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                   อยา่งมีวจิารณญาณ / นกัศึกษาวชิาชีพครู 
             ปรณฐั กิจรุ่งเรือง : การพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
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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       

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร       ปีการศึกษา 2553 
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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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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  
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ  โดยใชค้วามคิดเป็นพื้นฐานของการตดัสินใจไว ้   
ดงัอญัเชิญมาปรากฏดงัน้ี  
 

     “วิชากบัความคิดน้ีเป็นปัจจยัคู่กนัส าหรับใชท้ างานความรู้วิชาการเป็นศกัยภาพพื้นฐานใน
ตวับุคคล ความคิดอ่านเป็นตวัชกัน าเอาวิชาการออกมาใช ้ถา้คิดดี คิดเป็น ก็ใชว้ิชาไดผ้ลเป็น
การสร้างสรรค์  ถา้คิดไม่ถูก ไม่เป็น ก็ใช้วิชาผิด ๆ พลาด ๆ ก่อเกิดผลเป็นความเสียหาย     
หลกัส าคญันั้นอยู่ท่ีว่า เม่ือคิดเร่ืองใดส่ิงใด ตอ้งท าใจให้มัน่คงเป็นกลาง มีเหตุ มีผล มีความ
จริงใจ และสุจริตเท่ียงตรงเพื่อความคิดจกัไดก้ระจ่าง แน่วแน่ เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์
ท่ีแทข้องภารกิจของตนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น แลว้สามารถสรรหาหลกัวิชาส่วนท่ีเหมาะท่ีถูก 
มาใชป้ฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ”  (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ วนัพฤหสับดีท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2533) 

 

 ความคิดและการพฒันาความสามารถในการคิดเป็นประเด็นท่ีแวดวงการศึกษาให้
ความส าคญัมาเป็นเวลายาวนาน ส าหรับวงการศึกษาไทยไดมี้ความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการ
พฒันาทกัษะการคิดมาเป็นเวลานานหลายปี ซ่ึงปรากฏแนวความคิดเร่ืองการสอนใหคิ้ดเป็น ท าเป็น 
และแกปั้ญหาเป็น ท่ีปรากฏอยูใ่นความมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาหลายฉบบัและหลายระดบั
นับตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษาเร่ือยมา สืบเน่ืองถึงบริบทของกระแสความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยคุขอ้มูลข่าวสาร และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในปัจจุบนั   
ท่ีท าให้โลกเกิดสภาวะไร้พรมแดน ผูท่ี้สามารถบริโภคความรู้ และความคิดไดอ้ย่างชาญฉลาด       
จึงสามารถประยกุตใ์ช ้และปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั UNESCO (1997 : 14-15) ท่ี
กล่าวถึงสงัคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) วา่คนท่ีมีคุณภาพในอนาคตจะตอ้งมีความใฝ่รู้และ
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)   และเรียนรู้เพื่อพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยืน โดยใชส่ี้เสา
หลกัของการเรียนรู้ (4 Pillars of Learning) เป็นพื้นฐาน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเรียนเพื่อท่ีจะมี
ความรู้ความเขา้ใจ (Learning to Know)  การเรียนเพื่อท่ีจะมีทกัษะท าได้ และท าเป็น (Learning       
to Do) การเรียนรู้เพื่อท่ีจะมีทกัษะชีวิตปรับตวัไดใ้นสังคมท่ีเปล่ียนแปลง (Learning to Be) และ   
การเรียนเพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ (Learning to Live Together) ตลอดจนเลวิน (Levin 2001)   

1 
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กล่าวถึงทกัษะการเรียนของบุคคลในศตวรรษท่ี 21  (21st Century Skills)  โดยสรุปว่าประกอบดว้ย 
ความสามารถในการผลิตผลงาน (High Productivity) ความมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร (Effective 
Communication) ความรู้ความสามารถทางดิจิตลั (Digital-Age Literacy) และความคิดประดิษฐ์   
(Inventive Thinking) ในรายละเอียดของความคิดประดิษฐ์นั้นจะประกอบดว้ยทกัษะชีวิต (Life 
Skills) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัและจดัการความสลบัซับซ้อน (Adaptability and Managing 
Complexity) การช้ีน าตนเอง (Self Direction) ความใฝ่รู้ (Curiosity) การคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 
ความกลา้เส่ียง (Risk Taking) และการคิดขั้นสูงอยา่งมีความเป็นเหตุผล (Higher-Order Thinking 
and Sound Reasoning) รวมทั้ง ออสแมน อบัดุล ฮามิด และแฮดสัน (Osman Abdul Hamid and 
Hassan 2009) กล่าวไวโ้ดยสรุปว่า ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มีความจ าเป็นตอ้งประยกุตใ์ชท้กัษะการ
เรียนรู้และได้รับการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถจดัการและด ารงอยู่ไดท่้ามกลางความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคม ซ่ึงนอกจากจะปลูกฝังความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรคแ์ลว้ยงัตอ้งเนน้ในเร่ืองการจดัการความสลบัซบัซอ้น การช้ีน าตนเอง ความอยากรู้ และ
การจดัการความเส่ียง ทกัษะเหล่าน้ีเป็นตวัท านายความส าเร็จในการเรียนและการปฏิบติังานใน
อนาคต นอกจากน้ีสถาบนัยซีูแอลเอ (UCLA  อา้งถึงใน Partnership for 21st Century : 3) กล่าวถึง 
ทกัษะ5 ประการ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการศึกษาและการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการตดัสินใจ (Thinking Critically and Making Judgment) การแกปั้ญหาท่ีมีความ
สลบัซับซ้อน หลากหลาย และมีลกัษณะเป็นปลายเปิด (Solving Complex, Multidisciplinary 
,Open-ended problems) การคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดเชิงธุรกิจ (Creativity and Entrepreneurial 
Thinking) การส่ือสารและการร่วมมือ(Communication and Collaborating) การคิดสร้างนวตักรรม
โดยใชค้วามรู้ ขอ้มูล และโอกาส (Making Innovative use of Knowledge ,Information and 
Opportunity) รวมทั้งเจคอบส์ (Jacobs 2010 : 22) กล่าวถึงพนัธสัญญาของครูในการจดัหลกัสูตร
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคิดว่าตอ้งด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือการคิดท่ี
หลากหลาย อนัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นตน้ว่าการช่วยใหผู้เ้รียนสร้างและ
เลือกทางเลือกอยา่งมีประสิทธิภาพ กระตุน้ให้มีมุมมองอยา่งสะทอ้นคิด และพฒันาการแสดงออก
ทางวาจาท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีมองเห็นนั้นโดยไม่รีรอ นอกจากน้ี รัสบิว (Rusbult 2007 : 1-2) ท่ีกล่าวถึง
ทกัษะการคิดในการศึกษา (Thinking Skills in Education) ว่าเป้าหมายท่ีส าคญัของการศึกษา
สมยัใหม่คือการช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัการคิด ซ่ึงไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา สอดคลอ้งกับท่ีวชัรา เล่าเรียนดี     (2552 : 1) กล่าวถึง
ความส าคญัของทกัษะการคิดว่าในยุคศตวรรษท่ี 21 ว่าทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการคิดของ
บุคคลและทกัษะชีวิต (Life Skills) เพื่อจะไดส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสันติสุขในสังคมโลกท่ีมี
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การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น นอกจากนั้นนกัการศึกษาหลายท่านเร่ิมจะเช่ือกนัวา่ ความรู้
เฉพาะดา้นจะไม่มีความส าคญัเท่ากบัการท่ีบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความหมาย
และประโยชน์จากความรู้และขอ้มูลใหม่ ๆ ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดในการจดัการศึกษา
ให้กบัเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบนั คือ การส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค ์(Critical and Creative 
Thinking)  จากส่ิงท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นไดว้่าการคิดและการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัจ าเป็นส าหรับคนในโลกยุคปัจจุบนัและอนาคต เป็นทกัษะส าคญัท่ีควรพฒันาให้กบัผูเ้รียน
เป็นล าดบัแรกเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การคิดหรือทกัษะการคิดส าหรับคนในบริบทของสังคมไทยนั้นไพฑูรย ์     สินลารัตน์ 
(2551  : 2) กล่าวไวว้า่ สงัคมท่ีด ารงอยูแ่บบเดิม ขาดการศึกษาคน้ควา้ ไม่มีการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
เป็นสังคมท่ีมีแต่การเลียนแบบและถูกครอบง าทางความคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง ไม่มีเอกลกัษณ์
ของตนเอง จะเป็นสังคมท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่าและอยู่รอดไดย้าก จึงจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้ มีผูค้นท่ีรู้จกัคิด สามารถสร้างหรือผลิตงานใหม่     
มีการพฒันาเช่ือมโยงความรู้ เป็นสังคมท่ีมีเหตุผลและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ี สุมน  
อมรวิวฒัน์ (2541 : 5)  ได้กล่าวถึงสาระส าคญัของความเป็นมนุษยว์่าอยู่ท่ีสมองท่ีสามารถคิด
รอบคอบ คิดลึกซ้ึง คิดแตกฉาน อยูท่ี่พฤติกรรมท่ีสมองสั่งการไดเ้หมาะสม อยูท่ี่จิตสามารถสั่งการ
สมองใหคิ้ดดีคิดชอบ อยูท่ี่ความสามารถเผชิญปัญหา ผจญ ผสมผสาน และเผด็จไดด้ว้ยวิธีการท่ีถูก
ท่ีดี  แต่อยา่งไรกต็ามปัญหาคุณภาพดา้นการคิดขั้นสูงในสังคมไทยก็ยงัมีอยูเ่ร่ือยมา(ทิศนา  แขมมณี  
และคณะ 2541 : 47) สภาพดงักล่าวท าให้สังคมไทยยงัไม่เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้   
ท่ีจะมีพลงัขบัเคล่ือนสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 การคิดเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัยิ่งในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงจะเติบโตเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดการศึกษาจึงต้องมีการพฒันา
ความสามารถทางการคิดของผูเ้รียน  ทั้ งน้ีจากแผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559) ได้ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาการคิดไวใ้นจุดประสงค์ของแผนว่า “สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมโดยมีเป้าหมายท่ีคนไทยทุกคนมีทกัษะและกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์และการแกปั้ญหา มีความใฝ่รู้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
สามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองเต็มตามศักยภาพ”(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545) จากแนวทางดงักล่าวน้ีจึงมีการเสนอการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิดไวเ้ป็น 
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แนวคิดหลกัแนวคิดหน่ึงในการจดัการเรียนการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
2545 : 11) นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ขอ้ 2  กล่าวว่า “การ
จดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา” และใน
มาตรา 28 วรรค 2 กล่าวว่า “สาระหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มี
ความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม” 
ตลอดจนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีทกัษะและกระบวนการใน
การคิด การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม สามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง เต็มตามศกัยภาพ นอกจากน้ีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ก าหนดมาตรฐานดา้นผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 
4 วา่ “ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน”์ ส าหรับทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และคิดไตร่ตรอง  พิจารณา
จากความสามารถวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้  โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ความสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลความคิดต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีเหตุผล และความสามารถ
ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และเลือกความคิดหรือทางเลือกท่ีเหมาะสม ความส าคญัของการ
คิดดงักล่าวจึงถูกก าหนดข้ึนเป็นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถใน การคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   และการคิดเป็น
ระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ประเดน็เร่ืองการพฒันาความสามารถในการคิดของผูเ้รียนนั้นนบัว่าเป็นประเด็นปัญหา
ท่ีต่อเน่ืองของวงการศึกษาไทย ดงัท่ี วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 1) แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีว่า   
การส่งเสริมทกัษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จากผลการ
ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่วนใหญ่นกัเรียนมีความสามารถในการคิดระดบัสูง (Higher Order 
Thinking) ท่ีประกอบดว้ย ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รวมทั้งทกัษะการคิด
แก่ปัญหาอยู่ในระดบัต ่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกฝ่ายจะตอ้งให้ความสนใจ เพราะ
ทกัษะและความสามารถในการคิดจะส่งผลถึงการพฒันาประเทศชาติในทุกดา้น   อย่างไรก็ตาม
เท่าท่ีผ่านมากองวิจยัการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540) ไดศึ้กษาศกัยภาพของ
เด็กไทย 3 ด้าน คือ ศกัยภาพด้านทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ        
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อยูร่่วมกนัในสังคม และพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ปรากฏว่าศกัยภาพดา้นพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตเป็นศกัยภาพท่ีเด็กไทยมีในระดบัต ่าสุด ทั้งในระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นในประเด็นย่อยของทกัษะพื้นฐานใน
แต่ละดา้นก็ยงัพบว่า ทกัษะการคิดเป็นทกัษะท่ีเด็กไทยในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 
และมธัยมศึกษาตอนปลาย มีในระดบัต ่าสุดเช่นเดียวกนั (กองวิจยัการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2540 : 97-99) รวมทั้งจากผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบแรกในช่วงปี 2545-2548 ท่ีประเมินโรงเรียนจ านวน 30,010 แห่ง พบว่า 
โรงเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีในเร่ืองผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีเพียงร้อยละ 10.4  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 3)   นอกจากน้ีจากขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)  ของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดร้ะบุว่า มีสถานศึกษา
จ านวนมากไม่ไดม้าตรฐาน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิต ่าขาดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ทั้งการคิดวิเคราะห์ 
ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 ส าหรับสาเหตุของปัญหาเก่ียวกบัการคิดและการพฒันาความสามารถในการคิดของ
ผูเ้รียนนั้น กองวิจยัการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 105) ไดอ้ภิปรายไวว้่า 
สาเหตุส าคญัเกิดจากการจดัการเรียนการสอนของไทยตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาข้ึนไปยงัยึดครูเป็น
ศูนยก์ลาง  เน้นการให้ความรู้ให้ผูเ้รียนท่องจ าเป็นส าคญั ครูไม่ไดส้อนไม่ไดฝึ้กให้นักเรียนเกิด
ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นระบบโรงเรียน จึงส่งผลให้นกัเรียนมี
ศกัยภาพในทกัษะการคิดต ่า   นอกจากน้ี วิทยากร  เชียงกูล (2548 : 19) กล่าวว่า สาเหตุระดบั
รากเหงา้ของปัญหาความดอ้ยพฒันาดา้นการศึกษา คือ พฤติกรรมของครูอาจารยส่์วนใหญ่ผูไ้ดรั้บ
การศึกษาแบบเก่าไม่รักการอ่าน การคน้ควา้ การวิเคราะห์ดว้ยตนเอง ซ่ึงตรงกบัลกัษณะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ และมีความเคยชินกบัการสอนแบบบรรยายตามต าราแบบเดิม ดงันั้น นโยบายให้ครู
อาจารย์เปล่ียนวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จักคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเป็น จึงมกัไม่ประสบความส าเร็จ การจัดประชุมครูอาจารยเ์พื่อรับฟัง ค  าช้ีแนะหรือ
ฝึกอบรมระยะสั้นไม่อาจเปล่ียนแปลงใหค้รูอาจารยคิ์ดและท าแบบใหม่ได ้จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียน
วิธีการฝึกอบรมใหม่ท่ีเขม้ขน้และไดผ้ล   รวมทั้ง ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2549 : 2) กล่าวถึง
สาเหตุของการขาดการสอนหรือฝึกคิดกบัผูเ้รียนว่าเป็นเพราะครูเองก็ขาดความรู้ความเขา้ใจและ
การฝึกฝนในเร่ืองน้ี เน่ืองจากครูของครูก็ไม่ไดใ้ห้ความรู้และฝึกฝนเร่ืองการคิดเช่นกนั   ดงันั้น        
จึงคงไม่มีใครปฏิเสธไดว้่าบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัมากในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ก็คือ 
ครูของครู ซ่ึงหมายถึงคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา  ตัวครู และนิสิตนักศึกษาครู หากบุคคล            
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ทั้ง 3 กลุ่มน้ี ไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน ก็ยากท่ีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชนของชาติให้มีความสามารถในการคิดจะประสบผลส าเร็จได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี วชัรา เล่า
เรียนดี (2553 : 1-2) ระบุว่าเด็กนกัเรียนสามารถท่ีจะเรียนและมีความสามารถในการคิดสูงข้ึน ถา้
โรงเรียนใส่ใจท่ีจะสอนให้เขาคิด  ความสามารถในการคิดสามารถสอนและฝึก ไดต้ั้งแต่ระดบั
ชั้นตน้ ๆ   ท่ีส าคญัครูตอ้งมีความรู้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะการคิดและการพฒันา รวมทั้งตวัเอง
ต้องมีความสามารถในการคิดและ  มีทักษะในการคิดก่อนจึงจะสามารถสอนให้ผู ้เ รียนมี
ความสามารถในการคิดได้  อย่างไรก็ตามสมรรถภาพดา้นการคิดของครูท่ีผ่านมานั้น   วารีรัตน์  
แก้วอุไร (2542 : 1)  กล่าวว่า ยงัมีขีดจ ากัดเพียงแค่รู้วิธีการน าไปใช้ตามต้นแบบเท่านั้ น เม่ือ
สภาพการณ์หรือบริบทต่าง ๆ แตกต่างไปจากส่ิงท่ีเคยมีประสบการณ์จึงไม่สามารถปรับประยุกต์
และใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพได ้แสดงให้เห็นว่า  การคิดแบบดงักล่าวไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
ส าหรับการเป็นครูในยุคต่อไป     ท่ีสังคมจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน
ยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามจากการสังเคราะห์ลกัษณะครูดีในประเทศไทยของ ดิเรก  พรสีมา  และคณะ 
(2546) พบว่าคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกับทกัษะการคิดท่ีส าคญัของครู ได้แก่  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท์างวิชาการและสามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และสามารถ
พฒันาใหผู้เ้รียนมองกวา้ง คิดไกล และมีวิจารณญาณท่ีจะวิเคราะห์และเลือกใชข่้าวสารขอ้มูลใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองได ้หากครูยงัมีขอ้จ ากดัดา้นการคิดย่อมเกิดขอ้จ ากดัในการฝึกคิดแก่ผูเ้รียน
เช่นกนั ดงัมีขอ้มูลปรากฏว่า หลกัสูตรท่ีผ่านมายงัไม่สามารถสร้างพื้นฐานในการคิด สร้างวิธีการ
เรียนรู้ใหค้นไทยมีทกัษะในการจดัการและทกัษะในการด าเนินชีวิต สามารถเผชิญปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 1) 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการคิดทั้งระดบัการคิดท่ีเป็นพื้นฐาน และการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking)   เป็นทกัษะท่ีส าคญัในวิชาชีพครูโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง             
ครูวิชาชีพในยคุโลกาภิวตัน์   ซ่ึงทั้งครูและผูเ้รียนตอ้งบริโภคขอ้มูลข่าวสารการเรียนรู้ท่ีไร้พรมแดน 
และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ในการด ารงชีวิต เน่ืองจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้บุคคลสามารถพิจารณาท่ีจะยอมรับ 
ปฏิเสธหรือตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูลหรือขอ้กล่าวอา้งอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ (Moor and 
Parker 2001, อา้งถึงใน กนกรส  ถมปลิก 2551 : 24)  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น จดัเป็นการคิด
ระดบัสูงตามการจ าแนกระดบัของสติปัญญาท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้เป็น 6 ระดบั 
จากขั้นต ่าไปขั้นสูง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills / Higher Order Thinking Skills) 
กล่าวคือ ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน 
(Bloom and others 1956) ตลอดจน แอนเดอร์สัน และแครธวอล (Anderson and Krathwohl 2001 
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อา้งถึงใน พรทิพย ์ แขง็ขนั และคณะ 2553: 449-450) ท่ีน าเสนอ Bloom’s Revised Taxonomy ซ่ึง
จ าแนกระดบัการคิดใหม่เป็นจ าได ้เขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค ์ความคิด
ในเชิงประเมินยงัคงจดัอยูใ่นการคิดขั้นสูง ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการคิดในระดบัท่ีต ่ากว่าเป็นพื้นฐาน
ของการคิด จนกระทัง่ได้ผลของการคิดนั้นคือความสามารถประเมินหรือตดัสินคุณค่าเก่ียวกับ
สภาพหรือกรณีปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ เน่ืองจากวิชาชีพครูตอ้งใช้วิธีการแห่งปัญญา(Cognitive Strategies)ในการ
ตัดสินใจก ากับการปฏิบัติวิชาชีพตามหลักฐานท่ีเป็นเหตุเป็นผลด้วยตนเอง ทักษะดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการผลิตครูตามหลกัสัตตศิลาท่ีมุ่งใหค้รูเป็น Smart Consumer กล่าวคือ 
เป็นครูท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จกัท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกด้วยเหตุผลไม่หลง    
ตามกระแส (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และคณะ 2550 : 94) ทั้งน้ีส าหรับพจนานุกรมทางการศึกษา
ของกู๊ด (Good 1973)  ระบุว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นกระบวนการคิดตามหลกัการ
ประเมินอย่างรอบคอบตามขอ้อา้งหลกัฐาน เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีเป็นไปไดจ้ริงและพิจารณาถึง
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง และการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาได้อย่างถูกตอ้ง สมเหตุสมผล  
ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1073) ใหนิ้ยามความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าเป็นปัญญาท่ี
สามารถรู้หรือให้เหตุผลท่ีถูกตอ้งได ้นอกจากน้ีมีนกัวิชาการผูบ้ญัญติัค าดงักล่าวไวใ้ชใ้นภาษาไทย 
ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์วิจารณญาณ การคิด
วิพากษ์วิจารณ์  และการคิดเชิงวิพากษ์  (วีระ  สุดสังข์ 2550; ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 2551; อ  าพร     
ไตรภัทร 2543  และจารุวรรณา  ภทัรนาวิน 2532)  ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้ค  าว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 
 อยา่งไรกต็าม ดิวอ้ี (Dewey 1933, อา้งถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั 2538 : 17)  ไดเ้คย
กล่าวถึงการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวใ้นลกัษณะของความคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) ว่า
เป็นการคิดอย่างรอบคอบสุขุม มีเป้าหมายในการวิเคราะห์ขอ้ความรู้เพื่อตดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือ
ปฏิบติั ตลอดจน มวัร์ และปาร์เกอร์ (Moore and Parker 1986) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดอยา่งมี
วิจารณญาณท่ีใกลเ้คียงกนัว่า ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
ในการตดัสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธขอ้อา้งต่าง ๆ เป็นการตดัสินใจอยา่งฉลาดท่ีจะเช่ือถือและปฏิบติั 
ซ่ึงจะตอ้งมาจากการประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสุขุมรอบคอบ ใช้ความสามารถในการ
เช่ือมโยงประเด็นปัญหา พิจารณาตดัสินใจในการกระท าต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ี 
เอนนิส (Ennis 1993) ให้ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่า เป็นการคิดไตร่ตรองอยา่งมี
เหตุผล โดยมุ่งท่ีจะตดัสินว่าอะไรควรเช่ือ หรืออะไร ควรท า ซ่ึงความมีเหตุผลและการไตร่ตรอง
จะตอ้งน ามาใชใ้นการตดัสินใจว่า ควรเช่ือหรือไม่ หรือควรท าหรือไม่ เบเกอร์ (Beger 1995)     
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กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณคือ ความสามารถในการท่ีจะตดัสินส่ิงต่าง ๆ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
อยา่งมีเหตุผล  มิใช่การคาดเดาโดยความรู้สึกนึกคิด  ตลอดจนผูท่ี้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะ
สามารถประเมินข่าวสารขอ้มูลหรือขอ้ถกเถียงต่าง ๆ  ได้อย่างมีหลกัฐานน่าเช่ือถือ และวชัรา        
เล่าเรียนดี (2552 : 8) ให้ความหมายของทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าหมายถึง ความสามารถ
ในการคิดและตดัสินใจท่ีจะเช่ือ ไม่เช่ือ ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามดว้ยหลกัการและเหตุผล ซ่ึงรวมถึง
การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าดว้ยการสงัเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ตรง การคิดไตร่ตรอง การให้เหตุผล และการพูดจาส่ือความหมายเพื่อจะให้ได้
แนวทางในการตดัสินใจว่าควรเช่ือ ควรปฏิบติัตามหรือไม่ รวมทั้ง พอล (Paul 1993, อา้งถึงใน    
ทิศนา  แขมมณี 2544) ท่ีกล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูคิ้ดสามารถ
ตดัสินใจไดดี้ข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจากความหมายท่ีกล่าวมา สามารถสรุป
ไดว้่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาหรือขอ้
โตแ้ยง้อย่างรอบคอบโดยใชส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนความคิดอยา่งมีเหตุผล ใชท้กัษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินตดัสินใจลงขอ้สรุปได ้
 ในดา้นองคป์ระกอบหรือกระบวนการของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น ผูเ้ช่ียวชาญได้
น าเสนอไวค้ลา้ยคลึงกนัและอาจแตกต่างกนัไปบา้งในบางประเด็น ซ่ึงสามารถสังเคราะห์ไดว้่า 
(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)   กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น ประกอบดว้ย 
 1. การก าหนดเป้าหมายของการคิด เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ ขอ้โตแ้ยง้ 
หรือขอ้อา้ง ต่างๆ แลว้ก าหนดเป้าหมายของการคิด  
 2. การนิยามปัญหาหรือค าถาม เป็นการระบุปัญหาหรือค าถามท่ีเกิดข้ึน และก าหนด
ปัญหาท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ 
 3. การก าหนดสมมติฐาน เป็นการระบุสมมติฐานท่ีเก่ียวข้อง และจัดล าดับของ
สมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
 4. การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล และความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5. การประเมินและตดัสินใจ เป็นการประเมินผลการคิด และตดัสินใจลงขอ้สรุปอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีสุด 
 อยา่งไรก็ตามจากการสังเคราะห์องคป์ระกอบขา้งตน้จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในบางประเด็นมีความสอดคลอ้งกับองค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหา 
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(Problem Solving) ในเร่ืองน้ี พอล (Paul 1993, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2544 : 20) ไดก้ล่าวว่า 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการคิดแกปั้ญหา คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหา นอกจากน้ี เอนนิส และนอร์ริส (Ennis and Norris 1985, อา้งถึงใน 
นนัทิกา       นาคฉายา 2546) กล่าวถึงกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสมบูรณ์ว่าประกอบดว้ย
คุณสมบติั    3 ประการ นัน่คือ การมีเหตุผล (Resoning) การคิดสะทอ้นกลบั (Reflective) และ การ
แกปั้ญหา (Problem Solving) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดแกปั้ญหาเป็น
การคิดท่ีมีความสัมพนัธ์กัน โดยการคิดแก้ปัญหาเป็นส่วนหน่ึงของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นอกจากน้ีในความคิดอีกแง่มุมหน่ึง กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นพื้นฐานของการคิด  
ทั้งปวง เม่ือบุคคลคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงผา่นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาแลว้ ผลการคิดท่ีไดส้ามารถ
น าไปใชต่้อไปไดใ้นกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น น าไปใชใ้นการตดัสินใจ น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
น าไปปฏิบติั หรือน าไปศึกษาวิจยัต่อ เป็นตน้  (สุรางคณา  เต้ือติสอน 2550 : 46)  นอกจากน้ี 
ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ (2544 : 50) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทั้งเป้าหมาย
และมีส่วนส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของการด าเนินชีวิต เหมือนกบัค าพดูกรีกสมยัโบราณท่ีกล่าวไวว้า่ 
“การใชค้วามคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถา้ใชอ้ย่างจริงจงัจะเปล่ียนทุก ๆ แง่มุมของชีวิตให้ดีข้ึนได”้ 
เช่น หากใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณในโรงเรียน ในการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน พฒันาผูเ้รียนให้
ใชก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลท่ีตามมาคือ การตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบั
โรงเรียนและผูเ้รียน รวมทั้งการสอนอ่าน เขียน พดู ฟัง ก็จะเปล่ียนไปหมดและเปล่ียนไปในทางท่ีดี 
หรือหากเราใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณในชีวิตประจ าวนั จะท าใหเ้กิดทกัษะท่ีดีและช่วยปรับปรุง
ใหชี้วิตดีข้ึนกวา่แต่ก่อน รวมทั้งยงัท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อย่างไรก็ตามการคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้ น       
ยอ่มประกอบดว้ยการมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีมากเพียงพอส าหรับการสนบัสนุนคิดท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 
เป็นเหตุเป็นผล และเช่ือถือได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการประกอบวิชาชีพ
ครูให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้งน้ีจากผลการประชุมนานาชาติว่าดว้ยการเตรียมครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ระบุว่าคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของครูท่ีมีคุณภาพ คุณลกัษณะหน่ึงคือทกัษะวิชาครู(Skill of Effective 
Teacher) ครูตอ้งมีความสามารถในการน าวิชาครูไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย 
ตลอดทั้งมีวิธีการและยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ต่างๆ (Assin 1995: 24) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการน า
ความรู้ดา้นศาสตร์การเรียนการสอนมาเป็นพื้นฐานในการประเมินและตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
สถานการณ์ปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้อา้งท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับ
ค าว่า “ศาสตร์” ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระบบ
วิชาความรู้ ดงันั้น ศาสตร์การสอน จึงหมายถึง ระบบวิชาความรู้เก่ียวกบัการสอน ค าดงักล่าวนั้น
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ตรงกบัศพัทภ์าษาองักฤษว่า pedagogy ซ่ึงหมายถึงทฤษฎีและการศึกษาเก่ียวกบัหลกัการสอนและ
วิธีสอน (Collins Cobuild English Dictionary 1998)   ในเร่ืองน้ี  วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541 : 11)  
กล่าวว่า   ศาสตร์ทางการสอน (Pedagogy) ไดแ้ก่ วิธีสอน เทคนิคการสอน และการวดัและ
ประเมินผลการสอน  นอกจากน้ี คณะกรรมการคุรุสภา (2548) ไดก้ าหนดมาตรฐานความรู้ของผู ้
ประกอบวิชาชีพครูว่าประกอบดว้ย ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพฒันาหลกัสูตร การจดั 
การเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวดัและประเมินผลการศึกษา  การบริหารจดัการในห้องเรียน   
การวิจยัทางการศึกษา นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ความเป็นครู และการฝึก
ปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียน  ซ่ึงมาตรฐานความรู้ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นศาสตร์การสอนในวิชาชีพ
ครู ตลอดจนศาสตร์การสอนดังกล่าวได้ปรากฏอยู่รายวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ทัว่ประเทศ รวมทั้งหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พุทธศกัราช 2547 โดยโครงสร้างหลกัสูตรหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 
ศาสตร์ดา้น 1) พื้นฐานการศึกษา หลกัการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลกัสูตรและการพฒันา
หลกัสูตร 3) วิธีสอนศาสตร์การเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4) จิตวิทยา  5) 
เทคโนโลยี การศึกษา  6) การวดัและประเมินผล  และ 7) การวิจยั  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นศาสตร์การ
สอนในแนวทางเดียวกนั นอกจากน้ีจากรายงานการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู ของ ดิเรก    
พรสีมา และคณะ (2546) กล่าวถึงคุณลกัษณะดา้นความรู้ของครูว่าครูตอ้งมีความรู้ในวิชาท่ีสอน
อยา่งแทจ้ริง สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีศาสตร์ความรู้มาสู่การปฏิบติัได ้ทั้งการปฏิบติัในระดบัสากล
และระดบัทอ้งถ่ิน  มีความรู้ดา้นการวิจยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ ความรู้ดา้นเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวดั   การประเมินผลและสามารถประยกุต์
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน รู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวั และเร่ืองราวทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้และฝึกใหผู้เ้รียนวิเคราะห์วิจารณ์ได ้นอกจากน้ีเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (2546) 
ยงัระบุถึงการน าศาสตร์การสอนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบติังานตามวิชาชีพในหลายมาตรฐาน 
ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 3 
มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัได้
เกิดผลจริง มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน   และ
มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ทุกมาตรฐานท่ีกล่าวมาลว้น
เก่ียวขอ้งกบัการใชศ้าสตร์การเรียนการสอนเป็นฐานของการคิดตดัสินใจปฏิบติังานในวิชาชีพได้
อยา่งมีวิจารณญาณ 
 อยา่งไรกต็ามจากการวิเคราะห์แผนยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556 พบว่า มีการระบุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิตว่า “เพื่อผลิต
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บณัฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความเป็นเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และ
มีคุณลกัษณะเป็นผูร้อบรู้ มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถประยุกตศิ์ลปะวิทยาการสู่การปฏิบติัอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาต่อวิชาชีพ เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดของ
พนัธกิจตามวตัถุประสงคด์งักล่าวไม่พบการกล่าวถึงการพฒันานกัศึกษาในดา้นการคิดและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา              
การประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลกัสูตรปรับปรุง)  ฉบบัปี พ.ศ. 2547 
ไม่พบการระบุวัตถุประสงค์ท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาการคิดและการสอนคิดไว้โดยตรง              
เป็นวตัถุประสงคซ่ึ์งตอ้งอาศยัการตีความส าหรับการน าไปปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของ
อาจารย์ผูส้อนแต่ละท่านท่ีจะให้ความส าคัญกับการสอนคิดในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างไร 
นอกจากน้ีในรายวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดขั้นสูง
ทั้งส้ิน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชา 471 407 การพฒันากระบวนการคิด  รายวิชา 471 102 เทคนิคการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ และรายวิชา 471 103 กิจกรรมพฒันาเชาวน์ปัญญาและอารมณ์ แต่ทั้งน้ี
รายวิชาดงักล่าวก็ยงัมีโครงสร้างเน้ือหาตามค าอธิบายรายวิชาท่ีไม่ครอบคลุมกระบวนการคิดขั้นสูง
ท่ีส าคญัและจ าเป็นไดค้รบถว้น  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นประเด็นอนัอาจเป็น
ขอ้จ ากดัในการผลิตนกัศึกษาวิชาชีพครูเน่ืองดว้ยรายวิชาตามหลกัสูตรท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัในการพฒันาครูวิชาชีพท่ีตอ้งมีคุณสมบติั และคุณลกัษณะของนักคิดทั้งในระดบัสากล  
และในระดบัประเทศ  ทั้งน้ีนอกจากขอ้มูลจากการวิเคราะห์ดงักล่าวแลว้   ผลการสัมมนานกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) ระหวา่งปีการศึกษา 2551-2552   พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดของนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา 1 ปี ว่ามีปัญหาบางประการใน 3 ประเด็นหลกั คือ ปัญหาดา้น
มนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสารกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและครอบครัวของนักเรียน  
ปัญหาดา้นการจดัการชั้นเรียน   โดยเฉพาะการจดัการพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และปัญหาดา้นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กบันักเรียนในโรงเรียน ส าหรับ
ปัญหาสองดา้นสุดทา้ยน้ีนับว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาก สาเหตุของปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ี
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาจมีขอ้จ ากดัในการเช่ือมโยงและประยกุตศ์าสตร์การเรียนการ
สอนมาเป็นพื้นฐานในการคิดตดัสินใจเลือกวิธีการ และปฏิบติัทางวิชาชีพ การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
จึงอิงอยูบ่นความเคยชินและการท าตามแบบ ซ่ึงในบางกรณีอาจขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการแกปั้ญหาให้ลุล่วง  (สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2552) นอกจากน้ีจากงานวิจยัประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัพบว่า ผลผลิตของหลกัสูตรยงัมีขอ้จ ากดัดา้น
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การคิดโดยเฉพาะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยยงัไม่สามารถระบุเหตุผลทางวิชาการประกอบการ
ตดัสินใจปฏิบติัในวิชาชีพครูไดดี้เพียงพอ และยงัไม่สามารถให้ค  าอธิบายถึงเหตุผลและผลของการ
ปฏิบติัเร่ืองต่างๆ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง ไดอ้ย่างเหมาะสม
เท่าท่ีควร (สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2554) ส่ิงท่ีกล่าวมา
แสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรการผลิตครูดงักล่าว แมจ้ะเป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพในดา้นต่าง ๆ แต่ยงัมี
ขอ้จ ากดับางประการในดา้นศกัยภาพการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 อย่างไรก็ตามการพฒันาครูนั้นควรเร่ิมตั้งแต่สถาบนัผลิตครู  และการพฒันาครูให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการปฏิบติัวิชาชีพโดยใชศ้าสตร์การเรียนการสอน
เป็นฐานของการคิดนั้ นมีด้วยกันหลายวิธี ดังท่ี วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 31) กล่าวถึงยุทธวิธี          
การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าประกอบดว้ย เทคนิค CATS (Classroom 
Assessment Techniques) เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Strategies) เทคนิค
การใชค้  าถาม (Using Questions) และเทคนิคกรณีศึกษา  และการอภิปราย (Case Study / Discussion 
Method) ส าหรับวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพวิธีหน่ึงในหลกัสูตรการผลิตครู คือ        
การใชก้รณีศึกษา (Case Study) ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั นักเรียน ครู ชั้นเรียน และโรงเรียน    
(ส าลี ทองธิว 2531; Zeichner 1986; Powell 1995 and Santos 1994) สอดคลอ้งกบัท่ี คลินเฟลด 
(Kleinfeld 1997) กล่าวถึงวิธีสอนแบบเนน้กรณีศึกษาในการฝึกหดัครูว่าเป็นการใชก้รณีศึกษาเร่ือง
จริงท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีตามมา เป็นการสอนดว้ยปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมโดยให้ผูเ้รียน วิเคราะห์ เป็น
ตวักระตุน้การอภิปราย การคิดพิจารณาอยา่งจริงจงัในสาเหตุของแต่ละสถานการณ์ โดยสนทนาถึง
ภูมิหลงัและการคิดของคนในสถานการณ์นั้น ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงปัญหาในชั้นเรียนท่ี
เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม และสะทอ้นถึงประเด็นต่าง ๆ ในศาสตร์ทางการเรียนการสอน คุณธรรม 
การเมือง และนโยบายทางการศึกษา ตลอดจน แมททิงลี (Mattingly 1991 : 237) กล่าวถึงเร่ืองราว
ในกรณีศึกษาว่านอกจากจะมีความหมายในการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ แลว้ ยงัช่วยให้เกิดการ
คาดการณ์เก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้ งแต่เ ร่ิมต้นจนจบได้อย่างหลักแหลมก่อนเข้าไปสู่
สถานการณ์นั้น นอกจากน้ี จินตนา  ยูนิพนัธ์ุ (2537) กล่าวไวโ้ดยสรุปว่า การเตรียมผูป้ระกอบ
วิชาชีพท่ีมีลกัษณะท่ีเพียบพร้อมดว้ยความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีทกัษะในการ
วิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมท่ีซบัซอ้นได ้มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีนกัการศึกษาตอ้ง
คน้หาวิธีสอนท่ีมุ่งเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเองและการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนจริงให้ได ้วิธีสอนท่ีใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ไดแ้ก่ การใชก้รณีศึกษา และ
เสริมศรี  ไชยศร (2539 : 106-107) ได้กล่าวไวว้่า การใช้กรณีประกอบการสอน เป็นวิธีหน่ึงท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัวิเคราะห์สถานการณ์แวดลอ้มทั้งทางสงัคมและทางกายภาพเฉพาะเร่ืองกรณีท่ี
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อาจน ามาใชใ้นการสอน จะเป็นเร่ืองสมมติข้ึนหรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงก็ได ้โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาและเกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ข้ึน ครูผูส้อนน ากรณีมาใชใ้น
เชิงอุปนยั (Inductive) หรือนิรนยั (Deductive) ข้ึนอยูก่บัความมุ่งหมายของครูเอง ถา้น ามาใชใ้นเชิง
อุปนยั ครูจะยกกรณีให้ผูเ้รียนวิเคราะห์เพื่อสรุปปัญหา แนวคิด และแนวทางน ามาใชแ้กปั้ญหาเอง 
แต่ถา้ใชใ้นเชิงนิรนยั ครูจะอธิบายหลกัการ กฎเกณฑต่์าง ๆ แลว้ยกกรณีข้ึนมาประกอบเป็นตวัอยา่ง
ชดัเจนข้ึน   ซ่ึงผลการวิจยัของ ซานโตส (Santos 1994) พบว่า วิธีการสอนโดยใชก้รณีศึกษาจะท า
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ไดอ้ย่างง่ายดาย และเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งแม่นย  าในการเพิ่มความเขา้ใจเก่ียวกบั
ชั้นเรียน โรงเรียน และบริบทของสังคม ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจะท าให้เป็นผูท่ี้สามารถคิดในเร่ือง
การปฏิบติังานครู การเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบันักเรียน โปรแกรมการศึกษา และการ
ปฏิบติัการสอนมากยิง่ข้ึน เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของพาวเวลล ์(Powell 1994) ท่ีพบว่าวิธีการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถในการแกปั้ญหา และส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใหแ้ก่นกัศึกษาไดดี้ 
 จากการประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้รณีศึกษา พบวา่นกัวิชาการไดบ้ญัญติัค าดงักล่าว
ไวใ้นภาษาไทยว่า  กรณี  กรณีศึกษา  กรณีตวัอย่าง  และการศึกษาเป็นรายกรณี ซ่ึงมาจากศพัท์
ภาษาองักฤษว่า Case Method Case Study และ Case-based Learning (จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ 2537;  
เสริมศรี  ไชยศร 2539; วชัรา  เล่าเรียนดี 2552 : 83 และ Santos 1994) ซ่ึงในการวิจยัน้ีจะใชค้  าว่า
กรณีศึกษา(Case Study) และการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา(Case-based Learning)โดยตลอด 
อยา่งไรกต็ามการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเร่ิมท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1869-1870 โดย คริส
โตเฟอร์ แลงเดล (Christopher C. Langdell) ซ่ึงน าไปใชส้อนวิชาดา้นกฎหมาย และในวงการแพทย์
น าเอาเทคนิค  การสอนน้ีไปใชใ้นศตวรรษท่ี 19 (กาญจนา  เกียรติประวติั  ม.ป.ป. : 134)   การสอน
โดยใชก้รณีศึกษา เป็นปรากฏการณ์ท่ีค่อนขา้งจะใหม่ในการฝึกหดัครู (Siverman, Welty and Lyon 
1992  อา้งถึงในวารีรัตน์  แกว้อุไร 2541 : 69 ) ส าหรับความหมายของการสอนโดยใชก้รณีศึกษา  
สมพงษ์  จิตระดบั (2530 : 83) กล่าวว่า เป็นส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึนบนระบบปัญหา และการให้
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีพฒันาการและทกัษะในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ 
ตดัสินใจ การให้เหตุผล และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้วารี  ถิระจิตร (2534 : 199) กล่าวว่า 
กรณีศึกษามีลกัษณะเป็นเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเด็ก  เป็นเร่ืองท่ีมีประเด็นปัญหา
และยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง แต่จะสร้างใหเ้ด็กรู้จกัอภิปราย ถกเถียง 
และคิดวิเคราะห์ตดัสินใจจากเหตุผลและการให้แนวทางในการแกปั้ญหานั้น ๆ  จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ 
(2536) กล่าวว่า กรณีศึกษาเป็นการสอนโดยออ้ม ซ่ึงผูส้อนจัดเตรียมกรณี พร้อมก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนผูเ้รียนด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยมีผูส้อนเป็น
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ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ซ่ึงอาจเป็นการเรียนรู้โดยตรงหรือผูเ้รียนท ากรณีศึกษา
ดว้ยตนเองนอกห้อง     ก็ได ้ ประกอบ  คุปรัตน์ (2537) กล่าวว่า กรณีศึกษา หมายถึง การน าเสนอ
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์ไดป้ระสบมา อาจจะเป็นในรูปของแต่ละบุคคล กลุ่มคนหรือองคก์ร เป็นการ
พรรณนาสถานการณ์จริงในสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอย่างรอบคอบ เป็นการ
กระตุน้และเปิดโอกาสให้มีการมองในหลายแง่มุม และให้ผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็น
การสอนท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ผูเ้รียนจะมี
บทบาทในการเขา้ร่วมกิจกรรมมากกว่ารอฟังส่ิงท่ีผูส้อนป้อน หรือเพียงรอจดจ าหรือท าความเขา้ใจ    
และทิศนา    แขมมณี (2552 : 362) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียน
ฝึกฝนการเผชิญ และแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิด
วิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน  ทั้งน้ีจากการสังเคราะห์
ความหมายของการสอนโดยใชก้รณีศึกษา ท าให้สรุปไดว้่าหมายถึง การใชก้รณีท่ีเป็นสภาพการณ์
จริงหรือสร้างข้ึน เป็นส่ือเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีนั้น และเกิด
การคิดวิเคราะห์ตดัสินใจแก้ปัญหา โดยเน้นทั้งการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ร่วมกนั โดยมีผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ 
 ในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษานั้น ผูเ้ช่ียวชาญไดน้ าเสนอไวใ้น
ท านองเดียวกนั ซ่ึงสามารถสังเคราะห์ไดว้่าประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี (กาญจนา  เกียรติประวติั 
2524 : 84; ส าลี  ทองธิว 2536 : 135; ประกอบ  คุปรัตน์ 2537; วชัรา  เล่าเรียนดี 2552 : 83; ทิศนา  
แขมมณี 2552 : 362-363; Mellish and Brink 1990 and Easton 1993 : 12)   
 1. การน าเขา้สู่กรณีศึกษา เป็นการเร้าความสนใจและแนะน าจุดมุ่งหมายของการศึกษา
กรณีศึกษาแต่ละกรณี 
 2. การเสนอและศึกษากรณีศึกษา เป็นการเสนอกรณีศึกษาผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ว่า 
เอกสาร วีดิทศัน์ หรือเทปบนัทึกเสียง เพื่อใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจกรณีศึกษา 
 3. การเสนอปัญหาหรือค าถาม เป็นการเสนอปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งมีการประเมิน
หรือตดัสิน 
 4. การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะทอ้นความคิดระหว่าง
กนั เพื่อสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือหาค าตอบ 
 5. การประเมินทางเลือกและลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบ
ค าถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
 ทั้งน้ีจากการประมวลแนวคิดเก่ียวกบักรณีศึกษา (Case Study)  ตลอดจนขั้นตอน      
การจดัการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา (Case-based Learning)  แสดงใหเ้ห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นการน า
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กรณีศึกษามาพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูเน่ืองดว้ยเป็นวิธีการท่ีมี
องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนั และเป็นวิธีการท่ีมีคุณค่าดงัท่ีกล่าวมา นอกจากน้ี เลฟ และเวกเนอร์ 
(Lave and Wegner 1991) กล่าวสนบัสนุนอีกวา่การเรียนรู้ดว้ยการสนทนา และกรณีศึกษาท่ีมีปัญหา
ซบัซอ้น จะช่วยฝึกทกัษะในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนไดอี้กดว้ย 
 อน่ึงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF)  โดยก าหนด
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างนอ้ยใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย  1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม  2) ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้
หลกัการ และทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  3) ดา้นทกัษะทางปัญญา สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง 
ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง  4) ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค ์สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ า มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหา รับผดิชอบ
ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ  และ  5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษา และท าความเขา้ใจในประเด็น
ปัญหา สามารถเลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม 
การใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู จึงเป็นวิธีการท่ีช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพครูบรรลุมาตรฐานดงักล่าวไดโ้ดยเกิด
ความสามารถในการวิเคราะห์และตดัสินในการปฏิบติังานในวิชาชีพไดต้ามหลักความรู้ คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 จากการประมวลปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาทั้งหมดท าให้ผูว้ิจัยมุ่งประสงค์ท่ีจะพฒันา
รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยบูรณาการรูปแบบการสอนดงักล่าวไวใ้นการ
เรียนการสอน รายวิชา 471 410 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) ตาม
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีโครงสร้างเน้ือหาเก่ียวกบัการสัมมนา อภิปรายประเด็น หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนประถมศึกษา และแนวทางการแกไ้ข นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดงักล่าวเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  ซ่ึงไดผ้่านการศึกษารายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสตร์การเรียนการสอนในกลุ่ม
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วิชาชีพครู และไดฝึ้กปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา 1 ปี เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นักศึกษา
ดงักล่าวจึงมีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพียงพอท่ีจะน ามาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานของการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินในการศึกษากรณีศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนในรายวิชาดงักล่าว
มีประเด็นท่ีกว้างขวางเพียงพอส าหรับน ามาสร้างกรณีศึกษาท่ี หลากหลาย มีความหมาย                   
มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถให้แก่
นกัศึกษาก่อนจบการศึกษา และกา้วไปสู่วิชาชีพครูในอนาคต และศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์
ของรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน  โดยคาดหวงัว่ารูปแบบการสอนดงักล่าว  จะช่วยให้นักศึกษา
วิชาชีพครูตามหลกัสูตรดงักล่าวมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง และเป็นบุคลากรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีความรู้
และทกัษะการคิด และสามารถใช้วิถีทางแห่งปัญญาในการพิจารณาตดัสินใจแก้ไขปัญหาหรือ
พฒันาผูเ้รียนและพฒันาวิชาชีพ ตลอดจนเป็นครูผูส้ามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นตน้แบบท่ีดี
ดา้นการคิดแก่ผูเ้รียนในวยัประถมศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
แบบแผนการวิจยั โดยใชว้ิธีการเชิงระบบเพื่อน าสู่กรอบแนวคิดของการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบ
การสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 
 2. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 3. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
 4. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์การเรียนการสอน 
 5. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 หลกัการและแนวคิดดงักล่าวน าเสนอโดยสรุปสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

หลกักำร แนวคดิเกีย่วกบักำรวิจัยและพฒันำ 
 การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เป็นการวิจยัรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้
บทบาทของประชาชนในการพฒันา โดยเป็นการทดสอบแนวคิดหรือส่ิงประดิษฐโ์ดยใหป้ระชาชน
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการทดสอบตั้งแต่การตดัสินใจเลือกท าโครงการ การมีส่วนร่วมในระดบั
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ซ่ึงผลของ
กระบวนการน้ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาหาวิธีการพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด (อมรา พงศาพิชญ ์
2544 : 29-30) จากการศึกษาขั้นตอนของการด าเนินงานการวิจยัเพื่อพฒันา สรุปไดว้่า ขั้นตอนหลกั
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ของการด าเนินการวิจยัและพฒันานั้นประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2554 : 31) ดงัน้ีคือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Research : R1) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับ      
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) : การพฒันาและ
หาประสิทธิภาพรูปแบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การน าไปใช ้(Research : R2) : การทดลองใช้
รูปแบบการสอน  และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล ปรับปรุงและปรับปรุง (Development : D2) :  
การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน 
 

หลกักำร แนวคดิเกีย่วกบักำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน 
 การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการใชก้ระบวนการของวิธีเชิงระบบ (System 
Approach) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ  ทั้งน้ี  สงดั  
อุทรานนัท ์(2532 : 24) สรุปไวว้่า ระบบประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ประการ คือ  1) องคป์ระกอบ
ของส่ิงต่าง ๆ 2) การกระท าต่อกนัขององคป์ระกอบ และ 3) จุดหมายปลายทางของการกระท า หรือ
อาจจะกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ ระบบประกอบดว้ย 1) ตวัป้อน (Input) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของระบบ 
2) ด าเนินการ (Process) ซ่ึงเป็นการน าเอาส่วนประกอบมาปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ต่อกนั   และ   
3) ผลผลิต (Output) เป็นจุดหมายปลายทางของระบบนั่นเอง การก าหนดส่วนประกอบไวเ้พียง       
3 ประการน้ี อาจจะไม่เป็นการเพียงพอ ถา้จะให้การท างานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แลว้ การท างานอยา่งเป็นระบบท่ีมีความสมบูรณ์จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 5 ส่วน คือ 1) ตวัป้อน 
2) กระบวนการด าเนินงาน  3) ควบคุม  4) ผลผลิต   และ 5) ขอ้มูลป้อนกลบั ส่วนการออกแบบ       
การเรียนการสอน เป็นกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือเง่ือนไข
การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหก้ารจดัการเรียน
การสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศยัขอ้มูลความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี  
การสอน  ทฤษฎีการส่ือสาร  ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (กาญจนา  
คุณารักษ ์2545 : 7 และไชยยศ  เรืองสุวรรณ 2533 : 12)   ส าหรับขั้นตอนการออกแบบการเรียน  
การสอน (Instructional Design : ID) ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นไปตามแนวคิดของ
ครูส( Kruse 2007) และดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey  2005) ดงัน้ี  
 ADDIE Model ( Kruse 2007) ประกอบดว้ยขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี 
 1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
(Assess and Analyze Needs) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 
 2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบ     
ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมาย (Deign Instruction)  
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 3. ขั้นพฒันา (Develop Phase)   เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียน       
การสอน (Develop Materials) 
 4. ขั้นน าไปใช้ (Implement Phase)    เป็นการน านวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้
ประกอบด้วย การวางแผนในการบริหารจัดการในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase)  ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผล
ของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 แบบจ าลองการออกแบบระบบการสอนของดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey  2005: 1-8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 10 องคป์ระกอบ  คือ 1) ก าหนดเป้าหมายการ
เรียนการสอน (Identify instructional goals) เป็นการก าหนดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั โดยวิเคราะห์การ
ปฏิบติังาน (Analyze performance) และวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Conduct needs assessment) 
2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze instruction) เป็นขั้นของการวิเคราะห์ว่าจะตอ้งด าเนินการ
ต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 3) วิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (Analyze 
learners and contexts) 4) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Write performance objective) เป็นการ
ระบุใหช้ดัเจนว่า ผูเ้รียนจะสามารถท าอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั 5) พฒันาเคร่ืองมือ
ประเมินผล (Develop assessment instrument) 6) พฒันากลยทุธ์การสอน (Develop instructional 
strategy) 7) พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and select instructional materials) 8) 
ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Design and conduct formation evaluation of 
instruction) 9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (Revise instruction) 10) ออกแบบและการ
ประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (Design and conduct summative evaluation) 
 จากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนดังกล่าวมา 
ผูว้ิจยัสังเคราะห์องคป์ระกอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ท่ีมีการด าเนินงานสัมพนัธ์กนั
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการกับขั้นตอนการออกแบบระบบ       
การเรียนการสอน (Instructional System Design) โดยประยกุตใ์ช ้ADDIE Model ตามแนวคิดของ 
ครูส และแบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey 2005: 1-8) ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ก าหนดขั้นตอน
การวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนดงัน้ีคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Research - R1 : 
Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การ
ออกแบบและพฒันา (Development - D1 : Design and Development) เป็นการออกแบบ พฒันาและ
หาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(Research - R2 : 
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Implementation) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ
การสอน (Development - D2 : Evaluation) เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน และน าเสนอ
รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน  
 
