยกันสร้างคุณค่าให้กบั กลุ่มของตน
องค์ ประกอบทีส่ าคัญของการเรียนแบบร่ วมมือกัน
ในการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อกัน ครู จ ะต้องคานึ งถึ งและด าเนิ น การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามลักษณะและองค์ประกอบที่สาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันอย่างจริ งจังดังที่ วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2552 : 157-158) เสนอไว้ ดังนี้
1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive Interdependent)
1.1 ครู ตอ้ งอธิบายวิธีการเรี ยนรู ้และงานที่ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
1.2 ครู ตอ้ งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของกลุ่ม
1.3 ครู ตอ้ งพยายามทาให้นักเรี ยนเข้าใจและยอมรับว่าความพยายามของตนให้
ผลดีต่อตนเองและต่อสมาชิ กกลุ่มทุกคน การยอมรับและพึ่งพาอาศัยทางบวกและช่วยสร้างความ
ผูกพันในภาระหน้าที่ต่อความสาเร็ จของกลุ่มเช่นเดียวกับความสาเร็ จของตนเอง ซึ่ งเป็ นหัวใจของ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน
2. การมี ความรั บผิดชอบต่ อตนเองและต่ อกลุ่ ม (Individual and Group
accountability)
2.1 สมาชิ กกลุ่มทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็ จของกลุ่มมีการร่ วมมือ
ร่ วมใจกันปฏิบตั ิงาน โดยไม่เอาเปรี ยบซึ่งกันและกัน
2.2 สมาชิ ก กลุ่ ม ต้อ งเข้า ใจตรงกัน เกี่ ย วกับ เป้ าหมายการท างานกลุ่ ม รวมถึ ง
ความก้า วหน้า และความพยายามในการปฏิ บ ัติ ง านซึ่ ง วัด ผลได้ เพื่อ ให้ท รสบว่า สมาชิ ก คนใด
ต้องการความช่ วยเหลือ การสนับสนุ น การกระตุน้ เสริ มแรงพิเศษ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ประสบความสาเร็ จ โดยที่ทุกคนต้องเข้มแข็งและพัฒนาขึ้น
3. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคคลและ
ระหว่างสมาชิ กทุกคนในกลุ่ม เนื่ องจากนักเรี ยนต้องมาปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างจริ งจัง ทุกคนต้อง
ยอมรั บกัน และกัน สนับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อกัน เพื่อ ให้ประสบผลสาเร็ จ ในเป้ าหมายเดี ย วกัน โดย
แบ่งปั นสื่ อวัสดุอุปกรณ์กนั ช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุน้ และชมเชยในความพยายามของกันและกัน
การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเป็ นระบบการให้การสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการและด้านตัวบุคคล จะเห็น
ได้ว่า กิจกรรมเรี ยนรู ้ร่วมกัน การช่วยเหลือ การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฎต่อเมื่อนักเรี ยน
ช่วยเหลือกัน มีการยอมรับวิธีการแก้ปัญหา วิธีปฏิบตั ิร่วมอภิปรายการระดมความรู ้ที่ได้เรี ยนมา มร
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การสอนหรื ออภิปรายเพื่อเสริ มความรู ้และความเข้าใจให้แก่เพื่อนด้วย หรื อเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั
ความรู ้เดิม เป็ นตัน
4. การสอนทักษะทางสังคม (Social Skills) ทักษะในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน
และทักษะการปฏิบตั ิงานกลุ่มสิ่ งที่จาเป็ น และเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน
เนื่องจากการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเป็ นกิจกรรมที่ซบั ซ้อนละเอียดมากกว่าการเรี ยนแบบแข่งขัน หรื อ
เรี ยนด้วยตนเอง เพราะนักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ท้ งั สาระความรู ้ดา้ นวิชาการ (Task Work) เช่นเดียวกับ
ทักษะทางด้านสังคม การปฏิบตั ิงานร่ วมกันภายในกลุ่ม (Team Work) ดังนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่ม
จะต้องรู ้ เข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ผล การตัดสิ นใจ การสร้าง
ความเชื่อถือ การสื่ อความหมาย การจัดการ แก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มและการจูงใจให้ปฏิบตั ิในเรื่ อง
ต่ า งๆ ดัง นั้น ครู ผูส้ อนจึ ง ต้อ งสอนทัก ษะการท างานเป็ นกลุ่ ม หรื อ เป็ นที ม ให้ นัก เรี ย นเข้า ใจ
และปฏิบตั ืได้ถูกต้องเช่นเดี ยวกับการให้ความรู ้และทักษะทางวิชาการต่างๆเพราะการร่ วมมือกับ
ความขัดแย้ง มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน (Johnson and Johnson 1992)
5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) การปฏิบตั ิงานกลุ่มหรื อกระบวนการ
กลุ่มเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญองค์ประกอบหนึ่ งของการเรี ยนแบบร่ วมมื อกัน กระบวนการจะ
ปรากฎเมื่อสมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิปราย จนบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายกลุ่ม โดยที่สมาชิกกลุ่มทุก
คนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นกลุ่มจะต้องอภิปรายให้สมาชิ กทุกคนได้เข้าใจการปฏิบตั ิงาน
อย่ า งไร ที่ ช่ ว ยและไม่ ช่ ว ยให้ ง านกลุ่ ม ประสบผลส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย และช่ ว ยตัด สิ น ใจว่ า
พฤติกรรมใดในกลุ่มที่ควรปฏิบตั ิต่อไป พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรี ยนรู ้จะเกิด
อย่างต่ อเนื่ องเป็ นผลจากการวิ เคราะห์ อย่างละเอี ย ดว่า สมาชิ ก ปฏิ บตั ิ งานร่ ว มกัน อย่างไร และ
ประสิ ทธิภาพกลุ่มจะพัฒนายิง่ ขึ้นอย่างไร
องค์ประกอบของการเรี ยนแบบร่ วมมือกันดังกล่าว ไม่เพียงแด่เป็ นคุณลักษณะของ
การเรี ยนแบบร่ วมมือที่มีคุณภาพ แต่ยงั เป็ นวินยั ข้อปฏิบตั ิอย่างจริ งจังในการสร้างสรรค์ เป็ นเงื่อไข
สาหรั บการเรี ยนการสอนแบบร่ ว มมื อกัน ที่ มีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจุ ดเน้น หรื อ
เป้ าหมายสาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันคือ การพัฒนาทักษะทางสังคมการปฏิบตั ิงานกลุ่มที่
ช่วยเหลือพึ่งพากันอย่างแท้จริ ง ซึ่งจะนาไปสู่ความสามัคคีในที่สุด
ลักษณะสาคัญของวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้
อาโจสและจอยเนอร์ (Ajose and Joyner 1990. อ้างถึงในวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552)
กล่าวสรุ ปว่า วิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีนกั เรี ยนที่มีความสามารถต่างกันมา
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รวมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ ทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน โดยการที่เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน
จะต้องประกอบด้วยลักษณะสาคัญดังนี้
1. การพึ่งพาอาศัยกัน
2. การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด
3. ความรับผิดชอบต่อการทางานกลุ่ม ต่อตนเอง และต่อสมาชิกกลุ่ม
4. การใช้ทกั ษะทางสังคม (Social Skills)
5. การใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills)
จอห์นสันและคณะ (Johnson, Johnson & Holubec 1987) ได้เสนอลักษณะสาคัญ
ของการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. สมาชิ กจะรับผิดชอบต่อกลุ่มร่ วมกัน ช่วยกันปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็ จ โดยมี เป้ าหมายร่ วมกันหรื อป้ าหมายเดี ยวกัน มีการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่ อวัสดุ
อุปกรณ์
2. สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์กนั ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน แต่ละคนจะต้องร่ วมกัน
ทางานเต็มความสามารถ
4. สมาชิกกลุ่มมีทกั ษะการทางานกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครู ตอ้ งสอนและ
ฝึ กทักษะการทางานกลุ่มแก่นกั เรี ยนและประเมินผลการทางานกลุ่มของนักเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ หรื อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมื อกันไม่ใช่ การสอนโดยให้นักเรี ยนเข้ากลุ่มกันเรี ยนรู ้ แบบปกติ ที่ ครู ใช้เป็ นประจาที่
นักเรี ยนเข้ากลุ่มกันด้วยความสมัครใจ แต่เป็ นเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างจริ งจังของสมาชิกกลุ่มทุก
คนที่ครู เป็ นผูจ้ ดั กลุ่มให้ เป็ นหารมุ่งส่ งเสริ มพัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่
ช่วยเหลือพึ่งพาแนะนาซึ่ งกันและกันจนงานบรรลุผลสาเร็ จ ครู จึงต้องติดตามดูแลการเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยนตลอดเวลา ให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม ทุก
คนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากัน
พัฒนาการและการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
การจัดหลักสู ตรและออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
อาจารย์ผสู ้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องสนองตอบต่อนักศึกษาในฐานะผูเ้ รี ยนซึ่ งอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่
ซึ่งมีพฒั นาการและหลักการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ดังนี้
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พัฒนาการวัยผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่แต่ละช่วงวัยจะมีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การทาให้ผใู ้ หญ่เกิด
การเรี ยนรู ้จึงต้องศึกษาพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เพื่อนามาเป็ นพื้นฐานสาหรับการพัฒนา
ในเรื่ องนี้ Glatthorn (1990 : 134-135) ได้สงั เคราะห์พฒั นาการวัยผูใ้ หญ่ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 3 พัฒนาการวัยผูใ้ หญ่
ระยะพัฒนาการ
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
เข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่

วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
การเปลี่ยนผ่านใน
วัย 30
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
ตั้งรกราก

วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง
การเปลี่ยนผ่านช่วง
กึ่งกลางชีวิต

ช่วงอายุ
ภาระหลัก
22-28 1. เลือกและทดสอบทางเลือกเบื้องต้นที่หลากหลาย เช่น
อาชีพ สัมพันธภาพ ลีลาของชีวิต
2. ค้นหาความเป็ นไปได้ในการใช้ชีวิตอย่างผูใ้ หญ่ การพัฒนา
ลักษณะของตนเอง
3. ก่อโครงสร้างชีวิตที่มน่ั คง ด้วยความสับสนในการดารงอยู่
ในโลกของผูใ้ หญ่
4. ค้นหาผูท้ ี่สามารถให้คาปรึ กษา หรื อผูท้ ี่ไว้ใจได้
28-33 1. ตรวจสอบทางเลือกที่เลือกไว้ซ้ า
2. เผชิญกับความเครี ยดของการตรวจสอบซ้ า
3. เริ่ มกาหนดเป้ าหมายในระยะยาวอย่างมีความหมาย
สาคัญต่อการสร้างความมัน่ คง
33-40 1. พยายามค้นหาตนเองในสังคม
2. ต่อสู ส้ ู่ ความก้าวหน้าในอาชีพ
3. บรรลุความเป็ นอิสระและอานาจหน้าที่
4. ประเมินคุณค่าในตนเองซ้ า เพื่อให้มน่ั ใจว่าเพียงพอสาหรับ
จุดหมายในระยะยาว
40-50 1. ตั้งคาถามเกี่ยวกับการก่อโครงสร้างชีวิตที่ผา่ นมา
2. เชื่อมโยงการเปลี่ยนผ่านจากวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นถึงตอนกลาง
3. จัดการกับวิกฤตการที่ยงุ่ ยากของการเปลี่ยนผ่าน
4. วางแผนเพื่อพบกับหนทางใหม่ในระยะปลายของชีวิต
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ระยะพัฒนาการ
วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง
เข้าสู่วยั กลางคน

ช่วงอายุ
ภาระหลัก
45-50 1. เลือกทางเลือกใหม่และก่อโครงสร้างชีวิตใหม่
2. เริ่ มตระหนักถึงข้อจากัดทางด้านร่ างกายของตนเอง
3. ไตร่ ตรองความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว อาชีพ
งานอดิเรก
4. พบจุดเปลี่ยนในมุมมองของอาชีพ หากไม่ใช่การเริ่ ม
เคลื่อนไปสู่ฝ่ัง ก็เป็ นการพบพลังจากตาแหน่งใหม่
วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง 50-55 1. จัดการกับความเครี ยดที่เกิดจากความตระหนักในปัญหาที่
การเปลี่ยนผ่านใน
แก้ไม่ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านในวัยกลางคน
วัย 50
2. ทบทวนทางเลือกในช่วงต้นซ้ า
3. ไตร่ ตรองถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชีวิต
วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง 55-60 1. ยอมรับและปรับตัวกับกระบวนการสูงอายุ
การบรรลุถึง
2. รู ้สึกถึงความห่วงใยเกี่ยวกับเป้ าหมายที่ยงั ไม่บรรลุ
จุดสูงสุ ดในวัย
3. เผชิญกับปัญหาด้านสุ ขภาพกาย
ผูใ้ หญ่ตอนกลาง
4. เตรี ยมตัวสาหรับการเกษียณ
วัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย 60-65 1. ประสบกับการเสื่ อมลงของสมรรถนะทางกาย
การเปลี่ยนผ่าน
2. ความลงเอยในหน้าที่การงานของวัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง
ในช่วงปลาย
3. รู ้สึกตระหนักเกี่ยวกับภาวะทางการเงินหลังการเกษียณ
4. ค่อย ๆ วางมือจากกิจกรรมบางอย่าง
5. ต้องการวางเงื่อนไขกับบั้นปลายในชีวิต

นอกจากนี้ แล้ว Glatthorn (1990) ได้สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
โดยจ าแนกเป็ นด้า นโครงสร้ า งของประสบการณ์ บรรยากาศ จุ ด สนใจ และกลยุท ธ์ ก ารเรี ย น
การสอน และสื่ อการเรี ยนรู ้ ดังนี้
โครงสร้ างของประสบการณ์ การเรียนรู้
1. ชอบกาหนดการที่ยดื หยุน่ ที่สามารถตอบสนองกับช่วงเวลาที่รัดตัว
2. เรี ยนได้ดีกว่า หากเป็ นการเรี ยนที่เฉพาะบุคคล หรื อเฉพาะกลุ่ม ตามความต้องการ
3. ชอบการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้าในห้องเรี ยน การฝึ กหัด การฝึ กปฏิบตั ิการ มากกว่า
การเรี ยนอย่างอิสระจากวิดีโอ เทปบันทึกเสี ยง
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4. ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเรี ยนในกลุ่ ม ที่ มี ค วามหลากหลาย ด้ า นอายุ ห รื อ
ประสบการณ์
บรรยากาศการเรียนรู้
1. เรี ยนได้ดีข้ ึนในบรรยากาศของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. เรี ยนได้ดีในบรรยากาศที่มีความไว้วางใจและการยอมรับความแตกต่าง
3. ชื่นชอบการมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นด้าน
ตรงข้าม
4. เรี ย นรู ้ ด้ว ยความมุ่ ง หวัง ที่ ชัด เจน และคาดหวัง ว่ า ผูส้ อนสามารถน าไปสู่ ส่ิ ง ที่
คาดหวังได้
จุดสนใจในการเรียนรู้
1. จะได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการสอนที่กระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จาก
การฝึ กการสะท้อนความคิด วิเคราะห์ และวิจารณญาณ
2. ให้คุณค่ากับการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มศักยภาพ และมีความสาคัญ
3. สวนใจการเรี ยนรู ้แบบ how-to ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
กลยุทธ์ การเรียนการสอน และสื่ อการเรียนรู้
1. การเรี ยนรู ้การแก้ปัญหา และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2. การเรี ย นรู ้ โ ดยมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นการสอน ร่ ว มกับ การให้ข อ้ มู ล
ย้อนกลับ ไม่ควรสอนด้วยการบรรยายระยะยาว
หลักการเรียนรู้ และการส่ งเสริมการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
โนวล์ (Malcom Knowles 1990, อ้างถึงใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon 1995 :
50-55) ได้เสนอข้อสรุ ปเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไว้ 4 ประการ คือ
1. ผูใ้ หญ่มีความต้องการทางด้านจิตใจที่จะนาตัวเอง
2. ผูใ้ หญ่ สามารถที่ จะน าประสบการณ์ ที่ไ ด้สั่งสมมาใช้ในสภาพการณ์ ก ารเรี ย นรู ้
ใหม่ ๆ ได้ และสามารถนากระบวนการเหล่านั้นมาใช้ให้ได้
3. ความพร้ อมที่ จะเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ มีอิทธิ พลจากความต้องการที่ จะแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริ ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่ตอ้ งพัฒนาของตนเองด้วย
4. ผูใ้ หญ่ใช้วิธีการปฏิบตั ิจริ งในการเรี ยนรู ้ และขณะเดี ยวกันต้องการใช้ความรู ้น้ ัน
ในทันที
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5. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated)
สตีเฟน บรู๊ กฟิ ลด์ (Stephen Brookfield 1986, อ้างถึงใน Glickman 1995 : 80-81) ได้
เสนอหลักการสาคัญในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไว้ดงั นี้ คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เป็ นไปด้วยความสมัครใจ การบังคับควบคุม
ไม่สามารถจูงใจให้ผใู ้ หญ่มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานได้
2. การปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ หญ่จะเกิ ดขึ้นเมื่อมี การยอมรั บนับถือให้
คุณค่าแก่กนั และกันภายในกลุ่ม
3. การสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ คือ การเข้าไปร่ วมมือ และผูส้ นับสนุ นต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบในการกาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
4. การได้ปฏิบตั ิและแสดงความคิดเห็ นเป็ นหัวใจของการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งผูใ้ หญ่และผูส้ นับสนุ นต้องมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมร่ วมกันโดยตรง พร้ อมกับมี
การตอบสนองต่อกิจกรรมนั้น
5. การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ควรมีเป้ าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเคยชินกับ
การตอบสนองด้วยความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น ควรมีการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้มีการถามคาถาม
หลายด้าน เช่น ด้านอาชีพ และชีวิตการเมือง เป็ นต้น
6. เป้ าหมายของการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ คือ การรักษาไว้ซ่ ึงความสามารถ
ในการชี้นาหรื อนาตัวเอง การให้อานาจแก่ผใู ้ หญ่เพื่อให้ปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก
การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ สาหรั บผูใ้ หญ่ที่ไ ด้ผลนอกจากจะประยุกต์ใ ช้ทฤษฎี ก าร
เรี ยนรู ้กลุ่มต่าง ๆ หากได้ออกแบบโดยอาศัยข้อสรุ ปเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่ ก็จ ะทาให้สามารถออกแบบได้เ หมาะสมและมี ความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้ น และ
สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แท้จริ ง
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
พาวเวลล์ (Powell
1994) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง วิ ธี ก ารของกรณี ศึ ก ษาในการสอน
ระดับอุดมศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความมีประสิ ทธิภาพของวิธีการใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยน
การสอนวิชาสาขาสัตวแพทย์ เพื่อนาไปสู่ การใช้วิธีการกรณี ศึกษาในการเรี ยนการสอนทางการ
ฝึ กหัดครู รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตในชั้นเรี ยน การจดบันทึก และบันทึกเทปในแต่ละครั้ง เป็ น
เวลา 1 ภาคเรี ยน โดยการสังเกตปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน การอภิปรายในกลุ่มเล็ก ความถี่ของคาถาม
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และการตอบของผูเ้ รี ยนรายบุคคล และการบรรยาย และอภิปรายของผูส้ อน ช่วงกลางภาคเรี ยน
สมาชิก 10 คน ของชั้นเรี ยนจะถูกนามาสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะใช้คาถามโดยทัว่ ไป และกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนแสดงสิ่ งที่ตนเองคิดอย่างชัดเจน ผูส้ อนพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถด้านการคิดใน
ระดับสู ง แต่จะไม่สามารถครอบคลุมการสอนให้ได้เนื้ อหามาก ๆ เท่ากับวิธีการสอนแบบบรรยายที่
นิยมใช้กนั ซึ่ งผูส้ อนจะต้องได้รับการอบรมในด้านการสอนวิธีน้ ี อย่างมีประสิ ทธิภาพเสี ยก่อน และ
จะต้องมีการเพิ่มความต้องการของผูเ้ รี ยนเมื่อใช้วิธีกรณี ศึกษาด้วย มีการเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนใน
แต่ละบทเรี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ตวั อย่าง การอภิปรายใน
ชั้นเรี ยนจะต้องให้ผูเ้ รี ยนมี การตอบสนองแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกันในชั้น การศึกษาครั้ งนี้ ได้
ข้อเสนอแนะว่าการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีการกรณี ศึกษาทาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ที่
จะมีการแก้ปัญหา มีการคิดไตร่ ตรองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ยงั เกิดปฏิสัมพันธ์ท้ งั ในกลุ่ม
เล็กและกลุ่มใหญ่ ในการอภิปรายกลุ่มร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการนาความรู ้ในเนื้ อหาและทักษะ
การแก้ปัญหามาใช้ใ นการแก้ปัญหาในกรณี ศึก ษาด้วยจึ งจะสมบูรณ์ ขอบเขตของกรณี ศึกษาที่
นามาใช้ในการเรี ยนการสอนในทางการศึกษาจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของการเรี ยน
ใหม่ และมี ก ารท าให้ ส ละสลวย การใช้ก รณี ศึ ก ษาจะต้อ งใช้อ ย่า งระมัด ระวัง พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของกรณี ศึกษาที่จะนามาใช้ดว้ ย
โมจี และเวด (Moje and Wade 1997) ทาการวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการคิดของครู โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบวิธีการคิดเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาครู ระดับปริ ญญาตรี จานวน 30 คน และ
ครู ประจาการที่เข้าศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาครู จานวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
เชิงคุณภาพ จากการสรุ ปและอภิปรายกรณี ศึกษา การจดบันทึกภาคสนาม การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาครู ระดับปริ ญญาตรี จะใช้ประสบการณ์ในฐานะที่เคยเป็ น
นักเรี ยน ใช้ทฤษฎีและความรู ้จากตาราที่ใช้เรี ยนในมหาวิทยาลัย และการแสดงบทบาทสมมติใน
ระหว่าง การอภิปรายกรณี ศึกษา ในขณะที่ครู ประจาการจะใช้ประสบการณ์การสอนและอารมณ์
ความรู ้สึกที่เคยเกิดขึ้นในชั้นเรี ยน 2) กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มองเห็นว่าการสอนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมี
เทคนิควิธีการรองรับ และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ผูเ้ รี ยนในด้านความต้องการจาเป็ น ความรู ้ และความสามารถ
ชูศกั ดิ์ สิ งห์อุดร (2532) ได้ศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการสอนแบบกรณี ศึกษา กับการ
สอนตามคู่มือของหน่วยศึกษานิ เทศก์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะการสอนแบบกรณี ศึกษาเป็ นวิธีสอนซึ่งนาเหตุการณ์หรื อ
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เรื่ องราวต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสม ทาให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการแก้ปัญหา และร่ วมกิ จกรรมกลุ่ม
ระดมพลังสมองในการวิเคราะห์ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความอยากรู ้อยากเห็น จึงเกิดความเข้าใจและมีอิสระ
ในการคิดด้วย
จารุ วรรณ เพ็ญสุ ข (2533) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและมนุ ษยสัมพันธ์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ด้วยวิธีสอนแบบการเรี ยนเป็ นทีมที่จดั
กิจกรรมด้วยการใช้กรณี ศึกษา กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01
กาญจนา ปั ญญานนท์วาท (2538) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการให้กรณี ศึกษาในการสอน
ทางคลินิก ที่มีต่อความตั้งใจกระทาพฤติกรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลสู ติศาสตร์ ของ
นักศึกษาพยาบาลในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิต ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลตารวจ เฉพาะเพศ
หญิง จานวน 60 คน ผลการวิจยั พบว่า ความตั้งใจกระทาพฤติกรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลสู ติศาสตร์ หลังจากได้รับการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาสู งกว่าก่ อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาพยาบาลในกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาความ
ตั้งใจกระทาพฤติกรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลสู ติศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน
โดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กนกอร ชาวเวียง (2538) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้กรณี ศึกษาในการสอนภาคปฏิบตั ิ
วิช าสุ ข ภาพจิ ต และการพยาบาลจิ ต เวช ที่ มีต่ อ ความรู ้ แ ละเจตคติ ต่ อการดู แ ลผูป้ ่ วยจิ ต เวช ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ชั้นปี ที่ 3 จานวน 34 คน โดยกลุ่ม
ทดลองจะได้รับการฝึ กดังนี้ ขั้นที่ 1 ให้ศึกษาวิธีทศั น์กรณี ศึกษา ขั้นที่ 2 ผูส้ อนใช้คาถามกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนมีการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในกรณี ศึกษา และขั้นที่ 3 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปถึงความรู ้ที่ได้รับจาก
การศึกษา ส่ วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติโดยใช้วิธีทศั น์ที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการพยาบาล
จิตเวช ผลการวิจยั พบว่า ความรู ้และเจตคติต่อการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลหลังใช้
กรณี ศึกษาในการสอนสู งกว่าก่อนการใช้กรณี ศึกษาในการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักศึกษาพยาบาลที่ผา่ นการใช้กรณี ศึกษาในการสอน มีความรู ้และเจตคติต่อการดูแลผูป้ ่ วย
จิตเวชสู งกว่านักศึกษาพยาบาลที่ผา่ นการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง พัฒนารู ปแบบการสอนสาหรับวิชาวิธีสอน
ทัว่ ไปแบบเน้นกรณี ศึกษา เพื่อส่ งเสริ มความสามารถของนักศึกษาครู ดา้ นการคิดวิเคราะห์แบบตอบ
โต้ในศาสตร์ ทางการสอน มีวตั ถุประสงค์ของการทดลองเพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถของ
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นักศึกษาครู ดา้ นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
ด้วยรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น กับกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ เปรี ยบเทียบพัฒนาการใน
เชิงการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถของนักศึกษาครู ดา้ นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์
ทางการสอน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นกับกลุ่มควบคุม
ที่ใช้การสอนแบบปกติ และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสอน และระดับความสามารถ
พื้นฐานด้านวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ใน
ศาสตร์ ทางการสอน ผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบ
ตอบโต้ในศาสตร์ ทางการสอนหลังเรี ยนของนักศึกษาครู กลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 1.70 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ ทางการสอน ระหว่างเรี ยนของนักศึกษาครู กลุ่มทดลองมี
ระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ ทางการสอนไม่ต่ากว่าระดับที่ 2
ระดับ ความสามารถในการให้เ หตุ ผ ลและพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านตามหลัก ทฤษฎี ต ามแนวทางการ
วิเคราะห์ เ ชิ งวิ พากษ์ของ ไซน์ เ นอร์ และลิ สตัน และค่าเฉลี่ ย คะแนนความสามารถด้านการคิ ด
วิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ ทางการสอนหลังเรี ยนของนักศึกษาครู กลุ่มทดลอง ร้อยละ 87.88
มีความสามารถอยู่ในระดับที่ 2 และร้อยละ 12.12 อยู่ในระดับที่ 3 ระดับการเชื่ อมโยงเหตุผลใน
แนวทางปฏิบตั ิระหว่างวิธีสอนกับหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณตามแนวทางของไชน์เนอร์ และ
ลิสตัน รวมทั้งพบว่านักศึกษาครู กลุ่มทดลองสามารถเลื่อนระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
แบบตอบโต้ในศาสตร์ ทางการสอนหลังเรี ยนได้ดีกว่านักศึกษาครู กลุ่มควบคุม รู ปแบบการสอน
ไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ระดับความสามารถพื้นฐานด้านวิชาชีพครู และพบว่ารู ปแบบการสอนมีอิทธิพล
ต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักศึกษาครู กลุ่มทดลองส่ วนใหญ่เห็นว่าการเรี ยนแบบเน้นกรณี ศึกษา ช่วยทาให้
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้มากขึ้ น ช่ วยกระตุน้ ให้อยากรู ้และแสวงหาคาตอบด้วย
ตนเอง นอกากนี้ ยงั ช่วยฝึ กการหาข้อสรุ ปที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับทฤษฎีและหลักการในศาสตร์
ทางการสอน โดยคานึงถึงการนาไปใช้ในบริ บทต่าง ๆ และหลักการสากลของประเด็นทางคุณธรรม
และจรรยาบรรณที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนแบบเน้นกรณี ศึกษาในระดับดี
กว่าเดิมมาก
นุ ช นาถ ชู ก ลิ่ น (2552) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ผลของการใช้กิ จ กรรมการอภิ ป รายแบบ
ผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษาที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกรณี ศึกษาโดยใช้กิจกรรมการ
อภิปรายที่ต่างกันมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกรณี ศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปราย
แบบผสมผสานกับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกรณี ศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
โอเวอร์ ตนั (Overton 1993) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนทักษะการคิด
ที่ มีต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น การพัฒนาทัก ษะการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณ และทัก ษะการคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่เรี ยนในระดับ 2, 4 และ 6 ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ
หลังการทดลองของนักเรี ยนในระดับ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่พบว่า
ในระดับ 4 มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในด้า นความสามารถทางการคิ ด
การติดต่อสื่ อสาร การคาดคะเนและความรู ้ในเนื้ อหา ส่ วนในระดับ 6 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในด้านความสามารถทางการคิด การตัดสิ นใจและการวางแผน
ฟาสิ โอน จิแอนคาร์โล และคณะ (Facione; Giancarlo and other 1995) ได้ศึกษาเรื่ อง
ลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาโดยการใช้แบบวัด The California Critical
Thinking Disposition Inventory (CCTDI) วัดทักษะ 6 ด้านคือ การยอมรับความคิดเห็น การ
จัดระบบการคิด การวิเคราะห์ การค้นหาความจริ ง ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และความเป็ นผูน้ า ของ
นักศึ กษาที่ มีจานวน 587 คน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามี จุดแข็งในองค์ประกอบใจกว้าง และ
ช่างสงสัย ชอบไต่ถาม จุดอ่อนอยูท่ ี่การจัดระบบข้อมูลและการค้นหาความจริ ง นอกจากนี้ ลกั ษณะ
ของผูค้ ิ ด วิ จ ารณญาณมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ โครงสร้ า งการเรี ย นรู ้ การซึ ม ซับ ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการคาดหมายมีความยืดหยุน่ ในตนเอง การศึกษาเบื้องต้น การสารวจความพอใจ
และความเป็ นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผูค้ ิดวิจารณญาณ และความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณ นอกจากนี้ การศึกษาการพัฒนามนุ ษย์ การศึกษาวิจยั จากข้อมูลเชิ งประจักษ์
เกี่ยวกับลักษณะของการคิดวิจารณญาณมีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับทุกระดับการศึกษา
ชิ น (Shin 1998) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การตัดสิ นใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี ในประเทศเกาหลี โดยการประเมิน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้แบบวัดของ Watson-Glaser และการตัดสิ นใจทางคลินิกวัดได้จาก
เครื่ องมือวัดบุคลิกภาพ ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
ตัดสิ นใจทางคลินิกมีค่าความสัมพันธ์กนั
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แม็คคริ งค์ (McCrink 1999, อ้างถึงใน มาลินี วชิรภากร 2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของ
วิ ธี ก ารสอนของครู แ ละรู ป แบบการเรี ยนของผู ้เ รี ยนที่ ส่ ง ผลต่ อ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริ กา จานวน
79 คน ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่สอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรี ยนการสอน จะทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าครู ที่สอนตามปกติ
ซิ ทาเรห์ (Setareh and other 2550) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นพยาบาลในกลุ่ ม สาขาวิ ช ากลศาสตร์ โดยใช้ก ารวิ จ ัย แบบกึ่ ง ทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึ กเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณกับกลุ่มควบคุ มที่ ไ ด้รับการฝึ กแบบปกติ จ านวนกลุ่ มละ 30 คน ผลการวิจ ัย พบว่า
กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การฝึ กเพื่ อ พัฒ นาการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณมี ค ะแนนการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ
แตกต่างจากกลุ่มปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เอื้ อญาติ ชู ชื่น (2535) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนว
ทฤษฎี ของ โรเบิร์ต เอช. เอนนิ ส ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล ตารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลตารวจ จานวน 60 คน
แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทดลองได้รั บ การฝึ กความสามารถทางการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณโดยใช้สถานการณ์ปัญหาทางการพยาบาลอายุรศาสตร์เป็ นเนื้ อหา จานวน 20 ครั้ง และ
กลุ่มควบคุมอ่านเอกสารทางวิชาการพยาบาลที่กาหนดให้ดว้ ยตนเอง ใช้เวลาเท่ากับกลุ่มทดลอง
ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม และสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เพ็ญ พิ ศุ ท ธิ์ เนคมานุ รั ก ษ์ (2536) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณสาหรั บนักศึ กษาครู กลุ่มตัว อย่างคือ นัก ศึ กษาวิทยาลัยครู เชี ยงราย จานวน 42 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 21 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการฝึ กการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณโดยใช้รู ป แบบพัฒ นาการคิ ด ที่ ผู ว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น กลุ่ ม ควบคุ ม ใช้วิ ธี ส อนตามปกติ
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาหลังได้รับการฝึ กการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อน
ได้รับการฝึ กการคิดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรพรรณ ลื อ บุ ญ ธวัช ชัย (2537) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
แบบการเรี ยนของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษากับ แบบการสอนของอาจารย์ต่ อ การพัฒ นาการคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาพยาบาลโดยเฉพาะการเรี ย นการสอนภาคปฏิ บ ัติ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จานวน 80 คน ผลการวิจยั พบว่า 1)
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ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรี ยนของนักศึกษากับแบบการสอนของอาจารย์ 2) นักศึกษาที่มี
แบบการเรี ยน แบบการอ่านเป็ นผูม้ ีความสามารถในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่า
นักศึกษาที่มีแบบการเรี ยนแบบการเห็นอย่างชัดเจน ส่ วนนักศึกษาที่มีแบบการเรี ยนแบบอื่น ๆ ไม่มี
ความแตกต่างในเรื่ องความสามารถในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) นักศึกษากลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนที่พฒั นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ซึ่ งแบบการสอนที่
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีข้ นั ตอนดังนี้ 1) ขั้นเสนอปั ญหา 2) ขั้นฝึ กคิดคนเดียวและคิดเป็ น
กลุ่ม และ 3) ขั้นอภิปรายสรุ ปและประเมินตนเอง และใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนเน้นกระบวนการ
พัฒนาการคิด 3 องค์ประกอบ คือ ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบรรยากาศทางการเรี ยนการสอน
นันทิกา นาคฉายา (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นในชั้นเรี ยนตามแนวคิดของ แองเจลโล และครอส และ
เปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน ที่ได้จากแบบสอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ที่มีโครงสร้างตามทฤษฎีของ เดรสเซล และเมย์ฮิวส์ ก่อนและหลังการใช้เทคนิ คการ
ประเมินในชั้นเรี ยน เปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ได้รับการสอนจากครู ที่ใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรี ยนอย่างเดียว กลุ่มที่ได้รับการสอนจาก
ครู ที่ได้รับการบูรณาการเทคนิ คการประเมินในชั้นเรี ยน ร่ วมกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน และกลุ่มที่
ได้รับการสอนจากครู ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนตามปกติ นอกจากนี้ ยงั ศึกษาข้อมูล
ป้ อนกลับที่ ได้จากแบบทดสอบในชั้นเรี ยน เพื่อนามาวิเคราะห์ เนื้ อหาและจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็ น
ระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้และปั ญหาที่พบ ในระหว่างการนาแบบทดสอบ
ในชั้นเรี ยนไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2546 ของโรงเรี ยน
ยโสธรพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ จานวน 82 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนทั้งสองห้อง (กลุ่มทดลอง) หลังการใช้แบบทดสอบในชั้นเรี ยนสู งกว่าก่ อนการใช้
แบบทดสอบในชั้นเรี ยน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนนักเรี ยน
ห้องที่ไม่ได้ใช้แบบทดสอบในชั้นเรี ยน (กลุ่มควบคุม) คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยน ก่อนและหลังการใช้แบบทดสอบในชั้นเรี ยน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 2) คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน 3 กลุ่ม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัลยา ยิม้ ยวน (2547) ได้ทาการวิเคราะห์อภิมานของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การคิด
อย่างมี วิ จ ารณญาณ พบว่า ปั จ จัย ที่ สัมพัน ธ์กับการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณสู งสุ ด คื อ ปั จ จัย ด้า น
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การเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 3 ปั จจัยย่อย คือ สื่ อการสอน วิธีสอน สิ่ งแวดล้อมในการเรี ยน
การสอน รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 5 ปั จจัยย่อย คือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถทางการพยาบาล ความสามารถในการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะ
ทางปั ญญา อันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลและการอบรมเลี้ยงดู ประกอบด้วย 3 ปั จจัยย่อย
คือ ทัศนคติ ความเชื่ อและพฤติกรรม การอบรมเลี้ยงดู สถานภาพส่ วนบุคคล สรุ ปโดยรวมแล้วทั้ง
3 ปั จจัยหลัก มีความสัมพันธ์กบั การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นไปในทิศทางบวก ระดับต่า และข้อ
ค้นพบที่ได้จากงานวิจยั คือ วิธีสอนและสื่ อการสอนส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในทางบวกมากกว่าปั จจัยอื่น ๆ และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณส่ งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนในระดับชั้นประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษาในทางบวกมากกว่าปั จจัยอื่น ๆ และทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมส่ งผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษาในทางลบ
ทัศนัย ขารักษา (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนบนเว็บโดย
ใช้โมเดลซิ ปปาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนิ สิตปริ ญญาบัณฑิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา พบว่า ผลการทดลองใช้การเรี ยนการสอนบนเว็บโดยใช้โมเดลซิ ปปาเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ธีรวดี ถังคบุตร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอน
แบบผสมผสานโดยใช้แผนฟั งทางปั ญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต การวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน เพื่ อ สร้ า งและทดลองใช้รู ป แบบการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปั ญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต และเพื่อนาเสนอรู ปแบบการออกแบบ
การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณสาหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต วีการดาเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ จานวน 4
คน และนิ สิ ต ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย จ านวน 23 คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)
ผูเ้ ชี่ยวชาญว่าองค์ประกอบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ได้แก่
เนื้ อหา ระบบบริ ห ารจัดการ รู ปแบบการสื่ อสาร การประเมิ นผล ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน ผูอ้ านวยความ
สะดวกในการเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน กิ จกรรมการเรี ยนการสอน เครื่ องมื อและโปรแกรม
ประยุกต์ ชนิ ดของเครื่ องมือในการสื่ อสาร และโครงสร้างพื้นฐาน 2) กลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยการ
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เรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปั ญญามีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมาวิจารณญาณ
หลัง การเรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นการเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และ 3) รู ป แบบการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปั ญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิตที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วยการออกแบบ
การเรี ยนการสอน 9 ขั้น การเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การเรี ยนการสอนใน
ห้อ งเรี ย น และการเรี ย นการสอนออนไลน์ ส่ ว นประกอบของการเรี ย นการสอนออนไลน์ 8
องค์ประกอบ แผนผังทางปั ญญา 4 แผนผัง ได้แก่ แผนผังมโนทัศน์ แผนผังความคิด แผนผังก้างปลา
และแผนผังงาน การสร้างแผนผังทางปัญญา 5 ขั้น และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 11 ขั้น
ปณิ ต า วรรณพิรุ ณ (2551) ได้ศึก ษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ย นบนเว็บ แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิ สิตปริ ญญาบัณฑิ ต
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็ น
หลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิ สิตปริ ญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ หลักการของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ วิธีการและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และ
การวัดและการประเมินผล วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
กระบวนการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรี ยมการก่อนการเรี ยนการสอน
และ 2) ขั้นการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลใช้ การวัดพัฒนาการของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริ ง 2) นิ สิตปริ ญญาบัณฑิตที่เรี ยนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น มีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิ สิตมีความคิดเห็นว่าการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่ พฒั นาขึ้น มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ทาการประเมิน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้วมี ความคิด เห็ นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้น มี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า ทั้งใน
ต่างประเทศ และในประเทศมีการนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนในวงการพยาบาลเป็ นจ านวนมาก ตลอดจนมี การนามาใช้ เพื่อพัฒนาการคิดของครู และ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่ สรุ ปได้ ว่ากรณี ศึกษาเกิดประโยชน์ต่อความสามารถใน
การคิดลักษณะต่างๆ และการคิดแก้ปัญหา นอกจากนี้ ยงั ทาให้ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรม การปฏิบตั ิ
และเจตคติของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ทุกระดับการศึกษาโดยใช้
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วิธีการสอน หรื อรู ปแบบการสอนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามสาหรับในประเทศไทยยังไม่พบว่ามี
การวิจยั เกี่ยวกับการนากรณี ศึกษา และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษามาใช้เพื่อพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในวงการวิชาชีพครู ทั้งนี้มีปรากฏอยูใ่ นวงการวิชาชีพพยาบาล ซึ่งจากผลการวิจยั
พบว่าเมื่อนามาใช้แล้ว ทาให้นักศึกษามีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งขึ้นอย่าง
มีนยั สาคัญ
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ตารางที่ 4

ประมวลสรุ ป หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
องค์ ประกอบของรูปแบบการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่นามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบ
การสอนเชิงระบบ
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ The ADDLE
Model ของครู ส (Kruse 2007 : 1)
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค์
แคเรย์และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับกรณีศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับกรณี ศึกษาที่นามาใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน (Reynolds 1980; เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิง่
2534 : 15และประกอบ คุปรัตน์ 2537)

หลักการ วัตถุประสงค์













1
เตรี ยมการ
เรี ยนรู้
(Preparation)

2
3
4
5
นาสู่ กรณี
สรรค์หา
แบ่งปั น
สื บสานสร้าง
ศึกษา
วิธีการแก้ไข ประสบการณ์ ความรู ้ใหม่
(Case
(Selection of
(Sharing
(Construction
Presentation) Solution)
with Group)
for new
Knowledge)

เงื่อนไขของ
การนารู ปแบบ
การสอนไปใช้
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ทีน่ ามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการสอน

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างกรณี ศึกษา (Shulman 1992 :
21; Herreid 1999 และนิตยา โสรี กลุ 2547 : 61-62)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษา (Mellish and Brink 1990; Easton 1992 :
12-14; Kolodner 1992; วิฑูรย์ สิ มะโชคดี 2542
และทิศนา แขมมณี 2552 : 362-363)
หลักการ แนวคิด เกีย่ วกับศาสตร์ การเรียนการสอน
ศาสตร์การเรี ยนการสอน (คณะศึกษาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547; คณะกรรมการคุรุสภา 2549
และทิศนา แขมมณี 2552)

หลักการ วัตถุประสงค์

1
เตรี ยมการ
เรี ยนรู้
(Preparation)

2
3
4
5
นาสู่ กรณี
สรรค์หา
แบ่งปั น
สื บสานสร้าง
ศึกษา
วิธีการแก้ไข ประสบการณ์ ความรู ้ใหม่
(Case
(Selection of
(Sharing
(Construction
Presentation) Solution)
with Group)
for new
Knowledge)



เงื่อนไขของ
การนารู ปแบบ
การสอนไปใช้
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่นามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Dressel and Mayhew 1957; Decaroil 1973;
Ennis 1985; Center of Critical Thinking Somona State
University 1996; Kneedler 1985; Paul 1993; Wolcott
And Lynch 2008 and Angeili and Valanides 2009)

หลักการ วัตถุประสงค์





1
เตรี ยมการ
เรี ยนรู้
(Preparation)

2
3
4
5
นาสู่ กรณี
สรรค์หา
แบ่งปั น
สื บสานสร้าง
ศึกษา
วิธีการแก้ไข ประสบการณ์ ความรู ้ใหม่
(Case
(Selection of
(Sharing
(Construction
Presentation) Solution)
with Group)
for new
Knowledge)





เงื่อนไขของ
การนารู ปแบบ
การสอนไปใช้
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ทีน่ ามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Intelligent
Development) (Piaget, อ้างถึงใน Tria Limpingco and

หลักการ วัตถุประสงค์









1
เตรี ยมการ
เรี ยนรู้
(Preparation)



2
3
4
5
นาสู่ กรณี
สรรค์หา
แบ่งปั น
สื บสานสร้าง
ศึกษา
วิธีการแก้ไข ประสบการณ์ ความรู ้ใหม่
(Case
(Selection of
(Sharing
(Construction
Presentation) Solution)
with Group)
for new
Knowledge)















เงื่อนไขของ
การนารู ปแบบ
การสอนไปใช้

Jao 1998, สุ รางค์ โค้วตระกูล 2541 : 48-49 และทิศนา
แขมมณี 2550 : 90-91)
ทฤษฎีพฒั นาการของวิกอ็ ทสกี (Vygotsky, อ้างถึงใน
สุ รางค์ โค้วตระกูล 2541 และพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
2551 : 39-40)

126

127
ตารางที่ 4 (ต่อ)
องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่นามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการสอน

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้
(Constructivist) (Yager 1991 : 4; Watts 1995 : 54;
ทิศนา แขมมณี และคณะ 2545 และวัชรา เล่าเรี ยนดี
2550 : 46-49)
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่
(Brookfield 1986; Glatthorn 1990 and Knowles 1990)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน
(Cooperative Learning) (Johnson and Johnson 1987 :
23-24; Slavin 1990 : 27 ; Kagan 1994)

หลักการ วัตถุประสงค์













1
เตรี ยมการ
เรี ยนรู้
(Preparation)



2
3
4
5
นาสู่ กรณี
สรรค์หา
แบ่งปั น
สื บสานสร้าง
ศึกษา
วิธีการแก้ไข ประสบการณ์ ความรู ้ใหม่
(Case
(Selection of
(Sharing
(Construction
Presentation) Solution)
with Group)
for new
Knowledge)



เงื่อนไขของ
การนารู ปแบบ
การสอนไปใช้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู เป็ นการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ตามแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional Design : ID)
ADDIE Model ของครู ส (Kruse 2007 : 1) แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค์ แคเรย์
และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005: 1-8) ร่ วมกับกรอบการวิจยั และพัฒนา 4 ขั้นตอน
(Research and Development) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2554 : 31) และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฎี แ ละความเป็ นไปได้ใ นการน ารู ป แบบการสอนไปใช้ จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ เชิ ง ทฤษฎี แ ละ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญเชิ งปฏิ บตั ิ ก ารจ านวน 5 คน และการประเมิ น ความสามารถด้านการคิ ด อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชี พครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ด าเนิ น การพัฒ นาเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย จ านวน 9 ฉบับ ซึ่ ง ผ่า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน จากนั้นนามาเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
ชั้นปี ที่ 5 ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2553 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดย
ใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอน (Development - D1 : Design and
Development)
ขั้นตอนที่ 3 นารู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นไปใช้ (Research - R2 :Implementation)
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งรู ปแบบการสอน (Development - D2 : Evaluation)
แสดงขั้นตอนการวิจยั ที่ดาเนินการ ดังแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
Research (R1):
Analysis

ขั้นตอนที่ 2
ออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบการสอน
Development (D1):
Design and
Development
าดหวัง

ขั้นตอนที่ 3 นา
รู ปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นไปใช้
Research (R2):
Implementation
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ ง
รู ปแบบการสอน
Development (D2):
Evaluation

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ตารา บทความ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

R1
:A

D1
:D/D

สั ม ภาษณ์ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ
จ าเป็ น และข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การ
พั ฒ นารู ปแบบการส อนเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ และสาระของกรณี ศึกษา

ร่ างรู ปแบบการสอน
ด้วยวิธีการเชิงระบบ
พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำร
ดำเนินกำรวิจยั
สภาพและข้อ มู ล พื้ น ฐานการสอน
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ล ะ ส า ร ะ ข อ ง
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของรู ปแบบDesired
Outcomes)

ร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

R2
:I

D2
:E

ผูว้ ิจยั นาร่ างรู ปแบบ
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ทบทวน และปรับปรุ งรู ปแบบ
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ก่อนนาไปเผยแพร่

-ความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
-คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
-ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อรู ปแบบ

รู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การ
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ฉบับ
สมบูรณ์
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กำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน (Research - R1 : Analysis)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็ นที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และข้อมูลพื้นฐานสาหรับนามาใช้ในการ
พัฒนารู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึ กษา
วิ ช าชี พ ครุ จากการสั มภาษณ์ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อง ประกอบด้ว ย คณาจารย์ใ นสถาบันฝึ กหัด ครู
อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู
3. ศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2547
และแผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ 2551-2556
4. วิ เ คราะห์ สิ่ ง ที่ ค าดหวัง กับ สภาพที่ เ ป็ นจริ งตามที่ ป รากฏจากข้อ มู ล พื้ น ฐาน
เชิงนโยบาย และเป้ าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู และวิเคราะห์
สิ่ งที่คาดหวังกับสภาพจริ งที่ปรากฏตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2547
5. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการสอน
กรณี ศึกษา และการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา ศาสตร์ การเรี ยนการสอน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
6. ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรู ปแบบการสอน
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เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีดงั นี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับ ความสามารถด้า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่ งประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบันฝึ กหัดครู อาจารย์พี่เลี้ยง
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู
2. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอน
ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
1. แบบสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับ ความสามารถด้า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่ งประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบันฝึ กหัดครู อาจารย์พี่เลี้ยง
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู
1.1 ศึกษาเอกสารตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2 กาหนดประเด็นสัมภาษณ์ และสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่ าง
1.3 น าแบบสั ม ภาษณ์ เ สนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม
1.4 นาแบบสัมภาษณ์เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน 1
ให้คะแนน 0
ให้คะแนน -1

นาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ Rovineli
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 117) โดยใช้สูตร
IOC

=

R
N
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ทั้งนี้

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00 ทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าแบบ
สัมภาษณ์มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
1.5 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ผู ้ค วบคุ ม
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วไปสัมภาษณ์ ผูเ้ กี่ ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบัน
ฝึ กหัดครู อาจารย์พี่เลี้ยง ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู
2. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอน
2.1 ศึกษาเอกสารตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.2 กาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการ
พัฒนารู ปแบบการสอน
2.3 นาแบบวิ เ คราะห์ เอกสารในการพัฒนารู ปแบบการสอนเสนอต่ ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึงความ
คลอบคลุมของเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข
2.4 นาแบบวิเคราะห์เอกสารในการพัฒนารู ปแบบการสอนไปปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content
Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ทั้งนี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 -1.00 ทุกรายการ แสดง
ให้เห็นว่าแบบวิเคราะห์เอกสารมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
2.5 นาแบบวิเคราะห์ เอกสารเกี่ ยวกับการศึ กษาความต้องการจาเป็ นที่ ปรั บปรุ ง
แก้ไขแล้วไปใช้วิเคราะห์เอกสาร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู และการวิเคราะห์เอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
จากขั้น ตอนการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานของรู ป แบบการสอนสามารถน ามาสรุ ป เป็ น
ขั้นตอนได้ดงั ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สรุ ปขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนารู ปแบบ
การสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาทางศาสตร์ การ
เรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
1.ศึกษาสภาพปั ญหา
ความต้องการจาเป็ น
และข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการพัฒนา
รู ปแบบการสอน
และสร้างกรณี ศึกษา

2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานเชิงนโยบาย
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณใน
วิชาชีพครู

วิธีการ

สัมภาษณ์

กลุ่มเป้ าหมาย

คณาจารย์ใน
สถาบันฝึ กหัดครู
อาจารย์พี่เลี้ยง
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
นักศึกษาวิชาชีพครู

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

แบบสัมภาษณ์ผทู้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความ
สามารถด้านการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษา
วิชาชีพครู /
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้

ข้อมูลความ
สามารถด้าน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ของนักศึกษา
วิชาชีพครู
ที่คาดหวังและ
สภาพจริ ง
ในปัจจุบนั และ
สาระของ
กรณี ศึกษา
ศึกษาเอกสาร - พระราชบัญญัติ แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
การศึกษา
เอกสารข้อมูล
นโยบายการศึกษา
- แผนพัฒนา
พื้นฐานในการ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
พัฒนารู ปแบบการ การคิดอย่างมี
แห่งชาติ
สอน/
วิจารณญาณใน
- นโยบายการศึกษา การวิเคราะห์เนื้ อหา วิชาชีพครู
ระดับต่าง ๆ
(Content Analysis)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

3. วิเคราะห์หลักสูตร
ศึกษาเอกสาร - หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- แผนยุทธศาสตร์
สาขาวิชาการประถม
ศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2547 และ
แผนยุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556
4. วิเคราะห์แนวคิด
ศึกษาเอกสาร - แนวคิด ทฤษฎี
ทฤษฎี งานวิจยั
งานวิจยั ที่
ที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนา
การสอน การคิด
รู ปแบบการสอน
อย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดอย่างมี
กรณี ศึกษา และ
วิจารณญาณ
ศาสตร์การเรี ยน
กรณี ศึกษา และ
การสอนและ
ศาสตร์การเรี ยน
การสอน
ระบุเป้ าหมายและ
สังเคราะห์
เอกสาร
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของรู ปแบบการสอน

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบวิเคราะห์
เอกสารข้อมูล
พื้นฐานในการ
พัฒนารู ปแบบการ
สอน/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แบบวิเคราะห์
เอกสารข้อมูล
พื้นฐานในการ
พัฒนารู ปแบบการ
สอน/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ผลที่ได้
ข้อมูลเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรและ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ
ทิศทางพัฒนา
นักศึกษา
วิชาชีพครู

ข้อมูลแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา
รู ปแบบการสอน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
กรณี ศึกษาศาสตร์
และการเรี ยน
การสอน
การวิเคราะห์เนื้ อหา ข้อมูลเป้ าหมาย
(Content
และผลลัพธ์ที่พึง
Analysis)
ประสงค์ของ
รู ปแบบการสอน
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรสอน (Development - D1 : Design and
Development)
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ออกแบบและหาประสิ ท ธิ ภ าพของร่ า งรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
วิธีดำเนินกำร
1. พัฒนาร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. นาร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่พฒั นาขึ้นไปตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของรู ปแบบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
คน พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. พัฒนาเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อมูลได้แ ก่ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้
กรณี ศึกษา แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ จากกรณี ศึกษาของนักศึ กษาวิชาชีพครู แบบประเมิน
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูม้ ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู และประเด็นการสนทนากลุ่มสาหรั บ
คณาจารย์และนักศึกษาวิชาชีพครู เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการสอนและรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1. แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
4. แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
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5. แบบประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
7. ประเด็นการสนทนากลุ่มสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบ
การสอนและการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
1. แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีข้นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี
ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของร่ างรู ปแบบ เพื่อนามากาหนดกรอบแนวทางและประเด็น
ในการสร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล
1.2 สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบ ให้ครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนื้อหา
ตามขอบข่ายที่กาหนดไว้
1.3 นาแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนื้ อหาและวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาดาเนินการปรับปรุ ง
1.4 นาแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบ ที่ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1
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น าผลการพิ จ ารณามาวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง โดยใช้เ ทคนิ ค ของ
Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สูตร
IOC 

