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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) พฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา
(Research and Development) โดยก าหนดรูปแบบการทดลองแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน และหลงัการทดลอง 
(One – Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน แบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แบบประเมิน
คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่า        
ร้อยละ(%) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เน้ือหา   
(Content Analysis) 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1) รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีช่ือวา่รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC  Model)  มี 4 องคป์ระกอบ 
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเง่ือนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช้ 
กระบวนการเรียนการสอนมี  5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นเตรียมการเรียนรู้(Preparation) ขั้นน าสู่กรณีศึกษา  
(Case Presentations) ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solutions) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์(Sharing 
with Groups) และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge)  

2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี พบวา่ นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีดา้นการประเมินและตดัสินใจ     
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีดา้นการ  
รับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษ์วิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และ
นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดยภาพรวมในระดบัมาก  ทั้งน้ีดา้นประโยชน์และ
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด       
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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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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณา สนับสนุน ส่งเสริม และให้ก าลงัใจจาก
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึง และขอขอบพระคุณไว ้ ณ ท่ีน้ี 
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
ท่ีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้ความรู้ ความคิด และความเมตตา ตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษา ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาข ์ จติัวตัร์ และอาจารย ์ดร.กมล  โพธิเยน็ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ผูใ้หค้  าปรึกษาดว้ยความเอาใจใส่ และใหก้ าลงัใจเสมอ   
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ และ   ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.วีรฉัตร  สุปัญโญ  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้แนวความคิดเติมเต็มให้วิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  รวมทั้งคณาจารยทุ์กท่านในสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ท่ีได้
ประสิทธิประสาทความรู้ใหแ้ก่ผูว้ิจยั 
 ขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอนัมีค่าตรวจสอบรูปแบบการ
สอน ไดแ้ก่ ศาสตราจารยพ์ิเศษ กาญจนา  คุณารักษ์    รองศาสตราจารย ์ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันติ  ศรีสวนแตง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อิศเรศ  พิพฒัน์มงคลพร    ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร  อินทรบ ารุง ขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ ใน
การวิจยั ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยส์มพร  ร่วมสุข  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ   และ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร  
 ขอบพระคุณ ผูบ้งัคบับัญชา และเพื่อนร่วมงานในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีให้การสนับสนุนและความร่วมมือตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลกัสูตร และการ
ทดลองใชรู้ปแบบการสอน   
 ขอบคุณเพื่อนปริญญาเอกทุกคนโดยเฉพาะ อาจารยก์นิษฐา เชาวว์ฒันกลุ อาจารยป์ฤณตั  
นัจนฤตย ์และอาจารยธ์ัญพร  ช่ืนกล่ิน ท่ีช่วยเหลือ สนับสนุน รวมทั้ง  อาจารยว์ิภาฤดี  วิภาวิน         
ท่ีเป็นกลัยาณมิตรเสมอมา 

                      ทา้ยท่ีสุด ขอขอบพระคุณ คุณย่ามัน่ใจ  กิจรุ่งเรือง   คุณพ่อมานิตย ์ กิจรุ่งเรือง และ     
คุณแม่ประไพรัตน์  กิจรุ่งเรือง  ท่ีเป็นผูอ้บรมเล้ียงดู ให้มีความรู้ความสามารถ และศกัยภาพการ
เรียนรู้จนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