หลกักำร แนวคิดเกีย่วกบักำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ (Case based Learning) 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case based Learning) เป็นการใชก้รณี (Case)         
ท่ีเป็นสภาพการณ์จริงหรือสร้างข้ึน เป็นส่ือเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรณีนั้น และเกิดการคิดวิเคราะห์ตดัสินใจแกปั้ญหา โดยเนน้ทั้งการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และ
การเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีผูส้อนเป็นผูส้นับสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษานั้น สังเคราะห์เป็นกระบวนการประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี (กาญจนา  เกียรติ
ประวติั 2524 : 84; ส าลี  ทองธิว 2536 : 135; ประกอบ  คุปรัตน์ 2537; วชัรา  เล่าเรียนดี 2552 : 83; 
ทิศนา  แขมมณี 2552 : 362-363; Mellish and Brink 1990 and Easton 1992 : 12)   
 1. การน าเขา้สู่กรณีศึกษา เป็นการเร้าความสนใจและแนะน าจุดมุ่งหมายของการศึกษา
กรณีศึกษาแต่ละกรณี 
 2. การเสนอและศึกษากรณีศึกษา เป็นการเสนอกรณีศึกษาผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่ 
เอกสาร วีดิทศัน์ หรือเทปบนัทึกเสียง เป็นตน้ เพื่อใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจกรณีศึกษา 
 3. การเสนอปัญหาหรือค าถาม เป็นการเสนอปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งมีการประเมิน
หรือตดัสินใจ 
 4. การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะทอ้นความคิดระหว่าง
กนั เพื่อสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือหาค าตอบ 
 5. การประเมินทางเลือกและลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบ
ค าถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในระดบัอุดมศึกษานั้นปรากฏพวกในวงการแพทย์
และการพยาบาล ส าหรับการน ากรณีศึกษามาใชใ้นวิชาชีพครูนั้น  คลินเฟลต (Kleinfeld 1997) 
กล่าวโดยสรุปว่าสามารถท าให้ผูเ้รียนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาการคิดระดบัสูงได ้(Santos 1994 and Powell 1994)  นอกจากน้ี  
จากการวิจยัของ วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541) พบว่า การน ากรณีศึกษามาใชใ้นวงการฝึกหัดครูนั้น
สามารถท าใหน้กัศึกษาครูมีทกัษะการคิดวิเคราะห์แบบตอบโตสู้งข้ึน การวิจยัคร้ังน้ีจึงสนใจท่ีจะน า
ตวัแปรดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
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หลกักำร แนวคิดเกีย่วกบัศำสตร์กำรเรียนกำรสอน (Science of Teaching) 
 การจดัการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ มีหลกัการ ทฤษฎี และแบบแผน
รองรับการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ จากผลการประชุมนานาชาติว่าดว้ยการ
เตรียมครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 ระบุวา่คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของครูท่ีมีคุณภาพ คุณลกัษณะหน่ึงคือครู
ตอ้งมีความสามารถในการน าวิชาครูไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย ตลอดทั้งมี
วิธีการและยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ต่างๆ (Assin 1995: 24) กิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบั
การน าความรู้ดา้นศาสตร์การเรียนการสอนมาเป็นพื้นฐานในการประเมินและตดัสินใจเก่ียวกบั
เหตุการณ์ สถานการณ์ปัญหา ข้อโต้แย ้ง หรือข้ออ้างท่ีเ ก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ทั้งน้ีพจนานุกรมภาษาองักฤษของคอลลินส์ (Collins Cobuild English Dictionary 
1998) (อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2552 : 10) กล่าวว่า ศาสตร์การเรียนการสอนเป็นการศึกษา และ
เป็นทฤษฎีของวิธีสอนต่าง ๆ และหลกัการต่าง ๆ ของการสอน  ส าหรับบีแทม และชาร์พ (Beetham 
and Sharpe 2007 : 1) กล่าวถีงการปฏิบติังานวิชาชีพครูว่า เป็นการใชศ้าสตร์และศิลป์ของการสอน
โดยเนน้และให้ความส าคญัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  นอกจากน้ี ทิศนา  แขมมณี (2552 : 
10) ใหค้วามหมายของศาสตร์การสอนวา่เป็นระบบวิชาความรู้เก่ียวกบัการสอน  
 นอกจากความหมายดงักล่าว คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ไดมี้การก าหนดสาระความรู้
และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ประกอบด้วย 1) ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู           
2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การจดัการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5)  ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การศึกษา 6) การบริหารจดัการในห้องเรียน 7) การวิจยัทางการศึกษา 8) นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็นครู ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นศาสตร์การเรียนการสอน โดยระบุ
วา่ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดงักล่าว 
 นอกจากน้ีหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลกัสูตรปรับปรุง 
ฉบบัปี พ.ศ. 2547)  ไดร้ะบุหมวดวิชาชีพครูบงัคบั อนัเป็นศาสตร์การเรียนการสอนซ่ึงประกอบดว้ย  
1) พื้นฐานการศึกษา  หลกัการศึกษา และปรัชญาการศึกษา   2) หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร   
3) วิธีสอน ศาสตร์การเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4) จิตวิทยา  5) เทคโนโลยี
การศึกษา  6) การวดัและประเมินผล  และ  7) การวิจยั  วิชาดงักล่าวนั้นเป็นวิชาท่ีประกอบดว้ยองค์
ความรู้ท่ีเป็นศาสตร์ทางการเรียนการสอนตามมโนทศัน์ของแต่ละวิชา 
 จากส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปไดว้่า ศาสตร์การเรียนการสอนเป็นองคค์วามรู้ท่ี
นกัการศึกษาและนกัวิชาการไดม้าจากการศึกษา คน้ควา้ และพิสูจน์ตรวจสอบดว้ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จนได้องค์ความรู้ท่ีชัดเจน องค์ความรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ความรู้ด้านปรัชญา
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การศึกษา หลกัสูตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และการวดัและประเมินผล  
ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 
หลกักำร แนวคิดเกีย่วกบักำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ (Critical Thinking) 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นยิ่งต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณในการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของขอ้มูล 
ท่ีรวดเร็วหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู ในการปฏิบติัวิชาชีพ  
เป็นผูฝึ้กกระบวนการคิด  และเป็นตน้แบบแก่นกัเรียน การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการ
คิดพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ปัญหา หรือข้อโต้แยง้อย่างรอบคอบโดยใช้สารสนเทศ               
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีเหตุผล ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินหรือตดัสินใจลง          
ขอ้สรุปได ้
 ดา้นองคป์ระกอบหรือกระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผูเ้ช่ียวชาญได้
น าเสนอไวโ้ดยมีความคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัไปบา้งในบางประเด็น ซ่ึงสามารถสังเคราะห์ 
(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 )  กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดเป้าหมายของการคิด เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ ขอ้โตแ้ยง้ 
หรือขอ้อา้ง ต่างๆ แลว้ก าหนดเป้าหมายของการคิด  
 2. การนิยามปัญหาหรือค าถาม เป็นการระบุปัญหาหรือค าถามท่ีเกิดข้ึน และก าหนด
ปัญหาท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ 
 3. การก าหนดสมมติฐาน เป็นการระบุสมมติฐานท่ีเก่ียวข้อง และจัดล าดับของ
สมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
 4. การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล และความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5. การประเมินและตดัสินใจ เป็นการประเมินผลการคิด และตดัสินใจลงขอ้สรุปอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีสุด 
 นอกจากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีกล่าวไว ้ซ่ึงน ามาเป็นกรอบวดัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณแลว้ ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ (Trait) ของผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ยงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใหป้ระสบผลส าเร็จได ้เน่ืองจาก
การฝึกคิด จ าเป็นตอ้งฝึกคุณลักษณะควบคู่กันเน่ืองจากคนท่ีมีความสามารถในการคิดดี จะมี
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คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดท่ีเด่นชดั(ทิศนา แขมมณี 2549:103) การวิจยัคร้ังน้ีจึงให้ความสนใจ
ศึกษาในประเดน็ดงักล่าวดว้ยอีกประการหน่ึง ทั้งน้ีจากการสังเคราะห์ลกัษณะของผูมี้ความคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญน าเสนอไว ้พบว่าประกอบดว้ย (Ennis 1985; Paul 1993, อา้งถึงใน ทิศ
นา  แขมมณี 2544; ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ 2551 และ; Bassham and others 2011 : 25-26) มีความ
กระตือรือร้นและมีแรงจูงใจท่ีจะแสวงหาขอ้เท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ มีความสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอาศยัหลกัการ เหตุผล สถานการณ์คบัขนั แมจ้ะขดัแยง้กบัความคิดเห็นของตนเองหรือ
ผูอ่ื้น มีความสามารถท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ประเมิน ขอ้โตแ้ยง้และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง     มี
ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏโดยอาศยัหลกัเหตุผล ยอมรับ
และเช่ือมัน่ในสติปัญญาและตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของตนเอง รับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ 
ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป เช่ือมัน่ในขอ้เท็จจริงและหลกัฐานมากกว่า
ความชอบหรือความสนใจส่วนตวั ระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ   
มีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกงัวลกบัความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม สามารถเขา้ถึงประเด็นปัญหา
ไดโ้ดยไม่ดว้ยของกลุ่ม ระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ มีอิสรภาพ
ทางความคิดโดยไม่วิตกกงัวลกบัความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม สามารถเขา้ถึงประเด็นปัญหาไดโ้ดยไม่
สับสนกบัรายละเอียดปลีกย่อย มีความกลา้ทางปัญญาท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่างจาก
ความคิดความเช่ือพื้นฐานของตนเองท่ีมีอยู่ มีความอยากรู้อยากเห็น และอยากคน้หาความจริงใน
ประเด็นท่ีสนใจ มีความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ โดยไม่ย่อทอ้ต่อ
อุปสรรค และมีความรับผดิชอบต่อผลการคิดของตนเอง 
 ส าหรับหลกัการ แนวคิด การวิจยัและพฒันา การออกแบบระบบการเรียนการสอน การ
สอนโดยใชก้รณีศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์การเรียนการสอน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผูว้ิจยัน ามาสร้างกรอบแนวคิด เพื่อพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู สรุป
สาระส าคญัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน (Research - R1: Analysis) ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการสอน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใน
วิชาชีพครู ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ.2547 และ
แผนยทุธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551 – 2556 วิเคราะห์ส่ิงท่ี
คาดหวงักบัส่ิงท่ีเป็นอยู่ในสภาพปัจจุบนัจากขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย และเป้าหมายเก่ียวกบัการ
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พฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริงท่ีปรากฏในการจดั
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ.2547  ศึกษาหลกัการ แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันารูปแบบการสอน กรณีศึกษา การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  ศาสตร์การเรียนการสอน และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

 เม่ือไดข้อ้มูลจากการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ดงักล่าว จากวิธีการออกแบบวิธีคิดผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงั (Desired Outcomes) ท าใหไ้ดแ้นวทางในการสังเคราะห์รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในขั้นต่อไป 
 

 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันำรูปแบบกำรสอน (Development (D1): Design and 

Development) ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นของการออกแบบร่างรูปแบบการสอนและหาประสิทธิภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาด าเนินการขั้นออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือต่างๆควบคู่กนั
ไป โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงค์ของรูปแบบการสอนท่ีชัดเจนและใช้เป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจในการก าหนด
องคป์ระกอบของร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ทั้งน้ีขั้นตอนและกระบวนการของร่างรูปแบบการสอน เรียกวา่รูปแบบการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู พีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) ประกอบดว้ยกระบวนการท่ีเป็น
การปฏิบติั 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) ประกอบดว้ย  
   1.1 ผูส้อนเร้าความสนใจนกัศึกษาและแจง้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน   
   1.2  ผูส้อนทบทวนความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ก่อนเขา้
สู่กรณีศึกษา   
   1.3 ผูส้อนเติมเตม็ความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นน าสู่กรณีศึกษา (Case Presentation) ประกอบดว้ย 
    2.1 ผูส้อนน าเสนอกรณีศึกษาท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย และปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งประเมินและตดัสิน   
   2.2 นกัศึกษาสะทอ้นประเดน็หรือมุมมองต่อปัญหา                      
   2.3 นักศึกษาเขา้กลุ่มตามแนวคิดในการมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหาท่ี
เหมือนหรือคลา้ยกนัแลว้ร่วมศึกษาปัญหาท่ีสนใจร่วมกนั 
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 ขั้นท่ี 3 ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solution) เป็นขั้นท่ีใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วิเคราะห์ สะทอ้น อภิปรายและประเมินวิธีการแกปั้ญหาโดยใชศ้าสตร์การเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นฐานของการคิดหาค าตอบของแต่ละกลุ่ม ตามกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 
 
    1) การก าหนดเป้าหมายของการคิด   
    2) การนิยามปัญหาหรือค าถาม  
    3) การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
    4) การก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ 
    5) การประเมินและตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group) เป็นขั้นท่ีนกัศึกษากลุ่มยอ่ย
เสนอวิธีการแกปั้ญหาต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่กนั 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge) ประกอบดว้ย  
   5.1 นกัศึกษาแต่ละคนอภิปรายแนวทางการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต   
   5.2 นกัศึกษาสะทอ้นมุมมองเก่ียวกบัการเรียนรู้ และสรุปสาระส าคญัของการ
เรียนรู้ 
     

ขั้นตอนที่ 3 น ำรูปแบบกำรสอนไปใช้ (Research (R2) : Implementation) ในขั้นน้ีเป็น
ขั้นตอนของการน ารูปแบบตน้แบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช ้ ตามหลกัการ แนวคิดและ
แนวทางการปฏิบติั โดยมีกระบวนการในการปฏิบติั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation)  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นน าสู่กรณีศึกษา (Case Presentation)  
 ขั้นท่ี 3 ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solution) ประกอบดว้ย  
   1) การก าหนดเป้าหมายของการคิด   
   2) การนิยามปัญหาหรือค าถาม  
   3) การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
   4) การก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ 
   5) การประเมินและตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group)  
 ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge)  
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ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบกำรสอน (Development (D2) : Evaluation) เป็นขั้นตอน
ของการน าผลการประเมินรูปแบบการสอนหลังการทดลองน าร่างรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาไปทดลองใช้ในขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงประมวลผลการปฏิบติัทุกองค์ประกอบเพื่อพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบตน้ร่างการสอนและตรวจสอบความสมบูรณ์จากการน ารูปแบบไป
ทดลองใชจ้ริงก่อนท่ีจะน าไปใชเ้ผยแพร่ต่อไป 
 

การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการสอนในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา R & D (Research 
and Development) ตามแนวคิดของวิธีการเชิงระบบและน าทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบมาประยุกต์ และบูรณาการในการสร้างรูปแบบการสอนร่วมกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา (Case based Learning) เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูในหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึง
ท าใหไ้ดรู้ปแบบการสอนท่ีผา่นกระบวนการ วิธีการเชิงระบบในทุกขั้นตอน ท าให้ไดรู้ปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสอดคลอ้งตามปัญหาและความตอ้งการของสถาบนั นอกจากน้ีการ
พฒันารูปแบบการสอนในคร้ังน้ียงัไดส้นองตอบต่อเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตในสายวิชาชีพครู 
ตามมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู ท่ีตอ้งพฒันากระบวนการทั้งดา้นความรู้ ความสามารถในดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัแผนภาพท่ี 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รูปแบบกำรสอนโดยใช้กรณศึีกษำทำงศำสตร์กำรเรียนกำรสอนเพือ่ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณของนักศึกษำวชิำชีพครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research (R1) : Analysis                                
1.  ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน  

 

Development (D1): Design and Development 

2.  ออกแบบและพฒันำรูปแบบกำรสอน 
Research (R2):Implementation 
3.  น ำรูปแบบกำรสอนไปใช้ 

 

Development(D2): Evaluation 

4.  ปรับปรุงรูปแบบกำรสอน 

1. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการศึกษาทีเก่ียวขอ้งกบั 
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู 
2. ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ
ประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2547 และแผนยทุธศาสตร์ของ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ 2551-2556 
3. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานสภาพ และปัญหา จากการสมัภาษณ์
นกัศึกษาวิชาชีพครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิตวิชาชีพครู 
และผูใ้ชบ้ณัฑิตวิชาชีพครู  
3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงัในเชิงนโยบายการศึกษา กบัสภาพ
จริงท่ีปรากฏตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 
การประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2547 และแผนยทุธศาสตร์ของ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ 2551-2556  
รวมทั้งขอ้มูลพ้ืนฐาน สภาพ และปัญหาของนกัศึกษา 
วิชาชีพครู 
4. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การพฒันารูปแบบการสอน กรณีศึกษา และการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา ศาสตร์การเรียนการสอน และการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ 
5. ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบ 
การสอน 
 

1. (ร่าง)รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูโดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
    1.1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้  
    1.2 ขั้นน าสู่กรณีศึกษา  
    1.3 ขั้นสรรคห์าวธีิแกไ้ข  
    1.4 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ 
    1.5 ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ 
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการ
สอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
3. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน และ
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา แบบบนัทึก
สะทอ้นผลการเรียนรู้  แบบประเมินความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู  แบบประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน และ
ประเดน็สนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการสอนและ
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
5. ปรับปรุง. (ร่าง)รูปแบบการสอน และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 

 

1. ประเมินความสามารถ 
ดา้นการคิดอยา่งมี 
วจิารณญาณของนกัศึกษา 
วชิาชีพครูก่อนใชรู้ปแบบ 
2. ทดลองใชรู้ปแบบตาม
กระบวนการดงัน้ี 
    2.1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้  
    2.2 ขั้นน าสู่กรณีศึกษา  
    2.3 ขั้นสรรคห์าวธีิแกไ้ข  
    2.4 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ 
    2.5 ขั้นสืบสานสร้าง 
ความรู้ใหม่ 

3. ประเมินความสามารถดา้นการ
คิดอยา่งมี 
วิจารญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู
หลงัใชรู้ปแบบ 
4. ประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มี
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
5. สอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
6. สนทนากลุ่มนกัศึกษาและ
คณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
รูปแบบการสอนและการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอน 
 

 

1 ปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ก่อนน าไปใช้
เผยแพร่ต่อไป 

ผลการใช ้
รูปแบบท่ี 
พฒันาข้ึน 

 
1. ความสามารถ 
ดา้นการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 
2. คุณลกัษณะของ 
ผูท่ี้มีการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณของ 
นกัศึกษาวิชาชีพครู 
3. ความพึงพอใจ 
ของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งต่อรูปแบบ 
ท่ีพฒันาข้ึน 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู ดงัน้ี 
  2.1 ประเมินความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอน 
  2.2 ประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึน 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูมีองค์ประกอบและ
กระบวนการอยา่งไร 
 2. ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์        
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
เป็นอยา่งไร ดงัน้ี 
  2.1 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู               
อยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไร 
  2.2 คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีเกิดข้ึนกบันึกศึกษาวิชาชีพครู
อยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไร 
  2.3 ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครูอยูใ่นระดบัใด  และเป็นอยา่งไร 
 
สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 1. ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ   
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู นักศึกษา
วิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

23 
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 2. หลงัการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู นักศึกษาวิชาชีพครู     
มีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัสูง 
 3. หลงัการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู นักศึกษาวิชาชีพครู    
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
  
ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการประยุกต์แบบแผนของการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ก าหนดขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 
   

 1. ประชำกร 
  ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้ น ปี ท่ี  5                
ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา 2553 จ ำนวน 125 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5 สาขาวิชา           
การประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 
จ ำนวน 23 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยก าหนดเกณฑ ์ กล่าวคือ 
เป็นนักศึกษาท่ีผ่านการศึกษารายวิชาชีพครูบังคับของคณะศึกษาศาสตร์ ในกลุ่ม 1) พื้นฐาน
การศึกษา หลกัการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 3) วิธีสอน 
ศาสตร์การเรียนการสอน 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยกีารศึกษา และ 6) การวดัและประเมินผล มาแลว้ 
  

 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  2.2 คุณลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
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 เนือ้หำที่ใช้ในกำรทดลอง 
 เน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการทดลองเป็นไปตามโครงสร้างรายวิชา 471 410 สัมมนาการ
ประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) 2 (2-0-4) ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศิลปากร ฉบบัปี พ.ศ. 2547 ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 
 

 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
 การทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู คร้ังน้ีใช้เวลา
ด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 16 สัปดาห์  ไม่นับรวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน   
โดยจดั  การเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง ตามตารางเรียนของนกัศึกษา เร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยันิยามศพัทเ์ฉพาะของค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัดงัน้ี 
 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอน หมายถึง กระบวนการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ดว้ยการน าแบบแผนการวิจยัและพฒันาและการออกแบบการสอนเชิง
ระบบมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการวิจยัทั้งกระบวนการ ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 การการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development - D1 : Design and 
Development) ขั้นตอนท่ี 3 การน าไปใช ้(Research - R2 :Implementation) และขั้นตอนท่ี 4 การ
ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน (Development - D2 : Evaluation)  

 กรณีศึกษำทำงศำสตร์กำรเรียนกำรสอน หมายถึง ลักษณะของข้อความท่ีอธิบาย
สภาพการณ์หรือสภาพปัญหาภายในโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ ปรัชญาการศึกษา 
หลักสูตร การสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นส่ือกระตุน้ให้
นกัศึกษาวิชาชีพครู น าศาสตร์การเรียนการสอนมาใชเ้ป็นพื้นฐานของการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือหา
ค าตอบอยา่งมีวิจารณญาณ 
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 รูปแบบกำรสอนโดยใช้กรณีศึกษำทำงศำสตร์กำรเรียนกำรสอน หมายถึง แบบแผนของ
การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีจัดข้ึนอย่างเป็นระบบโดยแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการสอน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ กระบวนการ
เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation)   2) ขั้นน าสู่กรณีศึกษา (Case 
Presentation) 3) ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solution) 4) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ 
(Sharing with Group) และ 5) ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge) 
และเง่ือนไขของการน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย ระบบสังคม ระบบสนับสนุน และหลกัการ
ตอบสนอง  
 ประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ของรูปแบบกำรสอน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการใช้
เคร่ืองมือวิจยัในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบ
การสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ และการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช ้ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ประเมินคุณลกัษณะ
ของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อ
รูปแบบการสอน 
 ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักศึกษำวิชำชีพครู  หมายถึง         
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาวิชาชีพครู 5 ดา้น ประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายของ     
การคิด การนิยามปัญหาหรือค าถาม การระบุสมมติฐาน การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์
การเรียนการสอน และการประเมินและตดัสินใจ สามารถวดัเป็นคะแนนความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณไดโ้ดยใชแ้บบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้สอบอตันัย จ านวน 4 ขอ้ และตรวจให้คะแนนโดยใชเ้กณฑ์ระดบัคุณภาพ          
5 ดา้น 
 คุณลกัษณะของผู้ที่มีกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ในด้าน 1) ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะค้นหาข้อเท็จจริง  2) 
ความสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยหลักการเหตุผล  3) ความสามารถท าความเข้าใจ 
วิเคราะห์ ประเมินขอ้โตแ้ยง้และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 4) ความสามารถสรุปผลจากขอ้มูลและ
หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ  5) ความเช่ือมัน่ในสติปัญญาและตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของตนเอง 6) การ
รับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง 7) การเช่ือมัน่
ในขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานมากกว่าความชอบหรือความสนใจส่วนตวั 8) ความระมดัระวงัการเกิด
อคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ    9) การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกงัวลกบั
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ความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม 10) ความสามารถเขา้ถึงประเด็นปัญหาไดโ้ดยไม่สับสนกบัรายละเอียด
ปลีกยอ่ย 11) ความกลา้ทางปัญญาท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 12) 
ความอยากรู้อยากเห็น และอยากคน้หาความจริง 13) ความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 14) ความรับผดิชอบต่อผลการคิดของตนเอง สามารถ
วดัไดโ้ดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะของ   ผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัท่ีผูว้ิจยั   พฒันาข้ึนส าหรับนกัศึกษาประเมินพฤติกรรมการปฏิบติั
ของตนเอง และอาจารยป์ระเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำวิชำชีพครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา     
วิชาชีพครูท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการสอนในดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดา้นส่ือประกอบรูปแบบ และดา้นประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บ สามารถวดัไดโ้ดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
 วิชำสัมมนำกำรประถมศึกษำ  หมายถึง รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเอก สาขาวิชา          
การประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต     
ฉบบัปี  พ.ศ. 2547  
 นักศึกษำวิชำชีพครู หมายถึง ผูเ้รียนท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5 ตามหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2553  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
พฒันารูปแบบการสอน และศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยั
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 2.   ศาสตร์การเรียนการสอน (Science of Teaching) 
 3. กรณีศึกษา (Case Study) และการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case Based 
Learning) 
 4. การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) 
 5. รูปแบบการสอน (Model of Teaching) 
 6. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
 7. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) 
 8. พฒันาการและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 
 ปัจจุบนัสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลกัสูตร
ปรับปรุง) ฉบบัปี พ.ศ. 2547 โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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 ปณธิาน  ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1. ปณธิานของคณะศึกษาศาสตร์ 
  คณะศึกษาศาสตร์  มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผูร้อบรู้และลึกซ้ึงในศิลปะวิทยาการ           
มีทกัษะและสามารถประยุกตศิ์ลปะวิทยาการสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา 
และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท่ี้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสงัคมไทย 
 2. ปรัชญาของหลกัสูตร 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งผลิต
บุคลากรทางการสอนระดับประถมศึกษา ท่ีมีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทกัษะการสอน         
มีเจตคติและบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รักการแสวงหาความรู้ 
เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 3. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ      
มีเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นครูระดบัประถมศึกษา 
  3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทหน้าท่ีของการ
ประถมศึกษาต่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ การแกปั้ญหาและพฒันาสงัคม 
  3.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และความกา้วหนา้
ทางวิชาการ โดยสามารถน าเทคนิควิธีวิทยาการท่ีกา้วหนา้ ตลอดจนนวตักรรมการสอนมาปรับปรุง
การประถมศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
  3.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีรู้จกัพฒันาตนเอง ทั้งดา้นวิชาการท่ีเน้นการฝึกปฏิบติัจริง    
ในวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดบัสูง 
 โครงสร้างหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง
หลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า   33  หน่วยกติ 
  1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน      6  หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์   จ านวน      6  หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์ จ านวน       6  หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน    15  หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า 131  หน่วยกติ 
  2.1 วิชาชีพครู   จ านวนไม่นอ้ยกวา่   53  หน่วยกิต 
   วิชาชีพครูบงัคบั  จ านวน     45  หน่วยกิต 
   วิชาชีพครูเลือก  จ านวน       8  หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเอก   จ านวนไม่นอ้ยกวา่   78  หน่วยกิต 
   วิชาเอกบงัคบั  จ านวน      58  หน่วยกิต 
   วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่นอ้ยกวา่   20  หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกติ 
 
 ทั้ งน้ีในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ ก าหนดให้นักศึกษาเรียนจ านวน               
58  หน่วยกิต ซ่ึงมีรายวิชาสัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) จ านวน      
2 (1-2-3) หน่วยกิต ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนหลงัจากผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เตม็เวลา 1 ปีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีเน้ือหารายวิชา (Course Description) ประกอบดว้ย “ ศึกษา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการจัดการสัมมนา วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัด
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และหาแนวทางการแกไ้ข ” ทั้งน้ีรายวิชาดงักล่าวเป็นรายวิชาท่ีใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
 

ศาสตร์การเรียนการสอน 
 
 ศึกษาศาสตร์ (Education) มีวิวฒันาการมาจากวิชาครู (Pedagogy) ซ่ึงมีความหมายตาม
รูปศพัทเ์ป็น 2 นยั คือ อาชีพครูหรือภาระหนา้ท่ีของครู และ ศิลป์และศาสตร์ของการสอนท่ีเนน้
เร่ืองวิธีสอน (วิจิตร ศรีสอา้น 2535 : 805) วิชาชีพครูจดัไดว้่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงการประกอบ
วิชาชีพชั้นสูงนั้นตอ้งอาศยัศาสตร์ (Science) ซ่ึงเป็นทฤษฎีและวิทยาการของศาสตร์สาขานั้นเพื่อ
เป็นมาตรฐานการปฏิบติั ตกลง และตดัสินใจท่ีจะใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา และประกอบวิชาชีพ
ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย (Gutek 1988) และใชศิ้ลป์ (Art) อนัเป็นความประณีตละเอียดอ่อนในการน า
ศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อช่วยใหก้ารสอนเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในเร่ืองของศาสตร์การเรียนการสอนนั้นตรงกบั
ศพัทท่ี์ใชใ้นภาษาองักฤษวา่ Pedagogy ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
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 พจนานุกรม Collins Cobuild English Dictionary 1998 (อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี   
2552 : 10) กล่าวว่า ศาสตร์การเรียนการสอนเป็นการศึกษาและทฤษฎีของวิธีสอนต่าง ๆ และ
หลกัการต่าง ๆ ของการสอน 
 บีแทม และชาร์พ (Beetham and Sharpe 2007 : 1) กล่าวถึงการเป็นครูเก่ียวกบัวิชาชีพครู
(Pedagogy) ท่ีครูตอ้งมีตอ้งเรียนว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการสอนท่ีเน้นและให้ความส าคญั
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดับริบทต่าง ๆ รวมถึงผลการเรียนรู้ และความสัมพนัธ์ระหว่าง
การสอน และการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษา 

 กูเทค (Gutek 1988) กล่าวถึงการสอนโดยสรุปว่า เป็นงานท่ีตอ้งผสมผสานวิทยาการ
การเรียนการสอนสาขาต่างๆทั้งปรัชญาการศึกษา ประวติัศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาหลกัการสอน 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 มาซาโน (Marzano 2007 : 5-6) กล่าวถึงคุณลกัษณะของชั้นเรียนท่ีใชศ้าสตร์การเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วา่มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
  1. การใชย้ทุธวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. การใชย้ทุธวิธีการจดัการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
  3. การออกแบบหลกัสูตรในระดบัชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 10) ใหค้วามหมายของศาสตร์การสอนว่าเป็นระบบวิชาความรู้
เก่ียวกบัการสอน 
 

 นอกจากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้ คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ได้ก าหนดสาระ
ความรู้ และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครู  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นการเตรียมบุคลากรวิชาชีพครู  
ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัศาสตร์การเรียนการสอน และมีความสามารถน าศาสตร์การเรียนการ
สอนไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยระบุว่าผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมีมาตรฐานความรู้ และ
ประสบการณ์วิชาชีพดงัต่อไปน้ี 
 1. มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ
คุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 
  1.2 การพฒันาหลกัสูตร 
  1.3 การจดัการเรียนรู้ 
  1.4 จิตวิทยาส าหรับครู 
  1.5 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
  1.6 การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 
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  1.7 การวิจยัทางการศึกษา 
  1.8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
  1.9 ความเป็นครู 
 
 2. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติั   
การสอนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 
  2.2 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 นอกจากน้ีหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลกัสูตรปรับปรุง 
ฉบบัปี พ.ศ. 2547)  ไดร้ะบุหมวดวิชาชีพครูบงัคบั ซ่ึงจดัว่าเป็นรายวิชาซ่ึงเป็นศาสตร์การเรียนการ
สอนท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนตอ้งเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ประกอบดว้ย  1) วิชา
พื้นฐานการศึกษา  หลกัการศึกษา และปรัชญาการศึกษา  2) หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร  3) 
วิธีสอน ศาสตร์   การสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4) จิตวิทยา  5) เทคโนโลยีการศึกษา     
6) การวดัและประเมินผล  และ  7) การวิจยั   
 จากส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปไดว้่า ศาสตร์การเรียนการสอนเป็นองคค์วามรู้ท่ี
นกัวิชาการไดม้าจากการศึกษา คน้ควา้ และพิสูจน์ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ องคค์วามรู้  
ดังกล่าวประกอบด้วย ความรู้ด้านปรัชญาการศึกษา หลักสูตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา และการวดัและประเมินผล   ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต      
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบในการวิจยัคร้ังน้ี 
 

กรณศึีกษา และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา  
 

 การใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนมีมาเป็นเวลานานแล้วในสาขาวิชา
การแพทย์ และกฎหมาย เพื่อช่วยให้บุคลากรในวิชาชีพเหล่านั้ นพัฒนาทักษะท่ีจะสามารถ
รับผิดชอบภารกิจในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง (เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิ่ง 2534 : 13) นอกจากน้ี ไบเล่ย ์
(Bailey 2006 : 22) กล่าวว่า นอกเหนือจากกรณีศึกษาจะถูกน ามาใชแ้พร่หลายในสาขาวิชากฎหมาย 
และธุรกิจแลว้ ยงัมีการใชใ้นการฝึกหดัครูและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทัว่ไป  ทั้งน้ี วอลเลซ (Wallace 2003 : 
13, อา้งถึงใน Bailey 2006 : 22) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีท่ีนิยม
มากในการศึกษาทางวิชาชีพ ส าหรับความเป็นมาของการใชก้รณีศึกษานั้น พบว่า เร่ิมใชค้ร้ังแรกท่ี
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มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ในระหว่างปี ค.ศ. 1869-1870 โดย คริสโตเฟอร์ ซี. แลงเดล (Christopher C. 
Langdell)  (กาญจนา  เกียรติประวติั ม.ป.ป. : 134) สาระส าคญัของกรณีศึกษา และการจดัการเรียน
การสอนโดยใชก้รณีศึกษามีดงัน้ี 
 
กรณีศึกษา (Case Study) 
 ความหมายของกรณศึีกษา 
 ชูลแมน (Shulman 1992 : 21) กล่าวว่า กรณีศึกษาเป็นเร่ืองราว เร่ืองเล่า หรือชุดของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดในสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีแลว้กรณีศึกษาเป็นไดท้ั้งลกัษณะ
ของเอกสารท่ีบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือในลกัษณะของเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 
 ไบเล่ย ์(Bailey 2006 : 24) กล่าวว่า ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรณีศึกษาเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ รวมถึงการเรียนรู้จากครู นกัการศึกษา และผูนิ้เทศ 
 สมพงษ ์ จิตระดบั (2530 : 83) กล่าวว่า กรณีศึกษา คือ ส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึนบนระบบ
ปัญหาและการให้ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีพฒันาการและทกัษะในเร่ืองของ    
การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ การใหเ้หตุผล และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้
 วารี  ถิระจิตร (2534 : 199) กล่าววา่ กรณีศึกษามีลกัษณะเป็นเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนรอบตวัเด็ก เป็นเร่ืองท่ีมีประเด็นปัญหาและยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีสมบูรณ์ใน
ตวัเอง แต่จะสร้างให้เด็กรู้จกัอภิปราย ถกเถียง และคิดวิเคราะห์ตดัสินใจจากเหตุผลและการให้
แนวทางในการแกปั้ญหานั้น ๆ 
 วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2542) กล่าวว่า กรณีศึกษา หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือค า
บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้  หรือดว้ยการออกแบบและเขียนเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้ึน เพื่อใช้
เป็นส่ือ หรือเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ (Learning Vehicle) โดยมีวตัถุประสงคช์ดัเจนเพื่อ
การศึกษา (Education Objectives) 
 วนิดา  ม่วงศิลปะชยั (2546 อา้งถึงใน นิตยา  โสรีกุล 2547 : 54) กล่าวว่า กรณีศึกษา 
หมายถึง กรณี เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงได้มีการรวบรวมมาน าเสนอให้ทราบ
ขอ้เทจ็จริง พร้อมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดศึ้กษาอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
วิเคราะห์เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน แลว้สรุปแนวทางการตดัสินใจ หรือวิธีแกปั้ญหาท่ีเห็นว่าดีท่ีสุด 
เหมาะสมท่ีสุด และอ านวยประโยชน์มากกวา่แนวทางหรือวิธีแกปั้ญหาอ่ืน ๆ 
 สรุปไดว้่า กรณีศึกษาเป็นส่ือการสอนท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในบริบทท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เป็นประเด็นท่ียงัหาขอ้ยติุไม่ได ้ซ่ึงตอ้งอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น สรุป และตดัสินใจ และเป็นแนวทางให้สรุปไดว้่า กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
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นั้นเป็นขอ้ความท่ีอธิบายสภาพ หรือปัญหาภายในโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ปรัชญา
การศึกษา หลกัสูตร การสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการวดั
และประเมินผลการศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างประกอบกันท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นส่ือ
กระตุน้ให้นักศึกษาวิชาชีพครู น าศาสตร์การเรียนการสอนมาใช้เป็นพื้นฐานของการตดัสินใจ
แกปั้ญหาหรือหาค าตอบอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
 ประเภทของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ในระดบัอุดมศึกษามีอยูห่ลายประเภท ดงัท่ีนกัวิชาการน าเสนอไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 เรย์โนลด์(Reynolds 1980, อ้างถึงใน เอกชัย  ก่ีสุขพันธ์ 2528) แบ่งประเภทของ
กรณีศึกษาไว ้   9 ประการ ดงัน้ี 
 1. The Background Case เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนเพื่อเป็นการให้ข่าวสารขอ้มูล 
ความจริงแก่ผูเ้รียนในสถานการณ์เฉพาะซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถรับทราบขอ้มูล     ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวพนักบั
สถานการณ์จริง ๆ ไดโ้ดยง่าย การใช ้Background Case น้ี เหมาะกบัผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานมาแลว้ (Senior Learner) มากกวา่ 
 2. The Exercise Case เป็นกรณีศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกบั Background Case แต่เนน้ให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเทคนิคต่าง ๆ จากกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากกว่าการ
เป็นแบบฝึกหดัทางวิชาการ 
 3. The Situation Case เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ของความส าเร็จหรือความลม้เหลว 
 4. The Complex Case เป็นกรณีศึกษาท่ีมีความยุง่ยากและซบัซอ้นมากกว่า Situation 
Case  ขอ้มูลท่ีให้จะเป็นเพียงผิวเผิน ซ่ึงดูเหมือนไม่มีความสัมพนัธ์กนั และอาจท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความไขวเ้ขวได ้แต่ในความเป็นจริงแลว้ขอ้มูลจะมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
 5. The Decision Case กรณีศึกษาแบบน้ี ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกการวิเคราะห์ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ จากขอ้มูลท่ีก าหนดให้ในกรณีศึกษา และฝึกการตดัสินใจว่าจะท าอะไรใน
เหตุการณ์นั้น ๆ แลว้เขียนเป็นแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ข้ึน 
 6. The In-tray Case เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนโดยมีพื้นฐานมาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเขา้
มาสู่ตะกร้า หรือตะแกรงของผูเ้ขียนกรณีศึกษา กรณีศึกษาน้ีจะใหข้อ้มูลแก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนจะถูก
จ ากดัเวลาในการศึกษาเพื่อตดัสินใจด าเนินการในแต่ละเร่ืองท่ีก าหนดให ้
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 7. The Critical Incident Case กรณีศึกษาแบบน้ีผูเ้รียนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นขอ้ ๆ ซ่ึงไม่ครบสมบูรณ์ ขอ้มูลอ่ืน ๆ จะให้ได้ต่อเม่ือผูเ้รียนได้มีการถามเพิ่มเติม
จนกว่าขอ้มูลท่ีเพิ่มให้จะเพียงพอแก่การเขา้ใจของผูเ้รียนในการแกปั้ญหากรณีตวัอยา่งนั้น Critical 
Incident Case น้ีเหมาะส าหรับการฝึกใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการถามค าถามท่ีถูกตอ้ง 
 8. The Sequential Case เทคนิคของการใชก้รณีศึกษาแบบน้ี คือ การหยดุเร่ืองหรือ
สถานการณ์ท่ีจุดวิกฤติ (Critical Point) ของกรณีศึกษา แลว้ใหผู้เ้รียนท านายผลของเหตุการณ์นั้น ๆ 
ในขณะท่ีหยุดเร่ืองนั้นไว ้ต่อจากนั้นจึงให้ผูเ้รียนทราบเร่ืองราวต่อไป แลว้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหวา่งผลของการคาดการณ์หรือท านายไวล่้วงหนา้กบัการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงของกรณีศึกษานั้น 
 9. The Role Play Case เป็นการศึกษากรณีศึกษาโดยการใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกรณีตวัอยา่ง จะท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ 
และความรู้สึกโดยตรงจากเหตุการณ์นั้นในกรณีศึกษา 
 เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิ่ง (2534 : 15) กล่าวถึง  ประเภทของกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
ส่ือในการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. กรณีศึกษาท่ีเป็นจริง (Real Cases) เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนจากเหตุการณ์หรือ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในองคก์ารหรือกิจการนั้น ๆ เขียนข้ึนจากขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมมาดว้ย
ตนเอง บรรยายใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการบริหาร การด าเนินงาน และส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 2. กรณีศึกษาท่ีไม่เป็นจริงหรือเพอ้ฝัน  (Armchair Cases)   เป็นกรณีศึกษาท่ีผูเ้ขียน    
มโนภาพหรือวาดภาพข้ึนเอง ไม่ไดเ้ขียนจากขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา แต่เป็นการจินตนาการข้ึนมาเอง 
หรือดว้ยการประมวลเหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาท่ีพบเห็นมาบา้ง แลว้ปะติดปะต่อสร้างข้ึนมาให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง กรณีศึกษาประเภทเพ้อฝันน้ีเขียนค่อนข้างยาก ผู ้เ ขียนจะต้องมี
ประสบการณ์และความสามารถพอสมควร ในการน ามาใชน้ั้นมีประโยชน์และมีขอบเขตจ ากดักว่า
กรณีศึกษาท่ีเป็นจริง แต่กมี็ผูนิ้ยมใชก้รณีน้ีกนัมาก 
 ประกอบ  คุปรัตน์ (2537)   เสนอรูปแบบของกรณีศึกษาท่ีนิยมใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัว่า   
มีอยู ่ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1. กรณีศึกษาแบบวิกฤติการณ์ (Critical Incident Case)   จะน าเสนอวิกฤติการณ์ไป      
ทีละขั้นตอน ตั้งแต่สาเหตุจนถึงขอ้ขดัแยง้ในกรณี 
 2. กรณีแบบบอกเล่าท้ิงไวแ้ลว้ทั้งประเด็นใหข้บ (Next Stage Case) เป็นการเล่าขอ้มูล
ตามความเป็นจริง เพื่อน าไปสู่สภาพปัญหา ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูค้น้หาค าตอบ การเล่าจะไม่บอก
ขอ้มูลทั้งหมด แต่จะเผยขอ้มูลเพิ่มทีละขั้น โดยแต่ละขั้นผูส้อนจะตั้งค  าถามท้ิงไว ้ผูเ้รียนก็จะติดตาม
เหตุการณ์ คาดการณ์ พร้อมอธิบายความคิดของตน 
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 3. กรณีศึกษาท่ีใชเ้หตุการณ์และของจริง (Live Case) อาจน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นข่าว
หรือเหตุการณ์ขณะนั้น แลว้มีการอภิปรายคาดการณ์ หรือปล่อยให้ผูเ้รียนไดต้ดัสินใจ แลว้จะมี
ความจริงหรือการตดัสินใจจริงท่ีไดเ้กิดข้ึน หรือคล่ีคลายในบางกรณี 
 4. กรณีศึกษาแบบสมบูรณ์ท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูล (Major Issue Case or Comprehensive 
Case) จะน าเสนอขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง อาจมีสถิติ กรณีเช่นน้ีมีความยาวมาก เพราะ
ตอ้งการขอ้มูลท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ 
 5. กรณีศึกษาแบบในตะกร้า (In-basket Case) เป็นการสร้างสถานการณ์ปัญหาในการ
ตดัสินใจหลายเร่ืองในสถานการณ์เดียว 
 เสริมศรี  ไชยศร (2539 : 107-108) กล่าวถึง ประเภทของกรณีศึกษาว่ามีอยูด่ว้ยกนัหลาย
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1. เร่ืองเล่า (Story) เป็นเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงประกอบดว้ยเหตุการณ์และพฤติกรรม
ของบุคคล 
 2. ตอนหน่ึงของหนังสือ (Vignette) หรือเร่ืองเล่าคา้งไว ้เป็นการตดัตอนสั้น ๆ ของ
เร่ือง หรือของประสบการณ์ท่ีเกิดจริงน ามายาเป็นตวัอยา่ง อาจใหผู้เ้รียนคิดเหตุการณ์ต่อเองเพื่อเป็น
พื้นฐานในการอภิปรายต่อไป 
 3. ขอ้สนเทศจากเอกสารและจดหมายเหตุต่าง ๆ   รวมถึงสุนทรพจน์  บนัทึกความ   
ทรงจ า ค  าพิพากษาคดีของศาล นอกจากนั้นขอ้มูลและผลการวิจยัก็อาจจดัเป็น “กรณี” ไดใ้นทาง
การแพทย์ กรณีท่ีเก่ียวกับอาการของผูป่้วย ความรู้สึกของผูป่้วยท่ีมีต่อหมอ พยาบาล หรือ
โรงพยาบาล เหตุการณ์ท่ีเกิดในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะมีใครอยูใ่นเหตุการณ์ หรือปฏิสัมพนัธ์ในคร้ัง
นั้น ก็ถือว่าเป็นกรณีท่ีเห็นไดช้ดัเจนและใชใ้นการเรียนการสอน เป็นการฝึกปฏิบติักบักรณีจริง ๆ 
อยูแ่ลว้ 
 จากประเภทของกรณีศึกษาท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นประเภทของกรณีศึกษาท่ี
หลากหลาย ทั้ งน้ี กรณีศึกษาแต่ละลกัษณะจะมีจุดเด่นและขอ้จ ากัดท่ีแตกต่างกัน การเลือกใช้
กรณีศึกษาประเภทหน่ึงประเภทใดในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องออกแบบ และพฒันา
กรณีศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน ความสามารถของผูเ้รียน และทกัษะ
ความรู้ในแต่ละเร่ือง ทั้งน้ีส าหรับประเภทของกรณีศึกษาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงเป็นการน ามา      
ใช้กับนักศึกษาระดับปริญาตรีท่ีผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาแลว้ ผูว้ิจัยจึงบูรณาการ
ลกัษณะท่ีหลากหลายทั้งของกรณีศึกษาท่ีเป็นจริง (Real Cases) อนัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน             
ในสถานศึกษา  กรณีศึกษาท่ีเป็นภูมิหลงั  (Background  Case)  ซ่ึงนกัศึกษาวิชาชีพครูเคยมีภูมิหลงั 
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เก่ียวกบักรณีเหล่านั้นมาก่อนในขณะท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และกรณีศึกษาท่ีมี
ความซับซอ้น(Complex Case) กล่าวคือมีการน าเสนอปัญหาท่ีหลากหลายทั้งปัญหาหลกั และ
ปัญหารองเพื่อใหเ้อ้ือต่อการฝึกคิด และตดัสินใจของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 
 การสร้างกรณศึีกษา 
  นักวิชาการได้เสนอแนวคิดในการสร้างกรณีศึกษาให้มีความสมบูรณ์ และมีความ
เหมาะสมกบัการน าไปใช้จดัการเรียนการสอน โดยกล่าวถึงกระบวนการสร้างกรณีศึกษา และ
ลกัษณะท่ีดีของการสร้างกรณีศึกษา ดงัน้ี 
 ชูลแมน (Shulman 1992 : 21)   กล่าวถึง  การสร้างกรณีศึกษา ดงัน้ี 
 1. การวางโครงเร่ืองทั้งส่วนน า ส่วนเน้ือเร่ือง และสรุปเร่ือง โดยมีเน้ือหาท่ีสร้างภาวะ
กดดนั ซ่ึงตอ้งหาทางออกอยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั 
 2. เป็นเร่ืองราวท่ีมีความเป็นพิเศษ และมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง 
 3. มีกรอบเวลา และสถานท่ีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. มองเห็นการกระท า  จิตใจ  การเคล่ือนไหว  ความคิด  ความต้องการจ าเป็น          
ความเขา้ใจท่ีคาดเคล่ือน ความลม้เหลว ความอิจฉา และความผดิพลาด 
 5. สะท้อนบริบทของสังคมวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเร่ืองราว
ดงักล่าวมาจากประสบการณ์การเรียนการสอนในทุก ๆ วนั และมาจากเหตุการณ์ส าคญัท่ีต่ืนเตน้
น่าสนใจ 
 เฮอเรด (Herreid 1999, อา้งถึงใน นิตยา  โสรีกลุ 2547 : 62) กล่าวว่าการสร้างกรณีศึกษา
ท่ีดีควรประกอบดว้ย 
 1. การเล่าเร่ืองราวในกรณีศึกษาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีผูเ้รียนเรียนตั้งแต่ตน้จนจบ 
 2. มีจุดเนน้และประเดน็ในเร่ืองท่ีสนใจ มีความส าคญั มีปัญหา และมีแนวคิด 
 3. มีความน่าสนใจ และประเดน็ท่ีทนัสมยั 
 4. ตัวละคร หรือตัวเน้ือเร่ืองในกรณีศึกษาสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความรู้สึก
เก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งร่วมในการแกปั้ญหา หรือตอบประเดน็ปัญหาในกรณีศึกษา 
 5. ในกรณีศึกษามีการเรียงล าดบั มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและรู้สึกอะไร กรณีศึกษา
ท่ีสามารถน าไปสู่เป้าหมายนั้นได ้
 6. เน้ือเร่ืองตอ้งมีความเช่ือมโยงใหผู้เ้รียนสามารถคิดและแกปั้ญหาในกรณีศึกษาได ้
 7. กรณีศึกษามีจุดเด่นในการน ามาเป็นบทบาทให้ผูเ้รียนไดน้ ามาใชใ้นการประยุกต ์
การเรียนเน้ือหาหวัขอ้นั้น ๆ เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ในการเรียนไดง่้ายข้ึน 
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 8. ในกรณีศึกษา มีประเดน็อภิปรายและเกิดการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีการอภิปราย 
 9. มีการผลกัดนัใหเ้กิดการตดัสินใจ 
                  10. ในกรณีศึกษามีการแสดงออกถึงหลกัการท่ีอยูบ่นความเป็นจริง 
                  11. ตอ้งถูกจดัการภายใตใ้นช่วงเวลาท่ีมีเหตุผล กรณีศึกษาท่ีดีจะมีการสรุปและจบั
ประเด็น มีความยาวของกรณีศึกษาท่ีมีความยาวพอเพียง สรุปยอ่ส่วนส าคญัให้ผูเ้รียนมีการกระตุน้
ความสนใจ และใชก้รณีศึกษาท่ีซบัซอ้นในผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม 
 วิจิตร  สินศิริ (ม.ป.ป. : 4) เสนอลกัษณะการสร้างกรณีศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. สร้างใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 2. ครอบคลุมเหตุการณ์ส าคญัท่ีเป็นจริงไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 3. สถานการณ์นั้ นช่วยกระตุ้นให้ผูร่้วมกิจกรรมได้ใช้ประสบการณ์เดิมมาเป็น
เคร่ืองมือตดัสินปัญหาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าประสบการณ์จากการฝึกหดัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง 
 สมพงษ ์ จิตระดบั (2530 : 83-85)  และประกอบ  คุปรัตน์ (2537)  ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะ
ของกรณีศึกษาท่ีไดไ้ว ้สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มีความหมายและความส าคญั (Meaningful) ในกรณีตวัอย่างจะตอ้งพิจารณาเลือก
ส่ิงท่ีมีความหมายและความส าคัญต่อการเรียนการสอนนั้ น น าเสนอแล้วตรงเป้า ตรงตาม
วตัถุประสงค ์ก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่ ใหข้อ้คิดเตือนสติแก่ผูเ้รียน 
 2. มีความสมจริง (Realistic) กรณีศึกษาอาจเป็นเร่ืองจริงหรือสร้างข้ึนทั้งเร่ือง แต่ว่า
เม่ือเขียนออกมาแลว้จะตอ้งมีความสมจริง มีขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดการวิเคราะห์ไดอ้ย่างเหมาะสมกบั 
กาลเวลาและสถานท่ี กรณีตวัอยา่งท่ีดีควรน าเสนออยา่งเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงหรือตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของความจริง 
 3. มีความสอดคลอ้งกบับทเรียนท่ีจะสอน (Relevance) 
 4. มีความน่าสนใจ (Interesting) ในการน าเสนอ 
 5. เป็นประโยชน์ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ (Educational) แก่ผูเ้รียน 
 6. เป็นเร่ืองท่ียงัหาขอ้ยุติหรือขอ้สรุปไม่ได ้ทางเลือกของความคิดเห็นหรือค าตอบมี
หลายแนวและเปิดกวา้ง การตดัสินใจกระท าไดห้ลายทาง เพื่อจะพิจารณาไดว้่าทางใดเหมาะสม
ท่ีสุด กรณีตวัอยา่งท่ีไม่มีทางเลือกจะไม่ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 7. ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
 8. ใหข้อ้มูลต่าง ๆ อยา่งเพียงพอในการก าหนดปัญหา หรือประเดน็ในการคิดตดัสินใจ 
ไม่ควรยากหรือง่ายเกินไป กรณีตวัอยา่งท่ีดีควรจะมีการแสดงทางเลือกในการตดัสินใจอยา่งเด่นชดั 
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 9. ตอนทา้ยกรณีจะตอ้งมีค าถามหรือประเดน็การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 
 นิตยา  โสรีกลุ (2547 : 61-62) กล่าวถึงการสร้างกรณีศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. การวางแผน ผูเ้ขียนกรณีศึกษาจะตอ้งวางแผนหรือแนวความคิดไวล่้วงหน้าว่า
จะตอ้งการกรณีศึกษาแบบใด ประเภทใด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสอน 
 2. การรวบรวมขอ้มูล เม่ือได้วางแผนเรียบร้อยแลว้ว่าตอ้งการกรณีศึกษาเร่ืองใด 
ประเภทใด ขั้นต่อมาก็คือการศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ เพื่อน ามาเขียนเป็น
กรณีศึกษา 
 3. การเขียน เม่ือสามารถรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ขั้นต่อไป
ก็คือ การน าขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาเขียนเป็นเร่ืองราวโดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั
ตามสถานการณ์จริง ทั้งน้ีการเขียนกรณีศึกษาโดยทัว่ไป มกัจะเขียนเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนน า 
(Opening) ส่วน   เน้ือเร่ือง (Case Body) และส่วนทา้ย (Closing) เม่ือไดเ้ขียนกรณีศึกษาเสร็จแลว้ 
ควรมีการทดลองน าไปใช้ในการสอนก่อน เพื่อทดสอบดูว่าผูเ้รียนมีปฏิกิริยาไปในแนวทางท่ี
ตอ้งการหรือไม่ จากนั้นก็น ามาปรับปรุงใหม่และทดลองใช้อีกจนเป็นท่ีแน่ใจว่าสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้
 
 จากแนวคิดของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางใหส้รุปไดว้่า การสร้างหรือการเขียน
กรณีศึกษาท่ีเป็นลกัษณะของเอกสารจะประกอบดว้ยกระบวนการส าคญัโดยสรุป 5 ประการ ซ่ึง
น ามาใชใ้นการสร้างกรณีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. ขั้นรวบรวบขอ้มูล เป็นการศึกษาสภาพปัญหา รวบรวมเน้ือหา และประสบการณ์
เพื่อน ามาใชใ้นกรณีศึกษาแต่ละกรณีตามจุดประสงคข์องการเรียนการสอน 
 2. ขั้นวางโครงเร่ือง เป็นการวางแนวทางในการน าเสนอเร่ืองโดยก าหนดเป็น ส่วนน า 
ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุปเร่ือง ตลอดจนแนวการตั้งค  าถาม หรือประเดน็ปัญหา 
 3. ขั้นเขียนเร่ือง เป็นการเขียนน าเสนอเหตุการณ์ ความคิด หรือการกระท าของบุคคล 
ในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และเพียงพอต่อการก าหนดปัญหาหรือประเด็นเพื่อการ
คิดและตดัสินใจ 
 4. ขั้นทดลองใช้ เป็นการน ากรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนไปทดลองเพื่อศึกษาว่าผูเ้รียนมี
ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในกรณีศึกษาตามท่ีตอ้งการหรือไม่  
 5. ขั้นปรับปรุงแกไ้ข เป็นการปรับปรุงกรณีศึกษาจากผลการทดลองใช้เพื่อให้เป็น
กรณีศึกษาท่ีสมบูรณ์ส าหรับน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา (Case Based Learning) 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 คลิฟ (Cliff 1999, อา้งถึงใน นิตยา  โสรีกุล 2547 : 53) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ย
กรณีศึกษา (Case-based Learning) หมายถึง การเรียนการสอนโดยใชก้ลวิธีในการแสดงออกถึง
หลกัการ เน้ือหา ท่ีมีความสัมพนัธ์กันออกมาในรูปของเร่ืองราว (Story) การวาดรูป (Drawing) 
เอกสารรายงาน (Documents) ข่าว (News) โทรทศัน์และละคร (TV and Drama) บทประพนัธ์ 
(Poems) เสียงเพลง (Songs) รูปภาพ (Paintings) เสียง (Sounds) การ์ตูน (Cartoons) ปัญหา 
(Problem) สถานการณ์ต่าง ๆ (Situations) เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการท่ีใช้ในการแสดงออกของการสอน 
ประกอบดว้ย การบรรยาย  การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเนน้ทกัษะการท างานเป็นทีม (Collaborative 
Skills) และการเรียนท่ีเนน้ปัญหาเป็นหลกั (Problem-Based Learning : PBL) เม่ือร่วมกบักรณีศึกษา
แลว้ กรณีศึกษาจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดแกปั้ญหา และการ
ตดัสินใจไดดี้ 
 คลินเฟลต (Kleinfeld 1997) กล่าวถึง การสอนโดยใชก้รณีศึกษาในการฝึกหดัครูว่าเป็น
การใช้กรณีเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน และผลท่ีตามมา เป็นการสอนด้วยปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม โดยให้
นักศึกษา วิเคราะห์ เป็นตวักระตุน้การอภิปราย การคิดพิจารณาอย่างจริงจงัในสาเหตุของแต่ละ
สถานการณ์ โดยสนทนาถึงภูมิหลงัและการคิดของคนในสถานการณ์นั้น ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียน
ตระหนกัถึงปัญหาในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม และสะทอ้นถึงประเด็นต่าง ๆ ในศาสตร์
ทางการเรียนการสอน คุณธรรม การเมือง และนโยบายทางการศึกษา 
 สมิธ และเรแกน (Smith and Ragan 1999, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2552) กล่าวถึง  
การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาว่าเป็นการเรียนรู้ดว้ยการศึกษากรณีปัญหา ผูเ้รียนจะไดรั้บการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริง และผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการแก้ปัญหานั้น ซ่ึงในการ
แกปั้ญหาผูเ้รียนจะเลือกจดัการกบัหลกัการต่าง ๆ การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 
เพื่อแกปั้ญหาท่ีไม่มีค  าตอบถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว โดยเฉพาะปัญหานั้นตอ้งเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้น
มองได้หลาย ๆ มุมมอง การศึกษาเป็นรายกรณีสามารถพฒันาทักษะการตดัสินใจได้ด้วยการ
พิจารณาหาทางแกปั้ญหาและน าเสนอแนวทางแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อให้
ศึกษาและหาทางแกปั้ญหาโดยเฉพาะและตอ้งมีการเขียนตอบ 
 ไบเล่ย ์(Bailey 2006 : 24) กล่าวถึง การน ากรณีศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใน
ลกัษณะของ แนวคิดหรือหลกัการในเชิงทฤษฎี ระเบียบแบบแผนส าหรับการปฏิบติั จริยธรรมหรือ
คุณธรรม กลวิธี  การจดัการ  และนิสัยการคิด วิสยัทศัน์ หรือการคิดในส่ิงท่ีเป็นไปได ้
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 จินตนา  ยูนิพนัธ์ุ (2536)  กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไวส้รุปไดว้่า  เป็นการ
สอนโดยออ้ม ซ่ึงผูส้อนจดัเตรียมกรณี พร้อมก าหนดแนวทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้พร้อม
กบัเพื่อนผูเ้รียนดว้ยกนัเป็นกลุ่ม โดยมีผูส้อนเห็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ซ่ึง
อาจเป็นการเรียนรู้โดยตรงหรือผูเ้รียนท ากรณีศึกษาดว้ยตนเองนอกหอ้งก็ได ้
 ประกอบ  คุปรัตน์ (2537) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา หมายถึง การน าเสนอ
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์ไดป้ระสบมา อาจจะเป็นในรูปของแต่ละบุคคล กลุ่มคน หรือองคก์ร เป็น
การพรรณนาสถานการณ์จริงในสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ เป็นการ
กระตุน้และเปิดโอกาสให้มีการมองในหลายแง่มุม และให้ผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็น
การสอนท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ผูเ้รียนจะมี
บทบาทในการเขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่รอฟังส่ิงท่ีผูส้อนป้อน หรือเพียงรอจดจ าหรือท าความเขา้ใจ 
 ทิศนา  แขมมณี (2548) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาว่าคือ กระบวนการ
ท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยใหผู้เ้รียนศึกษาเร่ืองท่ี
สมมติข้ึนจากความเป็นจริง และตอบประเดน็ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น แลว้น าค  าตอบและเหตุผลท่ีมา
ของค าตอบนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
 จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไดว้่า
เป็นการน ากรณีศึกษาท่ีสร้างข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้  มาใหผู้เ้รียน
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และตดัสินใจหาทางแกปั้ญหาหรือหาค าตอบ ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็น
รายกลุ่ม ซ่ึงแต่ละกรณีอาจมีวิธีแกปั้ญหา หรือค าตอบทางเดียว หรือหลายแนวทางกไ็ด ้ 
 
 วตัถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 มาสัน  เมเยอร์ และอีเซล  (Mason, Mayer and Ezell 1982, อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ       
เขียวยิง่ 2534 : 6-7) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1. จุดเน้นของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไม่ใช่ทฤษฎี หรือหลกัการท่ีเป็น
นามธรรม แต่เป็น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ กับปัญหาทั้ งหลายท่ีมีอยู่ใน
สถานการณ์นั้น 
 2. เป็นการฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาขอ้ตกลงใจว่า อะไร และส่ิงใด สามารถ
ปฏิบติัการได ้
 จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ (2537 : 55) กล่าวว่า จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นวิธีสอนท่ีมี
วตัถุประสงคมุ่์งเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์   การสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง และการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงใหไ้ด ้วิธีสอนท่ีไดใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว ไดแ้ก่ การใชก้รณีศึกษา 
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 เสริมศรี ไชยศร (2539 : 106-107) กล่าวว่า การใช้กรณีศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหา และเกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ข้ึน ครูผูส้อนจะน ากรณีมาใชใ้น   
เชิงอุปนัย (Inductive) หรือนิรนัย (Deductive) ก็ข้ึนอยู่กับความมุ่งหมายของครูเอง ถา้ใช้ในเชิง
อุปนัย ก็จะเป็นท านองว่าครูยกกรณีให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ เพื่อสรุปปัญหา แนวคิด และแนวทาง
แกปั้ญหาเอง แต่ถา้ใชใ้นเชิงนิรนัย ก็จะหมายถึง ครูอธิบายหลกัการ กฎเกณฑต่์าง ๆ แลว้ยกกรณี
ข้ึนมาประกอบเป็นตวัอยา่งชดัเจนข้ึน 
 วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อฝึกการใชค้วามคิดวิเคราะห์ และแยกแยะประเด็นปัญหาเม่ือเผชิญกบัปัญหา
หรือสถานการณ์หลาย ๆ แบบ ซ่ึงเป็นการมุ่งเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้
แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง 
 2. การพิจารณากรณีศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดขอ้สรุป 
เป็นการท าให้ผูเ้รียนรู้จกัการตดัสินใจอย่างมีหลกัการและมีเหตุผลสนับสนุนได้ปฏิบติัการคิด       
ทุกระดับจากง่ายไปจนถึงการประเมิน  โดยจุดเน้นของกรณีศึกษาจะอยู่ท่ีเน้ือหาของเร่ืองและ       
การอภิปรายประเดน็ปัญหาต่าง ๆ 
 3. เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักวิธีการสืบคน้ความรู้ด้วยตนเอง และน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงได ้
 4. เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  อย่างรู้บทบาทและหน้าท่ี   
ของตนเอง 
 5. เพื่อฝึกและใหโ้อกาสผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สึก และ
เจตคติซ่ึงกนัและกนั 
 ทิศนา  แขมมณี (2548)  กล่าวถึง  วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ว่าเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอให้เกิดปัญหาจริง เป็น
วิธีการท่ีเปิดโอกาสผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ี     
กวา้งข้ึน 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาของนักวิชาการดงัท่ีกล่าวมา 
สรุปไดว้่าวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษามีคือ การฝึกให้ผูเ้รียนได้
เผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้สืบค้นความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้  แลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากกระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดความสามารถวิเคราะห์ และตดัสินใจแกปั้ญหาหรือ
หาค าตอบไดอ้ยา่งเหมาะสม น าสู่ความสามารถในการเผชิญกบัสถานการณ์จริงในอนาคตไดต่้อไป 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 เมลลิช และบริงค ์(Mellish and Brink 1990) ไดเ้สนอความเห็นถึงขั้นตอนของการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไวด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 นักศึกษาศึกษาและท าความเขา้ใจกรณีศึกษา และเตรียมพร้อมท่ีจะวิเคราะห์
วิจารณ์สาระส าคญัในกรณี 
 ขั้นท่ี 2 นกัศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นการใชก้ระบวนการกลุ่มใน
การเรียนรู้ในระยะน้ี นกัศึกษาอาจต่อตา้นขอ้คิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือของตน 
 ขั้นท่ี 3 นกัศึกษาเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยตนเอง และจากการวิเคราะห์
ของกลุ่ม 
 ขั้นท่ี 4 นกัศึกษาจะผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเขา้ดว้ยกนั 
 เอสตนั (Easton 1992 : 12-14) กล่าวถึง ล าดบัขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาวา่ประกอบดว้ยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. การท าความเขา้ใจสถานการณ์ 
 2. การวินิจฉยัขอบเขตของปัญหา 
 3. สร้างทางเลือกในวิธีการแกไ้ขปัญหา 
 4. ท านายผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
 5. ประเมินทางเลือก 
 6. วิเคราะห์ผลออกมาชดัเจน 
 7. ส่ือสารผลลพัธ์ท่ีได ้
 โคลดเนอร์ (Kolodner 1992, อา้งถึงใน นิตยา  โสรีกุล 2547 : 64) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน
การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในการแกปั้ญหาวา่มี 3 ขั้น ดงัน้ี 
 1. การระลึกถึงประสบการณ์เดิม ข้ึนอยู่กับว่ากรณีศึกษานั้นสร้างได้ดีเพียงใด 
เหมาะสมท่ีจะดึงประสบการณ์เดิมเพื่อเขา้ไปอยูใ่นความจ าของผูเ้รียนหรือไม่ ถา้กรณีศึกษานั้น ๆ มี
ความชดัเจนมากกวา่การรับรู้ในกรณีศึกษานั้นกจ็ะดียิง่ข้ึนตามไปดว้ย 
 2. การตีความสถานการณ์ใหม่จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่เป็นกระบวนการของการ
เปรียบเทียบ และจ าแนกความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ 
 3. น าวิธีการแกปั้ญหาแบบเดิมท่ีจ าเป็นตอ้งใชม้าใชใ้นสถานการณ์ใหม่ กล่าวคือ ถา้
การแกปั้ญหาในกรณีศึกษาเดิมมีส่วนส าคญัในการแกปั้ญหาใหม่ได ้ผูเ้รียนกจ็ะยอมรับน าวิธีนั้นเพื่อ
น ามาใช ้แต่ถา้ไม่มีส่วนส าคญัในการแกปั้ญหาวิธีนั้นกจ็ะไม่ไดรั้บความสนใจ 
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 กาญจนา  เกียรติประวติั (2524 : 83) กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นเลือกปัญหาหรือหัวขอ้ท่ีจะศึกษา   ปัญหาท่ีก าหนดควรจะเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจหรือการตีความหมาย  การหาสาเหตุแลวิธีแกปั้ญหานั้น 
 2. ขั้นเลือกกรณีศึกษาตอ้งให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา ปกติผูเ้รียนจะตอ้ง
ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของกรณีศึกษา ดงันั้น ครูจึงตอ้งเตรียมเคร่ืองมือหรือส่ือในการศึกษาใหแ้ก่
ผูเ้รียน การเสนอกรณีศึกษาท าไดใ้นรูปเอกสาร และภาพยนตร์ รูปภาพหรือการแสดงบทบาทสมมติ
กน็ ามาใชเ้ป็นส่ือได ้
 3. ขั้นเตรียมตวัผูเ้รียน คือ การแนะน าจุดมุ่งหมายหรือปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณากับ
ผูเ้รียนก่อนลงมือศึกษา ซ่ึงจะช่วยเร้าความสนใจและจะท าให้ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 4. ขั้นเสนอกรณีศึกษา การสอนอาจท าไดโ้ดยให้ผูเ้รียนอ่านกรณีศึกษาจากเอกสาร
หรือชมภาพยนตร์ ชมการแสดงบทบาทสมมติหรือการฟังเทปบนัทึกเสียง ครูอาจจะเล่ากรณีศึกษา 
ให้ฟังแบบเล่านิทานก็ได ้ขอ้ส าคญัครูตอ้งใชส่ื้อต่าง ๆ มาประกอบการเล่า เช่น ภาพ แลว้ติดภาพ
เหล่านั้นไวเ้ป็นขั้นตอนใหผู้เ้รียนกลบัมาศึกษาเพิ่มเติมไดภ้ายหลงั เพราะมิฉะนั้นจะเกิดการลืมและ
ท าความยุง่ยากใหก้บัการศึกษาในขั้นวิเคราะห์ 
 5. ขั้นวิเคราะห์ ในขั้นน้ีครูควรจดจ าค  าถามต่าง ๆ ท่ีไดเ้ตรียมไวล้งบนกระดานด า เพื่อ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน ค าถามในขั้นน้ีควรเป็นปัญหาท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษา 
โดยตรง ถา้มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีศึกษาโดยตรง การเอ่ยช่ือบุคคลออกมาตรง ๆ จะท าให ้  
ผูเ้รียนมีความรู้สึกว่าไดศึ้กษากรณีศึกษานั้น ๆ อย่างจริงจงั การวิเคราะห์อาจจะกระท าโดยการ
อภิปรายร่วมกนัหรืออภิปรายกลุ่มยอ่ย แลว้ใหต้วัแทนออกมารายงานผล ขอ้ส าคญัครูตอ้งจดบนัทึก
ค าตอบขอ้คิดของผูเ้รียนลงบนกระดานด าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อผูเ้รียนจะไดส้ังเกตพิจารณาผล   
การวิเคราะห์ของตนอีกคร้ังก่อนสรุปขอ้คิดเห็น 
 6. ขอ้สรุปขอ้คิดและหลกัการ ในขั้นน้ีครูตั้งค  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณีศึกษาให้เป็นหลกัการทัว่ไป เป็นขั้นท่ีครูจะได้เสนอ
หลกัการหรือทฤษฎี หรือขอ้ปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษา ซ่ึงครูไดศึ้กษาคน้ควา้ตระเตรียมมาเป็น
อยา่งดีแก่ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีหลกัการ มีแนวปฏิบติักวา้งขวาง 
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 ส าลี  ทองธิว (2536 : 135)  ไดเ้สนอวิธีการใชก้รณีศึกษา  เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์
แบบตอบโต(้Reflective Thinking) ไวด้งัน้ี 
 1. ปูพื้นฐานความคิด ในค่ายสมดุลและการมองในค่ายความขดัแยง้ 
 2. อ่านสรุปสาระจากกรณีศึกษา 
 3. ใหผู้เ้รียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัสรุปสาระโดยโยงกบัประสบการณ์ตรง 
 4. ใหผู้เ้รียนอภิปรายค าถาม ค าตอบ และเหตุผลประกอบค าถามค าตอบนั้น 
 5. ใหผู้เ้รียนหาขอ้สรุปท่ีหลากหลาย 
 ประกอบ  คุปรัตน์ (2537)  ไดเ้สนอแนะขั้นตอนการใชก้รณีศึกษาในการเรียนการสอน
ไวด้งัน้ี 
 1. การวางแผนการสอน ผูส้อนตอ้งเขา้ใจเน้ือหากรณีทุกแง่มุม เตรียมสมาธิในการเป็น
ผูฟั้งและจ าประเด็นการอภิปราย เตรียมค าถามท่ีกระตุน้การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ คงเป็นค าถามท่ีเฉพาะ
ไม่ใช่ค าถามทัว่ไป นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งเตรียมกิจกรรมใหเ้หมาะสม ตอ้งมีความเขา้ใจกระบวนการ
กลุ่ม 
 2. การด าเนินการสอน เร่ิมตั้งแต่การน าเขา้สู่บทเรียน และน าเสนอกรณี ซ่ึงเป็นไปตาม
รูปแบบท่ีไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่การพฒันากรณีศึกษา กิจกรรมของผูเ้รียนในการแสดงความคิดเห็น  
การฟัง  การพูด  การท าความเขา้ใจกับปัญหาในกรณี  การวิเคราะห์ปัญหา   การตดัสินใจและ          
การติดตามการตดัสินใจ ในส่วนน้ีบรรยากาศการเรียนตอ้งผ่อนคลาย จ านวนผูเ้รียนอาจแบ่งเป็น
กลุ่มย่อย ๆ 5-8 คน ก่อนเขา้กลุ่มใหญ่ ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 30 คน ส าหรับกิจกรรมระหว่างเรียน    
2-3 ชั่วโมง หากเวลาน้อยเกินไปจะท าให้เวลาในกระบวนการกลุ่มมีน้อยเกินไป และในส่วนน้ี
ผูส้อนตอ้งลดบทบาทเป็นเพียงผูก้ระตุน้การเรียนรู้เท่านั้น 
 3. การประเมินการสอนอาจประเมินในรูปของแบบวดั และการร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2542) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดทักษะ 9 ประการ คือ ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านการวิเคราะห์        
ทักษะด้านการน าไปประยุกต์ใช้ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการตัดสินใจ           
ทักษะด้านการติดต่อส่ือสาร ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านการวิเคราะห์ตนเอง และทักษะ            
ดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ 
 1. ท าความเขา้ใจในเน้ือหาของกรณีศึกษา (Understanding The Case Situation) 
  1.1 อ่านแลว้ท าความคุน้เคยกบัเน้ือหาในกรณีศึกษา 
  1.2 เกบ็สาระส าคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้
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  1.3 เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจ าลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ใน
เชิงบรรยายสั้น ๆ 
  1.4 ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ 
  1.5 ขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศใน “กรณีศึกษา” ไม่จ าเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้ง 
หรือตรงประเดน็กไ็ด ้จึงตอ้งคาดเดาอยา่งมีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมีในกรณีศึกษา 
 2. การวินิจฉยัปัญหา (Diagnosing Problems) 
  2.1 ปัญหา คือ “ความแตกต่าง” ระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู่กบัส่ิงท่ีคิดว่าควรจะเป็นหรือ
ตอ้งการใหเ้ป็น 
  2.2 ระบุปัญหาต่าง ๆ ใหไ้ด ้(จากกรณีศึกษา) 
  2.3 ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  2.4 พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ 
  2.5 จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาต่าง ๆ 
 3. การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Generating Alternative Solutions) 
  3.1 เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
  3.2 สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการส าหรับการแกปั้ญหา 
  3.3 จดัล าดบัความส าคญัของวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน 
  3.4 พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน 
  3.5 พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการส าหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ ์
  3.6 พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
 4. การพยากรณ์ผลลพัธ์ (Predicting Outcomes) 
  4.1 พิจารณาแต่ละทางเลือก (วิธีการแกปั้ญหา) โดยพยากรณ์ถึงผลลพัธ์ต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนส าหรับแต่ละทางเลือกเม่ือน าไปสู่การปฏิบติั 
  4.2 ตอ้งพยายามพยากรณ์ถึงผลลพัธ์ส าคญั ๆ ของแต่ละทางเลือกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  4.3 ตอ้งระวงัวา่ทางเลือกท่ีจะใชแ้กปั้ญหาจะไม่สร้างปัญหาลูกโซ่ต่อไป 
  4.4 ตอ้งค านึงถึงความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย 
 5. การประเมินทางเลือกต่าง ๆ (Evaluating Alternatives) 
  5.1 พิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกต่าง ๆ 
  5.2 เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  5.3 ประเมินและตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือวิธีการแกปั้ญหาท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่า
เหมาะสมท่ีสุด 
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 6. การสรุปแผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The Analysis) 
  6.1 สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาของกรณีศึกษา 
  6.2 เพิ่มเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 7. การส่ือสารและรายงานผล (Communicating The Results) 
  เตรียมตวัเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์และการส่ือสารท าความเขา้ใจแก่ผูฟั้งและ
อาจารยผ์ูก้  ากบัการใชก้รณีเพื่อการศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบรายงานหนา้ชั้นเรียน
และพิมพเ์ป็นเล่ม  
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 362-363)   กล่าวถึง   ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาวา่  ประกอบดว้ย 
 1. ผูส้อน หรือผูเ้รียนน าเสนอกรณีศึกษา 
 2. ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษา 
 3. ผูเ้รียนอภิปรายประเดน็ค าถามเพื่อหาค าตอบ 
 4. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายค าตอบ 
 5. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของผูเ้รียน  และสรุป   
การเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
 6. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 
 จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการ       
ท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า   กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษานั้นมีลกัษณะส าคญัท่ีจะ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. การเตรียมตวัผูเ้รียน เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนแนะน าจุดมุ่งหมาย ทบทวนประสบการณ์
เดิม และเติมเตม็ความรู้พื้นฐานใหเ้พียงพอต่อการเรียนรู้จากกรณีศึกษานั้น  
 2. การน าเสนอกรณีศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนน าเสนอกรณีศึกษาผา่นส่ือท่ีหลากหลาย
ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้     
 3. การวินิจฉัยและอภิปรายกรณีศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และมุมมองต่อปัญหาตามหลกัการเหตุผลในลกัษณะกระบวนการกลุ่ม   
 4. การประเมินและตดัสิน เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนคิดและตดัสินใจลงขอ้สรุปค าตอบ หรือ
แนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบักรณีท่ีศึกษา และรายงานผลการคิด 
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 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 เอสตนั (Easton 1992 : 7-9) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสามารถ
พัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยช่วยพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ  9 ด้าน 
ประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการประยกุตใ์ช ้ทกัษะความสร้างสรรค ์ทกัษะการ
ตดัสินใจ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการวิเคราะห์ตนเอง และเจตคติ 
 จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ (2537 : 61-64) กล่าวถึง ประโยชน์ของการใชก้รณีศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคใ์นดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
  1.1 การเรียนรู้เชิงการคิด (Cognitive Learning)    ซ่ึงเป็นความคิดเชิงวิจารณญาณ
(Critical Thinking) อย่างมีเหตุผล เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเป็นการเรียนรู้แบบสืบคน้ดว้ย
ตนเอง จากสถานการณ์ท่ีเหมือนจริง โดยครูเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้  (Learning Facilitator) ดว้ย
การตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้การคิด  กระตุน้การหาค าตอบให้ก าลงัใจ  ช้ีแนะการคน้หาค าตอบท่ี           
พึงประสงค ์กระตุน้ให้คน้หาความรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งให้ขอ้มูลย่อนกลบัเก่ียวกบักระบวนการ
เรียนรู้ 
  1.2 การเรียนรู้เชิงเจตคติ  (Affective Learning)    เน่ืองจากในกระบวนการเรียน 
การสอนโดยใชก้รณีศึกษาน้ี ผูเ้รียนตอ้งมีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม โดยมีครูเป็นผูต้ ั้งค  าถามใน
กระบวนการเรียนรู้น้ี หากผูส้อนประสงคจ์ะกระตุน้การเรียนรู้เชิงเจตคติ ผูส้อนก็จะตั้งค  าถามใน
กระตุน้การคิดและการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติ หรือปัญหาเชิงจริยธรรมได ้เม่ือ
ผูเ้รียนมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ท่ีช่วยให้เกิดการรับรู้ค่านิยมพื้นฐานของตนและของเพื่อน  
ผูเ้รียน ตลอดจนเรียนรู้การแสดงออก (ลกัษณะนิสัย) ท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมนั้น ๆ ในสถานการณ์ท่ี
เหมือนสถานการณ์จริง ซ่ึงถือวา่เป็นระดบัขั้นของการเรียนรู้เชิงเจตคติท่ีส าคญั 
  1.3 การเรียนรู้การตดัสินใจและการแกปั้ญหา (Decision Making and Problem 
Solving) กรณีศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงกระบวนการและผลลพัธ์ของการตดัสินใจ และการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง    เม่ือผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีมีอยู่ในกรณีก็จะพบขั้นตอนการ
ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีก าหนด ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ ทั้งน้ีเพราะการตดัสินใจแกปั้ญหา
ตามกระบวนการและขั้นตอนเชิงทฤษฎีนั้น เป็นไปไดย้ากท่ีผูส้อนหรือผูเ้ขียนต าราจะแสดงบริบท
ในสถานการณ์จริงไดค้รบถว้น หากผูเ้รียนไม่มีโอกาสไดพ้บสถานการณ์จริงมาก่อน เม่ือตอ้งเผชิญ
กบัการตดัสินใจอาจมีความยุ่งยากล าบากได ้ดงันั้น การใชก้รณีศึกษาจึงท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ใน  
ส่ิงน้ีดีข้ึน นอกจากนั้นผูส้อนอาจเพิ่มโดยตั้งค  าถามให้นกัศึกษาสืบคน้วิธีการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
แบบอ่ืนในบริบทเดิม แต่ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคน้พบศกัยภาพในการตดัสินใจแกปั้ญหาได ้และ
แสดงบทบาทดว้ยตนเองได ้กจ็ะเป็นการดียิง่ข้ึน 
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 2. ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาลกัษณะเฉพาะ (Attribute) ของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีใกลเ้คียง
กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนัท่ีตอ้งเผชิญเม่ือส าเร็จการศึกษา    ในกระบวนการเรียนการสอน
โดยทัว่ไปผูเ้รียนจะมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอย่างดีว่าในฐานะผูป้ระกอบอาชีพ การมีลกัษณะนิสัย
และการปฏิบติัตนอย่างไร แต่เม่ือเผชิญสถานการณ์จริงแลว้มีปัจจยัภายนอกและภายในตวัผูเ้รียน 
มากมายท่ีเป็นอุปสรรคในการแสดงลกัษณะนิสัย และการปฏิบติัตามท่ีไดเ้รียนรู้มา นอกจากน้ี       
ผูเ้รียนเองยงัจ าเป็นตอ้งพฒันาแนวคิดและลกัษณะเฉพาะตวัในการปฏิบติังานอีกดว้ย เม่ือเป็นดงัน้ี 
การท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสตรวจสอบสภาพการณ์เหมือนจริงในกรณีศึกษาประกอบกบัถา้ไดมี้โอกาส
คิดและแสดงบทบาทเพิ่มเติม จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และพฒันาลกัษณะเฉพาะ 
 3. ช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการสร้างลกัษณะนิสัยของการ
เป็นนกัวิชาการ ซ่ึงจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต การใชก้รณีศึกษา ผูเ้รียนจะมีโอกาส
คิดคน้หาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นกรณีภายใตก้ารตั้งค  าถามของอาจารย ์การสืบคน้น้ีผูเ้รียนอาจกระท าอยา่ง
อิสระคนเดียวหรือเป็นกลุ่มกไ็ด ้เม่ือสืบคน้และติดตามเก่ียวกบัทางเลือกอยา่งอ่ืนท่ีมีความเป็นไปได้
แล้ว ผูส้อนหรือผูเ้รียนด้วยกันจะให้ขอ้มูลยอ้นกลับอย่างจริงใจ ซ่ือสัตย์ ในลักษณะของการ
ประคบัประคองให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัของบรรยากาศการสอนท่ีส่งเสริม 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีกรณีศึกษาผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองในเวลาท่ีเหมาะสมและ
สถานการณ์ท่ีตอ้งการ หากผูส้อนไดจ้ดัเตรียมแนวทางการศึกษาดว้ยตนเองไวใ้ห้ครบถว้นไดอี้ก
ดว้ย 
 4. ช่วยให้ผูเ้รียนขยายขอบเขตความรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของการสร้างองคค์วามรู้ การขยายขอบเขตความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็น
บทบาทหน้าท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของการสร้างสมองค์ความรู้จากประสบการณ์ ก็จะแตกต่างกัน
ออกไป ซ่ึงในลกัษณะน้ีกรณีศึกษาจะมีลกัษณะเด่นกว่าการสอนแบบอ่ืนตรงท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษา
ดว้ยตนเองจากกรณีศึกษาเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก หรือผูส้อนอาจน าเสนอกรณีศึกษาในกลุ่มผูเ้รียนซ ้ าอีก  
แต่ตั้งค  าถามอีกแง่มุมหน่ึง 
 5. ช่วยให้ผูส้อนมีการควบคุมก ากบัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดง่้ายข้ึน 
และสอดคลอ้งกบัระดบัของผูเ้รียน การพฒันากรณีศึกษาเพื่อใชใ้นการสอน ผูส้อนสามารถจดัท า
ขอ้มูลของสถานการณ์ได้อย่างหลากหลาย ตั้ งแต่สถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมาก แม้ว่าการ
น าเสนอขอ้มูลในกรณีศึกษาจะเป็นส่ิงท่ีตรงกบัสภาพการณ์จริง การคดัขอ้มูลบางส่วนออกเพื่อให้
การศึกษากรณีง่ายข้ึนกบันกัศึกษาท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเชิงทฤษฎี และประสบการณ์เหมือน 
การจดัเตรียมสถานการณ์จ าลองนั้น มกัจะไม่กระท า ทั้งน้ีเพราะการน าเสนอขอ้มูลในกรณีจะเป็น
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การน าเสนอขอ้มูลท่ีครบถว้นตามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง แต่การใชก้รณีให้เหมาะกบัระดบั
ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน ผูส้อนจะใชค้  าถามในระดบัท่ีต่างกนั 
 6. ผูส้อนใช้กรณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีครบถ้วนได้       
การน าเสนอกรณี เป็นตวักระตุน้ให้นักศึกษาคิดและแสดงออกถึงการปฏิบติัในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึง
อาจเป็นการเรียน หรือการปฏิบติัจริง จะเป็นการตรวจสอบหรือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน โดยใช้สถานการณ์ท่ีเหมือนจริง เป็นวิธีการประเมินผลท่ีประหยดั มีประสิทธิภาพ และ       
ผูส้อนเลือกใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 
 เสริมศรี ไชยศร (2539 : 109-110) กล่าวถึง ขอ้ดีของการใชก้รณีศึกษาประกอบการเรียน
การสอนวา่เป็นพฒันาส่ิงต่อไปน้ี 
 1. ความคิดเก่ียวกบัการปฏิบติั (Learning by Doing) 
 2. ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem – Solving Skills) 
 3. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 4. การคิดและด าเนินการดว้ยตนเอง (Self Direction) 
 5. การอุทิศตนวา่มีพนัธะสญัญากบัภาระหนา้ท่ี (Personal Commitment) 
 6. ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีลึกซ้ึงถ่องแทแ้ละกวา้งขวาง 
 7. การประยกุตค์วามรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาก่อน 
 8. ทศันคติ ต่อส่ิงต่าง ๆ 
 9. ความเตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 10. ความเช่ือมัน่วา่การตดัสินใจของตนมีความส าคญัและเช่ือถือได ้
 11. ความสามารถวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ในกลุ่มทั้งในดา้นเน้ือหาและกระบวนการ 
 12. แรงจูงใจท่ีเรียนส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 364) กล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไวว้า่ 
 1. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้ รียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 
 2. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง และไดฝึ้ก
แกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งเส่ียงกบัผลท่ีจะเกิดข้ึน ช่วยให้เกิดความพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาเม่ือเผชิญปัญหา
นั้นในสถานการณ์จริง 
 3. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากกนัและกนั 
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 4. เป็นวิธีสอนท่ีให้ผลดีมากส าหรับกลุ่มผู ้เ รียนท่ีมีความรู้  และประสบการณ์
หลากหลายสาขา 
 
 จากขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การจดั   
การเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษานั้น ช่วยพฒันาทกัษะการคิดท่ีหลากหลายของผูเ้รียน ทั้งทกัษะ
การคิดระดบัต ่า ไปจนถึงทกัษะการคิดระดบัสูง ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา 
ตลอดจนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการฝึกการคิดและตดัสินใจอยา่งรัดกุม รอบคอบก่อนเผชิญ
สถานการณ์จริง เป็นวิธีการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และส่งเสริมทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
 ส าหรับขอ้จ ากัดของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษานั้น   มีนักวิชาการบางท่าน
น าเสนอไวโ้ดยสรุปว่า หากกลุ่มผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกนั การเรียนรู้อาจไม่
กวา้งเท่าท่ีควร เพราะผูเ้รียนมกัมีมุมมองคลา้ยกนั นอกจากน้ีแมปั้ญหาและสถานการณ์จะใกลเ้คียง
กบัความเป็นจริง แต่ก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ กบัผูเ้รียน ความคิดในการแกปั้ญหาจึงมกัเป็นไปตาม
เหตุผลท่ีถูกท่ีควร ซ่ึงอาจไม่ตรงกบัการปฏิบติัจริงได ้(ทิศนา  แขมมณี 2552 : 364) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควร
ระมดัระวงัเพื่อสามารถจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีดงักล่าวไดบ้รรลุผลท่ีสุด 
 
 เทคนิคและข้อเสนอแนะทีช่่วยให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณศึีกษาบรรลุผล 
 นทัติง (Nutting 1973 : 35-39) ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. การปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษา จะเป็นผลรวมของการตอบสนองท่ีเฉียบคม  
จะไม่ถูกจ ากดัดว้ยล าดบั หรือขอบเขตของเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึง แต่อาจเป็นเน้ือหาจากสาขาอ่ืนๆ 
หรือเป็นการบูรณาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนั 
 2. การปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษามีท่ีมาจากความตอ้งการของผูเ้รียนเอง 
 3. ผูเ้รียนจะท างานอย่างมีอิสระตามแนวทางของเขาเอง โดยสร้างการตดัสินใจดว้ย
ตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงท่ีปรึกษา แนะน าแนวทาง และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคล 
 4. ภาระหนา้ท่ีในการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษา จะตอ้งถูกวางแผนและปฏิบติัให้ส าเร็จลง
ไดใ้นแต่ละคร้ังโดยรวมประสบการณ์การเรียนรู้ใหมี้จุดเร่ิมตน้และจุดสุดทา้ยท่ีมีขอบเขตท่ีแน่นอน
ภายในคาบเวลาท่ีสัมพนัธ์กบัความสนใจในระดบัสูงของผูเ้รียน โดยไม่มากเกินไปและไม่น้อย
เกินไป 
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 5. คุณค่าทางการศึกษาของปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาจะไม่ข้ึนอยู่กบัการศึกษา
เน้ือหาสาระ  แต่จะถูกตดัสินดว้ยคุณภาพของประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าเน้ือหาท่ีจะไดรั้บ    
การเพิ่มพนูความรู้คือ ผลผลิตแต่ไม่ใช่เป้าหมาย 
 6. กรณีศึกษาท่ีน ามาใชอ้าจเป็นโครงงาน ความพยายามท่ีจะแกปั้ญหา ความตั้งใจท่ีจะ
ไดรั้บขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ หรือการรวมกนัของส่ิงเหล่าน้ี 
 ชมิดท ์(Schmidt 1983 : 11-12)  กล่าวถึง   สภาวการณ์ 3 ประการ  ท่ีช่วยสนบัสนุน  
การเรียนรู้ (Three Conditions that Facilitate Learning) ในการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ มีความรู้ท่ีเหมาะสม เพียงพอท่ีจะแกปั้ญหาได ้สภาวการณ์ส าคญัท่ีจะ
สนบัสนุนใหเ้กิดไดมี้ 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การกระตุน้ความรู้เดิม (Activation of Prior Knowledge)    ความรู้เดิมของผูเ้รียน   
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มาก จึงควรกระตุน้ความรู้เดิมออกมาจากความทรงจ าของผูเ้รียน           
ใหน้ าออกมาใชใ้หม้ากท่ีสุด โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้เดิมมาเสริมความรู้ใหม่ 
 2. เสริมความรู้ใหม่ (Encoding Specificity) ประสบการณ์ท่ีจดัใหก้บัผูเ้รียน จะช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ใหม่มากยิ่งข้ึน ถา้ผูส้อนช่วยแปลความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้มี
ความคลา้ยคลึงกนั ระหว่างส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้กบัส่ิงท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชม้ากเท่าไร ก็จะยิ่งน าไปใช้
ไดดี้ข้ึนเท่านั้น 
 3. ต่อเติมความเขา้ใจใหส้มบูรณ์  (Elaboration of Knowledge)   ความเขา้ใจในขอ้มูล  
ต่าง ๆ จะสมบูรณ์ได ้หากผูเ้รียนมีโอกาสเสริมต่อความเขา้ใจนั้นดว้ยการกระท าหลาย ๆ อยา่ง เช่น 
การตอบค าถาม การจดบันทึก การอภิปรายกับผูอ่ื้น การสรุป การตั้ งและทดสอบสมมติฐาน            
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กิดความจ าไดอ้ยา่งแม่นย  าและสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 363) กล่าวถึง เทคนิคและขอ้เสนอแนะในการใชก้รณีศึกษาให้
มีประสิทธิภาพวา่ประกอบดว้ย 
 1. การเตรียมการ ก่อนการสอน ผู ้สอนจ าเป็นต้องเตรียมกรณีศึกษาให้พร้อม 
กรณีศึกษาท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีสาระ    ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์           
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง กรณีท่ีน ามาใชส่้วนใหญ่มกัเป็นเร่ืองท่ีมีสถานการณ์ปัญหา
ขดัแยง้ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน หากไม่มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาขดัแยง้ ผูส้อนอาจใช้
วิธีการตั้งประเด็นค าถามท่ีทา้ทายให้ผูเ้รียนคิดก็ได ้ผูส้อนอาจน าเร่ืองจริงมาเขียนเป็นกรณีตวัอยา่ง 
หรืออาจใชเ้ร่ืองจากหนงัสือพิมพ ์ข่าว และเหตุการณ์ รวมทั้งจากส่ือต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ 
วีดิทศัน์ เป็นตน้ เม่ือไดก้รณีท่ีตอ้งการแลว้ ผูส้อนจะตอ้งเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการอภิปราย
เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 
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 2. การน าเสนอกรณีศึกษา ผูส้อนอาจะเป็นผูน้ าเสนอกรณีศึกษา หรืออาจใชเ้ร่ืองจริง
จากผูเ้รียนเป็นกรณีศึกษาก็ได ้(แต่ครูตอ้งมีความช านาญในการวิเคราะห์กรณีศึกษานั้น และตั้ง
ประเด็นค าถามไดเ้ร็ว) วิธีการน าเสนอท าไดห้ลายวิธี เช่น การพิมพเ์ป็นขอ้มูลมาให้ผูเ้รียนอ่าน     
การเล่ากรณีศึกษาให้ฟัง หรือน าเสนอโดยใชส่ื้อ เช่น สไลด ์วีดิทศัน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผูเ้รียน
แสดงเป็นละครหรือบทบาทสมมติกไ็ด ้
 3. การศึกษากรณีศึกษาและการอภิปราย ผูส้อนควรแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อยและให้
เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษากรณีศึกษา และคิดหาค าตอบ ไม่ควรให้ผูเ้รียนตอบประเด็นค าถาม 
ทนัที ผูเ้รียนแต่ละคนควรมีค าตอบของตนเตรียมไวก่้อน แลว้จึงร่วมกนัอภิปรายเป็นกลุ่ม และ
น าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนกนั ผูส้อนพึงตระหนกัว่าการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาน้ี มิไดมุ่้งท่ีความถูกตอ้งของค าตอบ ค าถามส าหรับการอภิปรายน้ี ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือ
ผิดอย่างชดัเจนแน่นอน แต่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเห็นค าตอบและเหตุผลท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนมีความคิดท่ีกวา้งข้ึน มองปัญหาในแง่มุมท่ีหลากหลายข้ึน อนัจะช่วยใหก้ารตดัสินใจมีความ
รอบคอบข้ึน  ด้วยเหตุน้ีการอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปท่ีเหตุผลหรือท่ีมาท่ีผูเ้รียนใช้ใน       
การแกปั้ญหาเป็นส าคญั 
 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนโดยใช้กรณีศึกษา 
 นกัวิชาการเสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนโดยใชก้รณีศึกษาซ่ึงจะช่วย
ใหก้ารจดัการเรียนรู้ลกัษณะดงักล่าวประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 
 เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิ่ง (2534 : 71) ไดก้ล่าวเก่ียวกบับทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนไวด้งัน้ี 
ปกติแลว้บทบาทเบ้ืองตน้ของผูส้อน จะเป็นเพียงช้ีแนวทางการอภิปราย หรือถามดว้ยค าถามหลกั 
เพียงเพื่อให้มัน่ใจว่าการอภิปรายไม่ออกไปนอกหลกัสูตร ผูส้อนจะไม่ให้ค  าตอบแก่ผูเ้รียนอย่าง
เด็ดขาด เพราะจุดเนน้ของการเรียนการสอนโดยการใชก้รณีศึกษานั้น ผูส้อนจะบงัคบัให้ผูเ้รียนได้
พฒันาทกัษะในการใชค้วามคิดอย่างหนัก ผูส้อนอาจจะเตรียมค าถามไวใ้ห้ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็น เช่น ท่านคิดว่าเป็นอะไร ท่านคิดว่าควรท าอย่างไร ท่านเห็นดว้ยกบัท่ีเพื่อนท่านไดเ้สนอ 
ความเห็นหรือไม่ ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไร เป็นตน้ ผูเ้รียนจึงจะตอ้งเตรียมตวัเก่ียวกับ
กรณีศึกษา ท่ีจะตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนนั้นเป็นอยา่งดี มิฉะนั้นผูเ้รียนจะไม่สามารถมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
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 วารี  ถิระจิตร (2534 : 201)  ไดก้ล่าวถึง  บทบาทของครูท่ีสอนโดยใชก้รณีศึกษาไวว้่า  
ครูควรใชห้ลกัในการปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ศึกษาจุดประสงค์ว่าจะก าหนดให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใดบา้ง แลว้ก าหนด
เน้ือหาใหต้รงตามจุดประสงคน์ั้น ๆ 
 2. คดัเลือกกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมกบัจุดประสงค ์และเน้ือหาไดเ้หมาะกบัผูเ้รียนใน
เร่ืองความสนใจ ประสบการณ์ และวยัของผูเ้รียน 
 3. สร้างกรณีศึกษา อาจสร้างข้ึนเองโดยสมมติเร่ืองราวข้ึนมา หรือเลือกเหตุการณ์จาก
หนงัสือพิมพ ์หรือเร่ืองจริงตามความเหมาะสม 
 4. สร้างประเด็นปัญหาให้กับนักเรียนได้วิเคราะห์  อธิบาย  ถกเถียง   เพื่อช่วยใน        
การตดัสินใจในการแกป้ระเดน็ปัญหานั้น ๆ เพื่อประกอบอภิปรายและสรุป 
 ส าหรับบทบาทของผูเ้รียนนั้น ซิลเวอร์แมน เวลตี และไลออน(Silverman, Welty and 
Lyon 1992 :อา้งถึงในวารีรัตน์  แกว้อุไร 2541) กล่าวว่า นกัศึกษาครูจะตอ้งเตรียมตวัส าหรับศึกษา
กรณีศึกษาทีละขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ท าความเขา้ใจบริบทของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ก่อนท่ีจะอ่านกรณีศึกษาจะตอ้งท า
ความเขา้ใจกบักรอบของงานทั้งหมดท่ีใชใ้นกรณีศึกษา และจุดท่ีผูส้อนตอ้งการเนน้ 
 2. อ่านกรณีศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้สังเกตโดยทัว่ไป โดยพยายามอ่านกรณีศึกษาค่อนขา้ง
เร็ว เพื่อให้ไดแ้นวคิดทัว่ไปว่ามนัเก่ียวกบัอะไร อะไรเกิดข้ึน ใครมีบทบาทส าคญั ปัญหาคืออะไร 
และประเดน็ในกรณีศึกษาเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมอบหมายทั้งหมดอยา่งไร 
 3. วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยอ่านกรณีศึกษาตลอดเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบอีกคร้ัง  
บนัทึกบทบาทท่ีส าคญั และความสัมพนัธ์กบัแต่ละส่ิง พยายามท าความเขา้ใจปัญหา ทั้งส่ิงท่ีเผยให้
เห็นอยา่งชดัเจนและเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ พยายามท าความเขา้ใจของมุมมองจากกรณีศึกษาว่าใครเป็น  
ผูท่ี้ใหข้อ้มูล บอกถึงผลกระทบอะไรท่ีไดจ้ากมุมมองน้ี ท่ีอาจจะมีอยูใ่นกรณีศึกษา ตั้งรายการค าถาม
ท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ แลว้ช้ีวา่ขอ้มูลใดท่ีตอ้งการมี ในตอนทา้ยของขั้นตอนน้ีจะตอ้งไดว้่าปัญหาคืออะไร 
และสาเหตุของปัญหาคืออะไร 
 4. คน้หาขอ้มูลจากภายนอกประกอบแหล่งขอ้มูลจากภายนอก เช่น ต าราอาจจ าเป็น
ส าหรับท าความเขา้ใจกบัปัญหา และการพฒันาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 5. พฒันาแนวทางในการแก้ปัญหา พยายามมองหาทั้ งจุดดีและจุดด้อยของแต่ละ
แนวทางวิธีในการแกปั้ญหา ไม่มีแนวทางใดของการแกปั้ญหาท่ีจะไม่มีจุดอ่อน เตรียมตวัส าหรับ
การเสนอแนวคิดในชั้นเรียนจุดยืนของแนวทางแก้ไขปัญหาควรมีทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับ           
มาสนบัสนุน 
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 จากส่ิงท่ีกล่าวมาพบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะ
ด าเนินตามกระบวนการท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งน าเทคนิคและขอ้เสนอแนะต่าง ๆท่ี
นกัวิชาการเสนอไวม้าประยกุตใ์ช้ นอกจากน้ีผูส้อน และผูเ้รียนยงัตอ้งปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสมจึงจะเป็นปัจจยัของความส าเร็จตามเป้าหมายของวิธีสอนโดยใช้
กรณีศึกษาดงักล่าว 

 
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 
           การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ( Instructional System Design) มีท่ีมาจาก
แนวคิดในการใชก้ระบวนการของระบบ (system approach) เพื่อพฒันาการเรียนการสอน มีช่ือเรียก
ตามท่ีนกัวิชาการเสนอไวแ้ตกต่างกนั ไดแ้ก่ การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ( Instructional System Design) การออกแบบและ
พฒันาการสอน (Instructional Design and Development) เป็นตน้ ทั้งน้ีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย
ของระบบ ( System ) ไวด้งัน้ี 
 บานาธี ( Banathy 1968 : 12 ) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าระบบว่า ระบบ หมายถึง
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีปฏิสัมพนัธ์กนั  องคป์ระกอบทั้งหลายเหล่าน้ี
จะร่วมกนัท างานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อใหบ้รรลุถึงจุดหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้  
 วอง ( Wong 1971 : 7) ใหค้วามหมายของระบบว่า  ระบบ หมายถึง การรวมกลุ่มของ
ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้   
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 68) กล่าวว่า ระบบ เป็นหน่วยรวมท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ 
หรือองคป์ระกอบท่ีเรียกว่า   ระบบยอ่ย ( subsystem )   ระบบเหล่าน้ีต่างมีความสัมพนัธ์กนัและท า
หนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีก าหนด   ระบบจะท าหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัอภิระบบ  
( supra system )           
 บุญชม ศรีสะอาด (2537:5) กล่าวถึงระบบว่า หมายถึง การท าหนา้ท่ีหรือจดัไวอ้ยา่งเป็น
ระเบียบของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบนั้น มีความสัมพนัธ์หรือเสริมกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้
          กิดานนัท ์มลิทอง ( 2540 : 64) ให้ความหมายว่า ระบบ หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมด
ประกอบด้วยส่วนย่อยหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กัน ประกอบด้วยขอ้มูลน าเข้า ( Input) 
กระบวนการ ( Process) ผลลพัธ์ ( Output ) และขอ้มูลยอ้นกลบั ( Feedback)  
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 ส าหรับการออกแบบการเรียนการสอนมีหลายความหมาย ซ่ึง ซารา แมคเนล ( Sara 
Mcneil, 2009 : 1-2) ไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 
  การออกแบบการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา ( Instructional Design as a Discipline) 
เป็นสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์การสอนและกระบวนการพฒันายทุธศาสตร์และการปฏิบติั
ตามยทุธศาสตร์นั้นๆ 
         การออกแบบการสอนคือวิทยาศาสตร์ ( Instructional System Design is a Science) 
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเป็นวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ยขั้นตอนการออกแบบ การ
พฒันา การทดลองใช ้การประเมินผล และการบ ารุงรักษา ภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนดไว ้โดยเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 
 การออกแบบการสอนคือความจริง ( Instructional System Design is a Reality) 
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้เน่ืองจากอาศยัหลกัการของ
การใชเ้หตุและผล 
 การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ ( Instructional Design as a Process) 
เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีใชท้ฤษฎีการเรียนรู้และการสอนเพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของการสอน 
เป็นกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้และการ
พฒันาระบบการถ่ายโอนความรู้เพื่อสนองตอบความตอ้งการดงักล่าว  การออกแบบครอบคลุมถึง
การพฒันาส่ือและกิจกรรมการสอน  การทดสอบและประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของ
ผูเ้รียน 
 กาญจนา คุณารักษ ์( 2545 : 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าแนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นรากฐานของการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการน ากระบวนการของ
วิธีการเชิงระบบ ( System Approach) มาใช ้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ    
( Efficiency) และประสิทธิผล ( Effectiveness) เน่ืองจากระบบไดมี้กลไกและโครงสร้างหลกัใน
การท างานอยา่งนอ้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีน าเขา้/ตวัป้อน ( Input )  กระบวนการ ( Process) 
ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output) ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้จาก
หลายๆทฤษฎี มีการปรับปรุง แก้ไขการท างานในตัวของมันเองโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ               
( Feedback ) และในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั โดย
เป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสมัพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ยๆ 
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 นอกจากน้ียงักล่าวถึงองคป์ระกอบของระบบการเรียนการสอนวา่ประกอบดว้ย 
 1.  ตวัป้อน ( Input ) ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียน หลกัสูตร ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียน 

2. กระบวนการด าเนินงาน ( Process ) คือ การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ยการเตรียมความพร้อมการด าเนินการสอนการสร้างเสริมทกัษะและกิจกรรมสนบัสนุน 
 3. การควบคุม ( Control ) คือ การควบคุมดูแลให้การเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ผลผลิต(Output) คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นพุทธ
พิสัย จิตพิสัย และสามารถน าความรู้นั้นไปใชใ้นการด ารงชีวิตและแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัซ่ึงผลท่ี
ไดรั้บในการเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะท าให้ผูส้อนทราบลกัษณะของความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน
หรือพฤติกรรมความพร้อมท่ีจะรับการสอนก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 

5. ขอ้มูลป้อนกลบั ( Feedback) คือการวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัจากท่ีการสอนไดผ้า่นไป 
แลว้หากผลผลิตท่ีไดจ้ากการสอนต ่ากวา่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวจ้  าเป็นตอ้งวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป (กาญจนา คุณารักษ ์2539 : 41-46) 

 ครูส ( Kruse 2007) เสนอแบบรูปแบบ การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบท่ี
เรียกวา่ ADDIE Model  ประกอบดว้ยขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี 
 1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
(Assess and Analyze Needs) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 
 2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบ     
ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมาย (Deign Instruction)  
 3. ขั้นพฒันา (Develop Phase)   เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียน       
การสอน (Develop Materials) 
 4. ขั้นน าไปใช้ (Implement Phase)    เป็นการน านวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้
ประกอบด้วย การวางแผนในการบริหารจัดการในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase)  ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผล
ของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 
 ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์( Dick, Carey and  Carey, 2004 :38) กล่าวถึงรูปแบบการ
ออกแบบการสอนเชิงระบบ วา่มีองคป์ระกอบ 10 ประการ คือ 
 1. การระบุเป้าประสงคก์ารเรียนการสอน (Identify Instructional Goal)  
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 2. การด าเนินการวิเคราะห์การเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) 
 3. การวิเคราะห์ผูเ้รียนและคุณลกัษณะผูเ้รียน (Analyze Learners and Contexts) 
 4. การเขียนจุดประสงคก์ารปฏิบติั (Write Performance Objectives) 
 5. การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล (Develop Assessment Instruments) 
 6. การพฒันากลยทุธ์การเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) 
 7. การพฒันาและเลือกวสัดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instrument) 
 8. การออกแบบและด าเนินการประเมินผลยอ่ยในการจดัการเรียนการสอน (Design and 
Conduct Formative Evaluation of Instruction)  
 9. การออกแบบและด าเนินการประเมินผลรวม (Design and Conduct Summative 
Evaluation of Instruction) 
 10. ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (Revise Instruction) 
 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 44) ไดใ้ชแ้นวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ในการพฒันารูปแบบการสอน สรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 
 2. ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางในการ
จดัความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยในการคน้หาองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ี
จะช่วยให้รูปแบบมีประสิทธิภาพเม่ือน าไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเป็นส่ิงท่ีตอ้งน ามา
พิจารณาในการจดัองคป์ระกอบต่างๆและจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้งหลาย การน าขอ้มูล
จากความเป็นจริงมาใชใ้นการสร้างรูปแบบจะช่วยขจดั หรือป้องกนัปัญหาซ่ึงจะท าให้รูปแบบนั้น
ขาดประสิทธิภาพ 
 4. ก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ไดแ้ก่การพิจารณาว่ามีอะไรบา้งท่ีสามารถช่วยให้
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ ในขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยั ความคิดสร้างสรรค์และความ
ละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถก าหนดองคป์ระกอบท่ีจะเอ้ือใหรู้ปแบบนั้นประสบความส าเร็จได ้
 5.     ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนนั้นจะตอ้งน าองคป์ระกอบต่างๆมาจดัเป็น
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการคิดและด าเนินการในขั้ นต่อไป โดยทุกกระบวนการมี
ความสมัสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
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 6.  จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยพิจารณาว่าองคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็น
ผลข้ึนต่อกนัในลกัษณะใด สางใดควรมาก่อนมาหลงั ส่ิงใดสามารถด าเนินการคู่ขนานไปได ้ขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีอาจใชเ้วลาในการพิจารณามาก 
 7. สร้างสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆโดยแสดงใหเ้ห็นถึงผงัจ าลองขององคป์ระกอบ
ต่างๆ 
 8.    ทดลองใชรู้ปแบบเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 
 9. ประเมินผล โดยการศึกษาผลท่ีเกิดจากการทดลองใชรู้ปแบบว่าไดผ้ลตามเป้าหมาย
ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
 10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยการน าผลทดลองมาปรับปรุงแบบใหดี้ยิ่งข้ึนจะเห็นไดว้่าการ
พฒันารูปแบบโดยใชแ้นวคิดของการจดัระบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย ท าใหส้ะดวกต่อการ
น าไปสู่การปฏิบติัจริง 
 
 จากส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปไดว้่า การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ        
(ISD : Instructional System Design  หรือ ID : Instructional Design )  หมายถึง กระบวนการ
ออกแบบนวตักรรมการเรียนการสอน เพื่อน ามาใชพ้ฒันาคุณภาพการเรียนการสอน หรือแกปั้ญหา
การเรียนการสอนโดยประยกุต์วิธีการเชิงระบบ ในการออกแบบและพฒันา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้โดยสามารถตรวจสอบและ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขไดใ้นทุกขั้นตอน   
 

รูปแบบการสอน 
 
 การจดัการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคเ์ป็นการด าเนินการท่ีเป็นระบบ
และมีกระบวนการชดัเจน ทั้งน้ีมีรูปแบบการสอนท่ีผา่นการศึกษาวิจยัโดยนกัวิชาการ และน าเสนอ
ไวเ้ป็นแบบอยา่งส าหรับการน ามาประยกุตสู่์การปฏิบติัอยูห่ลายรูปแบบ นอกจากน้ีผูส้อนอาจมีการ
พฒันารูปแบบการสอนโดยอาศยักระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเป็นแนวทาง
เพื่อให้ไดรู้ปแบบการสอนท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถน าไปใชเ้พื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน
ไดต่้อไป 
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ความหมายของรูปแบบการสอน 
          นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของรูปแบบการสอน      
ไวด้งัน้ี 
           เซเลอร์ ( Sayler 1981 : 271 ) ใหค้วามหมายของรูปแบบการสอนโดยสรุปว่า หมายถึง 
แบบหรือแผนของการสอนท่ีมีการจดักระท าพฤติกรรมข้ึนจ านวนหน่ึงซ่ึงมีความแตกต่างกนั เพื่อ
จุดหมาย หรือเนน้เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 จอยซ์และเวล ( Joyce and Weil 1996 : 7)  ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการ
สอนว่า หมายถึง แบบบหรือแผนท่ีน าไปใช้ส าหรับช่วยในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็น
แนวทางในการสอนของครูท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดข้อ้ความรู้ ความคิด ทกัษะ ค่านิยม วิธีการคิด และ
วิธีการแสดงออกในกาสรเรียนรู้ของตนเองใหง่้ายและมีและสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนวา่ หมายถึงสภาพ 
หรือ ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ย่างมี
ระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดย
ประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอน
ต่างๆท่ีสามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการหรือแนวคิดท่ียึดถือ ดงันั้น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนจึงตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆดงัน้ี 
  1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลกัการ
ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นๆ 
  2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน 
  3. มีการจดัระบบ คือ มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบ
ให้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพ
ของระบบ 
  4. มีการอธิบายกระบวนการเรียนกาสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะท่ี
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของระบบนั้นๆ 
 
  สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลกัษณะของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความ
เช่ือต่างๆโดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่างๆเขา้มาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้น
เป็นไปตามหลกัการท่ียึดถือ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอนของครูเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
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การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน 
  ส าหรับการจดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนไวเ้พื่อใหส้ะดวกต่อการน าไปใชด้งัน้ี 
  จอยซ์และเวล(Joyce and Weil (2009 :68) ไดจ้ดักลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอน
ไว ้4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะทางสังคม (Social Models) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาบุคคลในการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ โดยใช้
หลกัการประนีประนอมในการแกปั้ญหา และสร้างสัมพนัธไมตรีกบัผูอ่ื้น การมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น
โดยใชห้ลกัการประชาธิปไตย และการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบน้ีไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบจากกลุ่ม (Group Investigation) รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซกัคา้น (Jurisprudential Inquiry) เป็นตน้ 

2.   รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นพฒันาด้านการประมวลขอ้มูลสารสนเทศ 
(Information Processing Models) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนโดยมุ่งเนน้ความส าคญัท่ี
สมรรถภาพในการคิดและวิธีการในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment) รูปแบบการเรียนการสอนคิดเชิงอุปมาน 
(Inductive Thinking) รูปแบบการเรียนการสอนฝึกการคิดสืบสอบ (Inquiry Training) รูปแบบการ
เรียนการสอนจ า (Mnemonics) เป็นตน้ 

3. รูปแบบการเรียนการสอนเนน้การพฒันาบุคคล (Personal Models) เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาตวับุคคลโดยเนน้ท่ีกระบวนการสร้าง และการพฒันาตวับุคคลทั้ง
ทางดา้นกายจิตใจและอารมณ์ มุ่งให้ผูเ้รียนรูจกัแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์รอบๆตวั 
เช่น รูปแบบการเรียนการสอนโดยออ้ม (Non-directive) รูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตวัเอง (Self-esteem) 

4.   รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน   โดย
ใชห้ลกัของการให้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบรอบรู้ (Mastery 
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction) เป็นตน้ 

 
ทิศนา แขมมณี (2548 : 204-206) ไดศึ้กษา การประมวลรูปแบบการเรียนการสอน

ต่างๆท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ และน ามาจดัแบ่งเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี  
1. รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาดา้นพทุธิพิสัย (Cognitive Domain) ซ่ึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน

เกิดความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาสาระต่างๆท่ีอาจอยู่ในรูปของขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ หรือ
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ความคิดรวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบ
ระบบพฤติกรรมของผูเ้รียน (Behavior Systems Models) รูปแบบเรียนการสอนเน้นความจ า 
(Mnemonics) เป็นตน้ 

2. รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบท่ีช่วย
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์เช่น รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยซกัคา้น (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาท
สมมติ (Role Playing Model) เป็นตน้ 

3. รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นรูปแบบท่ี
มุ่งในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการปฏิบติั การกระท าหรือการแสดงออกต่างๆ เช่น 
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮโรว ์(Harrow’s Instructional Model for Psychomotor 
Development) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for 
Psychomotor Development) เป็นตน้ 

4.  รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบการท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการด าเนินการต่างๆซ่ึงอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา
กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการท างานร่วมกัน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน 
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) 
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Models)       
เป็นตน้ 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีเนน้
การพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่างๆของผูเ้รียนไปพร้อมๆกนัโดยใชก้ารบูรณาการทั้งดา้นเน้ือหาสาระ 
และวิธีการ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model) เป็นตน้ 

   
 จากการจดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวีคิดในการจดัหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และเป็นแนวทางส าหรับการน ารูปแบบการสอนไปใช้ให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้งดา้นการพฒันาสติปัญญา เจตคติ หรือทกัษะกระบวนการต่าง ๆ  
 
การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบมีหลายๆลกัษณะข้ึนอยู่กบัวิธีคิด
และความคิดรวบยอดเชิงระบบของแต่ละบุคคลซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์และเวล
(Joyce and Weil 2009 : 1 – 9) ท่ีไดน้ าเสนอในหนงัสือ “Models of Teaching” ประกอบไปดว้ย
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ส่วนต่างๆ ประกอบดว้ยท่ีมาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) รูปแบบการ
เรียนการสอน (The Model of Teaching) ซ่ึงกล่าวถึง โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax) ระบบสังคม 
(Social System) หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) ระบบสนบัสนุน (Support System) 
การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้(Application) และ ผลการเรียนการสอน และองคป์ระกอบ 
สมรรถนะ หรือปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน (Instructional and Nurturing Effects) สรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี   
 จอยซ์และเวลล ์( Joyce and weil : 2009 : 9) เสนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเร่ิม
จากการเสนอภาพใหเ้ห็นเหตุการณ์ในหอ้งเรียน ( scenario ) โดยใชก้ารเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียน
เป็นผูแ้สดง โดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนเพื่อน าไปสู่รูปแบบการสอนซ่ึงแต่ละ
รูปแบบแบบมีองคป์ระกอบ 4 ส่วนโดยสรุปดงัน้ี 
          ส่วนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ( Orientation to the Model ) 
ประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ ( Goal ) ขอ้ตงลงเบ้ืองตน้ ( Assumptions) หลกัการส าคญั           
( Majorconcepts ) ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 
          ส่วนท่ี 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ( The Model of Teaching ) มี 4 ส่วนคือ 

1. ขั้นตอนของรูปแบบ ( Syntax หรือ Phases ) เป็นการจดัล าดบักระบวนการเรียนการ 
สอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบการสอนจะมีจ านวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนัไป 

2. ระบบสังคม (Social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียน 
 3.  หลกัการตอบสนอง ( Principle of Reaction ) เป็นการกล่าวถึงวิธีการท่ีครูจะ
ตอบสนอง ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน ทั้งน้ีอาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศ
อิสระโดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 
 4. ระบบสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกเง่ือนไข หรือส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะ
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนเพื่อให้เกิดทกัษะ ผูเ้รียนจะตอ้งไดฝึ้ก
การท างานในสถานท่ี และดว้ยอุปกรณ์ใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง 

           ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช ้(Application) เป็นการแนะน า
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นให้มีประสิทธิภาพ เช่น จะใช้เน้ือหาประเภทใดท่ี
เหมาะสม และใชก้บัเดก็ระดบัใด เป็นตน้ 
          ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน และส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้ (Instructional and 
Nurturant Effects) เป็นการกล่าวผลการเรียนการสอนของครูท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนการสอน
ตามขั้นตอน และส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเกิดแฝงไปกบัการเรียนการสอน 
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 จากส่ิงท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
จอยซ์และคณะน้ีเป็นแนวทางส าหรับผูส้อนท่ีจะน ารูปแบบการสอนไปใช ้ท่ีจะสามารถท าความ
เขา้ใจทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ หรือพฒันา และน าเสนอรูปแบบการ
สอนตามแนวทางดงักล่าวให้มีความชดัเจน น าสู่การน าไปใชไ้ดป้ฎิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 
 

การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ อาคารใหม่สวนอมัพร วนัองัคารท่ี 
19 ธนัวาคม 2532 ตอนหน่ึงไวว้่า วิจารณญาณ  ไดแ้ก่ ความหยัง่รู้ อนัเป็นเหตุให้สามารถวิเคราะห์
และวินิจฉยัเหตุผลตลอดจนส่วนดีส่วนเสียของส่ิงต่าง ๆ เร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบและ
ถูกตอ้ง ถ่องแท ้วิจารณญาณจะเกิดมิไดด้ว้ยการฝึกอบรม ประการแรกคือ ศึกษาอบรมทางวิชา
ความรู้ซ่ึงจะต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์อันกวา้งไกล 
ประการต่อไป ไดแ้ก่ ศึกษาอบรมทางความคิดจิตใจซ่ึงก็ตอ้งฝึกฝนขดัเกลาอยูเ่สมอมิไดข้าด เพื่อให้
ความคิดจิตใจ  มัน่คง เขม้แขง็ และเขา้ระเบียบอนัดีงาม คือ มีความสะอาด ประณีต เท่ียงตรง เป็น
อิสระและเป็นกลาง ไม่คิดเขา้ขา้งตนเอง ไม่คิดเขา้ขา้งผูอ่ื้นตามอ านาจอคติ  
 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตามท่ีนักการศึกษา       
ใหค้วามหมายไวมี้ดงัต่อไปน้ี 
 
ความหมายของการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 ดิวอ้ี (Dewey 1933 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
อย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง เร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยาก และส้ินสุดดว้ยสถานการณ์ท่ีมี
ความชดัเจน 
 สเตนเบิร์ก (Sternberg 1985 : 46) ใหค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าเป็น
กระบวนการทางปัญญา ยุทธวิธีท่ีบุคคลแสดงออกในการแกไ้ขปัญหาหรือตดัสินใจ และเรียนรู้
ความคิดรวบยอดใหม่ 
 เอนนิส (Ennis 1987 : 10) ใหค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลท่ีเนน้การตดัสินวา่จะท าหรือเช่ือส่ิงใด 
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 ฮดักินส์ (Hudgins 1988) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การมี 
เจตคติในการคน้ควา้หาหลกัฐาน เพื่อการวิเคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ การมีทกัษะใน  
การใชค้วามรู้จ าแนกขอ้มูล และการตรวจสอบขอ้สมมติฐานเพื่อหาขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล และ
ถือว่าเป็นระดับการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลตาม       
การจ าแนกของบลูม 
 บาสแชม (Bassham and others 2011 : 9) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะ
ความสามารถทางปัญญาท่ีจะสร้างความกระจ่างชดั วิเคราะห์ และประเมินขอ้โตแ้ยง้ การกล่าวอา้ง
อยา่งปราศจากอคติ โดยสามารถก าหนดเหตุผลสนบัสนุนขอ้สรุป และตดัสินใจไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 ฟาซิโอน (Facione 1990) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการตดัสินท่ีมี
เป้าหมาย ซ่ึงเป็นการตัดสินท่ีก ากับด้วยตนเอง เป็นผลมาจากการตีความ การวิ เคราะห์                 
การประเมินผล การอนุมาน และการอธิบาย  
 พอล (Paul 1993, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2544) ได้กล่าวถึง การคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่า  เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูคิ้ดสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึนอย่างสมเหตุสมผล   และมี
ประสิทธิภาพ และยงัส่งผลให้ผูคิ้ดมีความสามารถคิดกวา้ง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชดัเจน คิดถูกตอ้ง 
และคิดอยา่งมีเหตุผล และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหา 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization 1997, อา้งถึงใน ลกัขณา  สริวฒัน์ 
2549 : 89) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสาร และประเมินปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดนัจาก
กลุ่มเพื่อน อิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
 นีดริงฮอส (Niedringhaus 2001)   ให้ความหมายไวว้่า   การคิดวิจารณญาณ  คือ             
การวิเคราะห์ระบบของขอ้มูลดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง และอดทนส าหรับจุดมุ่งหมายในการระบุวิธีการ
ต่าง ๆ ของการกระท าเป็นการคิดเก่ียวกบัการพิจารณาทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีมีการเลือกอยา่ง
ระมดัระวงัของการกระท าหรือทางแกไ้ข 
 จอห์นสัน (Johnson 2002) ให้ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า  เป็นการคิด      
ชนิดหน่ึงท่ีรวมการคิดเด่ียวเขา้ด้วยกัน นั่นคือ จ าเป็นตอ้งรวบรวม วิเคราะห์ หรือประมวลผล      
สารสนเทศในการหาทางเลือกจากการประยกุต ์การสบัเปล่ียน แทนท่ี หรือการประกอบข้ึนมาใหม่ 
 ออนสเทิร์น และคณะ (Ornstein and others 1003 : 150) ใหค้วามหมายของการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณว่าเป็นทกัษะความรับผิดชอบของการคิดท่ีเอ้ือต่อการตดัสินอย่างถูกตอ้งอนัเกิดข้ึน
เพราะใชเ้กณฑท่ี์เช่ือถือได ้มีความถูกตอ้งในตนเอง และมีความใส่ใจกบับริบท 
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 อุษณีย ์ โพธิสุข (2542) ให้ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าหมายถึงวิธีคิด
อยา่งมีเหตุผล มีหลกัเกณฑ ์มีหลกัฐาน และมีประสิทธิผล ก่อนตดัสินใจว่าจะเช่ือหรือไม่ เช่ืออะไร
หรือก่อนท่ีจะตดัสินใจวา่จะท าหรือไม่  ท าอะไร 
 ศนัสนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : 31) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าคือ    
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหา โดยยดึหลกัการคิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลท่ีเป็น
จริงมากกวา่อารมณ์และการคาดเดา 
 ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ  และคณะ (2546 : 56)  ให้ความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่าหมายถึง กระบวนการคิดท่ีมีการพิจารณากลัน่กรอง ไตร่ตรองอย่างดีแลว้ เพื่อให้
เกิดผลของการคิดท่ีรอบคอบ สมเหตุสมผล 
 สุวิทย ์มูลค า (2547 : 9) ใหค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การคิด
ท่ีมีเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลกัเกณฑ์และมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้
เพื่อน าไปสู่การสรุปและตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพว่า ส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใดควรเช่ือ ส่ิงใดควรเลือก
หรือส่ิงใดควรท า 
 ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551 : 100) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
หมายถึงกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา คลุมเครือ           
มีความขดัแยง้ เพื่อตดัสินใจว่าส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดควรท าส่ิงใดไม่ควรท า โดยใช้
ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลท่ีรอบดา้น ทั้งขอ้มูลเชิงวิชาการ ขอ้มูลทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ เพื่อ
น ามาช่วยในการตดัสินใจไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน คือ ทกัษะความรู้และการแสวงหาความรู้ ถา้มีความรู้มาก
จะท าให้คิดไดเ้ร็วและดีกว่าทกัษะการประเมิน เพราะการประเมินเป็นส่ิงท่ีท าให้สามารถระบุและ
เลือกขอ้มูลไดเ้หมาะสมเช่ือถือได ้โดยสามารถเปรียบเทียบและชัง่น ้ าหนกัจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ทกัษะ
การสรุปอา้งอิงจะท าให้สามารถเขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน  และลึกซ้ึงมากข้ึน   และทกัษะ   
การวิเคราะห์ความคิด คือ ความสามารถในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของความคิด และปรับ
ความคิดใหเ้หมาะสม สามารถสรุปความคิด และสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2553 : 36) ใหค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ เป็นการคิดอยา่งมีเหตุมีผล เป็นการประเมินส่ิงท่ีควรเอ้ือควรปฏิบติัตามหรือไม่
ควรเอ้ือไม่ควรปฏิบติัตาม โดยการพิจารณาอยา่งละเอียดดว้ยหลกัการเหตุผล ความเหมาะสม และ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลมาเป็นองคป์ระกอบเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
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 จากความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดงักล่าวประมวลสรุปไดว้่า การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ หมายถึง ผลของการใชห้ลกัการ และเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบในการตดัสินใจ หรือแกปั้ญหา ท่ีเกิดข้ึนในกรณีหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
  
ความส าคญัของการคิด และสอนคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต    
ในบริบทสังคมปัจจุบนัท่ีมีความแตกต่าง หลากหลาย และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในดา้น
ต่าง ๆ บุคคลท่ีด ารงชีวิตในยุคน้ีจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งรอบคอบเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ ทั้งน้ีมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของการคิดและการสอนคิด อยา่งมี
วิจารณญาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ผู ้คิดสามารถตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลและมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผูคิ้ดสามารถคิดกวา้ง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกตอ้งอย่างมี
เหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะส าคญัของการแกปั้ญหา และการแกปั้ญหาส่วนใหญ่
ต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการท างานอยา่งมีหลกัการและเหตุผล และไดง้าน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ช่วยใหผู้เ้รียนประเมินงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 
 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัมีการประเมินตนเองอยา่งสมเหตุสมผล และฝึกการตดัสินใจ 
 4. ช่วยใหผู้เ้รียนรู้เน้ือหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
 5. ช่วยใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
 6. ช่วยให้ผูเ้รียนก าหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คน้หาความรู้ ทฤษฎี 
หลกัการ ตั้งขอ้สนันิษฐาน ตีความหมาย และใหข้อ้สรุป 
 7. ช่วยฝึกใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการใชภ้าษาส่ือความหมาย 
 8. ช่วยให้ผูเ้รียนคิดอย่างชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งแจ่มแจง้ คิดอย่างกวา้ง และ
คิดอยา่งลุ่มลึก ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
 9. ช่วยให้ผู ้เ รียนเป็นผู ้มี ปัญญา มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และ           
ความเมตตา 
                10. ช่วยใหผู้เ้รียนอ่านเขียน พดู ฟัง ไดดี้ 
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                11. ช่วยให้ผูเ้ รียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองใน
สถานการณ์ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงสู่ยคุสารสนเทศ 
 อรพรรณ  ลือบุญธวชัชัย (2543) กล่าวถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัน้ี 
 1. การคิดเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ท่ีมีสมอง มีปัญญา มนุษย์จะต้องคิดอยู่
ตลอดเวลาเพื่อพฒันาสร้างสรรคโ์ลก สงัคม ครอบครัว และตนเอง เพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีข้ึน 
 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะน าไปสู่ความรู้ท่ีดีข้ึน เม่ือมีส่ิงเร้าเข้ามากระทบ
ความรู้สึกแลว้คิดต่อจะท าให้การรับรู้ชดัเจนข้ึน เม่ือมีการสังเกตประกอบดว้ยก็จะท าใหเ้ห็นขอ้มูล
เม่ือมีการคิด ตีความ ก็จะท าให้เขา้ใจขอ้มูล การใชส้มองต่อไปก็ท าให้เกิดความชดัเจนในประเด็น
ปัญหา สามารถอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพใน          
การด าเนินชีวิตประจ าวนั ในสังคมยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมากมาย        
การตดัสินใจเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร การตดัสินใจเช่ือหรือไม่ในขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีรับทราบ 
ตลอดจนการตดัสินใจในการเลือกปฏิบติั จ าเป็นตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์ วินิจฉัย และตีความ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 4. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุกสาขาวิชามีความเจริญกา้วหน้าอย่าง
รวดเร็ว มนุษยจ์ะตอ้งใชปั้ญญาในการติดตามขอ้ความรู้เหล่านั้นสม ่าเสมอ มนุษยต์อ้งคิดวิเคราะห์ 
เพื่อประยกุตศ์าสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีวิวฒันาการมากข้ึน เพื่อน าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม จ าเป็นตอ้งใช้
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 ทิพยว์ลัย ์ สีจนัทร์  และคณะ (2546 : 3) กล่าวถึงความส าคญัของการคิดและการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดความเป็นตวัเรา เน่ืองจากการคิดเป็นตวัก าหนดส่ิงท่ีเรารู้ และความรู้ท่ี
ไดจ้ากการคิดนั้นเป็นส่ิงท่ีก าหนดความเป็นตวัเรา ซ่ึงจะเป็นดชันีท่ีบอกเราว่า เราก าลงัท าอะไร    
คิดอย่างไร รู้อะไร ผลจากการรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีท าให้มนุษยแ์สดงออกทั้งค  าพูดและการกระท า โดย
ถ่ายทอดออกมาในรูปภาษาเขียน ภาษาพูด การกระท า ตลอดจนอากปักริยาต่าง ๆ ดงัค  ากล่าวท่ีว่า   
การคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความเขา้ใจ หากมนุษยเ์รารู้จกัใชเ้วลาคิดไตร่ตรองเก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ ก่อนตดัสินใจ จะท าให้น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดียิ่งข้ึน นักแต่งโคลงชาวเอเธนส์กล่าวว่า     
“การคิดคร้ังท่ีสองนบัเป็นความฉลาดท่ีสุด” 
 2. การคิดเป็นพื้นฐานของการตดัสินใจ จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า การคิด
ของมนุษยใ์นแต่ละวนัมีความคิดมากกว่า 10,000 ความคิด ไหลเขา้มาในสมองของมนุษย ์เน่ืองจาก
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ในแต่ละวนัมีความคิดมากมายมากระทบสมองของเรา เป็นเหตุให้เราตอ้งมีการตดัสินใจ ไม่ว่าจะ
เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัการกิน การอยู่ การนอนหลบั หรือการไปท างาน จนกระทัง่ปัญหาใหญ่  
ซ่ึงเราจ าเป็นตอ้งตดัสินใจให้รอบคอบโดยอาศยัขอ้มูลและทางเลือกหลายทาง ไดแ้ก่ ขอ้มูล ความรู้ 
ประสบการณ์ เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดก่อนการตดัสินใจ 
 3. การคิดน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัต่าง ๆ ของโลก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติของมนุษย ์มีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต จึงพยายามท่ีจะต่อสู้ให้ไดม้าในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ 
 4. สร้างความสามารถในการแข่งขนัในสงัคมแห่งความรู้ สงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่ง
ความรู้ เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงทุกส่วนของโลกเขา้ดว้ยกนั    
การท่ีคนในสังคมมีระดับการศึกษาและความรู้เพิ่มข้ึนเป็นผลให้เพิ่มจ านวนผูแ้ข่งขนัท่ีเป็นผูมี้
ความรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 อ าพร  ไตรภทัร (2549 : 5-6) กล่าวถึง ความจ าเป็นของสถาบนัการศึกษาในการสอนให้
นกัศึกษามีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีผา่นมาส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะ
ท่ีมีผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง วิธีการสอนส่วนใหญ่จะใชก้ารบรรยาย นักศึกษาฟังและท่องจ าเน้ือหาท่ี
ผูส้อนเรียบเรียงให ้การประเมินผลมกัจะเป็นการประเมินผลในส่วนของเน้ือหาท่ีตอ้งจดจ าเป็นหลกั 
เม่ือนักศึกษาไทยตอ้งไปแข่งขนัร่วมกบันักศึกษาชาติอ่ืนในเวทีนานาชาติ ก็มกัจะพบว่านักศึกษา
ของเราดอ้ยกว่านักศึกษาอ่ืน จ าเป็นอย่างไรหรือไม่ท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียน   
การสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาการทางดา้นความคิดของนกัศึกษาใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 2. ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) และความรุดหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วิชาการขอ้มูลข่าวสาร และการปฏิบติัทางดา้นการศึกษา 
  ความเป็นโลกาภิวตัน์ ซ่ึงหมายถึง ความไร้พรมแดนในเชิงความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างชาติต่าง ๆ ทัว่โลก ดงัจะเห็นไดจ้ากการผสมผสานของสังคมเมือง เทคโนโลย ี
ข่าวสารขา้มประเทศ จนเกิดเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวคือ ตลาดโลกข้ึน ส่งผลให้ทุกประเทศ     
ทุกคน จ าเป็นท่ีจะตอ้งแข่งขนักนั การพฒันาทางเศรษฐกิจทุกวนัน้ีมีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่น 
กับการท่ีประเทศจะสามารถน าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากน้ีแลว้วิทยาการทางดา้นคอมพิวเตอร์ยงัเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อชีวิตประจ าวนัของเรา 
ความกา้วหนา้ทางการส่ือสารท าให้ไม่มีปัญหาในเร่ืองของระยะเวลาอีกต่อไปในการรับรู้ข่าวสาร  
เราสามารถรับรู้ข่าวสารจากท่ีซ่ึงห่างไกลไดใ้นเวลาเพียงพริบตา แนวโน้มท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ี 
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เป็นส่ิงท่ีเราก าลงัจะตอ้งพบ และจะตอ้งเตรียมความพร้อมของคนในประเทศส าหรับการท่ีจะอยูใ่น
โลกของการแข่งขนัแบบไร้พรมแดน 
 3. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิรูป 
การศึกษาโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ให้กบัผูเ้รียน อนัไดแ้ก่ การเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม มีค่านิยมท่ีดีงาม และเป็นนักคิดท่ีดี การคิด
เพื่อพัฒนาให้ผู ้เ รียนสามารถปรับตัวและสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ ในโลกท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ไปสู่ความคิดไร้พรมแดน เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นผูท่ี้รักการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหก้บัชุมชนและสงัคม 
 4. จากการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยท่ี์เคยเข้าอบรมสัมมนาในเร่ือง Critical 
Thinking  เก่ียวกบับณัฑิตไทยว่ามีลกัษณะอย่างไร และมีสาเหตุมาจากอะไร ไดผ้ลสรุป ว่ามี
ความคิดคน้ควา้  ใฝ่รู้  นอ้ย  ความรู้ทางวิชาการไม่แน่น   ไม่ค่อยสนใจใฝ่รู้เพิ่ม  โลกทศัน์ วิสัยทศัน์ 
ค่อนขา้งแคบ  ค่อนขา้งเฉ่ือยชา  การใชภ้าษาทั้งไทยและต่างประเทศยงัไม่ดีเท่าท่ีควร  การแกปั้ญหา
แลปรับตวัยงัไม่ดีเท่าท่ีควร  ไม่ค่อยด้ินรนในการแกปั้ญหา  การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต
จริงยงัไม่ดีเท่าท่ีควร  ขาดทกัษะในการท างานเป็นทีม  ขาดการกลา้แสดงออกในทางสร้างสรรค์     
มีความอดทนนอ้ย ตอ้งการเห็นผลของการกระท าโดยเร็ว และยงัน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดน้อ้ย  
ส าหรับสาเหตุ เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน การสอนยงัห่วงเน้ือหาและเป็น Teacher – 
Centered การสอนไม่ค่อยก่อให้เกิดความคิด  โครงสร้างของหลกัสูตร เน้ือหาหลกัสูตรแน่น ขาด
เวลาคิด  จ านวนนกัศึกษามาก อาจารยไ์ม่ไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นความมีวิสัยทศัน์  ระบบ
การศึกษาท่ีเนน้ในเร่ืองปริมาณมากกวา่คุณภาพ  การเล้ียงดูไม่ค่อยใหช่้วยเหลือตวัเอง   สภาพสังคม 
วตัถุนิยม และแข่งขนักนัสูง และเพื่อน 
 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 101) กล่าวถึงความส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว ้      
2 ประการ คือ 
 1. ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตดัสินใจ เช่น ตดัสินใจในการเลือกวิชาชีพ 
หรือตดัสินใจเลือกบุคคลมาร่วมท างานดว้ย เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่จ าเป็น เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ี
ตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากความจ าเป็นตอ้งใชใ้นเม่ือเราตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลในสงัคม 
 2. ใชก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณในเร่ืองเก่ียวกบัความรู้ การเรียนรู้ การสนทนาหรือ
อภิปราย รวมไปถึงการแกปั้ญหาต่าง ๆ มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีมีความเห็นตรงกนัวา่การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณเป็นทกัษะส าคญัท่ีใชใ้นการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตวัผูเ้รียน และยงัเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินชีวิตในสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยีกา้วหน้า   
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เช่นปัจจุบนัอยา่งมีความสุขและสร้างสรรคอี์กดว้ย เน่ืองจากบุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต
ไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีความคิดวิจารณญาณ 
 บาสแซม ไอรวิน และนาดนั และวอลเลซ (Bassham, Irwin and Nardone, Wallace 
2005 : 8-11, อา้งถึงใน กนกรส  ถมปลิก 2551 : 24-25) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 1. ความส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีมีต่อการเรียน 
  เม่ือนักเรียนตอ้งเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ในช่วงแรกจะรู้สึกประหลาดใจท่ี
พบว่าการสอนของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไม่มีความน่าสนใจในการท่ีจะท าให้เช่ือหรือคลอ้ยตาม
ในเร่ืองท่ีเรียน เพราะในการเรียนระดบัอุดมศึกษานั้น นกัศึกษาจะตอ้งมีการคิดพิจารณาใหล้ะเอียด 
ถ่ีถว้นก่อนท่ีจะเช่ือเร่ืองใด  การเรียนในระดบัอุดมศึกษาจะมุ่งเนน้ไปท่ีการคิดระดบัสูง เช่น ความ
กระตือรือร้น ความสามารถในการประเมินขอ้มูล นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ซ่ึงการเสริมศกัยภาพของหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัท าไดโ้ดยเพิ่มคาบเรียนท่ีสอนเก่ียวกบัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะหลายทกัษะ เช่น การท าความเขา้ใจ ขอ้
โตแ้ยง้หรือความเช่ือเร่ืองต่าง ๆ การประเมินขอ้โตแ้ยง้และขอ้ความอยา่งระมดัระวงั การพฒันาและ
ป้องกนัไม่ให้เกิดอคติในความเช่ือหรือขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ การประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้นั้ น นักศึกษาต้องมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน การพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่สามารถท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาท่ียาก ๆ ไดง่้ายข้ึน แต่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
จะช่วยให้นักเรียนสามารถเขา้ใจขอ้โตแ้ยง้และประเด็นปัญหาในห้องเรียนและในหนังสือเรียน
ไดม้ากข้ึน 
 2. ความส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการท างาน 
  จากการส ารวจพบว่า มีนักศึกษาจบใหม่น้อยกว่าคร่ึงท่ีท างานตรงตามสายวิชาท่ี
เรียนมาเป็นระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป แสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณการเปล่ียนงานของนกัศึกษาจบใหม่ และ
ในการสมคัรเขา้ท างานนั้น นายจา้งไม่ไดต้อ้งการลูกจา้งท่ีมีทกัษะเฉพาะทางสูง ๆ เพราะทกัษะ 
ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ระหว่างการท างาน แต่ถ้าลูกจ้างมีทักษะด้านการคิดและทักษะ            
การส่ือสารท่ีดี จะส่งผลใหมี้การเรียนรู้เร็ว สามารถแกปั้ญหาได ้มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถ
ส่ือสารหรือน าเสนอความคิดเห็นของตนออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยเหตุน้ีการจดัการเรียนการสอน
จึงควรมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใหแ้ก่นกัเรียน 
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 3. ความส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความส าคญัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอกหอ้งเรียนและ 
นอกสถานท่ีท างานหลายสถานเหตุการณ์ เช่น 
  3.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยไม่ให้บุคคลตัดสินใจผิดพลาด เพราะใน
ชีวิตประจ าวนับุคคลตอ้งมีการตดัสินใจเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค และในการตดัสินแต่ละคร้ังเม่ือ
ผา่นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแลว้บุคคลจะไม่รู้สึกว่าเป็นการตดัสินใจท่ีผิด และไม่สมเหตุสมผล 
เพราะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณช่วยใหท้ าใหมี้ความระมดัระวงั มีความชดัเจนและสมเหตุสมผลใน
การตดัสินใจเร่ืองส าคญัของชีวิต 
  3.2 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณช่วยเสริมความแขง็แกร่งใหก้บัสังคมประชาธิปไตย 
ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือกระท าส่ิงใดของประชาชนตอ้งมีความรอบคอบและระมดัระวงั       
มากท่ีสุด เพราะทุกวนัน้ีมีปัญหาสังคมเกิดข้ึนมากมาย เช่น การท าลายส่ิงแวดลอ้ม การแพร่หลาย
ของนิวเคลียร์ การขาดศีลธรรมจรรยา การเส่ือมโทรมของสังคม การ เหยียดชนชาติ การเส่ือม
มาตรฐานของการศึกษา ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากท่ีผ่านมาประชาชนขาดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดงัท่ี อบัเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวว่า “ปัญหาท่ียิง่ใหญ่ คือ การท่ีพวกเราไม่สามารถหาทาง
แกไ้ขปัญหาโดยใชค้วามคิดระดบัสูงกวา่ตอนท่ีเราสร้างปัญหานั้นข้ึนมาได”้ 
  3.3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่า เช่น บุคคลท่ีคิดว่าจุด
ศูนย์กลางของจักรวาลคือ โลก หรือคิดว่าความคิดของตนเองส าคัญท่ีสุด เม่ือได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแลว้จะลดความล าเอียงและอคติในบุคคลเหล่าน้ีลงได ้
 จากความส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวเป็นแนวทางให้สรุปได้ว่า       
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคนครอบคลุมถึง
การเรียนการท างาน และการด าเนินชีวิต ท่ีตอ้งมีการตดัสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุด              
เพื่อด ารงชีวิต และด ารงสังคมอยูไ่ดน้บัตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบนัซ่ึงเป็นโลกยคุไร้พรมแดนใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ผูท่ี้สามารถบริโภคขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณย่อมสามารถด าเนินชีวิต
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถสร้างสรรคส่ิ์งดี ๆ ให้กบัสังคมได ้
อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีค่อนขา้งเนน้เน้ือหา ขาดการฝึกคิด 
และขาดเวลาส าหรับการคิด ผูจ้บการศึกษาจึงยงัขาดคุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ตลอดจนการใชว้ิจารณญาณในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในปัจจุบนั
พบวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีน ามาอธิบายกระบวนการเกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivism) ทั้งน้ี สุรางค ์ โควต้ระกูล (2552 : 210-211) อธิบาย
ไวว้่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสมีหลกัการส าคญัว่า ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) 
และสร้างความรู้ (Construct) ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือพื้นฐานของ Constructivism ซ่ึงมีรากฐาน      
มาจาก 2 แหล่ง คือ จากทฤษฎีพฒันาการของพีอาเจต ์และวิก็อทสก้ี  ทฤษฎี Constructivism จึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 
 1. Cognitive Constructivism หมายถึง การสร้างสรรคท์างปัญญา เป็นทฤษฎีการ
เรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของพีอาเจต ์ทฤษฎีน้ีถือว่าผูเ้ขียนเป็นผูก้ระท า (Active) 
และเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนในใจเอง ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุล
ทางพุทธิปัญญาข้ึน เป็นเหตุให้ผูเ้รียนปรับความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่ให้เขา้กับขอ้มูลข่าวสารใหม่
จนกระทัง่เกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ข้ึน (Fowler 1994 และ Greens et al. 
1996 อา้งถึงใน       สุรางค ์ โควต้ระกลู 2552 : 210-211)) 
 2. Social Constructivism หมายถึง การสร้างสรรคท์างสังคม เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีพฒันาการของวิก็อทสก้ี ซ่ึงถือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบั
ผูอ่ื้น (ผูใ้หญ่หรือเพื่อน) ในขณะท่ี    ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสังคม (Social 
Context) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัและขาดไม่ได ้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ย
การเปล่ียนแปลงความเขา้ใจเดิมใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน  (Bruning et al. 1999 อา้งถึง
ในสุรางค ์ โควต้ระกลู 2552 : 210-211) 
 แมว้่านักจิตวิทยาทั้ง 2 แนวคิดคือ Cognitive Constructivism และ Social 
Constructivism จะมีความเห็น แตกต่างกนัในเร่ืองการอธิบายว่าผูเ้รียนสร้างความรู้อยา่งไร ทุกคน
ต่างกเ็ห็นรวมกนัในคุณลกัษณะของ Constructivism ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 3. การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
 4. การจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริง ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมาย 
 ปัจจุบนัน้ีทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivism) ไดรั้บความสนใจและความนิยมจาก
ผู ้ท่ี มีหน้าท่ีจัดการศึกษาทุกระดับในสหรัฐอเมริกา ทั้ งน้ี เ น่ืองมาจากสมาคมจิตวิทยาแห่ง
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สหรัฐอเมริกา (American Psychological Association : APA) ไดต้ั้งคณะกรรมการ Task Force ข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อศึกษาตวัแปรทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการเรียนรู้ในความเป็นเลิศทางการศึกษา ทั้งน้ี
เพื่อจะน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงระบบการศึกษาปัจจุบนัของสหรัฐอเมริกาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลของการศึกษาวิจยัของคณะกรรมการคณะน้ี สนับสนุนหลกัการของแนว
ทฤษฎีดงักล่าว ดงันั้นคณะกรรมการคณะน้ีจึงสรุปวา่ผูเ้รียนจะมีสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือครู
ใชก้ารสอนแบบมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner-centered) พร้อมกบัเสนอหลกัการทางจิตวิทยา 
(Learner-centered Psychological Principles) ท่ีส าคญั หรือมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้งหมด 14 
หลกัการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  (APA 1995 และ Lambert and McCombs 1998 อา้งถึงใน
สุรางค ์ โควต้ระกลู 2552 : 210-211) 
 หลกัการกลุ่มท่ี 1 การรู้คิดและการตระหนักในการรู้คิดของตนเอง (Cognitive and 
Metacognitive) หลกัการกลุ่มน้ีประกอบดว้ย 6 หลกัการ  
  1. ธรรมชาติของการเรียนรู้จะตอ้งมีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า (Active)  
  2. ผูเ้รียนจะตอ้งมีเป้าหมายในการเรียนรู้  
  3. ผูเ้รียนสร้างความรู้โดยการโยงเช่ือมขอ้มูลข่าวสารใหม่กบัความรู้เดิม  
  4. ยทุธศาสตร์ในการคิดของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  
  5. การตรวจสอบปรับปรุงการคิดใหเ้หมาะสมกบัการแกปั้ญหา   
  6. สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริง 
 หลกัการกลุ่มท่ี 2 แรงจูงใจและเจตคติ (Motivational and Affective)  
  7. แรงจูงใจ ความมุ่งหวงั ความเช่ือ ความรู้สึกของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  
  8. แรงจูงใจภายในของผูเ้รียน  
  9. ความพยายามของผูเ้รียน 
 หลกัการกลุ่มท่ี 3 พฒันาการและสงัคม (Developmental and Social)   
  10. พฒันาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และสังคม อาจเอ้ือหรือเป็น
อุปสรรคในการเรียนรู้  
  11. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
 หลกัการกลุ่มท่ี 4 ความแตกต่างของบุคคล (Individual Difference)  
  12. ความแตกต่างระหว่างบุคคลและภายในตวับุคคลท่ีเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มของ
พนัธุกรรม  
  13. ความแตกต่างทางภูมิหลงัและวฒันธรรมของผูเ้รียน และ  
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  14. การใช้มาตรฐานในการวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์ผลของการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม คณะกรรมการ Task Force สรุปว่าการใชห้ลกัการทางจิตวิทยา 14 หลกัการ ใน
การเรียน การสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะช่วยผูเ้รียนใหมี้สมัฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกคน 
 
 ส าหรับรายละเอียดของทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์  และวิก็อทสกี     
ซ่ึงเป็นพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตด์งัท่ีกล่าวมานั้น มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพอีาเจต์ 
 จอง พีอาเจต ์(Jean Piaget) เกิดเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1896 ท่ีเมืองนิวชาเทล ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เขาศึกษาในระดบัปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกทางดา้นชีววิทยาท่ีมหาวิทยาลยั    
นิวชาเทล จากนั้นเขาใหค้วามสนใจทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงพื้นฐานความรู้ทางชีววิทยาท่ีมีอยูเ่ดิมท าให้
เขาสรุปได้ว่า พฒันาการทางสติปัญญาเป็นผลของวุฒิภาวะ พนัธุกรรม และส่ิงแวดลอ้ม (Tria 
Limpingco and Jao 1998) อยา่งไรก็ตามการท่ีจะศึกษาทฤษฎีของพีอาเจตน์ั้น ตอ้งรู้จกัหน่วยส าคญั
ของโครงสร้างทฤษฎีของเขา พีอาเจตพ์ยายามอธิบายทฤษฎีของเขาโดยค าต่อไปน้ี  (พรรณทิพย ์     
ศิริวรรณบุศย ์2551 : 39-40) 
 สกมีมา (Schema)  
 เป็นความคิดรวบยอดท่ีส าคัญในทฤษฎีของพีอาเจต์ เขาอธิบายสกีมมาว่าเป็น
กระบวนการของพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากโครงสร้างทางชีววิทยา บางอนัก็สลบัซับซ้อน เช่น 
ระบบยอ่ยอาหาร หรือบางอนัก็เกิดข้ึนอยา่งง่าย ๆ เช่น การดูดของเด็กเม่ือไดรั้บ การกระตุน้ท่ีปาก  
พีอาเจตแ์บ่งสกีมมาออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. สกีมมาเกิดจากความรู้สึกของอวยัวะเคล่ือนไหว (Sensorimotor Schema) ไดแ้ก่   
สกีมมาเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหวอยา่งง่าย ๆ 
 2. สกีมมาเกิดจากกระบวนการคิด การเขา้ใจ (Cognitive Schema) เป็นสกีมมา            
ท่ีซับซ้อนมากข้ึน เกิดจากการท่ีสกีมมาในชั้นแรกผ่านกระบวนการ “Internalization” ในสมอง   
เพื่อตีความ โดยน าประสบการณ์เก่ามาประยุกตเ์ขา้กบัสภาวการณ์ใหม่ ๆ ท าให้เกิดความเขา้ใจใน
ส่ิงต่าง ๆ กวา้งขวางมากข้ึน 
 การปรับตัว (Adaptation) 
 ตามท่ีกล่าวมาในตอนตน้ พีอาเจตอ์ธิบายว่า มนุษยด์ ารงชีวิตอยู่ดว้ยการปรับตวัให้เขา้
กบัส่ิงแวดลอ้ม (Adaptation) ซ่ึงอาศยักระบวนการ 2 ชนิด คือ 
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 1. การซึมซาบประสบการณ์ (Assimilation) เกิดข้ึนเม่ือไดพ้บประสบการณ์ใหม่ และ
ให้ประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู่รับประสบการณ์ใหม่ หรือเราอาจกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีมนุษย ์ 
ซึมซาบส่ิงแวดลอ้มตามความสามารถในการรับรู้ของเขา ตวัอย่างเช่น การย่อยอาหารท่ีมีลกัษณะ
เหมาะสมต่อการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย 
 2. การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accomodation) คือ กระบวนการในการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวัของส่ิงท่ีมีชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสภาพการณ์นั้นได ้เช่น เม่ือเรา
รับประทานอาหารแปลก ๆ เขา้ไป ร่างกายก็จะพยายามสร้างน ้ าย่อยชนิดใหม่ข้ึนเพื่อย่อยอาหาร
ชนิดนั้น ๆ หรือเราอาจสรุปไดว้่า การปรับโครงสร้างสติปัญญา คือ การท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งปรับ
ตนเองใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บ 
 กระบวนการซึมซาบประสบการณ์กบัการปรับโครงสร้างสติปัญญา มกัจะเกิดข้ึนพร้อม
กนัเป็นส่วนมาก มีบางคร้ังท่ีคนซึมซาบประสบการณ์ แต่ไม่ไดมี้การปรับโครงสร้าง แต่เม่ือเกิด  
การปรับโครงสร้างสติปัญญาข้ึนเม่ือไร จะเกิดการซึมซาบประสบการณ์ข้ึนก่อนเสมอ กระบวนการ
ทั้งสองน ามาซ่ึงความสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
 การสมดุล (Equilibration) 
 ปรากฏการณ์สมดุล (Equilibration) เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีพีอาเจต์พูดถึง เขา
อธิบายว่าเด็กเกิดพฒันาการความคิดความเขา้ใจข้ึนนั้นเป็นเพราะเด็กพยายามท่ีจะท าส่ิงท่ีเขาถูกฝึก
มา เช่น การรับประทานขา้วของเด็ก ซ่ึงตอ้งใชซ้อ้มตกั เด็กจะใชป้ระสบการณ์เก่าในการใชช้อ้นตกั
ของเล่นมาใชก้บัประสบการณ์ใหม่คือ ตกัอาหาร การท่ีเด็กใชค้วามสามารถเดิมท่ีมีอยูม่าปรับใหเ้ขา้
กบัประสบการณ์ใหม่ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลข้ึนระหวา่งประสบการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัการรับรู้ของ
เดก็น้ี เราเรียกวา่ กระบวนการปรากฏการณ์สมดุล (Equilibration) 
 ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ผูเ้รียนซึมซาบประสบการณ์ (Assimilation) แลว้เก็บสะสมเป็น
ประสบการณ์เก่า เม่ือมีประสบการณ์ใหม่ ก็จะปรับประสบการณ์เก่าให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่  
(Accomodation) ซ่ึงเราเรียกกระบวนการน้ีว่า การปรับตวั (Adaptation) และการเกิดการปรับตวั
เพื่อใหเ้กิดสมดุลระหว่างประสบการณ์ใหม่กบัการรับรู้ของเด็ก (Equilibration) จากความรู้พื้นฐาน
ขา้งตน้น้ี พีอาเจตไ์ดส้ร้างทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาข้ึน 
 
 พฒันาการทางสติปัญญาทั้ง 4 ขั้น (Tria Limpingco and Jao 1998) 
 1. ขั้นประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว เป็นช่วงของการใช้ประสาทสัมผสั และ     
การเคล่ือนไหวในการเรียนรู้ (0-2 ปี) 
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  ทารกจะใชป้ฏิกิริยาสะทอ้นในการตอบสนองชา้ ๆ จนเป็นรูปแบบของการกระท า 
เม่ือส้ินสุดขวบปีแรก เขาจะเร่ิมรับรู้ว่าโลกภายนอกแตกต่างไปจากโลกของตวัเขา สัญญาณท่ี        
บ่งบอกความฉลาดเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมได้อย่างมีเป้าหมายในการคิดหาค าตอบหรือ
แนวทางใหม่ ๆ แต่ยงัไม่สามารถสร้างความหมายภายในได ้ในระยะทา้ยของขั้นน้ีจะเร่ิมสะทอ้น
การกระท าท่ีใชต้รรกะไดบ้า้ง 
 2. ขั้นก่อนปฏิบติัการความคิด เป็นขั้นก่อนท่ีเดก็จะสามารถใชค้วามคิดไดดี้ (2-7 ปี) 
  ในช่วงต่อเน่ืองของขั้นน้ี เด็กจะมองเห็นความเก่ียวขอ้งระหว่างส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิง  
การคิดของเด็กจะยงัผูกอยู่กบักิจการกระท าภายนอก การเลียนแบบ การเล่น และการพฒันาดา้น
ภาษาจะช่วยให้เกิดการคิดในใจ ส าหรับความสามารถในการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ยงัมีขอ้จ ากดั
ดว้ยเหตุต่อไปน้ี 
  2.1 ความไม่สามารถคิดยอ้นกลบั 
  2.2 ความไม่สามารถมองเห็นความเปล่ียนแปลงสองมิติในเวลาเดียวกนั 
  2.3 ความไม่สามารถมองเห็นมุมมองของผูอ่ื้น 
 3. ขั้นปฏิบติัการความคิดเชิงรูปธรรม เป็นขั้นท่ีสามารถใชเ้หตุผลเชิงรูปธรรมในเชิง
จ านวน หมวดหมู่ และล าดบั (7-11 ปี)  
  เด็กมีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลจากการมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิง
กายภาพ จะมีความสามารถคิดยอ้นกลบัได ้มองเห็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่าสองส่ิงใน
เวลาเดียวกนั เขา้ใจสงัคมและตระหนกัถึงความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้ความสามารถต่าง ๆ เหล่าน้ีน าสู่
ความเขา้ใจคุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุ เช่น ตวัเลขและจ านวน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั 
พร้อมทั้งสามารถคิดจ าแนก และจดัหมวดหมู่ได้ ตลอดจนจะมีพฒันาการทางด้านคณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึนดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถคิดโดยใชป้ระสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นฐาน แต่ก็ยงัเป็นการคิดบน
พื้นฐานของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
 4. ขั้นปฏิบติัการความคิด เป็นขั้นท่ีปราศจากขอ้จ ากดัในการคิด 
  เด็กมีความสามารถท่ีจะคิด ความจริงท่ีปรากฏต่อหน้าเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ        
การคิด ในช่วงแรกของระยะน้ี เด็กสามารถท่ีจะคิดเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการทางจ านวน
จากส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ต่อมาจะสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม เช่น       
ในเร่ืองสดัส่วนและการจดัล าดบั ตลอดจนความสามารถในการพิจารณาถอ้ยค า ขอ้ความ หรือโจทย์
ปัญหามากกว่าในขั้นคิดรูปธรรม ในขั้นน้ีพวกเขาจะมีการใช้กระบวนการคิด ความเขา้ใจ และ     
การมองเห็นคุณค่า   ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือความเป็นนามธรรม  การวิจารณ์ และ                     
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การอุปมาอุปไมย สามารถอภิปรายเก่ียวกบัปรัชญา ศาสนา และคุณธรรม โดยมีความคิดรวบยอด 
เชิงนามธรรม 
 
 ทฤษฎีพฒันาการของวกิอ็ตสกี ้(พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์2551 : 39-40) 
 เลฟ็ ซีมาโนวิช วิก็อทสกี (Lev Samanovick Vygotsy) เป็นนกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย ซ่ึง
ศึกษาพฒันาการทางสติปัญญาในระยะเดียวกับพีอาเจต์ ผลงานวิจยัท่ีมีช่ือเสียงคือ หนังสือช่ือ 
Thought and Language (1924, อา้งถึงใน Kozulin 1986) ซ่ึงไดแ้ปลจากภาษารัสเซียเป็น
ภาษาองักฤษ โดยแฮมสแมน และแวนแคน (อา้งจาก Kozulin 1986) จึงท าให้ทฤษฎีของวิก็อทสกี   
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสหรัฐอเมริกา แต่ต่อมา โคซูลิน (1986) ไดป้รับปรุงแกไ้ขท าให้มีผูนิ้ยม
น ามาประยกุตท์างการศึกษาอยา่งแพร่หลาย 
 วิก็อทสกีอธิบายพฒันาการของมนุษยว์่าเป็นอิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูท่ีถ่ายทอด
วฒันธรรม ค่านิยม และความเช่ือใหก้บัเดก็ตั้งแต่แรกเกิด มนุษยจ์ะพฒันาการข้ึนมาจากวฒันธรรมท่ี
ไดรั้บถ่ายทอดมา เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามก าหนดของวฒันธรรมท่ีเขาเจริญเติบโตข้ึนมา และ
ส่งผลต่อพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กแต่ละวยัท่ีเพิ่มข้ึนถึงขั้นสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลโดยความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเขาและเพื่อนในวยัเดียวกนั 
 วิกอ็ทสกีแบ่งระดบัของสติปัญญาออกเป็น 2 ขั้น คือ 
 1. ระดบัสติปัญญาเบ้ืองตน้ (Elementary Mental Process) ซ่ึงหมายถึงระดบัสติปัญญา
พื้นฐานตามธรรมชาติ พฒันาการโดยไม่ตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เด็กสามารถดูดนม  
ใชมื้อเกาะเกา้อ้ี จบัถือของต่างไดต้ามวยั 
 2. ระดบัสติปัญญาขั้นสูง (Higher Mental Process) หมายถึง ระดบัสติปัญญาท่ีเกิดจาก
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้หญ่จากการอบรมเล้ียงดู เช่น การเรียนรู้ภาษา เขา้ใจตวัอกัษร และสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ มีภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคิดและพฒันาสติปัญญา โดยการพฒันาน้ีต่อเน่ืองจาก
พฒันาการขั้นตน้ แต่แตกต่างกนัในดุลยภาพของการคิด 
 ความส าคญัของภาษาในการพฒันาสติปัญญา 
 วิก็อทสกีได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อการพฒันาสติปัญญา         
ของบุคคล เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการพฒันาระบบความคิด ซ่ึงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัเจอร์โรม บรูเนอร์ ท่ีไดศึ้กษาและใหค้วามส าคญัของภาษา วิก็อทสกีไดแ้บ่งพฒันาการทาง
ภาษาออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 1. ภาษาสังคม (Social Speech) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็นภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา
ปฏิสมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เด็กจะใชภ้าษาเพื่อแสดงความคิดเพื่อส่ือสารอารมณ์ และแสดงการควบคุม
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พฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยมากจะใชค้  าพยางคเ์ดียว เช่น ไม่ หมายความว่า ไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการ 
หรือหม ่า แปลวา่ ตอ้งการอาหารหรือขนม 
 2. ภาษาพูดกบัตนเอง (Egocentric Speech) ตั้งแต่ 3-7 ปี เด็กในวยัน้ีจะมีภาษาพูดกบั
ตนเอง เขา้ใจภาษาของตนโดยไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัใคร และมกัพูดคนเดียว ซ่ึงเป็นบทบาท
ส าคญัในการประสานระหวา่งความคิดและพฤติกรรมของเดก็ 
 3. ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) 7 ปีข้ึนไป ในขั้นน้ีเด็กจะพฒันาภาษาภายในใจ 
ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาสติปัญญา วิกอ็ทสกีอธิบายวา่ การคิดของมนุษยต์อ้งใชภ้าษา และ
การใชภ้าษาท่ีพดูภายใน เร่ืองน้ีเป็นแนวทางท่ีมนุษยคิ์ดแกปั้ญหา และท าให้สติปัญญาพฒันาในขั้น
สูงข้ึนตามระดบัอาย ุและเม่ือเดก็พบปัญหาท่ีซบัซอ้นข้ึน เดก็จะเกิดการเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหา
ท่ีซับซ้อนข้ึนโดยการใชภ้าษาภายใน เด็กจะใชช่้วยในการคิดวางแผนหรือพฒันาขั้นตอนในการ
แกปั้ญหาช่วงของการพฒันาสติปัญญา (The Zone of Proximal Development) 
 วิก็อทสกีให้ความส าคญักบัการสอนหรือช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ในการพฒันาสติปัญญา
ของเด็ก โดยเขาพิจารณาว่า ช่วงของการพฒันาสติปัญญาของเด็กไม่เท่ากนั แมน้เด็กจะอายุเท่ากนั  
เด็กบางคนเรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็วกว่าเด็กบางคน ฉะนั้ น เด็ก 5 ปี 3 คน อาจสามารถท า
แบบทดสอบสติปัญญาไดเ้ท่ากนั มิไดห้มายความว่า เด็ก 3 คน มีระดบัสติปัญญาไม่แตกต่างกนั 
เพราะเด็กคนหน่ึงอาจไดรั้บการสอนหรือช่วยเหลือจากผูใ้หญ่มากกว่าเด็กอีกคนหน่ึง แต่หากผู ้
ทดสอบใหเ้ด็ก 2 คน ตอบแบบสอบของเด็กอาย ุ7 ปี โดยผูใ้หญ่ใหค้วามช่วยเหลือ เช่น อธิบายหรือ
ช้ีแนะ หากเด็กคนหน่ึงตอบปัญหาของเด็กอายุ 7 ปีได ้แต่เด็กอีกคนตอบไม่ได ้วิก็อทสกีอธิบายว่า  
เด็กท่ีตอบไม่ไดอ้ยูต่  ่ากว่าช่วงของการพฒันาสติปัญญา วิก็อทสกีเรียกการให้ความช่วยเหลือเด็กใน
การเรียนรู้ว่า “Scaffolding” คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กแกปั้ญหาหรือท างานอย่างหน่ึงอย่างใด  
เม่ือเดก็ไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
 วิก็อทสกีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูใ้หญ่ เช่น 
บิดา มารดา ครู และการเรียนรู้ท่ีเด็กมีในสภาวะสังคมและวฒันธรรม (Socioculture Context) และ
เปล่ียนส่ิงเร้าท่ีเรียนรู้จากสงัคมเป็นเคร่ืองเช่ือมโยงส่ิงเร้าภายนอก ใหซึ้มซาบเป็นส่วนของส่ิงท่ีมีอยู่
ภายใน กลไกกลางท่ีเด็กใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการท างานให้เกิดสัมฤทธิผล เช่น ใชไ้มเ้ข่ีย      
ส่ิงท่ีหยิบไม่ถึง กลไกนอกจากเคร่ืองมือ (Tool) แลว้ ยงัมีเคร่ืองหมาย (Sign) ซ่ึงวิก็อทสกีแบ่งเป็น    
3 ชนิด คือ 
 1. Indexical Sign เป็นเคร่ืองหมายใชอ้ธิบายขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบ
สาเหตุและผล (Cause effect) เช่น ควนัไฟเป็นเคร่ืองหมายของไฟ 
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 2. Iconic Sign เป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพส่ือความหมายส่ิงต่าง  เช่น พระเก้ียวเป็น
เคร่ืองหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 3. Symbolic Sign เป็นเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์แทนนามธรรมท่ีช่วยในการคิดหรือ    
การแกปั้ญหา เช่น ภาษาหรือตวัเลข 
 วิก็อทสกีอธิบายว่า การใชเ้คร่ืองหมาย (Sign) จะสะทอ้นถึงระดบัสติปัญญาของบุคคล  
ผูท่ี้สามารถใช้เคร่ืองหมาย (Sign) แทนส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ช่วยในการคิดแก้ปัญหา เป็นผูท่ี้มี
สติปัญญาในขั้นสูง และผูช่้วยเหลือคือ ครู บิดามารดา ตอ้งตระหนกัเสมอว่า บุคคลมีความแตกต่าง
ของช่วงการพฒันาสติปัญญา  (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์2551 : 57-59) 
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ 
  จากทฤษฎีพฒันาการของพีอาเจต ์และวิก็อทสก้ี  ดงักล่าวเป็นพื้นฐานของทฤษฎี
การสร้างความรู้ (Constructivist) ซ่ึงเป็นแนวทฤษฏีท่ีเช่ือว่าความรู้คือส่ิงท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสร้างข้ึน
เอง แทนท่ีจะรับความรู้ท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งจากครูหรือแหล่งความรู้ท่ีครูก าหนดไว ้(Sally 1999. 
อา้งถึงใน สถาบนัการแปลหนงัสือ 2544 : 1) หากมีประสบการณ์มากความรู้ก็จะมากและกวา้งขวาง
ข้ึนไปเร่ือยๆ แนวคิดน้ีมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัวิธีเรียนรู้และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการแสวงหา
ความรู้ใหม่ซ่ึงเช่ือมโยงและจดัระบบเขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ดว้ยความเช่ือว่า ทุกคนมีโลกของ
ตวัเอง ซ่ึงโลกท่ีสร้างข้ึนดว้ยความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าวไดว้่าโลกไหนจะเป็นจริงไปกว่า
กนั เพราะโลกของใครก็คงป็นจริงส าหรับคนนั้น ดงันั้น โลกน้ีจึงไม่มีความจริงเดียวท่ีจริงท่ีสุด 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มน้ีถือว่าสมองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีเราสามารถใช้ในการแปล
ความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆในโลกน้ี ซ่ึงการแปลความหมายดงักล่าวเป็น
เร่ืองท่ีเป็นส่วนตวั (personal) และเป็นเร่ืองเฉพาะตวั (individualistic) เพราะการแปลความหมาย
ของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัการรับรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความในใจ และภูมิหลงั
ของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั (Jonassen 1992 : 138-139) สอดคลอ้งกบัท่ี ซานเดอร์ 
(Saunder 1992 : 136-141) กล่าวว่า การสร้างความรู้ เป็นปรัชญาท่ีพดูถึงความจริงเก่ียวกบัการสร้าง
ความรู้ของบุคคล บุคคลเกิดเป็นความรู้ข้ึนมาจากความพยายามท่ีจะตอบสนองและท าความเขา้ใจ
กบัเหตุการณ์หรือปรากฏการต่างๆท่ีเขาพย ความรู้น้ีจะถูกสะสมไวใ้นใจจนกลายเป็นความเช่ือหรือ
ความเขา้ใจเก่ียวกับเร่ืองนั้นๆ ความรู้จึงอาจไม่ใช่ความจริงแต่เป็นเพียงค าอธิบายท่ีดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น (วรรณจรีย ์มงัสิงห์ 2541 : 4)  
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องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีจะเนน้ท่ีตวัผูเ้รียน เพราะเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง ผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ยความกระตือรือร้นฝึกการคิด การตั้งค  าถาม การแกปั้ญหา และการลงมือ
ปฏิบติั ผูส้อนจึงตอ้งศึกษาวิธีการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุผล วชัรา เล่าเรียนดี 
(2548 : 46-47) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ประการ ของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเองตามแนวคิดของกานอน และคอลลาลีย ์(Gagnon and Collary) สรุปไดด้งัน้ี 
  1. การจดัสถานการณ์ (Situation) ครูตอ้งพิจารณาสร้างสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ 
ใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจ อธิบาย ตอบค าถาม หาขอ้สรุป  
  2. การจดักลุ่มผูเ้รียน (Grouping) ครูตอ้งจดัผูเ้รียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
อาจเป็นทั้งชั้น กลุ่ม 2-6 คนหรือมากกวา่ รวมทั้งจดัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ส าหรับแต่ละกลุ่มดว้ย 
  3. การเช่ือมโยง (Bridge) เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพิจารณาความรู้เดิมของนกัเรียน
และเช่ือมโยงเร่ืองท่ีนกัเรียนรู้แลว้กบัส่ิงท่ีจะไดเ้รียน อาจก าหนดสถานการณ์ใหน้กัเรียนแกปั้ญหา
ง่ายๆ โดยอภิปรายร่วมกนั 
  4. ค าถาม (Question) ควรใชค้  าถามทุกขั้นตอนเพื่อแนะน าสถานการณ์จดักลุ่ม จดั
กิจกรรมเช่ือมโยง กระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ความรู้สึก 
  5. การใหแ้สดง (Exhibit) ครูตอ้งให้นกัเรียนไดแ้สดงผลงานท่ีปฏิบติัหรือน าเสนอ
ส่ิงท่ีตนรู้ อาจเป็นการเขียนอธิบายสั้นๆแสดงบทบาทสมมติ ใชแ้ผนภูมิ วีดีทศัน์ ฯลฯ 
  6. การสะทอ้นความคิด (Reflections) นกัเรียนจะไดส้ะทอ้นความคิดของตน โดย
การอธิบายความคิด ความรู้สึก ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ฯลฯ  
 
หลกัการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ 
  การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้ความส าคัญกับสมอง และ
กระบวนการท างานของสมองมากท่ีสุด ซ่ึงครูควรรู้และท าความเข้าใจ ดังท่ี เคน และเคน         
(Caine and Caine 1991  อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 74-75) ท่ีเสนอหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีให ้
ความส าคญักบัสมอง การท างานของสมอง และการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีครูสามารถน ามา
พิจารณาในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1. สมอง เปรียบเสมือนผูด้  าเนินการ หรือผูจ้ดัการ ซ่ึงจะจดัการกบัขอ้มูลแต่ละ
ประเภทแตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลพฒันาความคิด อารมณ์ และความรู้ดา้นภาษาซ่ึงหมายความว่าการ
จดัการเรียนการสอนจะตอ้งพฒันาวิธีการเรียนหลายๆวิธี เช่นกนั 
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  2. การเรียนรู้จะตอ้งใชอ้วยัวะส่วนต่างๆของร่างกาย ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึงไม่
ควรเนน้เฉพาะการพฒันาดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว 
  3. การแสวงหาความหมายต่างๆเป็นเร่ืองท่ีเกิดภายในแต่ละบุคคล การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามส าคญักบัตวับุคคลแต่ละคนดว้ย ซ่ึงนัน่ก็คือความเขา้ใจกบัความรู้ ส่ิงท่ีรู้
ของผูเ้รียนแต่ละคนนั้น จะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นมีหรือไดรั้บ 
  4. การแสวงหาความหมายจะเกิดข้ึนจากการสร้างรูปแบบ ซ่ึงหมายถึงการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพจะเช่ือมโยงแนวคิด และขอ้มูลย่อยๆกบัความคิดรวบยอด และเร่ืองใหม่ท่ี
เรียน 
  5. สมองอารมณ์มีความส าคญัต่อการสร้างแบบแผนของการท าความเขา้ใจนัน่คือ 
การเรียนรู้มีอิทธิพลมาจากสมองและอารมณ์ ความร็สึก และเจตคติ  
  6. สมองจดัการกับความรู้ใหม่ และการสอนของครูในเวลาเดียวกัน โดยผลท่ี
เกิดข้ึนคือผูเ้รียนจะมีปัญหาในการเรียน ถา้ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม และส่ิงท่ีจะเรียนใหม่ถูก
ละเลย 
  7. การเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจ ใส่ใจ และการรับรู้ นัน่คือ สภาพแวดลอ้ม
ในการเรียน วฒันธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
  8. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ผลคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาใน
การจดัการกบัส่ิงท่ีเรียน และจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร  
  9. มนุษยมี์วิธีจดจ า อยู่ 2 วิธี คือ ระบบความจ าท่ีเก่ียวกับช่องว่างกับเวลา และ
ระบบของการเรียนเพื่อจดจ า นั่นก็คือ การเรียนการสอนท่ีเผชิญกบัการท่องจ า จะไม่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และจะไม่เกิดประสบการณ์ท่ีมีความหมาย ความเขา้ใจลึกซ้ึง และคงทน  
  10. มนุษยเ์ขา้ใจ และจ าไดดี้เม่ือทกัษะความรู้นั้นปรากฎอยู่ตามธรรมชาติ และ
รวมทั้งท่ีเช่ือมโยงกบัเวลา การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  11. การเรียนรู้พฒันาไดด้ว้ยความทา้ทาย และไม่เป็นการบงัคบัใหเ้รียนการจดัการ
เรียนการสอนควรสร้างความทา้ทาย แต่ไม่ท าใหเ้กิดความกลวั 
  12. สมองแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั การสอนจึงควรหลากหลายเพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ 
  วชัรา  เล่าเรียนดี (2550: 46-49) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้าง
ความรู้ (constructivist leraning process) ดงัน้ี 
  1. เตรียมความพร้อมผูเ้รียน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide motivational 
anticlpatory set)  
   1.1 จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้รียน 
   1.2 แจง้จุดประสงค ์
   1.3 สร้างความส าคญัใหผู้เ้รียน 
  2. ใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (involve students in 
instructional activlties) โดยใหผู้เ้รียน :  
    2.1 ระบุตวัอยา่งและไมใชต้วัอยา่ง และใหผู้เ้รียนสงัเกตความแตกต่าง 
   2.2 นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 
   2.3 อภิปรายร่วมกนัใหผู้เ้รียนระบุรายการ จดักลุ่มและอธิบาย 
   2.4 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆทุกบทเรียน 
   2.5 ท า concept map หรือ mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ขอ้สรุป 
   2.6 ใชกิ้จกรรมฝึกการตดัสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จ าลองสถานการณ์ 
   2.7 ใหแ้สดงรูปแบบพฤติกรรมท่ีคาดหวงั จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเกิดข้ึน 
  3. ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยผูส้อนด าเนินการดงัน้ี 
   3.1 ถามค าถามหลายประเภทท่ีส่งเสริมความคิด ค าถามไม่ควรจ ากัด
ค าตอบแต่ไม่ควรกวา้งเกินไปและไม่มีจุดเนน้ 
   3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ความคิดดว้ยตนเอง 
   3.3 ถามค าถามท่ีส าคญั ใชค้  าถามแบบเจาะลึก โดยยดึหลกัการถามค าถาม
ของ Taba และ Bloom เช่นถามเปิดประเดน็ ถามใหจ้ดักลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย  ้าจุดเนน้ ถาม
ใหอ้ธิบายชดัเจน และใหส้รุป ถามปิดประเดน็ และถามใหตี้ความ และติดตาม เป็นตน้ 
 
   3.4 ถามใหผู้เ้รียนอธิบาย concept นิยามคุณลกัษณะต่างๆดว้ยค าพดูของ
ตนเอง 
   3.5 ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 
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  4. จดัโอกาสและเปิดโอกาสใหป้ฏิบติัโดยตรง 
   4.1 ใหฝึ้กกิจกรรมท่ีผูเ้รียน-ผูส้อน ไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
   4.2 แสดงรูปแบบของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนปฏิบติัได ้
   4.3 กระตุน้การตอบสนองอยา่งเปิดเผย 
   4.4 ใหโ้อกาสผูเ้รียน ไดฝึ้กทกัษะและปฏิบตืักิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 
   4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาว่าผูเ้รียนคนใดเกิดความคิดความ
เขา้ใจในประเดน็ส าคญัและใครบา้งท่ีตอ้งมีการอธิบายเพิ่มเติมให ้
  5. การคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิดเก่ียวกบับทเรียน 
   5.1 ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสรวมสรุปบทเรียน 
   5.2 เช่ือมโยงวตัถุประสงคก์บับทสรุปของบทเรียน 
   5.3 ใชค้  าถามระดบัสูงท่ีส่งเสริมการคิด ให้มีการตอบสนองผูเ้รียนใน
บทสรุปดว้ย 
   5.4 ใชค้  าถาม 2 ระดบัเป็นอยา่งนอ้ย (ความรู้ ความเขา้ใจ และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์)  
   5.5 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอภิปรายใหม้ากท่ีสุด 
   5.6 วดัและประเมินผลว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียนหรือไม่ เช่น 
ดว้ยการสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน หรือวา่ทดสอบยอ่ย 
  6. ใหก้ารฝึกเพิ่มเติมหรือใหท้ าโดยอิสระ 
   6.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ไดฝึ้กปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
   6.2 ให้ท าแบบฝึกหัดท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง ผูเ้รียนสามารถใช้
ความรู้และทกัษะในสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีฝึกเพียงเลก็นอ้ย 
   6.3 ใหท้  าแบบฝึกหดัในหอ้งใหเ้สร็จบางส่วน 
   6.4 แสดงรูปแบบการท่ีสมบูรณ์ ระบุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน 
 
กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 กระบวนการโดยทัว่ไปเป็นขั้นตอนของการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายของกระบวนการนั้น ๆ กระบวนการอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นขั้นตอนในการคิดอยา่งเป็น  
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ดังท่ีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาท่ีให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดน้ าเสนอแนวคิดไวด้งัต่อไปน้ี 
 เดรสเซล และเมยฮิ์ว (Dressel and Mayhew 1957:179-181) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ 5 ขั้น ดงัน้ี 
 1. การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการก าหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลท่ี
คลุมเครือให้ชดัเจน ระบุองคป์ระกอบของปัญหา จดัองคป์ระกอบของปัญหาให้เป็นไปตามล าดบั
ขั้นตอน   
 2. การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาค าตอบของปัญหา เป็นการตดัสินใจว่า
ขอ้มูลใดมีความจ าเป็นเก่ียวขอ้งกบัแกปั้ญหา และเลือกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 3. การจดัระบบขอ้มูล เป็นการจ าแนกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดก้บัแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ
ไม่ได ้ระบุว่าขอ้มูลใดควรยอมรับ จดัระบบขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ และการเลือกขอ้มูลท่ีมีความ
เพียงพอและเช่ือถือได ้
 4. การเลือกสมมติฐาน เป็นการเลือกสมมติฐานท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด              
มาพิจารณาเป็นอนัดับแรก โดยก าหนดจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล การตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล 
 5. การสรุปและตดัสินใจ เป็นการพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการ 
ขอ้มูล ท่ีน าไปสู่การตดัสินใจสรุป  
 ดีคาโรลี (Decaroli 1973 : 67-68) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณไว ้ดงัน้ี 
 1. การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ท าความตกลงเก่ียวกับความหมายของของค า 
ขอ้ความ และการก าหนดเกณฑ ์เป็นความสามารถในการระบุลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ ระบุปัญหาได ้
รวบรวมสาระส าคญัและจุดเด่นของเร่ืองราวต่าง ๆ 
 2. การก าหนดสมมติฐาน เป็นการค านึงถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุละผล หาทางเลือก 
และการพยากรณ์ 
 3. การประมวลผลขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัระบบขอ้มูลและ
สามารถเลือกใชข้อ้มูลไดว้า่ขอ้มูลใดจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ขอ้มูลใดน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ 
 4. การตีความขอ้เทจ็จริงและการสรุปอา้งอิงหาหลกัฐาน  
 5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุและผล ความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
 6. การประเมินผลโดยการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล จนสามารถ
ตดัสินใจได ้
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 7. การประยกุตใ์ช ้หรือน าไปปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ 
 8. การประเมินความส าเร็จของค าตอบ โดยการใชเ้กณฑใ์นการตดัสินความเพียงพอ
ของค าตอบตามทฤษฎี 
 ควีลมัลซ์ (Quellmalz 1985)  กล่าวถึง  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
ประกอบดว้ย 
 1. การระบุหรือก าหนดค าถาม วิเคราะห์ส่วนประกอบท่ีส าคญั และนิยามค าส าคญั 
 2. ตดัสินความน่าเช่ือถือของการสนบัสนุน แหล่งขอ้มูล และการสงัเกต 
 3. การสรุปอา้งอิงโดยการนิรนยั การอุปนยั การตดัสินคุณค่าและการตดัสินความเทจ็ 
 4. ใชเ้กณฑต์ดัสินความพอเพียงของขอ้สรุป 
 เอนนิส (1985 : 45-48) ไดอ้ธิบายกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเน้น
ความสามารถไว ้ ดงัน้ี 
 1. การนิยาม เป็นการระบุประเด็นปัญหา การตั้ งค  าถามท่ีเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 
 2. การพิจารณาตดัสินขอ้มูล คือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ความ
เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 
 3. ความสามารถในการสรุปอา้งอิงในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผล มี 3 ลกัษณะ คือ 1) 
การใชเ้หตุผลเชิงนิรนัย เป็นการสรุปเหตุผลจากส่วนใหญ่ไปส่วนย่อย 2) การใชเ้หตุผลเชิงอุปนัย 
เป็นการสรุปเหตุผลจากส่วนยอ่ยไปส่วนใหญ่ 
 4. ความสามารถในการตัดสินคุณค่า คือ ความสามารถในการแปลความหมาย         
การตดัสินวา่ดี – ไม่ดี  ส าคญั – ไม่ส าคญั 
 5. ความสามารถในการระบุความชัดเจนขั้นสูง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
วินิจฉัย และตีความไดถู้กตอ้ง และพิจารณาเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และเพียงพอในเหตุผลและขอ้มูลใน
สถานการณ์นั้น ๆ 
 6. ความสามารถในการตดัสินปัญหาและกลวิธีในการแกปั้ญหา คือ ความสามารถใน
การเลือกเกณฑต์ดัสินใจแกปั้ญหาและทางเลือกในการแกปั้ญหาหลาย ๆ ทาง 
 นีดเลอร์ (Kneedler, อา้งถึงใน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540) ได้
เสนอวา่ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 1. การนิยามและท าความกระจ่างกบัปัญหา ประกอบดว้ย 
  1.1 การระบุประเดน็ท่ีส าคญั หรือระบุปัญหา 
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  1.2 การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของคน ความคิดวตัถุส่ิงของ 
หรือผลลพัธ์ตั้งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไป 
  1.3 การตดัสินว่าขอ้มูลใดชดัเจน ขอ้มูลใดคลุมเครือ ขอ้มูลใดเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลใด   
ไม่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลใดมีความจ าเป็น ขอ้มูลใดไม่มีความจ าเป็น 
  1.4 การตั้ งค  าถามท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจและลึกซ้ึง เกิดความชัดเจนเก่ียวกับ
เร่ืองราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2. การพิจารณาตดัสินขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัญหา ประกอบดว้ย 
  2.1 การจ าแนกความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น 
  2.2 การตัดสินว่า  ข้อความนั้ น ส่ิงนั้ น หรือสัญลักษณ์ท่ีก าหนดนั้ นมีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั และสอดคลอ้งกนัทั้งหมดหรือไม่ 
  2.3 การคาดเดา หรือระบุขอ้สมมติฐานท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 
  2.4 ระบุความคิดเดิม ๆ ท่ีคนยดึติด 
  2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจยัดา้นอารมณ์ การโฆษณา การเขา้ขา้งตนเอง 
  2.6 ระบุความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งค่านิยมและอุดมการณ์ 
 3. การแกปั้ญหาและการลงขอ้สรุป 
  3.1 ระบุความเพียงพอของขอ้มูล สามารถตดัสินใจว่าขอ้มูลท่ีมีเพียงพอหรือไม่    
ทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ 
  3.2 พยากรณ์ ท านายผลลพัธ์ท่ีอาจเป็นไปได ้
 พอล (Paul 1993, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2544) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณวา่มี 7 ประการ คือ 
 1. เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการคิด ไดแ้ก่ การคิดเพื่อหาแนวทาง แก้ปัญหา 
หรือคิดเพื่อหาความรู้ 
 2. ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งการรู้ หมายถึง ความสามารถระบุ
ค าถามของปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการแกไ้ข หรือค าถามส าคญัท่ีตอ้งการรู้
ค  าตอบ 
 3. สารสนเทศ คือ ขอ้มูล ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการคิด ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้า 
ควรมีความกวา้ง ลึก ชดัเจน และมีความถูกตอ้ง 
 4. ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ความชดัเจน ถูกตอ้ง 
และมีความเพียงพอต่อการใชเ้ป็นพื้นฐานของการคิดอยา่งมีเหตุผล 
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 5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลกัการ ซ่ึงจ าเป็น
ส าหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดท่ีไดม้านั้นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือค าถามท่ี
ตอ้งการหาค าตอบและตอ้งเป็นแนวคิดท่ีถูกตอ้งดว้ย 
 6. ขอ้สันนิษฐาน เป็นองคป์ระกอบส าคญัของทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล เพราะผูคิ้ด
ตอ้งมีความสนใจในการตั้งขอ้สันนิษฐานให้มีความชดัเจน สามารถตดัสินได ้เพื่อประโยชน์ใน   
การหาขอ้มูลมาใชใ้นการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 7. การน าไปใช้และผลท่ีตามมา เป็นองค์ประกอบส าคญัของการคิดอย่างมีเหตุผล       
ซ่ึงผูคิ้ดค านึงถึงผลกระทบ ตอ้งมีความคิดไกล มองถึงผลท่ีตามมา รวมกบัการน าไปใชไ้ดห้รือไม่
เพียงใด 
 วลูโฟลค์ (Woolfolk,1995 อา้งถึงในดนยั ดวงภุมเมศร์ 2552 : 26) ก าหนดองคป์ระกอบ
ของกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว ้3 ประการคือ 
  1. การนิยามปัญหา 
  2. การพิจารณาขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัญหา 
  3. การแกปั้ญหา หรือการลงสรุป 
 ศูนยพ์ฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มหาวิทยาลยัโซโมนา (Center of Critical 
Thinking Somona State University 1996) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น จะตอ้งมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ  มีจุดประสงค์ของการคิด ระบุปัญหาความคิดให้เป็นค าถาม มีขอ้มูล 
ความรู้ต่าง ๆ ประกอบการคิด ขอ้มูลประกอบท่ีไดม้าตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน เช่ือถือได ้และมี
เหตุผล สามารถตั้งขอ้สนันิษฐานได ้ตลอดจนสามารถน าผลสรุปของการคิดไปปฏิบติัได ้
 ออนสเทิร์น และคณะ (Ornstein and others 2003 : 151) ได ้ระบุลกัษณะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ไวว้่าเป็นการประมาณค่า  การประเมิน  การจ าแนกประเภท  การสันนิษฐาน การสรุป
เชิงตรรกะ ความเขา้ใจหลกัการต่าง ๆ การมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง  การ
ก าหนดสมมติฐาน  การเสนอความคิดบนฐานของเหตุผล  และการตดัสินโดยใชเ้กณฑ ์
 แองเจลลี และวาลานิดส์ (Angeili and Valanides 2009 : 326) ก าหนดองคป์ระกอบของ
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว ้5 ประการคือ 

1. การวิเคราะห์ปัญหา 
  2. การหาแนวทางการแกปั้ญหา 
  3. การใหเ้หตุผลกบัแนวทางการแกปั้ญหาแต่ละแบบ 
  4. การตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 
  5. การก าหนดเกณฑใ์นการประเมินการคิด 
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 ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2542 : 60) ระบุกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 1. ตั้งเป้าหมายในการคิด 
 2. ระบุประเดน็ในการคิด 
 3. ประมวลขอ้มูล ทั้งทางดา้นขอ้เทจ็จริง และความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีคิด
ทั้งทางกวา้ง ลึก และไกล 
 4. วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกข้อมูลท่ีจะ
น ามาใช ้
 5. ประเมินขอ้มูลท่ีจะใชใ้นแง่ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือ 
 6. ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูลเพื่อแสวงหาทางเลือก/ค าตอบท่ีสมเหตุสมผล
ตามขอ้มูลท่ีมี 
 7. เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา และคุณค่าหรือความหมาย
ท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น 
 8. ชัง่น ้ าหนกั ผลได ้ผลเสีย คุณ-โทษ ในระยะสั้นและระยะยาว 
 9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ 
                 10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกบัประเดน็ท่ีคิด 
 
 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นองคป์ระกอบและกระบวนการของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของนักวิชาการท่ีมีความแตกต่างกันไปบา้งในบางประเด็น แต่
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดดงักล่าว สามารถสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบและ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การ
ก าหนดเป้าหมายของการคิด  การนิยามปัญหาหรือค าถาม  การระบุสมมติฐาน การพิจารณาใช้
ขอ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน  และการประเมิน และตดัสินใจ ดงัท่ีแสดงใน       
ตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปองคป์ระกอบและกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
 

กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักการศึกษา 

Dressel and Mayhew 
(1957) 

Decaroli  
(1973) 

Ennis 
(1985) 

Kneedler  
(1985) 

การสังเคราะห์กระบวนการคดิ
อย่างมีวจิารณญาณทีใ่ช้ในการวจิัย 

1.การนิยามปัญหา 
2.การรวบรวมข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหา 
3. การจดัระบบขอ้มูล 
4. การเลือกสมมติฐาน 
5. การสรุปและตัดสินใจ 

1.การนิยาม 
2.การก าหนดสมมติฐาน 
3.การประมวลผลข้อมลู 
4.การตีความขอ้เทจ็จริงและการสรุป
อา้งอิง 
5.การใชเ้หตุผล 
6.การประเมินผลตัดสินคุณค่า 
7.การประยกุตใ์ชห้รือน าไปปฏิบติัใน
สถานการณ์ใหม่ 
8.การประเมินความส าเร็จของค าตอบ 

1.การนิยาม 
2.การพิจารณาตัดสินข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้อง 
3. การสรุปและแก้ปัญหา 

1.การนิยามและท าความกระจ่าง
กับปัญหา 
2.การพิจารณาตัดสินข้อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับปัญหา 
3.การแก้ปัญหาและการลง
ข้อสรุป 

1.การก าหนดเป้าหมายของการคิด 
2. การนิยามปัญหาหรือค าถาม 
3. การระบุสมมติฐาน 
4.การพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศ
ทางศาสตร์การเรียนการสอน 
5. การประเมิน และตดัสินใจ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
 

กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักการศึกษา 

Paul 
(1993) 

Woolfolk 
(1995) 

Center of Critical Thinking 
Somona State University 

(1996) 

Angeili and Valanides 
(2009) 

การสังเคราะห์กระบวนการคดิอย่าง
มีวจิารณญาณทีใ่ช้ในการวจิัย 

1 ก า ร ร ะบุ เ ป้ า ห ม า ยห รื อ
วัตถปุระสงค์ของการคิด 
2.การระบุประเดน็ปัญหาหรือ
ค าถามท่ีต้องการรู้ 
3. การระบุสารสนเทศเพ่ือใช้
ประกอบการคิด 
4.การระบุขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
5.การระบุแนวคิดท่ีมีเหตุผล 
6. การระบสุมมติฐาน 
7.การระบุการน าไปใชแ้ละผล 

1. การนิยามปัญหา 
2. การพิจารณาข้อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับปัญหา 
3. การแก้ปัญหา หรือการลงสรุป 
 

1.ระบุจุดประสงค์ของการคิด  
2.ระบุปัญหาหรือค าถาม 
3.พิจารณาข้อมลูความรู้ 
ประกอบการคิด 
4. ตั้งข้อสันนิษฐาน 
5.สรุปผลการคิดไปปฏิบัติ 

1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2.ก า ร ห า แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหา 
3. การให้เหตุผลกับแนว
ทางการแก้ปัญหาแต่ละแบบ 
4. การตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
5. การก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมินการคิด 

1.การก าหนดเป้าหมายของการคิด 
2. การนิยามปัญหาหรือค าถาม 
3. การระบุสมมติฐาน 
4.การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศ
ศาสตร์การเรียนการสอน 
5. การประเมิน และตดัสินใจ 
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ลกัษณะของผู้ทีม่ีการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 เวด ไบเออร์ และเฟอร์เรท (Wade 1995; Beyer 1995; Ferrett 1997, อา้งถึงใน ศนัสนีย ์  
ฉตัรคุปต ์2544 : 39) กล่าวถึงลกัษณะของผูมี้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัตารางท่ี 2 
 

ลกัษณะของผูมี้การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
เวด (Wade 1995) ไบเออร์ (Beyer 1995) เฟอร์เรท (Ferrett 1997) 

1.  คิดตั้งค าถาม 1.  คิดตั้งค าถาม 1.  คิดตั้งค าถาม 
  2.  มีความสนใจใฝ่รู้ ตอ้งการคน้หา 

     ค  าตอบใหม่ ๆ 
  3.  ตอบค าถามไดต้รงประเด็น 
2.  ท าใหค้  าถามมีความชดัเจน   
3.  ตรวจสอบหาขอ้มูล  4.  ตรวจสอบขอ้มูล ความเช่ือ 
4.  วเิคราะห์ขอ้สนันิษฐานและ 
     ความล าเอียงท่ีอาจมีข้ึน 

2. วเิคราะห์ขอ้สนันิษฐาน 5.  วเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้สนันิษฐาน 
     ความเห็นต่าง ๆ และหาขอ้พิสูจน์ 

5.  หลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้ารมณ์ 
     มาเป็นตวัตดัสิน 

3.  ใหเ้หตุผล สามารถหาขอ้ยติุ 
     จากขอ้เสนอหรือหลกัฐาน 
     ท่ีมีอยูห่ลากหลาย 

6.  ใชเ้หตุผลจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
     หรือจากขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

6.  หลีกเล่ียงการคิดแบบต้ืน ๆ 
     ง่าย ๆ เกินไป 

  

7.  พิจารณาถึงการตีความท่ี 
     อาจเป็นไปไดห้ลายทาง 

4.  รู้จกัใชมุ้มมองต่าง ๆ กนั 
     ในการตีความ เพื่อใหเ้ขา้ใจไดดี้ข้ึน 

 

8.  ยอมารับวา่อาจมีภาวะก ากวม 
     ไม่ตรงไปตรงมาเกิดข้ึนได ้

  

9.  ตระหนกัรู้เก่ียวกบัความคิด 
     ของตน รู้ตวัวา่คิดอะไรอยู ่

 7.  ตรวจสอบความคิดของตวัเอง 

 5.  ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดของ 
     ผูอ่ื้น เคารพต่อเหตุผล ยอมเปล่ียน 
     จุดยนืเม่ือมีเหตุผลท่ีดี 

8.  รับฟังความเห็นผูอ่ื้น ยอมรับวา่ 
     ตวัเองยงัมีความรู้ความเขา้ใจ 
     ไม่มากพอ เปล่ียนความคิดได ้

 6.  แยกแยะ หาขอ้สรุป หรือขอ้ตดัสิน 
     ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัความจริงท่ี เช่ือถือ 
    ได ้มีความแม่นย  า สามารถถกเถียง 
     อยา่งสร้างสรรค ์

9.  ประเมินขอ้ถกเถียงได ้และตดัสิน 
     เร่ืองราวจากการรวบรวมขอ้เทจ็จริง 
     ทั้งหมด 

 
ตารางท่ี  2 ลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
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 พอล (Paul 1993, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2544) ไดส้รุปลกัษณะของผูท่ี้มีการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ว่าประกอบดว้ย การคิดอยา่งอิสระ ใส่ใจในความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้ขอ้จ ากดัใน
ความคิดของตน กลา้ทางปัญญา ซ่ือสัตย ์ มีความเพียร ใชเ้หตุผล  อยากรู้อยากเห็น มีคุณธรรม และ
รับผดิชอบ 
 ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551 : 102) กล่าวถึง คุณลักษณะของผูท่ี้มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณไวส้อดคลอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ลกัษณะส าคญั คือ 
 1. เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยึดมัน่ใน
ความคิดของตนเองเป็นหลกั ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลประกอบเพียงพอ    
การมีใจกวา้งขวางจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใชใ้นการตดัสินใจไดดี้
มากข้ึน 
 2. มีความไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น การมีความรู้สึกท่ีไวจะท าให้สามารถ
รับรู้สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผูอ่ื้นไดดี้กวา่ 
 3. เปล่ียนความคิดเห็นท่ีตนมีอยูไ่ด ้ถา้มีขอ้มูลท่ีมีเหตุผลมากกวา่ 
 4. กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ การมีขอ้มูลและความรู้มาก ท าให ้   
การตดัสินใจยอ่มถูกตอ้งและแม่นย  า การคิดวิจารณญาณตอ้งการขอ้มูล ความรู้มาก ๆ เพื่อประกอบ
ในการตดัสินใจ แมว้า่บางขอ้มูลอาจมีประโยชน์นอ้ยกต็าม 
 5. เป็นผูมี้เหตุผล ไม่ใชอ้คติหรืออารมณ์ในการตดัสินใจ การยอมรับขอ้มูลใด ๆ หรือ 
การตดัสินใจใด ๆ จะไม่เช่ือมัน่ในตวับุคคลหรืออารมณ์ ขอ้มูลท่ีมีเหตุผลจะท าให้การตดัสินใจ
ดีกวา่ 
 บาสแชม และคณะ (Bassham and others 2011 : 25-26) เสนอลกัษณะของนกัคิดอยา่งมี
วิจารณญาณไว ้ดงัน้ี 
 1. มีแรงขบัและกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความถูกตอ้ง  เท่ียงตรง  และแม่นย  า 
 2. มีความสามารถใชว้ิจารณญาณในสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรค 
 3. มีความสามารถท าความเขา้ใจ  วิเคราะห์ และประเมินขอ้โตแ้ยง้และมุมมองท่ี
แตกต่าง 
 4. มีเหตุผลเชิงตรรกะ และสามารถลงขอ้สรุปจากขอ้มูลหลกัฐานท่ีมี 
 5. ตระหนกัในสติปัญญาและขอ้จ ากดัของตนเอง 
 6. รับฟังมุมมองท่ีแตกต่างอยา่งเปิดใจ 
 7. เช่ือตามขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานมากกวา่ความชอบส่วนตวั 
 8. รับรู้เหตุการณ์โดยปราศจากอคติ 
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 9. คิดอยา่งอิสระโดยไม่กงัวลกบัความคิดของผูอ่ื้นท่ีไม่เห็นดว้ย 
                10. สามารถเขา้ถึงประเดน็โดยไม่สบัสนกบัรายละเอียดยอ่ย 
                11. กลา้คิดกลา้เผชิญความคิดท่ีทา้ทายความคิดเดิมของตนเอง 
                12. อยากรู้อยากเห็นความจริงต่าง ๆ 
                13. มีความมานะพยายามในการคน้หาขอ้เทจ็จริง 
 
 จากลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีกล่าวมานั้น การวิจยัคร้ังน้ีให้ความ
สนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชแ้นวทางของบาสแชม และคณะ 
(Bassham and others 2011 : 25-26) เน่ืองดว้ยมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็น
ไดจ้ากการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ตลอดจนสรุปประเด็น    
ท่ีมีความสอดคลอ้งกันตามท่ีนักวิชาการน าเสนอไวไ้ด้ว่า ผูท่ี้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะ       
เป็นผูท่ี้มี 1) ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะคน้หาขอ้เท็จจริง  2) ความสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอาศยัหลกัการเหตุผล 3) ความสามารถท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ ประเมินขอ้โตแ้ยง้     
และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  4) ความสามารถสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ           
5) ความเช่ือมั่นในสติปัญญาและตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเอง 6) การรับฟังความคิดเห็น           
ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง 7) การเช่ือมัน่ในขอ้เท็จจริงและ
หลกัฐานมากกว่าความชอบหรือความสนใจส่วนตวั 8) ความระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้
หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ    9) การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกงัวลกบัความไม่เห็นดว้ย
ของกลุ่ม 10) ความสามารถเขา้ถึงประเดน็ปัญหาไดโ้ดยไม่สบัสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย 11) ความ
กลา้ทางปัญญาท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 12) ความอยากรู้อยาก
เห็น และอยากคน้หาความจริง 13) ความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ    
โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 14) ความรับผดิชอบต่อผลการคิดของตนเอง 
 
การพฒันาทักษะการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 นกัวิชาการไดเ้สนอแนวทาง การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 เน่ืองจากการพฒันาการคิดเป็นส่ิงส าคญั จึงไดมี้การคน้หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันาความสามารถดงักล่าว ในปี ค.ศ. 1984 ไดมี้การประชุมของนักการศึกษาจากประเทศ   
ต่าง ๆ ภายใตช่ื้อการประชุมวา่ The  Wingspread  conference  Center  in Racine, Wisconsin  State    
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เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการคิด พบว่า แนวทางท่ีนักการศึกษาใชใ้นการด าเนินการวิจยัและ
ทดลองเพื่อพฒันาการคิดนั้นสามารถสรุปได ้3 แนว คือ 
 1. การสอนเพื่อใหคิ้ด (Teaching for Thinking) เป็นการสอนเน้ือหาวิชาการ โดยมีการ
เสริมหรือปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มความสามารถในดา้นการคิด 
 2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เป็นการสอนท่ีเนน้เก่ียวกบักระบวนการ
ทางสมองท่ีน ามาใชใ้นการคิดโดยเฉพาะ เป็นการฝึกทกัษะการคิด ลกัษณะของงานท่ีน ามาใชส้อน  
จะไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาการท่ีเรียนในโรงเรียน แนวทางการสอนจะแตกต่างกนัออกไปตาม
ทฤษฎีและความเช่ือพื้นฐานของแต่ละคนท่ีน ามาพฒันาเป็นโปรแกรมการสอน และ 
 3. การสอนเก่ียวกบัการคิด (Teaching about Thinking) เป็นการสอนท่ีเนน้การใช้
ทกัษะการคิดเป็นเน้ือหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือใหผู้เ้รียนไดรู้้และเขา้ใจกระบวนการ
คิดของตนเองเพื่อให้เกิดทกัษะการคิดท่ีเรียกว่า “Metacognition” คือ รู้ว่าตนเองรู้อะไร ตอ้งการรู้
อะไร และยงัไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได ้
 ส าหรับโปรแกรมการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คือ โปรแกรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Specific Program)        
ซ่ึงเป็นโปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนปกติ เป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างการคิด
วิจารณญาณโดยเฉพาะ (Institutional Programs to Foster Critical Thinking) กบัโปรแกรมท่ีมี
ลกัษณะทัว่ไป (General Program) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชเ้น้ือหาวิชาในหลกัสูตรปกติเป็นส่ือในการ
พฒันาทกัษะการคิด เป็นการสอนทกัษะการคิดในฐานะท่ีเป็นตวัเสริมวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ี
มีอยูโ่ดยเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหาวิชา     (สุรางคณา   เต้ือติสอน 2550 : 34) 
 ส าหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้ นเป็นทักษะท่ีสามารถพัฒนาได้ในทุกระดับ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงนักศึกษาในวยัน้ีมีวุฒิภาวะท่ีสามารถคิด           
ในเชิงนามธรรม  เป็นเหตุเป็นผล ทั้งน้ีในปัจจุบนัมีนกัวิชาการสนใจศึกษา และเสนอแนวคิดในการ
พฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 เคอร์ฟิสส์ (Kurfiss 1988, อา้งถึงใน Kramer 1993) กล่าวว่า การพฒันาทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยทัว่ไป จะเน้นท่ีกิจกรรมและการปฏิบัติในการช่วยผูเ้รียนให้เขา้ใจใน
สภาพการณ์ท่ีมีความหมายต่อเขา ผูเ้รียนจะแสวงหาสภาพการณ์ ค  าถามหรือปัญหาท่ีจะน าไปสู่
ขอ้สรุปท่ีมีเหตุผลท่ีสามารถตดัสินใจได ้
 มวัร์  และปาร์เกอร์ (Moore and Parker 1986) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น   
เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการฟังและการอ่านอย่างไตร่ตรอง รวมถึงการมอง
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หาขอ้สรุป และผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถจะฝึกปฏิบติัให้เกิดข้ึนไดใ้นชีวิตประจ าวนั มีเพียงเฉพาะ 
การเรียนในหอ้งเรียนเท่านั้น 
 เอนนิส (Ennis 1990) กล่าววา่ ในการสอนเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น เป็น
การสอนแบบกวา้ง โดยสอนแยกจากเน้ือหาวิชาตามปกติ อาจใชเ้น้ือหาเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
ปัญหาต่าง ๆ หรือเน้ือหาวิชาท่ีเรียนมาแลว้ เนน้ท่ีเป็นบริบทนอกโรงเรียน ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้น้ือหา
สาระประกอบเสมอไป 
 ประสาร  มาลากลุ ณ อยธุยา (2532) มีความเห็นว่า การสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดนั้น 
กระท าไดท้ั้ง 2 แบบ ทั้งท่ีจดัเป็นโครงการหรือชุดการสอนพิเศษท่ีเพิ่มจากการสอนธรรมดา หรือจดั
สอนแทรกรวมไปกบัเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรียนปกติซ่ึงน่าจะเป็นวิธีท่ีไดผ้ลท่ีสุด หากโครงการ
หรือชุดการสอนทกัษะการคิดท่ีไดม้าตรฐาน ไดรั้บการพฒันามาแลว้เป็นอย่างดี ทั้งในดา้นการใช้
ทฤษฎีและผลงานวิจัยสนับสนุน ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมหรือชุดการสอนท่ีมาจาก
ต่างประเทศก็สามารถน ามาดดัแปลงประยุกตใ์ชไ้ด ้แต่ในทางปฏิบติั การมุ่งใชโ้ปรแกรมหรือชุด
การสอนพิเศษเป็นไปไดย้ากในโรงเรียนและในชั้นเรียนทัว่ไป เพราะมีปัญหาเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย  
ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชโ้ปรแกรม และปัญหาการเช่ือมโยงกบัการสอนปกติ การใชโ้ปรแกรม
หรือชุดการสอนพิเศษจึงมกัท ากันชั่วคราวแลว้ก็จบไป การสอนทกัษะการคิดจึงควรจัดอยู่ใน
หลักสูตร และการเรียนการสอนธรรมดา โดยเน้นความส าคญัให้เป็นเร่ืองท่ีครูผูส้อนทุกคน          
ทุกลักษณะวิชา และการศึกษาจะต้องท าความเขา้ใจ ยอมรับและยึดถือเป็นเป้าหมายหลักใน         
การพฒันาผูเ้รียน 
 โดยสรุป การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น พบว่า มีอยู ่  
2 ลักษณะ กล่าวคือ จัดเป็นโปรแกรมเฉพาะโดยเน้นเน้ือหาการคิดโดยเฉพาะ หรืออาจจัดใน
ลกัษณะท่ีบูรณาการสอดแทรกไวใ้นเน้ือหารายวิชาต่าง ๆ ท่ีสอนอยูเ่ดิมในชั้นเรียนปกติ 
 
 เทคนิควธีิการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ีมีกระบวนการ และเป็นการคิดขั้นสูงท่ี
ครอบคลุมการคิดลักษณะต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่าเป็นพื้นฐาน การพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในแต่ละกระบวนการจึงต้องอาศัยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ประกอบกัน  ทั้ งน้ี วชัรา         
เล่าเรียนดี (2553 : 31-32) ไดเ้สนอเทคนิคต่าง ๆ ไวโ้ดยสรุปต่อไปน้ี 
 1. เทคนิค CATS (Classroom Assessment Techniques) ของ แองเจลโล (Angelo)     
ไดเ้สนอวิธีสอนคิดดว้ยวิธีการประเมินผลระหว่างเรียนในขณะน้ีมีการสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อ
เป็นแนวทางในการติดตามดูแลและสนบัสนุนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนดงัน้ี คือ    
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ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนด โดยให้เขียนเป็นขอ้ความพรรณนาอธิบายค าถามนั้นสั้น ๆ เช่น   
ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีไดเ้รียนรู้วนัน้ีคืออะไร   มีค  าถามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนอะไรบา้งท่ียงัเป็นขอ้สงสัย
มากท่ีสุดของนกัเรียน   โดยครูจะท าการเลือกค าตอบของนกัเรียนบางคน และน ามาอภิปรายต่อไป 
 2. เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Strategies) บรูเนอร์ (Bruner 
1995) ไดเ้สนอแนะวา่การจดันกัเรียนใหไ้ดร่้วมกนัเรียนรู้เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ถา้เตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดีในสภาพแวดลอ้มท่ีร่วมมือกนัเรียนอย่าง
แทจ้ริง นกัเรียนจะมีความกระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นโดยมีการสนบัสนุนให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั และระหวา่งครูกบันกัเรียน 
 3. เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย (Case Study/Discussion Method) แมคเดท 
(Mcdate 1995) ไดแ้นะน าเก่ียวกบัเทคนิคน้ีว่าควรเร่ิมตน้ดว้ยครูเสนอกรณีปัญหา หรือสถานการณ์
ให้นักเรียนทั้งชั้นโดยไม่มีการสรุป ให้นักเรียนเตรียมค าถามเพื่อการอภิปราย ครูน าการอภิปราย
และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสรุปแต่ละกรณี 
 4. เทคนิคการใชค้  าถาม (Using Questions) คิง (King 1995) ไดน้ าเสนอวิธีการใช้
ค  าถามเพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
  4.1 ให้เพื่อนผลดักนัถามค าถามและตอบค าถาม หลงัจากการบรรยายโดยครูตั้ง
ค  าถามน าก่อน เช่นจุดแขง็และจุดอ่อนของเร่ืองท่ีเรียนคืออะไรบา้ง ?  นกัเรียนจะตอ้งตั้งค  าถามจาก
เร่ืองท่ีเรียนเท่านั้น จดักลุ่มนกัเรียนหรือจบัคู่ใหน้กัเรียนถาม-ตอบ และเลือกค าถามท่ีสนใจมากท่ีสุด
มาอภิปรายทั้งชั้น 
  4.2 ค าถามจากผูอ่้าน (Reader’s Questions) ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีใหอ่้าน
และส่งครูก่อนเรียนเร่ืองต่อไป ครูเลือกค าถามเพื่อการอภิปรายทั้งชั้น 
  4.3 วิเคราะห์บทสนทนา (Written Dialogues) ครูน าเสนอบทสนทนาจดักลุ่ม
นักเรียนประมาณ 3-4 คน ให้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของคู่สนทนาในบทสนทนา โดย
พยายามมองหาหลกัฐานท่ีส าคญั การตีความ การให้เหตุผลท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามความเป็นจริง  
นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งตดัสินว่าแนวคิดทรรศนะใดท่ีเป็นความจริงมากท่ีสุด หลงัจากการสรุป
นกัเรียนแสดงบทบาทตามบทสนทนา 
  4.4 การแสดงบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม (Spontaneous Group Dialogue) โดย
การจดันักเรียนกลุ่มหน่ึงให้แสดงบทบาทเป็นผูน้ า ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูข้อความเห็น ผูโ้ตแ้ยง้ ก าหนด         
ผูส้งัเกตเพื่อสงัเกตการณ์ท าหนา้ท่ีของแต่ละคน และน าสู่การอภิปรายภายหลงั 
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 การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเพือ่พฒันาการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 การจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น 
แมคโดนัลด์ (McDonald 1993) ไดเ้สนอแนะไวว้่า มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ กล่าวคือ         
ผูเ้รียนตอ้งมีสมรรถนะเพียงพอ มีประสบการณ์ แรงจูงใจ ความเช่ือ ค่านิยม และวฒันธรรม โดย   
ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตวัแบบใหก้บัผูเ้รียน และท่ีส าคญั  
ก็คือ การจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนท่ีประกอบดว้ย บรรยากาศท่ีปลอดภยั เปิดโอกาส  
สะดวกสบาย การยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย ์และมีการสร้างแรงจูงใจภายใน นอกจากน้ี เบเยอร์ 
และคอสตา (Beyer 1985 and Costa 1985, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2553 : 33) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี  
 1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างท่ีเรียนรู้และการร่วมกนัเรียนรู้     
การฝึกเป็นกลุ่มช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ไดดี้ 
 2. ถามค าถามให้คิด ใช้การคิดระดับสูงหรือค าถามปลายเปิดท่ีตอบได้มากกว่า            
1 ค  าตอบ เพราะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะถูกกระตุน้ ถา้หากถามค าถามท่ีเปิดกวา้งใหต้อบ ไม่มี
ค  าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว การถามค าถามให้คิดและการกระตุน้เสริมแรงทางบวกของครู  
นกัเรียนกลา้ท่ีจะตอบโดยไม่กลวัผดิ ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์
 3. ใหเ้วลาผูเ้รียนคิดอยา่งพอเพียงก่อนใหต้อบค าถามหรือแกปั้ญหา เพราะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณไม่ไดเ้ป็นการคิดท่ีรวดเร็วหรือคิดไดค้ล่องแคล่ว รวดเร็ว เพราะการตอบท่ีรวดเร็ว 
ไม่ไดเ้ป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งและดีท่ีสุดเสมอไป 
 4. สอนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ความรู้หรือทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพราะความรู้และทกัษะควรจะมีการถ่ายโยงสู่เร่ืองอ่ืน ๆ หรือการเรียนรู้ส่ิงใหม่ สถานการณ์ใหม่  
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  
 การวัดและประเมินความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นหน่ึงใน
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิด และเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ทราบ
ว่าการสอนคิดนั้นบรรลุผลตามวตัถุประสงคป์ระการใด ทั้งน้ี ศิริชยั  กาญจนวาสี (2547) กล่าวถึง
การวดัและประเมินความสามารถในการคิดวา่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. แนวทางของนกัวดักลุ่มจิตมิติ (Psychometric) นกัวดักลุ่มน้ีสนใจศึกษาโครงสร้าง
ทางสมองของมนุษยด์้วยความเช่ือว่า มีลกัษณะเป็นองค์ประกอบ และมีระดับความสามารถท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละคน ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยการออกแบบทดสอบมาตรฐาน ต่อมาไดข้ยายแกน
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แนวคิดของการวัดความสามารถทางสมองสู่การวัดผลสัมฤทธ์ิ บุคลิกภาพ ความถนัดและ
ความสามารถดา้นต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิดดว้ย 
 2. แนวทางของการวดัจากการปฏิบติัจริง (Authentic Performance Measurement) นกั
วดักลุ่มน้ีสนใจท่ีจะวดัการเรียนรู้ในบริบทท่ีเป็นธรรมชาติ โดยการเน้นการวดัจากการปฏิบติัใน
ชีวิตจริง หรือคลา้ยจริงท่ีมีคุณค่าต่อตวัผูป้ฏิบติั มิติของการวดัสนใจทกัษะการคิด   ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน ความร่วมมือในการแกปั้ญหา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวดัใชก้ารสังเกตสภาพ
งานท่ีปฏิบติั จากการเขียนเรียงความ การแกปั้ญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่งความเป็นจริง 
และการรวบรวมงานในแฟ้มผลงานเด่น 
 นอกจากน้ีส าหรับประเด็นของการวดัความสามารถในการคิดตามแนวทางนักวดั     
กลุ่มจิตมิตินั้น ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 48-50) กล่าวว่า  การวดัความสามารถในการคิดตาม
แนวทางของนักวดักลุ่มจิตมิติส่วนใหญ่สนใจการวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ซ่ึงได้มีการพฒันาแบบทดสอบกันอย่างหลากหลาย และเสนอการวดั
ความสามารถในการคิดออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ แบบทดสอบมาตรฐานท่ีใชส้ าหรับวดัความสามารถ
ในการคิดซ่ึงมีผูส้ร้างไวแ้ลว้  และแบบทดสอบส าหรับวดัความสามารถในการคิดท่ีสามารถสร้าง
ข้ึนใชเ้อง 
 1. แบบทดสอบมาตรฐานท่ีใช้ส าหรับวัดความสามารถในการคิด แบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ส าหรับใช้วดัความสามารถในการคิด จ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบการคิดทัว่ไป และแบบทดสอบการคิดเฉพาะดา้น รายละเอียดมีดงัน้ี 
  1.1 แบบทดสอบการคิดทัว่ไป (General Thinking Test) แบบทดสอบประเภทน้ี
เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัให้ครอบคลุมความสามารถในการคิดโดยเป็นความคิดท่ีอยู่บนฐานของ
การใชค้วามรู้ทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบมาตรฐานท่ีใช้
ส าหรับวดัความสามารถในการคิดทัว่ไป 
  1.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดลกัษณะเฉพาะ (Aspect-specific Critical 
Thinking Test) ไดแ้ก่ 
   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. แบบทดสอบส าหรับวดัความสามารถในการคิดท่ีสามารถสร้างข้ึนใชเ้อง ในกรณีท่ี
แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับการคิดท่ีมีใชก้นัอยู่ทัว่ไปนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการวดั 
เช่น จุดเน้นท่ีตอ้งการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดท่ีมุ่งวดั หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใช้
แบบทดสอบ เป็นตน้ คงจะตอ้งหาโดยวิธีการสร้างแบบวดัการคิดข้ึนใชเ้อง เพื่อให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการในการวดัใหเ้กิดผลท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  2.1 หลกัการสร้างแบบวดัความสามารถทางการคิด การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง
ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา การคิดท่ีเขาสนใจในท่ีน้ีเป็นการคิดอยา่งมีจุดหมาย (Directed Thinking) ซ่ึง
เป็นการคิดท่ีน าไปสู่เป้าหมายโดยตรง หรือคิดคน้ขอ้สรุปดว้ยค าตอบส าหรับใชใ้นการตดัสินใจ 
หรือแกปั้ญหาส่ิงใดส่ิงหน่ึง การคิดจึงเป็นความสามารถอยา่งหน่ึงทางสมอง การคิดเป็นนามธรรม  
ท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นไม่สามารถมองเห็นได ้ไม่สามารถสงัเกต หรือสมัผสัวดัไดโ้ดยตรง จึงตอ้งอาศยั
หลกัการวดัทางจิตมิติ (Psychometric) มาช่วยในการวดั การวดัความสามารถทางการคิดของบุคคล  
ผูส้ร้างเคร่ืองมือจะตอ้งมีความรอบรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัการคิด เพื่อน ามาเป็นกรอบหรือ
โครงสร้างของการคิดเม่ือมีการก าหนดนิยมเชิงปฏิบัติการของปฏิบัติการของโครงสร้าง/
องค์ประกอบการคิดแลว้ จะท าให้ได้ตวัช้ีวดั หรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึง
สามารถบ่งช้ีถึงโครงสร้าง/องค์ประกอบของการคิด จากนั้นจึงเขียนขอ้ความตามตวัช้ีวดั หรือ
ลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบของการคิดนั้น ๆ 
  2.2 ก าหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบติัการ ผูพ้ฒันาแบบวดัควรศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ผูพ้ฒันา
แบบวดัควรคดัเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบับริบทและจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการเป็นหลกัยึด
และศึกษาให้เขา้ใจอย่างลึกซ้ึง เพื่อก าหนดโครงสร้าง/องคป์ระกอบของความสามารถทางการคิด
ตามทฤษฎีและให้นิยามเชิงปฏิบติัการของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมท่ี
สามารถบ่งช้ีถึงลกัษณะของแต่ละองคป์ระกอบของการคิดนั้นได ้
  2.3 สร้างผงัขอ้สอบ (Table of Specification) การสร้างผงัขอ้สอบเป็นการก าหนด
เคา้โครงของแบบวดัความสามารถทางการคิดท่ีตอ้งการให้ครอบคลุมโครงสร้าง/องค์ประกอบ
ใดบา้งตามทฤษฎีและก าหนดวา่แต่ละส่วนมีน ้าหนกัความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด ในกรณีท่ีตอ้งการ
สร้างแบบวดัความสามารถทางการคิดส าหรับใช้เฉพาะวิชาดวิชาหน่ึง ผูพ้ฒันาแบบวดัจะตอ้ง
ก าหนดเน้ือหาของวิชานั้นด้วยว่าจะใช้เน้ือหาใดบา้งท่ีเหมาะสม จะน ามาใช้วดัความสามารถ
ทางการคิดพร้อมทั้ งก าหนดน ้ าหนักความส าคัญของแต่ละเน้ือหาในแต่ละองค์ประกอบ
ความสามารถทางการคิด เป็นผงัขอ้สอบส าหรับน าไปใชเ้ขียนขอ้สอบต่อไป 
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 นอกจากน้ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง ซ่ึงจะตอ้งพิจารณา
ไตร่ตรองถึงเหตุ และผลเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งในการเลือกใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวดัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณควรพิจารณาถึงองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (Rane-Szostak and Robertson 1996, 
อา้งถึงใน อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั 2543) 
 1. การพิจารณาถึงค าจ ากดัความของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีใชใ้นเคร่ืองมือ 
 2. การวดัใชก้ารอา้งอิงเป็นแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ ์
 3. ความตรงและความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
 4. เหมาะสมกบัโปรแกรมของผูว้ิจยั 
 5. สามารถน ามาใชว้ดัไดจ้ริง 
 เอนนิส (Ennis 1993) ไดก้ล่าววา่ เน้ือหาท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นเน้ือหาทัว่ไป (General-content-
based Test) โดยเนน้ความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงผูส้ร้างจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 
 1. ขอ้สอบตอ้งเป็นพื้นฐานท่ีมาจากความคิดท่ีไม่ขดัขวางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 2. การสร้างความเขา้ใจในความครอบคลุมของเน้ือหา 
 3. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของผูท้ดสอบ 
 