เมื่อ

R
N

IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงให้เห็นว่า แบบ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของรู ปแบบการสอน
มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
1.5 นาแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบมาปรับปรุ ง แก้ไขสานวนภาษาให้สื่อความหมายชัดเจนยิง่ ขึ้นเพื่อให้มี
ประสิ ทธิภาพ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนาไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึก ษาทางศาสตร์ การเรี ย นการสอนเพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู ในการวิจยั ครั้ งนี้ มีจานวน
ทั้งสิ้ น 16 แผน กาหนดเวลาจัดการเรี ยนการสอนแผนละ 2 ชัว่ โมง ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 ปฐมนิ เทศรายวิชาและการจัดการเรี ยนการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ ยวกับการสัมมนาทางการศึกษา แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 สัมมนาปรัชญาการศึกษา
(กรณี ศึกษาที่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (กรณี ศึกษาที่ 2)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 สัมมนาการคัดเลือกเนื้ อหาเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน (กรณี ศึกษาที่ 3)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (กรณี ศึกษาที่ 4)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 สัมมนาวิธีสอนระดับประถมศึกษา (กรณี ศึกษาที่ 5) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 8 สัมมนาการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (กรณี ศึกษาที่ 6) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9
สัมมนาสื่ อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา (กรณี ศึกษาที่ 7) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 สัมมนา
เทคนิ ควิธีเตรี ยมนักเรี ยนให้สงบ (กรณี ศึกษาที่ 8) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 สัมมนาการวาง
กฎระเบียบและวินยั ในโรงเรี ยน(กรณี ศึกษาที่ 9) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 สัมมนาการจัดการ
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ (กรณี ศึกษาที่ 10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 สัมมนาการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา(กรณี ศึกษาที่ 11) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 สัมมนาการ
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สร้างข้อสอบระดับประถมศึกษา (กรณี ศึกษาที่ 12) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 สัมมนาการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา (กรณี ศึกษาที่13) และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 สรุ ปการ
เรี ยนรู ้รายวิชา แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบ ซึ่ งประกอบด้วย ชื่ อแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เวลาเรี ยน สาระสาคัญ เนื้ อหา จุดประสงค์ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล และบันทึกผลการสอน มีข้นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 ศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2547 รายวิชา 471 410 สัมมนาการประถมศึกษา เพื่อกาหนดเนื้ อหาที่นามาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบ
2.3 จัดทาโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา 471 410 สัมมนาการ
ประถมศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.4 สร้างกรณี ศึกษา จานวน 13 กรณี ทั้งนี้ กรณี ศึกษาทุกกรณี ที่สร้างขึ้นนั้นมีลกั ษณะ
สาคัญ คือ มีความเป็ นจริ ง (Real Cases) ทั้งนี้ เหตุการณ์ในกรณี ศึกษาเป็ นเหตุการณ์จริ งที่เคยเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา เป็ นภูมิหลัง (Background Case) ซึ่ งนักศึกษาวิชาชีพครู เคยมีภูมิหลังเกี่ยวกับกรณี
เหล่านั้นมาก่อนในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา และมีความซับซ้อน(Complex
Case) กล่าวคือมีการนาเสนอปั ญหาที่หลากหลายทั้งปัญหาหลัก และปัญหารองเพื่อให้เอื้อต่อการฝึ ก
คิด และตัดสิ นใจอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนจานวน 13 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง ดังโครงสร้างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ก รณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนในตารางที่ 6 ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
สร้างกรณี ศึกษา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.4.1 ประมวลข้อมูลสภาพปัญหาการเรี ยนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู ใน
ขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ งประกอบด้วย คณาจารย์
ในสถาบันฝึ กหัดครู อาจารย์พี่เลี้ยง ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู
2.4.2 วางโครงเรื่ องของกรณี ศึกษาแต่ละกรณี ที่สะท้อนสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น
และเอื้อต่อการนาศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาเป็ นพื้นฐานของการคิดและตัดสิ นใจ โดยกาหนด
ส่ วนนา ส่ วนเนื้อเรื่ อง และสรุ ปเรื่ อง
2.4.3 เขียนกรณี ศึกษา และกาหนดประเด็นคาถามท้ายกรณี ศึกษาสาหรับ
ฝึ กกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.4.4 ผนวกกรณี ศึกษาไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
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2.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่โดยใช้กรณี ศึกษาที่พฒั นาขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
2.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
-1
เมื่อนาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิ คของ
Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สูตร
IOC 

เมื่อ

IOC

R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้รวบรวม
ข้อมูล
2.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั นักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2553 เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการนาไปใช้ และพิจารณาข้อดี และข้อจากัดเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
2.8 สรุ ปผล และนาข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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ตารางที่ 6 โครงสร้างกรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

กรณี ศึกษา
คุณพ่อครับคุณแม่ครับ เรากาลังจะไป
ทางไหนกัน
หลักสูตรโรงเรี ยนชุมชนสามัคคี
เราจะสอนเนื้อหาอะไรให้เป็ นไปตาม
หลักสูตร
ความข้องใจของครู กานดา
จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอย่างไร
ให้บรรลุเป้ าหมาย
จะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างไรดี

ศาสตร์การเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้อง
ปรั ช ญาการศึ กษา/จิ ต วิ ทยาการเรี ย นรู ้ /
วิธีสอน
หลักสูตร/ปรัชญาการศึกษา/จิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้
หลักสูตร/จิตวิทยาการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้/วิธีสอน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้/วิธีสอน/หลักสูตร

หลักสูตร/วิธีสอน/จิตวิทยาการเรี ยนรู ้/
การวั ด และประเมิ น ผลเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ตั้งใจเรี ยนกันดีไหมครับ
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้
อุบตั ิเหตุรายสัปดาห์
จิ ต วิ ท ย า ก า ร เ รี ย น รู ้ / เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทางการเรี ยนรู ้
เด็กไม่ส่งงาน : ความรับผิดชอบของใคร จิตวิทยาการเรี ยนรู ้/วิธีสอน/เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
เหตุเกิดที่โรงเรี ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ ก ษา/
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้หลักสู ตร/การวัดและ
ประเมินผล
วัดและประเมินผลอย่างไรให้เป็ นธรรม การวั ด และประเมิ น ผล/หลั ก สู ตร/
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ออกข้อสอบอย่างไรให้เหมาะสม
การวั ด และประเมิ น ผล/หลั ก สู ตร/
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้
การพัฒนาวิทยฐานะของครู ดลชัย
เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ ก ษา/
หลักสูตร/วิธีสอน
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3.
เรี ยนการสอน

แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ จากการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การ

แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ จากการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การ
เรี ยนการสอน มีลกั ษณะเป็ นการบันทึกเชิ งคุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal Writing) ใช้
สาหรั บนักศึกษาวิชาชี พครู เพื่อเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาลั กษณะ (Trait) ของผูท้ ี่มี
ความคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังจากการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ จากนั้นนาข้อมูลการบันทึกสะท้อนผลการ
เรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาบันทึกมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ขั้น ตอนการ
สร้างแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีข้ นั ตอนในการสร้าง
เครื่ องมือดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้เชิง
คุณภาพแบบพรรณนาความ
3.2 สร้างแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
3.3 นาแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

เมื่ อนาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิ คของ
Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สูตร
IOC 

เมื่อ

IOC

R
N

R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
หมายถึง จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ทั้งนี้ ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่าแบบบันทึกสะท้อน
ผลการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
3.4
ทดลองใช้แ บบบัน ทึ ก การเรี ย นรู ้ กับนัก ศึ ก ษาวิชาชี พครู สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ชั้นปี ที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2553 เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้สานวนภาษา และพิ จารณาข้อดีและข้อจากัดต่าง ๆ ของแบบ
บันทึก
3.5 ปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
4. แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู เป็ น
แบบวัด ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามอัตนัยจากกรณี ศึกษาที่มุ่งวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จานวน 4 ข้อ ซึ่ งประกอบด้วย การกาหนดเป้ าหมายของการคิด การนิ ยามปั ญหาหรื อคาถาม การ
ระบุสมมติฐาน การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน และการประเมินและ
ตัดสิ นใจ แบบประเมินความสามารถด้านการคิดนี้มีการกาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อใน
ลักษณะของคะแนนรู บริ ค (Rubric Scoring) 4 ระดับ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Rubrics)
ทักษะการคิด
ระดับคุณภาพ
4
3
อย่างมีวิจารณญาณ
1.กาหนดเป้ าหมาย

สรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์และ
การคิด
กาหนดเป้ าหมายของ
การคิดอย่างครบถ้วนได้ถูกต้อง ชัดเจน
2. นิยามปั ญหา
ระบุปัญหาหรื อคาถามได้ 4 ปัญหา
หรื อคาถาม
หรื อคาถามและเลือกปัญหาหรื อคาถาม
ที่สาคัญที่สุดได้ถูกต้องชัดเจนในการ
แก้ปัญหาได้ถกู ต้องชัดเจน
3. กาหนดสมมติฐานใน กาหนดสมมติฐานที่ เป็ นไปได้
การแก้ปัญหา
4 สมมติฐาน
4.พิจารณาการใช้ขอ้ มูล ระบุศาสตร์การเรี ยนการสอนที่
ศาสตร์การเรี ยนการ
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาได้ครบถ้วน
สอน
ถูกต้องและชัดเจน
5.ประเมิน และตัดสิ นใจ ประเมินและตัดสิ นใจ เลือกวิธี การ
ลงข้อสรุ ป
แก้ปัญหาได้ถกู ต้องชัดเจน
ตามหลักการและเหตุผล

สรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์
และกาหนดเป้ าหมายของ
การคิดอย่างได้ถูกต้อง ชัดเจน
ระบุปัญหาหรื อคาถามได้ 3ปัญหา
หรื อคาถามและเลือกปัญหาหรื อ
คาถามที่สาคัญที่สุดได้ถูกต้อง
ชัดเจน
กาหนดสมมติฐานที่ เป็ นไปได้
3 สมมติฐาน
ระบุศาสตร์การเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาได้
ครบถ้วน ถูกต้อง
ประเมินและตัดสิ นใจ เลือกวิธี
การแก้ปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน

2

1

สรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์
และกาหนดเป้ าหมายของ
การคิดได้ถูกต้อง
ระบุปัญหาหรื อคาถามได้ 2
ปัญหาหรื อคาถามและเลือก
ปัญหาหรื อคาถามที่สาคัญที่สุด
ได้ถูกต้อง
กาหนดสมมติฐานที่ เป็ นไปได้
2 สมมติฐาน
ระบุศาสตร์การเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาได้
ครบถ้วน
ประเมินและตัดสิ นใจ เลือกวิธี
การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

สรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์
และ
กาหนดเป้ าหมายของการคิดได้
ระบุปัญหาหรื อคาถามได้
2 ปั ญหาหรื อคาถาม

กาหนดสมมติฐานที่ เป็ นไปได้
1 สมมติฐาน
ระบุศาสตร์การเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาได้
ประเมินและตัดสิ นใจ เลือกวิธี
การแก้ปัญหาได้
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ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ประเมินระดับของความสามารถในด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ดังนี้
1. การประเมินระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อพิจารณาคะแนน
ในภาพรวม (คิดเป็ นค่าร้อยละ)
ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละ 66 - 80
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละ 51 - 65
ของคะแนนเต็ม
น้อยกว่าร้อยละ 50
ของคะแนนเต็ม

ความสามารถในการ
ความหมาย
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สูงมาก
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับสูงมาก
สูง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับสูง
ปานกลาง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับปานกลาง
ต่า
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับต่า

2. การประเมินระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อพิจารณาคะแนน
เป็ นรายด้าน (คะแนนเต็ม ด้านละ 16 คะแนน)
ระดับคะแนน
13.00 – 16.00
9.00 – 12.99
5.00 – 8.99
น้อยกว่า 4.99

ความสามารถในการ
ความหมาย
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สูงมาก
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับสูงมาก
สูง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับสูง
ปานกลาง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับปานกลาง
ต่า
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับต่า
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ขั้น ตอนการสร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ดังนี้
4.1
ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสามารถที่มี
ลักษณะเป็ นคะแนนรู บริ ค (Rubric Scoring) 4 ระดับ แล้วนาข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิเพื่อจัดทาเครื่ องมือแบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
4.2 กาหนดจุดมุ่งหมายและกรอบความคิดในการสร้างแบบวัด ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
4.3 สร้างแบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาหนด
4.4 นาแบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ที่พฒ
ั นาขึ้น เสนอให้อาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ แล้ว เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 – 1.00 .
4.5 ทดลองใช้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปี ที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรี ยน
ต้น ปี การศึกษา 2553 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้สานวนภาษา และพิจารณาข้อดีและ
ข้อจากัดต่างๆ ของแบบประเมิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยคานวณจากสูตร Cronbach’s Alpha ทั้งนี้มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.70
4.6 ปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบวัดประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณฉบับสมบูรณ์
5. แบบประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
แบบประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ใช้สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อประเมินตนเองในภาพรวมหลังการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน
และใช้สาหรับอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อประเมินนักศึกษาวิชาชีพครู ในภาพรวมหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
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รู ปแบบการสอน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่ งกาหนด
ระดับคะแนนพฤติกรรม ได้แก่
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นประจาสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นประจา
มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นบางครั้ง
มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นส่วนน้อย
มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิน้ นั น้อยมาก

การแปลค่ า คะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ลัก ษณะของผูท้ ี่ มี ก ารคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู เป็ นระดับดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง

นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับสูงมาก
นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับสูง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับปานกลาง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับต่า
นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับต่ามาก

มีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้
5.1 ศึ กษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ณ ลักษณะของนักคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ
5.2

สร้างแบบประเมินคุณลักษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

วิชาชีพครู
5.3
นาแบบประเมินคุณลักษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
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สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้ ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.80 – 1.00
5.4 ทดลองใช้แบบประเมินคุณลักษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิ ช าชี พ ครู กับ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา ชั้น ปี ที่ 4 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร ภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2553 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้สานวนภาษา และ
พิจารณาข้อดี และข้อจากัดต่าง ๆ ของแบบประเมินคุณลักษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
5.5 ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขและจั ด ท าแบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ฉบับสมบูรณ์
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอน
โดยสอบถามความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ความเหมาะสมของรู ป แบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชี พครู ในด้านเนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สื่ อประกอบ
รู ปแบบ และประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การสอนในรายการนั้นระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การสอนในรายการนั้นระดับมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การสอนในรายการนั้นระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การสอนในรายการนั้นระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การสอนในรายการนั้นระดับน้อยที่สุด
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โดยผูว้ ิจยั ได้นามาหาค่าเฉลี่ยและให้ความหมายดังนี้ (Best 1986 : 195)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง

นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
อยูใ่ นระดับมาก
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
อยูใ่ นระดับน้อย
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

มีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้
6.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนาข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิเพื่อจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
6.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาหนด
6.3
น าแบบสอบถามความพึง พอใจที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและนาข้อเสนอแนะมาดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข
6.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้
แบบสอบถามความพึงพอใจได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00
6.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุ ง แก้ไข สานวนภาษาให้ชดั เจน
ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6.6 ปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอน
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7. ประเด็นการสนทนากลุ่มสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และคณาจารย์ เกี่ยวกับรู ปแบบ
การสอนและการเรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบการสอโดยใช้ก รณี ศึก ษาทางศาสตร์ การสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้
7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม เพื่อนามากาหนดกรอบแนวทางและ
ประเด็นในการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม
7.2 สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มให้ครอบคลุม ตรงตามเนื้ อหาและวัตถุประสงค์
ของการสนทนากลุ่มตามขอบข่ายที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ ประเด็นการสนทนากลุ่มในเครื่ องมือฉบับนี้
ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความคิดเห็ นของนักศึกษาวิชาชี พครู และ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อองค์ประกอบของรู ปแบบการสอน กระบวนการนารู ปแบบการสอนไปใช้ และผล
ของการใช้รูปแบบการสอน
7.3 นาประเด็นการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึงความคลอบคลุมของเนื้ อหา
และวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มเพื่อนาข้อเสนอแนะมาดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไข
7.4 นาประเด็นการสนทนากลุ่มที่ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้ ประเด็นการสนทนากลุ่ม
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่าประเด็นการสนทนากลุ่ม มีคุณภาพเหมาะสม
ที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
7.5 นาประเด็นการสนทนากลุ่มมาปรับปรุ ง แก้ไขสานวนภาษาให้สื่อความหมาย
ชัดเจนยิง่ ขึ้น ปรับประเด็นการสนทนาเป็ นข้อคาถามทั้งหมด ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากขั้น ตอนการพัฒ นารู ป แบบการสอน และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล
สามารถนามาสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุ ปขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทาง
ศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

1. พัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความ
สามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู
1.1 สังเคราะห์รูปแบบ
สังเคราะห์ เอกสาร
การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

1.2 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity)

2. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอน

สอบถาม

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบประเมิน
จานวน 5 ท่าน ความ
สอดคล้อง/ค่า
ดัชนี
ความสอดคล้อง
และการ
วิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้

รู ปแบบการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
รู ปแบบการสอน
ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2) แบบประเมิน
ความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
3) แบบบันทึกสะท้อน
ผลการเรี ยนรู้จาก
กรณี ศึกษาของนักศึกษา
วิชาชีพครู
4) แบบประเมินคุณลักษณะ
ของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู
5) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่มีต่อการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบการสอน
6)ประเด็นการสนทนากลุ่ม
เกี่ยวกับรู ปแบบการสอน
และการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
การสอน
2.1 ศึกษาเอกสารที่
สังเคราะห์
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครื่ องมือวิจยั ชนิดต่าง ๆ

2.2 สร้างเครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล

สร้าง

กลุ่มเป้ าหมาย

เอกสาร

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลที่ได้

การวิเคราะห์
ข้อมูลแนวคิด
เนื้อหา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(Content Analysis) กับการพัฒนา
เครื่ องมือวิจยั ชนิด
ต่าง ๆ
เครื่ องมือที่ใช้ใน เครื่ องมือที่ใช้ใน
เครื่ องมือที่ใช้
การรวบรวม
การรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2.3 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity)

สอบถาม

2.4 การหาประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพเครื่ องมือ

ทดสอบ
สอบถาม

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบประเมินค่า
จานวน 5 ท่าน
ดัชนีความ
สอดคล้อง และ
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)
นักศึกษาระดับ
เครื่ องมือที่ใช้
ปริ ญญาตรี
ในการรวบรวม
สาขาวิชา
ข้อมูล/ค่าร้อยละ
การประถมศึกษา และการวิเคราะห์
ชั้นปี ที่ 4
เนื้อหา (Content
คณะศึกษาศาสตร์ Analysis)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ภาคเรี ยนต้น
ปี การศึกษา 2553
กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่ได้
เครื่ องมือรวบรวม
ข้อมูล ได้รับ
การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
เครื่ องมือรวบรวม
ข้อมูล ตรวจสอบ
หาประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบกำรสอนไปใช้ (Research - R2 : Implement)
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1. ประชากร
ประชากรในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ชั้ นปี ที่ 5
ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย
ปี การศึกษา 2553จานวน 125 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช า
การประถมศึกษา ชั้นปี ที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
2553 จานวน 23 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์ กล่าวคือ เป็ นนักศึกษาที่ผา่ น
การศึกษารายวิชาชี พครู บงั คับของคณะศึกษาศาสตร์ ในกลุ่ม 1) พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา
และปรัชญาการศึกษา 2) หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร 3) วิธีสอน ศาสตร์การเรี ยนการสอน 4)
จิตวิทยา 5) เทคโนโลยีการศึกษา และ 6) การวัดและประเมินผล มาแล้ว
แบบแผนกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ผูว้ ิจยั
ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั เชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบ
One Group Pretest – Posttest Design (Tuckman 1999 : 160) ดังนี้
T1

X

T2

T1 แทน การประเมิ น ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู ก่อนเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยน
การสอน
T2 แทน การประเมิ น ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู หลังเรี ยน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนใช้การทดสอบค่าที (t-test)
เนือ้ หำที่ใช้ ในกำรทดลอง
เนื้ อหาวิ ชาที่ ใ ช้ใ นการทดลองเป็ นไปตามโครงสร้ างรายวิชา 471 410 สัมมนาการ
ประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) 2 (2-0-4) ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร ฉบับ ปี พ.ศ. 2547
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553

154
ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ครั้ งนี้ ใช้เ วลา
ดาเนิ นการทดลองทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ ไม่นับรวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรี ยนและปลาย โดยจัด
การเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง ตามตารางเรี ยนของนักศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรทดลอง
ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่สร้างขึ้นไปใช้กบั นักศึกษา
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการสอน
2. ผูว้ ิจยั จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้กบั นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ด้วยตนเอง
3. นาแบบประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ประเมินนักศึกษาก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
4. ด าเนิ น การทดลองใช้รู ป แบบการสอน โดยการจัด การเรี ย นการสอนตามแผน
การจัดการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ ทั้งนี้หลังการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบแต่ละครั้งนักศึกษาจะทาแบบ
บันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้เพื่อเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาลักษณะ (Trait) ของผูท้ ี่มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เกิดขึ้น
5. นาแบบประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ประเมินนักศึกษาหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู และประเมิ น
คุณลักษณะของผูท้ ี่ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู อย่างมี วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอน
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6. สนทนากลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู และคณาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับ ความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการสอน และการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากขั้น ตอนการทดลองใช้รู ปแบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย น
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนวิชาชีพครู สามารถ
สรุ ปเป็ นลาดับขั้นตอน ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพื่อทดลองใช้ 1. ขอหนังสื อจากบัณฑิต
รู ปแบบ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
การสอน
ศิลปากร ถึงคณบดี
โดยใช้
คณะศึกษาศาสตร์
กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางศาสตร์
เพื่อขอความอนุเคราะห์
การเรี ยน
ในการทดลองรู ปแบบ
การสอนเพื่ อ 2. นาแบบประเมินความ
ส่ งเสริ ม
สามารถด้านการคิด
ความสามารถ
อย่างมีวจิ ารณญาณของ
ด้านการคิด
นักศึกษาวิชาชีพครู
อย่างมี
ประเมินก่อนเรี ยน
วิจารณญาณ 3. ดาเนินการทดลองใช้
ของนักศึกษา
รู ปแบบการสอนโดย
วิชาชีพครู
การจั ด การเรี ยนการ
สอนตามแผนการเรี ยน
การสอนที่กาหนดไว้

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
นักศึกษาระดับ
รู ปแบบการสอน
ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 5 ค่าเฉลี่ย (  )
สาขาวิชาการ
ส่ วนเบี่ยงเบน
ประถมศึกษา
มาตรฐาน (S.D.)
ภาคเรี ยนปลาย
การทดสอบค่าที
ปี การศึกษา 2553
(t-test) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)
กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่ได้
1. ข้อมูลผลการใช้
รู ปแบบการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์ การ
สอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพ
ครู
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลที่ได้

4. นาแบบประเมิน
ความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู แบบ
ประเมินคุณลักษณะของ
ผูท้ ี่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู
และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบ
การสอนประเมิน หลังเรี ยน
6.สนทนากลุ่มนักศึกษา
วิชาชีพครู และคณาจารย์
ผูเ้ กี่ยวข้องเกี่ยวกับความ
คิดเห็นต่อรู ปแบบและการ
เรี ยนรู้ตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษาทาง
ศาสตร์การสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบกำรสอน (Development - D2 : Evaluation)
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการ
สอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ให้สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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วิธีดำเนินกำร
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนมาพิจารณา
ประเมินผล และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่เกิดขึ้น
จากการใช้รูปแบบการสอน
2. ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผูท้ ี่ มี ก ารคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งการใช้
รู ปแบบการสอน
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอน
4. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู และคณาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้อง ที่มีต่อรู ปแบบ
การสอนและการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ จากการสนทนากลุ่ม
ประมวลข้อมูลเพื่อปรับปรุ งรายละเอียดของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทาง
ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นและพร้อมจะนาใช้ต่อไป
ตารางที่ 10 สรุ ปวิธีการดาเนินการประเมินผลการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินและปรับปรุ ง
รู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประเมิน รู ปแบบการสอน
ประมวลข้อมูล
ปรับปรุ ง โดยใช้กรณี ศึกษาทาง เพือ่ นามาปรับปรุ ง
แก้ไข
ศาสตร์
รายละเอียดของ
การเรี ยนการสอนเพื่อ รู ปแบบการสอน/
ส่ งเสริ มความสามารถ การวิเคราะห์
ด้านการคิดอย่างมี
เนื้อหา
วิจารณญาณของ
(ContentAnalysis)
นักศึกษาวิชาชีพครู
วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่ได้
รู ปแบบการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์
การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถ
ด้านการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่
เหมาะสมต่อการ
นาไปใช้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู เป็ นการวิจยั เชิ ง
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอน และ
ตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพเชิ ง ประจัก ษ์ข องรู ป แบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยด าเนิ น การวิจ ัย ตามแนวคิ ด
การพัฒนารู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์ข้ ึนจากแนวคิดแบบจาลองการออกแบบระบบการสอน The
ADDIE Model ของ ครู ส (Kruse 2007 : 1) และแบบจาลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ
ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ 2554 : 31) ซึ่ งแนวคิดที่ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์ข้ ึนนี้
ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งสิ้ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาวิเคราะห์สภาพและข้อมู ล
พื้ น ฐานในการพัฒ นารู ปแบบการสอน ขั้น ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการสอนไปใช้ และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งรู ปแบบการสอน ผูว้ ิจยั
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจาแนกออกเป็ น 2 ตอน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย น
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ของรู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่ อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่พฒั นาขึ้น
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึก ษาทางศาสตร์ การเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ ิจยั นาเสนอผลเป็ น
2 ส่ วน คือ องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน และกระบวนการพัฒนารู ปแบบการสอน ดังนี้
1. องค์ ประกอบของรู ปแบบการสอน โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มี 4 องค์ประกอบ
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ได้แก่ 1) หลักการของรู ปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอน 3) กระบวนการ
เรี ยนการสอน และ 4 ) เงื่อนไขของการนารู ปแบบการสอนไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการของรูปแบบการสอน
1.1 การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณเป็ นทักษะการคิดขั้นสู งที่ สาคัญสาหรั บ ครู ที่
ประสบความสาเร็ จในวิชาชีพ และเป็ นกระบวนการคิดขั้นสูงที่สามารถฝึ กฝนได้
1.2 การศึกษาวิเคราะห์กรณี ศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เชื่อมโยงประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาเป็ นข้อมูลพื้นฐานของการคิด จะทาให้
นักศึกษาเกิดวิจารณญาณในการตัดสิ นใจ และประเมินทางเลือก หรื อลงข้อสรุ ป
1.3 การเรี ยนรู ้โดยการสร้างความรู ้ และเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู ้
2. วัตถุประสงค์ ของรูปแบบการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ผา่ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
3. กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน ตาม
รู ปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation)
1.1 ผูส้ อนเร้าความสนใจนักศึกษาและแจ้งจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเรี ยน
1.2 ผูส้ อนทบทวนความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ใหม่ก่อน
เข้าสู่กรณี ศึกษา
1.3 ผูส้ อนเติมเต็มความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น
2. ขั้นนาสู่กรณี ศึกษา (Case Presentation)
2.1 ผูส้ อนนาเสนอกรณี ศึกษาที่มีประเด็นหรื อมุมมองต่อปั ญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งประเมินและตัดสิ น
2.2 นักศึกษาสะท้อนประเด็นหรื อมุมมองต่อปัญหา
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2.3 นักศึกษาเข้ากลุ่มตามแนวคิดในการมีประเด็นหรื อมุมมองต่อปั ญหาที่
เหมือนหรื อคล้ายกันแล้วร่ วมศึกษาปัญหาที่สนใจร่ วมกัน
3. ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution)
นักศึกษาร่ วมกันวิเคราะห์ สะท้อน อภิปรายและประเมินวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์ การเรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วข้องเป็ นฐานของการคิด หาคาตอบของแต่ ละกลุ่ ม ตาม
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย
3.1 การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
3.2 การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3.3 การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3.4 การกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้
3.5 การประเมินและตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
4. ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ (Sharing with Group)
นักศึกษากลุ่มย่อยเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แบ่งปั นประสบการณ์แก่กนั
5. ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ (Construction for New Knowledge)
5.1 นักศึ กษาแต่ละคนอภิ ปรายแนวทางการนาความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต
5.2 นัก ศึ ก ษาสะท้อ นมุ ม มองเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ยนและสรุ ป
สาระสาคัญการเรี ยนรู ้
4. เงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
การนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนไปใช้
ต้อ งค านึ ง ถึ ง ส่ ว นที่ เ ป็ นเงื่ อ นไขซึ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารด าเนิ น การตาม
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบ มี ค วามเป็ นไปได้ส าหรั บ การน าไปใช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น ดังต่อไปนี้
4.1 ระบบสังคม (Social System) การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ นักศึกษาต้องเป็ น
ผูร้ ั บ ผิด ชอบการเรี ย นรู ้ ของตนเอง ผูร้ ั บผิด ชอบการเรี ย นรู ้ ของกลุ่ ม นอกจากนี้ นัก ศึ ก ษาต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ระบบสนับสนุ น (Support System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบผูส้ อน
เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ท้ งั ด้านกายภาพและจิตภาพในเชิ งบวก จัดเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์
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การเรี ยนรู ้ให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งจัดหากรณี ศึกษาซึ่งมีประเด็นและมุมมองหลากหลาย
ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาค้นคว้า อภิปราย และตัดสิ นใจ
4.3 หลักการตอบสนอง
การน ารู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน
ไปใช้ ต้องคานึงถึงการตอบสนองต่อนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบดังต่อไปนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรี ยนรู ้
2) ผูส้ อนสนทนาซักถามเพื่อกระตุน้ การคิดทั้งการคิดระดับต่า (Lower Order
Thinking) และการคิดระดับสูง (Higher Order Thinking) ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3) ผูส้ อนดูแล และติดตามให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันตามกระบวนการ
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
4) ผูส้ อนสร้ างแรงจู งใจเพื่อส่ งเสริ มคุ ณ ลักษณะนัก คิดของนัก ศึ กษาอย่าง
ต่อเนื่อง
จากองค์ประกอบดังกล่าว แสดงเป็ นแผนภาพรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
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2. กระบวนการพัฒนารูปแบบการสอน
การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ดาเนินการโดยจาแนก
เป็ น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) เป็ นการศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐานส าหรั บ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ขั้น ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒ นา
(Development - D1 : Design and Development) เป็ นการออกแบบและพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
รู ปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการสอนไปใช้ (Research - R2 :Implementation)
เป็ นการทดลองใช้รู ป แบบการสอน และขั้น ตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขรู ป แบบการสอน
(Development - D2 : Evaluation) เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน และนาเสนอรู ปแบบ
การสอนที่พฒั นาขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึ กษาวิชาชี พครู การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
ความต้องการจาเป็ นที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอน ดาเนิ นการ
ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการจาเป็ น และข้อมูลพื้นฐานสาหรับนามาใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบันฝึ กหัดครู อาจารย์พี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู 2 ) ศึกษาข้อมูลเชิงนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู 3 ) ศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2547 และวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556) 4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาและนาเสนอ
รู ปแบบการสอน 5) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 6) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา และ 7) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์การ
เรี ยนการสอน
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะที่สาคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21
ที่ จะสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงของสังคม หลักสู ตรและการสอนสาหรั บ
ศตวรรษที่ 21 จาเป็ นต้องส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุก
เรื่ อง (Osman Abdul Hamid and Hassan 2009; Jacobs 2010 : 22 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 1)
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ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ข้อ 2 กล่าวว่า “การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และ การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา” และในมาตรา 28 วรรค
2 กล่าวว่า “สาระหลักสู ตร ทั้งที่เป็ นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม” ตลอดจนแผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ที่มีเป้ าหมายให้คนไทยทุกคนมีทกั ษะและกระบวนการในการคิด การ
วิเคราะห์ และ การแก้ปัญหา มีความใฝ่ รู ้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กาหนดมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 4 “ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง
และมี วิ สั ย ทัศ น์ ” ส าหรั บ ทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และคิ ด ไตร่ ต รอง พิ จ ารณาจาก
ความสามารถวิจารณ์ ส่ิ งที่ได้เรี ยนรู ้ โดยผ่านการไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล ความสามารถเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความคิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และความสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเลือกความคิดหรื อทางเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ระบุ ส มรรถนะส าคัญ ของผู ้เ รี ยนว่ า ประกอบด้ว ย
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด อย่า งสร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ นักศึกษาวิชาชีพครู ซ่ ึงจะออกไปประกอบวิชาชีพครู ในอนาคต
ควรจะเป็ นครู ที่เก่งที่มีการพัฒนาในวิชาชีพ เป็ นครู ที่ดีที่เป็ นแบบอย่างของผูเ้ รี ยน
2. ผลการศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสู ตรปรับปรุ ง) ฉบับปี พ.ศ. 2547 พบว่ายังไม่มีการระบุ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิด และการสอนคิดที่ชดั เจน เป็ นวัตถุประสงค์ซ่ ึ งต้อง
อาศัยการตีความสาหรับการนาไปปฏิบตั ิ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละท่านที่
จะให้ความสาคัญกับการสอนคิดในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างไร นอกจากนี้ ในรายวิชาชี พครู ของ
คณะศึกษาศาสตร์ พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยูบ่ า้ งทั้งสิ้ น 3 รายวิชา ได้แก่ 471 407 รายวิชาการพัฒนา
กระบวน การคิด 471 102 เทคนิ คการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และ 471 103 กิจกรรมพัฒนา
เชาวน์ปัญญาและอารมณ์ แต่ ท้ งั นี้ รายวิชาดังกล่ าวก็ย งั มี โครงสร้ างเนื้ อหาไม่ ครอบคลุมทัก ษะ
กระบวนการคิดขั้นสู งที่สาคัญจาเป็ นได้ครบถ้วน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ประเด็นอันอาจเป็ นข้อจากัดในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู ดว้ ยสภาพที่เกิดขึ้นจริ งตามหลักสู ตร ยัง
ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังในการพัฒนาครู วิชาชีพทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ
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นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556 พบว่า มี ก ารระบุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต บัณ ฑิ ต
“(1) เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาและสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ งให้มี ค วามเป็ นเลิ ศ ในวิ ช าชี พ ตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะเป็ นผูร้ อบรู ้ มีทกั ษะในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่
การปฏิ บ ัติ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ และศรั ท ธาต่ อ วิ ช าชี พ ” เมื่ อ
วิเคราะห์รายละเอียดของพันธกิจตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวไม่พบการกล่าวถึงการให้ความสาคัญ
ของการพัฒนานักศึกษาในด้านการคิดและการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม
3.ผลการศึ ก ษาสภาพปั ญ หา ความต้อ งการจ าเป็ น และข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ
นามาใช้การพัฒนารู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบันฝึ กหัด
ครู อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู สรุ ปได้วา่ นักศึกษาวิชาชีพครู
แม้ว่าจะสามารถปฏิบตั ิงานสอนและงานอื่นในสถานศึกษาได้ในเกณฑ์ดี แต่ยงั ไม่สะท้อนให้เห็น
การใช้ความคิดอย่างมีวิจารณาณ หรื อการให้เหตุผลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ขาด
ความลึ ก ซึ้ ง และยัง ขาดมุ มมองการแก้ปั ญหาที่ รอบด้า น ตลอดจนทัก ษะการแก้ปัญ หาอย่างมี
วิจารณญาณยังไม่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สาหรั บสภาพ
ปั ญหาที่นักศึกษาวิชาชี พครู ตอ้ งคิด และตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนการสอนและปฏิบตั ิงานครู ที่
เกิ ดขึ้นเป็ นประจา พบว่าเกี่ ยวข้องกับปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนให้ตรงตามหลักสู ตร การ
วิเคราะห์และเลือกเนื้อหา การเลือกวิธีสอนและเทคนิ คที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การควบคุมชั้นเรี ยน
และจัดการพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของนักเรี ยน การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
อุบตั ิเหตุของนักเรี ยน และการสื่ อสารกับผูป้ กครอง ส่ วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ควรจัดให้นกั ศึกษาได้สังเกตการสอน
ให้มาก การศึกษาตัวอย่างเหตุและผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู จากผูท้ ี่มีประสบการณ์
เช่ น จากครู ที่ เ ป็ นแบบอย่ า งของการปฏิ บ ัติ และอาจารย์พี่ เ ลี้ ยง เปิ ดโอกาสให้ ฝึ กคิ ด ฝึ กใช้
ประสบการณ์ที่เรี ยนมาเพื่อฝึ กการแก้ปัญหา ในสถานการณ์จริ งหรื อใกล้เคียงกับสถานการณ์จริ งซึ่ง
อาจเป็ นลักษณะของกรณี ศึกษา ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงศาสตร์
การเรี ยนการสอน นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้วผลการสัมมนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (หลักสู ตร 5 ปี ) ระหว่างปี การศึกษา
2551-2552 พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคิดของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มเวลา 1 ปี ที่
สอดคล้องกันโดยสรุ ปว่า มี ขอ้ จ ากัด 3 เรื่ อง คือ ด้านมนุ ษ ยสัมพันธ์และการสื่ อสารกับครู และ
บุคลากรภายในโรงเรี ยน และครอบครัวของนักเรี ยน ด้านการจัดการชั้นเรี ยน โดยเฉพาะการจัดการ
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พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา และด้านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ
สาหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยน สาหรับปั ญหาสองด้านสุ ดท้ายนี้ นับเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นมาก สาเหตุ
ของปั ญหาดังกล่าวเกิดจากการที่นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิ ชาชี พครู มีขอ้ จากัดในการเชื่ อมโยง
และประยุกต์ศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการและปฏิบตั ิทาง
วิชาชี พ การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ จึ งอิงอยู่บนความเคยชิ นและการทาตามแบบ ซึ่ งในบางกรณี การ
แก้ปัญหาจึงไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษายังไม่ได้คิด
อย่างรอบคอบโดยใช้หลักการและเหตุผล (สาขาวิชาการประถมศึกษา 2552) นอกจากนี้จากงานวิจยั
ประเมินหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลการวิจยั ข้อหนึ่ งระบุว่า ผลผลิตของหลักสู ตรซึ่งเป็ นครู ใหม่ หรื อครู ผชู ้ ่วย ยังมีขอ้ จากัด
ด้านการคิ ด โดยเฉพาะการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณ ทั้งนี้ ยังไม่ สามารถระบุ เหตุ ผลทางวิ ชาการ
ประกอบการตัด สิ น ใจปฏิ บตั ิ ใ นวิ ชาชี พครู และยัง ไม่ สามารถให้คาอธิ บายแก่ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง ถึงเหตุผลของการปฏิบตั ิได้ดีเท่าที่ควร
4. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาและนาเสนอรู ปแบบการสอน พบว่า
การออกแบบที่เป็ นระบบ ที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
จะส่ ง ผลให้ ผูเ้ รี ย นบรรลุ เ ป้ าหมายได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพ ส าหรั บ รู ป แบบการ
ออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Design : ID) ที่นามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไป
ตามแนวคิดของครู ส (Kruse 2007: 1) ได้แก่ ADDIE Model ที่ประกอบด้วยขั้นวิเคราะห์ (Analyze
Phase) ขั้นออกแบบ (Design Phase) ขั้นพัฒนา (Develop Phase) ขั้นนาไปใช้ (Implement Phase)
และขั้นประเมิน (Evaluate Phase) และแบบจาลองการออกแบบการสอนเชิ งระบบของ ดิ กค์
แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 10
องค์ประกอบ คือ 1) กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนการสอน (Identify instructional goals) เป็ นการ
กาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยวิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน (Analyze performance) และวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ น (Conduct needs assessment) 2) วิเคราะห์การเรี ยนการสอน (Analyze instruction)
เป็ นขั้นของการวิเคราะห์ว่าจะต้องดาเนิ นการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
3) วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและบริ บท (Analyze learners and contexts) 4) เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(Write performance objective) เป็ นการระบุให้ชดั เจนว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถทาอะไรได้บา้ งในด้าน
ความรู ้และการปฏิบตั ิ 5) พัฒนาเครื่ องมือประเมินผล (Develop assessment instrument) 6) พัฒนา
กลยุทธ์การสอน (Develop instructional strategy) 7) พัฒนาและเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน
(Develop and select instructional materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรี ยนการสอน
(Design and conduct formation evaluation of instruction) 9) ทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน
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(Revise instruction) 10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลังการเรี ยนการสอน (Design and
conduct summative evaluation) ร่ วมกับกรอบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) (มา
เรี ยม นิ ลพันธุ์ 2554 : 31) โดยกาหนดขั้นตอนการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) เป็ น
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ
พัฒนา (Development - D1 : Design and Development) เป็ นการออกแบบ พัฒนา และหา
ประสิ ทธิ ภ าพรู ปแบบการสอน ขั้น ตอนที่ 3 การน ารู ปแบบการสอนไปใช้ (Research
- R2
:Implementation) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการสอน และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
การสอน (Development - D2 : Evaluation) เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน และนาเสนอ
รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นตามแนวคิดของ จอยซ์ และคณะ (Joyce and Weil 2000 : 9) ซึ่ ง
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน และเงื่อนไขการนารู ปแบบการ
สอนไปใช้
5. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นทักษะที่จาเป็ นยิ่งต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ งใช้วิจารณญาณในการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล ที่รวดเร็ วหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู ในการปฏิบตั ิ
วิ ช าชี พ เพื่ อ การสร้ า งเด็ ก และเยาวชนให้เ ป็ นพลเมื อ งดี ข องสั ง คมและประเทศชาติ เป็ นผูฝ้ ึ ก
กระบวนการคิด และเป็ นต้นแบบที่ดีแก่นกั เรี ยน สาหรับกระบวนการของการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีผเู ้ ชี่ยวชาญนาเสนอไว้โดยมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปบ้างในบาง
ประเด็น ซึ่ งสามารถสังเคราะห์ (Dressel and Mayhew 1957; Decaroli 1973; Ennis 1985;
Woolfolk,1995 ; Center of Critical Thinking Somona State University 1996; Angeili and
Valanides 2009) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
5.1 การกาหนดเป้ าหมายของการคิด เป็ นการพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์
ข้อโต้แย้ง หรื อข้ออ้าง ต่างๆ แล้วกาหนดเป้ าหมายของการคิด
5.2 การนิ ยามปั ญหาหรื อคาถาม เป็ นการระบุปัญหาหรื อคาถามที่เกิดขึ้น และ
กาหนดปั ญหาที่ตอ้ งการค้นหาคาตอบ
5.3 การกาหนดสมมติฐาน เป็ นการระบุสมมติฐานที่เกี่ ยวข้อง และจัดลาดับ
ของสมมติฐานที่เป็ นไปได้
5.4 การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็ นการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล และความเพียงพอของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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5.5 การประเมินและตัดสิ นใจ เป็ นการประเมิ นผลการคิด และตัดสิ นใจลง
ข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผลที่สุด
นอกจากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวไว้ ซึ่งนามาเป็ นกรอบในการพัฒนา
และวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ (Trait) ของ
ผูท้ ี่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ให้ประสบผลสาเร็ จได้ เป็ นสิ่ งที่การวิจยั ครั้งนี้ ให้ความสนใจศึกษา ด้วยอีกประการหนึ่ งทั้งนี้ จาก
การสั ง เคราะห์ ล ัก ษณะของผู ้ที่ มี ค วามคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณที่ มี ผูเ้ ชี่ ย วชาญน าเสนอไว้ ผูท้ ี่ มี
ลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีลกั ษณะ ดังนี้ (Wade 1995; Beyer 1995; Ferrett 1997; Paul
1993; Basham and others 2011) 1) ความกระตือรื อร้นและแรงจูงใจที่จะค้นหาข้อเท็จจริ ง
2) ความสามารถแสดงความคิดเห็ นโดยอาศัยหลัก การเหตุผล 3) ความสามารถทาความเข้าใจ
วิเคราะห์ ประเมินข้อโต้แย้งและความคิดเห็ นที่แตกต่าง 4) ความสามารถสรุ ปผลจากข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ 5) ความเชื่อมัน่ ในสติปัญญาและตระหนักถึงข้อจากัดของตนเอง 6) การ
รับฟั งความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อ และสมมติฐานในมุมมองที่แตกต่าง 7) การเชื่อมัน่
ในข้อเท็จจริ งและหลักฐานมากกว่าความชอบหรื อความสนใจส่ วนตัว 8) ความระมัดระวังการเกิด
อคติในการรับรู ้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ 9) การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกังวลกับ
ความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม 10) ความสามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหาได้โดยไม่สับสนกับรายละเอียด
ปลีกย่อย 11) ความกล้าทางปั ญญาที่จะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 12)
ความอยากรู ้ อยากเห็ น และอยากค้นหาความจริ ง 13) ความมานะพยายามที่ จะสื บค้นเพื่อสร้ าง
ความรู ้ ความเข้า ใจ โดยไม่ ย่อ ท้อ ต่ อ อุ ป สรรค 14) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการคิ ด ของตนเอง
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็ นสมรรถนะที่สาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กบั
ผูเ้ รี ยนทุกระดับชั้น
6. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา (Case Based Learning)
เป็ นการใช้กรณี (Case) ที่ เป็ นสภาพการณ์ จริ งหรื อสร้ างขึ้ น เป็ นสื่ อเพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนศึ กษา
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณี น้ นั ด้วยการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจแก้ปัญหา ที่เน้นทั้งการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูส้ นับสนุนและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ การนา
กรณี ศึกษามาใช้ในวิชาชีพครู น้ นั คลินเฟลต (Kleinfeld 1997) กล่าวโดยสรุ ปว่าสามารถทาให้ผเู ้ รี ยน
ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ช่วยพัฒนาการคิดระดับสู งให้เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้ (Santos 1994 and Powell 1994) นอกจากนี้จากการวิจยั ของ วารี รัตน์ แก้วอุไร
(2541) พบว่า การนากรณี ศึกษามาใช้ในวงการฝึ กหัดครู น้ ัน สามารถทาให้นักศึกษาครู มีทกั ษะ
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การคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้(Reflective Thinking) สู งขึ้น สาหรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึก ษานั้น สามารถสัง เคราะห์ เป็ นกระบวนการประกอบด้ว ยขั้น ตอนดังนี้ 1) การน าเข้าสู่
กรณี ศึกษา เป็ นการเร้ าความสนใจและแนะน าจุ ดมุ่ งหมายของการศึ กษากรณี ศึกษาแต่ละกรณี
2) การเสนอและศึกษากรณี ศึกษา เป็ นการเสนอกรณี ศึกษาผ่านสื่ อต่างๆ ได้แก่ เอกสาร วีดิทศั น์
หรื อเทปบันทึกเสี ยง เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจกรณี ศึกษา 3) การเสนอปั ญหาหรื อคาถาม
เป็ นการเสนอปั ญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งมีการประเมินหรื อตัดสิ นใจ 4) การวิเคราะห์และอภิปราย
กรณี ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อนความคิดระหว่างกัน เพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
หรื อคาตอบ และ 5) การประเมินทางเลือกและลงข้อสรุ ป เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกหรื อตอบ
คาถามที่มีความเหมาะสมที่สุด (กาญจนา เกียรติประวัติ 2524 : 84, สาลี ทองธิ ว 2536 : 135;
ประกอบ คุปรัตน์ 2537; วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 83; ทิศนา แขมมณี 2552 : 362-363; Mellish and
Brink 1990 and Easton 1992 : 12)
7. ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์ การเรี ยนการสอน พบว่า การจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นระบบและมีกระบวนการที่มีหลักการ ทฤษฎี แบบแผนรองรับการจัดการเรี ยนการสอน
จึงเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ทั้งนี้ พจนานุ กรม Collins Cobuild English Dictionary 1998 (อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี 2552 : 10) กล่าวว่า ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเป็ นการศึกษาและเป็ นทฤษฎีของวิธี
สอนต่าง ๆ และหลักการต่าง ๆ ของการสอน บีแทม และชาร์พ (Beetham and Sharpe 2007 : 1)
กล่าวถึง Pedagogy ว่าเป็ นศาสตร์และศิลป์ ของการสอนที่เน้น และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสาคัญทางจิตวิทยาการเรี ยนรู ้และวิธีเรี ยนรู ้ของบุคคลแต่ละวัย รวมทั้ง
ทิศนา แขมมณี (2552 : 10) ให้ความหมายของศาสตร์ การสอนว่าเป็ นระบบวิชาความรู ้เกี่ ยวกับ
การสอน
คณะกรรมการคุรุสภา (2549) กาหนดสาระความรู ้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พครู ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึ กษา ประกอบด้วย 1) ภาษาและเทคโนโลยี
สาหรั บครู 2) การพัฒ นาหลัก สู ต ร 3) การจัด การเรี ย นรู ้ 4) จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู 5) การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 6) การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน 7) การวิ จยั ทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็ นครู นอกจากนี้ หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุ ง ฉบับปี พ.ศ. 2547) ได้ระบุหมวดวิชาชีพครู บงั คับ อันเป็ น
ศาสตร์ การเรี ย นการสอน ซึ่ งประกอบด้ว ย 1) พื้น ฐานการศึ ก ษา หลัก การศึ ก ษา และปรั ชญา
การศึกษา 2) หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร 3) วิธีสอน ศาสตร์ การเรี ยนการสอนและการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยีการศึกษา 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การวิจยั
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วิชาดังกล่าวนั้นเป็ นวิชาที่ประกอบด้วยองค์ความรู ้ที่เป็ นศาสตร์ทางการเรี ยนการสอนตามมโนทัศน์
ของแต่ละวิชาซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละวัย
จากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาเป็ นแนวทางให้สรุ ปได้ว่า ศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเป็ นองค์
ความรู ้ ที่ นัก การศึ ก ษาและนัก วิ ช าการได้ม าจากการศึ ก ษา ค้น คว้า และพิ สู จ น์ ต รวจสอบด้ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนได้องค์ความรู ้ที่ชดั เจน องค์ความรู ้ดงั กล่าวประกอบด้วย ความรู ้
ด้านปรัชญาการศึกษา หลักสู ตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งผูว้ ิจยั นามาใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
การดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่ างรู ปแบบการสอน ตรวจสอบร่ างรู ปแบบ
การสอนและแก้ไขปรั บปรุ ง รู ปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
มีข้นั ตอนการดาเนินการโดยสรุ ปดังนี้
1. ออกแบบองค์ป ระกอบของรู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์
การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ซึ่ งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน ระบบสังคม ระบบสนับสนุ น
และหลักการตอบสนอง
2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน และตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือประกอบรู ปแบบที่ใช้ในการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่ งเป็ น
คนละชุดกับการตรวจสอบรู ปแบบการสอนโดยวิธีการคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีผลการตรวจสอบดังนี้
2.1 ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
รายข้อมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11
2.2 ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการสอน ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องรายข้อมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11
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2.3 ความสอดคล้องของรู ปแบบการสอน ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
รู ปแบบ พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ 12
ตารางที่ 11

ข้ อที่

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าดัชนี ความสอดคล้องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และ
ความเป็ นไปได้ของร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ประเด็นการตรวจสอบ

ระดับคะแนน

ความสมเหตุสมผลเชิง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่มาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
0.80
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
0.80
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการ
0.80
สอน
ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นการสอนตาม
รู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (PCSSC Model)
1) ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้
1.00
2) ขั้นนาเข้าสู่กรณี ศึกษา
1.00
3) ขั้นสรรค์หาวิธีแก้ไข
0.80
4) ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์
1.00
5) ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่
0.80
ระบบสังคม
1.00
ระบบสนับสนุน
0.80
หลักการตอบสนอง
1.00
การเรี ยนการสอน
1.00
สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
0.80
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในภาพรวม
1.00

ความเป็ นไปได้
0.80
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 12

ข้ อที่
1.
2.
3.

4.
5.

ค่าดัชนีความสอดคล้องของการตรวจสอบความสอดคล้องของร่ างรู ปแบบการสอน
โดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู

ประเด็นการตรวจสอบ
ระดับคะแนนความสอดคล้อง
รู ปแบบการสอน มีความสอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการจาเป็ นของหน่วยงาน
0.80
แต่ละองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนมี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกัน
1.00
การดาเนินการตามกระบวนการของรู ปแบบการสอนมี
ความสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของ
0.80
รู ปแบบ
การดาเนินการตามกระบวนการของรู ปแบบการสอนมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
1.00
ผลที่เกิดจากการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
0.80

จากผลการตรวจสอบความสมเหตุ สมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมใด
ที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (IOC  0.50) อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ได้นา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ ชี่ยวชาญมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งรู ปแบบการสอนให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น ดังต่อไปนี้
1) เพิ่ ม เติ ม หลัก การ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบการสอนให้ ส ะท้อ นถึ ง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนที่ชดั เจนขึ้น
2) เพิ่มเติมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดแทรกไว้ในกระบวนการเรี ยน
การสอนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ สะท้อ นการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3) ปรับสานวนภาษาในการเขียนอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการสอน
ให้สื่อความหมายถึงการนาไปสู่การปฏิบตั ิที่มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
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ขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการสอนไปใช้ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นารู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ไปทดลองกับนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2554 มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการนารู ปแบบการสอนไปใช้ ศึกษาผลของการใช้
รู ปแบบการสอน ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึ ก ษา ชั้น ปี ที่ 5 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2553 จานวน 23 คน ได้มาจากการ
สุ่ มแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์ กล่าวคือ เป็ นนักศึกษาที่ผา่ นการศึกษารายวิชาชีพครู บงั คับของ
คณะศึกษาศาสตร์ ในกลุ่ม 1) พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลักสู ตร
และการพัฒนาหลักสู ตร 3) วิธีสอน ศาสตร์ การเรี ยนการสอน 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยีการศึกษา
และ 6) การวัดและประเมินผล มาแล้ว
2. กาหนดแบบแผนการวิจยั ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนซึ่ ง ดาเนิ นการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั เชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) โดยกาหนดแบบ
การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี ยว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group PretestPosttest Design) (Tuckman 1999 : 160)
3. กาหนดและสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ จากกรณี ศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
แบบประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู แบบประเมิน
คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึ กษาวิชาชี พครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ มความสามารถด้า นการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ชาชี พครู
รวมทั้ง หา
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่ องมือทุกชุ ดมี
คุณภาพเหมาะสมกับการนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
4. นารู ปแบบการสอนและเครื่ องมือต่าง ๆ ที่พฒั นาขึ้นไปใช้และรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างโดยดาเนิ นการทดลองทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ โดยจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
การสอนในรายวิชา 471 410 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) ตาม
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ฉบับปี พ.ศ. 2547 ดาเนินการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง ตามตารางเรี ยนของนักศึกษา
เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 5พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
ดาเนิ นการโดยพิจารณาผลการใช้รูปแบบการสอน ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จของ
รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น เมื่อนาไปปฏิบตั ิจริ ง จากผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน
พบว่า ส่ งผลให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดคุณลักษณะของนักคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และมีความพึงพอใจการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
สาหรั บผลการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันรับรองประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผูว้ ิจยั สนทนา
กลุ่ มกับคณาจารย์ และนัก ศึ ก ษาวิ ชาชี พครู นั้น ทุ ก ฝ่ ายเห็ น สอดคล้อ งกัน ว่า รู ปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น ช่วยให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการนาศาสตร์การเรี ยน
การสอนมาเป็ นพื้นฐานของการคิด และตัดสิ นใจในทางวิชาชี พครู ได้ ตลอดจนช่ วยให้นักศึกษา
วิชาชีพครู เกิดคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยอีกประการหนึ่ง
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์ ของรูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษา
ทางศาสตร์ การเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู ที่พฒั นาขึ้น ผูว้ ิจยั
นาเสนอผลการหาประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
2.1 ประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนและศึกษาความคงทนทิ่เกิดจากการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การสอน
2.2 ประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
วิชาชีพครู
2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
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2.1 การประเมินความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลัง
การทดลองใช้ รูปแบบการสอน แสดงดังตารางที่ 13 – 14 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 13

เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ก่อนและหลังการทดลอง

คะแนน
คะแนน คะแนน ส่ วน คะแนน ระดับ
T df
ความสามารถ
เต็ม
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ
ความ
ด้านการคิดอย่าง
มาตรฐาน
สามารถ

มีวิจารณญาณ
S.D.
ก่อนการทดลอง
80
49.74
7.51
62.18 ปานกลาง -9.95 22
หลังการทดลอง
80
61.91
6.59
77.39
สูง
* p-value <.05

p

.000*

จากตารางที่ 13 คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึ กษา
วิชาชี พ ครู ก่ อน และหลังการทดลอง มี ความแตกต่ างกัน อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการทดลอง (  = 61.91, S.D.= 6.59) อยูใ่ นระดับสู ง
ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง (  = 49.74, S.D.=7.51) ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู จาแนกเป็ นรายด้าน
ความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

1. กาหนดเป้ าหมายของการคิด
2. นิยามปัญหาหรื อคาถาม
3. การระบุสมมติฐาน
4. การพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
5.การประเมินและตัดสิ นใจ

16
16
16
16

ก่อนการทดลอง
คุณภาพความ
คะแนน
ส่ วน
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน สามารถด้าน
การคิด
มาตรฐาน

S.D.
9.74
2.65
สูง
10.61
1.95
สูง
10.61
2.29
สูง
8.52
2.50
ปานกลาง

16

10.26

คะแนน
เต็ม
รายด้าน

2.03

สูง

16
16
16
16

หลังการทดลอง
คุณภาพ
คะแนน
ส่ วน
ความ
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน สามารถด้าน

การคิด
S.D.
12.35
2.67
สูง
12.52
1.83
สูง
13.22
2.23
สูงมาก
10.43
2.62
สูง

16

13.39

คะแนน
เต็ม
รายด้าน

1.95

สูงมาก

ลาดับที่

4
3
2
5
1

จากตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู จาแนกเป็ นรายด้าน พบว่าหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้พบว่าหลังการทดลองด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การประเมินและตัดสิ นใจ (  = 13.39, S.D.= 1.95) อยูใ่ นระดับ
สูงมาก และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรี ยนการสอน (  = 10.43, S.D.= 2.62) การกาหนดเป้ าหมาย
ของการคิด(  =12.35, S.D.= 2.67 ) และ การนิยามปัญหาหรื อคาถาม(  =12.52 , S.D.= 1.83) อยูใ่ นระดับสูง เป็ นลาดับสุ ดท้าย
176

177
แผนภาพที่ 4 พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและหลังการ
ทดลองจาแนกเป็ นรายด้าน
16
14
12
10
8
6

pretest

4

posttest

2
กำรประเมินและตัดสินใจ

พิจำรณำข้ อมูลสำรสนเทศ

กำรระบุสมมติฐำน

นิยำมปั ญหำหรื อคำถำม

กำหนดเป้ำหมำยของกำรคิด

0

จากแผนภาพที่ 4 พัฒนาการความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ก่อนและหลังการทดลองจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินและตัดสิ นใจเป็ นด้าน
ที่มีพฒั นาการสู งที่สุด ส่ วนด้านการพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน และ
ด้านการนิยามปัญหาและคาถามเป็ นด้านที่มีพฒั นาการต่าที่สุด
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2.2 ประเมินคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่ างมีวิจารณญาณที่เกิดขึน้ กับนักศึกษาวิชาชีพครู แสดงดัง
ตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู โดย
ภาพรวม
คุณลักษณะของ จานวน
ผู้ทมี่ ีการคิด นักศึกษา
อย่ างมี
วิจารณญาณ
23

ผลการประเมิน
ตนเอง
S.D. ระดับ


ผลการประเมินโดย
ผู้สอน
S.D. ระดับ


ผลการประเมินโดย
ภาพรวม
S.D. ระดับ


4.31 0.62

4.18 0.61

4.24 0.62

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 15 การประเมินคุณลักษณะผูท้ ี่มีการคิดจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของอาจารย์ผสู ้ อน พบว่า หลังการทดลองนักศึกษา
วิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.24, S.D.= 0.62)
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
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ตารางที่ 16 คะแนนคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู จาก
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู
ข้ อที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

คุณลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความกระตื อ รื อ ร้ น และแรงจู ง ใจที่ จ ะ
ค้นหาข้อเท็จจริ ง
ความสามารถแสดงความคิ ด เห็ น โดย
อาศัยหลักการเหตุผล
ความสามารถทาความเข้าใจ วิเคราะห์
ประเมิ น ข้อ โต้แ ย้ง และความคิ ด เห็ น ที่
แตกต่าง
ความสามารถสรุ ป ผลจากข้อ มู ล และ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ความเชื่ อมัน่ ในสติปัญญาและตระหนัก
ถึงข้อจากัดของตนเอง
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข้ อ
วิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อ และสมมติฐาน
ในมุมมองที่แตกต่าง
ความเชื่อมัน่ ในข้อเท็จจริ งและหลักฐาน
มากกว่ า ความชอบหรื อความสนใจ
ส่ วนตัว
ความระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู ้
หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ
การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตก
กังวลกับความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม
ความสามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหาโดย
ไม่สบั สนกับรายละเอียดปลีกย่อย



S.D.

ค่ าระดับ

ลาดับที่

4.39

0.58

สูง

3

4.30

0.56

สูง

5

4.30

0.63

สูง

5

4.00

0.52

สูง

5

4.30

0.56

สูง

5

4.73

0.54

สูงมาก

1

4.61

0.58

สูงมาก

2

4.22

0.60

สูง

7

4.35

0.65

สูง

4

3.74

0.62

สูง

9
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ข้ อที่
11.

12.
13.

14.

คุณลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความกล้า ทางปั ญ ญาที่ จ ะเผชิ ญ และ
เข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของ
ตนเอง
ความอยากรู ้อยากเห็ น และอยากค้นหา
ความจริ ง
ความมานะพยายามที่จะสื บค้นเพื่อสร้าง
ความรู ้ ความเข้า ใจ โดยไม่ ย่ อ ท้อ ต่ อ
อุปสรรค
ความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง
รวม



S.D.

ค่ าระดับ

ลาดับที่

4.13

0.63

สูง

8

4.39

0.58

สูง

3

4.26

0.54

สูง

6

4.61

0.50

สูงมาก

2

4.31

0.62

สู ง

จากตารางที่ 16 พบว่า คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินตนเองของนักศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง (  = 4.31, S.D. = 0.62)
ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ คุ ณ ลัก ษณะการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้อ วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ความเชื่ อ และ
สมมติฐาน ในมุมมองที่แตกต่าง (  = 4.73, S.D.= 0.54) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ คุณลักษณะ
การเข้าถึงประเด็นปั ญหาโดยไม่สับสนกับรายละเอียดปลีกย่อย (  = 3.74, S.D.= 0.62) ความกล้าทาง
ปั ญญาที่จะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง (  =4.13, S.D.= 0.63) และ
ความระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู ้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ(  =4.22, S.D.= 0.60)
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ตารางที่ 17

ข้ อที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

คะแนนคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากผลการประเมินของอาจารย์ผสู ้ อน

คุณลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความกระตือรื อร้นและแรงจูงใจที่จะ
แสวงหาข้อเท็จจริ งในประเด็นต่าง ๆ
ความสามารถแสดงความคิ ด เห็ น โดย
อาศัยหลักการเหตุผล
ความสามารถทาความเข้าใจ วิเคราะห์
ประเมิ น ข้อ โต้แ ย้ง และความคิ ด เห็ น ที่
แตกต่าง
ความสามารถสรุ ป ผลจากข้อ มู ล และ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ความเชื่ อมัน่ ในสติปัญญาและตระหนัก
ถึงข้อจากัดของตนเอง
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข้ อ
วิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อ และสมมติฐาน
ในมุมมองที่แตกต่าง
ความเชื่อมัน่ ในข้อเท็จจริ งและหลักฐาน
มากกว่ า ความชอบหรื อความสนใจ
ส่ วนตัว
ความระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู ้
หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ
การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตก
กังวลกับความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม
ความสามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหาโดย
ไม่สบั สนกับรายละเอียดปลีกย่อย



S.D.

ค่ าระดับ

ลาดับที่

4.26

0.54

สูง

3

4.17

0.49

สูง

5

4.13

0.63

สูง

5

3.83

0.58

สูง

5

4.17

0.49

สูง

5

4.56

0.59

สูงมาก

1

4.52

0.59

สูงมาก

2

4.00

0.60

สูง

7

4.27

0.68

สูง

4

3.57

0.51

สูง

9
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ข้ อที่
11.

12.
13.

14.

คุณลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความกล้า ทางปั ญ ญาที่ จ ะเผชิ ญ และ
เข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของ
ตนเอง
ความอยากรู ้อยากเห็ น และอยากค้นหา
ความจริ ง
ความมานะพยายามที่จะสื บค้นเพื่อสร้าง
ความรู ้ ความเข้า ใจ โดยไม่ ย่ อ ท้อ ต่ อ
อุปสรรค
ความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง
รวม



S.D.

ค่ าระดับ

ลาดับที่

4.09

0.59

สูง

8

4.26

0.62

สูง

3

4.13

0.46

สูง

6

4.52
4.18

0.51
0.61

สูงมาก
สู ง

2

จากตารางที่ 17 พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะของผูท้ ี่ มี ก ารคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินของอาจารย์ผสู ้ อนในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง (  = 4.18, S.D.= 0.61)
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ คุณลักษณะในการรับฟั งความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อ และ
สมมติฐานในมุมมองที่แตกต่าง (  = 4.56, S.D.= 0.59) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ สามารถเข้าถึง
ประเด็นปั ญหาได้โดยไม่สบั สนกับรายละเอียดปลีกย่อย (  = 3.57, S.D.= 0.51)
จากการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal)ที่นกั ศึกษาวิชาชีพ
ครู แต่ละคนบันทึกหลังจากเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนแต่ละครั้ง ร่ วมกับการวิเคราะห์บนั ทึกผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนที่ดาเนิ นการบันทึกหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนแต่
ละครั้ง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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จาแนกผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู ที่เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน และคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่เรี ยนรู ้
ตามรู ป แบบการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น ในช่ ว งแรกของการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบ พบว่ า
นักศึกษาให้ความสนใจ และร่ วมมือในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดี แม้จะมีความตึงเครี ยดบ้างเพราะอาจเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ยงั ไม่คุน้ เคย นักศึกษาสามารถสรุ ปสาระสาคัญของกรณี ศึกษาที่เรี ยนแต่
ละกรณี สามารถกาหนดเป้ าหมายของการคิดได้แต่ในบางกรณี ที่มีความซับซ้อนยังกาหนดเป้ าหมายที่
สาคัญได้ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร นักศึกษาสามารถนิ ยามปั ญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ปริ มาณความคิดยังมีนอ้ ย
และมีมุมมองความคิดที่ยงั ไม่หลากหลายเท่าที่ควร รวมทั้งยังกาหนดสมมติฐานในการแก้ปัญหาได้ใน
ขอบเขตที่ ค่ อ นข้า งจ ากัด ท าให้ ผ ลการคิ ด และตัด สิ น ใจไม่ ร อบคอบรั ด กุ ม ข้อ จ ากัด ที่ พ บคื อ
ความสามารถของนักศึกษาในการคิดตัดสิ นใจโดยอ้างหลักการ และเหตุผลทางศาสตร์ การเรี ยนการ
สอน ดังที่นกั ศึกษาเขียนสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
“การที่ได้ ร่วมกันพูดคุยกรณี ศึกษาในวันนีร้ ้ ู สึกว่ าเป็ นบรรยากาศทางวิชาการ
ที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองที่แตกต่ าง อาจจะมีเครี ยดไปบ้ างแต่
ก็ร้ ู สึกดีที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบผู้ใหญ่ คุยกัน ได้ ฝึกตนเองโดยอ้ าง
ทฤษฎี เนือ้ หาศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อให้ คาพูดของเราน่ าเชื่ อถือและมี
นา้ หนัก”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“ดิฉันไม่ เคยเรี ยนด้ วยการใช้ กรณี ศึกษาที่เป็ นเรื่ องเป็ นราวแบบนีม้ าก่ อน
สถานการณ์ ที่อาจารย์ กาหนดมีความน่ าสนใจดี แต่ คาถามค่ อนข้ างตอบยาก
ต้ องคิดมาก และต้ องนาความรู้ วิชาครู มาอธิ บาย ซึ่ งยังทาได้ ไม่ ดี เพราะเรี ยน
มานานแล้ วจึงหลงลืมไปบ้ าง”
นักศึกษาวิชาชีพครู
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“การแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ เป็ นเรื่ องที่ยากกว่ าที่คิดเพิ่งเข้ าใจชัดเจนว่ าการสร้ างคน
หรื อพัฒนานักเรี ยนต้ องมีศาสตร์ ต่าง ๆเข้ ามาเสริ ม จึงจะประสบความสาเร็ จ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“วันนีร้ ้ ู สึกเหมือนตนเองมีความรู้ น้อยมาก เพราะขณะที่ฟังเพื่อนๆ แสดง
ความคิดเห็น พูดเหตุผล และยกตัวอย่ างทฤษฎีแนวคิดทางจิตวิทยา แต่ ตัวเอง
กลับไม่ ทราบเลยรู้ สึกเพียงว่ าคุ้น ๆ เท่ านั้นเพราะเคยได้ เรี ยนมาทาให้ ขาดความ
มัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็น”
นักศึกษาวิชาชีพครู
เมื่ อ ผ่า นการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้รู ป แบบการสอนมาแล้ว ในระยะเวลาหนึ่ ง
นักศึกษาเริ่ มแสดงพฤติกรรมที่เป็ นธรรมชาติในการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอน กล้าพูด กล้าแสดง
ความคิดเห็ น และมี บุคลิ กภาพของนักวิชาการในการสื่ อสาร สื่ อความ และนาเสนอประเด็นและ
มุ ม มอง บรรยากาศการเรี ย นรู ้ เ ป็ นธรรมชาติ ไม่ ตึ ง เครี ย ดเหมื อ นที่ ผ่า นมา ผูว้ ิ จัย เริ่ ม สัง เกตเห็ น
พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยั ครั้งนี้
ชัดเจนขึ้น นักศึกษามีความรอบคอบในการศึกษาวิเคราะห์กรณี ศึกษา สามารถกาหนดเป้ าหมายของ
การคิดได้ สามารถนิ ยามปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นได้ชัดเจนขึ้น กาหนดสมมติฐานในการแก้ปัญหาได้ดีข้ ึ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการใช้หลักการและเหตุผลทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนสนับสนุ นการคิด
และการตัดสิ นใจในทางวิชาชี พครู ของนักศึกษา ตลอดจนสามารถคิดตัดสิ นใจได้ตามหลักการและ
เหตุผล ดังที่นกั ศึกษาสะท้อนผลการเรี ยนรู ้วา่
“วันนีเ้ ป็ นการคิดที่สนุกมาก บรรยากาศในการอภิปรายไม่ เครี ยด ทุกคน
ทาหน้ าที่ของตนเองอย่ างเต็มที่ และเต็มความสามารถ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“ สนุกกับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนทุกคนมีเหตุผล
ทางวิชาการที่สนับสนุนความคิด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งทฤษฏีและหลัก
การสอนต่ างๆ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
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“เพื่อนในกลุ่มมีความพยายามใช้ ศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อสนับสนุน
ความคิดกันมากมาย จนบางครั้ งคิดมากเกินไป จนเกิดการถกเถียงกันทาง
วิชากาลตลอดเวลาแต่ กไ็ ด้ คาตอบที่น่าพึงพอใจ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
สาหรับในช่วงท้ายของการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน นักศึกษาส่ วนใหญ่แสดง
พฤติกรรมตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีข้ ึน มีความสามารถใช้เหตุผลทางศาสตร์ การ
เรี ย นการสอนสนับสนุ น ความคิ ด ได้หลากหลาย และสามารถประเมิ น และคิ ด ตัด สิ น ใจได้อย่า ง
สมเหตุสมผล ดังที่นกั ศึกษาสะท้อนผลการเรี ยนรู ้วา่
“ทุกคนมีความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณดีขึน้ มากกว่ าเดิม รู้ จักการ
ใช้ หลักฐานต่ างๆมาอ้ างอิง การเรี ยนแบบนีช้ ่ วยพัฒนาทักษะการคิดได้ มาก รู้ สึก
เป็ นผู้ใหญ่ กว่ าแต่ ก่อน มีเหตุผลในการตัดสิ นใจ และมีความรอบคอบในการคิด
มากขึน้ ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“การเรี ยนรู้ แบบนีท้ าให้ มีการคิดแบบมีวิจารณญาณมากขึน้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การคิดอย่ างมีวิจารณญาณในเรื่ องอื่นๆ เพราะทุกคนก็ต้องมีปัญหาที่เกิดขึน้ กับ
ตัวเองให้ แก้ ไขเสมอ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
นอกจากนี้ ยงั พบว่านักศึกษามองเห็นความสาคัญจาเป็ นของการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ซึ่งสามารถนาแนวทางการคิดตัดสิ นใจในกรณี ศึกษาที่เรี ยน ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู
ในอนาคต ซึ่งเป็ นวิธีการเตรี ยมความพร้อมที่ดีให้แก่นกั ศึกษา ดังที่นกั ศึกษาสะท้อนผลการ เรี ยนรู ้
ว่า
“กรณี ศึกษาที่เรี ยนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ และเป็ นเหตุการณ์ ที่สามารถเกิดขึน้ ได้
กับทั้งตนเองและเพื่อนร่ วมงาน การฝึ กคิดร่ วมกันในชั้นเรี ยนเป็ นประโยชน์ มาก
เพราะจะช่ วยให้ สามารถนาวิธีการแก้ ปัญหาจากกรณี ศึกษาไปใช้ ได้ ในอนาคต”
นักศึกษาวิชาชีพครู
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“ดิฉันรู้ สึกประทับใจกรณี ศึกษาที่เรี ยน เพราะเป็ นเรื่ องใกล้ ตัวและน่ าจะ
มีโอกาสเจอกับปั ญหานีใ้ นอนาคต การรู้ จักวิธีแก้ ไขปั ญหาไว้ ก่อนต่ อไป
ถ้ าเจอปั ญหาลักษณะคล้ ายกันก็จะสามารถแก้ ได้ ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
2. คุ ณ ลัก ษณะของผู ้ที่ มี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู พบว่ า
ในช่วงแรกของการสอน นักศึกษายังไม่ค่อยกล้าแสดงออก จึงสังเกตเห็นคุณลักษณะได้ไม่ชดั เจน
หลังจากที่เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง นั กศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้
เห็นคุณลักษณะของผูม้ ีการคิดอย่างมีวิจารณญารทุกรายการที่ประเมิน ซึ่ งจะมีความมากน้อยแตกต่าง
ทั้งนี้ สังเกตได้ว่านักศึ กษาวิชาชี พครู มีความกระตือรื อร้ น สามารถในการพูดอภิ ปรายแสดงความ
คิดเห็นตามหลักเหตุผล ต่อกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็รับฟั งความคิดเห็น
และมุมมองของผูอ้ ื่นโดยแสดงมารยาทการฟั งได้อย่างเหมาะสม มีความรอบคอบในการพิจารณา
ปัญหา และข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้เมื่อมีขอ้ โต้แย้งจะยอมรับความคิดกันด้วยเหตุผลทางวิชาการ และมีความ
พยายามที่จะคิด ตลอดจนคิดได้ตรงประเด็นและมีมากขึ้น จนถึงช่ วงท้ายของการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบ ดังที่นกั ศึกษาสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
“การรั บฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้ เห็นมุมมองที่แปลกๆที่ตนเองคิดไม่ ถึง
จากที่เห็นปั ญหาเพียงหนึ่งปั ญหา ก็ได้ ร้ ู จักอีกหลายๆปั ญหา และแนวทางแก้ ไข”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“ รู้ สึกดีใจที่ได้ พูดทั้งในกลุ่มย่ อย และระหว่ างกลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของตนเองที่ไม่ เห็นด้ วยกับความคิดอื่นๆ ดีใจมากที่พูดอธิ บายแบบนักวิชาการ
ได้ แล้ ว”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“คนแต่ ละคนมีมมุ มองที่แตกต่ างกันไป เพราะอาจจะมีความรู้ และ
ประสบการณ์ ส่วนตัวที่ไม่ เหมือนกันแต่ สุดท้ ายพวกเราก็ได้ ข้อสรุ ป
ที่เป็ นกลาง”
นักศึกษาวิชาชีพครู
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“การเปลี่ยนความคิดของคนอื่น เป็ นเรื่ องยากต้ องมีการอ้ างอิง และพิสูจน์
ให้ เห็นผลลัพธ์ ที่แท้ จริ ง”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“ทุกคนมีหลายเหตุผลและมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน ไม่ ใช้ ความรู้ สึก
ในการพูดอย่ างเดียว อีกทั้งทุกคนไม่ ได้ ยึดติดความคิดตัวเอง เมื่อเหตุผล
ของเพื่อนดีกว่ าก็ยอมรั บ’
นักศึกษาวิชาชีพครู
“ผู้ที่เป็ นครู ต้ องอาศัยหลักเหตุผลทางวิชาการสอนมาโต้ แย้ งหรื อ
แก้ ปัญหาต่ างๆ ที่สาคัญคือกาลังใจ เราต้ องไม่ หมดกาลังใจในการ
แก้ ปัญหาให้ ลลุ ่ วง”
นักศึกษาวิชาชีพครู
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกีย่ วข้ องทีม่ ีต่อรูปแบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผูว้ ิ จ ัยได้ดาเนิ น การประเมิ นความพึงพอใจของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องที่ มีต่อรู ปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อรู ปแบบการสอน และ
ประเด็นการสนทนากลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู และผูเ้ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสอน
และการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ ก ารสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการศึกษา เป็ นดังนี้
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ตารางที่ 18 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน
ข้ อที่
ความพึงพอใจ
S.D. ค่ าระดับ ลาดับที่

ด้ านเนือ้ หาสาระ
1. เนื้อหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสม
4.43
0.59
มาก
3
กับความหมายของนักศึกษา
2. เนื้ อหาสาระจั ด ได้ ต รงตามความ 4.61
0.50 มากที่สุด
2
ต้องการจาเป็ น
3. เนื้ อหาสาระมี ความครบถ้วนเพียงพอ 4.26
0.62
มาก
4
ต่ อ การน าไปเป็ นพื้ น ฐานของการ
เรี ยนรู ้
4. เนื้อหาสาระมีความเป็ นปัจจุบนั
4.65
0.49 มากที่สุด
1
รวมด้ านเนือ้ หาสาระ
4.49
0.55
มาก
3
ด้ า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตาม
รูปแบบ
5. การทบทวนประสบการณ์ เ ดิ ม ท าให้ 4.65
0.49 มากที่สุด
2
เกิดการเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่
6. การปรับพื้นฐานความรู ้ก่อนเรี ยนช่วย 4.43
0.51
มาก
5
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
7. การศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาแต่ ล ะกรณี ช่ ว ย 4.78
0.42 มากที่สุด
1
เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพครู
8. ปฏิสัมพันธ์ท้ งั ภายในกลุ่มและระหว่าง 4.61
0.66 มากที่สุด
3
ก ลุ่ ม ท า ใ ห้ เ กิ ด มุ ม ม อ ง ค ว า ม คิ ด
หลากหลาย
9. กระบวนการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ เอื้อต่อ 4.65
0.49 มากที่สุด
2
การพัฒนาการคิดและตัดสิ นใจ
10. กระบวนการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ เอื้อต่อ 4.48
0.59
มาก
4
การประยุกต์ความรู ้สู่การปฏิบตั ิงานครู
11. ระยะเวลาการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ 4.30
0.56
มาก
7
ตามรู ปแบบมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ข้ อที่
ความพึงพอใจ
12. บรรยากาศการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเป็ น
บรรยากาศเชิงบวก
รวมด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ านสื่ อประกอบรูปแบบ
13. เอกสารกรณี ศึ ก ษามี ค วามน่ า สนใจ
ชัดเจนและทาความเข้าใจได้
14. ประเด็ น ค าถามของกรณี ศึ ก ษาแต่ ล ะ
กรณี ส่งเสริ มการคิดและการตัดสิ นใจ
15. สื่ อและวัส ดุ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการ
น าเสน อและ การป ฏิ บั ติ มี ความ
ครบถ้วนเพียงพอ
รวมด้ านสื่ อประกอบรูปแบบ
ด้ า นประโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจที่
ได้ รับ
16. การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนาความ
สามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ การ
เรี ยนการสอน
17. การเรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบช่ ว ยพัฒ นา
ทักษะการคิดพื้นฐานและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
18. การเรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบช่ ว ยพัฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพทางวิ ช าการและการให้
เหตุผลทางวิชาการ
19. การเรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบจะช่ ว ยให้
สามารถปฏิ บั ติ งานครู ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

4.26

S.D.
0.54

ค่ าระดับ
มาก

ลาดับที่
8

4.52

0.51

มากทีส่ ุ ด

2

4.00

0.67

มาก

3

4.35

0.57

มาก

1

4.17

0.72

มาก

2

4.17

0.65

มาก

4

4.43

0.59

มาก

4

4.65

0.49

มากที่สุด

1

4.61

0.50

มากที่สุด

2

4.43

0.50

มาก

4
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ข้ อที่
ความพึงพอใจ
20. ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ ต าม
รู ปแบบการสอนในภาพรวม
รวมด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจ
รวมทั้งหมด

4.56

S.D.
0.50

ค่ าระดับ
มากที่สุด

ลาดับที่
3

4.53
4.27

0.51
0.55

มากทีส่ ุ ด
มาก

1



จากตารางที่ 18 พบว่านักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.27, S.D.= 0.55) ทั้งนี้ ดา้ นประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับ
นักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจในอยูใ่ นลาดับสู งที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.51) และสาหรับด้าน
สื่ อประกอบรู ปแบบ นักศึกษามีความพึงพอใจในลาดับต่าที่สุด (  = 4.17, S.D.= 0.65)
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดได้แก่การศึกษากรณี ศึกษาแต่ละกรณี ช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์วิชาชีพครู (  = 4.78, S.D.= 0.42) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่เอกสาร
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ ชัดเจนและทาความเข้าใจได้(  = 4.00, S.D.= 0.67)
สาหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบจากการวิเคราะห์
ข้อคาถามปลายเปิ ด สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเด็น ทั้งนี้ พบว่า 1) นักศึกษาระบุว่าการเรี ยนการ
สอนโดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นตัวอย่างที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งในวิชาชีพครู ทาให้นกั ศึกษาเกิดการคิด
อย่างมีระบบและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาทางการเรี ยนการสอน 2) การเรี ยนการสอนที่เน้นการ
อภิปรายกรณี ศึกษาเป็ นวิธีที่ช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าเนื้ อหาสาระเพิ่มเติมเพื่อนาหลักการ
ทฤษฎี ก ารเรี ย นการสอนมาอ้า งอิ ง ท าให้ มี ค วามเป็ นนัก วิ ช าการมากขึ้ น และ 3) นัก ศึ ก ษาเห็ น
ความสาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พในการระดมความคิดเห็นเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา และตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาได้อย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ จากผลการสนทนากลุ่ม คณาจารย์ผูส้ อน และนักศึ กษาวิ ชาชี พครู เกี่ ย วกับ
รู ปแบบ และการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน ในประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
พบว่าผูร้ ่ วมสนทนามีความคิดเห็นว่าหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน และเงื่อนไข
ของการนารู ปแบบการสอนไปใช้มีความเหมาะสมดี ทั้งนี้นกั ศึกษาผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนหนึ่ง กล่าวว่า
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“ รู ปแบบการสอนที่พัฒนาขึน้ มีความน่ าสนใจมาก ในการนา
มาใช้ ในการฝึ กหั ดครู หากมีการนาไปทดลองใช้ หรื อขยายผล
กับนักศึกษาวิชาชี พครู ในสถาบันการศึกษาอื่นก็น่าจะเป็ น
ประโยชน์ กว้ างขวางขึน้ ”
นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า ชี พ ค รู
ในประเด็นของการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอน พบว่า ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม
ซึ่งเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู ระบุวา่ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมดีท้ งั ด้านกระบวนการ และระยะเวลา
ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ อาจมีความเครี ยดอยู่บา้ งในช่วงแรกของการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน
เพราะนักศึกษาต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การคิดในระดับที่เป็ นพื้นฐาน ไปจนถึงการคิดที่
สลับซับซ้อน นอกจากนี้ ยัง เกิ ดความเครี ย ดเพราะต้องหาเหตุผลทางศาสตร์ การเรี ย นการสอนมา
สนับสนุนความคิดทุกความคิดที่นาเสนอต่อกลุ่ม ดังที่ผรู ้ ่ วมสนทนากลุ่มคนหนึ่ง กล่าวว่า
“ บรรยากาศการเรี ยนเป็ นบรรยากาศทางวิชาการมาก เป็ นการเรี ยน
แบบผู้ใหญ่ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ถกปั ญหากัน รู้ สึกเครี ยด
แต่ กถ็ ือว่ าเป็ นโอกาสที่ได้ ฝึกฝนตนเอง”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“บรรยากาศในชั้นเรี ยนมีการโต้ ตอบแสดงความคิดเห็นกันกันมาก
เครี ยดไปบ้ างเพราะกรณี ศึกษาบางกรณี มีความซับซ้ อน อีกทั้งยัง
ต้ องพยายามหาศาสตร์ การเรี ยนการสอนสนับสนุนแนวทางของตัวเอง
และกลุ่ม”
นักศึกษาวิชาชีพครู
สาหรับประเด็นผลการใช้รูปแบบการสอนพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มกล่าวถึงประโยชน์
ที่ ได้รับ ทั้ง ในส่ ว นของการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณซึ่ งเป็ นเป้ าหมายโดยตรงของ
รู ปแบบการสอน ตลอดจนทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
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สังเคราะห์ ตลอดจนทักษะการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนบุคลิกภาพทาง
วิชาการที่เกิดขึ้น ดังที่นกั ศึกษาสะท้อนมุมมอง ดังนี้
“ การเรี ยนรู้ ทาให้ เกิดพัฒนาการทางความคิดหลายๆลักษณะ
ทาให้ ดิฉันคิดได้ ตรงประเด็นมากขึน้ ไม่ หลงทางเหมือนแต่ ก่อน”
นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า ชี พ ค รู
“รู้ สึกว่ าตนเองและเพื่อนๆ มีความกล้ าแสดงออกทางวิชาการ
และมีความคิด และมุมมองที่มีวิจารณญาณมากยิ่งขึน้ ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
“หลังจากเรี ยนจากกรณี ศึกษามาหลายเรื่ อง ก็เห็นว่ าไม่ หนักหนาอะไร
การคิดอย่ างมีวิจารณญาณก็มีมากขึน้ สามารถมองปั ญหา เรี ยงลาดับ
ความสาคัญ และหาวิธีแก้ ไขได้ อย่ างเป็ นเหตุเป็ นผล และน่ าเชื่ อถือ
เพราะมีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน รู้ สึกได้ ว่าตัวเองและเพื่อนๆ
เก่ งขึน้ และเป็ นผู้ใหญ่ ”
นักศึกษาวิชาชีพครู
การปรับปรุงรูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จ ากการทดลองนารู ปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC
Model)ไปทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาผลการวิจยั มาประมวลทบทวนเพื่อ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ป แบบการสอนพี ซี เ อสเอสซี เพื่ อ ให้ รู ป แบบการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อนามาใช้จริ ง กล่าวคือ ปรับปรุ งเงื่อนไขในการนารู ปแบบการสอนไปใช้
ในส่ วนของหลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) โดยเพิ่มเติมการสนับสนุนให้กาลังใจของ
อาจารย์ผสู ้ อนแก่นกั ศึกษาตลอดกระบวนการการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
สรุ ปการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน แสดงในตารางที่ 19 และแผนภาพที่ 5
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ตารางที่ 19 สรุ ปการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (ฉบับสมบูรณ์)
รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
(ฉบับเดิม)
1. หลักการของรูปแบบการสอน
1.1 การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ น
ทักษะการคิดขั้นสู งที่สาคัญสาหรับครู ที่
ประสบความสาเร็ จในวิชาชี พ และเป็ น
กระบวนการคิดขั้นสู งที่ สามารถฝึ กฝน
ได้
1.2 การศึกษาวิเคราะห์กรณี ศึกษา โดย
ใช้ก ระบวนการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ
เชื่ อมโยงประสบการณ์ เกี่ ยวกับศาสตร์
การเรี ยนการสอนมาเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ของการคิดจะทาให้นักศึกษาใช้ความรู ้
และเกิ ด วิ จ ารณญาณในการคิ ด ตัด สิ น
ประเมินทางเลือกหรื อลงข้อสรุ ป
1.3 การเรี ยนรู ้โดยการสร้างความรู ้ และ
เรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน ท าให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ส่ ง เสริ มการสร้ า ง
ความรู ้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู ้
2. วัตถุประสงค์ ของรูปแบบการสอน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ผ่านการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน

รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
การปรับปรุง
(ฉบับสมบูรณ์)
แก้ไข
(คงเดิม)
1. หลักการของรูปแบบการสอน
1.1 การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ น
ทักษะการคิดขั้นสู งที่สาคัญสาหรับครู ที่
ประสบความสาเร็ จในวิชาชี พ และเป็ น
กระบวนการคิดขั้นสู งที่สามารถฝึ กฝน
ได้
1.2 การศึกษาวิเคราะห์กรณี ศึกษา โดย
ใช้ก ระบวนการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณ
เชื่ อมโยงประสบการณ์ เกี่ ยวกับศาสตร์
(คงเดิม)
การเรี ยนการสอนมาเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ของการคิ ด จะท าให้ นั ก ศึ กษาเกิ ด
วิจารณญาณในการคิดตัดสิ นใจประเมิน
ทางเลือกหรื อลงข้อสรุ ป
1.3 การเรี ยนรู ้โดยการสร้างความรู ้ และ
เรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน ท าให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ส่ ง เสริ มการสร้ า ง
ความรู ้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู ้
(คงเดิม)
2. วัตถุประสงค์ ของรูปแบบการสอน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้านการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
(คงเดิม)
ครู ผ่านการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
(ฉบับเดิม)
3. กระบวนการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation)
1.1 ผูส้ อนเร้าความสนใจนักศึกษาและ
แจ้ง จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจใน
การเรี ยน
1.2 ผู ้ส อนทบทวนความรู ้ แ ละทัก ษะ
พื้นฐานที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ ใหม่ก่อน
เข้าสู่กรณี ศึกษา
1.3 ผู ้ส อนเติ ม เต็ ม ความรู ้ แ ละทั ก ษะ
พื้นฐานที่จาเป็ น
2 . ขั้ น น า สู่ ก ร ณี ศึ ก ษ า (Case
Presentation)
2.1 ผู ้ ส อ น น า เ ส น อก รณี ศึ ก ษ า ที่ มี
ประเด็นหรื อมุมมองต่อปั ญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และ
ปั ญ หาหรื อ ค าถามที่ ต ้อ งประเมิ น และ
ตัดสิ น
2.2 นั ก ศึ ก ษาสะท้ อ นประเด็ น หรื อ
มุมมองต่อปั ญหา
2.3 นักศึกษาเข้ากลุ่มตามแนวคิดในการ
มี ป ระเด็ น หรื อมุ ม มองต่ อ ปั ญหาที่
เหมื อ นหรื อคล้า ยกั น แล้ ว ร่ วมศึ ก ษา
ปัญหาที่สนใจร่ วมกัน

รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
(ฉบับสมบูรณ์)
3. กระบวนการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation)
1.1 ผูส้ อนเร้าความสนใจนักศึกษาและ
แจ้ง จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจใน
การเรี ยน
1.2 ผู ้ส อนทบทวนความรู ้ แ ละทัก ษะ
พื้นฐานที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ใหม่ก่อน
เข้าสู่กรณี ศึกษา
1.3 ผู ้ส อนเติ ม เต็ ม ความรู ้ แ ละทั ก ษะ
พื้นฐานที่จาเป็ น
2 . ขั้ น น า สู่ ก ร ณี ศึ ก ษ า (Case
Presentation)
2.1 ผู ้ ส อน น าเ สน อ ก รณี ศึ ก ษ าที่ มี
ประเด็นหรื อมุมมองต่อปั ญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และ
ปั ญ หาหรื อ ค าถามที่ ต ้อ งประเมิ น และ
ตัดสิ น
2.2 นั ก ศึ ก ษาสะท้ อ นประเด็ น หรื อ
มุมมองต่อปัญหา
2.3 นักศึกษาเข้ากลุ่มตามแนวคิดในการ
มี ป ระเด็ น หรื อมุ ม มองต่ อ ปั ญหาที่
เหมื อ นหรื อคล้า ยกั น แล้ว ร่ วมศึ ก ษา
ปัญหาที่สนใจร่ วมกัน

การปรับปรุง
แก้ไข
(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)
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3. ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection
of Solution)
นั ก ศึ ก ษาร่ วมกั น วิ เ คราะห์ สะท้ อ น
อภิ ปรายและประเมิ น วิ ธีก ารแก้ปัญหา
โดยใช้ ศ าสตร์ การเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้องเป็ นฐานของการคิดหาคาตอบ
ของแต่ ล ะกลุ่ ม ตามกระบวนการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย
3.1 การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
3.2 การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3.3 การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
3.4 การกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้
3.5 การประเมิ นและตัดสิ นใจอย่าง
สมเหตุสมผล
4. ขั้น แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ (Sharing
with Group)
นักศึกษากลุ่มย่อยเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งปั น
ประสบการณ์แก่กนั
5. ขั้ น สื บ ส า น ส ร้ า ง ค ว า ม รู ้ ใ ห ม่
(Construction for New Knowledge)
5.1 นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนอภิ ป รายแนว
ทางการน าความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
อนาคต

รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
การปรับปรุง
(ฉบับสมบูรณ์)
แก้ไข
3. ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection
of Solution)
นั ก ศึ ก ษาร่ วมกั น วิ เ คราะห์ สะท้ อ น
อภิ ปรายและประเมิ น วิธีก ารแก้ปัญหา
โดยใช้ ศ าสตร์ การเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้องเป็ นฐานของการคิดหาคาตอบ
ของแต่ ล ะกลุ่ ม ตามกระบวนการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย
(คงเดิม)
3.1 การกาหนดเป้ าหมายของการคิด
3.2 การนิยามปัญหาหรื อคาถาม
3.3 การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
3.4 การกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้
3.5 การประเมินและตัดสิ นใจอย่าง
สมเหตุสมผล
4. ขั้น แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ (Sharing
with Group)
นักศึกษากลุ่มย่อยเสนอวิธีการแก้ปัญหา
(คงเดิม)
ต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งปั น
ประสบการณ์แก่กนั
5. ขั้ น สื บ ส า น ส ร้ า ง ค ว า ม รู ้ ใ ห ม่
(Construction for New Knowledge)
5.1 นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนอภิ ป รายแนว
ทางการน าความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
อนาคต
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5.2 นัก ศึ ก ษาสะท้อ นมุ ม มองเกี่ ย วกับ
ก า ร เ รี ย น รู ้ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ล ะ ส รุ ป
สาระสาคัญการเรี ยนรู ้
4. เงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
4.1 ระบบสังคม (Social System) การ
เรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบ นักศึ ก ษาต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง และ
ของกลุ่ ม นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาต้อ งมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง กั น แ ล ะ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น (Support
System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศการเรี ยนรู ้ท้ งั
ด้า นกายภาพและจิ ต ภาพในเชิ ง บวก
รวมทั้ง จัด หากรณี ศึก ษาซึ่ ง มี ประเด็น
และมุมมองหลากหลายที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับการศึกษาค้นคว้า อภิปราย
และตัดสิ นใจ
4.3 หลักการตอบสนอง
ก า ร น า รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
กรณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ยนการ
สอนไปใช้ ต้องคานึงถึงการตอบสนอง

รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
การปรับปรุง
(ฉบับสมบูรณ์)
แก้ไข
5.2 นัก ศึ ก ษาสะท้อ นมุ ม มองเกี่ ย วกับ
ก า ร เ รี ย น รู ้ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ล ะ ส รุ ป
(คงเดิม)
สาระสาคัญการเรี ยนรู ้
(คงเดิม)
4. เงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
4.1 ระบบสังคม (Social System) การ
เรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบ นักศึ กษาต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง และ
(คงเดิม)
ของกลุ่ ม นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาต้อ งมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง กั น แ ล ะ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น (Support
System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศการเรี ยนรู ้ท้ งั
ด้า นกายภาพและจิ ต ภาพในเชิ ง บวก
(คงเดิม)
รวมทั้ง จัด หากรณี ศึก ษาซึ่ ง มี ป ระเด็น
และมุมมองหลากหลายที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับการศึกษาค้นคว้า อภิปราย
และตัดสิ นใจ
4.3 หลักการตอบสนอง
ก า ร น า รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
กรณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการ
สอนไปใช้ ต้องคานึงถึงการตอบสนอง
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ต่อนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบดังต่อไปนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการเรี ยนรู ้
2) ผูส้ อนสนทนาซัก ถามเพื่อกระตุ น้
การคิ ด ทั้ งการคิ ด ระดั บ ต่ า (Lower
Order Thinking) และการคิดระดับสู ง
(Higher Order Thinking) ของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3) ผู ้ ส อ น ดู แ ล ก ากั บ ติ ดต า ม ใ ห้
นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน ตาม
กร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ
4) ผูส้ อนสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ลัก ษณะนักคิ ด ของนัก ศึ กษาอย่าง
ต่อเนื่อง

รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี
(ฉบับสมบูรณ์)
ต่อนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ ตาม
รู ปแบบดังต่อไปนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการเรี ยนรู ้
2) ผูส้ อนสนทนาซัก ถามเพื่ อ กระตุ ้น
การคิ ด ทั้ งการคิ ด ระดั บ ต่ า (Lower
Order Thinking) และการคิดระดับสู ง
(Higher Order Thinking) ของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
3) ผู ้ ส อ น ดู แ ล ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห้
นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ กัน ตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ
4) ผูส้ อนสนับสนุนให้กาลังใจนักศึกษา
ตลอดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
5) ผูส้ อนสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ลัก ษณะนัก คิ ด ของนัก ศึ ก ษาอย่า ง
ต่อเนื่อง

การปรับปรุง
แก้ไข

(คงเดิม)

( เ พิ่ ม เ ติ ม
ห ลั ก ก า ร
ตอบสนอง
ข้อที่ 4) เพื่อ
ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมมาก
ยิง่ ขึ้น
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แผนภาพที่ 5 รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู (ฉบับสมบูรณ์)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ดาเนินการวิจยั ตามแนวคิดการพัฒนารู ปแบบการ
สอน ที่ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์ข้ ึนจากแนวคิดแบบจาลองการออกแบบระบบการสอน The ADDIE Model
ของ ครู ส (Kruse 2007 : 1) และแบบจาลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และ
แคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ร่ วมกับกรอบการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ 2554 : 31) กาหนดเป็ นขั้นตอนการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการ
สอนดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) เป็ นการศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐานส าหรั บ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ขั้น ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒ นา
(Development - D1 : Design and Development) เป็ นการออกแบบ พัฒนา และหาประสิ ทธิภาพ
รู ปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการสอนไปใช้ (Research - R2 :Implementation)
เป็ นการทดลองใช้รู ป แบบการสอน และขั้น ตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขรู ป แบบการสอน
(Development - D2 : Evaluation) เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอน และนาเสนอรู ปแบบการ
สอนที่พฒั นาขึ้น
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์การเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจยั สรุ ปได้
ดังนี้
1. รู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู ที่พฒั นาขึ้นมีชื่อว่ารู ปแบบ
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การสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มีองค์ประกอบของรู ปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
หลักการของรู ปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอน 3) กระบวนการเรี ยนการสอน
ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation)
ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา (Case Presentation) ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution) ขั้นแบ่งปั น
ประสบการณ์ (Sharing with Group) และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ (Construction for New
Knowledge) และ 4 ) เงื่อนไขของการนารู ปแบบการสอนไปใช้ ได้แก่ ระบบสังคม ระบบ
สนับสนุน และหลักการตอบสนอง
ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู (PCSSC Model) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ความ
สมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบการสอน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่า
รู ปแบบการสอนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และมีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้
2. ผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ทางศาสตร์การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู
2.1 ประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู ก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ขอ้ ที่ 1 ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการทดลอง (  = 61.91, S.D.= 6.59) อยูใ่ น
ระดับสูง ซึ่งสู งกว่าก่อนการทดลอง (  = 49.74, S.D.=7.51) ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู เมื่อจาแนก
เป็ นรายด้าน พบว่าหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้ ดา้ นที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด
คือ การประเมินและตัดสิ นใจ (  = 13.39, S.D.= 1.95) อยูใ่ นระดับสู งมาก และด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่าที่สุด คือ การพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน (  = 10.43,
S.D.= 2.62) และการกาหนดเป้ าหมายของการคิด(  =12.35, S.D.= 2.67 ) อยูใ่ นระดับสู งเป็ นลาดับ
สุ ดท้าย
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พัฒนาการความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินและตัดสิ นใจเป็ นด้านที่มี
พัฒนาการสู งที่สุด ส่ วนด้านการพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรี ยนการสอน และด้าน
การนิยามปัญหาและคาถาม เป็ นด้านที่มีพฒั นาการต่าที่สุด
2.2 การประเมินคุณลักษณะผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของอาจารย์ผสู ้ อน พบข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า
หลังการทดลองนักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับสู ง
(  = 4.18, S.D.= 0.61 และ  = 4.24, S.D.= 0.62 ) ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ขอ้ ที่ 2 ทั้งนี้
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ คุณลักษณะการรับฟั งความคิดเห็ น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่ อ และ
สมมติฐาน ในมุมมองที่แตกต่าง (  = 4.73, S.D.= 0.54 และ  = 4.56, S.D.= 0.59) ส่ วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3 ข้อเรี ยงตามลาดับคือ คุณลักษณะการเข้าถึงประเด็นปั ญหาโดยไม่สับสน
กับรายละเอียดปลีกย่อย (  = 3.74, S.D.= 0.62 และ  = 3.57, S.D.= 0.51 ) ความกล้าทางปั ญญา
ที่จะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง(  = 4.13 , S.D.= 0.63 และ
 = 4.09, S.D.=0.59 ) และความระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู ้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ

(  = 4.22 , S.D.= 0.60 และ  = 4.00 , S.D.= 0.60)
2.3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อการเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การสอนที่ พฒ
ั นาขึ้น พบว่านักศึ กษาวิชาชี พครู มีความพึงพอใจการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.27, S.D.= 0.55) ทั้งนี้ ดา้ นประโยชน์และความพึงพอใจใน
รู ปแบบนักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจในอยูใ่ นลาดับสู งที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.51) และ
สาหรับด้านสื่ อประกอบรู ปแบบ นักศึกษามีความพึงพอใจในลาดับต่าที่สุด (  = 4.17, S.D.= 0.65)
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดได้แก่การศึกษากรณี ศึกษาแต่ละกรณี
ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพครู (  = 4.78, S.D.= 0.42) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่
เอกสารกรณี ศึกษามีความน่าสนใจ ชัดเจนและทาความเข้าใจได้(  = 4.00, S.D.= 0.67)
3. ผลการปรับปรุ งรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองน ารู ป แบบการสอนพี ซี เ อสเอสซี
(PCSSC Model)ไปทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาผลการวิจยั มาประมวล
ทบทวนเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ป แบบการสอน เพื่ อ ให้ รู ป แบบการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นเมื่อนามาใช้จริ ง กล่าวคือ ปรับปรุ งเงื่อนไขในการนารู ปแบบการสอนไปใช้
ในส่ วนของหลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) โดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนให้
กาลังใจของอาจารย์ผสู ้ อนแก่นกั ศึกษาตลอดกระบวนการการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ

202
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการ
สอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ผูว้ ิ จ ัย
อภิปรายผลการวิจยั จากข้อค้นพบตามลาดับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. รู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่พฒั นาขึ้นมีชื่อว่ารู ปแบบการ
สอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มีองค์ประกอบของรู ปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ
ของรู ป แบบการสอน 2) วัต ถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบการสอน 3) กระบวนการเรี ย นการสอน
ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ (Preparation)
ขั้นนา สู่ กรณี ศึกษา (Case Presentation) ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution) ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ (Sharing with Group) และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ (Construction for New
Knowledge) และ 4 ) เงื่อนไขของการนารู ปแบบการสอนไปใช้ ได้แก่ ระบบสังคม ระบบ
สนับสนุน และหลักการตอบสนอง
ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู (PCSSC Model) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ความ
สมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบการสอน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 และความสอดคล้อง
ของรู ปแบบการสอน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
รู ปแบบการสอนดังกล่าวพัฒนาขึ้นอย่างเป็ นระบบ จากการประยุกต์กระบวนการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2554 : 31) และแนวคิดของการออกแบบการเรี ยน
การสอนเชิ งระบบ หรื อ The ADDIE Model ของครู ส (Kruse 2007 :1) และแบบจาลอง
การออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8)
เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนารู ปแบบการสอนส่ งผลให้ผลลัพธ์ของการออกแบบ
การเรี ยนการสอนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีและมีความเป็ นไปในการนาไปใช้และมี
ความสอดคล้องของรู ปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากการนาวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้จะช่วย
ให้การดาเนินงานต่าง ๆ เกิดสัมฤทธิ์ ผลตามเป้ าหมาย (ทิศนา แขมมณี , 2550 : 197) นอกจากนี้ แล้ว
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การออกแบบเชิ งระบบ ซึ่ งส่ วนประกอบต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน
อย่างมีระบบไม่ขดั แย้ง ทาให้การพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื อการดาเนินงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
รวดเร็ ว ราบรื่ น และมีประสิ ทธิภาพ (Kruse 2007 :1, กาญจนา คุณารักษ์ 2545 : 34-35) นอกจากนี้
การนาเสนอรู ปแบบการสอนดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์แนวทางการนาเสนอรู ปแบบการสอนของ
จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil 2000 :9) ซึ่ งให้ความสาคัญกับ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน และเงื่อนไขของการนารู ปแบบการสอนไปใช้ จึงอาจเป็ นเหตุผล ทาให้
รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นมีความชัดเจน เป็ นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งสามารถนาไปใช้ได้จริ ง ทั้งนี้
องค์ประกอบของรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น สอดคล้องกับองค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
ที่พฒั นาขึ้นจากงานวิจยั ของ มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ (2552 : 26) ที่พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการสร้ า งความรู ้ ข องนัก เรี ย นช่ า ง
อุตสาหกรรม งานวิจยั ของ จิราภรณ์ พิมใจใส (2553 : 22) ที่พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล และงานวิจยั
ของอารยา ช่ออังชัญ (2553 : 25) ที่พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ซึ่งทาให้รูปแบบการสอนดังกล่าวเป็ นรู ปแบบที่มีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) ในลักษณะต่อไปนี้
2.1 การประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
โดยภาพรวมพบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนนักศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถในการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณทุ ก ด้า น กล่ า วคื อ ด้า นการประเมิ น และตัด สิ น ใจ การระบุ ส มมติ ฐ าน
นิ ยามปั ญหาหรื อคาถาม กาหนดเป้ าหมายของการคิด และการพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทาง
ศาสตร์การเรี ยนการสอน สู งกว่าก่อนการทดลองตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรี ยน
การสอนตามรู ปแบบได้พฒั นาขึ้นจากหลักการ ทฤษฏี และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดลองแล้วว่าเป็ นเป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ทัก ษะการคิ ด ที่ ห ลากหลาย ตั้ง แต่ ท ัก ษะการคิ ด ระดับ ต่ า ไปจนถึ ง ทัก ษะการคิ ด ระดับ สู ง
ซึ่งประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และที่สาคัญที่สุดคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นการฝึ กการคิด และตัดสิ นใจอย่างรัดกุม รอบคอบ ก่อนที่จะเผชิญสถานการณ์จริ ง เป็ นวิธีการที่
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ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม และส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Life
Long Learning) (Easton 1992 : 7 ; จินตนา ยูนิพนั ธุ์ 2537: 61; เสริ มศรี ไชยศร 2539 : 109 ; ทิศนา
แขมมณี 2552 : 364) หลักการ ทฤษฏี และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สังเคราะห์ข้ ึน ซึ่ งประกอบด้วย การกาหนด
เป้ าหมายของการคิ ด การนิ ย ามปั ญ หาหรื อ ค าถาม การก าหนดสมมติ ฐ าน การพิ จ ารณาข้อ มู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และการประเมินและตัดสิ นใจ (Dressel and Mayhew 1957; Decaroli 1973 ;
Ennis1985; Kneedler 1985; Paul 1993 ; Woolfolk 1995; Center of Critical Thinking Somona
State University 1996; Angeili and Valanides 2009 : 326 ) และหลักการ ทฤษฏี และแนวคิด ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศาสตร์ การเรี ยนการสอนซึ่ งเป็ นระบบวิชาความรู ้ เกี่ยวกับการสอน (ทิศนา แขม
มณี 2552 : 10) ประกอบด้วยปรัชญาการศึกษา หลักสู ตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา และการวัดและประเมินผล(คณะกรรมการคุรุสภา 2549; คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2547) ซึ่งหลักการ ทฤษฏี และแนวคิดทั้ง 3 ประเด็นหลักที่กล่าวมามีลกั ษณะที่สอดคล้อง
กัน สามารถนามาบูรณาการเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
นอกหลักการ ทฤษฏี และแนวคิด ที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวที่นามาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทุกขั้นตอน ผูว้ ิจยั สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ต่างๆ มาใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้มีการแจ้งจุดมุ่งหมายในการเรี ยน
ทบทวนความรู ้ เติมเต็มความรู ้ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นสอดคล้องกับแนวคิดของ โบรฟี (Brophy
1982 อ้างในสุ รางค์ โคว้ตระกูล 2552 : 172) ที่กล่าวถึงความสาคัญของการบอกวัตถุประสงค์ของ
การเรี ย นและความคาดหวัง ที่ ตอ้ งการให้เกิ ด ขึ้ น ก่ อนเรี ย น ตลอดสอดคล้องกับ ที่ คริ สโตเฟอร์
จอห์นสัน(2551 : 7)กล่าวไว้ว่า การบอกวัตถุประสงค์จะช่วยเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและรู ้สึกดี
กับการเรี ยนการสอนที่กาลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเตรี ยมความพร้อม และลดความกังวลก่อนเรี ยน
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดในวิเคราะห์ และเติมเต็มพฤติกรรมนาเข้า (Entry Behavior)
ที่จาเป็ นต้องมี มาก่อน ตามแนวคิดการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของ ดิกค์ แคเรย์ และแคร์ เรย์
(Dick , Carey and Carey 2005 : 6-8) เพื่อให้นกั ศึกษามีพ้ืนฐานความรู ้ความสามารถที่เพียงพอต่อ
การเรี ย นรู ้ เนื่ อ งจากบุ ค คลจะไม่ ส ามารถคิ ด โดยขาดเนื้ อ หาของการคิ ด ได้เ พราะการคิ ด เป็ น
กระบวนการกล่าวคือ คิดอะไร และคิดอย่างไร (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2549: 96) ขั้นที่ 2) ขั้น
นาสู่กรณี ศึกษา กรณี ศึกษาที่นามาใช้ในการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสม
กับนักศึ กษามีกระบวนการสร้ างโดยศึกษาจากสภาพปั ญหาในการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ที่
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เกิดขึ้นจริ ง และดาเนิ นการตามกระบวนการพัฒนากรณี ศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์ข้ ึนจากแนวคิดของ
นักวิชาการ(Shulman 1992; Herreid 1999, อ้างถึงใน นิตยา โสรี กุล 2547 ; นิตยา โสรี กุล 2547 )
ประกอบด้วย ขั้นวางโครงเรื่ อง ขั้นเขียนเรื่ อง ขั้นทดลองใช้ และขั้นปรั บปรุ งแก้ไข กรณี ศึกษา
ดังกล่าว จึงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง (Real Cases) เป็ นภูมิหลัง (Background Case)
ที่นักศึกษาวิชาชี พครู เคยมี มาก่ อนขณะที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พครู ในสถานศึกษา และมีความ
ซับซ้อน(Complex Case) เนื่องจากมีการนาเสนอปั ญหาที่หลากหลายทั้งปั ญหาหลัก และปั ญหารอง
เพื่อให้เอื้อต่อการฝึ กคิดและตัดสิ นใจ (เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง 2534 : 15 ; Reynolds 1980) ลักษณะ
ของการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานในอนาคตของ
นักศึกษาดังกล่าว ทาให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู เกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated) ที่จะเรี ยนรู ้
เพื่อแก้ปัญหา หรื อพัฒนา ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับงานที่จะต้องออกไปปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในอนาคต
( Malcom Knowles,1990 อ้างใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 1995: 50-55) นอกจากนี้
การเสนอมุมมองต่อกรณี ศึกษายังสอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ที่สามารถนาประสบการณ์ที่
ได้ส่ังสมมาใช้สภาพการณ์ การเรี ยนรู ้ ใหม่ ๆ ได้ และสามารถนากระบวนการเหล่านั้นมาใช้ได้
สอดคล้องกับการที่นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษามา
เป็ นเวลา 1 ปี เต็ม ขั้นที่ 3) ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข และขั้นที่ 4) ขั้นแบ่งบันประสบการณ์
การด าเนิ น กระบวนการสองขั้น นี้ เป็ นไปตามแนวคิ ด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน (Cooperative
Learning ) และการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) และเป็ นการพัฒนาทักษะทางด้าน
สังคม การปฏิบตั ิงานร่ วมกันภายในกลุ่มที่สมาชิกแต่ละกลุ่มจะต้องรู ้ เข้าใจ และมีความสามารถใน
การใช้ภ าวะผูน้ าอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ การตัด สิ นใจ การสร้ างความเชื่ อถื อ การสื่ อความหมาย
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดซึ่ งกันและกันการจัดการ แก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มและการจูงใจให้ปฏิบตั ิ
ในเรื่ องต่าง ๆ (วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 :155) นอกจากนี้ ยงั เป็ นไปตามแนวคิดการสร้ างความรู ้
(Constructivism) ที่ ท าให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ใ หม่ โดยใช้ ก ระบวนการดู ด ซึ มประสบการณ์
(Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) จากความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมทาให้
เกิ ด การเรี ยนรู ้ ที่ มี ค วามหมาย (ทิ ศ นา แขมมณี 2545) รวมทั้ง สอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี Social
Constructivism ซึ่งเป็ นทฤษฏีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีพฒั นาการของวิกอทสกี ที่เชื่อว่าผูเ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้ดว้ ยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ในขณะที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื องาน ใน
สภาวะสังคม (Social Context) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สาคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้
ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้อง หรื อซับซ้อนกว้างขวางขึ้นจาก
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การได้แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นกับเพื่อน (Bruning et al 1999 อ้างใน สุ รางค์ โคว้ตระกูล
2552 : 210-211) รวมทั้งในขั้นนี้ เป็ นขั้นของการฝึ กใช้ศาสตร์การเรี ยนการสอน เพื่อแก้ปัญหาจาก
กรณี ศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความสามารถดังกล่าวเป็ นปั จจัยที่มีความจาเป็ นในการปฏิรูป
งานครู เพื่อความเป็ น “ครู มืออาชีพ” ที่แท้จริ ง (ทิศนา แขมมณี 2546 : 12) และสะท้อนให้เห็นถึง
การใช้ความรู ้ และทักษะทางปั ญญาซึ่ งเป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (Domain of Learning)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552) และ ขั้นที่ 5 ขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนการพิจารณาแนว
ทางการนาความรู ้ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้ซ่ ึ งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivist)
ซึ่ ง เป็ นแนวทฤษฏี ที่ เ ชื่ อ ว่ า ความรู ้ คื อ สิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนสร้ า งขึ้ น เองจากความรู ้ ท ัก ษะ และ
ประสบการณ์ ที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะรั บความรู ้ที่สมบูรณ์และถูกต้องจากครู หรื อแหล่งความรู ้ที่ครู
กาหนดไว้ (Sally 1999. อ้างถึงใน สถาบันการแปลหนังสื อ 2544 : 1) การเรี ยนรู ้ตามกระบวนการ
ดัง กล่ า วตั้ง แต่ ข้ ัน แรกมาจนถึ ง ขั้น สุ ด ท้า ยจึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ นัก ศึ ก ษาสร้ า งความรู ้ ใ หม่ ไ ด้จ าก
ประสบการณ์ที่ได้ซึมซับ และปรับแต่งมาตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่ งจะทาให้เกิดความคงทนในการ
เรี ยนรู ้ ( คริ สโตเฟอร์ จอห์นสัน 2550 : 5) และช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต และช่วยให้ความรู ้มีความหมายมากยิง่ ขึ้น (ทิศนา แขมมณี 2546 : 31)
นอกจากนี้ ความสามารถด้า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่าหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้ ดา้ นที่มีคะแนน
เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด คื อ การประเมิ น และตัดสิ น ใจอยู่ใ นระดับสู งมาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะทัก ษะการ
ประเมินและตัดสิ นใจเป็ นทักษะลาดับสุ ดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งนักศึกษา
ได้ผ่า นกระบวนการทุ ก ขั้น ของการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณมาแล้ว และมี ขอ้ มูลเพี ย งพอต่ อการ
ตัดสิ นใจลงข้อสรุ ปได้ ส่ วนด้านการพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรี ยนการสอน การ
กาหนดเป้ าหมายของการคิด และการนิยามปั ญหาหรื อคาถาม อยูใ่ นระดับสู งเป็ นลาดับสุ ดท้าย ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาที่เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ การเรี ยนการสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต ได้ถูก จัดไว้ในกลุ่มวิชาชี พครู บงั คับ การเรี ยนการ
สอนรายวิชาดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นไปในลักษณะของภาคทฤษฎีเนื่ องจากมุ่งให้นักศึกษามีความรู ้
พื้นฐานทางวิชาชี พ การจัดตารางสอนจึ งเป็ นลักษณะของการเรี ยนการสอนนักศึ กษากลุ่มใหญ่
การออกแบบการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู ้ หรื อการสอนให้เกิดการถ่ายโยง
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การเรี ยนรู ้ ความรู ้ หรื อทักษะอาจกระทาได้ยาก (Beyer 1985 and Costa 1985, อ้างถึงใน วัชรา
เล่าเรี ยนดี 2553 : 33) เมื่อเวลาผ่านไปความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาจึงมีนอ้ ยลง สอดคล้อง
กับที่สุรพล พยอมแย้ม (2544 : 87) กล่าวว่า รอยความจา(Memory Trace) ในสมองจะเลือนหายไป
ตามเวลา ทาให้สิ่งที่ เรี ยนรู ้ หรื อจาไว้ค่อยๆเลือนหายไป จึ งอาจเป็ นสาเหตุ ประการหนึ่ งที่ทาให้
นักศึกษาวิชาชีพครู มีขอ้ จากัดในด้านการใช้ศาสตร์การเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ นประเด็นที่ตอ้ งหาแนว
ทางการพัฒนาต่อไป ส่ วนด้านการกาหนดเป้ าหมายของการคิด และการนิ ยามปั ญหาและคาถาม
ซึ่ งเป็ นความสามารถอี กด้านหนึ่ งที่อยู่ในระดับสู งเป็ นลาดับสุ ดท้ายนั้น อาจเป็ นเพราะนักศึกษา
มีขอ้ จากัดบางประการในด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์ จึงทาให้ไม่สามารถแยกแยะประเด็นสาคัญ
และจัด ล าดับ ความส าคัญ ของปั ญ หาหรื อ ค าถามได้ดี เ ท่ า ที่ ค วร ข้อ มู ล ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ
คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู
มีความสามารถเข้าถึงประเด็นปั ญหาโดยไม่สบั สนกับรายละเอียดปลีกย่อย อยูใ่ นลาดับที่ต่ากว่าด้าน
อื่นๆ และสอดคล้องกับที่นกั ศึกษาวิชาชีพครู เขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal)
เกี่ยวกับการอ่านกรณี ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ไว้ว่า “การอ่ าน และทาความเข้ าใจปั ญหาควรมี
ความละเอี ยดอ่ อน และคิ ดอย่ างถี่ ถ้วนรอบคอบ เพื่อหาปั ญหา และวิธีการคิ ดแก้ ปัญหาที่ เกิดขึน้ ได้
อย่ างแท้ จริ ง ” และนักศึกษาวิชาชีพครู อีกคนหนึ่ งกล่าวว่า “ กรณี ศึกษาและปั ญหาค่ อนข้ างมี
ความสลับซั บซ้ อน ต้ องอ่ านทาความเข้ าใจเป็ นอย่ างดี รู้ สึ กว่ าเครี ยดเพราะเกรงว่ าจะวิเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจผิดพลาด” เป็ นต้น ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันผลิตครู จึงควรเน้นความสาคัญ
กับการฝึ กอ่านเชิ งวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาชี พครู วิเคราะห์ปัญหาหรื อคาถามได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการคิดในแต่ละขั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลให้ผลการคิดนั้น
เกิดคุณภาพตามไปด้วย (ทิศนา แขมมณี 2549 : 99)
สาหรับพัฒนาการความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลังการทดลอง เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านการประเมินและตัดสิ นใจเป็ นด้านที่
มีพฒั นาการสู งที่สุด ส่ วนด้านการพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางศาสตร์ การเรี ยนการสอน และ
ด้านการนิ ยามปั ญหาและคาถามเป็ นด้านที่มีพฒั นาการต่าที่สุด ข้อมูลที่พบดังกล่าวสอดคล้องตาม
แนวเหตุผลข้างต้นที่ได้ระบุไว้
2.2 การประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของอาจารย์ผสู ้ อน พบว่าหลังการทดลอง
นักศึ กษาวิชาชี พครู มีคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
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ข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ผลการวิจยั ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ห ลัง การทดลองอยู่ใ นระดับ สู ง ทั้ง นี้ เนื่ อ งด้ว ยบุ ค คลที่ มี
คุณลักษณะที่เอื้อต่อความสามารถในการคิดดี จะมีความสามารถด้านการคิดดี ไปด้วย (ทิศนา แขม
มณี 2549 : 103) นอกจากนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสิ นใจยังเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อกัน
อีกด้วย (Shin 1998) อย่างไรก็ตามคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และผลการประเมินของอาจารย์ผสู ้ อนมีความ
สอดคล้องกัน สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ คุณลักษณะการรับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์
ความเชื่อ และสมมติฐานในมุมมองที่ แตกต่าง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักศึกษาเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบซึ่ งมี
การฝึ กกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่ วมกัน เป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน
เพี ย งพอต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมท าให้ เ กิ ด การปรั บ มุ ม มองโดยเห็ น ความส าคัญ ของ
กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ง นี้ จากการบัน ทึ ก สะท้อ นผลการเรี ย นรู ้ (Reflective
Journal) นักศึกษาวิชาชีพครู สะท้อนมุมมองว่า “การอภิปรายร่ วมกันทาให้ เกิดความคิดใหม่ เกิดมุม
ใหม่ การยอมรั บเหตุผลของกันและกัน ทาให้ บรรยากาศการเรี ยนรู้ ดี ” และดังที่นกั ศึกษาวิชาชีพครู
อี ก คนหนึ่ ง กล่ า วว่ า “การท างานกลุ่ ม ทุ ก คนให้ ความร่ วมมื อ กั น ดี ม ากในการหาปั ญ หา และ
แนวทางแก้ ปัญหา บรรยากาศการทางานเป็ นกันเอง ขัดแย้ งกันได้ เมื่อไม่ เห็นตรงกัน แต่ สามารถ
สรุ ป ค าตอบออกมาได้ ดี ที่ สุ ด ” ซึ่ ง ท าให้ผ ลการพัฒ นาสู ง ขึ้ น ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ
คุณลักษณะในการเข้าถึงประเด็นปัญหาได้โดยไม่สบั สนกับรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเป็ นไปตามแนว
เหตุผลที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
2.3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อการเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การสอนที่ พฒ
ั นาขึ้น พบว่านักศึ กษาวิชาชี พครู มีความพึงพอใจการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ดา้ นประโยชน์และความพึงพอใจในรู ปแบบ นักศึกษาวิชาชีพครู
มีความพึงพอใจในอยู่ในลาดับสู งที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักศึกษาเห็ นความสาคัญของการนา
ความรู ้ ความคิด ที่ ได้จากการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ดังที่ นักศึ กษา
วิชาชีพครู คนหนึ่ งสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) ว่า “ปั ญหาในกรณี ศึกษาที่นามาใช้
เรี ยน สามารถเกิดขึน้ ได้ ทั้งตนเองและเพื่อนร่ วมงานจึ งสามารถนาวิธีแก้ ปัญหาในการเรี ยนร่ วมกับ
เพื่อนในชั้นเรี ยนไปใช้ ได้ ในอนาคต” นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ แมททิงลี (Mattingly 1991 : 237)
กล่าวถึง เรื่ องราวในกรณี ศึกษาว่า นอกจากจะมีความหมายในการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ แล้ว
ยังช่วยให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบได้อย่างหลักแหลมก่อน
เข้าไปสู่สถานการณ์น้ นั สาหรับด้านสื่ อประกอบรู ปแบบ นักศึกษามีความพึงพอใจในลาดับต่าที่สุด
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และเมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าที่สุดได้แก่เอกสารกรณี ศึกษามีความน่ าสนใจ ชัดเจนและ
ทาความเข้าใจได้(  = 4.00, S.D.= 0.67) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกรณี ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งมี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง (Real Cases) เป็ นภูมิหลัง (Background Case) และมีความ
ซับซ้อน (Complex Case) ดังกล่าว ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความมานะพยายามมากในการพิจารณา
สถานการณ์ปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาได้ถูกต้อง หากกรณี ศึกษามีการจัดออกแบบ
ต้นฉบับสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Art Work) ให้มีความน่ าสนใจ กระตุน้ ความอยากรู ้อยากเรี ยนให้มากขึ้น
รวมทั้งอาจนาเสนอสื่ อกรณี ศึกษาในลักษณะของสื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ หรื อกิจกรรมเป็ นต้นว่าละคร
บทบาทสมมติ หรื อ สถานการณ์ จาลอง เป็ นวิธีที่น่าจะช่ วยให้สื่อประเภทกรณี ศึกษามีความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้จากการสังเกต และบันทึกผลการเรี ยนการสอนของผูว้ ิจยั พบประเด็นซึ่งเป็ น
ข้อจากัดของนักศึกษาวิชาชี พครู ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ ด้านการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพูดสื่ อความหมายในลักษณะของภาษาที่เป็ นทางการ
และเป็ นภาษาวิชาการ และตลอดจนการพูดนาเสนอต่อที่ประชุมชน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักศึกษา
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโอกาสเรี ยนในรายวิชา
ชีพครู บงั คับ 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 465 251 วาทการสาหรับครู 2(1-2-3) (คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 : 18-19)ซึ่งเป็ นไปได้ว่าจานวนเวลาเรี ยนอาจน้อยเกินไปสาหรับการ
พัฒ นานั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ให้ มี ค วามสามารถด้า นการใช้ภ าษาไทย ทั้ง นี้ หากมี ก ารพัฒ นา
ความสามารถดัง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น จะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาในการประกอบวิ ช าชี พ ครู
ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรให้ความสาคัญ และส่ งเสริ มเกี่ยวกับ
การนาศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาใช้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู อย่างมีวิจารณญาณ โดยกาหนด
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ปรัชญาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งรายวิชาในหลักสู ตรที่สะท้อนการพัฒนาความสามารถดังกล่าวที่
เป็ นรู ปธรรม
2. การจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชาชีพครู ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับความสามารถ
ของนักศึกษาในการนาศาสตร์ การเรี ยนการสอนมาใช้ในการออกแบบการสอน แก้ปัญหา และ
พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทาง
ศาสตร์ การเรี ยนการสอน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกรณี ศึกษาที่มีความเป็ นจริ ง (Real Cases) เป็ นภูมิหลัง
(Background Case) และมีความซับซ้อน (Complex Case) เพื่อให้เอื้อต่อการฝึ กคิด และตัดสิ นใจ
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนารูปแบบการสอนไปใช้
1. จากผลการวิ จ ัย ที่ พ บว่ า นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มี ค วามสามารถด้า นการใช้ข ้อ มู ล
สารสนเทศทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนในล าดับที่ ต่ า กว่าความสามารถด้านอื่ น ๆ นั้น การน า
รู ปแบบการสอนไปใช้ผสู ้ อนจึงควรเติมเต็มพื้นฐานความรู ้ของนักศึกษา หรื อมอบหมายให้ศึกษา
ค้น คว้า ความรู ้ ม าล่ ว งหน้า จากแหล่ ง ความรู ้ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การน ามาใช้
ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่าความสามารถด้านการพิจารณาใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทาง
ศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และด้านการนิ ย ามปั ญหา และคาถาม เป็ นด้านที่ มีพ ฒ
ั นาการต่ ากว่า
ด้า นอื่ น ๆ การน ารู ป แบบการสอนไปใช้ จึ ง ควรให้ ค วามส าคัญ และจัด เวลาส าหรั บ พัฒ นา
ความสามารถด้านดังกล่าวในระหว่างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มากยิง่ ขึ้น
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่าคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการเข้าถึง
ประเด็นปั ญหาโดยไม่สับสนกับรายละเอียดปลีกย่อย อยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าคุณลักษณะอื่น ๆ การนา
รู ปแบบการสอนไปใช้จึงควรให้ความสาคัญ ในการ ฝึ กการอ่านพิจารณากรณี ศึกษาในเชิงวิเคราะห์
รวมทั้งฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ในระหว่างการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มากยิง่ ขึ้น
4. จากผลการวิจยั ที่พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสื่ อประกอบรู ปแบบในลาดับ
ที่ต่ากว่าด้านอื่นๆ การนารู ปแบบการสอนไปใช้จึงควรออกแบบสื่ อ สิ่ งพิมพ์(Art Work) ให้มี
รู ปแบบที่ น่าสนใจ รวมทั้งอาจนาเสนอสื่ อกรณี ศึกษาในลักษณะของสื่ อ ประเภทอิเล็กทรอนิ คส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อประเภทเทคนิ ควิธีการ เช่น การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ
และสถานการณ์จาลอง เป็ นต้น
5. การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ซึ่งมีข้ นั ตอนที่เน้นการคิด
ตั้งแต่ระดับต่า (Low Order Thinking) จนถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งเป็ นการคิดระดับสู ง
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(Higher Order Thinking) นักศึกษาต้องมีความอดทน และความมานะพยายามสู งเพื่อให้เกิดผลการ
คิดที่ มีประสิ ทธิ ผล ผูส้ อนจึ งควรสร้ างบรรยากาศในชั้นเรี ย นให้เป็ นบรรยากาศเชิ งบวก ตลอด
กระบวนการ เพื่อช่วยลดความตึงเครี ยดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
6. การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ผูส้ อนเป็ นบุคคลสาคัญ
ที่จะทาให้นักศึ กษาเกิ ดทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และคุ ณลักษณะของผูท้ ี่ มีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ผูส้ อนจึงควรเป็ นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ทางศาสตร์
การเรี ยนการสอน และการจัดการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษา ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่สะท้อน
คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่ารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยน
การสอน สามารถนามาใช้เพื่อ ส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู
ได้ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจมีการนารู ปแบบการสอนนี้ ไปทดลองเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการ
สอนเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในรู ป แบบอื่ น ๆ หรื อ ออกแบบบู ร ณาการ
กับรู ปแบบการสอนอื่น เป็ นต้นว่า การใช้ปัญหาเป็ นหลัก การใช้แผนผังทางปั ญญา และซิ ปปาเพื่อ
ศึกษารู ปแบบที่มีประสิ ทธิภาพที่สุดต่อไป
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของ
รูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถ
ด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
.................
1. ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนา คุณารักษ์

ข้าราชการเกษียณ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วารี รัตน์ แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรี สวนแตง

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพฒั น์มงคลพร คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบารุ ง คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
............
1. รองศาสตราจารย์สมพร ร่ วมสุ ข

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทย์ศิริธรรม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสั มภาษณ์ คณาจารย์ อาจารย์พเี่ ลีย้ ง
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และนักศึกษาวิชาชีพครู

ข้ อ
1.
2.

3.

4.

ประเด็นการประเมิน

ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สถานภาพข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาที่ตอ้ งคิดและตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยน
การสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC

ความหมาย

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวิเคราะห์ เอกสาร

ข้ อ

1.
2.

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นวิเคราะห์เอกสารมีความครบถ้วน ชัดเจน
ความสอดคล้องของประเด็นวิเคราะห์

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC

ความหมาย

1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ข้ อ

ประเด็นการประเมิน

1.
2.

กรณี ศึกษาและข้อคาถามสอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการ
กรณี ศึกษาและข้อคาถามสะท้อนสภาพความเป็ นจริ งและปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
กรณี ศึกษาและข้อคาถามเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษา
วิชาชีพครู
กรณี ศึกษามีเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นในสาหรับ
การคิดและตัดสิ นใจอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู สอดคล้องกับนิยาม
ปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสม สอดคล้องของกรณี ศึกษา คาถาม และ
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนในภาพรวม
ค่ าเฉลีย่

3.
4.
5.

6.

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC
1.00
1.00

ความหมาย
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเมิน
คุณลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู

ข้ อ

ประเด็นการประเมิน

1.
2.
3.

มีความกระตือรื อร้นและแรงจูงใจที่จะค้นหาข้อเท็จจริ ง
มีความสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยหลักการ เหตุผล
มีความสามารถทาความเข้าใจ วิเคราะห์ ประเมินข้อโต้แย้งและ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความสามารถสรุ ปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ
มีความเชื่อมัน่ ในสติปัญญาและตระหนักถึงข้อจากัดของตนเอง
รับฟั งความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อ และสมมติฐาน
ในมุมมองที่แตกต่าง
เชื่อมัน่ ในข้อเท็จจริ งและหลักฐานมากกว่าความชอบ
หรื อความสนใจส่ วนตัว
ระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู้หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ
มีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วติ กกังวลกับความไม่เห็นด้วย
ของกลุ่ม
มีความสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาได้โดยไม่สับสนกับ
รายละเอียดปลีกย่อย
มีความกล้าทางปัญญาที่จะเผชิญและเข้าถึงความคิดแตกต่าง
จากความคิดของตนเอง
มีความอยากรู้อยากเห็น และอยากค้นหาความจริ ง
มีความมานะพยายามที่จะสื บค้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
มีความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง
ค่ าเฉลีย่
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู
ทีม่ ีต่อการเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู

ข้ อ

ประเด็นการประเมิน

1.

ด้ านเนือ้ หาสาระ
เนื้อหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักศึกษา
เนื้อหาสาระจัดได้ตรงตามความต้องการจาเป็ น
เนื้อหาสาระมีความครบถ้วนเพียงพอต่อการนาไปเป็ นพื้นฐาน
ของการเรี ยนรู้
เนื้อหาสาระมีความเป็ นปัจจุบนั
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบ
การทบทวนประสบการณ์เดิมทาให้เกิดการเชื่อมโยง
สู่ ประสบการณ์ใหม่
การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรี ยนช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน
การศึกษากรณี ศึกษาแต่ละกรณี ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปฏิสัมพันธ์ท้ งั ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทาให้เกิดมุมมอง
ความคิดหลากหลาย
กระบวนการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบเอื้อต่อการพัฒนาการคิด
และตัดสิ นใจ
กระบวนการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบเอื้อต่อการประยุกต์ความรู้สู่
การปฏิบตั ิงานครู
ระยะเวลาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
มีความเหมาะสม
บรรยากาศการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบเป็ นบรรยากาศเชิงบวก
ด้ านสื่ อประกอบรู ปแบบ
เอกสารกรณี ศึกษามีความน่าสนใจชัดเจนและทาความเข้าใจได้
ประเด็นคาถามของกรณี ศึกษาแต่ละกรณี ส่งเสริ มการคิดและ
การตัดสิ นใจ
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ประเด็นการประเมิน

15.

สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการนาเสนอและการปฏิบตั ิ
มีความครบถ้วนเพียงพอ
ด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจทีไ่ ด้ รับ
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนาความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ศาสตร์การเรี ยนการสอน
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทางวิชาการและ
การให้เหตุผลทางวิชาการ
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบจะช่วยให้สามารถปฏิบตั ิงานครู ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการสอนในภาพรวม
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบบันทึกสะท้ อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
(Reflective Journal)

ข้ อ
1.
2.

ประเด็นการประเมิน
แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้ คาชี้แจงการบันทึกที่มี
ความชัดเจน และครบถ้วน
ประเด็นบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้มีความเหมาะสม
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นสนทนากลุ่ม นักศึกษาวิชาชีพครูและผู้เกีย่ วข้ อง
เกีย่ วกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอน

ข้ อ
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ประเด็นการประเมิน

ประเด็นการสนทนากลุ่มมีความชัดเจนและครบถ้วน
ความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่ม
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู

ข้ อ
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ประเด็นการประเมิน
กรณีศึกษาที่ 1 : คุณพ่อครับคุณแม่ ครับ
เรากาลังจะไปทางไหนกัน
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและการตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 2 : หลักสู ตรโรงเรียนชุ มชนสามัคคี
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
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ประเด็นการประเมิน
กรณีศึกษาที่ 3 : เราจะสอนเนือ้ หาอะไร
ให้ เป็ นไปตามหลักสู ตร
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 4 : ความข้ องใจของครู กานดา
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 5 : จะเลือกวิธีสอนและ
เทคนิคอย่างไรให้ บรรลุเป้ าหมาย
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
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ประเด็นการประเมิน
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 6 : จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างไรดี
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 7 : ตั้งใจเรียนกันดีไหมครับ
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
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1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ความหมาย
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ข้ อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็นการประเมิน
กรณีศึกษาที่ 8 : อุบัตเิ หตุรายสั ปดาห์
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 9 : เด็กไม่ ส่งงาน ความรับผิดชอบของใคร
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 10 : เหตุเกิดทีโ่ รงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
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สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

238

ข้ อ
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นการประเมิน
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 11 : วัดและประเมินผลอย่างไรให้ เป็ นธรรม
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม
กรณีศึกษาที่ 12 : ออกข้ อสอบอย่ างไรให้ เหมาะสม
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม

ค่ าดัชนีความ
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1.00
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ความหมาย
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ข้ อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นการประเมิน
กรณีศึกษาที่ 13 : การพัฒนาวิทยฐานะของครู ดลชัย
กรณี ศึกษาสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณี ศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่ วนนาของเนื้อหาและส่ วนสรุ ปของกรณี ศึกษา
มีความเหมาะสม
กรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
กรณี ศึกษาใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง
กรณี ศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการกาหนดประเด็นใน
สาหรับการคิดและตัดสิ นใจ
ความเหมาะสมของกรณี ศึกษาในภาพรวม

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC

ความหมาย
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1.00
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สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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สอดคล้อง
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1.00

สอดคล้อง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์
การเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ข้ อ

1.

2.

3.

4.

5.

ประเด็นการประเมิน

องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วนตาม
รู ปแบบของแผนจัดการเรี ยนรู้
1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาดับขั้นตอน
ที่เป็ นระบบ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
2.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจนสามารถวัดและ
ประเมินได้
2.3 การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ถกู ต้องตามหลักการ
เนือ้ หา
3.1 เนื้อหาสาระตรงตามหลักสู ตรหรื อประมวลการสอน
3.2 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3.3 การจัดลาดับเนื้อหาสาระมีความ เหมาะสม
การเรียนการสอน
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
4.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้อง กับเนื้อหาสาระ
4.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้สะท้อนขั้นตอนของรู ปแบบการาสอน
มีความชัดเจนและสัมพันธ์ต่อเนื่อง
สื่ อการเรียนการสอน
5.1 สื่ อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.2 สื่ อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
5.3 สื่ อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
5.4 สื่ อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
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ความหมาย

1.00

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

0.8
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สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อ

6.

ประเด็นการประเมิน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
6.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู้
6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั ผลมีความเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้
ค่ าเฉลีย่

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง
IOC

ความหมาย

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00
0.97

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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แบบสั มภาษณ์ คณาจารย์ อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง และผู้ใช้ บัณฑิตเกีย่ วกับสภาพปัญหา และความต้ องการ
จาเป็ นในการพัฒนาความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปั ญหาและความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ข้อมูลที่ได้
จะเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
สถานภาพของผู้ให้ สัมภาษณ์
 คณาจารย์
 อาจารย์พี่เลี้ยง

 ผูใ้ ช้บณั ฑิต

ชื่อ-สกุล...............................................................................วันที่สมั ภาษณ์……..………….……..…
ประเด็นสั มภาษณ์
1. นักศึกษาวิชาชีพครู หรื อบัณฑิตได้แสดงถึงการนาศาสตร์การเรี ยนการสอน (ปรัชญาการศึกษา
หลักสูตร การสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) เป็ นพื้นฐานในการคิดและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
หรื อไม่ อย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. สภาพปั ญหาที่ตอ้ งคิดและตัดสิ นใจที่พบว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการจัดการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู หรื อบัณฑิต ที่ผา่ นมาได้แก่ประเด็นใดบ้าง เป็ นอย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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3. สภาพปั ญหาที่ตอ้ งคิดและตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนการสอนที่ยากต่อการคิดและตัดสิ นใจ
ของนักศึกษาวิขาชีพครู หรื อบัณฑิต ได้แก่ประเด็นใด เป็ นอย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู และบัณฑิต อย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู เกีย่ วกับสภาพปัญหา และความต้ องการจาเป็ น
ในการพัฒนาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปั ญหาและความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ข้อมูลที่ได้
จะเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
สถานภาพของผู้ให้ สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุลนักศึกษา....................................................................วันที่สมั ภาษณ์……..………….….…
ประเด็นสั มภาษณ์
1. นักศึกษาวิชาชีพครู ได้ใช้ศาสตร์การเรี ยนการสอน (ปรัชญาการศึกษา หลักสูตร การสอน
จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มาเป็ นพื้นฐานในการคิดและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในประเด็นใดบ้าง
อย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. สภาพปั ญหาที่ตอ้ งคิดและตัดสิ นใจ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการจัดการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ในขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผา่ นมาได้แก่ประเด็นใดบ้าง อย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

246
3. สภาพปัญหาที่ตอ้ งคิดและตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษาวิชาชีพครู
มีความคิดเห็นว่ายากที่สุด ได้แก่ประเด็นใด เป็ นอย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. นักศึกษาวิชาชีพครู มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู อย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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แบบวัดความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา......................................................................................................................
รหัสประจาตัว.......................................................ระดับผลการเรี ยน.................................................

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วย กรณี ศึกษาจานวน 4 กรณี
และประเด็นคาถาม ในแต่ละกรณี จะวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
2. การเขียนตอบให้นกั ศึกษาใช้ปากกาสี น้ าเงิน หรื อสี ดาในการเขียน และขีดฆ่า
เมื่อเขียนผิดโดยไม่ จาเป็ นต้ องลบ
3. กาหนดเวลาในการทาแบบวัด 100 นาที (ข้อละ 25 นาที)

248
กรณีศึกษาที่ 1
การเปลีย่ นแปลงที่ต้องอดทน
โรงเรี ยนวัฒ นศึ ก ษาเป็ นโรงเรี ย นประจ าชาย ระดับประถมศึ ก ษาที่ เก่ าแก่ มีชื่ อเสี ย ง
นักเรี ยนมาจากครอบครัวที่ดี นักเรี ยนโรงเรี ยนนี้สามารถสอบเข้าเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใน
โรงเรี ยนยอดนิ ยมได้ท้ งั หมด โรงเรี ยนแห่ งนี้ ดาเนิ นงานโดยใช้เงินดอกผลที่ผกู ้ ่อตั้งโรงเรี ยนมอบ
ไว้ให้ ซึ่ งมีเป็ นจานวนมากเพียงพอที่จะสร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่ งก่อสร้าง และสิ่ ง
อานวยความสะดวก เพื่อการเรี ยนรู ้ ห้องเรี ยนที่กว้างขวาง มีนกั เรี ยนห้องละ 30 คน กาลังพอเหมาะ
กับการจัดการเรี ยน การสอน
ภคพล ครู หนุ่มที่เพิ่งจบการศึกษาปริ ญญาตรี ด้านการประถมศึกษาในระดับเกียรตินิยม
รู ้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็ นครู สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
เขาต้องมาสังเกตการสอนและฝึ กงานครู ก่อน 1 ภาคเรี ย น ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขของโรงเรี ย น
ก้าวแรกที่ เ ข้า มา ภคพลรั บรู ้ ถึงบรรยากาศที่ เคร่ งครั ด ยึด กฎระเบี ย บ และธรรมเนี ย มประเพณี
ตลอดจนความเป็ นสุ ภาพชน ครู และนักเรี ยนทุกคนดูเหมือนจะอยู่ในกรอบเดี ยวกัน ทุกเช้า เย็น
ก่อนเวลาอาหาร จะมีกิจกรรมการอบรมบ่มนิ สัยในห้องรับประทานอาหารที่เด็กและครู ทุกคนนั่ง
รวมกันในที่น้ นั มีการใช้วินัยและการลงโทษตามกฎและกติกาที่ทางโรงเรี ยนวางไว้และสื บทอด
กันมา การสอนค่อนข้างเน้นเนื้ อหา อ่าน เขียน เรี ยน และสอบ เด็ก ๆ จึงแลดูเหมือนผูใ้ หญ่ตวั เล็ก ๆ
มิเป็ นเด็กเช่นทัว่ ไป ภคพลรู ้สึกสับสนระหว่างภาคทฤษฎีที่ได้เรี ยนมาและภาคปฏิบตั ิอยูพ่ อสมควร
ระหว่างภาคเรี ยน ภคพลพยายามประยุกต์แนวคิดการจัดหลักสู ตรและเทคนิ ควิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ แต่กไ็ ม่เป็ นผล ครู รุ่ นพี่ต่างให้ยดึ แนวทางของโรงเรี ยน เพราะอ้างว่าเป็ นแนวทางที่ทาให้
นัก เรี ย นประสบความสาเร็ จ ดี แ ล้ว ภคพลไม่ เชื่ อตามกัน ทั้งหมด เขากลับคิ ดว่าปั จ จัยที่ ประสบ
ความสาเร็ จดังกล่าวอยู่ที่การมีตวั ป้ อน (Input) นัน่ คือ คุณภาพนักเรี ยนดีต่างหาก ภาคเรี ยนหน้าที่
กาลังจะมาถึง เขาต้องเป็ นครู เต็มตัว ต้องจัดหลักสูตร ต้องพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ ต้องสอน ต้องจัด
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ที่สาคัญต้องพิสูจน์แนวคิดเชิงทฤษฎีทางการสอนที่เขาเชื่อมัน่ ภคพล
จะทาอย่างไรดี
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จากกรณี ศึกษาที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งอดทน จงเขียนสรุ ปสาระสาคัญของ
เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นระบุเป้ าหมาย ระบุปัญหาหรื อคาถามที่หลากหลาย พร้อมทั้งเลือกปั ญหาหรื อ
คาถามที่ สาคัญที่ สุด ระบุสมมติ ฐานที่ เป็ นไปได้ โดยใช้ศาสตร์ การเรี ยนการสอนประกอบการ
ตัดสิ นใจ พร้ อมทั้ง ระบุ วิธีการแก้ไข โดยใช้เ หตุผลศาสตร์ การเรี ย นการสอนสนับสนุ นการคิ ด
ตัดสิ นใจนั้น
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
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กรณีศึกษาที่ 2
ความกังวลของครูบุษยา
ปี นี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโครงการพัฒนาโรงเรี ยนต้นแบบของเขตพื้นที่ จึง
ปรับปรุ งโรงเรี ยนประถมศึกษาเก่าแห่งหนึ่งขึ้นเป็ นโรงเรี ยนแห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า โรงเรี ยนปฏิรูปวิทยา
โรงเรี ยนนี้ เป็ นโรงเรี ยนที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ บรรจุครู ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิ ช าเอก ซึ่ งเป็ นคุ ณ วุ ฒิ ท างการมัธ ยมศึ ก ษา ได้แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มาสอนในโรงเรี ยนประถมศึ กษาตามนโยบายของหน่ วยงาน ที่ เหลื อเป็ นครู ที่จบ
สาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่ งจะทาหน้าที่สอนนอกเหนื อจากวิชาเหล่านั้น และทาหน้าที่เป็ นครู
ประจาชั้นด้วย
หลังจากเปิ ดเรี ยนมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง บุษยา ในฐานะครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เริ่ มสังเกตได้วา่ นักเรี ยนไม่กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ พูดกันว่า
เป็ นวิชาที่เข้าใจยากและไม่น่าสนุ กเลย อีกทั้งยังมีงานและการบ้านมากมายทุกวัน เด็ก ๆ ไม่สนใจ
เรี ย นและก่ อ กวนชั้น เรี ย น เด็ ก ๆ ขาดแรงจู ง ใจที่ จ ะเรี ยน เธอพยายามหาทางสื่ อ สารให้ ค รู
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รับรู ้ แต่ก็ยงั ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จนกระทัง่ ผลสอบ
กลางภาคเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกมาแล้ว ปรากฏว่านักเรี ยนได้คะแนนในเกณฑ์
ผ่านเท่านั้น ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นผลการเรี ยนรายปี แตกต่างไปจากคะแนนวิชาอื่น ๆ ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ดีและดี มาก บุษยาอยากช่ วยเด็ก ๆ ในความดูแล อยากช่ วยเพื่อนครู คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ให้สอนได้น่าสนใจควบคุมชั้นเรี ยน รวมทั้งได้ออกแบบงานและการวัดและประเมินผล
ได้เหมาะสม แต่เพื่อนครู ท้ งั สองคนนี้ เป็ นคนเชื่อมัน่ ไม่ยอมรับสิ่ งใดง่าย ๆ ต้องอาศัยเหตุผลที่หนัก
แน่นเพียงพอ บุษยาต้องทาอย่างไรดี
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จากกรณี ศึกษาที่ 2 เรื่ อง ความกังวลของครู บุษยา จงเขียนสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นระบุเป้ าหมาย ระบุปัญหาหรื อคาถาม พร้อมทั้งเลือกปั ญหาหรื อคาถามที่สาคัญที่สุด ระบุ
สมมติฐานที่เป็ นไปได้ โดยใช้ศาสตร์การเรี ยนการสอนประกอบการตัดสิ นใจ พร้อมทั้งระบุวิธีการ
แก้ไข โดยใช้เหตุผลศาสตร์การเรี ยนการสอนสนับสนุนการคิดตัดสิ นใจนั้น
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..……………...
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กรณีศึกษาที่ 3
เส้ นทางความก้าวหน้ าของครูปานวาด
โรงเรี ยนราษฎรพัฒนา เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง สังกัดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ของจังหวัดแห่ งหนึ่ ง ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ สิ่ งอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ พอเหมาะ กับบริ บทของโรงเรี ยนห่ างไกล เด็กในโรงเรี ยน
ส่ วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวบ้าน ทาไร่ ไถนา เลี้ยงสัตว์ และค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
ตอนนี้ ใคร ๆ ในโรงเรี ยนต่ า งก็ มี จุ ด มุ่ ง หมายในการขอเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ เพื่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพครู เพราะเป็ นปี สุ ดท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงระบบการประเมิน ซึ่งกล่าวขานกัน
ว่าจะเข้มข้นขึ้น ครู ในโรงเรี ยนจึ งกาลังสร้ างและทดลองใช้นวัตกรรมกันอยู่เกื อบทุกห้องเรี ยน
รวมทั้ง ปานวาด ครู ใหม่ที่จบหลักสู ตรครู 5 ปี ซึ่ งครบอายุราชการที่จะสามารถเสนอขอเลื่อน
วิทยฐานะในปี นี้เหมือนกัน
กระแสความนิ ยมในการสร้างนวัตกรรมทาให้ครู รุ่นพี่สร้างสื่ อการสอนในลักษณะของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และแบบฝึ กในวิชาต่าง ๆ ซึ่ งดูแล้วก็ไม่แตกต่างไปจากแบบฝึ กใน
หนังสื อแบบฝึ กหัดที่ มีวางจาหน่ ายอยู่ทวั่ ไป ผูท้ ี่ พฒ
ั นานวัตกรรมลักษณะนี้ กล่าวว่าจะเกิ ดมี ตวั
นวัตกรรมที่ชดั เจน ปานวาดเห็นว่า เป็ นการทาตามความประสงค์ของผูท้ า มิใช่ตามความต้องการ
จ าเป็ น ปานวาดซึ่ งพอมี ค วามรู ้ อ ยู่บ ้า งเพระได้เ รี ย นการออกแบบการสอนเมื่ อ ครั้ งศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย เธอได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่ตอ้ งมีพ้ืนฐานจากสภาพปั ญหาจริ งของ
นักเรี ยน เพราะเกรงว่าที่ครู กาลังจะไปผิดทาง แต่ดว้ ยความเป็ นเด็กและอาวุโสน้อยจึงไม่มีใครให้
ความสนใจคาพูดของเธอ
ปานวาดพบปั ญหาในชั้นเรี ยนสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยมีเนื้ อหาความรู ้
ค่อนข้างมาก เด็ก ๆ จึงจดจาสาระสาคัญได้ไม่ครบถ้วน ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ในเรื่ องและระดับต่อไป
เธอจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะใช้ผ งั กราฟิ กร่ ว มกับ การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ พัฒ นาผลการเรี ย นรู ้
นวัตกรรมของเธอ คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งทดลองใช้แล้วได้ผลดีตามกระบวนการวิจยั ผลงาน
ของเธอไม่มากมายอลังการเหมือนงานของครู คนอื่น แต่เธอก็ผา่ นการประเมินและได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะในขณะที่ครู รุ่ นพี่ไม่ผา่ นการประเมินในครั้งนั้น
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จากกรณี ศึกษาที่ 3 เรื่ อง เส้นทางความก้าวหน้าของครู ปานวาด จงเขียนสรุ ปสาระสาคัญ
ของเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นระบุเป้ าหมาย ระบุปัญหาหรื อคาถาม พร้ อมทั้งเลือกปั ญหาหรื อคาถามที่
สาคัญที่สุด ระบุสมมติฐานที่เป็ นไปได้ โดยใช้ ศาสตร์ การเรี ยนการสอนประกอบการตัดสิ นใจ
พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไข โดยใช้เหตุผลศาสตร์การเรี ยนการสอนสนับสนุนการคิดตัดสิ นใจนั้น
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กรณีศึกษาที่ 4
เหตุเกิดก่อนวันประกาศผลการเรียน
โตสิ ทธิ์ ชายหนุ่มบุคลิกภาพดี เรี ยนจบปริ ญญาตรี สาขานาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์
แห่ ง หนึ่ ง เขาเป็ นครู น าฏศิ ลป์ คนใหม่ ของโรงเรี ย น ในขณะเดี ย วกัน เขาก าลังเรี ย นหลัก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พครู ควบคู่กนั ไป เพื่อให้มีคุณวุฒิในวิชาชี พครู เขาเป็ นคนมีความสามารถ
ทางการร่ ายรา โขน และละคร สิ่ งนี้เป็ นพรสวรรค์ของเขา ในปี นี้เขาสอนนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 นโยบายของโรงเรี ยนตามปรัชญา “รักษ์วฒั นธรรมไทย ก้าวไกลวิชาการ” เน้นให้นกั เรี ยน
ระดับนี้ราวงมาตรฐานได้ ดังนั้น ตลอดเวลา 20 สัปดาห์ของการจัดการเรี ยนรู ้ในภาคเรี ยนนั้น เขามุ่ง
ปูพ้ืนฐานด้านการรา และในที่ สุดเด็ก ๆ ก็ราวงมาตรฐานได้ เป็ นที่ ชื่นชมของผูบ้ ริ หาร ครู และ
ผูป้ กครองก็ได้เห็นจากการแสดงในวันปิ ดภาคเรี ยนที่เด็กทุกคนมีโอกาสแสดงในงานนั้น
ก่อนถึงวันประกาศผลการเรี ยน ครู หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ เรี ยกโตสิ ทธิ์ เข้าพบ เพราะการ
ให้คะแนนผลการเรี ยนของเขามีปัญหา เด็ก ๆ ได้รับผลการเรี ยนต่า ไม่น่าพึงพอใจ วิเคราะห์แล้ว
เหตุเป็ นเพราะข้อสอบของครู โตสิ ทธิ์ ที่มุ่งวัดความรู ้ความจาเป็ นแบบปรนัยเหมือนข้อสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางวิชาการทัว่ ไป มีอตั นัยอยูเ่ พียงข้อหนึ่ง แต่ก็เป็ นคาถามที่ยากเกินความสามารถในการ
ให้เ หตุ ผลในการตอบของเด็ก ระดับประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลสอบที่ ออกมาช่ างขัด แย้งกับทัก ษะ
ความสามารถในการแสดงออกของเด็กที่เป็ นผลจากการพัฒนาของเขาเหลือเกิน ครู ท้ งั สองคนกาลัง
ช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหา ณ ที่น้ นั

255
จากกรณี ศึกษาที่ 4 เรื่ อง เหตุเกิดก่อนวันประกาศผลการเรี ยน จงเขียนสรุ ปสาระสาคัญ
ของเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นระบุเป้ าหมาย ระบุปัญหาหรื อคาถาม พร้ อมทั้งเลือกปั ญหาหรื อคาถามที่
สาคัญที่สุด ระบุสมมติฐานที่เป็ นไปได้ โดยใช้ ศาสตร์ การเรี ยนการสอนประกอบการตัดสิ นใจ
พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไข โดยใช้เหตุผลศาสตร์การเรี ยนการสอนสนับสนุนการคิดตัดสิ นใจนั้น
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แบบประเมินคุณลักษณะของผู้ทมี่ ีการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
คาชี้แจง
1. แบบประเมินคุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณฉบับนี้ ใช้ประเมินหลัง
การเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณขอนักศึกษาวิชาชีพครู เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
4 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา
3 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
2 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิเป็ นส่ วนน้อย
1 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ินอ้ ยมาก
2. แบบประเมินคุณลักษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด
และไม่ตอ้ งการทราบว่าผูต้ อบแบบประเมินเป็ นใคร จึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา ทั้งนี้ให้นกั ศึกษา
อ่านพิจารณาและตัดสิ นประเมินตนเองตามการรับรู ้ของนักศึกษาและตามความเป็ นจริ ง
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหนึ่ ง ที่ตรงกับพฤติกรรม หรื อการ
ปฏิบตั ิของนักศึกษา
ระดับพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิ
ข้อที่
1.
2.

คุณลักษณะของผูม้ ีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

5

4

3

2

1

มี ความกระตื อรื อร้ นและแรงจู งใจที่
จะค้นหาข้อเท็จจริ ง............................. .............. .............. ................ ............... ................
มีความสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล................... .............. .............. ................ ............... ................
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ระดับพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิ
ข้อที่

คุณลักษณะของผูท้ ี่มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

3.

มีความสามารถทาความเข้าใจ
วิเคราะห์ ประเมินข้อโต้แย้งและ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง……………..
มีความสามารถสรุ ปผลจากข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ....................
มีความเชื่อมัน่ ในสติปัญญาและ
ตระหนักถึงข้อจากัดของตนเอง..........
รับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์
ความเชื่อ และสมมติฐานในมุมมอง
ที่แตกต่าง............................................
เชื่อมัน่ ในข้อเท็จจริ งและหลักฐาน
มากกว่าความชอบหรื อความสนใจ
ส่ วนตัว...............................................
ระมัดระวังการเกิดอคติในการรับรู้
หรื อพิจารณามุมมองต่าง ๆ.................
มีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วติ ก
กังวลกับความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม....
มีความสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหา
ได้โดยไม่สับสนกับรายละเอียด
ปลีกย่อย..............................................
มีความกล้าทางปัญญาที่จะเผชิญและ
เข้าถึงความคิดแตกต่างจากความคิด
ของตนเอง...........................................
มีความอยากรู้อยากเห็น และอยาก
ค้นหาความจริ ง...................................
มีความมานะพยายามที่จะสื บค้น
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค...............................
มีความรับผิดชอบต่อผลการคิดของ
ตนเอง................................................

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

5

4

3

2

1

.............. .............. ................ ............... ................
.............. .............. ................ ............... ................
.............. .............. ................ ............... ................

.............. .............. ................ ............... ................

.............. .............. ................ ............... ................
.............. .............. ................ ............... ................
.............. .............. ................ ............... ................

.............. .............. ................ ............... ................

.............. .............. ................ ............... ................
.............. .............. ................ ............... ................

.............. .............. ................ ............... ................
.............. .............. ................ ............... ................
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ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู
ทีม่ ีต่อการเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. แบบสอบถามนี้ ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด และประสงค์จะทราบว่าผูต้ อบเป็ นใคร
จึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา ทั้งนี้ให้นกั ศึกษาอ่านพิจารณาและตัดสิ นใจตอบด้วยตนเองตามความ
เป็ นจริ ง
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหนึ่ ง ตามระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ข้อที่
1.
2.
3.

4.

ความพึงพอใจ
ด้ านเนือ้ หาสาระ
เนื้อหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสม
กับความสามารถของนักศึกษา............
เนื้อหาสาระจัดได้ตรงตามความ
ต้องการจาเป็ น....................................
เนื้อหาสาระมีความครบถ้วนเพียงพอ
ต่อการนาไปเป็ นพื้นฐานของ
การเรี ยนรู้............................................
เนื้อหาสาระมีความเป็ นปัจจุบนั ..........
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ข้อที่

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

ความพึงพอใจ
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรู ปแบบ
การทบทวนประสบการณ์เดิมทาให้
เกิดการเชื่อมโยงสู่ ประสบการณ์ใหม่..
การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรี ยน
ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน..............
การศึกษากรณี ศึกษาแต่ละกรณี
ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพครู ...
ปฏิสัมพันธ์ท้ งั ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มทาให้เกิดมุมมอง
ความคิดหลากหลาย............................
กระบวนการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
เอื้อต่อการพัฒนาการคิดและ
ตัดสิ นใจ.............................................
กระบวนการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
เอื้อต่อการประยุกต์ความรู้สู่
การปฏิบตั ิงานครู ................................
ระยะเวลาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบมีความเหมาะสม..............
บรรยากาศการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
เป็ นบรรยากาศเชิงบวก.......................
ด้ านสื่ อประกอบรู ปแบบ
เอกสารกรณี ศึกษามีความน่าสนใจ
ชัดเจนและทาความเข้าใจได้...............
ประเด็นคาถามของกรณี ศึกษาแต่ละ
กรณี ส่งเสริ มการคิดและการ
ตัดสิ นใจ.............................................
สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการนา
เสนอและการปฏิบตั ิมีความครบถ้วน
เพียงพอ..............................................
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ข้อที่

16.

17.

18.

19.

20.

ความพึงพอใจ
ด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจ
ทีไ่ ด้ รับ
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ศาสตร์การเรี ยนการสอน....................
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดพื้นฐานและการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ..............................
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพทางวิชาการและการให้
เหตุผลทางวิชาการ..............................
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบจะช่วยให้
สามารถปฏิบตั ิงานครู ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล............
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการสอนในภาพรวม...............
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ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ
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ประเด็นสนทนากลุ่ม
เกีย่ วกับรูปแบบการสอนและการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอน
ส่ วนที่ 1 ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
1 .…………………………………………………………………………………………………….
2. .…………………………………………………………………………………...……………….
3. .……………………………………………………………………………………………………
4. .………………………………………………………………………………….………………..
5. .…………………………………………………………………………………………….……..
ส่ วนที่ 2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
องค์ประกอบใดที่ควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุ ง อย่างไร
ประเด็นที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอน มีความเหมาะสมหรื อไม่
มีปัญหาหรื ออุปสรรคหรื อไม่ หรื อควรปรับปรุ งอย่างไร
ประเด็นที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการสอนช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
ในระดับใดและเป็ นอย่างไร
ประเด็นที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่มีต่อรู ปแบบการสอนและการนารู ปแบบการสอนไปใช้

263

แบบบันทึกสะท้ อนผลการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์
การเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
(Reflective Journal)
คาชี้แจง :
1. การเขี ยนบันทึ กนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรั บการพัฒนานักศึ กษา ทั้งนี้ ไม่มีผลต่อ
คะแนนรายวิชา จึงขอให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกอย่างอิสระ ตามความเป็ นจริ ง
2. ให้นัก ศึ ก ษาเขี ย นบัน ทึ กผลการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบ
การสอนแต่ละครั้ง
กรณี ศึกษาที่...........................เรื่ อง.......................................................................................................
นักศึกษาผูบ้ นั ทึก.........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียน
การสอนสาหรับอาจารย์ ผู้สอน

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ………… เรื่ อง …………………………………………………………….
กรณี ศึกษาที่.........................เรื่ อง.........................................................................................................
ผลการจัดการเรี ยนรู ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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กรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอนตาม
รู ปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

นายปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กรณีศึกษาที่ 1
คุณพ่ อคุณแม่ ครับ เรากาลังจะไปทางไหนกัน
โรงเรี ยนพัฒนวิทยา เป็ นโรงเรี ยนเอกชนแห่งใหม่ เปิ ดรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เป็ นปี แรก โรงเรี ย นนี้ จ ัดตั้ง ขึ้น โดยได้รับเงิ น สนับสนุ นจากองค์ก รเอกชนขนาดใหญ่แ ห่ งหนึ่ ง
เป็ นโรงเรี ยนในฝั นของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว กลุ่มหนึ่ งที่อาสาสมัคร
มาเป็ นกรรมการก่ อตั้งและดาเนิ นการ แนวคิดทางการสอนในระดับประถมศึกษาจึ งปรากฏใน
โรงเรี ยนนี้ ทั้งด้านอาคารสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวก หลักสู ตร การสอน และการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยน เป็ นต้น แนวคิด หลักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่เน้นการพัฒนาพหุ ปัญญาพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพเหมาะสมกับจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาการตามวัย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่สมบูรณ์พร้อมในวันข้างหน้า โรงเรี ยนแห่ งนี้ จึง
ไม่เน้นวิชาการที่เกินขอบเขตของหลักสูตรและความพอดีของหลักสูตร
ระยะแรกนั้น ผูป้ กครองต่างให้ความสนใจแนวคิดที่เน้นฐานของการพัฒนาผูเ้ รี ยน และ
นาบุ ตรหลานมาเรี ย นมากมายจนเรี ยกได้ว่าเกิ น จานวนรั บ เมื่ อเวลาผ่านไป ครบภาคเรี ยนแรก
ผูป้ กครองบางส่ วนเริ่ มคาดหวังให้โรงเรี ยนทบทวนแนวคิดและหันกลับมา เน้นวิชาการ อ่าน เขียน
และเรี ยนคิดคานวณ เพราะเขาเหล่านั้นเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้เฉพาะด้านเนื้ อหาวิชาของบุตรหลาน
ตนกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนรอบข้างที่เน้นวิชาการอย่างเคร่ งครัดจนเกินพอดี เนื้ อหาอัดแน่ น เด็ก
ไม่ได้เป็ นเด็กตามวัย
ก่ อนปิ ดภาคเรี ยน ผูป้ กครองของนักเรี ยน จานวนหลายคน ในชั้นของครู พศิ น และ
อินทิรา ซึ่ งสอนครู คู่ช้ นั เดี ยวกันมาพบผูบ้ ริ หารเพื่อแจ้งว่าจะขอนาบุตรออกจากโรงเรี ยนไปเรี ยน
โรงเรี ยนอื่ น ๆ ที่ เน้นวิชาการมากกว่า เพราะอยากให้ผูเ้ รี ยนอ่านเขียนและคิดคานวณคล่องเพื่อ
สอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ต่อไปดีกว่าจะรอให้เป็ นไปตามความพร้อมและความสามารถตามวัย
ดังแนวคิดและแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนแห่ งนี้ ตามความคิดของครู ท้ งั สองคนเห็ น
พ้องกันว่า เด็ก ทั้ง กลุ่ มนี้ มี แ นวโน้มและพัฒนาการไปในทางที่ ดี แ น่ น อน หากได้อยู่เรี ย นต่ อที่
โรงเรี ยนนี้ ต่อไป ช่ างน่ าเสี ยดายโอกาสของเด็กเหล่านั้นเหลือเกิ น เสี ยดายที่ผูป้ กครองไม่เข้าใจ
แนวความคิดในการพัฒนาผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 2
หลักสู ตรโรงเรียนชุมชนสามัคคี
โรงเรี ยนชุ มชนสามัคคีเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่ งใหม่ในสังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดแห่ งหนึ่ งในภาคกลาง เป็ นโรงเรี ยนที่ได้รับการคาดหวังให้เป็ นต้นแบบด้านหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในสังกัดเดียวกัน โรงเรี ยนมีครู จานวน 14 คน ซึ่ งต่างโอนย้าย
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดเดิม เปลี่ยนมาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่าง
สมัครใจ ส่ วนใหญ่เป็ นครู ที่สอนมานานตามหลักสู ตรเก่า ยกเว้น ครู วิภาพรที่เพิ่งเรี ยนจบได้ไม่นาน
และสอบบรรจุรับราชการได้เป็ นปี ที่ 3 ปี การศึกษาที่ จะถึงนี้ กระทรวงศึกษาธิ การเปลี่ยนหลักสู ตร
ใหม่เป็ นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรอิง
มาตรฐาน โรงเรี ยนต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในโรงเรี ยน
ในฐานะที่วิภาพรเป็ นครู ที่เรี ยนจบมาตามหลักสู ตรการฝึ กหัดครู 5 ปี เธอมีความรู ้เรื่ องกระบวนการ
จัดทาหลักสู ตรดีกว่าใคร เธอจึงได้รับมอบหมายให้เป็ นหัวหน้างานวิชาการที่ตอ้ งจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้สาเร็ จทันก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่กาลังจะมาถึงในอีก 2 เดือนข้างหน้า วิภาพรจึงคิดว่า
ไม่มีวิธีใดจะดีไปกว่าการปรับความคิดความเข้าใจของครู เพราะครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร รวมทั้งการนาหลักสู ตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เธอจึงปรึ กษา
ผูบ้ ริ หารเพื่อกาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่เพื่อนครู ให้ความรู ้พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อที่ ครู แต่ละคนจะได้นาไปใช้พฒั นาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง
สาหรับครู สาวแล้ว งานนี้เป็ นงานที่ยง่ิ ใหญ่ ต้องประสานงานมากมายกับบุคคลในโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยนที่หลากหลายวัยและประสบการณ์ ต้องให้ความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสู ตร
และต้องติดตามงานให้สาเร็ จลุล่วงอีก ทั้งยังมีเงื่อนไขของระยะเวลาการดาเนิ นงาน วิภาพรควรทา
อย่างไรให้งานนี้ประสบความสาเร็ จ