 จากหลกัการแนวคิดและทฤษฎีการวดัและประเมินความสามารถดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณดังกล่าวสรุปได้ว่า การวัดและประเมินความสามารถในการคิดนั้ นแบ่งได้เป็น              
2 แนวทาง นัน่คือ การวดัตามแนวทางนกัวดักลุ่มจิตมิติ ซ่ึงมีความเช่ือว่าความคิดสามารถวดัไดด้ว้ย
แบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงอาจเป็นแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ และสร้างข้ึนใชเ้อง   
เพื่อเหมาะสมกบัความตอ้งการในการวดั ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดกรอบของการวดัและนิยามปฏิบติัการ
และพฒันาเป็นขอ้สอบต่อไป ส าหรับอีกแนวทางหน่ึงนั้นเป็นแนวทางของการวดัจากการปฏิบติัจริง 
ซ่ึงเป็นการสงัเกตจากสถานท่ีปฏิบติัหรือการปฏิบติัในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) เป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพและไดรั้บควมสนใจน าไปใชอ้ย่างแพร่หลาย ดว้ยวิธีการท่ีมีผลการวิจยัจ านวนมาก
สนบัสนุนวา่ สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ทกัษะทางสังคม การท างานร่วมกนั 
การยอมรับเอนร่วมงาน และลดการแข่งขนักนัเป็นรายบุคคล (วชัรา เล่าเรียนดี, 2552 : 155) 
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หลกัการแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
  จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1996 : 18) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ
และแนวคิดในการจดักิจกรรมการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ไวด้งัน้ี คือ การสอนแบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ เป็นวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ กลุ่มละ 3-5 คน สมาชิก
ในกลุ่มมีความแตกต่างกนั เช่น เพศ เช้ือชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของนกัเรียนแต่ละ
กลุ่มจะมีนกัเรียนท่ีมีระดบัควมสามารถสูง ปานกลาง ต ่า คละกนั สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์รับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนสมาชิกทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม
และประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ร่วมกนั 
  สลาวิน (Slavin 1990 : 27) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเป็นการจดัการ
เรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มๆละ 4-6 คน สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกนัเรียนรู้
หรือร่วมกนัท ากิจกรรมจนบรรลุผลส าเร็จเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น มีความ
ภูมิใจและตระหนักในการพฒันาตนเองและกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึนได ้คือ ผูเ้รียนจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนดีข้ึน พฒันาการทาง
สังคมของผูเ้รียนดีข้ึน และยงัท าให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความเคารพในตนเอง รู้ถึง
คุณค่าของตนเอง 
  จอยซ์และเวลล ์(Joyce and Weil 1986 : 39, อา้งถึงใน วราภรณ์  บรรดี 2543 : 26-
27) ไดก้ล่าวถึงการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ว่าเป็นการสอนท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญาให้
เกิดการเยนรู้ โดยมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นผูค้อยแนะน าหรือช่วยเหลือเพราะผูเ้รียนท่ีอยู่ในวยั
เดียวกันจะมีการใช้ภาษาส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายกว่าครูผูส้อน ซ่ึงมีหลกัท่ีผูส้อนต้องค านึงถึงอยู่ 3 
ประการคือ  
  1. รางวลัหรือเป้าหมายของกลุ่ม ในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
ผูส้อนจะตอ้งตั้งรางวลัให้เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้รียนมีความพยายามในการเรียนรู้และพยายามปรับ
พฤติกรรมของตนเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม รางวลัอาจจะเป็นส่ิงของประกาศนียบตัร ค  าชมเชย ตา
ครูผูส้อนควรช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบวา่กลุ่มไม่ควรแข่งขนัเพื่อรางวลั 
  2. ความสามรถของแต่ละบุคคล ครูผูส้อนจะตอ้งท าการวดัความกา้วหนา้ทั้งของ
กลุ่มและของแต่ละบุคคล คะแนนเฉล่ียของแต่ละบุคคลจะเป็นคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มดว้ย 
  3. โอกาสในการช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จเท่าเทียมกนั ทั้งคนเก่ง ปานกลาง 
และคนเรียนอ่อน ผูเ้รียนตอ้งตระหนกัว่า พวกเขาไดส้ร้างกลุ่มของเขาข้ึนมาดว้ยกนั ไม่ใช่เฉพาะ
ผูใ้ดผูห้น่ึงเท่านั้น ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งปรับปรุงพฤติกรรมท่ีเขามีมาตั้งแต่เดิมใหดี้ข้ึนเพื่อส่งผลใหก้ลุ่ม
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ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุดซ่ึงเป็นผลต่อตวัเอง นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปานกลาง ต ่า 
จะสามารถท าไดดี้เท่าๆกนัและช่วยกนัสร้างคุณค่าใหก้บักลุ่มของตน 
 
องค์ประกอบทีส่ าคญัของการเรียนแบบร่วมมือกนั 
  ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ครูจะตอ้งค านึงถึงและด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัอย่างจริงจงัดงัท่ี วชัรา   
เล่าเรียนดี (2552 : 157-158) เสนอไว ้ดงัน้ี 
  1. การพึ่งพาอาศยักนัและกนัทางบวก (Positive Interdependent)  
     1.1 ครูตอ้งอธิบายวิธีการเรียนรู้และงานท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
     1.2 ครูตอ้งแจง้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่ม 
     1.3 ครูตอ้งพยายามท าให้นักเรียนเขา้ใจและยอมรับว่าความพยายามของตนให้
ผลดีต่อตนเองและต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน การยอมรับและพึ่งพาอาศยัทางบวกและช่วยสร้างความ
ผกูพนัในภาระหนา้ท่ีต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกบัความส าเร็จของตนเอง ซ่ึงเป็นหัวใจของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
  2. การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม (Individual and Group 
accountability) 
     2.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของกลุ่มมีการร่วมมือ
ร่วมใจกนัปฏิบติังาน โดยไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 
     2.2 สมาชิกกลุ่มต้องเขา้ใจตรงกันเก่ียวกับเป้าหมายการท างานกลุ่ม รวมถึง
ความก้าวหน้าและความพยายามในการปฏิบัติงานซ่ึงวดัผลได้ เพื่อให้ทรสบว่าสมาชิกคนใด
ตอ้งการความช่วยเหลือ การสนับสนุน การกระตุน้เสริมแรงพิเศษ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้
ประสบความส าเร็จ โดยท่ีทุกคนตอ้งเขม้แขง็และพฒันาข้ึน 
  3. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างบุคคลและ
ระหว่างสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งมาปฏิบติังานร่วมกนัอย่างจริงจงั ทุกคนตอ้ง
ยอมรับกันและกัน สนับสนุนช่วยเหลือกัน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในเป้าหมายเดียวกัน โดย
แบ่งปันส่ือวสัดุอุปกรณ์กนั ช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้และชมเชยในความพยายามของกนัและกนั 
การเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นระบบการให้การสนบัสนุน ทั้งดา้นวิชาการและดา้นตวับุคคล จะเห็น
ไดว้่า กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนั การช่วยเหลือ การสนบัสนุนพึ่งพาอาศยักนัจะปรากฎต่อเม่ือนกัเรียน
ช่วยเหลือกนั มีการยอมรับวิธีการแกปั้ญหา วิธีปฏิบติัร่วมอภิปรายการระดมความรู้ท่ีไดเ้รียนมา มร
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การสอนหรืออภิปรายเพื่อเสริมความรู้และความเขา้ใจใหแ้ก่เพื่อนดว้ย หรือเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบั
ความรู้เดิม เป็นตนั 
  4. การสอนทกัษะทางสังคม (Social Skills) ทกัษะในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั
และทกัษะการปฏิบติังานกลุ่มส่ิงท่ีจ าเป็น และเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
เน่ืองจากการเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นละเอียดมากกวา่การเรียนแบบแข่งขนั หรือ
เรียนดว้ยตนเอง เพราะนกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้ทั้งสาระความรู้ดา้นวิชาการ (Task Work) เช่นเดียวกบั
ทกัษะทางดา้นสังคม การปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่ม (Team Work) ดงันั้นสมาชิกแต่ละกลุ่ม
จะตอ้งรู้ เขา้ใจ และมีความสามารถในการใชภ้าวะผูน้ าอย่างมีประสิทธิผล การตดัสินใจ การสร้าง
ความเช่ือถือ การส่ือความหมาย การจดัการ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มและการจูงใจให้ปฏิบติัในเร่ือง
ต่างๆ ดังนั้ นครูผูส้อนจึงต้องสอนทักษะการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ให้นักเรียนเข้าใจ
และปฏิบตืัไดถู้กตอ้งเช่นเดียวกบัการให้ความรู้และทกัษะทางวิชาการต่างๆเพราะการร่วมมือกบั
ความขดัแยง้ มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (Johnson and Johnson 1992)  
  5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) การปฏิบติังานกลุ่มหรือกระบวนการ
กลุ่มเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือกัน กระบวนการจะ
ปรากฎเม่ือสมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปราย จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกกลุ่มทุก
คนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ดงันั้นกลุ่มจะตอ้งอภิปรายให้สมาชิกทุกคนไดเ้ขา้ใจการปฏิบติังาน
อย่างไร ท่ีช่วยและไม่ช่วยให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และช่วยตัดสินใจว่า 
พฤติกรรมใดในกลุ่มท่ีควรปฏิบติัต่อไป พฤติกรรมใดควรเปล่ียนแปลง กระบวนการเรียนรู้จะเกิด
อย่างต่อเน่ืองเป็นผลจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า สมาชิกปฏิบติังานร่วมกันอย่างไร และ
ประสิทธิภาพกลุ่มจะพฒันายิง่ข้ึนอยา่งไร  
  องคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือกนัดงักล่าว ไม่เพียงแด่เป็นคุณลกัษณะของ
การเรียนแบบร่วมมือท่ีมีคุณภาพ แต่ยงัเป็นวินยัขอ้ปฏิบติัอยา่งจริงจงัในการสร้างสรรค ์เป็นเง่ือไข
ส าหรับการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันท่ีมีทั้ งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจุดเน้นหรือ
เป้าหมายส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัคือ การพฒันาทกัษะทางสังคมการปฏิบติังานกลุ่มท่ี
ช่วยเหลือพึ่งพากนัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามคัคีในท่ีสุด 
 
ลกัษณะส าคญัของวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
  อาโจสและจอยเนอร์ (Ajose and Joyner 1990. อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 2552) 
กล่าวสรุปว่า วิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นกระบวนการทีนกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัมา
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รวมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ ท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยการท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
  1. การพึ่งพาอาศยักนั 
  2. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด 
  3. ความรับผดิชอบต่อการท างานกลุ่ม ต่อตนเอง และต่อสมาชิกกลุ่ม 
  4. การใชท้กัษะทางสงัคม (Social Skills) 
  5. การใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills)  
  จอห์นสันและคณะ (Johnson, Johnson & Holubec 1987) ไดเ้สนอลกัษณะส าคญั
ของการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
  1. สมาชิกจะรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกนั ช่วยกนัปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจน
ส าเร็จ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัหรือป้าหมายเดียวกนั มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลและส่ือวสัดุ
อุปกรณ์ 
  2. สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์กนั ร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  3. สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่องาน แต่ละคนจะตอ้งร่วมกนั
ท างานเตม็ความสามารถ 
  4. สมาชิกกลุ่มมีทกัษะการท างานกลุ่ม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ครูตอ้งสอนและ
ฝึกทกัษะการท างานกลุ่มแก่นกัเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มของนกัเรียนดว้ย 
  การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ หรือการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือกนัไม่ใช่การสอนโดยให้นักเรียนเขา้กลุ่มกันเรียนรู้แบบปกติ ท่ีครูใช้เป็นประจ าท่ี
นกัเรียนเขา้กลุ่มกนัดว้ยความสมคัรใจ แต่เป็นเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งจริงจงัของสมาชิกกลุ่มทุก
คนท่ีครูเป็นผูจ้ดักลุ่มให ้เป็นหารมุ่งส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคมและพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ี
ช่วยเหลือพึ่งพาแนะน าซ่ึงกนัและกนัจนงานบรรลุผลส าเร็จ ครูจึงตอ้งติดตามดูแลการเรียนรู้และ
ปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียนตลอดเวลา ให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม ทุก
คนตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากนั 

 
พฒันาการและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 

  การจดัหลกัสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
อาจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งสนองตอบต่อนกัศึกษาในฐานะผูเ้รียนซ่ึงอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ 
ซ่ึงมีพฒันาการและหลกัการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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 พฒันาการวยัผู้ใหญ่ 
  ผูใ้หญ่แต่ละช่วงวยัจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั การท าให้ผูใ้หญ่เกิด

การเรียนรู้จึงตอ้งศึกษาพฒันาการและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันา 
ในเร่ืองน้ี Glatthorn (1990 : 134-135) ไดส้งัเคราะห์พฒันาการวยัผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี 

     ตารางท่ี  3 พฒันาการวยัผูใ้หญ่ 
 

ระยะพฒันาการ ช่วงอาย ุ ภาระหลกั 
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
เขา้สู่วยัผูใ้หญ่ 

22-28 1.  เลือกและทดสอบทางเลือกเบ้ืองตน้ท่ีหลากหลาย เช่น 
     อาชีพ สัมพนัธภาพ ลีลาของชีวิต 
2.  คน้หาความเป็นไปไดใ้นการใชชี้วิตอยา่งผูใ้หญ่ การพฒันา 
    ลกัษณะของตนเอง 
3.  ก่อโครงสร้างชีวิตท่ีมัน่คง ดว้ยความสบัสนในการด ารงอยู ่
     ในโลกของผูใ้หญ่ 
4.  คน้หาผูท่ี้สามารถใหค้  าปรึกษา หรือผูท่ี้ไวใ้จได ้

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
การเปล่ียนผา่นใน 
วยั 30 

28-33 1.  ตรวจสอบทางเลือกท่ีเลือกไวซ้ ้ า 
2.  เผชิญกบัความเครียดของการตรวจสอบซ ้า 
3.  เร่ิมก าหนดเป้าหมายในระยะยาวอยา่งมีความหมาย 
     ส าคญัต่อการสร้างความมัน่คง 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
ตั้งรกราก 

33-40 1.  พยายามคน้หาตนเองในสังคม 
2.  ต่อสูสู่้ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
3.  บรรลุความเป็นอิสระและอ านาจหนา้ท่ี 
4.  ประเมินคุณค่าในตนเองซ ้า เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เพียงพอส าหรับ 
     จุดหมายในระยะยาว 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
การเปล่ียนผา่นช่วง 
ก่ึงกลางชีวิต 

40-50 1.  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัการก่อโครงสร้างชีวิตท่ีผา่นมา 
2.  เช่ือมโยงการเปล่ียนผา่นจากวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ถึงตอนกลาง 
3.  จดัการกบัวิกฤตการท่ียุง่ยากของการเปล่ียนผา่น 
4.  วางแผนเพื่อพบกบัหนทางใหม่ในระยะปลายของชีวิต 
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ตารางท่ี  3 (ต่อ) 
ระยะพฒันาการ ช่วงอาย ุ ภาระหลกั 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
เขา้สู่วยักลางคน 

45-50 1.  เลือกทางเลือกใหม่และก่อโครงสร้างชีวิตใหม่ 
2.  เร่ิมตระหนกัถึงขอ้จ ากดัทางดา้นร่างกายของตนเอง 
3.  ไตร่ตรองความเปล่ียนแปลงในครอบครัว อาชีพ 
     งานอดิเรก 
4.  พบจุดเปล่ียนในมุมมองของอาชีพ หากไม่ใช่การเร่ิม 
     เคล่ือนไปสู่ฝ่ัง กเ็ป็นการพบพลงัจากต าแหน่งใหม่ 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
การเปล่ียนผา่นใน 
วยั 50 

50-55 1.  จดัการกบัความเครียดท่ีเกิดจากความตระหนกัในปัญหาท่ี 
     แกไ้ม่ไดใ้นช่วงเปล่ียนผา่นในวยักลางคน 
2.  ทบทวนทางเลือกในช่วงตน้ซ ้า 
3.  ไตร่ตรองถึงการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างชีวิต 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
การบรรลุถึง 
จุดสูงสุดในวยั 
ผูใ้หญ่ตอนกลาง 

55-60 1.  ยอมรับและปรับตวักบักระบวนการสูงอาย ุ
2.  รู้สึกถึงความห่วงใยเก่ียวกบัเป้าหมายท่ียงัไม่บรรลุ 
3.  เผชิญกบัปัญหาดา้นสุขภาพกาย 
4.  เตรียมตวัส าหรับการเกษียณ 

วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย 
การเปล่ียนผา่น 
ในช่วงปลาย 

60-65 1.  ประสบกบัการเส่ือมลงของสมรรถนะทางกาย 
2.  ความลงเอยในหนา้ท่ีการงานของวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
3.  รู้สึกตระหนกัเก่ียวกบัภาวะทางการเงินหลงัการเกษียณ 
4.  ค่อย ๆ วางมือจากกิจกรรมบางอยา่ง 
5.  ตอ้งการวางเง่ือนไขกบับั้นปลายในชีวิต 

 
 นอกจากน้ีแลว้ Glatthorn (1990) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่
โดยจ าแนกเป็นด้านโครงสร้างของประสบการณ์ บรรยากาศ จุดสนใจ และกลยุทธ์การเรียน        
การสอน และส่ือการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 โครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1. ชอบก าหนดการท่ียดืหยุน่ ท่ีสามารถตอบสนองกบัช่วงเวลาท่ีรัดตวั 
 2. เรียนไดดี้กวา่ หากเป็นการเรียนท่ีเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกลุ่ม ตามความตอ้งการ 
 3. ชอบการเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การฝึกหัด การฝึกปฏิบติัการ มากกว่า
การเรียนอยา่งอิสระจากวิดีโอ เทปบนัทึกเสียง 
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 4. ได้รับประโยชน์จากการเ รียนในกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย ด้านอายุหรือ
ประสบการณ์ 
 

 บรรยากาศการเรียนรู้ 
 1. เรียนไดดี้ข้ึนในบรรยากาศของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 2. เรียนไดดี้ในบรรยากาศท่ีมีความไวว้างใจและการยอมรับความแตกต่าง 
 3. ช่ืนชอบการมีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นดา้น
ตรงขา้ม 
 4. เรียนรู้ด้วยความมุ่งหวังท่ีชัดเจน และคาดหวังว่าผูส้อนสามารถน าไปสู่ส่ิงท่ี
คาดหวงัได ้
  

 จุดสนใจในการเรียนรู้ 
 1. จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการสอนท่ีกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จาก
การฝึกการสะทอ้นความคิด วิเคราะห์ และวิจารณญาณ 
 2. ใหคุ้ณค่ากบัการเรียนรู้ท่ีเพิ่มศกัยภาพ และมีความส าคญั 
 3. สวนใจการเรียนรู้แบบ how-to ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 

 กลยุทธ์การเรียนการสอน และส่ือการเรียนรู้ 
 1. การเรียนรู้การแกปั้ญหา และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ร่วมกับการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั ไม่ควรสอนดว้ยการบรรยายระยะยาว 
 

 หลกัการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 โนวล ์(Malcom Knowles 1990, อา้งถึงใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon 1995 : 
50-55)  ไดเ้สนอขอ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไว ้4 ประการ คือ 
 1. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการทางดา้นจิตใจท่ีจะน าตวัเอง 
 2. ผูใ้หญ่สามารถท่ีจะน าประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมมาใช้ในสภาพการณ์การเรียนรู้   
ใหม่ ๆ ได ้และสามารถน ากระบวนการเหล่านั้นมาใชใ้หไ้ด ้
 3. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีอิทธิพลจากความตอ้งการท่ีจะแก้ปัญหาใน   
ชีวิตจริง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตอ้งพฒันาของตนเองดว้ย 
 4. ผูใ้หญ่ใชว้ิธีการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้ และขณะเดียวกนัตอ้งการใชค้วามรู้นั้น
ในทนัที 
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 5. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated) 
 สตีเฟน บรู๊กฟิลด ์(Stephen Brookfield 1986, อา้งถึงใน Glickman 1995 : 80-81) ได้
เสนอหลกัการส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การบงัคบัควบคุม
ไม่สามารถจูงใจใหผู้ใ้หญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานได ้
 2. การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของผูใ้หญ่จะเกิดข้ึนเม่ือมีการยอมรับนับถือให้
คุณค่าแก่กนัและกนัภายในกลุ่ม 
 3. การสนับสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ คือ การเขา้ไปร่วมมือ และผูส้นับสนุนตอ้ง
ร่วมกนัรับผดิชอบในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. การไดป้ฏิบติัและแสดงความคิดเห็นเป็นหัวใจของการสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทั้งผูใ้หญ่และผูส้นับสนุนตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกนัโดยตรง พร้อมกบัมี    
การตอบสนองต่อกิจกรรมนั้น 
 5. การสนบัสนุนการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายเพื่อการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดความเคยชินกบั
การตอบสนองดว้ยความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงันั้น ควรมีการกระตุน้ส่งเสริมใหมี้การถามค าถาม
หลายดา้น เช่น ดา้นอาชีพ และชีวิตการเมือง เป็นตน้ 
 6. เป้าหมายของการสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ คือ การรักษาไวซ่ึ้งความสามารถ
ในการช้ีน าหรือน าตวัเอง การใหอ้ านาจแก่ผูใ้หญ่เพื่อใหป้ฏิบติังานเชิงรุก 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีได้ผลนอกจากจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ หากไดอ้อกแบบโดยอาศยัขอ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ ก็จะท าให้สามารถออกแบบได้เหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน และ
สามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดแ้ทจ้ริง 
  

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
 พาวเวลล์ (Powell 1994) ได้ศึกษาเร่ือง วิธีการของกรณีศึกษาในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของวิธีการใชก้รณีศึกษาในการเรียน
การสอนวิชาสาขาสัตวแพทย ์เพื่อน าไปสู่การใชว้ิธีการกรณีศึกษาในการเรียนการสอนทางการ
ฝึกหัดครู รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตในชั้นเรียน การจดบนัทึก และบนัทึกเทปในแต่ละคร้ัง เป็น
เวลา 1 ภาคเรียน โดยการสังเกตปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน การอภิปรายในกลุ่มเลก็ ความถ่ีของค าถาม
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และการตอบของผูเ้รียนรายบุคคล และการบรรยาย และอภิปรายของผูส้อน  ช่วงกลางภาคเรียน 
สมาชิก 10 คน ของชั้นเรียนจะถูกน ามาสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะใชค้  าถามโดยทัว่ไป และกระตุน้
ให้ผูเ้รียนแสดงส่ิงท่ีตนเองคิดอย่างชดัเจน ผูส้อนพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถดา้นการคิดใน
ระดบัสูง แต่จะไม่สามารถครอบคลุมการสอนใหไ้ดเ้น้ือหามาก ๆ เท่ากบัวิธีการสอนแบบบรรยายท่ี
นิยมใชก้นั ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งไดรั้บการอบรมในดา้นการสอนวิธีน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพเสียก่อน และ
จะตอ้งมีการเพิ่มความตอ้งการของผูเ้รียนเม่ือใชว้ิธีกรณีศึกษาดว้ย มีการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนใน
แต่ละบทเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อท่ีจะแกปั้ญหาในแต่ละกรณีตวัอยา่ง การอภิปรายใน
ชั้นเรียนจะตอ้งให้ผูเ้รียนมีการตอบสนองแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในชั้น การศึกษาคร้ังน้ีได้
ขอ้เสนอแนะวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการกรณีศึกษาท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ี
จะมีการแกปั้ญหา มีการคิดไตร่ตรองเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ียงัเกิดปฏิสัมพนัธ์ทั้งในกลุ่ม
เล็กและกลุ่มใหญ่ ในการอภิปรายกลุ่มร่วมกนั ผูเ้รียนจะตอ้งมีการน าความรู้ในเน้ือหาและทกัษะ
การแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาด้วยจึงจะสมบูรณ์ ขอบเขตของกรณีศึกษาท่ี
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนในทางการศึกษาจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของการเรียน 
ใหม่ และมีการท าให้สละสลวย การใช้กรณีศึกษาจะต้องใช้อย่างระมัดระวงั พิจารณาความ
เหมาะสมของกรณีศึกษาท่ีจะน ามาใชด้ว้ย 
 โมจี  และเวด (Moje and Wade 1997) ท าการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการคิดของครู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบวิธีการคิดเพื่อสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาครูระดบัปริญญาตรี จ านวน 30 คน  และ
ครูประจ าการท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมการพฒันาครู จ านวน 10 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการ
เชิงคุณภาพ จากการสรุปและอภิปรายกรณีศึกษา การจดบนัทึกภาคสนาม การสนทนากลุ่ม และการ
สมัภาษณ์  ผลการวิจยัพบว่า   1) นกัศึกษาครูระดบัปริญญาตรีจะใชป้ระสบการณ์ในฐานะท่ีเคยเป็น
นกัเรียน     ใชท้ฤษฎีและความรู้จากต าราท่ีใชเ้รียนในมหาวิทยาลยั และการแสดงบทบาทสมมติใน
ระหว่าง การอภิปรายกรณีศึกษา ในขณะท่ีครูประจ าการจะใชป้ระสบการณ์การสอนและอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเคยเกิดข้ึนในชั้นเรียน  2) กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม มองเห็นว่าการสอนเป็นส่ิงท่ีตอ้งมี
เทคนิควิธีการรองรับ  และ  3) กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความหลากหลายของ
ผูเ้รียนในดา้นความตอ้งการจ าเป็น  ความรู้ และความสามารถ 
 ชูศกัด์ิ  สิงห์อุดร (2532) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการสอนแบบกรณีศึกษา กบัการ
สอนตามคู่มือของหน่วยศึกษานิเทศก ์ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นวิธีสอนซ่ึงน าเหตุการณ์หรือ
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เร่ืองราวต่าง ๆ มาดดัแปลงให้เหมาะสม ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการแกปั้ญหา และร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ระดมพลงัสมองในการวิเคราะห์ ท าใหผู้เ้รียนมีความอยากรู้อยากเห็น จึงเกิดความเขา้ใจและมีอิสระ
ในการคิดดว้ย 
 จารุวรรณ  เพญ็สุข (2533) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมนุษยสัมพนัธ์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา ดว้ยวิธีสอนแบบการเรียนเป็นทีมท่ีจดั
กิจกรรมดว้ยการใชก้รณีศึกษา กบัการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และมนุษยสัมพันธ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี       
ระดบั .01 
 กาญจนา  ปัญญานนทว์าท (2538) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการให้กรณีศึกษาในการสอน
ทางคลินิก ท่ีมีต่อความตั้งใจกระท าพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบติัการพยาบาลสูติศาสตร์ของ
นกัศึกษาพยาบาลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ เฉพาะเพศ
หญิง จ านวน 60 คน ผลการวิจยัพบว่า ความตั้งใจกระท าพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบติัการ
พยาบาลสูติศาสตร์ หลงัจากได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษาสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษาพยาบาลในกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชก้รณีศึกษาความ
ตั้งใจกระท าพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบติัการพยาบาลสูติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอน
โดยวิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กนกอร  ชาวเวียง (2538) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการใชก้รณีศึกษาในการสอนภาคปฏิบติั
วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ท่ีมีต่อความรู้และเจตคติต่อการดูแลผูป่้วยจิตเวช ของ
นกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 34 คน โดยกลุ่ม
ทดลองจะไดรั้บการฝึกดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ให้ศึกษาวิธีทศัน์กรณีศึกษา ขั้นท่ี 2 ผูส้อนใชค้  าถามกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในกรณีศึกษา และขั้นท่ี 3 ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปถึงความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การศึกษา ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนตามปกติโดยใชว้ิธีทศัน์ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพยาบาล
จิตเวช ผลการวิจยัพบว่า ความรู้และเจตคติต่อการดูแลผูป่้วยจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลหลงัใช้
กรณีศึกษาในการสอนสูงกว่าก่อนการใชก้รณีศึกษาในการสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และนกัศึกษาพยาบาลท่ีผา่นการใชก้รณีศึกษาในการสอน มีความรู้และเจตคติต่อการดูแลผูป่้วย
จิตเวชสูงกวา่นกัศึกษาพยาบาลท่ีผา่นการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง พฒันารูปแบบการสอนส าหรับวิชาวิธีสอน
ทัว่ไปแบบเนน้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถของนกัศึกษาครูดา้นการคิดวิเคราะห์แบบตอบ
โตใ้นศาสตร์ทางการสอน  มีวตัถุประสงคข์องการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของ
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นกัศึกษาครูดา้นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอนในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน กบักลุ่มควบคุมท่ีใชก้ารสอนแบบปกติ  เปรียบเทียบพฒันาการใน
เชิงการเปล่ียนแปลงระดบัความสามารถของนกัศึกษาครูดา้นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโตใ้นศาสตร์
ทางการสอน ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มควบคุม
ท่ีใชก้ารสอนแบบปกติ และศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการสอน และระดบัความสามารถ
พื้นฐานดา้นวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ท่ีมีต่อความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโตใ้น
ศาสตร์ทางการสอน ผลการทดลองพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์แบบ
ตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอนหลงัเรียนของนักศึกษาครูกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.70  ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถดา้น
การคิดวิเคราะห์แบบตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอน ระหว่างเรียนของนักศึกษาครูกลุ่มทดลองมี
ระดบัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอนไม่ต ่ากว่าระดบัท่ี 2 
ระดับความสามารถในการให้เหตุผลและพิสูจน์สมมติฐานตามหลักทฤษฎีตามแนวทางการ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ ไซน์เนอร์ และลิสตนั และค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์แบบตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอนหลงัเรียนของนกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง ร้อยละ 87.88    
มีความสามารถอยู่ในระดบัท่ี 2 และร้อยละ 12.12 อยู่ในระดบัท่ี 3 ระดบัการเช่ือมโยงเหตุผลใน
แนวทางปฏิบติัระหว่างวิธีสอนกบัหลกัคุณธรรมและจรรยาบรรณตามแนวทางของไชน์เนอร์ และ  
ลิสตนั รวมทั้งพบว่านกัศึกษาครูกลุ่มทดลองสามารถเล่ือนระดบัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์
แบบตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอนหลงัเรียนไดดี้กว่านักศึกษาครูกลุ่มควบคุม รูปแบบการสอน    
ไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัระดบัความสามารถพื้นฐานดา้นวิชาชีพครู และพบว่ารูปแบบการสอนมีอิทธิพล
ต่อความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโตใ้นศาสตร์ทางการสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และนกัศึกษาครูกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนแบบเนน้กรณีศึกษา ช่วยท าให้
ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากข้ึน ช่วยกระตุน้ให้อยากรู้และแสวงหาค าตอบดว้ย
ตนเอง นอกากน้ียงัช่วยฝึกการหาขอ้สรุปท่ีหลากหลาย เช่ือมโยงกบัทฤษฎีและหลกัการในศาสตร์
ทางการสอน โดยค านึงถึงการน าไปใชใ้นบริบทต่าง ๆ และหลกัการสากลของประเดน็ทางคุณธรรม
และจรรยาบรรณท่ีมีต่อสังคม รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบเน้นกรณีศึกษาในระดบัดี
กวา่เดิมมาก 
 นุชนาถ  ชูกล่ิน (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบ
ผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการ
อภิปรายท่ีต่างกนัมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ 2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการอภิปราย
แบบผสมผสานกบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มี
คะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 โอเวอร์ตนั (Overton 1993) ไดศึ้กษาผลของการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิด        
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะการคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีเรียนในระดบั 2, 4 และ 6 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและ
หลงัการทดลองของนกัเรียนในระดบั 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่พบว่า  
ในระดับ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านความสามารถทางการคิด              
การติดต่อส่ือสาร  การคาดคะเนและความรู้ในเน้ือหา ส่วนในระดบั 6 มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติในดา้นความสามารถทางการคิด การตดัสินใจและการวางแผน 
 ฟาสิโอน จิแอนคาร์โล และคณะ (Facione; Giancarlo and other 1995) ไดศึ้กษาเร่ือง
ลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาโดยการใชแ้บบวดั The California Critical 
Thinking Disposition Inventory (CCTDI) วดัทกัษะ 6 ดา้นคือ การยอมรับความคิดเห็น การ
จดัระบบการคิด  การวิเคราะห์  การคน้หาความจริง  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  และความเป็นผูน้ า ของ
นักศึกษาท่ีมีจ านวน 587 คน ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามีจุดแข็งในองค์ประกอบใจกวา้ง และ     
ช่างสงสัย ชอบไต่ถาม จุดอ่อนอยูท่ี่การจดัระบบขอ้มูลและการคน้หาความจริง นอกจากน้ีลกัษณะ
ของผูคิ้ดวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กับโครงสร้างการเรียนรู้ การซึมซับประสบการณ์ และ
ความสามารถในการคาดหมายมีความยืดหยุน่ในตนเอง การศึกษาเบ้ืองตน้ การส ารวจความพอใจ
และความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะของผูคิ้ดวิจารณญาณ และความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณ นอกจากน้ีการศึกษาการพฒันามนุษย ์การศึกษาวิจยัจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เก่ียวกบัลกัษณะของการคิดวิจารณญาณมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกระดบัการศึกษา 
 ชิน (Shin 1998)  ไดศึ้กษาเร่ือง ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ        
การตดัสินใจทางคลินิกของนกัศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีในประเทศเกาหลี โดยการประเมิน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณใชแ้บบวดัของ Watson-Glaser และการตดัสินใจทางคลินิกวดัไดจ้าก
เคร่ืองมือวดับุคลิกภาพ ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
ตดัสินใจทางคลินิกมีค่าความสมัพนัธ์กนั 
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 แม็คคริงค ์(McCrink 1999, อา้งถึงใน มาลินี  วชิรภากร 2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของ
วิธีการสอนของครูและรูปแบบการเรียนของผู ้เ รียนท่ีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน     
79 คน ผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีสอนโดยใชน้วตักรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนการสอน จะท า
ใหผู้เ้รียนมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมากกวา่ครูท่ีสอนตามปกติ 
 ซิทาเรห์ (Setareh and other 2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนพยาบาลในกลุ่มสาขาวิชากลศาสตร์ โดยใช้การวิจัยแบบก่ึงทดลอง      
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัมี 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการฝึกเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณกับกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการฝึกแบบปกติ จ านวนกลุ่มละ 30 คน ผลการวิจัยพบว่า        
กลุ่มท่ีได้รับการฝึกเพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกต่างจากกลุ่มปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เอ้ือญาติ  ชูช่ืน (2535) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนว
ทฤษฎีของ โรเบิร์ต เอช. เอนนิส ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล ต ารวจ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 4 วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ จ านวน 60 คน 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองได้รับการฝึกความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใชส้ถานการณ์ปัญหาทางการพยาบาลอายรุศาสตร์เป็นเน้ือหา จ านวน 20 คร้ัง และ
กลุ่มควบคุมอ่านเอกสารทางวิชาการพยาบาลท่ีก าหนดให้ดว้ยตนเอง ใชเ้วลาเท่ากบักลุ่มทดลอง   
ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการทดลองนกัศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
สูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุม และสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 เพ็ญพิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ์ (2536) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับนักศึกษาครู กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาวิทยาลยัครูเชียงราย จ านวน 42 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 21 คน โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้รูปแบบพัฒนาการคิดท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน กลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนตามปกติ 
ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาหลงัไดรั้บการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อน
ไดรั้บการฝึกการคิดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อรพรรณ  ลือบุญธวชัชัย (2537) ได้ศึกษาเร่ือง  การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง       
แบบการเรียนของนิสิตนักศึกษากับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัศึกษาพยาบาล   ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย จ านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) 
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ไม่พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแบบการเรียนของนกัศึกษากบัแบบการสอนของอาจารย ์2) นกัศึกษาท่ีมี
แบบการเรียน แบบการอ่านเป็นผูมี้ความสามารถในการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
นกัศึกษาท่ีมีแบบการเรียนแบบการเห็นอยา่งชดัเจน ส่วนนกัศึกษาท่ีมีแบบการเรียนแบบอ่ืน ๆ ไม่มี
ความแตกต่างในเร่ืองความสามารถในการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) นกัศึกษากลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการสอนท่ีพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงั
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงแบบการสอนท่ี
พฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นเสนอปัญหา 2) ขั้นฝึกคิดคนเดียวและคิดเป็น
กลุ่ม และ 3) ขั้นอภิปรายสรุปและประเมินตนเอง และใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนเนน้กระบวนการ
พฒันาการคิด 3 องคป์ระกอบ คือ ผูส้อน ผูเ้รียน และบรรยากาศทางการเรียนการสอน 
 นันทิกา  นาคฉายา (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของ แองเจลโล และครอส และ
เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน ท่ีไดจ้ากแบบสอบการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ท่ีมีโครงสร้างตามทฤษฎีของ เดรสเซล และเมยฮิ์วส์ ก่อนและหลงัการใชเ้ทคนิคการ
ประเมินในชั้นเรียน เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนจากครูท่ีใชเ้ทคนิคการประเมินในชั้นเรียนอยา่งเดียว กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนจาก
ครูท่ีไดรั้บการบูรณาการเทคนิคการประเมินในชั้นเรียน ร่วมกบัการวิจยัในชั้นเรียน และกลุ่มท่ี
ไดรั้บการสอนจากครูท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ นอกจากน้ียงัศึกษาขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีไดจ้ากแบบทดสอบในชั้นเรียน เพื่อน ามาวิเคราะห์เน้ือหาและจดักลุ่มขอ้มูลให้เป็น
ระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใชแ้ละปัญหาท่ีพบ ในระหว่างการน าแบบทดสอบ
ในชั้นเรียนไปใช ้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2546 ของโรงเรียน     
ยโสธรพิทยาคม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 82 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนทั้งสองห้อง (กลุ่มทดลอง) หลงัการใช้แบบทดสอบในชั้นเรียนสูงกว่าก่อนการใช้
แบบทดสอบในชั้นเรียน  และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนกัเรียน
หอ้งท่ีไม่ไดใ้ชแ้บบทดสอบในชั้นเรียน (กลุ่มควบคุม) คะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน ก่อนและหลงัการใชแ้บบทดสอบในชั้นเรียน ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ 2) คะแนนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 3 กลุ่ม ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วลัยา  ยิม้ยวน (2547) ไดท้  าการวิเคราะห์อภิมานของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงสุด คือ ปัจจัยด้าน       
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การเรียนการสอน ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัย่อย คือ ส่ือการสอน วิธีสอน ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน    
การสอน รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ประกอบดว้ย 5 ปัจจยัย่อย คือ ความสามารถในการ
แกปั้ญหา ความสามารถทางการพยาบาล ความสามารถในการอ่าน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะ
ทางปัญญา อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและการอบรมเล้ียงดู ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัย่อย 
คือ ทศันคติ ความเช่ือและพฤติกรรม การอบรมเล้ียงดู สถานภาพส่วนบุคคล สรุปโดยรวมแลว้ทั้ง    
3 ปัจจยัหลกั มีความสัมพนัธ์กบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นไปในทิศทางบวก ระดบัต ่า และขอ้
คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยั คือ วิธีสอนและส่ือการสอนส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน
ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ในทางบวกมากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ และการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาในทางบวกมากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ และทศันคติ ความเช่ือและพฤติกรรมส่งผลต่อการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาในทางลบ 
 ทศันยั  ข  ารักษา (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็โดย
ใชโ้มเดลซิปปาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบณัฑิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา พบว่า ผลการทดลองใชก้ารเรียนการสอนบนเวบ็โดยใชโ้มเดลซิปปาเพื่อพฒันาทกัษะ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ธีรวดี  ถงัคบุตร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานโดยใชแ้ผนฟังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด  อย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาบณัฑิต การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกับองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต และเพื่อน าเสนอรูปแบบการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาปริญญาบณัฑิต วีการด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัและพฒันา กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ จ  านวน 4 
คน และนิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 23 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผูเ้ช่ียวชาญว่าองคป์ระกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 12 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
เน้ือหา ระบบบริหารจัดการ รูปแบบการส่ือสาร การประเมินผล ผูส้อน ผูเ้รียน ผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียน วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เคร่ืองมือและโปรแกรม
ประยกุต์ ชนิดของเคร่ืองมือในการส่ือสาร และโครงสร้างพื้นฐาน  2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยการ
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เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญามีคะแนนเฉล่ียการคิดอย่างมาวิจารณญาณ
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยการออกแบบ
การเรียนการสอน 9 ขั้น การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  2  รูปแบบ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน และการเรียนการสอนออนไลน์  ส่วนประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์ 8 
องคป์ระกอบ แผนผงัทางปัญญา 4 แผนผงั ไดแ้ก่ แผนผงัมโนทศัน์ แผนผงัความคิด แผนผงักา้งปลา 
และแผนผงังาน การสร้างแผนผงัทางปัญญา 5 ขั้น และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    11 ขั้น 
 ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบณัฑิต 
ผลการวิจยัพบว่า 1) องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใชปั้ญหาเป็น
หลกัเพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบณัฑิต ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
คือ หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน  และ    
การวดัและการประเมินผล วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
กระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 
และ 2) ขั้นการจดักระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลใช ้  การวดัพฒันาการของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง 2) นิสิตปริญญาบณัฑิตท่ีเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนิสิตมีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และ 3) ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ท าการประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนแลว้มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา พบว่า ทั้งใน
ต่างประเทศ และในประเทศมีการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนในวงการพยาบาลเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีการน ามาใช้ เพื่อพฒันาการคิดของครู และ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจยัส่วนใหญ่  สรุปได ้ว่ากรณีศึกษาเกิดประโยชน์ต่อความสามารถใน
การคิดลกัษณะต่างๆ และการคิดแกปั้ญหา นอกจากน้ียงัท าให้ผลสัมฤทธ์ิ พฤติกรรม การปฏิบติั 
และเจตคติของนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
พบว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กระดบัการศึกษาโดยใช้
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วิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามส าหรับในประเทศไทยยงัไม่พบว่ามี
การวิจยัเก่ียวกบัการน ากรณีศึกษา และการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษามาใชเ้พื่อพฒันาการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณในวงการวชิาชีพครู ทั้งน้ีมีปรากฏอยูใ่นวงการวิชาชีพพยาบาล ซ่ึงจากผลการวิจยั
พบว่าเม่ือน ามาใชแ้ลว้ ท าให้นักศึกษามีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงข้ึนอย่าง       
มีนยัส าคญั 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123 
ตารางท่ี  4   ประมวลสรุป หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอน เง่ือนไขของ 

การน ารูปแบบ 
การสอนไปใช ้

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎ ี
ที่น ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์ 1 
เตรียมการ 
เรียนรู้ 

(Preparation) 

2 
น าสู่กรณี 
ศึกษา  
(Case 

Presentation) 

3 
สรรคห์า 

วธีิการแกไ้ข 
(Selection of 

Solution) 

4 
แบ่งปัน 

ประสบการณ์ 
(Sharing 

with Group) 

5 
สืบสานสร้าง 
ความรู้ใหม่ 

(Construction 
for new 

Knowledge) 

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎเีกีย่วกบัการออกแบบ 
การสอนเชิงระบบ 

        

     แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ The ADDLE 
Model ของครูส (Kruse 2007 : 1) 

        

     แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค ์
แคเรยแ์ละแคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) 

        

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎเีกีย่วกบักรณีศึกษาและ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

        

     แนวคิดเก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการจดั 
การเรียนการสอน (Reynolds 1980; เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิง่ 
2534 : 15และประกอบ  คุปรัตน์ 2537) 
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 124 
ตารางท่ี  4  (ต่อ) 
 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอน เง่ือนไขของ 

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎ ี
ทีน่ ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์ 1 
เตรียมการ 
เรียนรู้ 

(Preparation) 

2 
น าสู่กรณี 
ศึกษา  
(Case 

Presentation) 

3 
สรรคห์า 

วธีิการแกไ้ข 
(Selection of 

Solution) 

4 
แบ่งปัน 

ประสบการณ์ 
(Sharing 

with Group) 

5 
สืบสานสร้าง 
ความรู้ใหม่ 

(Construction 
for new 

Knowledge) 

การน ารูปแบบ 
การสอนไปใช ้

     แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างกรณีศึกษา (Shulman 1992 : 
21; Herreid 1999 และนิตยา  โสรีกลุ 2547 : 61-62) 

        

     แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา (Mellish and Brink 1990; Easton 1992 : 
12-14; Kolodner 1992; วิฑูรย ์ สิมะโชคดี 2542 
และทิศนา  แขมมณี 2552 : 362-363) 

        

หลกัการ  แนวคิด  เกีย่วกบัศาสตร์การเรียนการสอน         
     ศาสตร์การเรียนการสอน (คณะศึกษาศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2547; คณะกรรมการคุรุสภา 2549 
และทิศนา  แขมมณี 2552) 
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ตารางท่ี  4 (ต่อ) 
 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอน เง่ือนไขของ 

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎ ี
ที่น ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์ 1 
เตรียมการ 
เรียนรู้ 

(Preparation) 

2 
น าสู่กรณี 
ศึกษา  
(Case 

Presentation) 

3 
สรรคห์า 

วธีิการแกไ้ข 
(Selection of 

Solution) 

4 
แบ่งปัน 

ประสบการณ์ 
(Sharing 

with Group) 

5 
สืบสานสร้าง 
ความรู้ใหม่ 

(Construction 
for new 

Knowledge) 

การน ารูปแบบ 
การสอนไปใช ้

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎเีกีย่วกบัการคดิอย่างมี 
วจิารณญาณ 

        

     แนวคิด  ทฤษฎี เก่ียวกบักระบวนการคิดอยา่งมี 
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) 
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ตารางท่ี  4  (ต่อ) 
 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอน เง่ือนไขของ 

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎ ี
ทีน่ ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์ 1 
เตรียมการ 
เรียนรู้ 

(Preparation) 

2 
น าสู่กรณี 
ศึกษา  
(Case 

Presentation) 

3 
สรรคห์า 

วธีิการแกไ้ข 
(Selection of 

Solution) 

4 
แบ่งปัน 

ประสบการณ์ 
(Sharing 

with Group) 

5 
สืบสานสร้าง 
ความรู้ใหม่ 

(Construction 
for new 

Knowledge) 

การน ารูปแบบ 
การสอนไปใช ้

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎกีารเรียนรู้         
     ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intelligent  

Development) (Piaget, อา้งถึงใน Tria Limpingco and 
Jao 1998, สุรางค ์  โคว้ตระกลู 2541 : 48-49 และทิศนา  
แขมมณี 2550 : 90-91) 

        

      ทฤษฎีพฒันาการของวกิอ็ทสกี (Vygotsky, อา้งถึงใน       
สุรางค ์  โคว้ตระกลู 2541 และพรรณทิพย ์  ศิริวรรณบุศย ์
2551 : 39-40) 
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ตารางท่ี  4  (ต่อ) 
 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอน เง่ือนไขของ 

หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎ ี
ที่น ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์ 1 
เตรียมการ 
เรียนรู้ 

(Preparation) 

2 
น าสู่กรณี 
ศึกษา  
(Case 

Presentation) 

3 
สรรคห์า 

วธีิการแกไ้ข 
(Selection of 

Solution) 

4 
แบ่งปัน 

ประสบการณ์ 
(Sharing 

with Group) 

5 
สืบสานสร้าง 
ความรู้ใหม่ 

(Construction 
for new 

Knowledge) 

การน ารูปแบบ 
การสอนไปใช ้

       หลกัการ  แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างความรู้ 
 (Constructivist) (Yager 1991 : 4; Watts 1995 : 54; 
ทิศนา  แขมมณี  และคณะ 2545 และวชัรา  เล่าเรียนดี 
2550 : 46-49) 

        

     แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
(Brookfield 1986; Glatthorn 1990 and Knowles 1990) 

        

     แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
(Cooperative Learning) (Johnson and Johnson 1987 : 
23-24; Slavin 1990 : 27 ; Kagan 1994) 
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บทที่  3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู เป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ตามแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional Design : ID) 
ADDIE Model ของครูส (Kruse 2007 : 1) แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค ์แคเรย์
และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005: 1-8) ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา 4 ขั้นตอน 
(Research and Development) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2554 : 31) และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฎีและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ จากผูเ้ ช่ียวชาญ เชิงทฤษฎีและ
ผูเ้ช่ียวชาญเชิงปฏิบติัการจ านวน 5 คน และการประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
ด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 9 ฉบับ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน จากนั้นน ามาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2553 ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุผลในการพฒันารูปแบบการสอนโดย
ใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันา 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis)  
  ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน (Development - D1 : Design and 
Development)  
  ขั้นตอนท่ี 3 น ารูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้(Research - R2 :Implementation)  
  ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอน (Development - D2 : Evaluation)  

 แสดงขั้นตอนการวิจยัท่ีด าเนินการ ดงัแผนภาพท่ี 2 
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แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
าดหวงั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวิจยั 

วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย ผลทีไ่ด้รับจำกกำร                                  
ด ำเนินกำรวิจยั 

ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

สัมภาษณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ
จ า เ ป็น และข้อมูลพื้ นฐานส าหรับการ 
พัฒนา รูปแบบการสอน เพื่ อ ส่ ง เส ริ 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 และสาระของกรณีศึกษา 

 R1 
: A 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงคข์องรูปแบบDesired 

Outcomes) 

พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

    D1 

: D / D 

ผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบ 
การสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา

วิชาชีพครูไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

R2 
: I 

สภาพและข้อมูลพื้นฐานการสอน
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณญ าณ  แ ล ะ ส า ร ะ ข อ ง
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

ร่างรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวชิาชีพครู 

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน 
Research (R1): 
Analysis 

ขั้นตอนที ่2 
ออกแบบและพฒันา
รูปแบบการสอน 
Development (D1): 
Design and 
Development 
 

ขั้นตอนที ่3 น า
รูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนไปใช ้
Research (R2): 
Implementation 

D2 
: E 

ขั้นตอนที ่4 ปรับปรุง
รูปแบบการสอน 
Development (D2): 

Evaluation 

ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบ 
การสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครูก่อนน าไปเผยแพร่ 

รูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวชิาชีพครูฉบบั
สมบูรณ์ 

-ความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ 
 -คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการ  
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
-ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อรูปแบบ 

ร่างรูปแบบการสอน 
ดว้ยวิธีการเชิงระบบ 
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กำรด ำเนินกำรวจิัย 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัจึงด าเนินการวิจยัตามขั้นตอน                 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 ขั้นตอนที ่1  ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน (Research - R1 : Analysis)   
 
 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 วธีิด ำเนินกำร 

1. ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน ามาใชใ้นการ
พฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครุ จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบันฝึกหัดครู 
อาจารยพ์ี่เล้ียงในสถานศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนกัศึกษาวิชาชีพครู 

2.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ        
และการพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู 

3.  ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2547 
และแผนยทุธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ 2551-2556 

4.  วิ เคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวัง กับสภาพท่ีเป็นจริงตามท่ีปรากฏจากข้อมูลพื้นฐาน              
เชิงนโยบาย  และเป้าหมายเก่ียวกบัการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู และวิเคราะห์
ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพจริงท่ีปรากฏตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ฉบบัปี พ.ศ. 2547 

5.  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการสอน 
กรณีศึกษา และการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ศาสตร์การเรียนการสอน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

6. ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการสอน 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีดงัน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบดว้ย คณาจารยใ์นสถาบนัฝึกหัดครู อาจารยพ์ี่เล้ียง 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 2. แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน 
 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1. แบบสัมภาษณ์ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบดว้ย คณาจารยใ์นสถาบนัฝึกหัดครู อาจารยพ์ี่เล้ียง 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  และนกัศึกษาวิชาชีพครู  
  1.1 ศึกษาเอกสารต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
  1.2 ก าหนดประเดน็สมัภาษณ์ และสร้างแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่าง  
  1.3 น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสม 
  1.4 น าแบบสัมภาษณ์เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
  

    เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  1 
    ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน  0 
    เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1 
 

  น าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 117)  โดยใชสู้ตร      
       

      IOC   = 
N

R  
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  ทั้งน้ี IOC หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
    R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
       N    หมายถึง  จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ทั้งน้ี ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 - 1.00 ทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าแบบ
สัมภาษณ์มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
  1.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ผู ้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบด้วย คณาจารยใ์นสถาบนั
ฝึกหดัครู อาจารยพ์ี่เล้ียง ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 2. แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน 
  2.1 ศึกษาเอกสารต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
  2.2 ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการ
พฒันารูปแบบการสอน 
  2.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารในการพฒันารูปแบบการสอนเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้รวมถึงความ  
คลอบคลุมของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข 
  2.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารในการพฒันารูปแบบการสอนไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้
เสนอให้ผูเ้ ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ทั้งน้ีไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 -1.00 ทุกรายการ แสดง
ใหเ้ห็นวา่แบบวิเคราะห์เอกสารมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
  2.5 น าแบบวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปใชว้ิเคราะห์เอกสาร 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู  และการวิเคราะห์เอกสาร ใชว้ิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 
 
 จากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการสอนสามารถน ามาสรุปเป็น
ขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 สรุปขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช ้
 กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี 
 วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ 
วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ในการพฒันารูปแบบ
การสอนโดยใชก้รณี 
ศึกษาทางศาสตร์การ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 

    

1.ศึกษาสภาพปัญหา 
ความตอ้งการจ าเป็น 
และขอ้มูลพื้นฐาน
ส าหรับการพฒันา
รูปแบบการสอน        
และสร้างกรณีศึกษา 
 
            

สัมภาษณ์ คณาจารยใ์น 
สถาบนัฝึกหดัครู 
อาจารยพ์ี่เล้ียง 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
นกัศึกษาวิชาชีพครู 

แบบสัมภาษณ์ผูท่ี้ 
มีส่วนเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัความ 
สามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ
ของนกัศึกษา
วิชาชีพครู/ 
การวเิคราะห์ 
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลความ 
สามารถดา้น 
การคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณ 
ของนกัศึกษา
วิชาชีพครู 
ท่ีคาดหวงัและ 
สภาพจริง 
ในปัจจุบนัและ
สาระของ
กรณีศึกษา 

2.   วิเคราะห์ขอ้มูล 
      พื้นฐานเชิงนโยบาย 
      การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
      กบัการคิดอยา่งมี 
      วิจารณญาณใน 
      วิชาชีพครู 
 
 

ศึกษาเอกสาร -  พระราชบญัญติั 
   การศึกษา 
-  แผนพฒันา 
    การศึกษา 
    แห่งชาติ 
-  นโยบายการศึกษา 
    ระดบัต่าง ๆ 

แบบวเิคราะห์
เอกสารขอ้มูล
พื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบการ
สอน/ 
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

ขอ้มูลพื้นฐานเชิง 
นโยบายการศึกษา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณใน 
วิชาชีพครู 
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ตารางท่ี 5   (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ 
วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

3.  วเิคราะห์หลกัสูตร 
     ศึกษาศาสตรบณัฑิต 
     สาขาวิชาการประถม 
     ศึกษา ฉบบัปี 
     พ.ศ. 2547 และ 
     แผนยทุธศาสตร์ 
     คณะศึกษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
     พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556 

ศึกษาเอกสาร -  หลกัสูตร 
-  แผนยทุธศาสตร์ 

แบบวเิคราะห์
เอกสารขอ้มูล
พื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบการ
สอน/การ 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

ขอ้มูลเป้าหมาย 
ของหลกัสูตรและ 
รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณ และ 
ทิศทางพฒันา 
นกัศึกษา 
วิชาชีพครู 

4.  วิเคราะห์แนวคิด 
     ทฤษฎี งานวิจยั 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     การพฒันารูปแบบ 
     การสอน การคิด 
     อยา่งมีวจิารณญาณ 
     กรณีศึกษา และ 
     ศาสตร์การเรียน 
     การสอนและ 

ศึกษาเอกสาร -  แนวคิด ทฤษฎี 
   งานวิจยัท่ี 
   เก่ียวขอ้งกบั 
   การพฒันา 
   รูปแบบการสอน 
    การคิดอยา่งมี 
   วิจารณญาณ  
   กรณีศึกษา และ 
   ศาสตร์การเรียน 
   การสอน 

แบบวเิคราะห์
เอกสารขอ้มูล
พื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบการ
สอน/การ 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎี งานวจิยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การพฒันา 
รูปแบบการสอน
การคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณ 
กรณีศึกษาศาสตร์
และการเรียน 
การสอน 

      ระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์
ของรูปแบบการสอน 

สังเคราะห์ เอกสาร การวเิคราะห์เน้ือหา  
(Content  
Analysis) 

ขอ้มูลเป้าหมาย
และผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงคข์อง
รูปแบบการสอน 
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 ขั้นตอนที ่2   ออกแบบและพฒันำรูปแบบกำรสอน (Development - D1 : Design and 
Development)  
 
  วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 
  วธีิด ำเนินกำร 
  1. พฒันาร่างรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
  2.  น าร่างรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของรูปแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
คน พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  3. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครู แบบประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู แบบประเมินคุณลกัษณะของ   
ผูมี้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา
วิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับ
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาวิชาชีพครูเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนและรวบรวมขอ้มูล  มีดงัน้ี 
 1.  แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
      2.   แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน   

     3.   แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
     4.   แบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
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     5.   แบบประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
     6.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 

     7.   ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบ
การสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1.  แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู   มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและประเด็น
ในการสร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
          1.2 สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความ
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบ ใหค้รอบคลุม ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์เน้ือหา
ตามขอบข่ายท่ีก าหนดไว ้
          1.3 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความ
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเน้ือหาและวตัถุประสงค์
ของการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง  
          1.4 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความ
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบ ท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
 

  เห็นวา่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน  0 
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน -1 
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             น าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ 
Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใชสู้ตร 

N

R
IOC


  

 

              เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
                       R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N หมายถึง  จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
              ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงให้เห็นว่า แบบ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของรูปแบบการสอน 
มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
          1.5 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความ
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบมาปรับปรุง แกไ้ขส านวนภาษาใหส่ื้อความหมายชดัเจนยิง่ข้ึนเพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
      2.   แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูในการวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวน
ทั้งส้ิน 16 แผน ก าหนดเวลาจดัการเรียนการสอนแผนละ 2 ชัว่โมง ประกอบดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 ปฐมนิเทศรายวิชาและการจดัการเรียนการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสัมมนาทางการศึกษา  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 สัมมนาปรัชญาการศึกษา 
(กรณีศึกษาท่ี 1)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 สัมมนาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (กรณีศึกษาท่ี 2)  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 สัมมนาการคดัเลือกเน้ือหาเพื่อการจดัการเรียนการสอน (กรณีศึกษาท่ี 3)  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 สัมมนาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (กรณีศึกษาท่ี 4) 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  สัมมนาวิธีสอนระดบัประถมศึกษา (กรณีศึกษาท่ี 5)  แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 8  สัมมนาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ (กรณีศึกษาท่ี 6) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9  
สัมมนาส่ือการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา (กรณีศึกษาท่ี 7)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 สัมมนา
เทคนิควิธีเตรียมนกัเรียนให้สงบ (กรณีศึกษาท่ี 8)   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 สัมมนาการวาง
กฎระเบียบและวินยัในโรงเรียน(กรณีศึกษาท่ี 9)   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 สัมมนาการจดัการ
พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์(กรณีศึกษาท่ี 10)    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 สัมมนาการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา(กรณีศึกษาท่ี 11)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14  สัมมนาการ
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สร้างขอ้สอบระดบัประถมศึกษา (กรณีศึกษาท่ี 12)   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 สัมมนาการพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา (กรณีศึกษาท่ี13)  และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16  สรุปการ
เรียนรู้รายวิชา  แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือแผนการจดัการ
เรียนรู้ เวลาเรียน สาระส าคญั เน้ือหา จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล และบนัทึกผลการสอน มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 
  2.1  ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

2.2  ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 
2547  รายวิชา 471 410  สัมมนาการประถมศึกษา เพื่อก าหนดเน้ือหาท่ีน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ  

2.3  จดัท าโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา 471 410 สัมมนาการ
ประถมศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 2.4  สร้างกรณีศึกษา จ านวน 13 กรณี ทั้งน้ีกรณีศึกษาทุกกรณีท่ีสร้างข้ึนนั้นมีลกัษณะ
ส าคญั คือ มีความเป็นจริง (Real Cases) ทั้งน้ีเหตุการณ์ในกรณีศึกษาเป็นเหตุการณ์จริงท่ีเคยเกิดข้ึน
ในสถานศึกษา เป็นภูมิหลงั (Background Case) ซ่ึงนกัศึกษาวิชาชีพครูเคยมีภูมิหลงัเก่ียวกบักรณี
เหล่านั้นมาก่อนในขณะท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และมีความซบัซอ้น(Complex 
Case) กล่าวคือมีการน าเสนอปัญหาท่ีหลากหลายทั้งปัญหาหลกั และปัญหารองเพื่อใหเ้อ้ือต่อการฝึก
คิด และตดัสินใจอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู  และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนจ านวน 13 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง  ดงัโครงสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนในตารางท่ี 6  ทั้งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการ
สร้างกรณีศึกษา ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

       2.4.1 ประมวลขอ้มูลสภาพปัญหาการเรียนการสอนของนกัศึกษาวิชาชีพครูใน
ขณะท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย คณาจารย์
ในสถาบนัฝึกหดัครู อาจารยพ์ี่เล้ียง ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนกัศึกษาวิชาชีพครู  
     2.4.2 วางโครงเร่ืองของกรณีศึกษาแต่ละกรณีท่ีสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และเอ้ือต่อการน าศาสตร์การเรียนการสอนมาเป็นพื้นฐานของการคิดและตดัสินใจ  โดยก าหนด
ส่วนน า  ส่วนเน้ือเร่ือง และสรุปเร่ือง  
     2.4.3 เขียนกรณีศึกษา  และก าหนดประเด็นค าถามทา้ยกรณีศึกษาส าหรับ    
ฝึกกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
     2.4.4  ผนวกกรณีศึกษาไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
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   2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีโดยใชก้รณีศึกษาท่ีพฒันาข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม   
  2.6  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
มาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑก์าร
พิจารณา คือ 
  เห็นวา่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน  0 
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน -1 
 
                 เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  โดยใชเ้ทคนิคของ 
Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใชสู้ตร 

N

R
IOC


  

 

              เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
                       R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N หมายถึง  จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
                    ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่าแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวม
ขอ้มูล 
  2.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 2553 เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการน าไปใช ้และพิจารณาขอ้ดี และขอ้จ ากดัเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
  2.8  สรุปผล และน าขอ้มูลทั้งหมดมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 6 โครงสร้างกรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
 

ท่ี กรณีศึกษา ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1 คุณพอ่ครับคุณแม่ครับ เราก าลงัจะไป 

ทางไหนกนั  
ปรัชญาการศึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้/   
วิธีสอน 

2 หลกัสูตรโรงเรียนชุมชนสามคัคี  
 

หลกัสูตร/ปรัชญาการศึกษา/จิตวิทยาการ 
เรียนรู้ 

3 เราจะสอนเน้ือหาอะไรใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัสูตร  

หลกัสูตร/จิตวิทยาการเรียนรู้ 

4 ความขอ้งใจของครูกานดา  จิตวิทยาการเรียนรู้/วิธีสอน 
5 จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอยา่งไร 

ใหบ้รรลุเป้าหมาย  
จิตวิทยาการเรียนรู้/วิธีสอน/หลกัสูตร 

6 จะเขียนแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งไรดี 
 

หลกัสูตร/วิธีสอน/จิตวิทยาการเรียนรู้/ 
การวัดและประเ มินผลเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

7 ตั้งใจเรียนกนัดีไหมครับ  จิตวิทยาการเรียนรู้ 
8 อุบติัเหตุรายสปัดาห์  จิ ต วิ ท ย า ก า ร เ รี ย น รู้ / เ ท ค โน โ ล ยี

สารสนเทศทางการเรียนรู้ 
9 เดก็ไม่ส่งงาน : ความรับผดิชอบของใคร 

 
จิตวิทยาการเรียนรู้/วิธีสอน/เทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา 

10 เหตุเกิดท่ีโรงเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา/
จิตวิทยาการเรียนรู้หลกัสูตร/การวดัและ
ประเมินผล 

11 วดัและประเมินผลอยา่งไรใหเ้ป็นธรรม 
 

การวัดและประ เ มินผล/หลัก สูตร /
จิตวิทยาการเรียนรู้ 

12 ออกขอ้สอบอยา่งไรใหเ้หมาะสม การวัดและประ เ มินผล/หลัก สูตร /
จิตวิทยาการเรียนรู้ 

13 การพฒันาวิทยฐานะของครูดลชยั 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา/
หลกัสูตร/วิธีสอน 
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 3.   แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การ
เรียนการสอน 
  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การ
เรียนการสอน มีลกัษณะเป็นการบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal Writing) ใช้
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อเขียนสะทอ้นการเรียนรู้และการพฒันาลักษณะ (Trait) ของผูท่ี้มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครูหลงัจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากนั้นน าขอ้มูลการบนัทึกสะทอ้นผลการ
เรียนรู้ท่ีนกัศึกษาบนัทึกมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ขั้นตอนการ
สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีขั้นตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือดงัน้ี 
  3.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้เชิง
คุณภาพแบบพรรณนาความ 
  3.2  สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
            3.3  น าแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครู
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
 

  เห็นวา่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน  0 
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน -1 
 

             เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  โดยใช้เทคนิคของ 
Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใชสู้ตร 

N

R
IOC


  

              เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
                       R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N หมายถึง  จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
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              ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่าแบบบนัทึกสะทอ้น
ผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
  3.4 ทดลองใช้แบบบนัทึกการเรียนรู้กับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 2553 เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้ านวนภาษา และพิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของแบบ
บนัทึก 
  3.5  ปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 
 4.   แบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  แบบวดัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูเป็น
แบบวดัท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามอตันัยจากกรณีศึกษาท่ีมุ่งวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จ านวน 4 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายของการคิด การนิยามปัญหาหรือค าถาม การ
ระบุสมมติฐาน การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน และการประเมินและ
ตดัสินใจ แบบประเมินความสามารถดา้นการคิดน้ีมีการก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ใน
ลกัษณะของคะแนนรูบริค (Rubric Scoring)  4 ระดบั ดงัตารางท่ี 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี 7     เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Rubrics) 

ทกัษะการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 

1.ก าหนดเป้าหมาย 

การคิด 
สรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์และ
ก าหนดเป้าหมายของ 

การคิดอยา่งครบถว้นไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

สรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์
และก าหนดเป้าหมายของ 

การคิดอยา่งไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

สรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์
และก าหนดเป้าหมายของ 

การคิดไดถู้กตอ้ง  

สรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์
และ 

ก าหนดเป้าหมายของการคิดได ้

2. นิยามปัญหา 

หรือค าถาม 
ระบุปัญหาหรือค าถามได ้4 ปัญหา 

หรือค าถามและเลือกปัญหาหรือค าถาม
ท่ีส าคญัท่ีสุดไดถู้กตอ้งชดัเจนในการ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งชดัเจน 

ระบุปัญหาหรือค าถามได ้3ปัญหา 

หรือค าถามและเลือกปัญหาหรือ
ค าถามท่ีส าคญัท่ีสุดไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน 

ระบุปัญหาหรือค าถามได ้2 

ปัญหาหรือค าถามและเลือก
ปัญหาหรือค าถามท่ีส าคญัท่ีสุด
ไดถู้กตอ้ง 

ระบุปัญหาหรือค าถามได ้ 
2 ปัญหาหรือค าถาม 

3. ก าหนดสมมติฐานใน 

การแกปั้ญหา 
ก าหนดสมมติฐานท่ี เป็นไปได ้

4 สมมติฐาน 
ก าหนดสมมติฐานท่ี เป็นไปได ้

3 สมมติฐาน 

ก าหนดสมมติฐานท่ี เป็นไปได ้

2 สมมติฐาน 

ก าหนดสมมติฐานท่ี เป็นไปได ้

1 สมมติฐาน 

4.พิจารณาการใชข้อ้มูล
ศาสตร์การเรียนการ
สอน 

ระบุศาสตร์การเรียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาไดค้รบถว้น 
ถูกตอ้งและชดัเจน 

ระบุศาสตร์การเรียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาได ้

ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ระบุศาสตร์การเรียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาได้
ครบถว้น 

ระบุศาสตร์การเรียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาได ้

5.ประเมิน และตดัสินใจ 

ลงขอ้สรุป 
ประเมินและตดัสินใจ เลือกวิธี การ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งชดัเจน  
ตามหลกัการและเหตุผล 

ประเมินและตดัสินใจ เลือกวิธี 

การแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งชดัเจน 

ประเมินและตดัสินใจ เลือกวิธี 

การแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
ประเมินและตดัสินใจ เลือกวิธี 

การแกปั้ญหาได ้
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 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑป์ระเมินระดบัของความสามารถในดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ดงัน้ี 
 

1. การประเมินระดบัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เม่ือพิจารณาคะแนน
ในภาพรวม (คิดเป็นค่าร้อยละ) 

 
ระดบัคะแนน ความสามารถในการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ความหมาย 

มากกวา่ร้อยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

สูงมาก นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัสูงมาก 

ร้อยละ 66 - 80  
ของคะแนนเตม็ 

สูง นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัสูง 

ร้อยละ 51 - 65  
ของคะแนนเตม็ 

ปานกลาง นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัปานกลาง 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 50
ของคะแนนเตม็ 

ต ่า นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัต ่า 

 
2. การประเมินระดบัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เม่ือพิจารณาคะแนน

เป็นรายดา้น (คะแนนเตม็ ดา้นละ 16 คะแนน) 
 

ระดบัคะแนน ความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ความหมาย 

13.00 – 16.00  สูงมาก นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัสูงมาก 

9.00 – 12.99  สูง นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัสูง 

5.00 – 8.99 ปานกลาง นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัปานกลาง 

นอ้ยกวา่ 4.99 ต ่า นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณระดบัต ่า 
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 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ดงัน้ี 
  4.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัความสามารถท่ีมี
ลกัษณะเป็นคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดบั แลว้น าขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัเพื่อจดัท าเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
  4.2  ก าหนดจุดมุ่งหมายและกรอบความคิดในการสร้างแบบวดัความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  4.3  สร้างแบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด  
  4.4  น าแบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูท่ีพฒันาข้ึนเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC)  ทั้งน้ี ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 .  
  4.5  ทดลองใชแ้บบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบันกัศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคเรียน
ตน้ ปีการศึกษา 2553  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้ านวนภาษา และพิจารณาขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดัต่างๆ ของแบบประเมิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยค านวณจากสูตร Cronbach’s Alpha ทั้งน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.70 
  4.6  ปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบวดัประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณฉบบัสมบูรณ์ 
 
  5.  แบบประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาวชิาชีพครู 
  แบบประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูใชส้ าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูเพื่อประเมินตนเองในภาพรวมหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน  
และใชส้ าหรับอาจารยผ์ูส้อนเพื่อประเมินนกัศึกษาวิชาชีพครูในภาพรวมหลงัการจดัการเรียนรู้ตาม 
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รูปแบบการสอน  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงก าหนด
ระดบัคะแนนพฤติกรรม ไดแ้ก่  
 

 ระดบัคะแนน  5     หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติันั้นเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
 ระดบัคะแนน  4     หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติันั้นเป็นประจ า 
 ระดบัคะแนน  3    หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติันั้นเป็นบางคร้ัง  
 ระดบัคะแนน  2   หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติันั้นเป็นส่วนนอ้ย  
 ระดบัคะแนน  1   หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติันั้นนอ้ยมาก  

 

          การแปลค่าคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู เป็นระดบัดงัน้ี 
 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มี 
      การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัสูงมาก 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มี 
       การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัสูง 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มี 
                                                                   การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มี 
        การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง   นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มี 
        การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัต ่ามาก 
 

  มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี  
  5.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะของนักคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
  5.2  สร้างแบบประเมินคุณลกัษณะของนกัคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครู 
  5.3  น าแบบประเมินคุณลกัษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครูเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความ
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สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 
0.80 – 1.00  
  5.4 ทดลองใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะของนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครู กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 2553 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้ านวนภาษา และ
พิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของแบบประเมินคุณลกัษณะของนกัคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 
  5.5 ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าแบบประเมินคุณลักษณะของนักคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูฉบบัสมบูรณ์ 
 
  6.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน              
โดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ในดา้นเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ส่ือประกอบ
รูปแบบ และประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บ  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
 
         ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 

    การสอนในรายการนั้นระดบัมากท่ีสุด 
         ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 

การสอนในรายการนั้นระดบัมาก 
         ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 

การสอนในรายการนั้นระดบัปานกลาง 
         ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 

การสอนในรายการนั้นระดบันอ้ย 
        ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 

การสอนในรายการนั้นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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โดยผูว้ิจยัไดน้ ามาหาค่าเฉล่ียและใหค้วามหมายดงัน้ี (Best 1986 : 195) 
 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
          อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
          อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
  มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี   

6.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้น าขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัเพื่อจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

6.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
6.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง 
แกไ้ข 

6.4  น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งน้ี
แบบสอบถามความพึงพอใจไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 - 1.00 
          6.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุง แกไ้ข ส านวนภาษาให้ชดัเจน 
ถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
  6.6 ปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน               
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  7.  ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูและคณาจารย ์เก่ียวกบัรูปแบบ
การสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
          7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและ
ประเดน็ในการสร้างประเดน็การสนทนากลุ่ม 

7.2 สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มใหค้รอบคลุม ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงค์
ของการสนทนากลุ่มตามขอบข่ายท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีประเด็นการสนทนากลุ่มในเคร่ืองมือฉบบัน้ี 
ประกอบดว้ยประเด็นค าถาม 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน  กระบวนการน ารูปแบบการสอนไปใช ้ และผล
ของการใชรู้ปแบบการสอน 
         7.3 น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความคลอบคลุมของเน้ือหา
และวตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่มเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข 
7.4 น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งน้ีประเด็นการสนทนากลุ่ม
ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ประเดน็การสนทนากลุ่ม มีคุณภาพเหมาะสม
ท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
          7.5 น าประเด็นการสนทนากลุ่มมาปรับปรุง แกไ้ขส านวนภาษาให้ส่ือความหมาย
ชดัเจนยิง่ข้ึน ปรับประเดน็การสนทนาเป็นขอ้ค าถามทั้งหมด ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 จากขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสอน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล
สามารถน ามาสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 สรุปขั้นตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทาง 
 ศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 ของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ 
วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

1.  พฒันารูปแบบการสอนโดยใช ้
     กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน 
     การสอนเพื่อส่งเสริมความ 
     สามารถดา้นการคิดอยา่งมี 
     วิจารณญาณของนกัศึกษา 
     วิชาชีพครู 

    

1.1 สังเคราะห์รูปแบบ 
การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
 ทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น 
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

สังเคราะห์ เอกสาร การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

รูปแบบการสอน 
โดยใชก้รณีศึกษา 
ทางศาสตร์การเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถ 
ดา้นการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 

1.2 ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) 

สอบถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน 

แบบประเมิน
ความ 
สอดคลอ้ง/ค่า
ดชันี 
ความสอดคลอ้ง 
และการ
วิเคราะห์ 
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

รูปแบบการสอน 
ผา่นการตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรง 

2. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 

     1) แผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์
การเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

   2) แบบประเมิน 
ความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 

    

3) แบบบนัทึกสะทอ้น 
ผลการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาของนกัศึกษา
วิชาชีพครู   

    

    4) แบบประเมินคุณลกัษณะ 
     ของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมี 
     วิจารณญาณของนกัศึกษา 
     วิชาชีพครู 

    

5) แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนกัศึกษา
วชิาชีพครูท่ีมีต่อการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอน 

    

6)ประเดน็การสนทนากลุ่ม
เก่ียวกบัรูปแบบการสอน
และการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอน 

    

2.1 ศึกษาเอกสารท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เคร่ืองมือวจิยัชนิดต่าง ๆ 

สังเคราะห์ เอกสาร การวเิคราะห์ 
เน้ือหา  
(Content Analysis) 

ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันา
เคร่ืองมือวจิยัชนิด
ต่าง ๆ 

2.2 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการรวบรวมขอ้มูล 

สร้าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การรวบรวม
ขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการรวบรวม 
ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

2.3 ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content   Validity) 

สอบถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน 

แบบประเมินค่า
ดชันีความ 
สอดคลอ้ง และ 
การวเิคราะห์ 
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

เคร่ืองมือรวบรวม 
ขอ้มูล ไดรั้บ 
การตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรง 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

     2.4  การหาประสิทธิภาพ 
และคุณภาพเคร่ืองมือ 

ทดสอบ 
สอบถาม 

นกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี  
สาขาวิชา 
การประถมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร  
ภาคเรียนตน้ 
ปีการศึกษา 2553 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการรวบรวม 
ขอ้มูล/ค่าร้อยละ 
และการวเิคราะห์ 
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

เคร่ืองมือรวบรวม 
ขอ้มูล ตรวจสอบ 
หาประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ 

 
ขั้นตอนที ่3   น ำรูปแบบกำรสอนไปใช้ (Research - R2 : Implement)   
 

  วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน  
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้ น ปี ท่ี  5                 
ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา 2553จ านวน 125 คน 
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 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา           
การประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 23 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยก าหนดเกณฑ ์ กล่าวคือ เป็นนกัศึกษาท่ีผา่น
การศึกษารายวิชาชีพครูบงัคบัของคณะศึกษาศาสตร์ ในกลุ่ม 1) พื้นฐานการศึกษา หลกัการศึกษา 
และปรัชญาการศึกษา 2) หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 3) วิธีสอน ศาสตร์การเรียนการสอน 4) 
จิตวิทยา 5) เทคโนโลยกีารศึกษา และ 6) การวดัและประเมินผล มาแลว้ 
 

  แบบแผนกำรวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ผูว้ิจยั
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบ 
One Group Pretest – Posttest Design  (Tuckman 1999 : 160) ดงัน้ี 
 

T1 X T2 
 

 T1 แทน  การประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครูก่อนเรียน 
 X แทน   การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน
การสอน 
 T2 แทน  การประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครูหลงัเรียน 
 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลงัเรียนใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)   
 
 เนือ้หำที่ใช้ในกำรทดลอง 
 เน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการทดลองเป็นไปตามโครงสร้างรายวิชา 471 410 สัมมนาการ
ประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) 2 (2-0-4) ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ฉบับปี พ.ศ. 2547                  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 
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 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
 การทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู คร้ังน้ีใช้เวลา
ด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 16 สัปดาห์  ไม่นับรวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรียนและปลาย   โดยจดั  
การเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง ตามตารางเรียนของนกัศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  
 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ผูว้ิจยัน ารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีสร้างข้ึนไปใชก้บันักศึกษา      
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชรู้ปแบบการสอน 
 2. ผูว้ิจยัจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวก้บันกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัดว้ยตนเอง 
 3. น าแบบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู ประเมินนกัศึกษาก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 4. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน โดยการจัดการเ รียนการสอนตามแผน      
การจดัการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบแต่ละคร้ังนกัศึกษาจะท าแบบ
บนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้เพื่อเขียนสะทอ้นการเรียนรู้และการพฒันาลกัษณะ (Trait) ของผูท่ี้มี
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีเกิดข้ึน 
 5. น าแบบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู ประเมินนกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และประเมิน
คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยใชแ้บบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
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 6. สนทนากลุ่มนกัศึกษาวิชาชีพครูและคณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบั ความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการสอน และการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 จากขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน      
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนวิชาชีพครู สามารถ
สรุปเป็นล าดบัขั้นตอน ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 9 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ 
วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

เพื่อทดลองใช ้
รูปแบบ 
การสอน 
โดยใช ้
กรณีศึกษา 
ทางศาสตร์ 
การเรียน 
การสอนเพื่อ
ส่งเสริม 
ความสามารถ 
ดา้นการคิด 
อยา่งมี
วิจารณญาณ 
ของนกัศึกษา 
วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิต 
     วิทยาลยั มหาวทิยาลยั 
     ศิลปากร ถึงคณบดี 
     คณะศึกษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
     เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
     ในการทดลองรูปแบบ 
2.  น าแบบประเมินความ 
     สามารถดา้นการคิด 
     อยา่งมีวจิารณญาณของ 
     นกัศึกษาวชิาชีพครู 
     ประเมินก่อนเรียน 
3.  ด าเนินการทดลองใช ้

รูปแบบการสอนโดย
การจัดการ เ รี ยนการ
สอนตามแผนการเรียน
การสอนท่ีก าหนดไว ้  

  

นกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 5 
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
ภาคเรียนปลาย 
ปีการศึกษา 2553 

รูปแบบการสอน 
ค่าเฉล่ีย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่าที 
(t-test)  และการ
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

1.  ขอ้มูลผลการใช ้
รูปแบบการสอน
โดยใชก้รณีศึกษา 
ทางศาสตร์  การ
สอนเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถ 
ดา้นการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพ
ครู 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 156 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ 
วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลท่ีได ้

      4.  น าแบบประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู แบบ
ประเมินคุณลกัษณะของ   
ผูท่ี้มีการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครู 
และแบบสอบถามความ  
พึงพอใจของนกัศึกษา 
วชิาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบ
การสอนประเมิน หลงัเรียน 
 

   

 6.สนทนากลุ่มนกัศึกษา
วิชาชีพครูและคณาจารย์
ผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความ
คิดเห็นต่อรูปแบบและการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
โดยใชก้รณีศึกษาทาง
ศาสตร์การสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

   

 

 
ขั้นตอนที ่4   ปรับปรุงรูปแบบกำรสอน (Development - D2 : Evaluation)    
 
  วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ให้สามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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  วธีิด ำเนินกำร 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาพิจารณา
ประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยด าเนินการดงัน้ี 
  1. ศึกษาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเกิดข้ึน
จากการใชรู้ปแบบการสอน 
 2. ศึกษาคุณลักษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้
รูปแบบการสอน 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน  
 4.  ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครู และคณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อรูปแบบ
การสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากการสนทนากลุ่ม 
 
  ประมวลขอ้มูลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครูใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนและพร้อมจะน าใชต่้อไป 
 

ตารางท่ี 10 สรุปวิธีการด าเนินการประเมินผลการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่  4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู เป็นการวิจยัเชิง
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสอน และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน โดยด าเนินการวิจัยตามแนวคิด       
การพฒันารูปแบบท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนจากแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบระบบการสอน The 
ADDIE Model ของ ครูส (Kruse 2007 : 1) และแบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ 
ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2554 : 31) ซ่ึงแนวคิดท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนน้ี 
ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและขอ้มูล
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน  
ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช้ และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบการสอน ผูว้ิจยั
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจ าแนกออกเป็น 2 ตอน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน      
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 ตอนท่ี 2  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน 
 
ตอนที ่1 ผลการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
 เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 
 ผลการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัน าเสนอผลเป็น  
2 ส่วน คือ องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน และกระบวนการพฒันารูปแบบการสอน ดงัน้ี 
 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการสอน โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูมี  4 องคป์ระกอบ
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ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรูปแบบการสอน  2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน     3) กระบวนการ
เรียนการสอน และ 4 )  เง่ือนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  1. หลกัการของรูปแบบการสอน   
   1.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีส าคญัส าหรับครูท่ี
ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ และเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงท่ีสามารถฝึกฝนได ้
   1.2 การศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใชก้ระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เช่ือมโยงประสบการณ์เก่ียวกบัศาสตร์การเรียนการสอนมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานของการคิด จะท าให้
นกัศึกษาเกิดวิจารณญาณในการตดัสินใจ และประเมินทางเลือก หรือลงขอ้สรุป 
   1.3 การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 
  2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 
   เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูผา่นการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
 
   3. กระบวนการเรียนการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน ตาม
รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) ประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 
   1. ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) 
    1.1 ผูส้อนเร้าความสนใจนกัศึกษาและแจง้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน 
    1.2 ผูส้อนทบทวนความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ก่อน
เขา้สู่กรณีศึกษา 
    1.3 ผูส้อนเติมเตม็ความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
   2. ขั้นน าสู่กรณีศึกษา (Case Presentation) 
    2.1 ผูส้อนน าเสนอกรณีศึกษาท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย และปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งประเมินและตดัสิน 
    2.2 นกัศึกษาสะทอ้นประเดน็หรือมุมมองต่อปัญหา 
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    2.3 นกัศึกษาเขา้กลุ่มตามแนวคิดในการมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหาท่ี
เหมือนหรือคลา้ยกนัแลว้ร่วมศึกษาปัญหาท่ีสนใจร่วมกนั 
   3. ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solution)  
    นกัศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ สะทอ้น อภิปรายและประเมินวิธีการแกปั้ญหา
โดยใช้ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นฐานของการคิดหาค าตอบของแต่ละกลุ่ม ตาม
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 
    3.1 การก าหนดเป้าหมายของการคิด 
    3.2 การนิยามปัญหาหรือค าถาม 
    3.3 การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
    3.4 การก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
    3.5 การประเมินและตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
   4. ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group) 
    นักศึกษากลุ่มย่อยเสนอวิธีการแกปั้ญหาต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แบ่งปันประสบการณ์แก่กนั 
   5. ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge) 
    5.1 นักศึกษาแต่ละคนอภิปรายแนวทางการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 
    5.2 นักศึกษาสะท้อนมุมมองเก่ียวกับการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสรุป
สาระส าคญัการเรียนรู้ 
 
  4.   เงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ 
   การน ารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนไปใช้
ต้องค านึงถึงส่วนท่ีเป็นเง่ือนไขซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ มีความเป็นไปได้ส าหรับการน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ระบบสังคม (Social System) การเรียนรู้ตามรูปแบบ นกัศึกษาตอ้งเป็น       
ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของกลุ่ม นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
   4.2 ระบบสนบัสนุน (Support System) การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบผูส้อน
เป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้งดา้นกายภาพและจิตภาพในเชิงบวก จดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์   
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การเรียนรู้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ รวมทั้งจดัหากรณีศึกษาซ่ึงมีประเดน็และมุมมองหลากหลาย
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการศึกษาคน้ควา้ อภิปราย และตดัสินใจ 
    4.3 หลกัการตอบสนอง 
   การน ารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน          
ไปใช ้ตอ้งค านึงถึงการตอบสนองต่อนกัศึกษาในระหวา่งการเรียนรู้ตามรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
   1) ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการเรียนรู้ 
   2) ผูส้อนสนทนาซกัถามเพื่อกระตุน้การคิดทั้งการคิดระดบัต ่า (Lower Order 
Thinking) และการคิดระดบัสูง (Higher Order Thinking) ของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   3) ผูส้อนดูแล และติดตามใหน้กัศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกนัตามกระบวนการ
ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทั้งในกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 
   4) ผูส้อนสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะนักคิดของนักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
  จากองคป์ระกอบดงักล่าว แสดงเป็นแผนภาพรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครู ดงัแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพท่ี 3 รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
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 2. กระบวนการพฒันารูปแบบการสอน 
  การพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ด าเนินการโดยจ าแนก
เป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนา 
(Development - D1 : Design and Development) เป็นการออกแบบและพฒันาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(Research - R2 :Implementation)      
เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน 
(Development - D2 : Evaluation) เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน และน าเสนอรูปแบบ   
การสอนท่ีพฒันาข้ึน  
 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน ด าเนินการ
ดงัน้ี  1) ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน ามาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย คณาจารยใ์นสถาบนัฝึกหดัครู อาจารยพ์ี่เล้ียงใน
สถานศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนกัศึกษาวิชาชีพครู 2 ) ศึกษาขอ้มูลเชิงนโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพครู 3 ) ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2547 และวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556) 4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและน าเสนอ
รูปแบบการสอน 5) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 6) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา และ 7) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์การ
เรียนการสอน 
  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีส าคญัของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีจะสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคม หลกัสูตรและการสอนส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นตอ้งส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุก
เร่ือง (Osman Abdul Hamid and Hassan 2009; Jacobs 2010 : 22 และวชัรา  เล่าเรียนดี 2552 : 1) 
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ทั้งน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ขอ้ 2 กล่าวว่า “การจดักระบวนการ
เรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์ และ การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา” และในมาตรา 28 วรรค 
2 กล่าวว่า “สาระหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้งดา้น
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม” ตลอดจนแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ท่ีมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีทกัษะและกระบวนการในการคิด การ
วิเคราะห์ และ  การแกปั้ญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เตม็ตามศกัยภาพ นอกจากน้ีส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ก าหนดมาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 4 “ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์” ส าหรับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง พิจารณาจาก
ความสามารถวิจารณ์ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ความสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ความคิดต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีเหตุผล และความสามารถประเมิน
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และเลือกความคิดหรือทางเลือกท่ีเหมาะสม ตลอดจนหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุสมรรถนะส าคัญของผู ้เ รียนว่าประกอบด้วย 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ นกัศึกษาวิชาชีพครูซ่ึงจะออกไปประกอบวิชาชีพครูในอนาคต 
ควรจะเป็นครูท่ีเก่งท่ีมีการพฒันาในวิชาชีพ เป็นครูท่ีดีท่ีเป็นแบบอยา่งของผูเ้รียน 
  2. ผลการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลกัสูตรปรับปรุง) ฉบบัปี พ.ศ. 2547 พบว่ายงัไม่มีการระบุ
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคิด และการสอนคิดท่ีชดัเจน เป็นวตัถุประสงคซ่ึ์งตอ้ง
อาศยัการตีความส าหรับการน าไปปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่านท่ี
จะให้ความส าคญักบัการสอนคิดในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างไร นอกจากน้ีในรายวิชาชีพครูของ
คณะศึกษาศาสตร์ พบว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งอยูบ่า้งทั้งส้ิน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ 471 407 รายวิชาการพฒันา
กระบวน   การคิด 471 102 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ และ 471 103 กิจกรรมพฒันา
เชาวน์ปัญญาและอารมณ์ แต่ทั้ งน้ีรายวิชาดังกล่าวก็ยงัมีโครงสร้างเน้ือหาไม่ครอบคลุมทกัษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงท่ีส าคญัจ าเป็นไดค้รบถว้น จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็น
ประเดน็อนัอาจเป็นขอ้จ ากดัในการผลิตนกัศึกษาวิชาชีพครูดว้ยสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงตามหลกัสูตร ยงั
ไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในการพฒันาครูวิชาชีพทั้งในระดบัสากลและในระดบัประเทศ 
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   นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2556 พบว่า มีการระบุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต          
“(1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณลกัษณะเป็นผูร้อบรู้ มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถประยกุตศิ์ลปะวิทยาการสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาต่อวิชาชีพ” เม่ือ
วิเคราะห์รายละเอียดของพนัธกิจตามวตัถุประสงคด์งักล่าวไม่พบการกล่าวถึงการให้ความส าคญั
ของการพฒันานกัศึกษาในดา้นการคิดและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 3.ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น และข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
น ามาใชก้ารพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย คณาจารยใ์นสถาบนัฝึกหัด
ครู อาจารยพ์ี่เล้ียงในสถานศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนกัศึกษาวิชาชีพครู สรุปไดว้า่ นกัศึกษาวิชาชีพครู
แมว้่าจะสามารถปฏิบติังานสอนและงานอ่ืนในสถานศึกษาไดใ้นเกณฑดี์ แต่ยงัไม่สะทอ้นให้เห็น
การใชค้วามคิดอยา่งมีวิจารณาณ หรือการใหเ้หตุผลเชิงวิชาการเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ขาด
ความลึกซ้ึง  และยงัขาดมุมมองการแก้ปัญหาท่ีรอบด้าน ตลอดจนทกัษะการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณยงัไม่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ส าหรับสภาพ
ปัญหาท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูตอ้งคิด และตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอนและปฏิบติังานครูท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจ า พบว่าเก่ียวขอ้งกับปัญหาการจดัการเรียนการสอนให้ตรงตามหลกัสูตร การ
วิเคราะห์และเลือกเน้ือหา  การเลือกวิธีสอนและเทคนิคท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การควบคุมชั้นเรียน 
และจดัการพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียน การออกแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  
อุบติัเหตุของนกัเรียน และการส่ือสารกบัผูป้กครอง  ส่วนขอ้เสนอแนะในการพฒันาความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ควรจดัใหน้กัศึกษาไดส้ังเกตการสอน
ใหม้าก  การศึกษาตวัอยา่งเหตุและผลการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในวิชาชีพครูจากผูท่ี้มีประสบการณ์ 
เช่น จากครูท่ีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ และอาจารย์พี่ เ ล้ียง เปิดโอกาสให้ฝึกคิดฝึกใช้
ประสบการณ์ท่ีเรียนมาเพื่อฝึกการแกปั้ญหา ในสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงซ่ึง
อาจเป็นลกัษณะของกรณีศึกษา ตลอดจนการติดตามความกา้วหนา้และความเปล่ียนแปลงศาสตร์
การเรียนการสอน นอกจากขอ้มูลดงักล่าวแลว้ผลการสัมมนานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการประถมศึกษา ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) ระหว่างปีการศึกษา 
2551-2552 พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตม็เวลา 1 ปี ท่ี
สอดคลอ้งกันโดยสรุปว่ามีขอ้จ ากัด 3 เร่ือง คือ ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสารกับครู และ
บุคลากรภายในโรงเรียน และครอบครัวของนกัเรียน ดา้นการจดัการชั้นเรียน โดยเฉพาะการจดัการ
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พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน ส าหรับปัญหาสองดา้นสุดทา้ยน้ี นับเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาก สาเหตุ
ของปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีขอ้จ ากดัในการเช่ือมโยง
และประยุกตศ์าสตร์การเรียนการสอนมาเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจเลือกวิธีการและปฏิบติัทาง
วิชาชีพ การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จึงอิงอยู่บนความเคยชินและการท าตามแบบ ซ่ึงในบางกรณีการ
แกปั้ญหาจึงไม่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่านกัศึกษายงัไม่ไดคิ้ด
อยา่งรอบคอบโดยใชห้ลกัการและเหตุผล (สาขาวิชาการประถมศึกษา 2552) นอกจากน้ีจากงานวิจยั
ประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ผลการวิจยัขอ้หน่ึงระบุว่า ผลผลิตของหลกัสูตรซ่ึงเป็นครูใหม่ หรือครูผูช่้วย ยงัมีขอ้จ ากดั
ด้านการคิด โดยเฉพาะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ทั้ งน้ียงัไม่สามารถระบุเหตุผลทางวิชาการ
ประกอบการตดัสินใจปฏิบติัในวิชาชีพครู และยงัไม่สามารถให้ค  าอธิบายแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง   ถึงเหตุผลของการปฏิบติัไดดี้เท่าท่ีควร 
  4. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพฒันาและน าเสนอรูปแบบการสอน พบว่า 
การออกแบบท่ีเป็นระบบ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
จะส่งผลให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ส าหรับรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design : ID) ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นไป
ตามแนวคิดของครูส (Kruse 2007: 1) ไดแ้ก่ ADDIE Model ท่ีประกอบดว้ยขั้นวิเคราะห์ (Analyze 
Phase) ขั้นออกแบบ (Design Phase)  ขั้นพฒันา (Develop Phase) ขั้นน าไปใช ้(Implement Phase)    
และขั้นประเมิน (Evaluate Phase)   และแบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์
แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 10 
องคป์ระกอบ  คือ 1) ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (Identify instructional goals) เป็นการ
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั โดยวิเคราะห์การปฏิบติังาน (Analyze performance) และวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น (Conduct needs assessment) 2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze instruction) 
เป็นขั้นของการวิเคราะห์ว่าจะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งไรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
3) วิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (Analyze learners and contexts) 4) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
(Write performance objective) เป็นการระบุให้ชดัเจนว่า ผูเ้รียนจะสามารถท าอะไรไดบ้า้งในดา้น
ความรู้และการปฏิบติั 5) พฒันาเคร่ืองมือประเมินผล (Develop assessment instrument) 6) พฒันา
กลยุทธ์การสอน (Develop instructional strategy) 7) พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน 
(Develop and select instructional materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 
(Design and conduct formation evaluation of instruction) 9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน 
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(Revise instruction) 10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (Design and 
conduct summative evaluation) ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) (มา
เรียม  นิลพนัธ์ุ 2554 : 31) โดยก าหนดขั้นตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงัน้ีคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) เป็น
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและ
พฒันา (Development - D1 : Design and Development) เป็นการออกแบบ พฒันา และหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช้ (Research - R2 
:Implementation) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ
การสอน (Development - D2 : Evaluation) เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน และน าเสนอ
รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดของ จอยซ์ และคณะ (Joyce and Weil 2000 : 9) ซ่ึง
ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการ
สอนไปใช ้
  5. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ พบว่า การ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นยิ่งต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณในการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูล ท่ีรวดเร็วหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของครูในการปฏิบติั
วิชาชีพเพื่อการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ   เป็นผูฝึ้ก
กระบวนการคิด  และเป็นตน้แบบท่ีดีแก่นกัเรียน ส าหรับกระบวนการของการพฒันาทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณมีผูเ้ช่ียวชาญน าเสนอไวโ้ดยมีความคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัไปบา้งในบาง
ประเด็น ซ่ึงสามารถสังเคราะห์ (Dressel and Mayhew 1957; Decaroli 1973; Ennis 1985; 
Woolfolk,1995 ; Center of Critical Thinking Somona State University 1996; Angeili and 
Valanides 2009) กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัน้ี 
   5.1 การก าหนดเป้าหมายของการคิด เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์ 
ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้อา้ง ต่างๆ แลว้ก าหนดเป้าหมายของการคิด  
   5.2 การนิยามปัญหาหรือค าถาม เป็นการระบุปัญหาหรือค าถามท่ีเกิดข้ึน และ
ก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ 
   5.3 การก าหนดสมมติฐาน เป็นการระบุสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัล าดบั
ของสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
   5.4 การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งขอ้มูล และความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   5.5 การประเมินและตดัสินใจ เป็นการประเมินผลการคิด และตดัสินใจลง
ขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลท่ีสุด 
 นอกจากกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีกล่าวไว ้ซ่ึงน ามาเป็นกรอบในการพฒันา
และวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแลว้ ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ (Trait) ของ
ผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ยงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ให้ประสบผลส าเร็จได้ เป็นส่ิงท่ีการวิจยัคร้ังน้ีให้ความสนใจศึกษา ดว้ยอีกประการหน่ึงทั้งน้ีจาก
การสังเคราะห์ลักษณะของผู ้ท่ีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญน าเสนอไว้ ผูท่ี้มี    
ลกัษณะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะมีลกัษณะ ดงัน้ี (Wade 1995; Beyer 1995; Ferrett 1997; Paul 
1993; Basham and others 2011) 1) ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะคน้หาขอ้เท็จจริง               
2) ความสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอาศยัหลกัการเหตุผล  3) ความสามารถท าความเขา้ใจ 
วิเคราะห์ ประเมินขอ้โตแ้ยง้และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 4) ความสามารถสรุปผลจากขอ้มูลและ
หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ  5) ความเช่ือมัน่ในสติปัญญาและตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของตนเอง 6) การ
รับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง 7) การเช่ือมัน่
ในขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานมากกว่าความชอบหรือความสนใจส่วนตวั 8) ความระมดัระวงัการเกิด
อคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ    9) การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตกกงัวลกบั
ความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม 10) ความสามารถเขา้ถึงประเด็นปัญหาไดโ้ดยไม่สับสนกบัรายละเอียด
ปลีกยอ่ย 11) ความกลา้ทางปัญญาท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง 12) 
ความอยากรู้อยากเห็น และอยากคน้หาความจริง 13) ความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 14) ความรับผิดชอบต่อผลการคิดของตนเอง            
ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นสมรรถนะท่ีส าคญัยิง่ต่อการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใหก้บั
ผูเ้รียนทุกระดบัชั้น 
  6. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนหรือการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา พบว่า  การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา (Case Based Learning) 
เป็นการใช้กรณี (Case) ท่ีเป็นสภาพการณ์จริงหรือสร้างข้ึน เป็นส่ือเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีนั้น ดว้ยการคิดวิเคราะห์ตดัสินใจแกปั้ญหา ท่ีเนน้ทั้งการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ การน า
กรณีศึกษามาใชใ้นวิชาชีพครูนั้น คลินเฟลต (Kleinfeld 1997) กล่าวโดยสรุปวา่สามารถท าใหผู้เ้รียน
ตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  ช่วยพฒันาการคิดระดบัสูงให้เกิด
ข้ึนกบัผูเ้รียนได ้(Santos 1994 and Powell 1994) นอกจากน้ีจากการวิจยัของ วารีรัตน์  แกว้อุไร 
(2541) พบว่า การน ากรณีศึกษามาใช้ในวงการฝึกหัดครูนั้น สามารถท าให้นักศึกษาครูมีทกัษะ     
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การคิดวิเคราะห์แบบตอบโต(้Reflective Thinking) สูงข้ึน ส าหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษานั้น สามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนการประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 1) การน าเขา้สู่
กรณีศึกษา เป็นการเร้าความสนใจและแนะน าจุดมุ่งหมายของการศึกษากรณีศึกษาแต่ละกรณี                 
2) การเสนอและศึกษากรณีศึกษา เป็นการเสนอกรณีศึกษาผ่านส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ เอกสาร วีดิทศัน์ 
หรือเทปบนัทึกเสียง เป็นตน้ เพื่อใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจกรณีศึกษา 3) การเสนอปัญหาหรือค าถาม 
เป็นการเสนอปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งมีการประเมินหรือตดัสินใจ  4) การวิเคราะห์และอภิปราย
กรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะทอ้นความคิดระหว่างกนั เพื่อสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา
หรือค าตอบ และ 5) การประเมินทางเลือกและลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบ
ค าถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด (กาญจนา  เกียรติประวติั 2524 : 84, ส าลี  ทองธิว 2536 : 135; 
ประกอบ  คุปรัตน์ 2537; วชัรา  เล่าเรียนดี 2552 : 83; ทิศนา  แขมมณี 2552 : 362-363; Mellish and 
Brink 1990 and Easton 1992 : 12) 
  7. ผลการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์การเรียนการสอน พบว่า การจดัการเรียน
การสอนเป็นระบบและมีกระบวนการท่ีมีหลกัการ ทฤษฎี แบบแผนรองรับการจดัการเรียนการสอน
จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ ทั้งน้ี พจนานุกรม Collins Cobuild English Dictionary 1998 (อา้งถึงใน                         
ทิศนา  แขมมณี 2552 : 10) กล่าวว่า ศาสตร์การเรียนการสอนเป็นการศึกษาและเป็นทฤษฎีของวิธี
สอนต่าง ๆ และหลกัการต่าง ๆ ของการสอน บีแทม และชาร์พ (Beetham and Sharpe 2007 : 1) 
กล่าวถึง  Pedagogy  วา่เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสอนท่ีเนน้ และใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหค้วามส าคญัทางจิตวิทยาการเรียนรู้และวิธีเรียนรู้ของบุคคลแต่ละวยั รวมทั้ง 
ทิศนา   แขมมณี (2552 : 10) ให้ความหมายของศาสตร์การสอนว่าเป็นระบบวิชาความรู้เก่ียวกบั     
การสอน 
  คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ก าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบ
วิชาชีพครูท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) ภาษาและเทคโนโลยี
ส าหรับครู 2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 7) การวิจยัทางการศึกษา 8) นวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็นครู นอกจากน้ีหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลกัสูตรปรับปรุง ฉบบัปี พ.ศ. 2547) ไดร้ะบุหมวดวิชาชีพครูบงัคบั อนัเป็น
ศาสตร์การเรียนการสอน   ซ่ึงประกอบด้วย 1) พื้นฐานการศึกษา หลกัการศึกษา และปรัชญา
การศึกษา 2) หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 3) วิธีสอน ศาสตร์การเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยกีารศึกษา 6) การวดัและประเมินผล และ 7) การวิจยั 
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วิชาดงักล่าวนั้นเป็นวิชาท่ีประกอบดว้ยองคค์วามรู้ท่ีเป็นศาสตร์ทางการเรียนการสอนตามมโนทศัน์
ของแต่ละวิชาซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะส าหรับการพฒันาผูเ้รียนแต่ละวยั 
 
  จากส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปได้ว่า ศาสตร์การเรียนการสอนเป็นองค์
ความรู้ท่ีนักการศึกษาและนักวิชาการได้มาจากการศึกษา ค้นควา้ และพิ สูจน์ตรวจสอบด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนไดอ้งคค์วามรู้ท่ีชดัเจน องคค์วามรู้ดงักล่าวประกอบดว้ย ความรู้
ดา้นปรัชญาการศึกษา หลกัสูตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และการวดัและ
ประเมินผล  ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
   
  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์ 
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
การด าเนินการในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาร่างรูปแบบการสอน ตรวจสอบร่างรูปแบบ 
การสอนและแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง         
มีขั้นตอนการด าเนินการโดยสรุปดงัน้ี 
  1. ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์     
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู   
ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม ระบบสนบัสนุน 
และหลกัการตอบสนอง 
  2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบท่ีใชใ้นการวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็น
คนละชุดกบัการตรวจสอบรูปแบบการสอนโดยวิธีการค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงมีผลการตรวจสอบดงัน้ี 
  2.1 ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
รายขอ้มีค่าระหวา่ง 0.80-1.00 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 11 
  2.2 ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการสอน ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งรายขอ้มีค่าระหวา่ง 0.80-1.00 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี  11 
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  2.3 ความสอดคลอ้งของรูปแบบการสอน ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
รูปแบบ พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง
ท่ี  12 
 
ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  และ
 ความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
 เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
ข้อที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ระดับคะแนน 

ความสมเหตุสมผลเชิง 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ี

ความเป็นไปได้ 

1. ท่ีมาของรูปแบบการเรียนการสอน 0.80 0.80 
2. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 0.80 1.00 
3. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการ

สอน 
0.80 1.00 

4. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ 
 การเรียนการสอน (PCSSC Model) 

  

      1)  ขั้นเตรียมการเรียนรู้ 1.00 1.00 
      2)  ขั้นน าเขา้สู่กรณีศึกษา 1.00 1.00 
      3)  ขั้นสรรคห์าวิธีแกไ้ข 0.80 1.00 

      4)  ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ 1.00 1.00 
      5)  ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ 0.80 0.80 

5. ระบบสังคม 1.00 1.00 
6. ระบบสนบัสนุน 0.80 1.00 
7. หลกัการตอบสนอง 1.00 1.00 
8. การเรียนการสอน 1.00 1.00 
9. ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 0.80 1.00 
10. รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม 1.00 1.00 
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ตารางท่ี  12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการสอน 
        โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ 
  คิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
ข้อที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ระดับคะแนนความสอดคล้อง 

1. รูปแบบการสอน มีความสอดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการจ าเป็นของหน่วยงาน 

 
0.80 

2. แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนมี
ความสัมพนัธ ์สอดคลอ้งกนั 

 
1.00 

3. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการสอนมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบ 

 
0.80 

4. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการสอนมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

 
1.00 

5. ผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนตามรูปแบบเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

 
0.80 

 
  จากผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความ
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมใด
ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (IOC  0.50) อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดน้ า
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
  1) เพิ่มเติมหลักการ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนให้สะท้อน ถึง
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนท่ีชดัเจนข้ึน 
  2) เพิ่มเติมกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สอดแทรกไวใ้นกระบวนการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อสะท้อนการพฒันาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
  3) ปรับส านวนภาษาในการเขียนอธิบายองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอน
ใหส่ื้อความหมายถึงการน าไปสู่การปฏิบติัท่ีมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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  ขั้นตอนที ่3  การน ารูปแบบการสอนไปใช ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครูไปทดลองกบันกัศึกษาวิชาชีพครู หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ในภาคเรียนปลาย  ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
ถึง 18 กมุภาพนัธ์ 2554 มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
  1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการน ารูปแบบการสอนไปใช ้ศึกษาผลของการใช้
รูปแบบการสอน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 5 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2553 จ านวน 23 คน ไดม้าจากการ
สุ่มแบบเจาะจง โดยก าหนดเกณฑ ์ กล่าวคือ เป็นนกัศึกษาท่ีผา่นการศึกษารายวิชาชีพครูบงัคบัของ
คณะศึกษาศาสตร์ ในกลุ่ม 1) พื้นฐานการศึกษา หลกัการศึกษา และปรัชญาการศึกษา 2) หลกัสูตร
และการพฒันาหลกัสูตร 3) วิธีสอน ศาสตร์การเรียนการสอน 4) จิตวิทยา 5) เทคโนโลยีการศึกษา 
และ 6) การวดัและประเมินผล มาแลว้ 
  2. ก าหนดแบบแผนการวิจยัในการทดลองใช้รูปแบบการสอนซ่ึง ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยัเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) โดยก าหนดแบบ
การทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-
Posttest Design) (Tuckman 1999 : 160)   
  3. ก าหนดและสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู 
แบบประเมินความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู แบบประเมิน
คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู รวมทั้ งหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบ และให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ผลการตรวจสอบพบว่าเคร่ืองมือทุกชุดมี
คุณภาพเหมาะสมกบัการน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
  4. น ารูปแบบการสอนและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนไปใชแ้ละรวบรวมขอ้มูล
กบักลุ่มตวัอย่างโดยด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ   
การสอนในรายวิชา 471 410 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) ตาม
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ฉบบัปี พ.ศ. 2547 ด าเนินการสอนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง ตามตารางเรียนของนกัศึกษา 
เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 5พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  
 
  ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ด าเนินการโดยพิจารณาผลการใช้รูปแบบการสอน ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและผลส าเร็จของ
รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน เม่ือน าไปปฏิบติัจริง  จากผลการประเมินผลการใชรู้ปแบบการสอน 
พบว่า ส่งผลให้นกัศึกษาวิชาชีพครูเกิดทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เกิดคุณลกัษณะของนกัคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และมีความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  
   ส าหรับผลการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยนัรับรองประสิทธิภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัสนทนา
กลุ่มกับคณาจารย์ และนักศึกษาวิชาชีพครู นั้ นทุกฝ่ายเห็นสอดคลอ้งกันว่ารูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึน ช่วยใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูเกิดทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการน าศาสตร์การเรียน
การสอนมาเป็นพื้นฐานของการคิด และตดัสินใจในทางวิชาชีพครูได ้ตลอดจนช่วยให้นักศึกษา
วิชาชีพครูเกิดคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยอีกประการหน่ึง  
 
 

ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษา 
 ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 ของนักศึกษาวชิาชีพครู 
 จากการทดลองใชรู้ปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยั
น าเสนอผลการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษเ์พื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
  2.1 ประเมินความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนและศึกษาความคงทนท่ิเกิดจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอน 
  2.2 ประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา
วิชาชีพครู 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
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2.1  การประเมินความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครูก่อนและหลงั 
       การทดลองใช้รูปแบบการสอน  แสดงดงัตารางท่ี 13 – 14 และแผนภูมิท่ี 1 
 
ตารางท่ี  13  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา 
       วิชาชีพครูก่อนและหลงัการทดลอง 
 

คะแนน
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 

  

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

คะแนน
ร้อยละ 

ระดบั
ความ 
สามารถ 

T df p 

ก่อนการทดลอง 80 49.74 7.51 62.18 ปานกลาง -9.95 22 .000* 
หลงัการทดลอง 80 61.91 6.59 77.39 สูง 
* p-value <.05 
 
 จากตารางท่ี 13  คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครูก่อน  และหลงัการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ขอ้ท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูหลงัการทดลอง  ( = 61.91, S.D.= 6.59) อยูใ่นระดบัสูง       
ซ่ึงสูงกวา่ก่อนการทดลอง ( = 49.74, S.D.=7.51) ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี   14  คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูจ าแนกเป็นรายดา้น 
 
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

 
ล าดบัท่ี 

คะแนน
เตม็ 

รายดา้น 

คะแนน
เฉล่ีย 

  

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

คุณภาพความ 
สามารถดา้น

การคิด 

คะแนน
เตม็ 

รายดา้น 

คะแนน
เฉล่ีย 

  

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

คุณภาพ
ความ 

สามารถดา้น
การคิด 

1. ก าหนดเป้าหมายของการคิด 16 9.74 2.65 สูง 16 12.35 2.67 สูง 4 
2. นิยามปัญหาหรือค าถาม 16 10.61 1.95 สูง 16 12.52 1.83 สูง 3 
3. การระบุสมมติฐาน 16 10.61 2.29 สูง 16 13.22 2.23 สูงมาก 2 
4. การพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศ
ทางศาสตร์การเรียนการสอน 