269
ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 3
เราจะสอนเนือ้ หาอะไรให้ เป็ นไปตามหลักสู ตร
ปั จจุบนั ทุกโรงเรี ยนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่คณะครู ได้ร่วมกันพัฒนา แม้วา่ จะตั้งอยูบ่ น
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ เ ดี ย วกัน ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน แต่ ห ลัก สู ต รของ
ต่างสถานศึกษากันย่อมมีความโดดเด่น น่ าสนใจ และท้าทายความอยากรู ้อยากเรี ยนแตกต่างกัน
หลักสู ตรสถานศึกษาจึงเป็ นความภาคภูมิใจและเป็ นความสาเร็ จจากน้ าพักน้ าแรงของครู ทุกคนใน
โรงเรี ยน
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนของเรา มีการจัดหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่น่าสนใจ การแบ่ง
บทเรี ยนแตกต่างกันไปบ้างจากในหนังสื อเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็สอนได้ครบถ้วน ปี นี้
โรงเรี ยนของเราได้รับงบประมาณซื้ อหนังสื อตามโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี หนังสื อเล่มใดหนอที่จะ
เป็ นเนื้ อหาที่เหมาะสมของ แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละวัย ครู ทุกคน
ครุ่ น คิ ด เพราะต้อ งให้ค าตอบแก่ ร องผูอ้ านวยการฝ่ ายวิ ช าการ ในการประชุ ม ของโรงเรี ย นใน
วันรุ่ งขึ้น เพื่อสรุ ปคาตอบของครู ทุกคนและจัดซื้อหนังสื อได้ทนั ก่อนวันเปิ ดภาคเรี ยน
ในที่ ป ระชุ ม กลุ่ ม ครู อ าวุ โ สของโรงเรี ย นเสนอให้ ซ้ื อ หนัง สื อ เรี ย นของกระทรวง
ศึกษาธิการในรายวิชาที่มีการจัดทาไว้แล้วในวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และสังคมศึกษา
และที่เหลือให้ซ้ื อหนังสื อและแบบฝึ กหัดของสานักพิมพ์เอกชนแห่ งหนึ่ ง เพราะโรงเรี ยนจะได้รับ
ส่ วนลด และการบริ จาคเป็ นการคื นกาไรแก่ โรงเรี ยนที่ มากกว่าสานักพิมพ์คู่แข่งแห่ งอื่ น และที่
สาคัญตัวแทนจาหน่ายเป็ นผูท้ ี่คุน้ เคยกับทางโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจสั่งซื้ อตามเสนอ
แม้ว่าครู หลายคนจะแสดงความคิดเห็นด้วยกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของหนังสื อและความตรงตาม
หลักสู ตรก็ตาม
ครู ภู ริ ท ัต ในฐานะผูป้ ฏิ บ ัติ ค นหนึ่ ง มี ค วามกัง วลใจอยู่ไ ม่ น้อ ย เขาก าลัง เขี ย นแผน
การจัดการเรี ยนรู ้และเตรี ยมเนื้ อหาความรู ้เพื่อสอนในภาคเรี ยนถัดไป เขาคิดถึงหลักการ แนวคิดใน
การคัดเลือกเนื้อหาที่เคยเรี ยนมาสมัยปริ ญญาตรี เขากาลังจะพัฒนาเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
ตามหลักสู ตรเพื่อเติมเต็มในส่ วนที่ขาดไป และพิจารณาคัดเนื้ อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ งปรากฏอยูต่ าม
หนังสื อเรี ยนออกไป เขาควรจะทาอย่างไรดีเพื่อสอนเนื้อหาให้เป็ นไปตามหลักสูตร
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 4
ความข้ องใจของครู กานดา
การประชุมเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สมศ. ของโรงเรี ยนพัฒนปั ญญา ซึ่ งทางโรงเรี ยนจัดขึ้นมีกาหนด 2 วัน การประชุมวันแรกทาให้ครู
กานดาซึ่งเป็ นครู ใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาจากสถาบันฝึ กหัดครู ที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง รู ้สึกคับข้องใจกับ
หลายประเด็นที่ได้รับฟั งจากเพื่อนครู ในขณะที่พวกเขากาลังสนทนาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย ใน
เรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เนื่องจากเป็ นครู ใหม่ เธอจึงเป็ นผูร้ ับฟั งที่ดีและมีการ
แสดงความคิ ดเห็ นตามสมควร คื นวันนั้นเธอกลับมานั่งคิดทบทวนสิ่ งที่ ได้รับฟั งมา ซึ่ งมี หลาย
ประเด็นที่เธอยังลังเลสงสัยว่า การจัด การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นรู ปแบบหรื อวิธีสอน
วิธีหนึ่ งที่ครู ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่เหมือนกันจริ งหรื อ ต้องให้อิสระให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตาม
ลาพังโดยครู คอยอานวยความสะดวกจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งบรรยาย เพราะการบรรยาย
เป็ นการท่องจาวิธีสอนที่เน้นบทบาทครู มากกว่านักเรี ยนจริ งหรื อ และนักเรี ยนไม่ตอ้ งท่องจา เพราะ
เห็ นว่าเป็ นวิธีที่ไม่พฒ
ั นากระบวนการคิดจริ งหรื อ ยิ่งคิดทบทวนเท่าไรความคับข้องใจก็ยิ่งเพิ่ม
ทวีคูณ เพราะนั่นเป็ นเรื่ องสาคัญซึ่ งหมายถึ งการเกิ ดหรื อไม่เกิ ดการเรี ยนรู ้ของเด็ก ๆ หลายคนมี
เป็ นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เคยเรี ยนมา เธอต้องทาอะไรสักอย่าง
เธอจึงตัดสิ นใจว่า วันรุ่ งขึ้นจะนาเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสาหรับทุกคน ไม่ว่าจะ
ทาได้มากหรื อน้อยก็ตาม เธอก็จะทาให้ได้ เธอจึงทบทวนความรู ้จากเอกสารตาราทางการสอนที่มี
อยู่ พร้อมทั้งสื บค้นเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลในระบบอินเตอร์เนต และเตรี ยมเอกสารนาเสนอแก่เพื่อน
ครู ตลอดทั้งคืนนั้น กานดาจะทาสาเร็ จไหม
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 5
จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอย่ างไรให้ บรรลุเป้าหมาย
“อะไรเอ่ย บ้านน้อยสี แดง มีร้ ัวแข็งแรงสี ขาว” เสี ยงของครู ธนากาลังสนทนาซักถาม
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ด้วยปริ ศนาคาทาย เขากาลังนาเข้าสู่ บทเรี ยนเรื่ องการรักษาความ
สะอาดของฟันในวิชาวิทยาศาสตร์ เหงือกและฟันครับ “เหงือกและฟันค่ะ” คุณครู นักเรี ยนช่วยกัน
ตอบด้วยแววตาเป็ นประกายแสดงให้เห็นถึงความอยากรู ้อยากเรี ยน จากนั้นครู ธนาได้นาแบบจาลอง
ฟั นมาให้นกั เรี ยนดู ประกอบการสนทนาซักถามเกี่ยวกับฟั น ลักษณะของฟั นและวิธีการแปรงฟั น
ของนักเรี ยนแต่ละคน แล้วอธิ บายและสาธิ ตวิธีการแปรงฟั นที่ถูกต้อง โดยใช้แปรงสี ฟันของจริ ง
และแบบจาลองฟั นนั้น เขาแจกขนมโก๋ ให้นกั เรี ยนรับประทานคนละคา สองคา เด็ก ๆ มีความสุ ข
กับ การรั บ ประทานมาก จากนั้น ให้นัก เรี ย นแยกย้า ยกัน แปรงฟั น โดยให้นัก เรี ย นจับ คู่ กัน เพื่ อ
ตรวจสอบความสะอาดของฟั นซึ่ งกันและกัน และนักเรี ยนให้อาสาสมัครที่ แปรงฟั นได้สะอาด
อธิ บายและสาธิ ตวิธีแปรงฟั น รวมทั้งให้นักเรี ยนที่แปรงฟั นยังไม่สะอาดเท่าที่ ควร บอกวิธีการ
แปรงฟั นที่ ตนเองปฏิ บตั ิ และแก้ไขการแปรงฟั นของตนเองให้สะอาดขึ้น จากนั้นทุกคนร่ วมกัน
ร้องเพลงแปรงฟั นและแสดงท่าทางประกอบเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน ก่อนมอบหมายงานให้นกั เรี ยน
เขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการรักษาความสะอาดของฟัน เด็ก ๆ ต่างวาดเป็ นภาพบ้าง เขียนประกอบ
บ้าง เด็กสนุ กและเกิดการเรี ยนรู ้ การสอนของครู ธนาช่างน่าประทับใจพวกเราเหลือเกิน ใช้เวลาได้
คุม้ ค่า และบรรลุจุดประสงค์ ครู ธนาภาคภูมิใจและคิดจะออกแบบการเรี ยนรู ้ให้ดีเช่นนี้ทุก ๆ วัน
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 6
จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่ างไรดี
หลัง จากจบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา ด้ว ยคะแนน
ปานกลาง ทศพล บรรจุเข้ารับราชการครู ได้ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ง เขาต้อง
รายงานตัวเข้าทางานและเริ่ มงานสอนในปี การศึกษาที่กาลังจะมาถึง ดังนั้น ในช่ วงปิ ดภาคเรี ยน
เขาจึ งเข้าโรงเรี ยนเพื่อช่ วยครู รุ่ นพี่ตรวจข้อสอบ และรวบรวมคะแนนผลการเรี ยน ตลอดจนงาน
ธุ รการและโครงการต่าง ๆ นั้นถือเป็ นการสร้างความคุน้ เคยและฝึ กประสบการณ์ก่อนปฏิบตั ิงาน
จริ ง
จากการประชุมของโรงเรี ยน ผูอ้ านวยการมอบหมายให้ครู ทศพล สอนวิชาคณิ ตศาสตร์
จานวน 4 ชัว่ โมง และวิทยาศาสตร์ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งมีจานวน
3 ห้องเรี ยน ครู ทศพลไม่มีความมัน่ ใจตนเองเท่าไรนักว่าจะสามารถสอนได้ดีหรื อไม่ เพราะแท้จริ ง
แล้ว เขานั้นถนัดสอนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษามากกว่า เพราะมี ประสบการณ์ จากการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครั้ งยัง เป็ นนัก ศึ ก ษามาพอสมควร ชี วิ ต จริ ง ของความเป็ นครู ม าถึ ง แล้ว
เขาปฏิญาณว่าจะพยายามทาให้ดีถึงไม่ได้สอนในวิชาที่ชอบ แต่ตอ้ งชอบในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
ให้สอน
ทศพลคิดวางแผนเตรี ยมการสอนไว้แต่เนิ่น ๆ เขาทบทวนประสบการณ์จากการเรี ยนที่
ผ่านมาเกี่ ยวกับขั้นตอนการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เขารู ้ สึกว่าเป็ นเรื่ องยากกว่าจะเขียนได้
แต่ละแผน เมื่อยังเรี ยนอยู่ตอ้ งทาแผนการสอนส่ งอาจารย์ก็คดั ลอกบ้างและปรับปรุ งจากของรุ่ นพี่
และของสานักพิมพ์เอกชนบ้าง ปี นี้ หลักสู ตรเปลี่ยนใหม่แผนการสอนที่วางจาหน่ ายยังไม่มี และ
ไม่มีแผนรุ่ นพี่ให้ดูเป็ นตัวอย่าง เมื่อสอบถามจากครู รุ่นพี่ในโรงเรี ยน ก็แนะนาให้เขียนเพียงคร่ าว ๆ
สาหรั บส่ งฝ่ ายวิชาการก็พอ เพราะหลายคนก็ทาเช่ นนั้น ทศพลควรจะทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างไรดี
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 7
ตั้งใจเรียนกันดีไหมครับ
คมสัน เป็ นครู หนุ่มรู ปร่ างสูงใหญ่ บิดาและมารดาของเขาเป็ นครู ประถมศึกษา เขาจึง
ชอบเรี ยนครู และชอบสอนเด็กเล็ก ๆ มาตั้งแต่ตน้ เขามีประสบการณ์การสอนในชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ยนประถมศึกษาในอาเภอห่ างไกลมาระยะเวลาหนึ่ ง ปี นี้ คมสันได้รับการอนุ มตั ิ
ให้ยา้ ยกลับภูมิลาเนาซึ่งอยูใ่ นอาเภอเมือง ตามที่เคยร้องขอไว้เมื่อหลายปี ก่อน เขาได้สอนที่โรงเรี ยน
อนุ บาลประจาจังหวัดในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพราะครู ในชั้นนั้นเพิ่งเกษียณอายุราชการไป จาก
เดิ มเขาเคยสอนนัก เรี ย นที่ โรงเรี ย นในชนบท ซึ่ งนักเรี ย นในแต่ละชั้นปี มี เพียงไม่ กี่คน เขาต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นมาสอนนัก เรี ย นที่ มี ถึง 40 คน และนัก เรี ย นซุ ก ซน นัก เรี ย นวุ่น วาย นัก เรี ย นไม่ ฟั ง
นักเรี ยนส่ งเสี ยงดังแข่งกับครู ห้ามเท่าไรก็ไม่ช่วยให้ดีข้ ึน คมสันควบคุมชั้นเรี ยนไม่ได้ คมสันรู ้สึก
เป็ นกังวลใจที่สุด บ่อยครั้งที่ครู รุ่นพี่ขา้ งห้องรู ้สึกขัดใจอยูบ่ า้ ง เพราะเสี ยงดังรบกวนการสอน และ
เดินมาชาเลืองมองเป็ นระยะ มาช่วยควบคุมชั้นเรี ยนบ้างโดยดุว่าเด็ก ๆ ด้วยสี หน้าและน้ าเสี ยงที่เด็ก
ๆ รู ้สึกเกรงกลัว แต่สกั พักเมื่อเขากลับไปแล้ว นักเรี ยนก็แสดงพฤติกรรมอย่างเดิม คมสันไม่เห็นด้วย
กับวิธีการกากับพฤติกรรมในเชิงลบดังเช่นที่เห็นครู รุ่ นพี่ใช้กนั อยูเ่ ท่าใดนัก เพราะเขาเป็ นครู รุ่ นใหม่
เขาเป็ นความหวังของสังคม เขาต้องมีวิธีการที่ดีกว่า เขากาลังนึ กถึงเทคนิควิธีการเตรี ยมเด็กให้สงบ
ที่ได้เคยเรี ยนและฝึ กมา คมสันจะแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่างเร่ งด่วนด้วยตัวเอง
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 8
อุบัตเิ หตุรายสั ปดาห์
บ้า นคุ ณ ครู เ ป็ นชื่ อของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเอกชน ที่ กาลังเป็ นที่ นิย ม เพราะเป็ น
โรงเรี ยนเปิ ดใหม่ อาคารสถานที่ตกแต่งสวยงามสะอาดตา พื้นที่ใช้สอย สนามหญ้า และสนามกีฬา
กว้า งขวาง เหมาะสมเกิ น กว่ า สั ด ส่ ว นของนัก เรี ย นที่ มี เ พี ย งห้อ งละ 25 คน ครู ป ระจ าชั้น และ
ครู ประจาวิชา เป็ นครู หนุ่ มสาวที่เพิ่งจบการศึกษามาไม่นาน แม้ยงั ไม่มีประสบการณ์ แต่มีความรู ้
ความสามารถ ซึ่ งพิจารณาได้จากเกี ยรติ นิยมที่ ทุกคนได้รับในระดับปริ ญญาตรี ทุกคนมี ความ
เชื่อมัน่ ในคุณวุฒิของตนเอง และปฏิบตั ิงานวิชาการได้ไม่บกพร่ อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์
คือ อุ บตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้ น อยู่เสมอกับนักเรี ยนนับตั้งแต่การพลัดตกหกล้มเล็ก ๆ น้อย ๆ จนกระทัง่
เลือดตกยางออก ต้องนาตัวส่ งโรงพยาบาล ซึ่ งล้วนเกิดขึ้นจากความอยากรู ้อยากลอง ความซุกซน
มีพลังมาก และความต้องการ การเคลื่อนไหวตามลักษณะธรรมชาติ ตามวัยของเด็กประถมศึกษา
ตอนต้นนั่นเอง ในวันนี้ เหตุการณ์รุนแรงที่สุดที่เคยมี เกิ ดขึ้นในช่วงเวลาพักกลางวัน ในพื้นที่เวร
รับผิดชอบของครู ภทั ราวรรณ นักเรี ยนหญิงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 คนหนึ่ งตกลงมาจากเครื่ องเล่น
ไม้ขนาดใหญ่กลางสนาม แม้จะไม่สูงมาก แต่ศีรษะของเขากระทบเข้ากับพื้นสนามหญ้าเทียม
ภัทราวรรณไม่ทนั เห็นเหตุการณ์ในขณะที่นกั เรี ยนคนนั้นตกลงมา เธอมองเห็นนักเรี ยนมุงดูอะไร
สักอย่าง จึ งเดิ น เข้าไป และพบว่ามีนักเรี ยนหญิงตกจากเครื่ องเล่น นั่งร้ องไห้อยู่ ซึ่ งมองไม่เห็ น
บาดแผลภายนอก เธอซักถามนักเรี ยนในที่น้ นั พอเป็ นพิธี แล้วก็ส่งนักเรี ยนขึ้นห้องไปเรี ยนตามปกติ
โดยไม่ แ จ้ง อาจารย์ท่า นอื่ น ทราบแต่ อย่างใด เด็ก หญิ งคนดังกล่ าวนั่ง เรี ย นด้ว ยความเซื่ องซึ ม
ไม่พูดจา จนครู ประจาชั้นสังเกตเห็นได้ แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะคิดว่าเด็กคงเล่น
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กรณีศึกษาที่ 9
เด็กไม่ ส่งงาน : ความรับผิดชอบของใคร
ลัคนา ย้ายมาเป็ นครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ของโรงเรี ยนเทศบาลที่มีชื่อเสี ยง
แห่ งหนึ่ งในจังหวัด สอนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เธอเป็ นคนเรี ยนเก่ง มีความตั้งใจและมี
ความคาดหวังกับนักเรี ยนสู ง เธอมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนานักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ ครู ลคั นาเตรี ยมการสอน
เป็ นอย่างดี และออกแบบการวัดและประเมินผลโดยมีคะแนนการสอบและผลงานภาคปฏิบตั ิใน
สัดส่ วนที่ เหมาะสม สาหรั บงานภาคปฏิบตั ิแต่ละชิ้ น เธอออกแบบในลักษณะบูรณาการความรู ้
ทักษะ สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ นั แต่ละงานจึงเป็ นงานสาคัญตามแนวคิด
การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) การสอนในชั้นเรี ยนของครู ลคั นามีความ
ชัดเจนดี มีความจริ งจังและเคร่ งครัดในกฎกติกา แต่ก็ยงั มีบรรยากาศเชิงบวกให้พบเห็นได้ เด็ก ๆ
ตั้งใจเรี ยนกับครู ลคั นาดี พอสมควร แต่เด็ก ๆ ส่ งงานครู ลคั นาไม่ครบจานวน ทั้งที่ เป็ นงานเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้และงานสาหรับการประเมิน ซึ่งเป็ นปัญหาที่ต่อเนื่องของครู ลคั นาเรื่ อยมา ครู ลคั นา
ติดตามงานเด็กที่ยงั ไม่ส่งเพียงครั้งหรื อสองครั้งตามความเหมาะสมตามกฎกติกาที่วางไว้เท่านั้น
โดยถือเป็ นความรับผิดชอบและเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบของเด็กที่กาลังย่างเข้าสู่ วยั รุ่ น ก่อนสอบ
ปลายภาคเรี ยน นักเรี ยนที่ยงั ส่ งงานไม่ครบถ้วนถึงหนึ่งในสามของห้อง เธอตัดสิ นใจรวมคะแนน
เก็บและคะแนนสอบเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนโดยไม่ลงั เล
วันนี้ เป็ นวันประกาศผลสอบ ลัคนากาลังพบปั ญหา เด็ก ๆ เสี ยใจที่เห็ นเกรดในสมุด
รายงานผลการเรี ยนซึ่ งอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพึงพอใจเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทยและ
สังคมศึกษา เธอเสี ยใจอยูเ่ หมือนกันที่เห็นแววตาของเด็กเศร้าสร้อย ผูป้ กครองรวมตัวกันมาขอพบ
เธอเรื่ องผลการเรี ย นของบุ ต รหลานที่ ไ ด้ใ นเกณฑ์ต่ า ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การเรี ย นต่ อในระดับ
มัธยมศึ กษา เธอยึดมัน่ ในหลักวิชาการที่ใช้และให้คาอธิ บายไปตามนั้น ผูป้ กครองไม่ฟังเหตุผล
เพราะเห็นว่าเป็ นหน้าที่ของครู ในการติดตามช่วยเหลือนักเรี ยน เรื่ องนี้ ตอ้ งถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูป้ กครองกาลังจะไปร้องเรี ยนครู ลคั นา
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กรณีศึกษาที่ 10
เหตุเกิดทีโ่ รงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรี ยนเพลินปั ญญาของพวกเราได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ให้เป็ น
โรงเรี ยนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ
สนับสนุ นการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ และระบบอิ นเตอร์ เนต ตลอดจนเครื่ องฉายที่ ทนั สมัยครบชุ ด
ครบทุกห้องเรี ยน ผูบ้ ริ หารแจ้งนโยบายให้ครู ทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งการนาเสนอ
เนื้ อหาความรู ้ ผ่าน แผนภู มิ ภาพ ใบงาน และใบกิ จกรรมให้ผลิ ตและฉายผ่านระบบเทคโนโลยี
ทั้งหมดเพื่อให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ จากสื่ อที่ ทนั สมัยและสามารถบันทึ กไว้เป็ นหลักฐานสาหรั บการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อีกประการหนึ่ง ครู ท้ งั โรงเรี ยนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะครู รุ่นเก่าที่
ไม่มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดีเพียงพอ สื่ อที่ ครู เหล่านั้นผลิ ตจึ งขาดคุ ณภาพ
การนาไปใช้ไม่ราบรื่ นสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็ น
ครู ฐิติ ครู สุรทิน และครู ปิ่นผกา ครู หนุ่มสาวรุ่ นใหม่เป็ นครู พนั ธุ์ใหม่ ซึ่ งเป็ นนักเรี ยน
ทุนการผลิตครู ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุรับราชการในโรงเรี ยนนี้มาเป็ นเวลา 3 ปี แล้ว พวกเขา
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของผูบ้ ริ หารดังกล่าวทั้งหมดทุกประเด็น เพราะตามทฤษฎีและหลักการ
การสอนระดับประถมศึกษานั้น ผูเ้ รี ยนควรได้เรี ยนจากสื่ อที่หลากหลายทั้งจากของจริ ง จากการ
สัมผัสและสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นต้น พวกเขารวมตัวกันเข้าพบ
ผูบ้ ริ หารเพื่อขอโอกาสชี้ แจงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดการทบทวน แต่แล้วก็ไม่เกิดผลใด ๆ
ทั้งสิ้ น เขาทั้งสามคนกลายเป็ นคนหัวแข็งในสายตาผูบ้ ริ หาร และเพื่อนครู ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนครู
บางส่ วนที่เข้าใจและเห็นใจ แต่ก็แสดงออกไม่ได้ ครู ฐิติ ครู สุรทิน และครู ป่ิ นผกา กาลังขาดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และสับสนระหว่างการนาทฤษฎีสู่ การปฏิบตั ิ แต่พวกเขาก็ไม่ทอ้ ถอย
แต่อย่างใดพวกเขากาลังคิดหาทางออกใหม่ที่เหมาะสมกับบริ บท
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กรณีศึกษาที่ 11
วัดและประเมินผลอย่ างไรให้ เป็ นธรรม
อุษา เป็ นครู ที่เรี ย นจบสาขาวิชาการประถมศึ กษา เธอชอบและมี ความสามารถทาง
ภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยเรี ยน เธอเป็ นครู ประจาชั้นและสอนภาษาไทยมาหลายปี และเคยได้รับรางวัล
ครู ภาษาไทยดีเด่นในระดับอาเภอ เธอภาคภูมิใจและมีความเชื่อมัน่ ในแนวทางการสอนของตนเอง
ปี การศึกษาที่กาลังจะมาถึง เป็ นปี ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการเรี ยนการสอน และการประเมิน
ที่เรี ยกว่า การออกแบบการเรี ยนการสอนแบบย้อนกลับ หรื อ Backward Design ทุกโรงเรี ยนมุ่ง
เตรี ยมความพร้อมเพื่อให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งโรงเรี ยนของครู อุษา ที่ทุก ๆ คนใน
โรงเรี ยนกาลังลังเลสงสัย รวบรวมเอกสาร ปรึ กษาหารื อเพื่อเตรี ยมแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
ประเมิ นผลการเรี ยนซึ่ งเป็ นจุ ดเน้นตามแนวทางดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการทาเพราะต้องทาโดยระบบ
ไม่ใช่เพราะความอยากทา ครู อุษาจึงไม่เต็มใจทาเท่าที่ควร เธอจึงปฏิบตั ิอย่างที่เคยปฏิบตั ิเสี ยเป็ น
ส่ วนใหญ่
ปี นี้ ครู อุษาสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นห้องที่ผลการเรี ยนดีที่สุดของ
โรงเรี ยน นักเรี ยนมีความตั้งใจ ผูป้ กครองก็ใส่ ใจการเรี ยนการสอน การสอบกลางภาคเรี ยนแรก เธอ
ให้ นั ก เรี ยนเขี ย นเรี ยงความในหั ว ข้อ สิ่ ง ดี ๆ ที่ มี ใ นจัง หวัด ของเขา เธอมี ค วามต้อ งการวัด
ความสามารถทั้งด้านการเรี ยน การสื่ อสาร สื่ อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ หัวข้อที่กาหนด
จึ งค่อนข้า งเปิ ดกว้า ง แต่ ก็ไ ม่ เ กิ น ความสามารถของนัก เรี ย นในห้อ งของเธอ หลังจากตรวจให้
คะแนนเป็ นที่เรี ยบร้อย นักเรี ยนในห้องได้คะแนนแตกต่างกันมาก แม้ว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น
เกณฑ์ผ่า นก็ ต าม นัก เรี ย นและผูป้ กครองซัก ถามครู อุ ษ าด้ว ยความอยากรู ้ ข ้อ ผิ ด พลาดเพื่ อ หา
แนวทางแก้ไข คาตอบที่เธอให้กบั ผูป้ กครอง แต่ละครั้ง แต่ละคน ไม่สอดคล้องตรงกัน เธอมีเกณฑ์
การให้คะแนนอย่างไร มีหรื อไม่ ผูป้ กครองทุกคนไม่แน่ใจ แต่ดว้ ยความเกรงใจกันทุกฝ่ ายจึงปล่อย
ผ่านเรื่ องนี้ ไปไม่เกิดเรื่ องราว ส่ วนครู อุษานั้นรู ้สึกคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดมาก เธอมีความเป็ น
เลิศทางการสอนภาษาไทย สายตาของเธอแหลมคมพอที่จะตรวจงาน และตัดสิ นใจได้วา่ นักเรี ยนคน
ไหนควรได้คะแนนเท่าไร เหตุใดจึงไม่เชื่อเกณฑ์ของเธอ
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ประเด็นอภิปราย
1. สาระสาคัญของเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณี ศึกษา มีอะไรบ้าง
เป็ นอย่างไร การคัดเลือกเกี่ยวกับกรณี ศึกษานี้มีเป้ าหมายอย่างไร
2. จากกรณี ศึกษาที่กาหนด มีปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งแก้ไขหรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
มีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
5.
วิธีการหรื อคาตอบที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร ศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่เป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอย่างไร
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กรณีศึกษาที่ 12
ออกข้ อสอบอย่ างไรให้ เหมาะสม
ณ โรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ง โรงเรี ยนนี้ มีความพร้อมทั้ง
ระบบบริ หาร ระบบวิชาการ และกิจการนักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่ ายต่าง ๆ ตลอดจน
ผูป้ กครองและนักเรี ยนจึงเป็ นปั จจัยนาเข้าที่มีคุณภาพ เด่นเดื อนเป็ นครู คนใหม่ที่มาสอบคัดเลือก
เป็ นครู เธอมีประสบการณ์ในการทางานในโรงเรี ยนเอกชนเล็ก ๆ มาบ้าง ในราว 2 ปี โดยผูส้ อนใน
ชั้ นประถมศึ ก ษาตอนปลาย ส าหรั บ ที่ โ รงเรี ยนแห่ ง นี้ เธอได้รั บ มอบหมายให้ ส อนในชั้ น
ประถมศึกษา ปี ที่ 1 ทาหน้าที่เป็ นครู ประจาชั้นและสอนวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ของเธอ
ในระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนสอบกลางภาคเรี ยนดาเนิ นไปได้ดว้ ยดีโดยมีขอ้ จากัดเพียงเล็กน้อยใน
เรื่ องของการควบคุมชั้นเรี ยน การสื่ อสารกับนักเรี ยน และกิจกรรมที่ดูราบเรี ยบ ไม่เร้าความสนใจ
ซึ่งผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการได้สังเกตการสอนและชี้แนะให้ปรับแก้ไขในเรื่ องดังกล่าว แต่หลังจากสอบ
กลางภาคเรี ยนแล้ว ผลการเรี ยนของนักเรี ยนในความรับผิดชอบของครู เด่นเดือนออกมาในเกณฑ์ที่
ไม่น่าพึงพอใจ ผูป้ กครองรวมตัวกันเรี ยนร้องให้เปิ ดเผยข้อสอบและการตรวจให้คะแนน เด่นเดือน
หนักใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะไม่รู้ดว้ ยซ้ าว่าเธอทาสิ่ งใด ผิดพลาดไปอย่างไรกับการสอบ
ครั้งนี้
เด่นเดือน ถูกรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการเรี ยกพบเพื่อชี้แจง ซึ่งได้พบว่าข้อสอบของเธอ
นั้นเป็ นแบบอัตนัยชนิ ดเขียนอธิ บายสั้น ๆ ออกข้อสอบตามจุดประสงค์ทุกประการ โดยมีตาราง
วิเคราะห์ขอ้ สอบยืนยัน ขณะที่สอบเธอจะอ่านโจทย์ให้นกั เรี ยนฟั งและเว้นระยะเวลาให้เขียนตอบ
เธอยืนยันว่าข้อสอบที่ใช้เป็ นข้อสอบที่ดี เอื้อต่อการคิด เป็ นไปตามรู ปแบบของการวัดและประเมิน
แนวใหม่ และสามารถใช้วดั การคิดวิเคราะห์และเขียนด้วยอีกประการหนึ่ง รองผูอ้ านวยการขอร้อง
ให้เธอศึกษาทบทวนความคิดอีกครั้งหนึ่ ง ข้อสอบนี้ ยงั มีขอ้ จากัด หากพิจารณาในแง่วุฒิภาวะของ
เด็ก และนัดหมายทาความเข้าใจกันในวันถัดไป
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ในประเด็นใดบ้าง ประเด็นใดที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
เพราะเหตุใด
3. มีวิธีการใดบ้างที่มีความเป็ นไปได้และสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
4. ศาสตร์การเรี ยนการสอน ที่นามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบ
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กรณีศึกษาที่ 13
การพัฒนาวิทยฐานะของครู ดลชัย
ดลชัย เป็ นครู รุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้าทางวิชาชี พครู เขามีความใฝ่ ฝั นจะเป็ นครู
วิทยฐานะตั้งแต่เริ่ มทางาน เขาเป็ นคนมีความรู ้ความสามารถคนหนึ่ งในโรงเรี ยน แนวโน้มในการ
พัฒนาตนและพัฒนางานมีอยูไ่ ม่นอ้ ยเลยในตัวเขา
ดลชัย ปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้ไ ม่ บ กพร่ อ ง ทั้ง ด้า นงานสอน งานธุ ร การ
งานกิ จ การนัก เรี ย น และงานที่ ผูบ้ ริ ห ารมอบหมายให้ท า แต่ เ ขาไม่ ริ เริ่ ม งาน ไม่ อาสางานของ
โรงเรี ยน เพราะเขาต้องการเวลาสาหรับการทาวิทยฐานะ เว้นแต่การเตรี ยมนักเรี ยนที่มีความสามารถ
บางคนในชั้นเพื่อเข้าประกวดหรื อแข่งขัน เขาจะทาเต็มที่เพื่อให้ได้รับรางวัลซึ่ งจะสร้างชื่อเสี ยงให้
ทั้งนักเรี ยนและตัวเขา ส่ วนนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในชั้นก็จะได้รับการสอนตามปกติทวั่ ไป ซึ่ งครบ
เนื้ อหาตามหลักสู ตร ดลชัยสนใจจะพัฒนาและศึกษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เพราะเป็ นเนื้ อหาที่พฒั นาแบบฝึ กได้ง่าย สาหรับสาเหตุที่เขาอยากทา
แบบฝึ กเพราะครู รุ่นพี่หลาย ๆ คนได้เลื่อนวิทยฐานะแล้วด้วยการพัฒนาแบบฝึ กในวิชา ต่าง ๆ เขา
มีแนวทางจากการดูตวั อย่างผลงาน แม้มิได้คดั ลอก แต่ก็เป็ นการเลียนแบบอย่างมีศิลปะ เขาดูแนว
ทางการสร้างแบบฝึ กจากแบบฝึ กหัดของสานักพิมพ์หลายแห่ ง แล้วนามาผสมผสานเป็ นนวัตกรรม
ของตนเอง เขาทดลองสอนโดยใช้แบบฝึ กในภาคเรี ยนนี้ เด็ก ๆ จะเรี ยนจากแบบฝึ กของเขาแทน
แบบฝึ กของกระทรวงศึกษาธิ การ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองปรากฏว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากแบบฝึ ก
ของเขาได้ดี แบบฝึ กนี้ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ดลชัยไม่ผา่ นการประเมินวิทยฐานะ โดยคณะกรรมการ
ประเมินมีขอ้ สังเกตหลักว่า งานนี้ ไม่เป็ นงานออกแบบการเรี ยนการสอนจากสภาพปั ญหาที่แท้จริ ง
เป็ นการทาตามความสนใจส่ วนตัวของครู ขาดความคิดสร้ างสรรค์ และไม่เกิ ดคุณค่าแก่ แวดวง
วิชาการเท่าที่ควรจะเป็ น ดลชัยผิดหวัง ดลชัย เสี ยใจ ดลชัยคิดจะฟ้ องร้องคณะกรรมการประเมิน
ผลงาน
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(ตัวอย่ าง)
แผนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบการเรียนการสอนตาม
รู ปแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาทางศาสตร์ การเรียนการสอน
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

นายปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 3
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาปรัชญาการศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 1 คุณพ่อคุณแม่ครับ เรากาลังจะไปทางไหนกัน
สาระสาคัญ
ปรั ช ญาการศึ ก ษาไทยมี 5 ปรั ช ญา ได้แ ก่ สารั ต ถนิ ย ม นิ รัน ตรนิ ย ม พิ พ ฒ
ั นนิ ย ม
อัตถิภาวนิ ยม และปฏิรูปนิ ยม การจัดการประถมศึ กษาเป็ นการผสมผสานปรัชญาการศึกษามาเป็ น
แนวทางสาหรับการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสมกับบริ บท
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิ บาย ความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดทางการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
ปรัชญาการศึกษาแต่ละปรัชญาได้
2. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ได้
3. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
1. ความหมายและความสาคัญของปรัชญาการศึกษา
2. ปรั ชญาการศึ กษาไทย แนวสารั ตถนิ ยม นิ รันตรนิ ยม พิพฒ
ั นนิ ยม อัตถิภาวนิ ยม
และปฏิรูปนิยม
3. การนาปรัชญาการศึกษาไปประยุกต์ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับปรัชญาการศึกษา
พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดการจัด
หลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเรี ยนการสอนของนักศึกษาว่าเคย
นาปรัชญาการศึกษามาใช้ท้ งั โดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั บ้างหรื อไม่ อย่างไร เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์
ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง คุณพ่อคุณแม่ครับ เรากาลังจะไปทางไหนกัน
ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาปรัชญา
การศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 1 เรื่ อง คุณพ่อคุณแม่ครั บ เรากาลังจะไปทางไหนกัน และ
ประเด็นอภิปราย
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3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษารายบุคคล
4. ใบความรู ้ เรื่ อง ปรัชญาการศึกษาไทย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง ปรัชญาการศึกษาไทย
คาว่า “ปรั ชญา” ในภาษาไทยเป็ นคาภาษาสันสกฤต หมายถึง “ความรู ้ อนั ประเสริ ฐ ”
ส่ วนในภาษาอังกฤษใช้คาว่า Philosophy ซึ่ งหมายถึง ความรัก การศึกษา การแสวงหาความรู ้ หรื อ
เรื่ อ งบางเรื่ อ งและสาเหตุ ที่ มาของความรู ้ น้ ัน ส าหรั บ ปรั ชญาการศึ ก ษา หมายถึ ง แนวคิ ด หรื อ
อุ ด มการณ์ ที่ น ามาใช้ว างแนวทางในการจัด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้มี ค วามรู ้ ค่ า นิ ย ม และ
คุณลักษณะตามแนวคิดหรื ออุดมการณ์ที่ยดึ ถือ
การจัดการศึ กษาของไทยที่ ผ่านมาแต่ละช่ วง แต่ละสมัย ก็ได้วางรากฐานโดยอาศัย
ปรั ชญาการศึ กษาแตกต่างกันไป การจัดการศึ กษาในบางช่ วงมองเห็ นปรั ชญาบางปรั ชญาอย่าง
ชัดเจน แต่บางช่วงก็จดั การศึกษาในรู ปของการผสมผสานปรัชญาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม
พอที่จะสามารถจาแนกปรัชญาที่เป็ นพื้นฐานของการประถมศึกษาไทยที่ผ่านมาได้เป็ น 5 ปรัชญา
ดังต่อไปนี้
1. สารั ต ถนิ ย ม (Essentialism) ปรั ช ญาการศึ ก ษาประเภทนี้ ถื อ ว่ า ความรู ้ ทัก ษะ
ทัศนคติ และอุ ดมคติ ของสังคมและวัฒนธรรมต้องถ่ายทอดให้แก่ ชนรุ่ นหลัง การจัดการศึ กษา
จึงเน้นหนักในการรักษาความรู ้ และวัฒนธรรม ให้ประพฤติปฏิบตั ิตาม ดังนั้น ในการเรี ยนการสอน
จึงถือว่าครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญมากที่สุด และการเรี ยนการสอนเน้นเนื้อหาวิชามากตามหลักสูตร
หลักการจัดการศึกษาตามปรัชญา Essentialism
1. ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทมากที่สุด กล่าวคือ ในการเรี ยนการสอนครู เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
ความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยน โดยที่ผเู ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายรับ ครู เป็ นแบบอย่างที่ดี และมีอุดมการณ์
2. การสอนมุ่งความรู ้ความจา และการบรรยายเป็ นหลัก
3. การจัดชั้นเรี ยนมุ่งความเป็ นระเบียบแบบแผน นักเรี ยนต้องอยูใ่ นระเบียบวินยั ที่
วางไว้ การจัดชั้นเรี ยนจะยึดเอาความสามารถทางวิชาการเป็ นหลัก เพื่อให้การสอนดาเนิ นไปอย่าง
รวดเร็ ว
4. การประเมินผล เป็ นการทดสอบความสามารถในการจามากกว่าการคิดหรื อ
การใช้เหตุผล หรื อความเข้าใจถึงในหลักการไม่มีการพัฒนาจากทางด้านสติปัญญา
5. หลักสู ตรจะเป็ นแบบเนื้ อหาวิชา (Subject Matter) การจัดตารางสอนเป็ นแบบ
Block Schedule
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การจัดการศึกษาในประเทศไทยทั้งในอดีตและปั จจุบนั เป็ นตัวอย่างสะท้อนให้เห็น
ถึงปรัชญาการศึกษา Essentialism
2. นิรันตรนิยม (Eerennialism) การจัดการศึกษาของปรัชญากลุ่มนี้ ถือว่านักเรี ยนเป็ น
ผูม้ ีเหตุผลและจิตใจบริ สุทธิ์ นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่สนใจในเรื่ องศาสนาและวัฒนธรรมของสังคม ครู คงทา
หน้าที่เป็ นแบบอย่างและเป็ นผูด้ ูแลรักษาหลักการ ระเบียบวินยั และความประพฤติของนักเรี ยนไว้
ไม่ ใ ห้ นัก เรี ย นออกนอกลู่ น อกทาง การเรี ย นจะเน้น หนัก ในทางพุ ท ธิ ศึ ก ษาและวิ ช าการ เน้น
ความสาคัญของวิชาไตรภาค (Three R’s) ได้แก่ Reading, Writing และ Arithmetic การสอนมุ่ง
ทางด้า นศิ ล ปะศาสตร์ ซึ่ ง ได้แ ก่ ไวยากรณ์ ศิ ล ปะการพูด ตรรกวิ ท ยา คณิ ต ศาสตร์ เรขาคณิ ต
ดาราศาสตร์ และดนตรี ซึ่ งในการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นประเทศใด ยังคงยึดวิชา
เหล่านี้เป็ นหลัก
ในด้านการจัดหลักสูตรและการสอนนั้นมีลกั ษณะคล้ายกับปรัชญา Essentialism
3. พิพัฒนนิยม (Progressivism) การจัดการศึกษาของปรั ชญานี้ ยึดหลักว่านักเรี ยน
แต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกัน นั ก เรี ยนจะเรี ยนรู ้ โ ดยอาศัย ประสบการณ์ ครู จึ ง มี ห น้ า ที่ จ ัด
ประสบการณ์ที่ดีและเหมาะสมให้มากที่สุด
หลักการจัดการศึกษาตามปรัชญา Progressivism
1. เพื่อให้คนเกิดพัฒนาการรอบด้าน คือ ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
เจริ ญงอกงามในการดารงชีวิต (Education is growth) การศึกษาจะต้องสัมพันธ์กบั ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน คือ ถือผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. การเรี ย นรู ้ ควรจะเป็ นวิธีก ารแก้ปัญหามากกว่าการจดจ าเนื้ อหาวิชา ดังนั้น
การเรี ยนจึงเน้นการทดลอง การปฏิบตั ิ การค้นคว้า และการคิดแก้ปัญหา
3. การศึกษา คือ ชีวิตและการเตรี ยมตัวเพื่อการดารงชีวิต (Education is life) คือ
สะสมสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ นการด ารงชี วิ ต และการศึ ก ษาควรให้ สั ม พัน ธ์ กับ การเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมด้วย
4. บทบาทของครู ไม่ใช่ผสู ้ งั่ ผูส้ อน แต่เป็ นผูใ้ ห้การศึกษา เป็ นผูช้ ้ ีแนวทาง
5. โรงเรี ยนต้องส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ทางานร่ วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน และเป็ นประชาธิปไตย
6. หลักสู ตรจะเป็ นแบบประสบการณ์หรื อกิจกรรม คือ เนื้อหาวิชาจะอยูใ่ นสภาพ
ของปั ญหา ที่นามาทากิจกรรม เวลาเรี ยนไม่กาหนดตายตัว แล้วแต่หน่วยของปัญหาในแต่ละเรื่ อง
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4. ปฏิ รู ป นิ ย ม (Reconstructionism) ความเชื่ อ ของปรั ช ญากลุ่ ม นี้ เน้น การพัฒ นา
บุคคลไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสังคม การศึกษาจะต้องมุ่งให้เข้าใจสภาพและปั ญหาของตนเองใน
ฐานะที่เป็ นสมาชิ กของสังคม มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถและเจตคติ และความสานึ กที่จะ
พัฒนาสังคมให้ดีข้ ึน
หลักการจัดการศึกษาปรัชญา Reconstructionism
1. สร้ างและปฏิ รูปสังคมใหม่ เพื่อให้สามารถผสมผสานกับการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบนั
2. เป็ นสังคมประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง ประชาชนเป็ นผูค้ วบคุมทรัพยากรของ
สถาบันโรงเรี ยน จึงควรจัดในรู ปโรงเรี ยนชุมชน
3. วิธีสอนควรเน้น ในรู ปการอภิ ปราย ครู จ ะมี บทบาทเป็ นเพีย งผูร้ ่ ว มรายการ
เท่านั้น ให้นกั เรี ยนไปค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนามาอภิปรายกัน ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหนทาง
ในการแก้ไข
4. ผูเ้ รี ย น โรงเรี ย น ครู และการศึ ก ษา จึ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั ง คม
จะต้องมีส่วนร่ วมในการปฏิรูปสังคม
5. หลักสู ตรจะเป็ นแบบ Core Curriculum และ Social Process and Life Function
Curriculum ตลอดจนเน้นอนาคตเป็ นศูนย์กลาง
5. อัตถิภาวนิยม (Existentialism) คือ ปรัชญาที่ถือว่านักเรี ยนเป็ นคนสาคัญที่สุดใน
โรงเรี ยน เน้นศักยภาพและความสนใจรายบุคคล นักเรี ยนมีสิทธิ์ และเสรี ภาพในการเลือกสิ่ งที่ตน
เห็นว่าควรนามาเรี ยน ครู มีหน้าที่เป็ นคนกระตุน้ หรื อเร้าให้นกั เรี ยนรู ้จกั ตนเอง คิดและตัดสิ นใจให้
มากที่สุด
หลักการจัดการศึกษาตามปรัชญา Existentialism
1. ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของแต่ละคน เป็ นสิ่ งที่ไม่ตายตัว จึงควรให้ทุกคน
ได้มีอิสระในการเลือก หรื อกาหนดวิถีชีวิตของตนเอง
2. วิธีการสอนควรเป็ นการสร้างเสรี ภาพให้แก่ผเู ้ รี ยน ไม่ควรใช้แบบอย่างตายตัว
ขึ้นอยูก่ บั สภาพความพอใจของผูเ้ รี ยน การสอนใช้การชี้แนะ ครู เป็ นผูถ้ ามมากกว่าผูต้ อบ นักเรี ยน
ควรคิดหาคาตอบเอง คล้ายกับวิธีการของโสเครติส (Socratis Method)
3. ชั้นเรี ยนไม่จาเป็ นต้องมี หรื อว่าจะมีก็ได้ แต่ไม่ควรสร้างเกณฑ์ระเบียบวินัย
ใด ๆ ขึ้นมา นักเรี ยนควรรับผิดชอบเองโดยมีวินยั ในตนเอง
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4. หลักสู ตรควรเป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องกาหนดไว้
ตายตัว หลักสู ตรจะเปิ ดกว้าง มีวิชามาก ได้มีการทดลองจัดโรงเรี ยนแบบนี้ ข้ ึนในต่างประเทศ คือ
โรงเรี ยน Summer Hill และในปี ค.ศ. 1962 ได้มีการทดลองตั้งมหาวิทยาลัยเสรี (Free University)
ในอเมริ กาแต่ตอ้ งเลิกล้มไป แนวความคิดนี้ ได้มีผพู ้ ยายามนามาดัดแปลงทดลองใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพการศึ ก ษาของไทย เช่ น โรงเรี ย นหมู่ บ ้านเด็ก จัง หวัด กาญจนบุ รี ได้พ ยายามน าแนวคิ ด
ปรัชญานี้มาประยุกต์ทดลองใช้
6. ปรัชญาแบบผสมผสาน (Electicism) เป็ นปรัชญาที่นาเอาแนวคิดและความเชื่อของ
ปรัชญาสาขาต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดและดาเนินการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพของแต่ละสังคม
ส าหรั บ การจัด หลัก สู ต รและการสอนระดับ ประถมศึ ก ษาทั้ง ที่ ผ่า นมาและใน
ปั จจุบนั มักไม่ได้ยดึ มัน่ ในปรัชญาการศึกษาลัทธิใดโดยเฉพาะ แต่เป็ นการผสมผสานแนวความคิด
ของนักปรั ชญาการศึ กษาหลาย ๆ กลุ่มเข้าด้วยกัน เป็ นการประสานปรั ชญาของแต่ละสาขาให้
เหมาะสมกับบริ บทความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นต้นว่า หลักสู ตรพุทธศักราช 2503 ยึดแนวคิดของ
กลุ่มสารัตถนิ ยมเป็ นหลัก จึงกาหนดวิชาที่เรี ยนเพื่อเป็ นการสอนความรู ้ที่เป็ นพื้นฐานสาคัญ เช่ น
การอ่าน การเขียน เลขคณิ ต ประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็นาแนวคิดของกลุ่มนิรันตรนิยมเข้ามา
ด้วย โดยการเน้นวิชาทางมนุษยศาสตร์ และ Three R’s หลักสู ตรพุทธศักราช 2521 มีการยึดปรัชญา
แบบพิพฒั นาการนิ ยม (Progressivism) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น เป็ นหลัก
สาหรั บหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดปรั ชญาแบบปฏิรูปนิ ยม โดยการกาหนดให้สังคมเข้ามามีส่วนร่ วม
เป็ นการกระจายอานาจในการจัดการศึกษาไปให้สถานศึกษา เพื่อเป็ นการพัฒนาสังคมในแต่ละ
ท้องถิ่นตามสภาพการณ์ได้ชดั เจนมากขึ้น
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 4
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 2 หลักสูตรโรงเรี ยนชุมชนสามัคคี
สาระสาคัญ
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นกระบวนการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบในการนา
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี้ ว ดั ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มาก าหนดเป็ น
โครงสร้ า งรายวิ ช า และหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ สู่ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ใ นชั้น เรี ย น การจัด ท าหลัก สู ต ร
สถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องคานึ งถึงพื้นฐานการพัฒนาหลักสู ตรด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย
ปรัชญา จิตวิทยา สังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้
นักศึกษาอธิบายพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรได้
นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ได้
นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้

เนือ้ หา
1. พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
2. องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการพัฒนา

301
หลักสู ตรสถานศึกษาในแง่ของพื้นฐานการพัฒนาหลักสู ตร องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา และอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสู ตร หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อเชื่ อมโยงประสบการณ์
ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง หลักสู ตรโรงเรี ยนชุมชนสามัคคี ให้นกั ศึกษา
ทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 2 เรื่ อง หลักสูตรโรงเรี ยนชุมชนสามัคคี และประเด็นอภิปราย
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3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษารายบุคคล
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
พืน้ ฐานการพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตร คือ ประสบการณ์ท้ งั หลายที่สถานศึกษาจัดให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อบรรลุความมุ่ง
หมายของหลักสู ตรนั้น การสร้ างหรื อพัฒนาหลักสู ตร ไม่ว่าจะเป็ นหลักสู ตรในระดับใดก็ตาม
จาเป็ นต้องอาศัยพื้นฐานจากด้านต่าง ๆ หลายด้านประกอบดัน เบคเนอร์ (Weldon Backner) และ
คอร์ เนตต์ (Joe D. Cornett) แบ่งพื้นฐานของหลักสู ตรเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ พื้นฐาน ประวัติศาสตร์
ปรัชญา สังคมวิทยา จิตวิทยา และวิชาความรู ้ต่าง ๆ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
พืน้ ฐานประวัติศาสตร์ (Historical Foundations)
ในการสร้ า งหรื อ พัฒ นาหลัก สู ต ร จะมี อิ ทธิ พลจากประวัติศ าสตร์ เ ข้ามามี ส่ว นเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญอยู่ดว้ ย อิทธิ พลจากประวัติศาสตร์ ที่มีต่อการสร้างหรื อพัฒนาหลักสู ตร อาจแบ่ง
ออกได้เ ป็ นสองลัก ษณะ ลัก ษณะแรกก็ คื อ ในหลัก สู ต รที่ ส ร้ า งหรื อ พัฒ นาขึ้ น นั้น จะมี ค วามรู ้
ผลการค้น พบ และแนวปฏิ บ ัติ ที่ เ คยมี ใ นอดี ต เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหลัก สู ต ร ลัก ษณะที่ ส องคื อ
ความสาเร็ จและความล้มเหลวจากการจัดการศึกษาในอดีต เป็ นบทเรี ย นในการจัดสร้างหรื อพัฒนา
หลักสู ตรใหม่
พืน้ ฐานปรัชญา (Philosophical Foundations)
ปรัชญามีส่วนสาคัญต่อการสร้างหรื อการพัฒนาหลักสู ตรมาก ในการพัฒนาหลักสู ตร
จะใช้ปรัชญาช่วยในการกาหนดจุดประสงค์ ในการจัดหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน ดังที่
ได้เสนอสาระสาคัญไว้ในแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 3
พืน้ ฐานสั งคม (Sociological Foundations)
หลักสู ตรมีพ้ืนฐานจากทางสังคมเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่สุด นั่นคือ ได้รับอิทธิ พลจาก
ทางสังคมมากที่สุด ทั้งนี้ ก็เนื่ องจากว่าโรงเรี ยนเป็ นสถาบันทางสังคม สมาชิกในสังคมเป็ นผูส้ ร้าง
และพัฒนาโรงเรี ยน เพื่อให้สนองความต้องการของสังคมนั้น ๆ แต่ละข้อต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่าง
แสดงถึงรากฐานของสังคมที่มีต่อการสร้างหรื อการพัฒนาหลักสูตร
1. การถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่ รุ่นต่อ ๆ มา วัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มีความหมาย รวมถึง
ภาษา ศีลธรรม ศาสนา ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม นิสยั การกิน และระบบของความรู ้
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2. จะต้องมีหลักสู ตรที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับปั ญหาทางสังคม สาเหตุ
แห่งปั ญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
3. จะต้องมีหลักสู ตรที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจสังคม เข้าใจตนเอง สามารถดาเนิ น
บทบาทของตนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีความสุ ข
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมจะมีอิทธิพลทาให้หลักสู ตรต้องเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. จากการบี บรั ดของสภาพทางเศรษฐกิ จเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้มองเห็ น
ความจ าเป็ นในการที่ จ ะต้องมี ก ารคุ ม ก าเนิ ด มี ก ารวางแผนครอบครั ว และจ าเป็ นต้องสอนให้
ประชาชนรู ้จกั การวางแผนครอบครัว
2. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทาลายสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ ทาให้เห็นความ
จาเป็ นของการปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักในความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
3. การขึ้นราคาน้ ามันของประเทศในกลุ่มโอเปค มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทัว่ โลก เป็ นแรงผลักดันให้เน้นการประหยัด และคิดค้นแสวงหาพลังงานจากแหล่งอื่น ๆ เช่น
จากแสงแดด จากลม จากคลื่นในทะเลและมหาสมุทร ฯลฯ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อหลักสูตรใหม่
4. การเปลี่ ย นแปลงจากสั ง คมเกษตรกรรมไปสู่ สั ง คมอุ ต สาหกรรม และไปสู่
สังคมสารสนเทศ ทาให้จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงนั้น
5. การเปลี่ ย นแปลงด้า นจิ ต ใจของประชาชน ท าให้ เ กิ ด ค่ า นิ ย มที่ ไ ม่ เ หมาะสม
การห่ างเหิ นจากการยึดจริ ยธรรม ศีลธรรมอันดี เป็ นผลให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรโดยหันมาเน้น
การปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสม และเน้นกิจกรรม เป็ นต้น
พืน้ ฐานจิตวิทยา (Psychological Foundations)
จิตวิทยามีส่วนสาคัญต่อการสร้างหรื อพัฒนาหลักสู ตรและการสอน โดยเฉพาะจิตวิทยา
พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
พืน้ ฐานจากจิตวิทยาพัฒนาการ
นอกจากหลักสู ตรจะมีส่วนขององค์ความรู ้ (Body of Knowledge) ที่เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของมนุ ษย์ อันจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์แล้ว องค์ความรู ้
เหล่ า นี้ ยัง มี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ที่ ส ามารถน าไปใช้กับ ผูเ้ รี ย น หรื อ ศึ ก ษาผูเ้ รี ย นเพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมการศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ เพราะการศึกษา
เป็ นความพยายามของสังคม (โดยมอบหน้าที่ให้ทางโรงเรี ยน) ในการที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลใน
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สังคมมีพฒั นาการที่เหมาะสม แฮส (Glen Hass) ให้ความเห็นว่า มีพฒั นาการ 5 ด้าน ที่ใช้เป็ น
แนวนาในการวางแผนหลักสู ตร ได้แก่ (Hass 1977 : 89)
1. พื้นฐานทางชีววิทยาของความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. วุฒิภาวะทางกาย
3. พัฒนาการและความสัมฤทธิผลทางสติปัญญา
4. พัฒนาการทางด้านอารมณ์
5. พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
มีผลการค้นคว้าและวิจยั ของนักทฤษฎีดา้ นพัฒนาการของมนุษย์หลายคนที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนหลักสู ตรและการสอน เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับ “งานพัฒนาการ” (Development Task) ของ
แฮวิกเฮอร์สท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ
เพียพจท์ ไวก๊อทสกี้ ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ก เป็ นต้น
พืน้ ฐานวิชาความรู้ ต่าง ๆ (The Disciplines of Knowledge Foundations)
โครงสร้างของวิชาการต่าง ๆ เป็ นต้นว่า ภาษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
รวมทั้งความรู ้ทางอาชีพ เป็ นรากฐานของการเรี ยนรู ้ หลักสูตรจะมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจมโนทัศน์
(Concept) และในวิธีการ (Methods of Inquiry) ของวิชานั้น ๆ
องค์ ประกอบและกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
เอกสารหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นเอกสารสาคัญที่ครู จะใช้สาหรับการจัดทาหน่ วยการ
เรี ย นรู ้ จัด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลเพื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย น ดัง นั้ น เอกสารหลัก สู ต ร
สถานศึ กษาควรมี ขอ้ มู ลที่ ชัดเจนในการนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ องค์ประกอบที่ สาคัญของหลักสู ตร
สถานศึกษา ได้แก่
1. ส่ ว นน า: ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ ช่ ว ยให้ ค รู ผู ้ส อนทราบถึ ง เป้ าหมายโดยรวมของ
สถานศึ ก ษาในการพัฒ นาผูเ้ รี ย น ได้แ ก่ วิ สั ย ทัศ น์ สมรรถนะส าคัญ ของผูเ้ รี ย นตามหลัก สู ต ร
แกนกลาง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นต้น
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา : เป็ นส่ วนที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกาหนดรายวิชาที่
จัดสอนในแต่ละปี /ภาคเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติ ม กิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งจานวนเวลาเรี ยน หรื อหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น

306
3. คาอธิ บายรายวิชา : ส่ วนนี้ เป็ นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้อะไร
จากรายวิชานั้น ๆ ในคาอธิ บายรายวิชาจะประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่ อรายวิชา ประเภทรายวิชา
(พื้นฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นที่สอน คาอธิบายสาระสาคัญที่สอนในรายวิชานั้น
4. เกณฑ์ ก ารวัด ประเมิ น ผลและจบหลัก สู ต ร : เป็ นส่ ว นที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด
คุณสมบัติของผูท้ ี่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดงั กล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั
เกณฑ์การจบหลักสูตรในหลักสูตรแกนกลาง
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 5
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 3 เราจะสอนเนื้อหาอะไรให้เป็ นไปตามหลักสูตร

สาระสาคัญ
การกาหนดเนื้อหาสาระในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชี้ วดั ของแต่ละชั้นปี เพื่อไม่ให้เกิ ดการทับซ้อนหรื อไม่ครบถ้วนของเนื้ อหาสาระในแต่ละชั้น
นอกจากนี้ ต้อ งพิ จ ารณาวุ ฒิ ภ าวะของผูเ้ รี ย นตามหลัก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ระดับ ประถมศึ ก ษา
ความตรง ความทันสมัย และความถูกต้อง
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิบายเกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหาได้
2. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
3. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
เกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหา
1. ความเที่ยงตรง
2. ความสาคัญ
3. ความสนใจ
4. ความสามารถที่จะเรี ยนได้
5. ความสอดคล้องกับความเป็ นจริ งในสังคม
6. การนาไปใช้
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคัดเลือกเนื้ อหา
เพื่อจัดการเรี ยนการสอนพร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ
การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการคัดเลือกเนื้ อหาในหน่วยการ
เรี ย นรู ้ แ ละแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ นัก ศึ ก ษาพบขณะฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง เราจะสอนเนื้ อหาอะไรให้เป็ นไปตามหลักสู ตร
ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขี ยนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาการคัดเลือก
เนื้อหาเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 3 เรื่ อง เราจะสอนเนื้ อหาอะไรให้เป็ นไปตามหลักสู ตรและ
ประเด็นอภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษารายบุคคล
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การคัดเลือกเนือ้ หาเพือ่ จัดการเรียนการสอน
การเลื อกเนื้ อหาจะต้องพิจารณาว่า เนื้ อหานั้น ๆ ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ ได้หรื อไม่
เป็ นต้นว่า ในระดับอนุบาลควรจะรู ้เนื้ อหาที่เป็ นการเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนจะเริ่ มเรี ยนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มความรู ้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้ ทั้งในเชิงปริ มาณและ
คุ ณภาพในลาดับชั้น สู งขึ้ น เพื่ อหลี กเลี่ ยงปั ญหาที่ อาจเกิ ด จากการเลื อกเนื้ อหาเพื่อใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนจาเป็ นจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ใช้เหตุผลในการเลื อกเนื้ อหา (อาจใช้เกณฑ์บางส่ วน หรื อทั้งหมดตามหลักการ
การเลือกเนื้อหา)
2. พิจารณาเนื้อหาที่นกั เรี ยนมีความพร้อมที่จะรับ
3. ตัดสิ นใจเลือกเนื้อหาหรื อหลักการใหม่ ๆ เข้าไปเป็ นเนื้อหาเพิม่ เติมในหลักสูตร
4. ปรับความสามารถในการรอบรู ้เนื้ อหาของผูเ้ รี ยน และความสาคัญของวิธีการเรี ยน
ให้มีความเหมาะสมเท่าเทียมกัน
5. พิจารณาเนื้อหาที่จะสอนให้สอดคล้องกับวิชาได้อย่างเหมาะสม
เกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหา
การใช้เกณฑ์การเลือกเนื้ อหาแต่ละเกณฑ์ควรใช้เป็ นแนวทางในการเลือกเนื้ อหา และ
ไม่ใช่เป็ นกฎตายตัว เกณฑ์ที่ใช้ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความสาคัญ ความสนใจ ความสามารถที่จะ
เรี ยนได้ ความสอดคล้องกับความเป็ นจริ งในสังคม และความสามารถที่จะนาไปไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
เนื้ อหาที่เลือกควรจะเป็ นไปตามสภาพจริ ง สิ่ งที่จะทาให้เนื้ อหาขาดคุณสมบัติขอ้ นี้
คือ ความล้าสมัย ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ข้อเท็จจริ งในวิชาและหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชาที่อาจล้าสมัยได้
วิชาที่มีเนื้ อหาเก่าล้าสมัยมากที่สุด ได้แก่ วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในขณะที่วิชาสังคมศึกษา
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
การกาหนดความเที่ยงตรงเป็ นเกณฑ์ในการเลือกเนื้ อหา ไม่ได้หมายความว่าเป็ น
เนื้ อหาอะไร ถ้าเนื้ อหาที่มีความเที่ยงตรงจะทาให้เกณฑ์อื่น ๆ ได้รับการยอมรับไปด้วย ตัวอย่างเช่น
วิชามานุ ษยวิทยาทางด้านสังคม หมายรวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรม ค่านิ ยม การตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
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เนื้อหาที่มีความเที่ยงตรง หมายถึง เนื้ อหานั้นแสดงผลการเรี ยนรู ้ออกมาได้ตรงตาม
จุดประสงค์ มีขอ้ โต้แย้งว่าเนื้ อหาเป็ นสิ่ งแรกที่จะนามาพิจารณาตามกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ดังนั้น เมื่อเลือกเนื้ อหามาแล้วอาจไม่ตรงตามจุดประสงค์ก็ได้ แต่ถา้ ครู กาหนดจุดประสงค์ไว้ในทุก
ขั้นตอนของการสร้างหลักสูตรแล้ว เกณฑ์ในด้านความเที่ยงตรงจึงจะนามาใช้ได้
2. ความสาคัญ (Significance)
ความสาคัญในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงเฉพาะความจริ งตามเนื้ อหาวิชาเท่านั้น แต่หมาย
รวมถึงใจความสาคัญ ความคิดรวบยอด และหลักการของวิชานั้น ๆ ด้วย ผลของการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด
คือ การพิจารณาใจความสาคัญหรื อความคิดรวบยอด โดยใช้ขอ้ เท็จจริ งจากวิชาเป็ นพื้นฐาน ดังนั้น
เกณฑ์ในด้านความสาคัญจึงเกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างความคิดและข้อเท็จจริ งในวิชานั้น ๆ ที่
จะต้องเป็ นไปทั้งทางกว้างและทางลึก เนื้ อหาอาจไม่มีความสาคัญเลย ถ้าพิจารณาเฉพาะข้อเท็จจริ ง
อย่างเดียว ความคิดดั้งเดิมในการสร้างหลักสูตรมักจะมุ่งไปที่เนื้ อหามากกว่าจะดูถึงความสาคัญของ
เนื้อหาด้วย ความคิดเกี่ยวกับวิชามักจะพิจารณาจากโครงสร้างของวิชา แต่ความสาคัญของวิชามักจะ
พิจารณาในด้านการเป็ นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) จากแนวคิดและข้อเท็จจริ งที่สัมพันธ์กนั
ของวิชามากกว่าหนึ่ งวิชา ตัวอย่างเช่น หลักสู ตรแกนเป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่
จะเน้นความสาคัญของเนื้อหา
3. ความสนใจ
ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งที่ควรนามาพิจารณาในการเลือกเนื้ อหา ทั้งนี้ เพราะถ้า
เลื อ กเนื้ อ หา โดยละเลยความสนใจของผูเ้ รี ย นแล้ว จะท าให้ ก ารสอนเนื้ อ หานั้น เป็ นเรื่ อ งน่ า
เบื่อหน่ายสาหรับผูเ้ รี ยน ผลการเรี ยนก็จะออกมาไม่ดีนกั
4. ความสามารถที่จะเรียนได้
การเลือกเนื้ อหาควรพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้หรื อไม่ เป็ นเกณฑ์สาคัญประการ
หนึ่ งในการเลือกเนื้ อหา เหตุผลในการกาหนดหลักสู ตรและการสอน คือ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิด
และความรู ้ ในข้อเท็จ จริ ง ดังนั้น เนื้ อหาที่ เลื อกจึ งควรพิจารณาความสามารถในการเข้าใจและ
สามารถเรี ยนรู ้ได้เป็ นเกณฑ์สาคัญในการเลือกด้วย
5. ความสอดคล้องกับความเป็ นจริงในสั งคม
เกณฑ์ขอ้ นี้ เป็ นข้อเสนอจากนักการศึกษาบางคนว่า เนื้ อหาที่เลือกควรจะทาให้เกิด
ประโยชน์กับโลกรอบ ๆ ตัว เรา ซึ่ งหมายความว่า ควรจะสอดคล้องกับความเป็ นจริ งในสังคม
ความเป็ นจริ งดังกล่าวได้แก่
5.1 พัฒนาเจตคติ และค่านิยมที่เป็ นสากล
5.2 เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ การจัดการธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
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5.3 เข้าใจวัฒนธรรมกลุ่ม
5.4 พัฒนาความคิดที่เป็ นอิสระ
5.5 ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรอบข้างตน
6. ความสามารถที่จะนาไปใช้
เกณฑ์ขอ้ นี้ ควรจะใช้ในการเลือกรายวิชาในโรงเรี ยน ซึ่ งจะมี ประโยชน์สาหรั บ
ผูเ้ รี ยนในการจัดการทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เกณฑ์น้ ี เป็ นการนามาพิจารณาว่าการเลือกเนื้ อหาจะ
นามาใช้ในวิชาเฉพาะต่าง ๆ ได้อย่างไร การศึกษาเรื่ องนี้ ควรใช้วิธีวิจยั มาช่วยพิจารณาตัดสิ นเลือก
เนื้อหาหลาย ๆ ด้านในเนื้อหาวิชาที่ตอ้ งใช้บ่อย ๆ
บรรณานุกรม
รุ จิร์ ภู่สาระ. (2545). การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุ งเทพมหานคร :
บุค๊ พอยท์.
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 6
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 4 ความข้องใจของครู กานดา
สาระสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นแนวคิดในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิด
การเรี ยนรู ้และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ โดยผูเ้ รี ยนมี
บทบาทในการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งมีครู เป็ นผูจ้ ดั การโดยบูรณาการใช้วิธีสอนและเทคนิ ค
หลากหลายที่เน้นผูเ้ รี ยนและประเมินผลตามสภาพจริ ง
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิ บายความหมาย หลักการ แนวคิด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
2. นักศึกษาอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. นักศึ กษาอธิ บายมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
4. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
5. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
1. ความหมาย หลักการ แนวคิด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุ ดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในเชิงหลักการ ทฤษฎี แนวคิด พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์ส นทนาซัก ถามเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาว่ า
สะท้อ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ มากน้อ ยเพี ย งไร ตลอดจนวิ เ คราะห์ ก ารฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง ความข้องใจของครู กานดา ให้นักศึ กษาทา
ความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาการจัด
การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 4 เรื่ อง ความข้องใจของครู กานดา และประเด็นอภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษารายบุคคล
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ใน
มาตรา 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศัก ยภาพ” เป็ นกฎหมายให้ครู ผูส้ อนยึดถื อปฏิ บตั ิ เพื่อบรรลุ ความ
มุ่งหมาย
แนวคิดและความหมายของการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การจัด การศึ ก ษานี้ เป็ นแนวคิ ด ที่ มี ร ากฐานมาจากนั ก ปรั ช ญาสาขาปฏิ บ ัติ นิ ย ม
(Pragmatism) โดยนักปรัชญาคนสาคัญ คือ Jean Jacques Roussau และ John Locke ต่อมาขยายสู่
ปรัชญาการศึกษาแนวพิพฒั นนิ ยม (Progressivism) โดย Froebel, Pestalozzi, Kilpatrick บุคคล
สาคัญที่ทาให้แนวคิดนี้ เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลาย คือ John Dewey ซึ่งเป็ นผูบ้ ุกเบิกแนวคิดเรื่ อง
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Leaning by Doing) นอกจากนี้ ยงั เกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษาแนว
อัตถิภาวนิยม (Existentialsm) ที่เน้นเสรี ภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอีกด้วย แนวคิดนี้ ได้รับการพิสูจน์
ว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ตอ้ งการอย่างได้ผลและทัว่ โลก ยอมรับแนวคิดนี้ มานาน
เป็ นการเปลี่ยนบทบาททางการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนจากการเป็ นฝ่ ายเรี ยนรู ้ แบบรั บข้อมูล (Passive
Learning) มาเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการจัดกระทากับข้อมูล (Active Learning) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นบทบาทของผูเ้ รี ยน Carl R. Rogers เป็ นผูร้ ิ เริ่ มใช้คาว่า
Child-centered เป็ นครั้ งแรก โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า ผู ้เ รี ยนควรมี อิ ส ระในการเรี ยนรู ้ แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีคุณค่าและสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
ผูส้ อนมีหน้าที่ส่งเสริ มความคิดของผูเ้ รี ยนและอานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพนั้น
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2553) อธิ บายว่า การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
หมายถึง การถ่ายทอดวิทยาการโดยคานึ งถึงผูเ้ รี ยนเป็ นประเด็นหลักในการวางแผน การดาเนินการ
และการประเมินการเรี ยนการสอน การสอนดังกล่าว ผูส้ อนต้องใช้วิธีการ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่ง
ความรู ้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของแต่ละคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญา
การมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน การมีคุณธรรม จริ ยธรรม การทางานร่ วมกันและการ
นาเสนอความรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ดั การกากับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
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หลักสู ตร การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไม่ใช่ วิธีการสอน แต่เป็ นปรัชญาหรื อหลักการสอนที่
ส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ทั้งด้านการเรี ยนรู ้ การจัดการและการพัฒนาตนเอง
หลักการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
Lambert and McComb ได้เสนอหลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนี้
1. ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับเวลาและความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตน
4. เน้นการใช้คาถามพัฒนาการคิดและมอบหมายงานที่เน้นกระบวนการคิดมากกว่า
การจาข้อมูล
5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์
จอง พีอาเจต์ (Jean Piaget) เกิดเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ. 1896 ที่เมืองนิวชาเทล ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เขาศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญาเอกทางด้านชี ววิทยา ที่มหาวิทยาลัย
นิวชาเทล จากนั้นเขาให้ความสนใจทางด้านจิตวิทยา ซึ่งพื้นฐานความรู ้ทางชีววิทยาที่มีอยูเ่ ดิมทาให้
เขาสรุ ปได้ว่า พัฒ นาการทางสติ ปัญญาเป็ นผลของวุฒิภ าวะ พัน ธุ ก รรม และสิ่ งแวดล้อม (Trai
Limpingco and Jao 1998) อย่างไรก็ตามการที่จะศึกษาทฤษฎีของพีอาเจต์น้ นั ต้องรู ้จกั หน่วยสาคัญ
ของโครงสร้างทฤษฎีของเขา พีอาเจต์พยายามอธิบายทฤษฎีของเขาโดยคาต่อไปนี้
สกีมมา (Schema)
เป็ นความคิดรวบยอดที่สาคัญในทฤษฎีของพีอาเจต์ ซึ่งแบ่งสกีมมาออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. สกีมมาเกิดจากความรู ้สึกของอวัยวะเคลื่อนไหว (Sensorimotor Schema) ได้แก่
สกีมมาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ
2. สกี มมาเกิ ดจากกระบวนการคิด การเข้าใจ (Cognitive Schema) เป็ นสกี มมาที่
ซับซ้อนมากขึ้น เกิดจากการที่สกีมมาในชั้นแรกผ่านกระบวนการ “Internalization” ในสมองเพื่อ
ตีความ โดยนาประสบการณ์ เก่ ามาประยุกต์เข้ากับสภาวการณ์ ใหม่ ๆ ทาให้เกิ ดความเข้าใจใน
สิ่ งต่าง ๆ กว้างกวางมากขึ้น
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การปรับตัว (Adaptation)
มนุ ษ ย์ด ารงชี วิ ต อยู่ ด้ว ยการปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ ม (Adaptation) ซึ่ งอาศัย
กระบวนการ 2 ชนิด คือ
1. การซึ มซาบประสบการณ์ (Assimilation) เกิดขึ้นเมื่อได้พบประสบการณ์ใหม่ และ
ให้ประสบการณ์เก่าที่มีอยู่รับประสบการณ์ใหม่ หรื อเราอาจกล่าวได้ว่าเป็ นกระบวนการที่มนุ ษย์
ซึ มซาบสิ่ งแวดล้อมตามความสามารถในการรับรู ้ของเขา ตัวอย่างเช่น การย่อยอาหารที่มีลกั ษณะ
เหมาะสมต่อการดูดซึมเข้าสู่ ร่างกาย
2. การปรั บ โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญา (Accomodation) คื อ กระบวนการในการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในตัวของสิ่ งมี ชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสภาพการณ์ น้ ันได้ เช่ น เมื่ อเรา
รับประทานอาหารแปลก ๆ เข้าไป ร่ างกายก็จะพยายามสร้างน้ าย่อยชนิ ดใหม่ข้ ึนเพื่อย่อยอาหาร
ชนิ ดนั้น ๆ หรื อเราอาจสรุ ปได้ว่า การปรับโครงสร้ างสติปัญญา คือ การที่มนุ ษย์เราจะต้องปรั บ
ตนเองให้เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมหรื อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
กระบวนการซึมซาบประสบการณ์กบั การปรับโครงสร้างสติปัญญา มักจะเกิดขึ้นพร้อม
กันเป็ นส่ วนมาก มีบางครั้งที่คนซึ มซาบประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการปรับโครงสร้าง แต่เมื่อเกิดการ
ปรับโครงสร้างสติปัญญาขึ้นเมื่อไร จะเกิดการซึ มซาบประสบการณ์ข้ ึนก่อนเสมอ กระบวนการทั้ง
สองนามาซึ่งความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์
การสมดุล (Equilibration)
พีอาเจต์ อธิ บายว่า เด็กเกิดพัฒนาการความคิดความเข้าใจขึ้นนั้นเป็ นเพราะเด็กพยายาม
ที่จะทาสิ่ งที่เขาถูกฝึ กมา เช่น การรับประทานข้าวของเด็ก ซึ่งต้องใช้ชอ้ นตัก เด็กจะใช้ประสบการณ์
เก่าในการใช้ชอ้ นตักของเล่นมาใช้กบั ประสบการณ์ใหม่ คือ ตักอาหาร การที่เด็กใช้ความสามารถ
เดิมที่มีอยูม่ าปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นระหว่างประสบการณ์ใหม่
ที่เกิดขึ้นกับการรับรู ้ของเด็กนี้ เราเรี ยกว่า กระบวนการปรากฏการณ์สมดุล (Equilibration)
ฉะนั้น เราอาจสรุ ปได้ว่า เด็กซึ มซาบประสบการณ์ (Accommodation) แล้วเก็บสะสม
เป็ นประสบการณ์เก่า เมื่อมีประสบการณ์ใหม่ เด็กก็ปรับประสบการณ์เก่าให้เข้ากับประสบการณ์
ใหม่ (Accommodation) ซึ่ งเราเรี ยกกระบวนการนี้ ว่า การปรั บตัว (Adaptation) และการเกิ ดการ
ปรับตัวเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างประสบการณ์ใหม่กบั การรับรู ้ของเด็ก (Equilibration) จากความรู ้
พื้นฐานข้างต้นนี้ พีอาเจต์ได้สร้างทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาขึ้น
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ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของวิกอ็ ทสกี
เล็ฟ ซี มาโนวิช วิก็อทสกี (Lev Samanovick Vygotsy) เป็ นนักจิตวิทยาชาวรัสเซี ย ซึ่ ง
ศึ ก ษาพัฒ นาการทางสติ ปัญญาในระยะเดี ยวกับพีอาเจต์ ผลงานวิจยั ที่ มีชื่อเสี ย งคื อ หนังสื อชื่ อ
Thought and Language (1924, อ้างถึงใน Kozulin 1986) ซึ่ งได้แปลจากภาษารัสเซี ยเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยแฮมสแมน และแวนแคน (อ้างจาก Kozulin 1986) ได้ปรับปรุ งแก้ไขทาให้มีผนู ้ ิยม
นามาประยุกต์ทางการศึกษาอย่างแพร่ หลาย
วิก็อทสกี อธิ บายพัฒนาการของมนุ ษย์ว่าเป็ นอิทธิ พลของการอบรมเลี้ยงดูที่ถ่ายทอด
วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อให้กบั เด็กตั้งแต่แรกเกิด มนุษย์จะพัฒนาการขึ้นมาจากวัฒนธรรมที่
ได้รับถ่ายทอดมา เด็กจะเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ตามกาหนดของวัฒนธรรมที่เขาเจริ ญเติบโตขึ้นมา และ
ส่ งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กแต่ละวัยที่เพิ่มขึ้นถึงขั้นสู งสุ ดตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลโดยความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ที่มีความใกล้ชิดกับเขาและเพื่อนในวัยเดียวกัน
วิกอ็ ทสกี แบ่งระดับของสติปัญญาออกเป็ น 2 ขั้น คือ
1. ระดับสติปัญญาเบื้องต้น (Elementary Mental Process) ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญา
พื้นฐานตามธรรมชาติ พัฒนาการโดยไม่ตอ้ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้ของเด็ก เช่น เด็กสามารถดูดนม
ใช้มือเกาะเก้าอี้ จับถือของต่างได้ตามวัย
2. ระดับสติปัญญาขั้นสูง (Higher Mental Process) หมายถึง ระดับสติปัญญาที่เกิดจาก
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ หญ่จากการอบรมเลี้ยงดู เช่น การเรี ยนรู ้ภาษา เข้าใจตัวอักษร และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ มี ภาษาเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการคิดและพัฒนาสติปัญญา โดยการพัฒนานี้ ต่อเนื่ องจาก
พัฒนาการขั้นต้น แต่แตกต่างกันในดุลยภาพของการคิด
ความสาคัญของภาษาในการพัฒนาสติปัญญา
วิก็อทสกี ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับอิทธิ พลของภาษาต่อการพัฒนาสติปัญญา เพราะภาษา
เป็ นเครื่ องมือสาคัญของการพัฒนาระบบความคิด เหมือนเช่น เจอร์โรม บรู เนอร์ ที่ได้ศึกษาและให้
ความสาคัญของภาษา วิกอ็ ทสกีได้แบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็ น 3 ขั้น คือ
1. ภาษาสังคม (Social Speech) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็ นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เด็กจะใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิด เพื่อสื่ อสารอารมณ์ และแสดงการควบคุม
พฤติกรรมของผูอ้ ื่น โดยมากจะใช้คาพยางค์เดี ยว เช่น ไม่ หมายความว่า ไม่ชอบหรื อไม่ตอ้ งการ
หรื อหม่า แปลว่า ต้องการอาหารหรื อขนม
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2. ภาษาพูดกับตนเอง (Egocentric Speech) ตั้งแต่ 3-7 ปี เด็กในวัยนี้ จะมีภาษาพูดกับ
ตนเอง เข้าใจภาษาของตนโดยไม่จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับใคร และมักพูดคนเดียว ซึ่ งเป็ นบทบาท
สาคัญในการประสานระหว่างความคิดและพฤติกรรมของเด็ก
3. ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) 7 ปี ขึ้นไป ในขั้นนี้ เด็กจะพัฒนาการภายในใจ
ซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาสติปัญญา วิกอ็ ทสกีอธิบายว่า การคิดของมนุษย์ตอ้ งใช้ภาษา และ
การใช้ภาษาที่พูดภายใน เรื่ องนี้ เป็ นแนวทางที่มนุ ษย์คิดแก้ปัญหา และทาให้สติปัญญาพัฒนาใน
ขั้นสู งขึ้ นตามระดับอายุ และเมื่ อเด็กพบปั ญหาที่ซับซ้อนขึ้ น เด็กจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถ
แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนขึ้นโดยการใช้ภาษาภายใน เด็กจะใช้ช่วยในการคิดวางแผนหรื อพัฒนาขั้นตอน
ในการแก้ปัญหาช่วงของการพัฒนาสติปัญญา (The Zone of Proximal Development)
วิก็อทสกีให้ความสาคัญกับการสอนหรื อช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ในการพัฒนาสติปัญญา
ของเด็ก โดยเขาพิจารณาว่า ช่วงของการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไม่เท่ากัน แม้นเด็กจะอายุเท่ากัน
เด็ ก บางคนเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเองได้เ ร็ ว กว่ า เด็ ก บางคน ฉะนั้ น เด็ ก 5 ปี 3 คน อาจสามารถท า
แบบทดสอบสติปัญญาได้เท่ากัน มิได้หมายความว่า เด็ก 3 คน มีระดับสติปัญญาไม่แตกต่างกัน
เพราะเด็ก คนหนึ่ ง อาจได้รับการสอนหรื อช่ ว ยเหลื อจากผูใ้ หญ่ มากกว่าเด็ก อี ก คนหนึ่ ง แต่ห าก
ผูท้ ดสอบให้เด็ก 2 คน ตอบแบบสอบของเด็กอายุ 7 ปี โดยผูใ้ หญ่ให้ความช่ วยเหลือ เช่น อธิ บาย
หรื อชี้แนะ หากเด็กคนหนึ่งตอบปั ญหาของเด็กอายุ 7 ปี ได้ แต่เด็กอีกคนตอบไม่ได้ วิก็อทสกีอธิบาย
ว่าเด็กที่ตอบไม่ได้อยูต่ ่ากว่าช่วงของการพัฒนาสติปัญญา วิก็อทสกีเรี ยกการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ในการเรี ยนรู ้ว่า “Scaff Alding” คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กแก้ปัญหาหรื อทางานอย่างหนึ่ ง
อย่างใดเมื่อเด็กไม่สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
วิก็อทสกีเชื่ อว่า การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูใ้ หญ่ เช่น
บิดา มารดา ครู และการเรี ยนรู ้ที่เด็กมีในสภาวะสังคมและวัฒนธรรม (Socioculture Context) และ
เปลี่ยนสิ่ งเร้าที่เรี ยนรู ้จากสังคมเป็ นเครื่ องเชื่อมโยงสิ่ งเร้าภายนอกให้ซึมซาบเป็ นส่ วนของสิ่ งทีมี่อยู่
ภายใน กลไกกลางที่เด็กใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทางานให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล เช่น ใช้ไม้เขี่ยสิ่ งที่
หยิบไม่ ถึง กลไกนอกจากเครื่ องมื อ (Tool) แล้ว ยัง มี เครื่ อ งหมาย (Sign) ซึ่ ง วิก็อ ทสกี แ บ่ งเป็ น
3 ชนิด คือ
1. Indexical Sign เป็ นเครื่ องหมายใช้อธิ บายข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบ
สาเหตุและผล (Cause Effect) เช่น ควันไฟเป็ นเครื่ องหมายของไฟ
2. Iconic Sign เป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นภาพสื่ อความหมายสิ่ งต่าง เช่น พระเกี้ยวเป็ น
เครื่ องหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3. Symbolic Sign เป็ นเครื่ องหมายสัญลักษณ์แทนนามธรรมที่ช่วยในการคิดหรื อการ
แก้ปัญหา เช่น ภาษาหรื อตัวเลข
การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ : มโนทัศน์ ที่คลาดเคลือ่ น
ความเข้าใจเรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ยังมีความคลาดเคลื่ อนอยู่
หลายประการ แม้ในต่างประเทศก็ยงั พบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวคิดนี้ เพราะการปฏิรูป
การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
(Rallis, cited in Delancy 1999) ตัวอย่างเช่น
1. ความเข้ าใจผิด ความสาเร็ จของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยูท่ ี่การที่
ครู ผสู ้ อนมีวิธีสอนและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ความส าเร็ จ ของการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผลการเรี ย นรู ้
(Learning Outcomes) ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องมีผลการเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามมาตรฐานของหลักสูตร
2. ความเข้ าใจผิด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ผสู ้ อนควรให้อิสระแก่
ผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้เองและรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ ดังนั้น จึงควรให้
ผูเ้ รี ยนทากิ จกรรมเรี ยนรู ้ ตามลาพัง โดยทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดหาสื่ อหรื อแหล่ง
เรี ยนรู ้เท่านั้น ไม่ตอ้ งสอนเนื้อหาใด ๆ
ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง เนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ ครู ผสู ้ อนควรทา
หน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงหรื อโค้ช (Coach) ให้คาแนะนาวิธีการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้ ชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
จุดอ่อนจุดแข็งในการเรี ยนรู ้ของตน ติดตามพัฒนาการและให้ผลป้ อนกลับ (Feedback) เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนปรั บปรุ งการเรี ยนรู ้ ของตน ส่ วนเนื้ อหาที่มีความเป็ นนามธรรมค่อนข้างสู งและเข้าใจยาก
ครู ผสู ้ อนจะต้องสอนเนื้ อหานั้น โดยเฉพาะส่ วนสาคัญที่เป็ นหลักการหรื อแนวคิด ทฤษฎี แล้วจึงให้
ผูเ้ รี ยนนาความรู ้เชิงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีน้ นั ไปปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
3. ความเข้ าใจผิด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ผสู ้ อนไม่ควรใช้วิธีสอน
แบบบรรยาย เพราะเป็ นวิธีสอนที่เน้นบทบาทของครู มากกว่าผูเ้ รี ยน
ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง วิธีสอนแบบบรรยายยังคงมีความสาคัญและใช้ได้ในการจัด
การเรี ยนรู ้ เพราะความรู ้ ที่เป็ นนามธรรมยังจาเป็ นที่จะต้องมีการบรรยายนา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
แนวคิดหรื อหลักการ ประเด็นที่ ควรสังเกตว่าการสอนแบบบรรยายจะทาให้การจัดการเรี ยนรู ้ มี
ลักษณะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญหรื อไม่ อยูท่ ี่การส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดทั้งที่เป็ นรายบุคคล
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และกลุ่ม ซึ่ งมีเทคนิ คต่าง ๆ ที่ จะช่ วยให้การสอนแบบบรรยายซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่ครู ส่วนใหญ่
ยังคงนิยมใช้ มีลกั ษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้
4. ความเข้ าใจผิด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ผสู ้ อนไม่ควรให้ผเู ้ รี ยน
ท่องจา เพราะไม่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด
ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง การท่องจายังคงมีความสาคัญในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะการท่องจาสาระสาคัญ ซึ่ งหากผูเ้ รี ยนจาไม่ได้ ก็จะไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแต่
ประการใด ประเด็นสาคัญจึงควรเน้นการท่องจาอย่างเข้าใจว่าข้อมูลใดมีความสาคัญควรจดจาเพื่อ
ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ข้ นั สู ง ข้อมูลใดเป็ นรายละเอียดที่ไม่มีความสาคัญเท่าใดนัก ไม่จาเป็ นต้อง
ใส่ ใจท่องจา
5. ความเข้ าใจผิด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นวิธี การสอนวิธีหนึ่ ง
หรื อรู ปแบบการสอนที่ครู ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนเหมือนกัน
ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ไม่ใช่ วิธีการสอน
(Teaching Method) และไม่ใช่รูปแบบการสอน (Teaching Model) แต่เป็ นแนวคิดทางการสอน
(Teaching Approach) ครู จึงสามารถใช้วิธีการสอนหรื อรู ปแบบการสอนได้หลากหลาย โดย
พิจารณาว่าวิธีการสอนหรื อรู ปแบบการสอนนั้นต้องเน้นบทบาทผูเ้ รี ยนมากกว่าผูส้ อน นอกจากนี้
ครู ยงั สามารถใช้เทคนิ คการสอนต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่ วยส่ งเสริ มกระบวนการคิดของ
ผูเ้ รี ยน
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 7
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาวิธีสอนระดับประถมศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 5 จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอย่างไรให้บรรลุเป้ าหมาย
สาระสาคัญ
วิธีสอนประกอบด้วยวิธีสอนทัว่ ไปและวิธีสอนเฉพาะ แต่ละวิธีมีประสิ ทธิ ภาพและ
เป้ าหมายในการพัฒนาความรู ้ ทักษะและเจตคติที่แตกต่างกัน ซึ่ งต้องคัดสรรมาใช้ตามจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง และควรสอดแทรกเทคนิคการสอนเพื่อเสริ มประสิ ทธิภาพของวิธีสอน ซึ่งเป็ น
ปัจจัยที่ทาให้การจัดการเรี ยนการสอนน่าสนใจและประสบความสาเร็ จ
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาอธิบายวิธีสอนและเทคนิคการสอนระดับประถมศึกษาได้
นักศึกษาอธิบายการเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนระดับประถมศึกษาได้
นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้

เนือ้ หา
1. ความหมายของวิธีสอนและเทคนิคการสอน
2. การเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน
3. วิธีสอนระดับประถมศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการสอนระดับ
ประถมศึกษา พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับวิธีสอน
เทคนิคการสอน และแนวทางการเลือกใช้ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับการใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนขณะที่นกั ศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง จะเลือกวิธีสอนและเทคนิ คอย่างไรให้บรรลุ
เป้ าหมาย ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาวิธีสอน
ระดับประถมศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 5 เรื่ อง จะเลือกวิธีสอนและเทคนิ คอย่างไรให้บรรลุเป้ าหมาย
และประเด็นอภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษารายบุคคล
4. ใบความรู ้ เรื่ อง วิธีสอนระดับประถมศึกษา
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
รายบุคคล
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ใบความรู้
เรื่อง วิธีสอนระดับประถมศึกษา
ความหมายของวิธีสอนและเทคนิคการสอน
วิธีสอน (Teaching Method) : ขั้นตอนการสอนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามองค์ประกอบ
ของแต่ละวิธีที่นามาใช้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
เทคนิคการสอน (Teaching Technique) : กลวิธีที่นามาใช้เสริ มขั้นตอนการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
แนวทางการเลือกใช้ วธิ ีสอนและเทคนิคการสอน
1. สัมพันธ์กบั จุดประสงค์
2. สัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระ
3. สัมพันธ์กบั ลักษณะของผูเ้ รี ยน
4. สัมพันธ์กบั ลักษณะของครู ผสู ้ อน
5. สัมพันธ์กบั บริ บทของเวลา สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก
สาหรับการเลือกใช้วิธีสอนระดับประถมศึกษา สิ่ งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ การสอน
โดยใช้วิธีส อนเฉพาะวิชา เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้ ระดับประถมศึ กษานั้นเป็ นการจัดความรู ้
พื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จะมีเนื้ อหาบางประเด็นที่ ตอ้ งอาศัย
วิธีสอนเฉพาะวิชา เป็ นต้นว่า วิธีสอนอ่านในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีสอน บวก ลบ คูณ หาร
และโจทย์ปัญหาในวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิธีสอนค่านิยมในวิชาสังคมศึกษา เป็ นต้น ซึ่งต้องพิจารณา
ใช้อย่างเหมาะสม สาหรั บวิธีสอนทัว่ ไป ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกวิชานั้นมีอยู่มากมาย
ทั้งนี้ ทิศนา แขมมณี (2551) ได้เสนอไว้ สรุ ปดังนี้
1. วิธีสอนโดยใช้ การบรรยาย (Lecture) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิ บายสิ่ งที่ตอ้ งการสอนแก่
ผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนซักถามแล้วประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง ซึ่ งวิธีน้ ี จะต้องอาศัย
ความสามารถของผูส้ อนในการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาสาระ และการใช้เทคนิ คในการถ่ายทอดเนื้ อหา
สาระให้น่าสนใจ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนจานวนมากได้เรี ยนรู ้เนื้อหาสาระจานวนมาก ๆ พร้อม ๆ กันในเวลาที่
จากัด เช่ น การบรรยายเรื่ องความเป็ นมาของประเทศไทย ประวัติก ารสร้ างกรุ งรั ตนโกสิ น ทร์
เป็ นต้น
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2. วิธีสอนโดยใช้ การสาธิต (Demonstration) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการแสดงหรื อทาสิ่ งที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ สังเกตดูแล้วให้ผูเ้ รี ยนซักถาม อภิปรายและสรุ ปการเรี ยนรู ้ ที่ได้จากการสังเกต การสาธิ ต
ซึ่ งวิธีน้ ี จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นสิ่ งที่เรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรม ก็จะทาให้เกิด
ความเข้าใจและจดจาในเรื่ องที่สาธิตได้ดีและนาน เช่น สาธิตการเกิดฝน สาธิตการทอผ้า เป็ นต้น
3. วิธีสอนโดยใช้ การทดลอง (Experiment) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนด โดยการให้ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูก้ าหนดปั ญ หาและ
สมมติ ฐ านในการทดลองและลงมื อทดลองปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนที่ กาหนด โดยใช้วสั ดุ อุ ปกรณ์ ที่
จาเป็ น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปอภิปรายผลการทดลองและสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่ได้รับ
จากการทดลอง ซึ่ งวิธีน้ ี มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงได้ลงมือกระทา ได้ผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ ได้พิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจักษ์ดว้ ยตนเอง จึงเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี มีความเข้าใจและ
จดจาการเรี ยนรู ้น้ นั ได้นาน
4. วิธีสอนโดยใช้ การนิรนัย (Deduction) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ กฎ หรื อข้อสรุ ปในเรื่ องที่เรี ยน แล้วจึงให้ตวั อย่างหลายตัวอย่างเกี่ ยวกับการใช้
ทฤษฎี หลักการ กฎ หรื อข้อสรุ ปนั้น หรื ออาจให้ผเู ้ รี ยนนาวิธีสอนนี้ ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในวิธีสอนที่ลึกซึ้ งขึ้น ซึ่ งสรุ ปได้ว่าการสอนวิธีน้ ี เป็ นการ
สอนจากหลักการไปสู่ตวั อย่างย่อย ๆ
5. วิธีสอนโดยใช้ การอุปนัย (Induction) คือ กระบวนการสอนที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เป็ นวิธีสอนที่ ผูส้ อนจะยกตัวอย่างหลาย ๆ
ตัวอย่างเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเห็ นรู ปแบบ เมื่อผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ สังเกต เปรี ยบเทียบในรายละเอียด ก็จะ
สามารถนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้ ซึ่ งเป็ นการสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปหลักการจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง และมักจะตามมาด้วยวิธีการสอนแบบนิรนัย
6. วิธีสอนโดยใช้ การไปทัศนศึกษา (Field Trip) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนและ
เดินทางไปศึกษาเรี ยนรู ้ยงั สถานที่อนั เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ ซึ่งอาจจะอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
หรื อไกลออกไปจากสถานศึกษาของตน โดยศึกษาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานที่ที่ไปตามที่วางแผนไว้ และ
นาผลจากการไปทัศนศึ ก ษามาอภิ ปรายเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน ซึ่ งวิธีการสอนนี้ จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นได้รับ
ประสบการณ์ตรงในเรื่ องที่เรี ยน ได้เรี ยนรู ้สภาพความเป็ นจริ ง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็ นประโยชน์
ต่อการเรี ยนรู ้ เช่น การทัศนศึกษาท้องฟ้ าจาลอง หลังจากเรี ยนเรื่ องเกี่ยวกับดวงดาว ระบบสุ ริยะ
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อวกาศ การทัศนศึ กษาดู สวนสัตว์ พิพิธภัณ ฑ์เด็ก การสังเกตรู ปร่ าง ขนาด สี ความเป็ นอยู่ของ
นกกางเขนขณะที่เรี ยนเรื่ องนกกางเขน
7. วิธีสอนโดยใช้ การอภิปรายกลุ่มย่ อย (Small Group Discussion) คือ กระบวนการที่
ผูส้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม
เล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น และประสบการณ์
ในประเด็นที่กาหนด และสรุ ปผลการอภิปรายออกมาเป็ นข้อสรุ ปของกลุ่ม ซึ่งวิธีน้ ี จะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ อันจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนกว้างขึ้น ทั้งยังทาให้ผรู ้ ่ วมอภิปราย
ได้รับรู ้แนวคิด ประสบการณ์ที่ผรู ้ ่ วมอภิปรายได้สะท้อนออกมาจากประสบการณ์เดิม ทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้เขา รู ้เรามากขึ้น เช่น การแบ่งกลุ่มของนักเรี ยน สนทนาหาวิธีดูแลแปลงปลูกต้นผักบุง้ ของตน
วิธีการประหยัดน้ าที่ถูกต้อง วิธีการเล่นที่ปลอดภัย เป็ นต้น
8. วิธีสอนโดยใช้ การแสดงละคร (Dramatization) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผเู ้ รี ยนแสดงละครเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็น
ภาพของเรื่ องราวที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ประจักษ์ดว้ ยตาตนเอง ทาให้เนื้ อหาสาระในเรื่ องนั้นมีชีวิตชีวา
ซึ่ งทั้งผูช้ มและผูแ้ สดงจะเกิ ด ความเข้าใจและสามารถจดจาเรื่ องราวเกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระนั้น ๆ
ได้นาน เช่น การแสดงละครเรื่ องนกกางเขน การแสดงละครเกี่ยวกับประเพณี ลอยกระทง การแสดง
ละครเกี่ยวกับการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 เป็ นต้น
9. วิธีสอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้
ในการช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนสวมบทบาทใน
สถานการณ์ซ่ ึ งมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง และแสดงออกตามความรู ้สึกนึ กคิดของตน แล้ว
นาเอาการแสดงออกของผูแ้ สดงทั้งด้านความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบมา
เป็ นข้อมูลในการอภิ ปราย เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เช่ น การแสดงบทบาทสมมติจากเรื่ องที่
กาหนด ให้นกั เรี ยนแต่งขึ้นเองเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์ ความมีน้ าใจ ความกตัญญู หรื อนานิ ทานอีสป
นิทานคติธรรมมาแสดง เป็ นต้น
10. วิธี สอนโดยใช้ กรณีตัว อย่ า ง (Case) คื อ กระบวนการที่ ผูส้ อนใช้ใ นการช่ ว ยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่สมมติข้ ึนจากความ
เป็ นจริ งและตอบประเด็นคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มาของคาตอบนั้น
มาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปราย ซึ่ งการสอนนี้ มิได้มุ่งที่คาตอบใดคาตอบหนึ่ ง แต่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
เห็นคาตอบและเหตุผลที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น
ให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรอบคอบมากขึ้นในการตัดสิ นใจ ซึ่ งวิธีสอนนี้
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สามารถใช้ตวั อย่างที่เกิดขึ้นจริ งมาใช้สอนได้ เช่น นาข้อมูลจากแบบรับฟ้ องของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ บนั ทึ ก ไว้ เช่ น กรณ์ ปีนระเบี ย ง ณัฐ วิ่งในห้องเรี ย น ศรณ์ คุย ในเวลาเรี ย น
เป็ นต้น ตัวอย่างเหล่านี้ เป็ นกรณี ตวั อย่างที่เกิ ดขึ้นจริ ง สามารถนามาสอนเกี่ ยวกับความปลอดภัย
วินยั ในตนเอง เพื่อร่ วมกันอภิปรายหาวิธีแก้ไขหรื อเสนอแนะร่ วมกันต่อไป
11. วิธีสอนโดยใช้ เกม (Game) คือ กระบวนการที่ผูส้ อนใช้ในการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกาและนาเนื้ อหาและข้อมูล
ของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุ ป
การเรี ยนรู ้ วิ ธี ส อนนี้ จะช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนได้เ รี ยนรู ้ เ รื่ องต่ า ง ๆ อย่ า งสนุ ก สนาน และท้า ทาย
ความสามารถ โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ล่นเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมสู ง ซึ่งจุดเน้นของ
เกมอยูท่ ี่การเรี ยนรู ้ยทุ ธวิธีต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนจะเอาชนะอุปสรรค เพื่อไปให้ถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
12. วิธีสอนโดยใช้ สถานการณ์ จาลอง (Simulation) คือ กระบวนการที่ผูส้ อนใช้ในการ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผเู ้ รี ยนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มี
บทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่นที่สะท้อนความเป็ นจริ ง และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ใน
สถานการณ์ น้ ัน โดยใช้ข ้อ มู ล ที่ มี ส ภาพคล้า ยกับ ข้อ มู ล ในความเป็ นจริ ง เกิ ด ความเข้า ใจใน
สถานการณ์จริ งหรื อเรื่ องที่มีตวั แปรจานวนมากที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน ดังนั้น ในการ
อภิปรายจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ งว่าในความเป็ นจริ งของสถานการณ์ในเรื่ อง
นั้น ๆ เป็ นอย่างไร และอะไรเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อสถานการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยนควรจะได้เรี ยนรู ้
จากการเล่นของตนในสถานการณ์น้ นั ๆ
13. วิธีสอนโดยใช้ ศูนย์ การเรี ยน (Learning Center) คือ กระบวนการในการสอนให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด โดยผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากศูนย์การ
เรี ยนหรื อมุมความรู ้ ซึ่ งผูส้ อนได้จดั เตรี ยมเนื้ อหาสาระและกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนหลาย ๆ อย่าง
ประสมกันเอาไว้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปกติศูนย์การเรี ยนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์จะมี
เนื้ อหาสาระเบ็ดเสร็ จในตัวเอง ผูเ้ รี ยนจะหมุนเวียนกันเข้าศูนย์ต่าง ๆ จนครบทุกศูนย์ โดยมีศูนย์
สารองไว้สาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้เร็ วและทากิจกรรมเสร็ จก่อนคนอื่น ๆ วิธีการสอนนี้ มุ่งช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และทราบผลการเรี ยนรู ้ของตนทันทีที่เรี ยนจบ ช่วยให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อร้ น ในการเรี ย นรู ้ โดยผูส้ อนท าหน้า ที่ เ ป็ นผูจ้ ัด เตรี ย มศู น ย์ก ารเรี ย น
ให้คาแนะนา ช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยนและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
14. วิธี ส อนโดยใช้ บทเรี ย นแบบโปรแกรม (Programmed
Instruction) คื อ
กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาจากบทเรี ยนสาเร็ จรู ปด้วยตนเอง (ซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากบทเรี ยนปกติ)
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กล่าวคือเป็ นบทเรี ยนที่นาเนื้ อหาสาระที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มาแตกเป็ นหน่วยย่อย (Small Steps)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจง่าย โดยนาเสนอแก่ผเู ้ รี ยนในลักษณะที่ให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองต่อสิ่ งที่เรี ยนและ
ตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ทนั ที (Immidiate Feedback) ว่าผิดหรื อถูก ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลา
ในการเรี ยนรู ้มากน้อยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เพราะ
บทเรี ยนจะมีแบบสอบทั้งแบบสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) และแบบสอบหลังการเรี ยน (Post-test) ไว้
ให้พร้ อม ซึ่ งวิธีการสอนนี้ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนรายบุคคลเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสามารถ ความ
ต้องการ และความสนใจของตน เป็ นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
บรรณานุกรม
ณัฐวุฒิ กิจรุ่ งเรื อง, วัชริ นทร์ เสถียรยานนท์ และวัชนีย ์ เชาว์ดารง. (2545). ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู มืออาชีพ. กรุ งเทพมหานคร : สถาพรบุค๊ ส์.
ทิศนา แขมมณี . (2551). 14 วิธีสอนสาหรับครู มืออาชีพ. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 8
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 6 จะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างไรดี
สาระสาคัญ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สามารถทา
ได้ท้ งั ในระดับหน่ วยและระดับรายชัว่ โมง การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีกระบวนการโดยเริ่ ม
จากการศึกษาหลักสู ตร คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่ วยการเรี ยนรู ้ จากนั้นเขียน
แผนตามองค์ประกอบที่หน่วยงานกาหนด ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่จะมีองค์ประกอบ
ที่ขาดไม่ได้คือ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยน และการวัดและประเมินผล เป็ นองค์ประกอบหลัก
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และรู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้
2. นักศึกษาอธิบายแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพได้
3. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
4. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
1. ความหมายและองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพ
3. รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์ แ จ้ ง จุ ด มุ่ ง หมายและความส าคัญ ของการเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้งอธิ บาย
เพิ่มเติม
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์ ส นทนาซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จและข้ อ จ ากั ด ของการเขี ย น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พบขณะฝึ กประสบการณ์ เพื่อเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แ จกเอกสารกรณี ศึ ก ษาเรื่ อ ง จะเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งไรดี
ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 6 เรื่ อง จะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างไรดี และประเด็น
อภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Lesson Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงการออกแบบและ
เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบตามองค์ประกอบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดการเรี ยนรู ้รายวิชาใดวิชาหนึ่งให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกาหนด
องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรประกอบด้วยส่ วนสาคัญ และองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ส่ วนนา
ส่ วนนาเป็ นส่ วนแรกของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้รายละเอียดโดยทัว่ ไปมีแนว
การเขียนดังต่อไปนี้
1. ระบุลาดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. ระบุกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. ระบุระดับชั้น
4. ระบุหน่วยการเรี ยนรู ้ และหัวข้อเรื่ อง
5. ระบุเวลาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้
6. ระบุวนั ที่ เดือน ปี และช่วงเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้
ส่ วนเนือ้ หา
ส่ วนเนื้ อหาเป็ นส่ วนที่ ให้รายละเอียดที่เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัด
การเรี ยนรู ้ตามแผน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้ระบุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนั้น
2. ตัวชี้วัดชั้ นปี ให้ระบุตวั ชี้ วดั ชั้นปี ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนั้น
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3. สาระสาคัญ คือ ข้อความที่ เขียนเพื่อระบุให้เห็ นข้อสรุ ปที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยนหลังจากการเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ทั้งด้านเนื้ อหา ความรู ้ดา้ นทักษะ หรื อด้านเจตคติ ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้อหาที่นาเสนอตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั มีแนวการเขียนดังต่อไปนี้
3.1 เขียนในลักษณะของการสรุ ปเนื้ อหาความรู ้ ทักษะ หรื อเจตคติที่เป็ นเป้ าหมาย
ด้วยภาษาที่รัดกุมและชัดเจน
3.2 เขียนในลักษณะความเรี ยงหรื อเขียนเป็ นข้อในกรณี ที่การจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนั้น
มีมากกว่า 1 สาระสาคัญ
3.3 การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นระดับชั้น ต้น ๆ ควรมี ส าระสาคัญเดี ย วในการเรี ย นรู ้
ครั้งหนึ่ง
4. จุดประสงค์ นิ ยมเขียนในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อสามารถวัดได้
สังเกตได้ จุ ด ประสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส มบูร ณ์ ควรจะประกอบด้ว ยส่ ว นส าคัญ 3 ส่ ว น ได้แ ก่
สถานการณ์ ห รื อ เงื่ อนไข (Condition) พฤติ กรรมของผูเ้ รี ย นที่ ค าดหวัง ให้แสดงออก (Terminal
Behavior) และเกณฑ์บ่งชี้ความสามารถของนักเรี ยนที่จะแสดงพฤติกรรม (Criteria)
อนึ่ งในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หากเกิดข้อจากัดทาให้ไม่สามารถเขียน
ได้ครบทั้ง 3 ส่ วน ให้ยึดพฤติกรรมที่คาดหวังไว้เป็ นหลักในการเขียน เช่น ผูเ้ รี ยนบอกความหมาย
ของยาเสพติดได้
5. สาระการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ แสดงเนื้ อหาความรู ้ ประกอบด้วย ทฤษฎี หลัก การ
วิธีการ ขั้นสอน หรื อแนวปฏิบตั ิ การระบุเนื้ อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรเขียนหัวข้อเนื้ อหา
หลัก รอง และรายละเอียดแบบย่อ ๆ หากเนื้อหามากควรทาเป็ นใบความรู ้จดั ไว้ในภาคผนวก
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สภาพการณ์ที่ครู ออกแบบเพื่อนาเสนอเนื้อหา วิธีการ
หรื อการปฏิบตั ิให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีแนวการเขียนดังต่อไปนี้
6.1 เขียนเป็ นข้อตามลาดับขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อเขียนโดยแบ่งเป็ นขั้น
ได้แก่ ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน ขั้นดาเนินการสอน และขั้นสรุ ปบทเรี ยน โดยเขียนเป็ นข้อเรี ยงตามลาดับ
ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้น หากขั้นใดมีกิจกรรมเดียวไม่ตอ้ งใส่ เลขลาดับหัวข้อ
6.2 เขียนโดยระบุให้รู้ว่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละขั้นใครเป็ นผูม้ ีบทบาท ผูเ้ รี ยน
ผูส้ อน หรื อทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันกระทากิจกรรม
6.3 ไม่ควรระบุรายละเอียดคาพูด ทั้งคาพูดของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
7. สื่ อการเรี ย นรู้ คื อ วัสดุ อุ ป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ เป็ นสิ่ งช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีแนวการเขียนโดยระบุชนิ ดและรายละเอียดของสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น รู ปภาพ
ยุงลาย แผนภูมิเพลงคุณธรรมสี่ ประการ แถมบันทึกภาพและเสี ยงเรื่ องชีวิตในบ้าน เป็ นต้น กรณี ที่
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เป็ นสื่ อที่ใช้เพื่อทากิจกรรมเป็ นรายกลุ่มหรื อรายบุคคล ให้ระบุจานวนชิ้นต่อกลุ่มหรื อต่อรายบุคคล
นอกจากนี้ ไม่นิยมระบุส่ิ งที่มีอยู่แล้วอย่างถาวรในห้องเรี ยนว่าเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น กระดานดา
ชอล์ก ดินสอ ปากกา เป็ นต้น
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่กาหนดไว้เพื่อตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ การวัดเป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือและ
วิธี ก ารต่ า ง ๆ หลากหลาย เช่ น การสัง เกต การสั มภาษณ์ การสอบถาม การตรวจผลงาน และ
การทดสอบ เป็ นต้น ส่ วนการประเมินผลเป็ นการกาหนดค่าหรื อตัดสิ นสิ่ งที่วดั เช่น ผ่าน – ไม่ผา่ น,
ดี – ปานกลาง – อ่อน หรื อกาหนดค่าเป็ นระดับ 4 3 2 1 0 เป็ นต้น มีแนวการเขียนโดยระบุ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ว่าใช้วิธีการใดบ้าง แต่ละวิธีตอ้ งระบุเนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด และ
มีการระบุเครื่ องมือวัด หรื อเกณฑ์ไว้ดว้ ย จะทาให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึ้น
9. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่สาคัญอีกส่ วนหนึ่ ง ผูส้ อนสามารถใช้ขอ้ มูล
นี้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในโอกาสต่อไป หรื ออีกนัยหนึ่ งจะนาสู่ การ
ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นที่มาของปัญหาการวิจยั ที่ชดั เจนเป็ นระบบ
ท้ายที่ สุดในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น นอกจากผูส้ อนจะ
สามารถเขียนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนแล้ว ยังควรคานึ งถึงระดับ
ของภาษาที่ใช้เขียนให้เป็ นภาษาวิชาการ ไม่ใช้ภาษาพูดเข้ามาปะปนเพราะสิ่ งนี้ คืองานวิชาการ ซึ่ ง
บ่งบอกถึ งความเป็ นวิชาชี พครู รวมทั้งควรคานึ งถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะทาให้แผนนั้นมีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 9
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาสื่ อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 7 เหตุเกิดที่โรงเรี ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสาคัญ
สื่ อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษาในปั จจุบนั เป็ นการบูรณาการระหว่างสื่ อ ประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ในรู ปแบบเดิม และสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้วยเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ ง
ต้องวิเคราะห์ใช้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผูเ้ รี ยน ตลอดจน
ประเมินสื่ อที่พฒั นาขึ้นด้วย
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิบายความหมาย ประเภท และการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
ได้
2. นักศึกษาอธิ บายคุณสมบัติ ข้อดีและข้อจากัด และวิธีประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้ระดับ
ประถมศึกษาได้
3. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
4. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
1. ความหมาย ประเภท และการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
2. คุณสมบัติ ข้อดีและข้อจากัดของสื่ อการเรี ยนรู ้
3. การประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้ระดับ
ประถมศึกษา พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการสร้าง
การใช้ และประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาผลิตขณะฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ให้บอกข้อดี และข้อจากัด และแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของ
นักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แ จกเอกสารกรณี ศึ ก ษาเรื่ อง เหตุ เ กิ ด ที่ โรงเรี ย นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาสื่ อการเรี ยนรู ้
รุ ดบั ประถมศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 10 เรื่ อง เหตุเกิ ดที่โรงเรี ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประเด็นอภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง สื่ อการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง สื่ อการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ น วัสดุ อุปกรณ์ หรื อเทคนิ ควิธีการที่ครู พฒั นาปรับปรุ งหรื อคัดสรรมา
ใช้เพื่อนาเสนอความรู ้ ทักษะ หรื อเจตคติตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ง นี้ เอดการ์ เดล ได้จ าแนกสื่ อ การสอนออกเป็ น
3 ประเภท ดังนี้คือ
1. สื่ อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่ อที่เก็บความรู ้อยูใ่ นตัวเอง ซึ่ งจาแนกย่อย
ได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ ายทอดความรู้ ได้ ด้วยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัย
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผนภูมิ แผนที่ ลูกโลก รู ปภาพ หุ่นจาลอง และของจริ งต่าง ๆ เป็ นต้น
1.2 วัส ดุ ป ระเภทที่ไ ม่ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง จ าเป็ นต้อ งอาศัย
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แผ่นใส เป็ นต้น
2. สื่ อประเภทอุป กรณ์ (Hardware) หมายถึ ง สิ่ งที่ เป็ นตัว กลางหรื อตัวผ่าน ทาให้
ข้อมูลหรื อความรู ้ ที่บนั ทึ กในวัสดุ สามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็ นหรื อได้ยิน เช่ น เครื่ องเล่นซี ดี
เครื่ องเล่นดีวีดี เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ เป็ นต้น
3. สื่ อประเภทเทคนิคและวิธี การ (Techniques and Methods) หมายถึง สื่ อที่มี
ลัก ษณะเป็ นแนวคิ ด หรื อขั้น ตอนในการเรี ยนการสอน เช่ น เกม สถานการณ์ จ าลอง การสาธิ ต
การสอนแบบจุลภาค เป็ นต้น
นอกจากนี้ พัฒ นาการอย่า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ และการสื่ อ สารที่
หลากหลาย ทาให้เกิดสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ หรื อสื่ อใหม่ (New Media) ซึ่ งหมายถึง
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารด้วยเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสู งเป็ นพื้นฐาน
สาหรั บการนาสื่ อมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ครู อาจจะต้องใช้สื่อการเรี ย น
การสอนหลาย ๆ ประเภทร่ วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเรี ยนการสอน ซึ่ งเราเรี ยกว่า
สื่ อประสม ซึ่งหมายถึง การนาสื่ อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการเรี ยนการสอน ซึ่ งการใช้สื่อแต่ละอย่างนั้นจะใช้
ตามลาดับขั้นตอนของเนื้อหา
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การพิจารณาเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน
1. สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้ที่กาหนด เช่น
สอนเรื่ องส่ วนประกอบของพืช จาแนกหรื อบอกส่ วนประกอบได้ ผูส้ อนก็สามารถนาต้นพืชของ
จริ งมาให้นกั เรี ยนพิจารณาได้
2. เป็ นไปตามหลักพัฒนาการทางสติปัญญา วัย ความสามารถ ความแตกต่าง และ
การรับรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. สี สันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาจะชอบ
สื่ อที่มีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากรู ้อยากเรี ยน
4. ใช้ง่าย สะดวก และปลอดภัย ปั จจุ บนั มีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื่ องฉายภาพ
LCD เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งผูส้ อนจะต้องรู ้จกั การใช้เครื่ องมือเหล่านี้ เพื่อจะได้ใช้ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม นอกจากนี้การผลิตสื่ อต่าง ๆ จะต้องปลอดภัยกับนักเรี ยนด้วย เช่น ใช้สีและวัสดุที่ไม่เป็ น
อันตราย รู ปแบบไม่แหลมไม่คม เป็ นต้น
5. ต้องประหยัด คุม้ ค่า ไม่สิ้นเปลือง สื่ อการสอนบางชนิ ด เช่น กระดาษ จะเป็ นวัสดุ
สิ้ นเปลื อง แต่ สามารถทาขึ้ น ใช้ได้ห ลายครั้ งเพื่อการประหยัดและคุ ม้ ค่า โดยการผนึ ก ภาพและ
เคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใส ก็สามารถจะใช้ประกอบการเรี ยนการสอนต่อไปได้นาน รวมทั้งการนาวัสดุ
ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว มาประกอบการเรี ย นการสอน ท าให้ ป ระหยัด และเกิ ด ประโยชน์ เช่ น ซองขนม
ใบโฆษณาสิ นค้า เป็ นต้น
คุณสมบัติสื่อการเรียนรู้ บางชนิด ข้ อดีและข้ อจากัด

สื่ อการเรี ยนรู ้
1. ของจริ ง
2. ของจาลอง
3. เครื่ องฉายภาพ
ทึบแสง

ข้อดี
เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทนเพราะใช้
ประสาทสัมผัส
เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทนเพราะได้เห็น
ลักษณะที่ใกล้เคียงความจริ ง
ขยายหรื อปรับขนาดของภาพได้
ตามความต้องการ สะดวก
ลดการผลิตแผ่นโปร่ งใส

ข้อจากัด
บางกรณี อาจเกิดความลาบากใน
การจัดหาและเสี ยหายได้ง่าย
การจาลองอาจทาให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อสภาพความเป็ นจริ งได้
สภาพห้องต้องมีการควบคุม
แสงสว่างได้ และการปรับสลับกับ
คอมพิวเตอร์มีข้นั ตอนยุง่ ยาก
พอควร
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สื่ อการเรี ยนรู ้
4. สารคดี
ภาพยนตร์

ข้อดี
เหมาะกับผูเ้ รี ยนกลุ่มใหญ่ ให้ภาพ
และเสี ยงเหมือนความจริ ง ทาให้
เกิดความน่าสนใจ
5. แถบบันทึกเสี ยง สามารถเปิ ดฟังซ้ าทบทวนได้ง่าย
พกพาได้สะดวก
6. คอมพิวเตอร์
มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น เกม
ช่วยสอน
สถานการณ์จาลอง ฯลฯ ซึ่ง
สามารถใช้ผลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน
ได้อย่างรวดเร็ ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ซ้ าอีกกี่ครั้งก็ได้
7. บทเรี ยน
ส่ งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจในการ
สาเร็ จรู ปหรื อ
เรี ยนรู ้และเน้นปฏิสัมพันธ์ในด้าน
บทเรี ยนโปรแกรม การฝึ กหัด การทดสอบ การแก้
ปัญหา

8. อินเตอร์เน็ต

9. การเรี ยน
การสอนผ่านเว็บ

ค้นคว้าข้อมูลได้ทุกประเภท
ใช้เวลาน้อย สามารถใช้สื่อสารทั้ง
ในรู ปแบบของการสนทนา
การเข้ากลุ่ม การเขียนข้อความ
การส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
และการถ่ายโอนแฟ้ มข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ
สามารถเรี ยนได้ทุกที่ทุกเวลา
มีหลักสูตรให้เลือกมาก เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์และกระตือรื อร้น

ข้อจากัด
สารคดีหรื อภาพยนตร์ที่สอดคล้อง
กับสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร
ผลิตค่อนมาข้างน้อย
แถบบันทึกเสี ยงมีอายุการใช้งาน
จากัด
ต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในการผลิต
ใช้เวลาผลิตนาน มีตน้ ทุนค่อนข้าง
สูง และสถานศึกษาจะต้องมี
เครื่ องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ
การศึกษาเป็ นรายบุคคล
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปหรื อบทเรี ยน
โปรแกรมในรู ปเอกสาร อาจมี
ข้อมูลที่ไม่ทนั สมัย และหากเป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็มีวิธีการ
ผลิตที่ซบั ซ้อนและต้องอาศัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเช่นเดียวกับการผลิต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ หากไม่
ระบุแหล่งอ้างอิง และผูส้ อนต้อง
ดูแลผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด เพราะ
อาจใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่
เหมาะสม

ไม่ได้มีปฏิสมั พันธ์ที่แท้จริ ง
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และ
ผูเ้ รี ยนต้องสามารถควบคุมการ
เรี ยนรู ้ของตนเองได้เป็ นอย่างดี
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10. สิ่ งพิมพ์
(ตารา หนังสื อ
เอกสารประกอบ
การเรี ยนรู ้)

ข้อดี
ผลิตได้จานวนมาก ผูเ้ รี ยนสามารถ
ทบทวนซ้ าได้

ข้อจากัด
เสื่ อมสภาพได้ง่าย ข้อมูลที่พิมพ์
อาจไม่ทนั สมัย ผูท้ ี่อ่านไม่เก่ง
อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายและ
ไม่สนใจ

การประเมินสื่ อการเรียนรู้
1. การประเมินโดยผูส้ อน ผูป้ ระเมินสื่ อ ควรเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ ในการใช้หรื อ
เข้าใจกระบวนการผลิ ตหรื อพัฒ นาสื่ อการเรี ย นรู ้ ซึ่ งกรณี ที่ผูส้ อนเป็ นผูส้ ร้ างสื่ อก็ถือว่ามี ความ
เชี่ยวชาญและจัดเป็ นผูช้ านาญได้
2. การประเมินโดยผูช้ านาญ ได้แก่ ผูช้ านาญด้านสื่ อการเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์
ด้านการประเมิน ผูช้ านาญอาจเป็ นผูส้ อนเองหรื อเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนในสาขาวิชาสื่ อ
และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา รวมทั้ง อาจารย์ด้า นการวัด ผลและการประเมิ น ผลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถด้านการประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้
3. การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะ คือ คณะกรรมการที่สถานศึกษาตั้งขึ้นเพื่อ
ประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะมุ่งประเมินเฉพาะในด้านกายภาพที่กาหนด เช่น การประเมินก่อนการ
จัดซื้ อ การประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้และคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ของสื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นระยะ ๆ
ตามที่กาหนดไว้
4. การประเมินโดยผูเ้ รี ยน ข้อดี ของการประเมินสื่ อโดยผูเ้ รี ยน ก็คือ จะสามารถหา
แนวทางปรับปรุ งสื่ อที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง การประเมินโดยผูเ้ รี ยน
นั้นควรจัดทาขึ้นทันทีหลังจากใช้สื่อแล้ว และควรประเมินเฉพาะตัวสื่ อ อย่างไรก็ตามการประเมิน
สื่ อโดยผูเ้ รี ยนอาจมีปัญหาอยู่บา้ ง เนื่ องจากผูเ้ รี ยนอาจมีประสบการณ์นอ้ ย ผูส้ อนควรชี้ แจงเกณฑ์
หรื อหัวข้อการประเมินให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจก่อนที่จะประเมิน
5. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ คื อ การตรวจคุ ณ ภาพของสื่ อ ด้ว ยเทคนิ ค
การคานวณ โดยส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นสื่ อประเภทบทเรี ยนโปรแกรม ชุ ดการสอน โมดูล เป็ นต้น
การประเมินสื่ อโดยวิธีน้ ี จะคานึ งถึงจุดมุ่งหมายของสื่ อและการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการของผูเ้ รี ยน
ภายหลังจากที่เรี ยนจากสื่ อนั้นแล้ว วิธีประเมินประสิ ทธิภาพสื่ อ ทาได้ 2 วิธี คือ
5.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ เช่น การประเมินประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนโปรแกรม
มักจะใช้เกณฑ์มาตรฐาน (90/90 standard) โดย 90 ตัวแรก หมายถึง คะแนนรวมของผลการสอบ
ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ตอบถูก โดยนามารวมกันเข้าแล้วคิดเป็ นร้อยละได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 และ

344
ตัวหลัง หมายถึง ข้อสอบแต่ละข้อมีผเู ้ รี ยนทาถูกไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ถ้าข้อใดมีผเู ้ รี ยนทาได้ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ต้องปรั บปรุ งแก้ไขบทเรี ยนโปรแกรมนั้น แล้วทดลองซ้ าอีก จนกว่าจะได้คะแนนถึง
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90
ส าหรั บ การประเมิ น ชุ ด การสอนนั้ น เป็ นการตรวจสอบหรื อประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นชุ ด การสอนส าหรั บ กลุ่ ม กิ จ กรรมหรื อ ชุ ด
การสอนที่ ใ ช้ศู น ย์ก ารเรี ย น โดยใช้เ กณฑ์ม าตรฐาน 90/90 เป็ นเกณฑ์ป ระเมิ น สาหรั บเนื้ อ หา
ประเภทความรู ้ความจาและใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สาหรับเนื้อหาที่เป็ นทักษะ
5.2 ประเมินโดยไม่ได้ต้ งั เกณฑ์ไว้ล่วงหน้า เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
ด้วยการเปรี ยบเทียบผลการสอบของผูเ้ รี ยนภายหลังจากที่เรี ยนจากสื่ อนั้นแล้ว (Post-test) ว่าสู งกว่า
ผลสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ ถ้าสู งกว่าก็แสดงว่าสื่ อนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ การประเมิน
สื่ อในลักษณะนี้ อาจทาได้โดยการวิจยั เปรี ยบเทียบกับการใช้สื่อนั้น ๆ ซึ่ งการวิจยั ประเมินสื่ อใน
ลักษณะนี้ มีขอ้ จากัดหลายประการ โดยเฉพาะข้อบกพร่ องในด้านการกาหนดปั ญหาหรื อข้อคาถาม
ในการวิจยั และการควบคุมตัวแปร เป็ นต้น
เครื่ องมือการประเมิ นสื่ อ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสื่ อมี
หลากหลายชนิด เช่น
1. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ การเรี ย นรู ้ เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด ความรู ้ ข องผูเ้ รี ย นภาย
หลังจากที่เรี ยนด้วยสื่ อแล้ว
2. แบบทดสอบความถนัด เพื่อวัดสมรรถนะของผูเ้ รี ยนภายหลังที่เรี ยนจากสื่ อ
3. แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสารวจ ซึ่ งจะประกอบด้วยข้อความหรื อ
คาถามต่าง ๆ เกี่ ยวกับสื่ อ หรื ออาจจะมี ช่องว่างให้เติ มข้อความด้วยก็ได้ เครื่ องมือลักษณะนี้ ใช้
ประเมินได้กบั ทุกกลุ่ม
4. แบบมาตราส่ วนประมาณค่า สามารถใช้ประกอบในแบบสอบถามได้ ซึ่ งการใช้
เครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่านี้ สามารถนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินด้าน
เหตุการณ์ ความคิดเห็น และเจตคติของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่งผูอ้ อกแบบประเมินลักษณะนี้ ตอ้ งให้นิยามของ
ศัพท์เฉพาะ หรื อข้อความด้านเทคนิคที่ใช้ในการประเมินให้ชดั เจน
5. แบบจัดอันดับ เป็ นการพิจารณาคุณค่าของสื่ อในการสอนจุดมุ่งหมายหนึ่งว่าสื่ อใด
จะเหมาะสมที่สุด แล้วผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยน เรี ยงอันดับความสาคัญของสื่ อ
6. แบบบันทึก การบันทึกเป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ งในการประเมิน ผูบ้ นั ทึกอาจบันทึก
เกี่ยวกับการใช้สื่อนั้น ๆ ทุกครั้งที่มีการใช้ เพื่อให้ทราบผลการใช้สื่อในการเรี ยนการสอนหรื ออาจ
บันทึกเป็ นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งสื่ อนั้น ๆ
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7. การสังเกต เป็ นการเฝ้ าดูผลที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อในการเรี ยนการสอนตั้งแต่เริ่ มต้น
จนจบกระบวนการใช้
8. การสัมภาษณ์ เป็ นการซัก ถามและพูด คุ ย กับทั้งผูผ้ ลิ ต ผูใ้ ช้ และผูเ้ รี ย นเกี่ ย วกับ
สื่ อนั้นเพื่อนาข้อมูลมาประกอบพิจารณาในการประเมินสื่ อ
ลักษณะของเครื่ องมือการประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้ นอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ยงั มีเครื่ องมือ
วิจยั อีกหลายลักษณะ ที่นามาประยุกต์ในการออกแบบเครื่ องมือการประเมินสื่ อได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
จุดมุ่งหมายและวิธีการประเมิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการประเมินมีหลายรู ปแบบ และหลายวิธี
ดังนั้น ในการประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้จึงควรจะใช้เครื่ องมือและเทคนิ คการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ
ประเภท และควรจัดให้มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 10
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาเทคนิควิธีเตรี ยมนักเรี ยนให้สงบ
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 8 ตั้งใจเรี ยนกันดีไหมครับ
สาระสาคัญ
เด็ ก วัย ประถมศึ ก ษาเป็ นวัย ที่ อ ยากรู ้ อ ยากเห็ น มี พ ลัง มาก และซุ ก ซนไม่ อ ยู่ นิ่ ง
การควบคุมชั้นเรี ยนประถมศึกษาด้วยวิธีการและเทคนิ คที่เหมาะสมตามหลักจิตวิทยาจึงเป็ นปั จจัย
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสนใจและตั้งใจเรี ยน ผูส้ อนสอนได้บรรลุผลตามที่วางแผนไว้
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาอธิบาย ความหมาย และความสาคัญของการเตรี ยมเด็กให้สงบได้
นักศึกษาอธิบายวิธีการเตรี ยมเด็กให้สงบ และแนวทางการนาไปใช้ได้
นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้

เนือ้ หา
1. ความหมาย และความสาคัญของการเตรี ยมเด็กให้สงบ
2. วิธีการเตรี ยมเด็กให้สงบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเทคนิ ควิธีเตรี ยม
นักเรี ยนให้สงบ พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ ยวกับการ
เตรี ยมเด็กให้สงบ และเทคนิควิธีที่นกั ศึกษารู ้จกั พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับปั ญหาการเตรี ยมเด็กให้สงบ ที่นกั ศึกษาพบขณะฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู พร้ อ มทั้ง แนวทางแก้ไ ขที่ เ คยปฏิ บตั ิ เพื่ อเชื่ อ มโยงประสบการณ์ ข อง
นักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง ตั้งใจเรี ยนกันดีไหมครับให้นกั ศึกษาทาความ
เข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาเทคนิ ควิธี
เตรี ยมนักเรี ยนให้สงบ
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 7 เรื่ อง ตั้งใจเรี ยนกันดีไหมครับ
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง เทคนิควิธีเตรี ยมเด็กให้สงบ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง เทคนิควิธีเตรียมเด็กให้ สงบ
ความหมายและความสาคัญของการเตรียมเด็กให้ สงบ
การเตรี ยมเด็กให้สงบ หรื อที่เรี ยกกันวา การเก็บเด็กนั้น หมายถึง การทาให้เด็กมีสมาธิ
การทาให้เด็กที่กาลังคุยหรื อเล่น หรื ออยูน่ อกกฎระเบียบสงบลง เพื่อให้เกิดการรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ
โดยดึงความสนใจหรื อหันเหความสนใจของเด็กมาสู่กิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ นอกจากจะดึง
ความสนใจของเด็กกลับมามี สมาธิ แล้ว ยังเป็ นการเปลี่ ยนอิ ริยาบถและยังทาให้เด็กสนุ กสนาน
อีกด้วย เด็กมักจะเรี ยนรู ้ส่ิ งต่าง ๆ รอบตัว ด้วยการซักถามเป็ นส่ วนใหญ่ การทากิจกรรมหรื อการเล่น
ของเด็ ก จึ ง มัก มี ก ารส่ ง เสี ย งดัง อัน เนื่ อ งมาจากการที่ เ ด็ ก ได้พ ัฒ นาความสามารถด้า นการพู ด
การเรี ยนรู ้และการปรับตัวให้เกิดความเข้าใจขึ้น โดยอาศัยความอยากรู ้อยากเห็น ความกระตือรื อร้น
ความอยากลอง ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ช่ วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปโดยไม่หยุดยั้งรวมกับความคิดเห็ น
และจินตนาการที่เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว เด็ก ๆ จะมีความอยากรู ้อยากเห็น อยากเรี ยนรู ้โลกรอบตัว
โดยธรรมชาติ ผูใ้ หญ่ตอ้ งให้เวลาเด็กที่จะพัฒนาการคิดแบบปฏิบตั ิการ หรื อการคิดอย่างมีเหตุผล
เด็กจะพัฒนามโนทัศน์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเวลา ระยะทาง เหตุผล ศีลธรรม รวมทั้งการพัฒนาทางด้าน
ร่ างกาย สังคม การเตรี ยมเด็กให้สงบจึงเป็ นปัจจัยช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
เทคนิควิธีเตรียมเด็กให้ สงบ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมเด็กให้สงบ ครู สามารถเลือกวิธีการได้ตามความเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับพัฒ นาการและความพึงพอใจของเด็ก และเป็ นวิธีก ารที่ เปิ ดโอกาสให้เด็ก อยู่
รวมกันทั้งที่เป็ นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้การเป็ นวิธีการที่ใช้เวลาไม่นาน เมื่อเด็ก
พร้ อ มฟั ง ครู แ ล้ว ให้ เ ริ่ ม กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทัน ที วิ ธี ก ารเตรี ย มเด็ก ให้ส งบจึ ง มี วิ ธี ก าร
หลากหลายและต้องใช้วิธีการหลาย ๆ อย่างต่างกัน เพื่อยัว่ ยุให้เด็กสนใจ ครู ไม่ควรเลือกใช้วิธีการ
เดียวตลอด
ตัวอย่างวิธีการเตรี ยมเด็กให้สงบ มีดงั ต่อไปนี้
1. การเล่นกับนิว้ มือ
การเล่นกับนิ้ วมือ เป็ นการเล่นเงียบ ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องเป็ นราว เช่น คาคล้องจอง หรื อ
เป็ นคาประพันธ์ ที่ใช้นิ้วมือแสดงบทบาท เด็ก ๆ จะเลียนแบบการแสดงของครู และกล่าวซ้ าคาพูด
ของครู ซึ่ งช่วยให้เด็ก ๆ คุน้ กับเสี ยงของตนเองไปด้วย การเล่นกับนิ้วมือ จะช่วยกระตุน้ ให้เด็กร่ วม
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สนุ กทั้งด้วยคาพูดและท่าทาง ส่ วนมากการเล่นกับนิ้ วมือจะเป็ นการเล่นที่เกี่ยวข้องกับการนับเลข
การทาท่ากิริยาอาการต่าง ๆ หรื ออาจกล่าวถึงสัตว์ เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เป็ นข้อความสั้น ๆ เรื่ องสั้น ๆ
2. การใช้ ท่าทาง
การใช้ท่าทาง เป็ นวิธีที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ
การใช้ท่าทางนับเป็ นวิธีการที่สาคัญในการเตรี ยมเด็กให้สงบ การใช้วิธีน้ ี ครู จะนัดแนะกับเด็ก ๆ ว่า
เมื่อเห็นครู ทาท่าทางอย่างใดแล้วให้เด็กทาตาม โดยที่ครู จะต้องมีสีหน้าสงบซึ่งจะช่วยให้เด็กสงบลง
ด้วย แล้วจึงทาท่าต่าง ๆ เช่น ขีดเขียนในอากาศ แตะอวัยวะต่าง ๆ หรื อเลียนแบบสัตว์ง่าย ๆ เป็ นต้น
จะช่วยให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย
3. การปรบมือ
การปรบมือ เป็ นจังหวะง่าย ๆ เป็ นชุด ๆ จะทาให้เด็กสนุ กสนาน และจดจ่ออยู่กบั
การนับจานวนครั้ง เป็ นการรวบรวมสมาธิก่อนนาสู่กิจกรรมต่อไป
4. การท่ องคาคล้องจอง
การใช้ค าคล้อ งจองจะท าให้ เ ด็ ก มี ค วามเพลิ ด เพลิ น และเป็ นการช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการจ า และการล าดับ ความคิ ด ให้ ครู จึ ง ควรเลื อ กค าประพัน ธ์ ที่ ค รอบคลุ ม
ข้อเท็จจริ ง และประสบการณ์ทุกด้าน เพื่อให้เด็กได้รู้จงั หวะของภาษาที่มีความไพเราะและงดงาม
5. การเชิดหุ่น
หุ่ น เป็ นสื่ อที่ครู ใช้ในลักษณะของสิ่ งที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่ งสอดคล้องกับพัฒนาการ
และความสนใจของเด็ก การใช้หุ่นเรี ยกร้องความสนใจจากเด็กได้ดี เด็กจะเกิดความสนุกสนานจาก
การได้ดูและเล่นหุ่น เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีจินตนาการในการสร้างเรื่ องราวสมมุติ
6. เพลง
เพลงที่ใช้ในการเตรี ยมเด็กให้สงบ ควรเป็ นเพลงสั้น ๆ ฝึ กให้นกั เรี ยนทุกคนร้องได้
และสร้างกฎกติกาไว้ในเพลง อาจเลือกใช้เพลงที่มีผนู ้ าเสนอไว้ หรื อแต่งขึ้นใหม่โดยใช้ทานองเพลง
ที่คุน้ เคย
7. การใช้ สัญญาณ
สัญญาในที่ น้ ี อาจเป็ นเสี ย งสั่น กระดิ่ ง เสี ย งนกหวีด หรื อเสี ย งที่ เ ลี ย นแบบเสี ย ง
ธรรมชาติ โดยกาหนดเป็ นข้อตกลงไว้วา่ เมื่อได้ยนิ เสี ยงนักเรี ยน ควรปฏิบตั ิอย่างไร
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 11
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการวางกฎระเบียบและวินยั ในโรงเรี ยน
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 9 อุบตั ิเหตุรายสัปดาห์
สาระสาคัญ
โรเรี ย นทุ ก แห่ ง ต้องมี ร ะเบี ย บวินัย เพื่อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยภายในโรงเรี ย น
ระเบียบวินยั จะสอนให้ผเู ้ รี ยนแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อม กาลเทศะและบุคคล ระเบียบ
วินัยที่ ดีตอ้ งเหมาะสมกับวัยของเด็ก และเป็ นกฎเกณฑ์ที่ปฏิบตั ิได้จริ ง รวมทั้งเป็ นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิ บายแนวคิด ทฤษฎี ที่เป็ นพื้นฐานของการวางกฎระเบียบและวินัยใน
โรงเรี ยนได้
2. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
3. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
แนวคิด ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานของการวางกฎระเบียบและวินยั ในโรงเรี ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวางกฎระเบียบ
และวินยั ในโรงเรี ยน พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ
การวางกฎระเบียบและวินยั ในโรงเรี ยน พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซัก ถามเกี่ ยวกับกฎระเบี ยบหรื อวินัยที่ นัก ศึ กษากาหนดสาหรั บ
นั ก เรี ยนขณะที่ ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ตลอดจนอุ ป สรรคและความส าเร็ จ ของการใช้
เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง อุบตั ิเหตุรายสัปดาห์ ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจ
และสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาการวาง
กฎระเบียบและวินยั ในโรงเรี ยน
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 8 เรื่ อง อุบตั ิเหตุรายสัปดาห์
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง เทคนิควิธีเตรี ยมเด็กให้สงบ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง เทคนิควิธีเตรียมเด็กให้ สงบ
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ให้ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นสังคมเล็ก ๆ ของ
เด็ก ๆ ที่มีวุฒิภาวะแตกต่างกัน การวางกฎระเบียบและวินัยจึงเป็ นปั จจัยที่จะทาให้เกิ ดความเป็ น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และความปลอดภัย การวางกฎระเบี ย บและวิ นัย ในโรงเรี ย นที่ เ หมาะสม
ควรคานึงถึงทฤษฎีและแนวคิดต่อไปนี้
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ ก
โคลเบอร์ ก (Lawrence Kohlberg) ได้แบ่ งประเภทเหตุผลเชิ งจริ ยธรรมออกเป็ น
6 ประเภท แล้วเรี ยงเหตุผลเหล่านี้ ตามอายุของผูใ้ ช้เหตุผลนั้น ๆ โดยเรี ยงเหตุผลประเภทที่ผตู ้ อบ
อายุ 10 ปี ใช้ตอบมากที่สุด ไปจนถึงประเภทที่ 6 ซึ่ งผูต้ อบอายุ 16 ปี ใช้ตอบมากกว่าผูต้ อบอายุ
ต่ากว่าทั้งหมด ขั้นการพัฒนาจริ ยธรรมทั้ง 6 ขั้น ของโคลเบอร์ก ได้ถูกจัดเป็ น 3 ระดับ ดังปรากฏใน
ตาราง
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 6 ขั้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ระดับ ในทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ก

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6

ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ (2-7 ปี )
ขั้นแสวงหารางวัล (7-10 ปี )
ขั้นทาตามที่ผอู ้ ื่นเห็นชอบ (10-13 ปี )
ขั้นทาตามหน้าที่ทางสังคม (13-16 ปี )
ขั้นทาตามคามัน่ สัญญา (16 ปี ขึ้นไป)
ขั้นยึดอุดมคติสากล (ผูใ้ หญ่)

ระดับของจริ ยธรรม
1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์
(2-10 ปี )
2. ระดับตามกฎเกณฑ์
(10-16 ปี )
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์
(16 ปี ขึ้นไป)

ระดั บ 1 ระดั บ ก่ อ นกฎเกณฑ์ หมายถึ ง การตัด สิ น ใจเลื อ กกระท าในสิ่ ง ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่คานึ งถึงผลที่จะเกิดแก่ผอู ้ ื่น ในขั้นแรกสุ ดคือ การมุ่งที่จะหลบหลีกมิให้
ตนเองโดนลงโทษทางกาย เพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับ และยอมทาตามคาสั่งของผูใ้ หญ่
เพราะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจทางกายเหนือตน ขั้นที่สองคือ การเลือกกระทาในสิ่ งที่จะนาความพอใจมาให้

356
ตนเท่านั้น เริ่ มรู ้ จกั การแลกเปลี่ ยนกันแบบเด็ก ๆ คือ เขาทามาฉันต้องทาไป เขาให้ฉันฉันก็ตอ้ ง
ให้เขา เป็ นต้น
ระดับ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การทาตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย ๆ ของตน
หรื อทาตามกฎหมายและศาสนา บุ คคลที่ มีจ ริ ย ธรรมในระดับ 2 นี้ ยังต้องการการควบคุ มจาก
ภายนอก แต่ก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา และความสามารถที่จะแสดงบทบาททาง
สังคมได้ ในขั้นที่ 3 บุคคลยังไม่เป็ นตัวของตัวเอง ชอบคล้อยตามการชักจูงของผูอ้ ื่นโดยเฉพาะ
เพื่อน ส่ วนในขั้นที่ 4 บุคคลมีความรู ้สึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นหน่วยหนึ่งในสังคม
ของตน จึงถือว่าตนมีหน้าที่ทาตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สงั คมของตนกาหนด
ระดับ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ หมายถึง การตัดสิ นข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยการนามาคิด
ตรึ กตรองชัง่ ใจโดยตนเอง แล้วตัดสิ นไปตามแต่ว่าจะเห็นความสาคัญของสิ่ งใดมากกว่ากัน ขั้นที่ 5
เป็ นการเห็ นความสาคัญของคนหมู่มาก ไม่ทาให้ขดั ต่อสิ ทธิ อนั พึงได้ของผูอ้ ื่น สามารถควบคุม
บังคับใจตนเองได้ ขั้นที่ 6 ซึ่ งเป็ นขั้นสู งสุ ด แสดงทั้งการมีความรู ้สากลนอกเหนื อจากกฎเกณฑ์ใน
สังคมของตน และการมีความยืดหยุ่นทางจริ ยธรรม เพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลายอันเป็ นอุดมคติที่
ยิง่ ใหญ่ นอกจากนี้ยงั มีหลักประจาใจซึ่งตรงกับหลักในพุทธศาสนาที่เรี ยกว่า หิ ริโอตตัปปะ ด้วย
การทาสั ญญาเงื่อนไข
การทาสัญญาเงื่อนไขเป็ นการตกลงกัน (Contingency Contracting) ระหว่างผูท้ ี่ตอ้ งการ
จะเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง (เช่น ผูป้ กครอง ครู หรื อผูด้ ูแล เป็ นต้น) กับผูท้ ี่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
(เช่น เด็ก นักเรี ยน หรื อคนใช้ เป็ นต้น) โดยที่ขอ้ ตกลงนั้นจะต้องมีการร่ างเป็ นสัญญาขึ้นมา พร้อม
ทั้งมีการเซ็นชื่อของผูท้ ี่ตอ้ งการจะเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงและของผูท้ ี่จะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
สัญญานั้นจะบอกถึงพฤติกรรมที่จะต้องกระทา และผลกรรมที่จะได้รับ ผลกรรมก็เป็ นไปตามความ
ต้องการของผูท้ ี่ จ ะเปลี่ ย นพฤติ กรรม ส่ ว นพฤติ ก รรมนั้น ก็จ ะเป็ นไปตามความต้องการของผูท้ ี่
ต้องการจะเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
การท าสั ญ ญาเงื่ อ นไขนั้น ควรจะให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า ง ๆ ทั้ง หมดอย่ า งน้อ ย
5 ประเด็นด้วยกัน
1. สั ญ ญานั้ นควรจะบอกว่ า แต่ ล ะฝ่ ายของคู่ สั ญ ญาจะได้อ ะไรเพิ่ ม ขึ้ น บ้า ง เช่ น
ผูป้ กครอง ก็จะได้เห็นลูกชายทางานได้เสร็ จ หรื อไปโรงเรี ยนสม่าเสมอ ในขณะที่ลูกชายอาจจะใช้
เวลาว่างที่เป็ นเวลาส่ วนตัว ได้เวลาไปอยูก่ บั เพื่อน หรื ออาจจะได้ค่าขนมเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
2. พฤติกรรมที่จะต้องกระทาที่กาหนดไว้ในสัญญานั้น จะต้องเป็ นพฤติกรรมที่รู้ได้ว่า
เกิ ดขึ้นจริ งหรื อไม่เกิ ดขึ้น พฤติกรรมที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิ ดขึ้นจริ ง ไม่ควรที่จะได้รับการ
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เสริ มแรง อีกทั้งไม่ควรใส่ ไว้ในสัญญาด้วย เช่น ผูป้ กครองไม่ตอ้ งการให้ลูกชายไปคบหาสมาคมกับ
คนบางคน ซึ่ งเป็ นการยากที่ ผูป้ กครองจะรู ้ ว่าลูก ชายของตนนั้นทาตามสัญญาหรื อไม่ เงื่ อนไข
ดังกล่าวจึงไม่ควรจะเขียนอยูใ่ นสัญญา
3. สัญญานั้นควรจะมีภาพแห่ งการลงโทษด้วย ถ้าผูท้ ี่ทาสัญญาไม่สามารถทาได้ตามที่
สัญญาไว้ ผูท้ ี่ทาสัญญาจะรู ้ล่วงหน้าเลยว่าตนเองจะถูกลงโทษเช่นใด ถ้าไม่ทาตามสัญญาที่กาหนด
ไว้ เพราเป็ นข้อตกลงร่ วมกันของทั้ง 2 ฝ่ าย
4. ควรมีการให้โบนัส ถ้าผูท้ ี่ทาสัญญานั้นสามารถที่จะรักษาสัญญาได้อย่างต่อเนื่ อง
เป็ นเวลานานพอสมควร เพราะจะทาให้สญ
ั ญาเงื่อนไขนั้นมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. ในสัญญานั้นควรจะบอกถึงวิธีการให้ และการรับตัวเสริ มแรงไว้อย่างชัดเจนด้วย
การเสริมแรง (Reinforcement)
Skinner กล่าวถึง การเสริ มแรง คือ การทาให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ผลที่ทาให้
พฤติกรรมมี ความถี่เพิ่มขึ้นเรี ยกว่า ตัวเสริ มแรง (Reinforcer) ตัวเสริ มแรงที่ใช้กนั อยู่น้ ันสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดด้วยกัน คือ
1. ตัวเสริ มแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เป็ นตัวเสริ มแรงที่มีคุณสมบัติดว้ ยตัว
ของมันเอง เนื่ องจากสามารถตอบสนองความต้องการทางชี ว ภาพของอิ นทรี ย ไ์ ด้ หรื อมี ผลต่ อ
อินทรี ยโ์ ดยตรง เช่น อาหาร น้ า อากาศ ความร้อน ความหนาว ความเจ็บปวด เป็ นต้น
2. ตัว เสริ ม แรงทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Reinforcer) เป็ นตัว เสริ ม แรงที่ ต ้อ งผ่า น
กระบวนการพัฒ นาคุ ณ สมบัติของการเป็ นตัว เสริ มแรง โดยการน าไปสัมพันธ์กับตัว เสริ มแรง
ปฐมภูมิ เช่น คาชมเชย เงิน หรื อตาแหน่งหน้าที่ เป็ นต้น
ในการที่จะทาให้ตวั เสริ มแรงทุติยภูมิมีคุณสมบัติเป็ นตัวเสริ มแรงได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้อง
พิจารณาในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประการแรก ปริ มาณของตัวเสริ มแรงปฐมภูมิ ที่ใช้คู่กบั ตัวเสริ มแรง
ทุ ติ ย ภู มิ นั่ น คื อ ถ้า ปริ มาณของตัว เสริ มแรงปฐมภู มิ มี ม ากจะท าให้ ต ัว เสริ มแรงทุ ติ ย ภู มิ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น ขณะเดี ย วกัน ถ้า ปริ ม าณของตัว เสริ มแรงปฐมภู มิ มี น้ อ ยจะท าให้
ประสิ ทธิ ภ าพของตัว เสริ มแรงทุ ติย ภู มิลดน้อยลงไปด้ว ยเช่ น กัน ประการต่อมาขึ้ น อยู่กับความ
บ่อยครั้งของการเสนอตัวเสริ มแรงปฐมภูมิคู่กบั ตัวเสริ มแรงทุติยภูมิ ถ้าเสนอคู่กนั บ่อยครั้งก็จะทาให้
ตัวเสริ มแรงทุติยภูมิมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ถา้ ไม่ค่อยได้เสนอคู่กนั ประสิ ทธิ ภาพของตัว
เสริ มแรงทุติยภูมิกย็ อ่ มจะลดน้อยลง ส่ วนประการสุ ดท้ายคือ ช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างการเสนอตัว
เสริ มแรงทุติยภูมิ และตัวเสริ มแรงปฐมภูมิ นัน่ คือ ถ้าช่วงเวลาคาบเกี่ยวของการเสนอตัวเสริ มแรงทั้ง
2 ตัว นั้นสั้นก็จะทาให้ตวั เสริ มแรงทุติยภูมิมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ถ้าช่วงเวลาคาบเกี่ยวของการ
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เสนอตัวเสริ มแรงทั้ง 2 ตัว นั้นยาวออกไปประสิ ทธิ ภาพของตัวเสริ มแรงทุติยภูมิก็ยอ่ มจะลดลงตาม
เวลาที่ยดื ยาวออกไป
ตัวเสริ มแรงทุติยภูมิบางตัวนั้น ถ้านาไปใช้แล้ว สามารถคู่กบั ตัวเสริ มอื่น ๆ ได้มากกว่า
1 ตัว แล้ว ตัว เสริ มแรงดัง กล่ า วจะมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นตัว เสริ มแรงแผ่ ข ยายทัน ที (Generalized
Reinforcer) ซึ่ งจะทาให้ตวั เสริ มแรงทุติยภูมิตวั นั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการเสริ มแรงเป็ นอย่างมาก
ตัวอย่างของตัวเสริ มแรงแผ่ขยาย ได้แก่ เงิ น คูปอง หรื อตาแหน่ ง เป็ นต้น ตัวเสริ มแรงแผ่ขยาย
บางตัวนั้น ด้วยตัวของมันเองอาจจะไม่มีคุณค่าใด ๆ เลย แต่มนั จะมีคุณค่าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการเป็ นตัวเสริ มแรงด้วยการนาไปแลกเป็ นตัวเสริ มแรงอื่น ๆ ตัวเสริ มแรงที่ทาให้ตวั เสริ มแรง
แผ่ขยายมีคุณค่ามากขึ้น เรี ยกว่า ตัวเสริ มแรงสนับสนุ น (Back-up Reinforcer) เช่ น คูปองของ
ห้างสรรพสิ นค้า ด้วยตัวของมันเอง คูปองไม่มีค่าใด ๆ นอกจากกระดาษแผ่นหนึ่ ง แต่ทว่าคูปอง
ก็มี ค่ า ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ น าไปแลกสิ่ ง ของต่ า ง ๆ ได้ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ที่ คู ป องน้ า ไปแลกได้น้ ัน เรี ย กว่ า
ตัวเสริ มแรงสนับสนุนนัน่ เอง
การเสริ มแรงสามารถดาเนินการได้ใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเสริ มแรงที่มีผลทาให้
พฤติ กรรมที่ ไ ด้รับการเสริ มแรงนั้นมี ความถี่ เพิ่มขึ้ น คนส่ วนใหญ่มกั จะเข้าใจสับสนว่าการให้
การเสริ มแรงทางบวกและการให้รางวัล (Reward) มีความหมายเหมือนกัน แต่ทว่าความจริ งแล้ว
ทั้งสองอย่างนี้ มีความหมายแตกต่างกัน การให้การเสริ มแรงทางบวกนั้น เป็ นการทาให้พฤติกรรม
มีความถี่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การให้รางวัลเป็ นการให้ต่อพฤติกรรมที่บุคคลทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตาม
วาระและโอกาสที่สาคัญ โดยไม่จาเป็ นว่าจะต้องทาให้พฤติกรรมนั้นมีความถี่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังพบว่า การใช้คาพูดต าหนิ หรื อการตี บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ก็อาจจะเป็ นเสริ มแรงทางบวกได้
ถ้าการกระทาดังกล่าวส่ งผลทาให้พฤติกรรมที่ได้รับการกระทานั้นมีความถี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแน่นอน
คงจะไม่มีใครมองว่าการใช้คาพูดตาหนิ หรื อการตี บุคคลใดบุคคลหนึ่ งจะเป็ นการให้รางวัลแก่
บุคคลคนนั้น
2. การเสริ มแรงทางลบ (Negative Rienforcement) คือ การทาให้ความถี่ของ
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเป็ นผลมาจากการที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวนั้น สามารถถอดถอนจากสิ่ งเร้าที่
ไม่ พึ ง พอใจออกไปได้ สิ่ ง เร้ า ที่ ไ ม่ ถึ ง พอใจจะเป็ นตัว เสริ ม แรงทางลบได้ต่ อ เมื่ อ พฤติ ก รรมที่
แสดงออกเพื่อถอดถอนสิ่ งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้นเพิ่มขึ้น ดังนั้น สิ่ งที่ไม่พึงพอใจ ไม่พึงปรารถนา หรื อ
สิ่ งที่รบกวนบุคคลต่าง ๆ ไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ นตัวเสริ มแรงทางลบเสมอไป นอกเสี ยจากว่ามันจะ
ทาให้พฤติกรรมที่แสดงออกแล้วสามารถถอดถอนสิ่ งเร้าที่ไม่พึงพอใจได้น้ นั มีความถี่เพิ่มขึ้น
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การเสริ ม แรงทางลบ จะเกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมใน 2 ลัก ษณะ คื อ พฤติ ก รรมการ
หลีกหนี (Escape Behavior) นัน่ คือเมื่ออินทรี ยต์ อ้ งเผชิญกับสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจ (Aversive
Event) ก็สามารถที่ จะแสดงพฤติ ก รรมอื่ น เพื่อที่ จะถอดถอนสภาพการณ์ ที่ไ ม่พึงพอใจนั้น
พฤติ กรรมอื่ นที่ แสดงออกนั้น เรี ยกว่า พฤติ กรรมหลีกหนี ถ้าพฤติ กรรมอื่ นที่ แสดงออกนั้นเกิ ด
บ่อยครั้งขึ้น เมื่อต้องเผชิ ญกับสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจ สภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจนั้นจะทาหน้าที่
เป็ นตัวเสริ มแรงทางลบทันที อย่างเช่นกรณี ของหนูที่อยูน่ กรง แล้วถูกช็อกด้วยไฟฟ้ า การช็อกด้วย
ไฟฟ้ าจัดได้เป็ นสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจแก่หนู ถ้าหนูไปกดดาน การช็อกด้วยไฟฟ้ าจะยุติลง หรื อ
อีกนัยหนึ่ งสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจถูกถอดถอนไป พฤติกรรมการไปกดคานของหนูน้ ันจัดได้ว่า
เป็ นพฤติกรรมการหลีกหนี ถ้าพฤติกรรมการกดคานเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการช็อกด้วยไฟฟ้ า การช็อก
ด้วยไฟฟ้ าก็จะทาหน้าที่เป็ นตัวเสริ มแรงทางลบทันที ลักษณะของพฤติกรรมการหลีกหนีถา้ จะดูจาก
ชี วิตประจาวันของคนเราคงจะเห็ นได้ชัด อย่างเช่ น การที่คนเราเดิ นอยู่แล้วมี ฝนตก คนเราก็จะ
กางร่ มกันฝน ฝนตกก็จดั ได้ว่าเป็ นสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจ พฤติกรรมการกางร่ มในขณะนั้นก็จะ
กลายเป็ นพฤติกรรมการหลีกหนี และถ้าเผชิญกับฝนตกบ่อยครั้งและทุกครั้งก็จะกางร่ มสภาพฝนตก
ก็จะกลายเป็ นตัวเสริ มแรงทางลบไป
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 12
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการจัดการพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 10 เด็กไม่ส่งงาน : ความรับผิดชอบของใคร
สาระสาคัญ
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กเป็ นสิ่ งที่เด็กแสดงออกมาแล้วเป็ นอุปสรรคต่อการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเพราะเด็กไม่ทราบว่าทาอย่างไรจึงเหมาะสมกับวัยที่
เจริ ญเติบโตขึ้น ผูใ้ หญ่จึงต้องทาความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของเด็ก และเลือกวิธีปฏิบตั ิให้เหมาะ
โดยหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะทาให้เด็กเกิดความเครี ยดและกังวลใจ
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และวิธีการส่ งเสริ มพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ได้
2. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
3. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
1. พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็ก
2. สาเหตุแห่งพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
3. เทคนิควิธีส่งเสริ มพฤติกรรมอันพึงประสงค์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แ จ้ง จุ ด มุ่ ง หมายและความส าคัญ ของการเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกับ การจัด การ
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยนประถมศึกษา การแก้ไขและแนวทางการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์ส นทนาซัก ถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมอัน ไม่ พึ ง ประสงค์ที่ พ บและการจัด
พฤติ ก รรมอัน ไม่ พึ ง ประสงค์ที่ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ขณะฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู เพื่อ เชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แ จกเอกสารกรณี ศึ ก ษาเรื่ อ ง เด็ก ไม่ ส่ ง งาน : ความรั บ ผิด ชอบของใคร
ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ องสัมมนาการจัดการ
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 9 เรื่ อง เด็กไม่ส่งงาน : ความรับผิดชอบของใคร
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การจัดการพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

362
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การจัดการพฤติกรรมอันไม่ พงึ ประสงค์
พฤติกรรมอันไม่ พงึ ประสงค์
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ หรื อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเด็ก หมายถึง พฤติกรรมที่
เด็กแสดงออกมาทาให้เด็กขาดความสุ ขในขณะนั้น หรื อในเวลาต่อมา เป็ นพฤติกรรมที่ทาให้เด็กมี
การปรับตัวต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อชีวิตภายหน้าได้ลาบาก ทั้งยังเป็ นพฤติกรรมที่นาความหนักใจให้แก่
บิดามารดา ครู หรื อผูท้ ี่อบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยมากแล้วพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเด็กเป็ นพฤติกรรม
ที่สืบเนื่องมาจากวัยทารก คือ เด็กยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเด็กไม่ทราบ
ว่าทาอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับวัยที่เจริ ญเติบโตขึ้น หรื ออาจจะเป็ นเพราะว่าเด็กยังพอใจที่จะแสดง
พฤติ กรรมแบบทารกก็ได้ อย่างไรก็ตาม การให้เด็กได้รับความรั ก และความปลอดภัย เพีย งพอ
ไม่ดุวา่ เด็กหรื อบ่นจูจ้ ้ ีวา่ เด็กจนเกินไปจะช่วยให้เด็กปรับตัวได้ดีข้ ึน
โดยทัว่ ไปแล้วพฤติกรรมมักเกิ ดขึ้นและอยู่ไม่ทน และส่ วนใหญ่จะไม่ขดั ขวางความ
เจริ ญของเด็ก ทั้งนี้ เพราะเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แต่อีกพฤติกรรมนั้นยังคงอยูแ่ ละเพิ่ม
ความรุ นแรงขึ้น เนื่ องจากที่ไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมเป็ นปั ญหา อย่างไรก็ดีเป็ นการลาบากอย่างยิ่งที่
จะชี้ บ่ ง แน่ น อนลงไปว่ า พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมานั้ นเป็ นพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ (Abnormal
Behavior) หรื อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเด็ก (Maladjusted Behavior) ซึ่ งต้องพิจารณาให้ดี
หากเกินขอบเขตภาระหน้าที่ของครู ควรส่ งต่อนักจิตวิทยาเด็กหรื อจิตแพทย์เด็กต่อไป
สาเหตุแห่ งพฤติกรรมอันไม่ พงึ ประสงค์
1. สภาพทางด้ าน (บ้ านทีไ่ ม่ สมบูรณ์ )
จากผลของการวิจยั ทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่า สภาพทางบ้านที่ไม่สมบูรณ์ เช่น บิดา
มารดาหย่าร้างกัน บิดามารดาถึงแก่กรรม หรื อฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดถึงแก่กรรม บิดามารดาทะเลาะกัน
บ่อย ๆ เป็ นสภาพของบ้านที่เป็ นต้นเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาได้มาก เด็กที่มาจากบ้าน
ประเภทนี้ ส่วนมากเป็ นเด็กที่ สร้ างปั ญหาทางวินัย ให้แก่ โรงเรี ย นเป็ นอัน มาก ครู มีส่วนช่ ว ยได้
โดยการไปสังเกตดูที่บา้ น การได้รู้จกั สภาพทางบ้านของเด็ก จะทาให้เข้าใจความต้องการของเด็ก
ได้ดีข้ ึน
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2. ความบกพร่ องในทางส่ วนตัวของเด็ก
ความบกพร่ องนี้ ได้แก่ ความบกพร่ องที่เกิดขึ้นเนื่ องจากความเจริ ญเติบโตในด้าน
ต่าง ๆ ของเด็กช้ากว่าหรื อเร็ วกว่าปกติ ความบกพร่ องของอวัยวะสัมผัส ความบกพร่ องในการพูด
และความไม่สามารถในการปรับตนให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากอารมณ์และความเป็ นไป
ทางบ้าน เกที่มีความบกพร่ องในทางกายและจิตใจอย่างนี้ ย่อมไม่สามารถจะเรี ยนหรื อทากิจกรรม
ได้ดีเท่ากับเด็กที่มีความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ เด็กจะเกิดความคับข้องใจ ถ้าผูใ้ หญ่ตอ้ งการที่ให้
เด็กที่มีปัญหาทากิจกรรมหรื อเรี ยนได้ดีเท่ากับเด็กปกติ ฉะนั้นเด็กอาจจะมีพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาได้
3. ความรู้ สึกว่ าถูกทอดทิง้
เด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ ดูแลจะกลายเป็ นเด็กที่ตอ้ งการความรักจาก
บิดามารดาเป็ นอันมาก เมื่อไม่ได้รับความรักที่ตอ้ งการจะกลายเป็ นผูป้ รับตนในสังคมไม่ได้ เด็ก
ประเภทนี้ ส่วนมากจะแสดงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาในภายหลัง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกส่ วนมาก
คือ พยายามเรี ยกร้องความสนใจจากผูอ้ ื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมากมักจะเป็ นผูอ้ ยู่ไม่สุข บางคน
อาจจะแยกตัวเองออกจากสังคมโดยสิ้ นเชิง ถ้าครู ทราบสาเหตุที่ทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
เนื่องจากถูกทอดทิ้ง ครู อาจจะช่วยเหลือได้โดยการให้ความรัก ความเมตตาสงสาร ความเอาใจใส่ แก่
เด็กเป็ นการทดแทนที่บิดามารดาของเด็กไม่ได้ให้เด็กเพียงพอ
4. การถูกถนอมเอาใจใส่ มากเกินไป
เด็กที่บิดามารดารั กและเอาใจใส่ มากเกิ นไป ก็จะมีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาขึ้นได้
เหมื อนกับเด็กที่ ถูกทอดทิ้ง เด็กประเภทนี้ มกั จะแสดงออกด้วยการเห็ นแก่ ตวั ชอบระรานผูอ้ ื่ น
ไม่ยอมรับผิดชอบต่องาน ดูถูกผูอ้ ื่น เด็กประเภทนี้ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนทางสังคมให้มาก ครู ตอ้ งคอย
แนะนาให้เด็กรู ้จกั อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรี ยบกัน
และร่ วมมือกับผูอ้ ื่น การแก้นิสัยเด็กประเภทนี้ ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไป เพราะการเปลี่ยนนิ สัยชนิ ดนี้
จะเปลี่ยนโดยรวดเร็ วไม่ได้
5. สภาพทางโรงเรียนไม่ ดี
เด็กอาจมีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาได้ เนื่ องมาจากโรงเรี ยนและครู ไม่เอาใจใส่ เด็ก
เท่าที่ควร ครู ไม่ชานาญในการสอน ไม่รักและเข้าใจเด็กดีพอ ไม่วางตัวในฐานะเป็ นครู ชอบเลือก
ที่ รัก มักที่ ชัง ไม่ ให้ความยุติธรรมเสมอหน้ากัน ทาอะไรก็ทาด้ว ยอารมณ์ ของตนเป็ นส่ วนใหญ่
ครู ประเภทนี้ มกั สร้างปั ญหาให้แก่เด็กได้ อาจทาให้เด็กปรับตนต่อสังคมยากขึ้น มีประสาทไม่ปกติ
มีอารมณ์ไม่มนั่ คงได้
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เทคนิควิธีส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์
เทคนิควิธีส่งเสริ มพฤติกรรมอันพึงประสงค์มีอยูห่ ลากหลาย ในที่น้ ี จะเสนอเทคนิควิธีที่
เหมาะกับเด็กวัยประถมศึกษา ดังนี้
1. นิทานและการเล่าเรื่อง
นิ ทานและการเล่าเรื่ อง นอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และตอบสนอง
ธรรมชาติของเด็ก ๆ แล้ว ยังเป็ นการให้ความรู ้เพื่อ ให้เป็ นคนดีอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข และ
บางครั้งก็สอดแทรกเพื่อสอนใจไปด้วย การเล่านิ ทานและการเล่าเรื่ องเป็ นศิลปะของการใช้ภาษา
ที่ดียง่ิ เพราะถือว่าในการเล่านิ ทานนั้น ครู จะต้องมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการเล่าที่ดี จึงจะ
ประสบความสาเร็ จในการสอน
นิทานและการเล่าเรื่ องมีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กประถมศึกษา การที่ผใู ้ หญ่และครู
ได้ใ กล้ชิ ด กับ เด็ ก โดยการเล่ า นิ ท านจะเป็ นเครื่ อ งช่ ว ยให้เ ข้า ใจเด็ก ดี ย่ิง ขึ้ น การเล่ า นิ ท านและ
การเล่าเรื่ องมีคุณค่าดังต่อไปนี้
1.1 ช่ วยชดเชยประสบการณ์ ทางภาษาแก่ เด็กในชนบทให้เท่าเทียมเด็กในเมื อง
เพราะบิดามารดาของเด็กตามชนบทไม่มีเวลาหรื อไม่เห็นคุณค่าในการเล่านิทานให้เด็กฟัง
1.2 ช่วยเสริ มสร้ างพัฒนาการทางภาษาความคิดและจินตนาการที่สวยสดงดงาม
ให้แก่เด็ก
1.3 ช่วยฝึ กให้เด็กเป็ นนักฟังที่ดี เข้าใจวิธีการปฏิบตั ิตวั ขณะฟังนิ ทาน และสามารถ
เก็บใจความตามเรื่ องราวที่ฟังคนอื่นเล่าได้ตามควรแก่วยั ของเด็ก
1.4 ช่วยให้เด็กเกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน มีความรู ้สึกอบอุ่นและสนิ ทสนม
กับผูเ้ ล่า
1.5 ช่วยปลูกฝังความรู ้สึกชอบฟังนิทานและการเล่าเรื่ อง และปลูกฝังความรู ้สึกชื่น
ชอบในหนังสื อนิทานที่จะอ่านได้อย่างเข้าใจ
1.6 ช่ ว ยปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก เป็ นคนใจคอกว้า งขวาง ยอมรั บ ความเป็ นจริ งใน
ชีวิตประจาวัน
1.7 ช่วยให้ครู และผูใ้ หญ่ได้ทราบถึงความรู ้สึกที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นตัวของเด็ก จากการ
สนทนาซักถาม
2. เพลง
เพลงเป็ นอีกเทคนิคที่ตอบสนองลักษณะธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ท่วงทานองทาให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย เป็ นวิธีการที่นามาใช้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะ
และการจดจาเนื้อหาไว้สอนใจ ซึ่งมีคุณค่าดังต่อไปนี้
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2.1 คุณค่าสาหรับครู
2.1.1 เป็ นแนวทางในการนาเข้าสู่กิจกรรมต่าง ๆ หรื อนาเข้าสู่ บทเรี ยน รวมทั้ง
สอดแทรกในบทเรี ยน และสรุ ปบทเรี ยน
2.1.2 เป็ นแนวทางให้การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ มีชีวิตชีวา และมีบรรยากาศ
ที่ดี
2.1.3 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบความเข้าใจในบทเรี ยน
2.1.4 ช่วยขยายช่วงความสนใจของเด็กในขณะที่ทากิจกรรม
2.1.5 ช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่เด็ก
2.2 คุณค่าสาหรับนักเรี ยน
2.2.1 ได้รับเนื้อหาสาระที่แฝงไว้ในบทเพลง เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.2 ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการร้องเพลง
การเลือกเพลงมาสอนให้ประสบความสาเร็ จนั้น จึงควรเลือกตามจุดประสงค์ที่มุ่งสอน
มีความหมาย เป็ นเพลงที่ร้องง่าย ๆ เหมาะกับวัย เด็กทาความเข้าใจได้ ซึ่งสามารถเลือกเพลงที่มีการ
นาเสนอไว้ หรื อแต่งขึ้นใช้เองให้เหมาะสม
นอกจากเทคนิควิธีที่เสนอไว้แล้ว การจัดการพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ควรประยุกต์
แนวคิด การวางกฎระเบียบและวินยั ในโรงเรี ยน ตามที่ศึกษาแล้วมาใช้อีกด้วย
บรรณานุกรม
ฉวีวรรณ กินาวงศ์. (2533). การศึกษาเด็ก. กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
ณัฐวุฒิ กิจรุ่ งเรื อง. (2550). การใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก. นครปฐม :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 13
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ระดับประถมศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 11 วัดและประเมินผลอย่างไรให้เป็ นธรรม
สาระสาคัญ
การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ระดับ ประถมศึ ก ษา เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล
ตลอดระยะเวลาของการเรี ยนการสอน เป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง โดยใช้วิธีการหลากหลาย
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติรกรมทีมุ่งวัด ข้อมูลที่ได้จึงเป็ นข้อมูลย้อนกลับสาหรับปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน
และการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
จุดประสงค์
1. นักศึกษาอธิบาย ความหมาย และมโนทัศน์ของการวัด การประเมินผล การประเมิน
การประเมินตามสภาพจริ ง และการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
2. นักศึกษาอธิ บายแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้
3. นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
4. นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้
เนือ้ หา
1. ความหมาย และมโนทัศน์ของการวัด การประเมินผล การประเมินการประเมินตาม
สภาพจริ ง และการประเมินตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แ จ้ง จุ ด มุ่ ง หมายและความส าคัญ ของการเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกับ การวัด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ระดับ ประถมศึ ก ษา พร้ อ มทั้ง สนทนาซัก ถามและน านัก ศึ ก ษาทบทวน
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามที่เคยศึกษาทาความเข้าใจมา โดยกล่าวถึงคา
สาคัญ ได้แก่ การวัด การประเมินผล การประเมิน และการประเมินตามสภาพจริ ง
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ยวกับรู ปแบบวิธีการวัดและประเมินที่เคยใช้ในขณะฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แ จกเอกสารกรณี ศึ ก ษาเรื่ อ ง วัด และประเมิ น อย่า งไรให้เ ป็ นธรรม ให้
นักศึกษาทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ อง สัมมนาการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 11 เรื่ อง วัดและประเมินผลอย่างไรให้เป็ นธรรม
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ระดับประถมศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
ความหมายของการวัด การประเมินผล และการประเมิน
การวัด การประเมินผล และการประเมิน เป็ นกิจกรรมที่สะท้อนจุดประสงค์และการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แต่ละคามีสาระสาคัญที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการวัด (Measurement)
การวัดเป็ นกิจกรรมการกาหนดค่าให้แก่ส่ิ งต่าง ๆ อย่างมีกฎเกณฑ์และเชื่ อถือได้
ในเชิ ง ปริ ม าณ ตัว อย่า งเช่ น การวัด อุ ณ หภู มิ การวัด ความยาว การวัด ปริ ม าณหรื อ น้ า หนัก
องค์ประกอบที่สาคัญของการวัด ได้แก่ จุดมุ่งหมายในการวัด เครื่ องมือวัด และการแปลผล ซึ่ งจะ
ออกมาเป็ นข้อมูลตัวเลข
2. ความหมายของการประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล เป็ นกระบวนการให้ความหมายในเชิ งคุณค่าจากข้อมูลที่ได้จาก
การวัด โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจเป็ นข้อมูลที่ได้ในเชิงปริ มาณ เช่น คะแนน
จากแบบวัดหรื อแบบสอบ และข้อมูลเชิ งคุณภาพ เช่น ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
เป็ นต้น ผลจากการประเมินอาจอยูใ่ นรู ปของระดับคะแนน เกรดหรื อผลการเรี ยน ซึ่ งสะท้อนหรื อ
ให้คุณค่าด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน
3. ความหมายของการประเมิน (Assessment)
การประเมิน เป็ นการรวบรวมสารสนเทศเพื่อใช้สาหรับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
นัก เรี ย นอย่า งต่ อเนื่ อง มากกว่า จะมุ่ งการตัด สิ น ผลการเรี ย นของนัก เรี ย นหลังจากจบหลัก สู ต ร
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการวัดประเมินผลตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ที่เห็นว่าการประเมิน
ควรมี ลกั ษณะเป็ นกิ จกรรมที่ ก ระตื อรื อร้ น (Active) มากกว่าเป็ นกิ จกรรมเชิ งรั บ (Passive) ที่ มุ่ ง
ประเมินผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น
Watson (2010) ได้อธิ บายถึงความหมายของการประเมินสรุ ปได้ว่า มีลกั ษณะเป็ นมิติ
การประเมินในบริ บทชั้นเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และครู ได้ทราบข้อมูล ความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน สาหรั บเป็ นข้อมูลพื้นฐานการปรั บปรุ งผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุน้ ี
การประเมินจึงต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล อันได้แก่ หลักฐานการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิของ
นักเรี ยน (Student’s Performance) ขณะที่กาลังเรี ยนรู ้ ซึ่ งวิธีการรวบรวมอาจเป็ นการสนทนา

371
การเขียนรายงานตนเอง การจัดทาแฟ้ มสะสมงาน การจัดทาชิ้ นงาน รวมถึงการทดสอบ เป็ นต้น
กิจกรรมเหล่านี้จะต้องสะท้อนความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (2552) ยังได้เสนอคาศัพท์ “การวัดและประเมินผล การเรี ยนรู ้ใน
ชั้นเรี ยน” ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Classroom Assessment” โดยอธิ บายความหมายสรุ ปได้ว่า
เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผล
ทั้ง ที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ โดยด าเนิ น การตลอดระยะเวลาของการเรี ย นการสอน
ใช้เครื่ องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับพฤติกรรมที่มุ่งวัด ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะนามาเป็ นข้อมูล
ป้ อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่นและจุดด้อยที่จะต้องปรับปรุ งผูเ้ รี ยนหรื อการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู วิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่ งเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกซึ่ งการประยุกต์ใช้ความรู ้ หรื อทักษะต่าง ๆ ขณะที่กาลังเรี ยนรู ้ ในการจัด
กระทากับปั ญหาหรื อภาระงานที่อยูใ่ นบริ บทสถานการณ์จริ ง หรื อที่มีสภาพใกล้เคียงกับความเป็ น
จริ งมากที่ สุด ซึ่ ง ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นสามารถสังเกตและประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ น้ ัน แล้ว น าผลมา
ปรั บ ปรุ ง หรื อ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง และเนื่ อ งจากการประเมิ น ตามสภาพจริ ง ต้อ งแปล
ความหมายจากพฤติกรรมซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณและจะต้องใช้ “เกณฑ์
การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริ ง ” หรื อที่เรี ยกว่า “Rubric” ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นตารางการให้
คะแนนที่ แจกแจงระดับการปฏิ บตั ิ ของผูเ้ รี ย นอย่างชัดเจน ตารางนี้ มีองค์ประกอบที่ สาคัญ คื อ
ระดับคะแนนและคาอธิ บายระดับคะแนนนั้น ๆ ในเชิ งคุ ณภาพหรื อเชิ งพฤติ กรรมที่ สังเกตจาก
การปฏิ บ ัติ ข องผูเ้ รี ย น ที่ จ ะต้อ งสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความหมายของการประเมิ น ดัง ที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ว่ า การประเมิ น
(Assessment) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศเกี่ ยวกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน และด้วยเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เน้นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ พัฒนาการ ทักษะ สมรรถนะหรื อความสามารถใน
ด้านที่มุ่งประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กาหนดไว้หรื อไม่ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้น้ ีจะนาไปใช้
เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมากกว่าจะนาไปใช้ตดั สิ นผลหรื อจัดอันดับผูเ้ รี ยน
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลไว้สรุ ปได้ดงั นี้
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การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน คือ กิจกรรมและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผล
การเรี ยน และการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง แล้วนาข้อมูลนั้น
นามาใช้ส่งเสริ มหรื อปรั บปรุ งแก้ไขการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและการสอนของครู ซึ่ งการประเมิ น
ระหว่างการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้เช่นนี้ เป็ นการวัดและประเมินผลย่อย (Formative
Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนทุกวัน และมีลกั ษณะเป็ นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่นและจุดที่
ต้องปรับปรุ ง จึงเป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนา
การวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ ตัด สิ น ผลการเรี ย น เป็ นการประเมิ นสรุ ป ผลการเรี ย นรู ้
(Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรี ยนจบหน่วยการเรี ยน จบรายวิชาเพื่อตัดสิ น
ให้คะแนน หรื อให้ระดับผลการเรี ยน ให้การรับรองความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชา
หรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนขั้นหรื อไม่ หรื อสามารถจบหลักสู ตรหรื อไม่ เป็ นต้น การประเมินเพื่อ
ตัดสิ นผลการเรี ยนทีดีตอ้ งให้โอกาสผูเ้ รี ยนแสดงความรู ้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
พิจารณาตัดสิ นบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบตั ิมากกว่าใช้เปรี ยบเทียบระหว่างผูเ้ รี ยน
แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดแนวทางที่สาคัญ
ในการจัดกิจกรมการวัดและประเมินผลไว้ว่า มีเป้ าหมายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยน
การวัดและประเมินต้องครอบคลุมสาระ มาตรฐานและตัวชี้วดั ของหลักสู ตร โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นผูป้ ระเมินอย่างรอบด้าน
ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะแสดงวุฒิหรื อผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต่อไป
นอกจากนี้ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุทธศัก ราช 2551 ได้กาหนด
องค์ป ระกอบของการวัด และประเมิ น ผลตามหลัก สู ต รไว้ 4 ส่ ว น ด้ว ยกัน ได้แ ก่ การวัด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ การประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แต่ละองค์ประกอบ
มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 2552)
1. การวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ การวัดประเมินการเรี ยนรู ้จาแนก
ตามรายวิชาทั้ง 8 รายวิชา โดยจะวัดตามตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานของรายวิชาพื้นฐาน
หรื อตามผลการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ชาเพิ่มเติ ม มี ลกั ษณะเป็ นการประเมิ น ตามสภาพจริ ง ใช้วิธีก าร
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการเรี ยนรู ้และใช้การประเมินระหว่างเรี ยน
ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญมากกว่าการประเมินผลสรุ ปรายปี หรื อรายภาค
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2. การประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น คื อ การประเมิ น สมรรถนะหรื อ
ความสามารถในการอ่านสื่ อต่าง ๆ เช่ น หนังสื อ เอกสารและสื่ อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่ ง โดยจะต้องนาเนื้ อหามาคิดวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ การแสดงความคิดเห็ น การสังเคราะห์
การสร้างสรรค์และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ กระทัง่ สามารถถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นเป็ นภาษาเขียน
ที่เรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน ถูกต้อง
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ การประเมินพฤติกรรมภายในที่ควรจะ
เกิดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน อันเป็ นคุณลักษณะพื้นฐานในฐานะที่เป็ นคนไทย ดังนั้น จึงมีลกั ษณะเป็ น
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และจิตสานึก การอยูใ่ นสังคมและการปฏิบตั ิตน
ในฐานะที่ เ ป็ นพลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก หลัก สู ต รแกนกลางได้ ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) รั กชรติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2) ซื่ อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินัย
4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน คือ การประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลงาน
การปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน ซึ่ งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนด
รู ป แบบของกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย นไว้ 3 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1) กิ จ กรรมนัก เรี ย น (กิ จ กรรมลู ก เสื อ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารชุ มนุ มและชมรมต่าง ๆ) 2) กิ จกรรม
แนะแนว และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ในการนาเสนอผลการประเมินจากการวัดและประเมินตามองค์ประกอบดังกล่าวนั้น
จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะนาเสนอใน
รู ป ผลการเรี ย นหรื อ เกรด ในขณะที่ ก ารประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น การประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จะนาเสนอผลในลักษณะการผ่าน
หรื อไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่ งจากการวัดประเมินทุกองค์ประกอบ จะนาไปสู่ การประเมินเพื่อตัดสิ นผล
การเรี ยนและการบันทึกผลการประเมินในเอกสารที่สถานศึกษากาหนด โดยหากประเมินผ่านทุก
องค์ประกอบก็จะได้พิจารณาให้เลื่อนขั้น หากไม่ผ่านก็จะนาไปสู่ การจัดกิ จกรรมซ่ อมเสริ มและ
หากไม่ผา่ นอีกก็จะถูกพิจารณาให้ซ้ าชั้นได้
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 14
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการสร้างข้อสอบ ระดับประถมศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 12 ออกข้อสอบอย่างไรให้เหมาะสม
สาระสาคัญ
การออกข้อสอบ ระดับประถมศึกษาต้องเลือกรู ปแบบวิธีการวัดให้เหมาะกับการวัด
พฤติ กรรมตามจุ ดประสงค์ ทั้งด้านความรู ้ เจตคติ และทักษะ ตลอดจนคานึ งถึ งพัฒนาการและ
ความสามารถในการตอบของผูเ้ รี ยน รู ปแบบของข้อสอบต้องมีความน่าสนใจ ใช้ภาษาที่เหมาะกับ
วัยเด็ก ตลอดจนมีการหาคุณภาพก่อนนาไปใช้จริ ง
จุดประสงค์
1.
2.
ขั้นพื้นฐานได้
3.
4.

นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ ระดับประถมศึกษา ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
นักศึกษาอธิ บายแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้

เนือ้ หา
การสร้างข้อสอบระดับประถมศึกษา
ข้อสอบอัตนัย
ข้อสอบตอบสั้นและเติมคา
ข้อสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก
ข้อสอบแบบถูกผิดและจับคู่
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการสร้างข้อสอบ
ระดับประถมศึ กษาพร้ อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์ เดิ มเกี่ ยวกับ
รู ปแบบและการสร้างข้อสอบตามที่นกั ศึกษาเคยศึกษาหรื อมีประสบการณ์มาก่อน
ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซักถามเกี่ ยวกับประสบการณ์ การสร้ างข้อสอบของนักศึกษาใน
ระหว่างฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ อง ออกข้อสอบอย่างไรให้เหมาะสม ให้นกั ศึกษา
ทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ อง สัมมนาการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 12 เรื่ อง ออกข้อสอบอย่างไรให้เหมาะสม และประเด็น
อภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
4. ใบความรู ้ เรื่ อง การสร้างข้อสอบ ระดับประถมศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การสร้ างข้ อสอบ ระดับประถมศึกษา
การสอบเป็ นแนวทางหนึ่ งในการวัดความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนเป็ นหนึ่ งในวิธีวดั และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งต้องออกแบบข้อสอบให้เหมาะสมกับสิ่ งที่มุ่งวัด ซึ่งข้อสอบแต่ละประเภท
จะมีลกั ษณะเฉพาะและการนาไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545)
ข้ อสอบอัตนัย
ข้อสอบอัตนัยจะเขียนคาถาม หรื อโจทย์ โดยกาหนดเป็ นสถานการณ์ หรื อปั ญหาใน
รู ปหนึ่ งอย่างกว้าง ๆ หรื อเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผูต้ อบได้แสดงความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดเห็ น
ทัศนคติ ได้อย่างไม่จ ากัด ดัง นั้น โดยทัว่ ไปข้อสอบอัตนัยจึ งมี จานวนข้อไม่มากนัก ส่ ว นมากมี
จานวนข้อไม่เกิ น 10 ข้อ ลึ ก แคบ กว้าง แตกต่างกันไป การเตรี ยมนักเรี ยนเพื่อตอบคาถามเป็ น
สิ่ งจาเป็ นและสาคัญมาก ซึ่ งทาได้โดยการฝึ กหัดให้นกั เรี ยนได้รู้และเข้าใจขอบเขตของคาในคาถาม
และให้รู้จกั แบ่งเวลาเพื่อไม่ให้ใช้เวลาทาข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปจะช่วยให้การวัดและการตรวจให้
คะแนนยุติธรรมและแม่นตรงยิง่ ขึ้น
คาตอบ คาตอบของข้อสอบอัตนัยมีลกั ษณะและปริ มาณไม่แน่นอน เนื่องจากผูต้ อบต้อง
เขียนตอบ โดยเรี ยบเรี ยงสานวนจากความคิด ความเข้าใจอย่างอิสระ ดังนั้น คาตอบจึงอาจมีเพียง
ประโยคเดี ยวจนถึงหลาย ๆ หน้ากระดาษ การตอบข้อสอบอัตนัยจึงมีลกั ษณะดังนี้ 1) จัดระเบียบ
คาตอบภายในเวลาที่กาหนดไว้ 2) ใช้สานวนภาษาตามแบบฉบับของตนเองเขียนตอบ 3) เขียนตอบ
ไม่มากข้อนัก และ 4) เขียนคาตอบให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์และระมัดระวัง
การตรวจให้ คะแนน ผูต้ รวจต้องอ่ านคาตอบแล้ว ประเมิ น ค่าเป็ นคะแนนโดยวิธีใ ด
วิธีหนึ่ ง การตรวจให้คะแนนในบางครั้งไม่สามารถใช้คาเฉลยได้ เพราะการเขียนตอบโดยให้เสนอ
ความคิดเห็นสามารถเขียนอย่างไรก็ได้และไม่สามารถระบุว่าความคิดเห็นอย่างใดถูกอย่างใดผิดได้
ดังนั้น ผูต้ รวจให้คะแนนต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ในเนื้ อหาวิชานั้น การให้คะแนนต้องอาศัยทักษะและ
ความพยายามในการอ่านซึ่ งจะทาโดยรี บด่วนและไม่แน่ นอน เพราะการให้คะแนนขึ้นอยู่กบั ตัว
ผูต้ รวจเป็ นสาคัญ จึงได้ชื่อว่าอัตนัย ดังนั้น ความลาเอียงในการให้คะแนนจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ผูต้ รวจ
ต้องทาใจให้บริ สุทธิ์โดยยึดคุณธรรมอันสูงสุ ดในการให้คะแนน
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ประเภทของข้ อสอบอัตนัย
โดยทัว่ ไปข้อสอบอัตนัยจาแนกเป็ นสองแบบ คือ
1. แบบไม่ จ ากั ด ค าตอบ หรื อ แบบขยายความ ข้อ สอบแบบนี้ จะถามความรู ้
ความสามารถต่ า ง ๆ โดยให้ผูต้ อบแสดงความคิ ด เห็ น อย่างอิ ส ระ สามารถวัด สมรรถภาพด้า น
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ทัศนคติ การประเมินค่าได้อย่างกว้างขวาง ปริ มาณคาตอบจึงขึ้นอยู่กบั
คาถามและความรู ้ ที่ส่ังสมว่ามี มากน้อยเพียงใด การกาหนดเวลาให้เขียนตอบจึ งต้องกาหนดให้
เหมาะสม ข้อสอบแบบนี้ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การรวบรวมความคิดต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่ ง
ข้อสอบแบบอื่น ๆ ไม่สามารถจะนามาใช้วดั ได้
2. แบบจากัดคาตอบ ข้อสอบแบบนี้ จะถามแบบจาเพาะเจาะจงและต้องการคาตอบ
เฉพาะเรื่ อง ซึ่ งผูต้ อบต้องจัดเรี ยงความคิดให้เป็ นระเบียบ เพื่อให้ตรงประเด็นของคาถามเพียงสั้น ๆ
ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังเรื่ องคาสัง่ ของโจทย์ ขอบเขตเนื้อหา เวลาที่ให้นกั เรี ยนเขียนตอบ
การสร้ า งข้อ สอบอัต นัย ให้มี คุ ณ ภาพ ต้อ งค านึ ง ถึ ง จุ ด อ่ อ นส าคัญ สองประการ คื อ
ทาอย่างไรจึ งจะสร้ างคาถามให้สามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้ และทาอย่างไรจึงจะทาให้การ
ตรวจข้อสอบอัตนัยมีความเชื่อถือได้มากที่สุด ดังนั้น ในการสร้างข้อสอบ นอกจากการเขียนคาถาม
แล้ว การกาหนดแนวการตอบและเกณฑ์สาหรับตัดสิ นใจให้คะแนนจะต้องกาหนดไว้อย่างละเอียด
เพราะมีความสาคัญเท่าเทียมกับการเขียนคาถาม
ข้ อแนะนาในการใช้ ข้อสอบอัตนัย
การวัดผลจะมี ความถูกต้องเชื่ อถือได้ ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลายด้าน เช่ น คาถาม
การตรวจให้คะแนน และการเลือกใช้เครื่ องมือวัดให้เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ข้อสอบจะมี
ประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้รู้จกั ใช้อย่างฉลาด โดยตระหนักถึงข้อดีขอ้ เสี ยของข้อสอบ จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้หนึ่ งเราอาจใช้ขอ้ สอบแบบหนึ่ งวัดได้ แต่จุดประสงค์อื่น ๆ อาจต้องใช้ขอ้ สอบอีกแบบ
หนึ่งวัด ดังนั้น การใช้ขอ้ สอบอัตนัยจึงต้องยึดหลักการต่อไปนี้
1. ใช้ขอ้ สอบอัตนัยเพื่อจะวัดในสิ่ งที่ขอ้ สอบอัตนัยวัดได้ดีที่สุด ไม่ควรใช้ขอ้ สอบ
อัตนัยเมื่อข้อสอบปรนัยสามารถวัดได้
2. ผูเ้ ข้า สอบมี พ้ื น ฐานความรู ้ ใ นด้า นเนื้ อ หาวิ ช าและความสามารถในการเรี ย บ
เรี ยงความคิดเพียงพอที่จะเขียนตอบหรื อไม่ เช่น เด็กเล็ก ๆ ไม่ควรใช้ขอ้ สอบอัตนัย
3. ควรสอนและฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั ทาข้อสอบแบบต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเตรี ยมตัวเพื่อ
เขียนตอบได้ตรงจุดยิง่ ขึ้น
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วิธีการตรวจให้ คะแนน
การตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้ว มีอยู่ 2 วิธี คือ 1) วิธี
กาหนดค่าคะแนน และ 2) วิธีแบ่งกลุ่ม สิ่ งสาคัญของทั้งสองวิธีคือ กระดาษคาตอบเหล่านั้นต้องไม่
คานึ งถึงว่าเป็ นของใคร และต้องตรวจให้คะแนนของข้อเดียวกันในแต่ละกระดาษคาตอบให้เสร็ จ
สิ้ น ไปในคราวเดี ย วกัน การตรวจให้คะแนนโดยไม่ ดู ชื่ อนัก เรี ย นก็เพื่อ หลี ก เลี่ ย งความล าเอี ย ง
เกี่ ยวกับความประทับใจของครู ที่ได้รับมาจากนักเรี ยน ซึ่ งอาจทาให้คะแนนของนักเรี ยนคนนั้น
สู งขึ้นและต่าลงจากความเป็ นจริ งได้ และการตรวจให้คะแนนในข้อเดียวกันให้หมดทุกคนในการ
ตรวจแต่ละครั้งจะช่วยให้ลดการเปลี่ยนแปลงของการตรวจกระดาษคาตอบแต่ละคนได้มาก อย่างไร
ก็ตามการที่ตอ้ งตรวจกระดาษคาตอบทีละมาก ๆ ก็อาจทาให้เกิดความเหน็ดเหนื่ อยขึ้นได้ และเป็ น
เหตุให้การให้คะแนนไม่แน่นอนขึ้นได้ ดังนั้น ในการให้คะแนนจาเป็ นต้องยึดถือมาตรฐานคะแนน
และเกณฑ์การตรวจอันเดี ยวกันทุกแผ่นคาตอบเสมอ วิธีการกาหนดค่าคะแนนจาเป็ นต้องใช้เวลา
ตรวจมากกว่าและจาเป็ นต้องอาศัยคาเฉลยที่แน่นอนตายตัวกว่า
วิธีการตรวจให้ คะแนนแบบกาหนดค่ าคะแนน ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน
กล่าวคือ
1. เฉลยคาตอบไว้ล่วงหน้า โดยให้ครอบคลุมลักษณะที่สาคัญ ๆ ซึ่ งนักเรี ยนอาจจะ
ตอบออกมาในแต่ละคาถาม และกาหนดค่าคะแนนรวมของแต่ละข้อคาถามไว้
2. อ่ า นค าตอบข้อ เดี ย วกั น ของนั ก เรี ยนทุ ก คนให้ ห มด จากนั้ นจึ ง ให้ ค ะแนน
กระดาษคาตอบแต่ละแผ่นตามที่ได้อ่านไปตามความเหมาะสม จากนั้นจึงตรวจข้ออื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกันจนหมดทุกข้อ ข้อสาคัญพึงระวังคือ จะต้องกาหนดเกณฑ์การตรวจให้ครอบคลุมก่อนที่จะ
ทาการตรวจจริ งเสมอ
3. รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อของแต่ละคน แล้วให้เกรดโดยอาศัยคะแนนเกณฑ์ปกติ
ตาแหน่งเปอร์เซ็นต์หรื ออาศัยโค้งการกระจายของคะแนน
การให้คะแนนแบบกาหนดค่าคะแนนมีขอ้ ดีสาคัญสองประการ คือ
1. ป้ องกันข้อผิดพลาดในการให้คะแนนไว้อย่างดี เพราะการให้คะแนนใช้วิธีการ
เทียบกับคาเฉลย
2. การตรวจให้คะแนนในข้อเดียวกันของทุกคนจนหมด จะช่วยลดความเปลี่ยนแปลง
ของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละคนได้ การตรวจเช่นนี้ ยงั สามารถทาให้ผูต้ รวจแบ่งการตรวจ
ออกไปได้หลาย ๆ ครั้งในเวลาต่างกัน โดยแบ่งไปตามข้อที่ตรวจ เช่น ตรวจข้อสอบอัตนัยให้เสร็ จ
ภายในวันเดียวโดยแบ่งตรวจเป็ นห้าระยะ ระยะละข้อ คือ ข้อแรกตรวจตอนเช้า ข้อต่อมาตรวจตอน
สาย บ่าย เย็น และกลางคืน การแบ่งการตรวจออกเป็ นช่วง ๆ นี้ จะช่วยลดความเหนื่ อยอ่อนลงได้
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เพราะสามารถพักได้ตามช่วงที่ตรวจแต่ละข้อของทุกคนเสร็ จไปโดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้
คะแนนของแต่ละคนไม่มากนัก
วิธีการตรวจให้ คะแนนแบบแบ่ งกลุ่ม เป็ นวิธีการที่ทาได้ง่ายกว่าวิธีกาหนดค่าคะแนน
และเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพสู งให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญสามขั้นตอน คือ
1. อ่ า นค าตอบทั้ ง หมดให้ ท ะลุ ป รุ โปร่ งโดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ แล้ว แบ่ ง
กระดาษคาตอบออกเป็ นประเภท ๆ พร้อมทั้งกาหนดเกรดให้เป็ นกอง ๆ ในแต่ละกระดาษคาตอบ
ในระหว่างการอ่านกระดาษคาตอบครั้งแรกอาจจะต้องตัดสิ นไม่ได้ว่าควรอยู่ประเภทใด ก็ให้ใส่
เครื่ องหมายไม่แน่ใจไว้ เช่น จากการอ่านกระดาษคาตอบของนักเรี ยนคนหนึ่ งปรากฏว่าไม่แน่ใจว่า
นักเรี ยนคนนี้ ควรอยู่ระดับ 4 หรื อ 3 ดี แต่ความรู ้สึกแล้วอยากให้คะแนนระดับ 3 มากกว่าก็ให้ทา
เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ไว้ แล้วจัดวางไว้ในระดับ 4
2. อ่า นคาตอบทั้ง หมดซ้ าใหม่อีก ครั้ งหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษคาตอบที่ มี
เครื่ อ งหมายไม่ แ น่ ใ จอยู่น้ ัน ต้อ งอ่ า นด้ว ยความตั้ง ใจมากกว่า ธรรมดา ในการอ่ า นครั้ งที่ ส องนี้
กระดาษคาตอบอาจมีการเปลี่ยนกองกันได้ อย่างไรก็ตามนการอ่านซ้ าสองนี้ บางครั้งไม่จาเป็ นต้อง
อ่านซ้ าหมดทุกคนก็ได้ แต่อ่านเฉพาะแผ่นคาตอบที่ทาเครื่ องหมายไม่แน่ใจไว้เท่านั้น เมื่อมัน่ ใจว่า
การอ่านครั้งแรกนั้นละเอียดพอ แต่ถา้ ในการอ่านครั้งแรกอ่านแบบคร่ าว ๆ หรื อหยาบ ๆ แล้วการ
อ่านซ้ าครั้งที่สองต้องอ่านกระดาษคาตอบของทุกคนให้หมด
3. กาหนดเกรดเป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลขให้แต่ละกองคาตอบที่แบ่งไว้แล้ว ซึ่ งเป็ นผล
มาจากการเปรี ยบเทียบคาตอบกันเองภายในกลุ่ม
วิธีการทั้งสามวิธีต่างมีขอ้ ดีและข้อเสี ยอยูด่ ว้ ยกัน วิธีกาหนดค่าคะแนนดูเหมือนว่าจะไม่
สามารถปรบปรุ งให้มีความเชื่อมัน่ ในการให้คะแนนมากกว่า แต่วิธีแบ่งกลุ่มเป็ นวิธีที่ประหยัดเวลา
กว่า และถ้าตรวจด้วยความระมัดระวังแล้วสามารถตรวจให้คะแนนได้อย่างเชื่อถือได้มากด้วย
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ข้ อดี ข้ อจากัดของข้ อสอบอัตนัย

1.

2.
3.
4.

ข้อดี
วัดกระบวนความคิด เช่น การจัดระเบียบ
และโครงร่ าง การคัดเลือกความคิดที่
สาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการ
เขียนได้ดี
วัดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสามารถ
ประเมินค่าได้ดี
วัดทัศนคติ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้ดี
ผูต้ อบมีอิสระเขียนแสดงความคิดเห็นได้
เต็มที่

ข้อจากัด
1. การให้คะแนนไม่แน่นอน คะแนนที่ได้
ขึ้นอยูก่ บั ผูต้ รวจ เช่น อารมณ์ ทัศนคติของ
ผูต้ รวจ ลายมือของผูต้ อบด้วย
2. ขาดความเที่ยงตรงทางเนื้อหา เพราะ
ออกข้อสอบได้นอ้ ยจึงไม่ครอบคลุม
3. ตรวจข้อสอบยากและเสี ยเวลามาก

การใช้ ข้อสอบตอบสั้ นและข้ อสอบเติมคา
ข้อสอบตอบสั้นและเติมคา เป็ นข้อสอบที่ตอ้ งเขียนตอบ หรื อหาคาตอบเอง จึงสามารถ
นาไปวัดพฤติกรรมด้านความรู ้ ความจาที่ตอ้ งระลึกถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น
ถามเกี่ ยวกับความหมายของคา วันที่ของเหตุการณ์ ซึ่ งบุคคลสาคัญและการสรุ ปอ้างอิงสิ่ งต่าง ๆ
สามารถนาไปใช้ได้เกือบทุกระดับชั้น
ข้ อสอบตอบสั้ น
ลักษณะข้อสอบจะเขียนคาถามให้ผตู ้ อบได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหานั้น ๆ
โดยการเขี ย นตอบเป็ นคาคาเดี ยว หรื อประโยคสั้น ๆ การตรวจให้คะแนนผูต้ รวจจะอ่ านเพีย ง
เล็กน้อย แล้วพิจารณาว่าคาตอบนั้นถูกต้อง หรื อใกล้เคียงกับคาตอบที่ถูกเพียงใด ซึ่งจะใช้เวลาตรวจ
ไม่มากนัก เพราะลักษณะของคาตอบมีขอบเขตที่ไม่กว้างขวาง
ข้ อสอบเติมคา
ลักษณะข้อสอบจะเขียนประโยคหรื อข้อความเป็ นตอนนาไว้แล้วเว้นช่องว่างระหว่าง
ข้อความหรื อท้ายข้อความ สาหรั บให้เติ มคาหรื อข้อความ เพื่อให้ข ้ อความนั้น ถูก ต้องสมบูร ณ์
การเว้นช่ องว่างอาจจะเว้นที่ว่างให้เติมมากกว่าหนึ่ งแห่ ง การตอบมีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับข้อสอบ
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ตอบสั้น คื อ เขี ย นค าหรื อประโยคสั้น ๆ เติ ม ลงไปในช่ อ งว่า งให้ไ ด้ความสมบูร ณ์ แ ละถูก ต้อ ง
การตรวจให้คะแนน ผูต้ รวจต้องอ่านอย่างพิจารณาว่าถูกต้องใกล้เคียงคาตอบจริ งมากน้อยเพียงใด
ข้ อสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก
ลักษณะของข้ อสอบเลือกตอบ
ข้อสอบเลือกตอบประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นคาถามและส่ วนที่เป็ นคาตอบ
ส่ วนคาตอบเป็ นข้อความปั ญหา เขีย นเป็ นประโยคคาถามหรื อประโยคไม่ สมบูรณ์
บางคนเรี ยกว่าตอนนา
ส่ วนคาตอบให้เลือก เป็ นตัวเลือกหลายตัวเลือก มีท้ งั คาตอบถูกและคาตอบผิด เรี ยกว่า
ตัวลวงสาหรับหลอกผูต้ อบที่ไม่รู้คาตอบแน่นอนให้มาหลงตอบ
ข้อสอบเลื อกตอบจึ ง เป็ นข้อสอบชนิ ด ที่ มี คาตอบก าหนดไว้ใ ห้ก่ อ นแล้ว ผูต้ อบต้อ ง
เลือกตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ ง หรื อหลายตัวเลือก แล้วแต่เงื่อนไขคาถาม ผูต้ อบไม่มีอิสระใน
การตอบความคิดเห็นของตน
รูปแบบข้ อสอบเลือกตอบ
ข้อสอบเลือกตอบอาจจาแนกเป็ นรู ปแบบใหญ่ ๆ สามรู ปแบบ คือ 1) แบบคาถามเดียว
2) แบบคาถามรวมกลุ่ม และ 3) แบบตีความหมายโจทย์
1. แบบคาถามเดียว ข้อสอบแต่ละข้อมีคาถามเดียวโดด ๆ และมีคาตอบถูกและตัวลวง
ให้เลือกตอบ แบ่งเป็ นสองแบบ
1.1 แบบมีคาตอบถูกเพียงตัวเดียว เป็ นข้อสอบให้เลือกคาตอบถูกเพียงคาตอบเดียว
1.2 แบบมีคาตอบถูกหลายคาตอบ เป็ นข้อสอบเลือกตอบที่มีคาตอบถูกมากกว่า
หนึ่งคาตอบ ผูต้ อบต้องเลือกตอบถูกทุกตัวเลือก
2. แบบค าถามรวมกลุ่ ม หรื อแบบตัว เลื อ กคงที่ ข้อ สอบชนิ ด นี้ จะรวมเนื้ อ หาของ
บางเรื่ องบางตอนที่มีความร่ วมกันอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ งไว้เป็ นตัวเลือกตอบ แล้วเขียนคาถามเป็ น
ชุด ๆ ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้หลาย ๆ ด้านผสมผสานกันจึงจะสามารถตอบได้ถูก
ข้ อเสนอแนะในการเขียนข้ อสอบแบบเลือกตอบ
ข้อ สอบแบบเลื อ กตอบเป็ นข้อ สอบที่ ต ้อ งเขี ย นค าตอบไว้ใ ห้เ ลื อ กตอบด้ว ย ดัง นั้น
การเขียนข้อสอบชนิ ดนี้ จึงเป็ นงานที่ยงุ่ ยากลาบากกว่าข้อสอบอัตนัย หรื อข้อสอบเติมคา เพราะต้อง
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สร้ างทั้งตัวคาถามและตัวเลื อกตอบ และการเขียนตัวเลือกนับว่าเป็ นงานสาคัญอย่างหนึ่ งเพราะ
ข้อสอบจะง่ายหรื อยากขึ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่สร้างขึ้นมา ดังนั้น ในการสร้างข้อสอบเลือกตอบจึงต้อง
คานึงถึงข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อสอบแบบเลือกตอบสามารถตรวจได้ง่ายรวดเร็ วและมีลกั ษณะที่เป็ นปรนัยมากที่สุด
ใครก็สามารถตรวจให้คะแนนได้เพราะใช้แผ่นเฉลยตรวจ
ข้ อดีและข้ อจากัดของข้ อสอบเลือกตอบ
ข้อดี
1. วัดผลิตผลทางการเรี ยนได้หลายด้าน ตั้งแต่
ความรู ้ความจาจนถึงกระบวนการทาง
ปั ญญาชั้นสู ง เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า
2. วัดได้ครอบคลุมหัวข้อเนื้อหา
3. มีความเชื่อมัน่ สู ง เพราะจานวนข้อมาก
ข้อดี
4. ควบคุมระดับความยากง่ายของข้อสอบ
ได้โดยการเขียนตัวหลอกล่อให้เป็ น
เอกพันธ์ จึงสามารถใช้กบั นักเรี ยนได้
ทุกระดับ
5. ตรวจให้คะแนนง่ายและรวดเร็ วเป็ นปรนัย
สามารถใช้เครื่ องตรวจได้
6. วินิจฉัยข้อบกพร่ องหรื อความไม่เข้าใจ
เนื้อหาได้โดยพิจารณาจากตัวหลอกล่อ
7. สามารถใช้แผนผังรู ปภาพ หรื อกราฟ
มาเขียนสอบได้ง่าย

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ข้อจากัด
สร้างลาบากมาก เพราะต้องคิดตัวเลือกให้
เหมาะสม และใช้เวลาสร้างนาน
ใช้เวลาในการตอบทั้งฉบับนานกว่า
ข้อสอบปรนัยประเภทอื่น ๆ
นักเรี ยนเก่งมักจะมีแนวโน้มทาคะแนน
ได้มาก
ข้อจากัด
ไม่เหมาะที่จะวัดความคิดริ เริ่ ม หรื อ
ความคิดสร้างสรรค์
ไม่สามารถวัดการรวบรวมความคิดและ
การเสนอความคิดและทักษะการเขียน
เดาตอบถูกโดยไม่ใช้ความรู ้ได้
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง

การใช้ ข้อสอบปรนัยแบบถูกผิดและแบบจับคู่
ข้อสอบปรนัย แบบเลื อ กตอบเป็ นข้อ สอบปรนัย แบบก าหนดค าตอบให้เ ลื อกหลาย
ตัวเลือก ส่ วนมากแล้วจะเป็ น 3-5 ตัวเลือก แต่ถา้ นาตัวเลือกของข้อสอบหลาย ๆ ข้อมาเขียนรวมกัน
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แล้วให้ตอบคละกันไปจะกลายเป็ นข้อสอบแบบจับคู่ และถ้าทาให้ขอ้ สอบแบบเลือกตอบมีเพียง
สองตัวเลือก จะกลายเป็ นข้อสอบแบบถูกผิด แสดงว่าข้อสอบแบบจับคู่กบั ข้อสอบแบบถูกผิดก็คือ
ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของข้อสอบแบบเลือกตอบนัน่ เอง
ข้อ สอบแบบถู ก ผิด มี ลกั ษณะเป็ นข้อสอบแบบเลื อกตอบสองตัว เลื อ ก แต่ เ มื่ อ เขี ย น
ข้อสอบแบบถูกผิดแล้วมักจะไม่เขียนตัวเลือก แต่จะใช้ขอ้ ความของตัวคาถามนั้นเป็ นตัวพิจารณา
เลือกตอบว่าถูกหรื อผิด ข้อสอบชนิ ดนี้ จะตรวจให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยาใช้เวลาสอบ
น้อย ดังนั้น ถ้ามีเวลาดาเนิ นการสอบน้อย ข้อสอบแบบถูกผิดจะเหมาะสาหรับนามาใช้มากที่สุด
และข้อสอบแบบถูกผิดเหมาะสาหรับใช้วดั เกี่ยวกับความหมายศัพท์ สูตร วันที่ และชื่อเฉพาะ
ข้ อสอบแบบถูกผิด
ลักษณะของข้อสอบจะเขียนข้อความที่เป็ นสถานการณ์หรื อปั ญหา ซึ่ งมีท้ งั ถูกหรื อผิด
ตามหลักวิชาคละกันไป ผูต้ อบต้องพิจารณาข้อความนั้นว่า ถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่ เห็นด้วยหรื อ
ไม่เห็นด้วย แล้วทารหัสลงที่ขอ้ ความนั้น ๆ การตรวจให้คะแนนสามารถทาได้โดยเทียบกับคาเฉลย
ข้อใดตอบถูกต้องตามคาเฉลยจะให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดไปจากคาเฉลยจะให้ 0 คะแนนเหมือนกัน
ทุกข้อ
รูปแบบคาถาม ข้อสอบถูกผิดสามารถจาแนกรู ปแบบคาถามเป็ นสามแบบ ดังนี้
1. แบบคาถามเดียว แบบนี้ จะเขียนข้อความที่เป็ นปั ญหาเป็ นข้อ ๆ แล้วให้พิจารณาว่า
ถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่ แล้วแต่จะจัดแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
2. แบบคาถามขยาย แบบนี้ จะกาหนดเนื้ อหาเป็ นตอนนาแล้วเขียนข้อความที่อยู่ใน
ขอบเขตเนื้ อหานั้น เพื่อขยายรายละเอียดของข้อความตอนนั้น แล้วให้พิจารณาว่า ข้อความที่ขยาย
นั้นถูกหรื อผิด
3. แบบคาตอบผสม แบบนี้ จะก าหนดคาตอบไว้ค งที่ ห ลายอย่างผสมกัน แล้ว ให้
พิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าจะสอดคล้องกับคาตอบผสมแบบใด
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ข้ อดีและข้ อจากัดของข้ อสอบถูกผิด
ข้อดี
1. ตรวจง่าย รวดเร็ ว ยุติธรรม มีความเป็ น
ปรนัย
2. ใช้วดั ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความรู ้ความจา
ได้ดี
3. มีประสิ ทธิภาพสูง เพราะออกข้อสอบง่าย
มีมากข้อ แต่ผตู ้ อบใช้เวลาทาน้อย

ข้อจากัด
1. มีโอกาสเดาถูกได้ง่ายเพราะมีลกั ษณะ
การเลือกแบบหนึ่งในสอง
2. มีความเชื่อมัน่ ต่า ดังนั้น ควรออกข้อสอบ
จานวนมากข้อ
3. ไม่สามารถวินิจฉัยได้วา่ การที่นกั เรี ยน
ตอบผิดนั้น เนื่องจากอะไร เพราะมี
ตัวเลือกเพียงสองตัว

ข้ อสอบจับคู่
ข้อสอบแบบจับคู่เป็ นการนาข้อสอบแบบเลือกตอบที่วดั เนื้ อหาวิชาเกี่ยวข้องสัมพันธ์มา
เขียนไว้รวมกัน ดังนั้น ข้อสอบแบบจับคู่จึงเหมาะสาหรับวัดเนื้ อหาที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นกลุ่ม ๆ
และโดยทัว่ ไปจะใช้วดั ได้เฉพาะพฤติกรรมด้านความรู ้ความคิดระดับต่าเท่านั้น เช่ น ใช้วดั ศัพท์
วันที่ เหตุการณ์ สู ตร และความสัมพันธ์อย่างง่าย ๆ นั่นก็คือ เหมาะที่จะใช้วดั สถานการณ์ ที่ถาม
เกี่ ยวกับใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน นั่นเอง อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะสร้างข้อสอบแบบจับคู่วดั
พฤติกรรมด้านความรู ้ความคิดระดับสูง ๆ ได้ ถ้าเลือกเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมได้
ข้อ สอบแบบถู ก ผิด มี ลกั ษณะเป็ นข้อสอบแบบเลื อกตอบสองตัว เลื อ ก แต่ เ มื่ อ เขี ย น
ข้อสอบแบบถูกผิดแล้วมักไม่เขียนตัวเลื อก แต่จะใช้ขอ้ ความของตัวคาถามนั้นเป็ นตัวพิจารณา
เลือกตอบว่าถูกหรื อผิด ข้อสอบชนิ ดนี้ จะตรวจให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยา ใช้เวลาสอบ
น้อย ดังนั้น ถ้ามีเวลาดาเนิ นการสอบน้อย ข้อสอบแบบถูกผิดจะเหมาะสาหรับนามาใช้มากที่สุด
และข้อสอบถูกผิดเหมาะสาหรับใช้วดั เกี่ยวกับความหมายศัพท์ สูตร วันที่ และชื่อเฉพาะ
ลักษณะข้ อสอบจับคู่
ลักษณะข้อสอบประกอบด้วยคาถามหรื อตัวปั ญหา เขียนเป็ นตัวยืนไว้ในสดมภ์ซา้ ยมือ
โดยมีที่ว่างเว้นไว้หน้าข้อเพื่อให้ผตู ้ อบเลือกหาคาตอบที่เขียนไว้ในสดมภ์ขวามือ มาจับคู่กบั คาถาม
ให้สอดคล้องเหมาะสมกัน โดยใช้หมายเลขหรื อรหัสหน้าคาตอบไปใส่ ไว้ในที่ว่างหน้าข้อความ
ตัวคาถาม การตรวจให้คะแนน ผูต้ รวจจะพิจารณารหัสคาตอบตามคาเฉลยไว้
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รูปแบบคาถาม ข้อสอบแบบจับคูน่ ้ ีสามารถจาแนกรู ปแบบคาถามเป็ นสามแบบ ดังนี้
1. แบบหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกัน แบบนี้ จะประกอบด้ว ยข้อ ความสองชุ ด ที่ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยเขียนไว้คนละสดมภ์
2. แบบตัวเลือกคงที่ โดยทัว่ ไปแล้วข้อสอบแบบจับคู่จะกาหนดให้ตวั เลือกมากกว่าตัว
คาถามเสมอ ยกเว้นการเขียนข้อสอบในบางเนื้ อหาที่มีหัวข้อหลักอยูไ่ ม่มากนัก และต้องการทราบ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อหลักนั้น ควรเขียนข้อสอบจับคู่โดยใช้ตวั เลือกคงที่ หรื อเรี ยกว่าแบบจัด
ประเภท เช่น จับเหตุการณ์ไปใส่ ในยุคสมัย จับชื่อสัตว์ไปใส่ ในไฟลัม่ นาชื่อสู ตรสามประกอบไป
ใส่ กลุ่มของสารประกอบ
3. แบบจัด เรี ย งใหม่ แบบนี้ ตอ้ งการให้ผูต้ อบจัดเรี ยงลาดับข้อปั ญหาใหม่ เช่ น จัด
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ใหม่ จัดเรี ยงข้อพิสูจน์ กฎเกณฑ์ ความสาคัญ หรื อน้ าหนักเสี ยใหม่
ข้อดี
1. วัดความรู ้ประเภทใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร ได้ดี
2. สร้างง่ายกว่าและประหยัดกว่าข้อสอบ
แบบเลือกตอบ
3. เดาถูกได้ยาก แต่ตอ้ งมีคาถาม 10-15 ข้อ
4. วัดความสามารถชั้นสู งได้ เพราะข้อสอบ
จับคู่กค็ ือ ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี
ตัวเลือกหลายตัวคงที่ไว้นน่ั เอง

ข้อจากัด
1. เป็ นการยากที่จะเขียนคาถามให้สามารถ
วัดความสามารถชั้นสูงได้
2. เป็ นการยากที่จะสร้างข้อคาถามให้เป็ น
เอกพันธ์กนั
3. ใช้วดั ความสามารถชั้นสูงได้นอ้ ย
ส่ วนใหญ่เป็ นการวัดความจา
4. ข้อสอบแต่ละข้อมีโอกาสที่จะเดาถูก
ไม่เท่ากัน ข้อต้นมีโอกาสเดาถูกน้อยกว่า
ข้อท้าย ๆ
บรรณานุกรม

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การประเมินการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ : แนวคิด
และวิธีการ. กรุ งเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 15
รายวิชา 471 412 สัมมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ระดับประถมศึกษา
เวลา 2 ชัว่ โมง
กรณี ศึกษาที่ 13 การพัฒนาวิทยฐานะของครู ดลชัย
สาระสาคัญ
นวัต กรรมการเรี ย นรู ้ ร ะดับ ประถมศึ ก ษาเป็ นสิ่ ง ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ เป็ นสิ่ ง ที่ น ามา
ผสมผสานใช้ให้เหมาะกับบริ บทการจัดการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา นวัตกรรมจึงเป็ นทั้งแนวคิด
เทคนิควิธี หรื อสื่ อที่เป็ นรู ปธรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเริ่ มจากปั ญหาหรื อความจาเป็ นตาม
สภาพจริ ง และดาเนินการอย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนาและศึกษาผลโดยอาศัยกระบวนการวิจยั
จุดประสงค์
1.
การศึกษาได้
2.
3.
4.

นักศึกษาอธิ บาย ความหมาย

หลักการ แนวคิด ฐานของการพัฒนานวัตกรรม

นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้
นักศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดได้
นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษาได้

เนือ้ หา
1. ความหมาย หลักการ แนวคิด ฐานของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2. ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P)
1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ ระดับประถมศึกษาพร้อมทั้งสนทนาซักถามและนานักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับนวัตกรรมการประถมศึกษา การสร้างและพัฒนา ยกตัวอย่างนวัตกรรมและอธิบายเพิม่ เติม
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ขั้นนาสู่ กรณีศึกษา (Case Presentation : C)
2. อาจารย์สนทนาซัก ถามเกี่ ย วกับ การพัฒ นานวัตกรรมที่ นัก ศึ ก ษาด าเนิ น การใน
ขณะฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และให้วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อจากัด เพื่อเชื่ อมโยงประสบการณ์ของ
นักศึกษาสู่กรณี ศึกษา
3. อาจารย์แจกเอกสารกรณี ศึกษาเรื่ องการพัฒนาวิทยฐานะของครู ดลชัย ให้นกั ศึกษา
ทาความเข้าใจและสรุ ปสาระสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นรายบุคคล
4. อาจารย์แ บ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาตามความสนใจ ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หา
คล้ายกัน เพื่อเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จากนั้นให้สมาชิ กกลุ่มกาหนดบทบาทหน้าที่ เป็ นประธาน
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ ังเกตการณ์
ขั้นสรรค์ หาวิธีการแก้ ไข(Selection of Solution : S)
5. นักศึกษาอภิ ปรายและแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาตามประเด็นที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้ว ย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้น
สรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ และบันทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นผูส้ งั เกตการณ์ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นแบ่ งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)
6. ตัวแทนของนักศึกษากลุ่มเล็กแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั
ขั้นสื บสานความรู้ ใหม่ (Construction for New Knowledge : C)
7. อาจารย์นานักศึกษาสรุ ปคาตอบหรื อแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มที่มีความ
สมเหตุ ส มผลตามศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน และมี ค วามเป็ นไปได้ รวมทั้งแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต แล้วให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จาก
กรณี ศึกษา
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (Powerpoint Presentation) เรื่ อง สัมมนาการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
2. เอกสารกรณี ศึกษาที่ 13 เรื่ อง การพัฒนาวิทยฐานะของครู ดลชัย และประเด็น
อภิปราย
3. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) จากกรณี ศึกษา
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ใบความรู้
เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคาว่า นวัตกรรม
หมายถึงสิ่ งที่ทาขึ้นใหม่ หรื อแปลกไปจากเดิม ซึ่ งอาจจะเป็ นความคิด วิธีการ หรื ออุปกรณ์ เป็ นต้น
หรื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 155) กล่าวถึง นวัตกรรมว่า หมายถึง
รู ปแบบใหม่ ๆ ของสื่ อ เทคนิ ค วิธี กิ จกรรม ดังนั้น จึงพอสรุ ปได้ว่านวัตกรรมการประถมศึกษา
หมายถึง แนวคิด รู ปแบบ วิธีการ หรื อสื่ อการเรี ยนการสอนที่ได้มีก ารพัฒนา คิดค้น หรื อดัดแปลง
ปรั บปรุ งของเดิ มให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน และการ
ประถมศึกษา
หลักการและแนวคิดทฤษฎีฐานของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
การสร้ า งหรื อ พัฒ นานวัต กรรมได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรค านึ ง ถึ ง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ดังนี้
1. จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนเข้าใจถึงธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
สามารถที่ จ ะเลื อ กเทคนิ ค วิ ธี กิ จ กรรม หรื อ สื่ อ ต่ า ง ๆ มาใช้จ ัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้
เหมาะสมกับนักเรี ยนในแต่ละวัย เช่ น การที่ครู เข้าใจทฤษฎี พฒ
ั นาการทางสติปัญญา อาทิ ของ
พีอาเจต์ บรู นเนอร์ ไวก็อทสกี้ ก็จะเป็ นส่ วนที่จะช่ วยให้ครู ทราบว่าในเงื่อนไข หรื อสภาวการณ์
แบบใดนักเรี ยนจึงจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดตามระดับความสามารถทางสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย
ของนักเรี ยน หรื อ การที่ครู เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ในกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม
(Behaviorism) ก็จะทาให้ครู ทราบถึงแนวทางการพัฒนาสื่ อหรื อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยอาศัย
การวางเงื่อนไขและใช้หลักของการเสริ มแรง เป็ นต้น
2. ทฤษฎีและหลักการสอน ซึ่งมีความเชื่อมโยงจากหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะช่วย
ให้ครู เลือกเทคนิ ควิธี หรื อกิจกรรม หรื อสื่ อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและ
ปรั ชญาของหลัก สู ต รการศึ ก ษานั้น ๆ เช่ น การสอนโดยยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นศูน ย์ก ลาง การสอนจาก
รู ปธรรมไปหานามธรรม การสอนจากส่ วนย่อยไปหาส่ วนร่ วม ฯลฯ ซึ่งหลักการสอนเหล่านี้ ถือเป็ น
หลัก การสอนทัว่ ไป ส่ วนในแต่ ละกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้ ก็ย งั มี หลัก การสอนที่ เ ฉพาะกัน ไปตาม
ธรรมชาติของเนื้ อหาวิชา เช่น การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา การสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา หรื อการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ Communicative Approach
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3. ชนิด ประเภท และพื้นฐานแนวคิดของนวัตกรรม ก่อนที่จะเลือกนวัตกรรมใดมาใช้
จัด การเรี ย นรู ้ นอกจากจะรู ้ จ ัก ถึ ง ชนิ ด และประเภทของนวัต กรรมที่ จ ะเลื อ กใช้แ ล้ว ครู ผูส้ อน
จาเป็ นต้องรู ้ ถึงหลักการแนวคิ ดของนวัตกรรมนั้น ๆ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้ครู ผูส้ อนสามารถ
เลือกใช้นวัตกรรมได้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตร การเรี ยนการสอน สภาพปั ญหา และความจาเป็ นในการ
พัฒนา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีสนับสนุนต่าง ๆ
2. พิจารณาเทคนิควิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
3. ออกแบบและพัฒ นานวัตกรรม รวมทั้งเครื่ องมื อที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น แผนการจัด
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และประเมินนวัตกรรม
4. นานวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนรู ้
5. สรุ ป และประเมิ น ผล เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น ทุ ก ขั้น ตอนแล้ว ต้อ งสรุ ป และ
ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณานานวัตกรรมการเรี ยนรู ้
มาใช้ โดยมีหลักการพิจารณา 4 ประการ คือ มีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) มีประสิ ทธิผล (Effective)
มี ความประหยัด (Economy) และมี คุณลักษณะที่ ดี (Goodness) กล่าวคือ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนาขึ้นต้องตรงกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน เหมาะสมกับกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด ไม่สิ้นเปลือง คุม้ ค่า สามารถ
แก้ปัญหาข้อบกพร่ องของเนื้อหาวิชาและสถานการณ์การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
บรรณานุกรม
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ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต.
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ภาคผนวก ง
(ตัวอย่ าง)
ข้ อมูลการเขียนบันทึกสะท้ อนผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
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