16 8.52 2.50 ปานกลาง 16 10.43 2.62 สูง 5 

5.การประเมินและตดัสินใจ 16 10.26 2.03 สูง 16 13.39 1.95 สูงมาก 1 
 
 จากตารางท่ี 14  คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่หลงัการทดลองมี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกดา้น ทั้งน้ีพบวา่หลงัการทดลองดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การประเมินและตดัสินใจ ( = 13.39, S.D.= 1.95) อยูใ่นระดบั        
สูงมาก และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน ( = 10.43, S.D.= 2.62)    การก าหนดเป้าหมาย
ของการคิด( =12.35, S.D.= 2.67 )  และ การนิยามปัญหาหรือค าถาม( =12.52 , S.D.= 1.83)  อยูใ่นระดบัสูง เป็นล าดบัสุดทา้ย 
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แผนภาพท่ี  4 พฒันาการดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลงัการ 
     ทดลองจ าแนกเป็นรายดา้น 
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 จากแผนภาพท่ี 4  พฒันาการความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครูก่อนและหลงัการทดลองจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการประเมินและตดัสินใจเป็นดา้น
ท่ีมีพฒันาการสูงท่ีสุด ส่วนดา้นการพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน และ
ดา้นการนิยามปัญหาและค าถามเป็นดา้นท่ีมีพฒันาการต ่าท่ีสุด 
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2.2 ประเมินคุณลกัษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เกดิขึน้กบันักศึกษาวิชาชีพครู แสดงดงั
ตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  การประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู โดย
ภาพรวม 
 
คุณลกัษณะของ
ผู้ทีมี่การคดิ
อย่างมี

วจิารณญาณ 

จ านวน
นักศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมินโดย
ผู้สอน 

ผลการประเมินโดย
ภาพรวม 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

 
 

23 4.31 0.62 สูง 4.18 0.61 สูง 4.24 0.62 สูง 

 
 จากตารางท่ี 15  การประเมินคุณลกัษณะผูท่ี้มีการคิดจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู
จากผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ หลงัการทดลองนกัศึกษา
วิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัสูง ( = 4.24, S.D.= 0.62)  
 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี  16  คะแนนคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูจาก 
                  ผลการประเมินตนเองของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
ข้อที ่ คุณลกัษณะของผู้ทีมี่การคดิอย่างมี

วจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 
  S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่

1.  ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะ
คน้หาขอ้เทจ็จริง   

4.39 0.58 สูง 3 

2. ความสามารถแสดงความคิดเห็นโดย
อาศยัหลกัการเหตุผล   

4.30 0.56 สูง 5 

3. ความสามารถท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ 
ประเมินขอ้โต้แยง้และความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 

4.30 0.63 สูง 5 

4. ความสามารถสรุปผลจากข้อมูลและ
หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ   

4.00 0.52 สูง 5 

5. ความเช่ือมัน่ในสติปัญญาและตระหนัก
ถึงขอ้จ ากดัของตนเอง 

4.30 0.56 สูง 5 

6. ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ข้ อ
วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐาน
ในมุมมองท่ีแตกต่าง 

4.73 0.54 สูงมาก 1 

7. ความเช่ือมัน่ในขอ้เทจ็จริงและหลกัฐาน
มากกว่าความชอบหรือความสนใจ
ส่วนตวั 

4.61 0.58 สูงมาก 2 

8. ความระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้
หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ 

4.22 0.60 สูง 7 

9. การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตก
กงัวลกบัความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม 

4.35 0.65 สูง 4 

10. ความสามารถเขา้ถึงประเด็นปัญหาโดย
ไม่สบัสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย 

3.74 0.62 สูง 9 
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ตารางท่ี  16  (ต่อ) 
 
ข้อที ่ คุณลกัษณะของผู้ทีมี่การคดิอย่างมี

วจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 
  S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่

11. ความกล้าทางปัญญาท่ีจะเผชิญและ
เขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของ
ตนเอง  

4.13 0.63 สูง 8 

12. ความอยากรู้อยากเห็น และอยากคน้หา
ความจริง 

4.39 0.58 สูง 3 

13. ความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 

4.26 0.54 สูง 6 

14. ความรับผดิชอบต่อผลการคิดของตนเอง 4.61 0.50 สูงมาก 2 

 รวม 4.31 0.62 สูง  

 
 จากตารางท่ี  16 พบว่า คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินตนเองของนกัศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( = 4.31, S.D. = 0.62) 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณลักษณะการรับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเช่ือ และ
สมมติฐาน ในมุมมองท่ีแตกต่าง ( = 4.73, S.D.= 0.54) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ คุณลกัษณะ
การเขา้ถึงประเด็นปัญหาโดยไม่สับสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย ( = 3.74, S.D.= 0.62) ความกลา้ทาง
ปัญญาท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง  ( =4.13, S.D.= 0.63) และ
ความระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ( =4.22, S.D.= 0.60)  
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ตารางท่ี  17  คะแนนคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
  จากผลการประเมินของอาจารยผ์ูส้อน 
 
ข้อที ่ คุณลกัษณะของผู้ทีมี่การคดิอย่างมี

วจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 
  S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่

1.  ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะ 
 แสวงหาขอ้เทจ็จริงในประเดน็ต่าง ๆ 

4.26 0.54 สูง 3 

2. ความสามารถแสดงความคิดเห็นโดย
อาศยัหลกัการเหตุผล   

4.17 0.49 สูง 5 

3. ความสามารถท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ 
ประเมินขอ้โต้แยง้และความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 

4.13 0.63 สูง 5 

4. ความสามารถสรุปผลจากข้อมูลและ
หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ   

3.83 0.58 สูง 5 

5. ความเช่ือมัน่ในสติปัญญาและตระหนัก
ถึงขอ้จ ากดัของตนเอง 

4.17 0.49 สูง 5 

6. ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ข้ อ
วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐาน
ในมุมมองท่ีแตกต่าง 

4.56 0.59 สูงมาก 1 

7. ความเช่ือมัน่ในขอ้เทจ็จริงและหลกัฐาน
มากกว่าความชอบหรือความสนใจ
ส่วนตวั 

4.52 0.59 สูงมาก 2 

8. ความระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้
หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ 

4.00 0.60 สูง 7 

9. การมีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วิตก
กงัวลกบัความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม 

4.27 0.68 สูง 4 

10. ความสามารถเขา้ถึงประเด็นปัญหาโดย
ไม่สบัสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย 

3.57 0.51 สูง 9 
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ตารางท่ี  17 (ต่อ) 
    
ข้อที ่ คุณลกัษณะของผู้ทีมี่การคดิอย่างมี

วจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 
  S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่

11. ความกล้าทางปัญญาท่ีจะเผชิญและ
เขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของ
ตนเอง  

4.09 0.59 สูง 8 

12. ความอยากรู้อยากเห็น และอยากคน้หา
ความจริง 

4.26 0.62 สูง 3 

13. ความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 

4.13 0.46 สูง 6 

14. ความรับผดิชอบต่อผลการคิดของตนเอง 4.52 0.51 สูงมาก 2 
 รวม 4.18 0.61 สูง  

  
 จากตารางท่ี  17  พบว่า คุณลักษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินของอาจารยผ์ูส้อนในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( = 4.18, S.D.= 0.61) 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ คุณลกัษณะในการรับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และ
สมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง ( = 4.56, S.D.= 0.59) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ สามารถเขา้ถึง
ประเดน็ปัญหาไดโ้ดยไม่สบัสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย ( = 3.57, S.D.= 0.51)  
 
 จากการวิเคราะห์แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้(Reflective Journal)ท่ีนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูแต่ละคนบนัทึกหลงัจากเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแต่ละคร้ัง  ร่วมกบัการวิเคราะห์บนัทึกผลการ
จดัการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนท่ีด าเนินการบนัทึกหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแต่
ละคร้ัง ในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554   
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จ าแนกผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การพฒันาความสามารถดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน และคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบวา่  
 

1. การพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน ในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ พบว่า 
นกัศึกษาใหค้วามสนใจ และร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ดี  แมจ้ะมีความตึงเครียดบา้งเพราะอาจเป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ียงัไม่คุน้เคย นกัศึกษาสามารถสรุปสาระส าคญัของกรณีศึกษาท่ีเรียนแต่
ละกรณี สามารถก าหนดเป้าหมายของการคิดไดแ้ต่ในบางกรณีท่ีมีความซบัซอ้นยงัก าหนดเป้าหมายท่ี
ส าคญัไดไ้ม่ชดัเจนเท่าท่ีควร นกัศึกษาสามารถนิยามปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ต่ปริมาณความคิดยงัมีนอ้ย 
และมีมุมมองความคิดท่ียงัไม่หลากหลายเท่าท่ีควร รวมทั้งยงัก าหนดสมมติฐานในการแกปั้ญหาไดใ้น
ขอบเขตท่ีค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผลการคิดและตัดสินใจไม่รอบคอบรัดกุม ข้อจ ากัดท่ีพบคือ
ความสามารถของนกัศึกษาในการคิดตดัสินใจโดยอา้งหลกัการ และเหตุผลทางศาสตร์การเรียนการ
สอน ดงัท่ีนกัศึกษาเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 “การท่ีได้ร่วมกันพูดคุยกรณีศึกษาในวันนีรู้้สึกว่าเป็นบรรยากาศทางวิชาการ 
 ท่ีมาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น มมุมองท่ีแตกต่าง อาจจะมีเครียดไปบ้างแต่ 
 กรู้็สึกดีท่ีมีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบผู้ใหญ่คุยกัน ได้ฝึกตนเองโดยอ้าง 
 ทฤษฎี เนือ้หาศาสตร์การเรียนการสอนเพ่ือให้ค าพูดของเราน่าเช่ือถือและมี 
 น า้หนัก” 
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 “ดิฉันไม่เคยเรียนด้วยการใช้กรณีศึกษาท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวแบบนีม้าก่อน  
 สถานการณ์ท่ีอาจารย์ก าหนดมีความน่าสนใจดี แต่ค าถามค่อนข้างตอบยาก 
 ต้องคิดมาก และต้องน าความรู้วิชาครูมาอธิบาย ซ่ึงยงัท าได้ไม่ดี เพราะเรียน 
 มานานแล้วจึงหลงลืมไปบ้าง” 
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
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 “การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองท่ียากกว่าท่ีคิดเพ่ิงเข้าใจชัดเจนว่าการสร้างคน 
 หรือพัฒนานักเรียนต้องมีศาสตร์ต่าง ๆเข้ามาเสริม จึงจะประสบความส าเร็จ”   
      

            นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
“วันนีรู้้สึกเหมือนตนเองมีความรู้น้อยมาก เพราะขณะท่ีฟังเพ่ือนๆ แสดง 
ความคิดเห็น พูดเหตผุล และยกตัวอย่างทฤษฎีแนวคิดทางจิตวิทยา แต่ตัวเอง 
กลบัไม่ทราบเลยรู้สึกเพียงว่าคุ้น ๆ เท่าน้ันเพราะเคยได้เรียนมาท าให้ขาดความ 
มัน่ใจในการแสดงความคิดเห็น”                             
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

 เม่ือผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนมาแล้วในระยะเวลาหน่ึง 
นักศึกษาเร่ิมแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน กลา้พูด กลา้แสดง
ความคิดเห็น และมีบุคลิกภาพของนักวิชาการในการส่ือสาร ส่ือความ และน าเสนอประเด็นและ
มุมมอง บรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติ ไม่ตึงเครียดเหมือนท่ีผ่านมา ผูว้ิจัยเร่ิมสังเกตเห็น
พฒันาการดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยัคร้ังน้ี
ชดัเจนข้ึน นกัศึกษามีความรอบคอบในการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา  สามารถก าหนดเป้าหมายของ
การคิดได ้สามารถนิยามปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดช้ัดเจนข้ึน ก าหนดสมมติฐานในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการใชห้ลกัการและเหตุผลทางศาสตร์การเรียนการสอนสนบัสนุนการคิด
และการตดัสินใจในทางวิชาชีพครูของนักศึกษา ตลอดจนสามารถคิดตดัสินใจไดต้ามหลกัการและ
เหตุผล  ดงัท่ีนกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่   
 
 “วันนีเ้ป็นการคิดท่ีสนุกมาก บรรยากาศในการอภิปรายไม่เครียด ทุกคน 
 ท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเตม็ท่ี และเตม็ความสามารถ” 
              นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 “ สนุกกับการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือนทุกคนมีเหตผุล 
 ทางวิชาการท่ีสนับสนุนความคิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงทฤษฏีและหลกั 
   การสอนต่างๆ”              
               นกัศึกษาวิชาชีพครู 
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            “เพ่ือนในกลุ่มมีความพยายามใช้ศาสตร์การเรียนการสอนเพ่ือสนับสนนุ 
 ความคิดกันมากมาย จนบางคร้ังคิดมากเกินไป จนเกิดการถกเถียงกันทาง 
 วิชากาลตลอดเวลาแต่กไ็ด้ค าตอบท่ีน่าพึงพอใจ” 
               นกัศึกษาวิชาชีพครู 
  
 ส าหรับในช่วงทา้ยของการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน นกัศึกษาส่วนใหญ่แสดง
พฤติกรรมตามกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดดี้ข้ึน   มีความสามารถใชเ้หตุผลทางศาสตร์การ
เรียนการสอนสนับสนุนความคิดได้หลากหลาย  และสามารถประเมินและคิดตดัสินใจได้อย่าง
สมเหตุสมผล ดงัท่ีนกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่   
 
 “ทุกคนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณดีขึน้มากกว่าเดิม รู้จักการ 
 ใช้หลกัฐานต่างๆมาอ้างอิง การเรียนแบบนีช่้วยพัฒนาทักษะการคิดได้มาก รู้สึก 
 เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ก่อน มีเหตผุลในการตัดสินใจ และมีความรอบคอบในการคิด 
 มากขึน้” 
               นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 “การเรียนรู้แบบนีท้ าให้มีการคิดแบบมีวิจารณญาณมากขึน้ เป็นจุดเร่ิมต้นของ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณในเร่ืองอ่ืนๆ เพราะทุกคนกต้็องมีปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ 
 ตัวเองให้แก้ไขเสมอ” 
               นกัศึกษาวิชาชีพครู
      
 นอกจากน้ียงัพบว่านกัศึกษามองเห็นความส าคญัจ าเป็นของการฝึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ซ่ึงสามารถน าแนวทางการคิดตดัสินใจในกรณีศึกษาท่ีเรียน ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพครู
ในอนาคต  ซ่ึงเป็นวิธีการเตรียมความพร้อมท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา     ดงัท่ีนกัศึกษาสะทอ้นผลการ เรียนรู้
วา่   
 “กรณีศึกษาท่ีเรียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และเป็นเหตกุารณ์ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ 
 กับท้ังตนเองและเพ่ือนร่วมงาน การฝึกคิดร่วมกันในช้ันเรียนเป็นประโยชน์มาก 
  เพราะจะช่วยให้สามารถน าวิธีการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาไปใช้ได้ในอนาคต”  
                          นกัศึกษาวิชาชีพครู 
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 “ดิฉันรู้สึกประทับใจกรณีศึกษาท่ีเรียน เพราะเป็นเร่ืองใกล้ตัวและน่าจะ 
 มีโอกาสเจอกับปัญหานีใ้นอนาคต การรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาไว้ก่อนต่อไป 
 ถ้าเจอปัญหาลกัษณะคล้ายกนักจ็ะสามารถแก้ได้” 
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 2. คุณลักษณะของผู ้ท่ี มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า          
ในช่วงแรกของการสอน  นักศึกษายงัไม่ค่อยกลา้แสดงออก จึงสังเกตเห็นคุณลกัษณะไดไ้ม่ชดัเจน 
หลงัจากท่ีเรียนรู้ตามรูปแบบมาเป็นระยะเวลาหน่ึง  นักศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแสดงให้
เห็นคุณลกัษณะของผูมี้การคิดอยา่งมีวิจารณญารทุกรายการท่ีประเมิน ซ่ึงจะมีความมากนอ้ยแตกต่าง 
ทั้งน้ีสังเกตได้ว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความกระตือรือร้น สามารถในการพูดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นตามหลกัเหตุผล ต่อกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่มากข้ึน และในขณะเดียวกนัก็รับฟังความคิดเห็น
และมุมมองของผูอ่ื้นโดยแสดงมารยาทการฟังไดอ้ย่างเหมาะสม มีความรอบคอบในการพิจารณา
ปัญหา และขอ้มูลต่างๆ  ทั้งน้ีเม่ือมีขอ้โตแ้ยง้จะยอมรับความคิดกนัดว้ยเหตุผลทางวิชาการ และมีความ
พยายามท่ีจะคิด ตลอดจนคิดไดต้รงประเด็นและมีมากข้ึน จนถึงช่วงทา้ยของการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ ดงัท่ีนกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  
 “การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ท าให้เห็นมมุมองท่ีแปลกๆท่ีตนเองคิดไม่ถึง 
 จากท่ีเห็นปัญหาเพียงหน่ึงปัญหา กไ็ด้รู้จักอีกหลายๆปัญหา และแนวทางแก้ไข” 
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 “ รู้สึกดีใจท่ีได้พูดท้ังในกลุ่มย่อย และระหว่างกลุ่มเก่ียวกับความคิดเห็น 
 ของตนเองท่ีไม่เห็นด้วยกับความคิดอ่ืนๆ   ดีใจมากท่ีพูดอธิบายแบบนักวิชาการ 
  ได้แล้ว”          
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
  
 “คนแต่ละคนมีมมุมองท่ีแตกต่างกันไป เพราะอาจจะมีความรู้ และ 
 ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายพวกเรากไ็ด้ข้อสรุป 
 ท่ีเป็นกลาง”         
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
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  “การเปล่ียนความคิดของคนอ่ืน เป็นเร่ืองยากต้องมีการอ้างอิง และพิสูจน์ 
 ให้เห็นผลลพัธ์ท่ีแท้จริง”      
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
  
 “ทุกคนมีหลายเหตผุลและมีข้อมลูทางวิชาการสนับสนุน ไม่ใช้ความรู้สึก 
 ในการพูดอย่างเดียว อีกท้ังทุกคนไม่ได้ยึดติดความคิดตวัเอง เม่ือเหตผุล 
 ของ เพ่ือนดีกว่ากย็อมรับ’ 
 
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 “ผู้ท่ีเป็นครู ต้องอาศัยหลกัเหตุผลทางวิชาการสอนมาโต้แย้งหรือ 
 แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีส าคัญคือก าลงัใจ เราต้องไม่หมดก าลงัใจในการ 
 แก้ปัญหาให้ลลุ่วง”       
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
2.3  ประเมินความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องทีมี่ต่อรูปแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึน โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน และ
ประเด็นการสนทนากลุ่มนกัศึกษาวิชาชีพครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอน 
และการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผลการศึกษา เป็นดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18  คะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
ข้อที ่ ความพงึพอใจ   S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่

 
1. 

ด้านเนือ้หาสาระ 
เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสม 
กบัความหมายของนกัศึกษา 

 
4.43 

 
0.59 

 
มาก 

 
3 

2. เ น้ื อหาสาระจัดได้ตรงตามความ
ตอ้งการจ าเป็น 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 2 

3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอ
ต่อการน าไปเป็นพื้ นฐานของการ
เรียนรู้ 

4.26 0.62 มาก 4 

4. เน้ือหาสาระมีความเป็นปัจจุบนั 4.65 0.49 มากท่ีสุด 1 
 รวมด้านเนือ้หาสาระ 4.49 0.55 มาก 3 
 
 

5. 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ 
การทบทวนประสบการณ์เดิมท าให้
เกิดการเช่ือมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่ 

 
 

4.65 

 
 

0.49 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 
2 

6. การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนช่วย
ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

4.43 0.51 มาก 5 

7. การศึกษากรณีศึกษาแต่ละกรณีช่วย
เพิ่มพนูประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.78 0.42 มากท่ีสุด 1 

8. ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหว่าง
ก ลุ่ มท า ใ ห้ เ กิ ด มุ ม มอ งค ว า ม คิ ด
หลากหลาย 

4.61 0.66 มากท่ีสุด 3 

9. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ เอ้ือต่อ 
การพฒันาการคิดและตดัสินใจ 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 2 

10. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ เอ้ือต่อ 
การประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติังานครู 

4.48 0.59 มาก 4 

11. ระยะเวลาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามรูปแบบมีความเหมาะสม 

4.30 0.56 มาก 7 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
ข้อที ่ ความพงึพอใจ   S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่
12. บรรยากาศการเรียนรู้ตามรูปแบบเป็น 

บรรยากาศเชิงบวก 
4.26 0.54 มาก 8 

 รวมด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4.52 0.51 มากทีสุ่ด 2 
 

13. 
ด้านส่ือประกอบรูปแบบ 
เอกสารกรณีศึกษามีความน่าสนใจ 
ชดัเจนและท าความเขา้ใจได ้

 
4.00 

 
0.67 

 
มาก 

 
3 

14. ประเด็นค าถามของกรณีศึกษาแต่ละ
กรณีส่งเสริมการคิดและการตดัสินใจ 

4.35 0.57 มาก 1 

15. ส่ือและวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการ
น า เ สนอและการป ฏิบั ติ  มี คว าม
ครบถว้นเพียงพอ 

4.17 0.72 มาก 2 

 รวมด้านส่ือประกอบรูปแบบ 4.17 0.65 มาก 4 
 
 

16. 

ด้านประโยชน์และความพึงพอใจที่
ได้รับ 
การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาความ 
สามารถในการประยุกตใ์ชศ้าสตร์การ
เรียนการสอน 

 
 

4.43 

 
 

0.59 

 
 

มาก 

 
 
4 

17. การเ รียนรู้ตามรูปแบบช่วยพัฒนา
ทกัษะการคิดพื้นฐานและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 1 

18. การเ รียนรู้ตามรูปแบบช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพทางวิชาการและการให้
เหตุผลทางวิชาการ 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 2 

19. การ เ รียน รู้ตามรูปแบบจะช่วยให้
ส าม ารถป ฏิบั ติ ง านค รู ได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.43 0.50 มาก 4 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
ข้อที ่ ความพงึพอใจ   S.D. ค่าระดบั ล าดับที ่
20. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการสอนในภาพรวม 
4.56 0.50 มากท่ีสุด 3 

 รวมด้านประโยชน์และความพงึพอใจ 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 1 

 รวมทั้งหมด 4.27 0.55 มาก  
 
               จากตารางท่ี 18 พบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.27, S.D.= 0.55) ทั้งน้ีดา้นประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บ
นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจในอยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด ( = 4.53, S.D.= 0.51) และส าหรับดา้น
ส่ือประกอบรูปแบบ นกัศึกษามีความพึงพอใจในล าดบัต ่าท่ีสุด ( = 4.17, S.D.= 0.65) 
 เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่การศึกษากรณีศึกษาแต่ละกรณีช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์วิชาชีพครู ( = 4.78, S.D.= 0.42)   และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่เอกสาร
กรณีศึกษามีความน่าสนใจ ชดัเจนและท าความเขา้ใจได(้ = 4.00, S.D.= 0.67) 
  
 ส าหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบจากการวิเคราะห์
ขอ้ค าถามปลายเปิด สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเด็น ทั้งน้ี พบว่า 1) นกัศึกษาระบุว่าการเรียนการ
สอนโดยใชก้รณีศึกษา เป็นตวัอยา่งท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในวิชาชีพครู ท าให้นกัศึกษาเกิดการคิด
อยา่งมีระบบและมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหาทางการเรียนการสอน 2) การเรียนการสอนท่ีเนน้การ
อภิปรายกรณีศึกษาเป็นวิธีท่ีช่วยกระตุน้ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เน้ือหาสาระเพิ่มเติมเพื่อน าหลกัการ  
ทฤษฎีการเรียนการสอนมาอ้างอิง ท าให้มีความเป็นนักวิชาการมากข้ึน และ 3) นักศึกษาเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัของผูร่้วมประกอบวิชาชีพในการระดมความคิดเห็นเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา และตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรอบคอบ 
 นอกจากน้ีจากผลการสนทนากลุ่มคณาจารยผ์ูส้อน และนักศึกษาวิชาชีพครู เก่ียวกับ
รูปแบบ และการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน ในประเด็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 
พบว่าผูร่้วมสนทนามีความคิดเห็นว่าหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน และเง่ือนไข
ของการน ารูปแบบการสอนไปใชมี้ความเหมาะสมดี ทั้งน้ีนกัศึกษาผูร่้วมสนทนากลุ่มคนหน่ึง กล่าววา่  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 191 

  “ รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึน้มีความน่าสนใจมาก ในการน า 
  มาใช้ในการฝึกหัดครู หากมีการน าไปทดลองใช้หรือขยายผล 
  กับนักศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันการศึกษาอ่ืนกน่็าจะเป็น 
  ประโยชน์กว้างขวางขึน้”      
           นัก ศึ กษ า วิ ช า ชี พค รู
   
 ในประเด็นของการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่ม
ซ่ึงเป็นนกัศึกษาวิชาชีพครู ระบุวา่ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมดีทั้งดา้นกระบวนการ และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน ทั้งน้ีอาจมีความเครียดอยู่บา้งในช่วงแรกของการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
เพราะนักศึกษาตอ้งใชค้วามคิดอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การคิดในระดบัท่ีเป็นพื้นฐาน ไปจนถึงการคิดท่ี
สลบัซับซ้อน นอกจากน้ียงัเกิดความเครียดเพราะตอ้งหาเหตุผลทางศาสตร์การเรียนการสอนมา
สนบัสนุนความคิดทุกความคิดท่ีน าเสนอต่อกลุ่ม ดงัท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มคนหน่ึง กล่าววา่  
 
  “ บรรยากาศการเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการมาก เป็นการเรียน 
  แบบผู้ใหญ่ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ถกปัญหากัน รู้สึกเครียด 
  แต่กถื็อว่าเป็นโอกาสท่ีได้ฝึกฝนตนเอง”    
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
  “บรรยากาศในช้ันเรียนมีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกันกันมาก  
  เครียดไปบ้างเพราะกรณีศึกษาบางกรณีมีความซับซ้อน อีกท้ังยงั 
  ต้องพยายามหาศาสตร์การเรียนการสอนสนับสนุนแนวทางของตัวเอง 
  และกลุ่ม”        
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
 ส าหรับประเด็นผลการใชรู้ปแบบการสอนพบว่าผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มกล่าวถึงประโยชน์
ท่ีได้รับทั้ งในส่วนของการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นเป้าหมายโดยตรงของ
รูปแบบการสอน ตลอดจนทกัษะและความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด 
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สังเคราะห์ ตลอดจนทกัษะการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนบุคลิกภาพทาง
วิชาการท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีนกัศึกษาสะทอ้นมุมมอง ดงัน้ี 
 
   “ การเรียนรู้ท าให้เกิดพัฒนาการทางความคิดหลายๆลกัษณะ 
   ท าให้ดิฉันคิดได้ตรงประเดน็มากขึน้ ไม่หลงทางเหมือนแต่ก่อน” 
            
           นัก ศึ กษ า วิ ช า ชี พค รู
  “รู้สึกว่าตนเองและเพ่ือนๆ มีความกล้าแสดงออกทางวิชาการ 
   และมีความคิด และมมุมองท่ีมีวิจารณญาณมากย่ิงขึน้”   
            นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
  “หลงัจากเรียนจากกรณีศึกษามาหลายเร่ือง กเ็ห็นว่าไม่หนักหนาอะไร 
   การคิดอย่างมีวิจารณญาณกมี็มากขึน้ สามารถมองปัญหา เรียงล าดับ 
  ความส าคัญ และหาวิธีแก้ไขได้อย่างเป็นเหตเุป็นผล และน่าเช่ือถือ 
  เพราะมีเหตผุลทางวิชาการสนับสนุน รู้สึกได้ว่าตัวเองและเพ่ือนๆ  
  เก่งขึน้และเป็นผู้ใหญ่”  
           นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 
การปรับปรุงรูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี (PCSSC Model) 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองน ารูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC 
Model)ไปทดลองใชใ้นขั้นตอนท่ี 3 ของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัมาประมวลทบทวนเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี เพื่อให้รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เม่ือน ามาใชจ้ริง กล่าวคือ ปรับปรุงเง่ือนไขในการน ารูปแบบการสอนไปใช ้
ในส่วนของหลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) โดยเพิ่มเติมการสนบัสนุนให้ก าลงัใจของ
อาจารยผ์ูส้อนแก่นกัศึกษาตลอดกระบวนการการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

สรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน แสดงในตารางท่ี 19 และแผนภาพท่ี 5 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี 19 สรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (ฉบบัสมบูรณ์) 
 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับเดิม) 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุง
แก้ไข 

1. หลกัการของรูปแบบการสอน   1. หลกัการของรูปแบบการสอน   (คงเดิม) 
1.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีส าคญัส าหรับครูท่ี
ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ และเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงท่ีสามารถฝึกฝน
ได ้
1.2 การศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา โดย
ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เช่ือมโยงประสบการณ์เก่ียวกับศาสตร์
การเรียนการสอนมาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ของการคิดจะท าให้นักศึกษาใช้ความรู้
และเกิดวิจารณญาณในการคิดตัดสิน
ประเมินทางเลือกหรือลงขอ้สรุป 
1.3 การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ใหม่ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

1.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีส าคญัส าหรับครูท่ี
ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ และเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงท่ีสามารถฝึกฝน
ได ้
1.2 การศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา โดย
ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เช่ือมโยงประสบการณ์เก่ียวกับศาสตร์
การเรียนการสอนมาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ของการ คิดจะท า ให้นั ก ศึกษา เ กิ ด
วิจารณญาณในการคิดตดัสินใจประเมิน
ทางเลือกหรือลงขอ้สรุป 
1.3 การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ใหม่ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

(คงเดิม) 

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอน (คงเดิม) 
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูผ่านการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูผ่านการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 

(คงเดิม) 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับเดิม) 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุง
แก้ไข 

3. กระบวนการเรียนการสอน  3. กระบวนการเรียนการสอน  (คงเดิม) 
1. ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) 
1.1 ผูส้อนเร้าความสนใจนกัศึกษาและ
แจ้งจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน 
1.2 ผู ้สอนทบทวนความรู้และทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ก่อน
เขา้สู่กรณีศึกษา 
1.3 ผู ้สอนเติมเต็มความรู้และทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็น 

1. ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) 
1.1 ผูส้อนเร้าความสนใจนกัศึกษาและ
แจ้งจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน 
1.2 ผู ้สอนทบทวนความรู้และทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ก่อน
เขา้สู่กรณีศึกษา 
1.3 ผู ้สอนเติมเต็มความรู้และทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็น  

(คงเดิม) 

2 .  ขั้ น น า สู่ ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case 
Presentation) 
2.1  ผู ้สอนน า เ สนอกร ณี ศึ กษ า ท่ี มี
ประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย และ
ปัญหาหรือค าถามท่ีต้องประเมินและ
ตดัสิน 
2 .2 นัก ศึกษาสะท้อนประ เด็นหรือ
มุมมองต่อปัญหา 
2.3 นกัศึกษาเขา้กลุ่มตามแนวคิดในการ
มีประ เด็นห รือ มุมมอง ต่อ ปัญหา ท่ี
เหมือนหรือคล้ายกันแล้วร่วมศึกษา
ปัญหาท่ีสนใจร่วมกนั 

2 .  ขั้ น น า สู่ ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case 
Presentation) 
2.1  ผู ้สอนน า เ สนอกร ณี ศึ กษ า ท่ี มี
ประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย และ
ปัญหาหรือค าถามท่ีต้องประเมินและ
ตดัสิน 
2 .2 นัก ศึกษาสะท้อนประ เด็นหรือ
มุมมองต่อปัญหา 
2.3 นกัศึกษาเขา้กลุ่มตามแนวคิดในการ
มีประ เด็นห รือ มุมมอง ต่อ ปัญหา ท่ี
เหมือนหรือคล้ายกันแล้วร่วมศึกษา
ปัญหาท่ีสนใจร่วมกนั 

(คงเดิม) 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับเดิม) 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุง
แก้ไข 

3. ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection 
of Solution)  
นักศึกษาร่วมกันวิ เคราะห์  สะท้อน 
อภิปรายและประเมินวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์การ เ รียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นฐานของการคิดหาค าตอบ
ของแต่ละกลุ่ม ตามกระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 
3.1  การก าหนดเป้าหมายของการคิด 
3.2 การนิยามปัญหาหรือค าถาม 
3.3 การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง 
3.4 การก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
3.5 การประเมินและตดัสินใจอย่าง
สมเหตุสมผล 

3. ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection 
of Solution)  
นักศึกษาร่วมกันวิ เคราะห์  สะท้อน 
อภิปรายและประเมินวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์การ เ รียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นฐานของการคิดหาค าตอบ
ของแต่ละกลุ่ม ตามกระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 
3.1  การก าหนดเป้าหมายของการคิด 
3.2 การนิยามปัญหาหรือค าถาม 
3.3 การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง 
3.4 การก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
3.5 การประเมินและตดัสินใจอย่าง
สมเหตุสมผล 

(คงเดิม) 

4. ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing 
with Group) 
นกัศึกษากลุ่มยอ่ยเสนอวิธีการแกปั้ญหา
ต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปัน
ประสบการณ์แก่กนั 

4. ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing 
with Group) 
นกัศึกษากลุ่มยอ่ยเสนอวิธีการแกปั้ญหา
ต่อกลุ่มใหญ่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปัน
ประสบการณ์แก่กนั 

(คงเดิม) 

5. ขั้ น สื บ ส า น ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ 
(Construction for New Knowledge) 
5.1 นักศึกษาแต่ละคนอภิปรายแนว
ทางการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 

5. ขั้ น สื บ ส า น ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ 
(Construction for New Knowledge) 
5.1 นักศึกษาแต่ละคนอภิปรายแนว
ทางการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับเดิม) 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุง
แก้ไข 

5.2 นักศึกษาสะท้อนมุมมองเก่ียวกับ
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ล ะส รุ ป
สาระส าคญัการเรียนรู้ 

5.2 นักศึกษาสะท้อนมุมมองเก่ียวกับ
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ล ะส รุ ป
สาระส าคญัการเรียนรู้ 

(คงเดิม) 

4.   เงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ 4.   เงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ (คงเดิม) 
4.1 ระบบสังคม (Social System) การ
เรียนรู้ตามรูปแบบ นักศึกษาตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และ
ของกลุ่ม นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมี
ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง กั น  แ ล ะ มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 

4.1 ระบบสังคม (Social System) การ
เรียนรู้ตามรูปแบบ นักศึกษาตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และ
ของกลุ่ม นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมี
ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง กั น  แ ล ะ มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 

(คงเดิม) 

4.2 ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น  (Support 
System) การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ผูส้อนเป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้ง
ด้านกายภาพและจิตภาพในเชิงบวก 
รวมทั้ งจัดหากรณีศึกษาซ่ึงมีประเด็น
และมุมมองหลากหลายท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการศึกษาคน้ควา้ อภิปราย 
และตดัสินใจ 

4.2 ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น  (Support 
System) การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ผูส้อนเป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้ง
ด้านกายภาพและจิตภาพในเชิงบวก 
รวมทั้ งจัดหากรณีศึกษาซ่ึงมีประเด็น
และมุมมองหลากหลายท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการศึกษาคน้ควา้ อภิปราย 
และตดัสินใจ 

(คงเดิม) 

4.3 หลกัการตอบสนอง 
ก า รน า รู ป แบบก า รสอน โด ย ใ ช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ
สอนไปใช ้ตอ้งค านึงถึงการตอบสนอง 

4.3 หลกัการตอบสนอง 
ก า รน า รู ป แบบก า รสอน โด ย ใ ช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ
สอนไปใช ้ตอ้งค านึงถึงการตอบสนอง 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับเดิม) 

รูปแบบการสอนพซีีเอสเอสซี 
(ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุง
แก้ไข 

ต่อนกัศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ตาม
รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1) ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกทั้ง
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการเรียนรู้ 
2) ผูส้อนสนทนาซักถามเพื่อกระตุน้
การคิดทั้ งการคิดระดับต ่ า  (Lower 
Order Thinking) และการคิดระดบัสูง 
(Higher Order Thinking) ของ
นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ต่อนักศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ตาม
รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1) ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกทั้ง
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการเรียนรู้ 
2) ผูส้อนสนทนาซักถามเพื่อกระตุ้น
การ คิดทั้ งการ คิดระดับต ่ า  (Lower 
Order Thinking) และการคิดระดบัสูง 
(Higher Order Thinking) ของนกัศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

(คงเดิม) 

3) ผู ้สอน ดูแล  ก า กับ  ติ ดต ามให้
นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกันตาม
กระบวนการของก า ร คิดอย่ า ง มี
วิจารณญาณ 
4) ผูส้อนสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะนักคิดของนักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) ผู ้ส อน ดู แ ล  ก า กับ  ติ ด ต าม ให้
นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกันตาม
ก ระบวนก า รขอ ง ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 
4) ผูส้อนสนบัสนุนใหก้ าลงัใจนกัศึกษา
ตลอดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
5) ผูส้อนสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะนักคิดของนักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

( เ พิ่ ม เ ติ ม
ห ลั ก ก า ร
ต อ บ ส น อ ง    
ขอ้ท่ี 4) เพื่อ  
ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมมาก
ยิง่ข้ึน 
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แผนภาพท่ี 5 รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู (ฉบบัสมบูรณ์) 
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บทที่  5 

 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) พฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์
ของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ด าเนินการวิจยัตามแนวคิดการพฒันารูปแบบการ
สอน ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนจากแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบระบบการสอน The ADDIE Model 
ของ ครูส (Kruse 2007 : 1) และแบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และ
แคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ร่วมกบักรอบการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2554 : 31)  ก าหนดเป็นขั้นตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการ
สอนดงัน้ีคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนา 
(Development - D1 : Design and Development) เป็นการออกแบบ พฒันา และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(Research - R2 :Implementation)      
เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน 
(Development - D2 : Evaluation) เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน และน าเสนอรูปแบบการ
สอนท่ีพฒันาข้ึน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือว่ารูปแบบ  

199 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 200 

การสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มีองคป์ระกอบของรูปแบบ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
หลกัการของรูปแบบการสอน  2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน  3) กระบวนการเรียนการสอน 
ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation)       
ขั้นน าสู่กรณีศึกษา (Case Presentation) ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solution) ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ (Sharing with Group) และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New 
Knowledge)  และ  4 )  เง่ือนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช้ ไดแ้ก่ ระบบสังคม ระบบ
สนบัสนุน และหลกัการตอบสนอง 
 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู (PCSSC Model) โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ความเป็นไปได้
ของรูปแบบการสอน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าระหว่าง  0.80-1.00 และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการสอนดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้
  2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครู 
  2.1 ประเมินความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอน พบว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลงัการทดลอง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวข้อ้ท่ี 1 ทั้งน้ีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูหลงัการทดลอง  ( = 61.91, S.D.= 6.59)   อยูใ่น
ระดบัสูง  ซ่ึงสูงกวา่ก่อนการทดลอง ( = 49.74, S.D.=7.51) ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูเม่ือจ าแนก
เป็นรายดา้น พบว่าหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกดา้น ทั้งน้ีดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ การประเมินและตดัสินใจ ( = 13.39, S.D.= 1.95) อยูใ่นระดบัสูงมาก และดา้นท่ีมีคะแนน
เฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน   ( = 10.43, 
S.D.= 2.62) และการก าหนดเป้าหมายของการคิด( =12.35, S.D.= 2.67 ) อยูใ่นระดบัสูงเป็นล าดบั
สุดทา้ย 
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   พฒันาการความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
ก่อนและหลงัการทดลอง จ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการประเมินและตดัสินใจเป็นดา้นท่ีมี
พฒันาการสูงท่ีสุด ส่วนดา้นการพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน และดา้น
การนิยามปัญหาและค าถาม เป็นดา้นท่ีมีพฒันาการต ่าท่ีสุด 
  2.2 การประเมินคุณลกัษณะผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู
จากผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของอาจารยผ์ูส้อน  พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัว่า     
หลงัการทดลองนกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัสูง 
( = 4.18, S.D.= 0.61 และ  = 4.24, S.D.= 0.62 ) ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวข้อ้ท่ี 2 ทั้งน้ี
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณลกัษณะการรับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษ์วิจารณ์  ความเช่ือ และ
สมมติฐาน ในมุมมองท่ีแตกต่าง ( = 4.73, S.D.= 0.54 และ  = 4.56, S.D.= 0.59) ส่วนขอ้ท่ี        
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 3 ขอ้เรียงตามล าดบัคือ  คุณลกัษณะการเขา้ถึงประเด็นปัญหาโดยไม่สับสน        

กบัรายละเอียดปลีกยอ่ย ( = 3.74, S.D.= 0.62 และ = 3.57, S.D.= 0.51 ) ความกลา้ทางปัญญา   
ท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิดของตนเอง( = 4.13 , S.D.= 0.63  และ         

 = 4.09, S.D.=0.59 ) และความระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ

( = 4.22 , S.D.= 0.60  และ = 4.00 , S.D.= 0.60) 
  2.3 การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อการเรียนดว้ยรูปแบบ
การสอนท่ีพฒันาข้ึน พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน      
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.27, S.D.= 0.55) ทั้งน้ีดา้นประโยชน์และความพึงพอใจใน
รูปแบบนกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจในอยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด ( = 4.53, S.D.= 0.51) และ
ส าหรับดา้นส่ือประกอบรูปแบบ นกัศึกษามีความพึงพอใจในล าดบัต ่าท่ีสุด ( = 4.17, S.D.= 0.65) 
   เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่การศึกษากรณีศึกษาแต่ละกรณี
ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์วิชาชีพครู ( = 4.78, S.D.= 0.42)   และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่
เอกสารกรณีศึกษามีความน่าสนใจ ชดัเจนและท าความเขา้ใจได(้ = 4.00, S.D.= 0.67) 
 3. ผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองน ารูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี 
(PCSSC Model)ไปทดลองใชใ้นขั้นตอนท่ี 3 ของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัมาประมวล
ทบทวนเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน เพื่อให้รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเม่ือน ามาใชจ้ริง กล่าวคือ ปรับปรุงเง่ือนไขในการน ารูปแบบการสอนไปใช ้
ในส่วนของหลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) โดยเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสนบัสนุนให้
ก าลงัใจของอาจารยผ์ูส้อนแก่นกัศึกษาตลอดกระบวนการการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
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อภิปรายผล 
 

 การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจัย
อภิปรายผลการวิจยัจากขอ้คน้พบตามล าดบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 

1. รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือว่ารูปแบบการ
สอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มีองคป์ระกอบของรูปแบบ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ
ของรูปแบบการสอน  2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอน  3) กระบวนการเรียนการสอน           
ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation)       
ขั้นน า  สู่กรณีศึกษา (Case Presentation) ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข (Selection of Solution) ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ (Sharing with Group) และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New 
Knowledge)  และ  4 )  เง่ือนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช ้ไดแ้ก่ ระบบสังคม ระบบ
สนบัสนุน และหลกัการตอบสนอง 
 
 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู (PCSSC Model) โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ความเป็นไปได้
ของรูปแบบการสอน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าระหว่าง  0.80-1.00 และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการสอน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
รูปแบบการสอนดงักล่าวพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ จากการประยุกตก์ระบวนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2554 : 31)  และแนวคิดของการออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ หรือ The ADDIE Model ของครูส (Kruse 2007 :1) และแบบจ าลอง               
การออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) 
เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการพฒันารูปแบบการสอนส่งผลให้ผลลพัธ์ของการออกแบบ
การเรียนการสอนดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีและมีความเป็นไปในการน าไปใชแ้ละมี
ความสอดคลอ้งของรูปแบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากการน าวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใชจ้ะช่วย
ใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ เกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย (ทิศนา  แขมมณี, 2550 : 197)  นอกจากน้ีแลว้      
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การออกแบบเชิงระบบ ซ่ึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพนัธ์ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั
อยา่งมีระบบไม่ขดัแยง้ ท าใหก้ารพฒันาการเรียนการสอน หรือการด าเนินงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั 
รวดเร็ว ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ (Kruse 2007 :1, กาญจนา   คุณารักษ ์2545 : 34-35) นอกจากน้ี
การน าเสนอรูปแบบการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตแ์นวทางการน าเสนอรูปแบบการสอนของ
จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil 2000 :9) ซ่ึงให้ความส าคญักบั หลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการเรียนการสอน และเง่ือนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช ้จึงอาจเป็นเหตุผล ท าให้
รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีความชดัเจน เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ทั้งน้ี
องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน  สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน     
ท่ีพฒันาข้ึนจากงานวิจยัของ มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ ์(2552 : 26) ท่ีพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรม งานวิจยัของ จิราภรณ์  พิมใจใส (2553 : 22) ท่ีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล และงานวิจยั
ของอารยา ช่อองัชญั (2553 : 25) ท่ีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ       
ในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
ซ่ึงท าใหรู้ปแบบการสอนดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

 
 2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) ในลกัษณะต่อไปน้ี 
 
  2.1 การประเมินความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
โดยภาพรวมพบว่า หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนนกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการประเมินและตัดสินใจ การระบุสมมติฐาน        
นิยามปัญหาหรือค าถาม ก าหนดเป้าหมายของการคิด และการพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทาง
ศาสตร์การเรียนการสอน สูงกว่าก่อนการทดลองตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการเรียน
การสอนตามรูปแบบได้พฒันาข้ึนจากหลกัการ ทฤษฏี และแนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์ทดลองแลว้ว่าเป็นเป็นวิธีสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ทักษะการคิดท่ีหลากหลาย ตั้ งแต่ทักษะการคิดระดับต ่ า  ไปจนถึงทักษะการคิดระดับสูง                
ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
เป็นการฝึกการคิด และตดัสินใจอยา่งรัดกมุ รอบคอบ ก่อนท่ีจะเผชิญสถานการณ์จริง  เป็นวิธีการท่ี 
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ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning)  (Easton 1992 : 7 ; จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ 2537: 61; เสริมศรี ไชยศร 2539 : 109 ; ทิศนา  
แขมมณี 2552 : 364) หลกัการ ทฤษฏี และแนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณตามกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสังเคราะห์ข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนด
เป้าหมายของการคิด การนิยามปัญหาหรือค าถาม การก าหนดสมมติฐาน การพิจารณาขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และการประเมินและตดัสินใจ (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 )    และหลกัการ ทฤษฏี และแนวคิด ท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัศาสตร์การเรียนการสอนซ่ึงเป็นระบบวิชาความรู้เก่ียวกบัการสอน (ทิศนา  แขม
มณี 2552 : 10)  ประกอบดว้ยปรัชญาการศึกษา หลกัสูตร วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา และการวดัและประเมินผล(คณะกรรมการคุรุสภา 2549; คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 2547) ซ่ึงหลกัการ ทฤษฏี และแนวคิดทั้ง 3 ประเด็นหลกัท่ีกล่าวมามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กนั สามารถน ามาบูรณาการเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู   
 
  นอกหลกัการ ทฤษฏี และแนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ผูว้ิจยัสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ต่างๆ  มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ดงัน้ีคือ ขั้นท่ี 1) ขั้นเตรียมการเรียนรู้มีการแจง้จุดมุ่งหมายในการเรียน 
ทบทวนความรู้ เติมเตม็ความรู้ และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โบรฟี (Brophy  
1982 อา้งในสุรางค ์โควต้ระกลู 2552 : 172)  ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการบอกวตัถุประสงคข์อง
การเรียนและความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนก่อนเรียน ตลอดสอดคล้องกับท่ีคริสโตเฟอร์  
จอห์นสัน(2551 : 7)กล่าวไวว้่า การบอกวตัถุประสงคจ์ะช่วยเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและรู้สึกดี
กบัการเรียนการสอนท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อม และลดความกงัวลก่อนเรียน  
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดในวิเคราะห์ และเติมเต็มพฤติกรรมน าเขา้ (Entry Behavior)        
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี    มาก่อน ตามแนวคิดการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของ ดิกค ์แคเรย ์และแคร์เรย ์
(Dick , Carey and Carey 2005 : 6-8) เพื่อใหน้กัศึกษามีพื้นฐานความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอต่อ
การเรียนรู้ เน่ืองจากบุคคลจะไม่สามารถคิดโดยขาดเน้ือหาของการคิดได้เพราะการคิดเป็น
กระบวนการกล่าวคือ  คิดอะไร และคิดอยา่งไร (ทิศนา  แขมมณี และคณะ 2549: 96)  ขั้นท่ี 2) ขั้น
น าสู่กรณีศึกษา กรณีศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม
กบันักศึกษามีกระบวนการสร้างโดยศึกษาจากสภาพปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ี
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เกิดข้ึนจริง และด าเนินการตามกระบวนการพฒันากรณีศึกษาท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนจากแนวคิดของ
นกัวิชาการ(Shulman 1992; Herreid 1999, อา้งถึงใน นิตยา  โสรีกุล 2547 ; นิตยา  โสรีกุล 2547 ) 
ประกอบด้วย ขั้นวางโครงเร่ือง ขั้นเขียนเร่ือง ขั้นทดลองใช้ และขั้นปรับปรุงแก้ไข กรณีศึกษา
ดงักล่าว จึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง (Real Cases) เป็นภูมิหลงั (Background Case)         
ท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูเคยมีมาก่อนขณะท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และมีความ
ซบัซอ้น(Complex Case) เน่ืองจากมีการน าเสนอปัญหาท่ีหลากหลายทั้งปัญหาหลกั และปัญหารอง
เพื่อให้เอ้ือต่อการฝึกคิดและตดัสินใจ  (เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิ่ง 2534 : 15 ; Reynolds 1980) ลกัษณะ
ของการเรียนรู้จากกรณีศึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานในอนาคตของ
นกัศึกษาดงักล่าว ท าใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated)    ท่ีจะเรียนรู้
เพื่อแกปั้ญหา หรือพฒันา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีจะตอ้งออกไปปฏิบติั และรับผิดชอบในอนาคต        
( Malcom Knowles,1990 อา้งใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 1995: 50-55) นอกจากน้ี
การเสนอมุมมองต่อกรณีศึกษายงัสอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีสามารถน าประสบการณ์ท่ี
ได้สั่งสมมาใช้สภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้ และสามารถน ากระบวนการเหล่านั้นมาใช้ได ้
สอดคลอ้งกบัการท่ีนกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษามา
เป็นเวลา 1 ปีเต็ม  ขั้นท่ี 3) ขั้นสรรคห์าวิธีการแกไ้ข และขั้นท่ี 4) ขั้นแบ่งบนัประสบการณ์           
การด าเนินกระบวนการสองขั้นน้ีเป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative 
Learning ) และการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) และเป็นการพฒันาทกัษะทางดา้น
สังคม การปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่มท่ีสมาชิกแต่ละกลุ่มจะตอ้งรู้ เขา้ใจ และมีความสามารถใน
การใช้ภาวะผูน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจ การสร้างความเช่ือถือ การส่ือความหมาย 
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนัการจดัการ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มและการจูงใจใหป้ฏิบติั
ในเร่ืองต่าง ๆ  (วชัรา   เล่าเรียนดี 2552 :155)  นอกจากน้ียงัเป็นไปตามแนวคิดการสร้างความรู้ 
(Constructivism)  ท่ีท าให้ เ กิดการเ รียน รู้ใหม่   โดยใช้กระบวนการดูดซึมประสบการณ์ 
(Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) จากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมท าให้
เ กิดการเรียนรู้ ท่ีมีความหมาย (ทิศนา แขมมณี 2545)  รวมทั้ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social 
Constructivism ซ่ึงเป็นทฤษฏีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพฒันาการของวิกอทสกี ท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ใน
สภาวะสังคม (Social Context) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัและขาดไม่ได ้ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าให้
ผูเ้รียนสร้างความรู้  ดว้ยการเปล่ียนแปลงความเขา้ใจเดิมใหถู้กตอ้ง หรือซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึนจาก 
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การไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นกบัเพื่อน  (Bruning et al 1999  อา้งใน สุรางค ์โควต้ระกูล 
2552 : 210-211)  รวมทั้งในขั้นน้ีเป็นขั้นของการฝึกใชศ้าสตร์การเรียนการสอน  เพื่อแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษาอยา่งมีวิจารณญาณ  ทกัษะความสามารถดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นในการปฏิรูป
งานครู เพื่อความเป็น “ครูมืออาชีพ” ท่ีแทจ้ริง (ทิศนา แขมมณี   2546 : 12) และสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การใช้ความรู้ และทกัษะทางปัญญาซ่ึงเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domain of Learning)            
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา, 2552)  และ  ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นขั้นตอนการพิจารณาแนว
ทางการน าความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปประยุกตใ์ชซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist) 
ซ่ึงเป็นแนวทฤษฏีท่ีเช่ือว่าความรู้คือส่ิงท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสร้างข้ึนเองจากความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่แลว้ แทนท่ีจะรับความรู้ท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งจากครูหรือแหล่งความรู้ท่ีครู
ก าหนดไว ้(Sally 1999. อา้งถึงใน สถาบนัการแปลหนงัสือ 2544 : 1) การเรียนรู้ตามกระบวนการ
ดังกล่าวตั้ งแต่ขั้นแรกมาจนถึงขั้นสุดท้ายจึงมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ใหม่ได้จาก
ประสบการณ์ท่ีไดซึ้มซบั และปรับแต่งมาตลอดทั้งกระบวนการ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความคงทนในการ
เรียนรู้ ( คริสโตเฟอร์ จอห์นสัน 2550 : 5)  และช่วยใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต และช่วยใหค้วามรู้มีความหมายมากยิง่ข้ึน (ทิศนา  แขมมณี 2546 : 31)  
 
 นอกจากน้ีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู          
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่าหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกดา้น ทั้งน้ีดา้นท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การประเมินและตัดสินใจอยู่ในระดับสูงมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะทกัษะการ
ประเมินและตดัสินใจเป็นทกัษะล าดบัสุดทา้ยของกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงนกัศึกษา
ได้ผ่านกระบวนการทุกขั้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแลว้ และมีขอ้มูลเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจลงขอ้สรุปได ้ส่วนดา้นการพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน การ
ก าหนดเป้าหมายของการคิด และการนิยามปัญหาหรือค าถาม อยูใ่นระดบัสูงเป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์การเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีตามหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต ไดถู้กจดัไวใ้นกลุ่มวิชาชีพครูบงัคบั  การเรียนการ
สอนรายวิชาดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะของภาคทฤษฎีเน่ืองจากมุ่งให้นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพ การจดัตารางสอนจึงเป็นลกัษณะของการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่     
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  หรือการสอนใหเ้กิดการถ่ายโยง  
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การเรียนรู้ ความรู้ หรือทกัษะอาจกระท าไดย้าก (Beyer 1985 and Costa 1985, อา้งถึงใน วชัรา      
เล่าเรียนดี 2553 : 33) เม่ือเวลาผา่นไปความคงทนในการเรียนรู้ของนกัศึกษาจึงมีนอ้ยลง สอดคลอ้ง
กบัท่ีสุรพล พยอมแยม้ (2544 : 87) กล่าวว่า รอยความจ า(Memory Trace) ในสมองจะเลือนหายไป
ตามเวลา ท าให้ส่ิงท่ีเรียนรู้หรือจ าไวค่้อยๆเลือนหายไป จึงอาจเป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีท าให้
นกัศึกษาวิชาชีพครูมีขอ้จ ากดัในดา้นการใชศ้าสตร์การเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งหาแนว
ทางการพฒันาต่อไป ส่วนดา้นการก าหนดเป้าหมายของการคิด และการนิยามปัญหาและค าถาม      
ซ่ึงเป็นความสามารถอีกดา้นหน่ึงท่ีอยู่ในระดบัสูงเป็นล าดบัสุดทา้ยนั้น อาจเป็นเพราะนักศึกษา       
มีขอ้จ ากดับางประการในด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์จึงท าให้ไม่สามารถแยกแยะประเด็นส าคญั     
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือค าถามได้ดีเท่าท่ีควร  ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ
คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีพบว่า นกัศึกษาวิชาชีพครู  
มีความสามารถเขา้ถึงประเดน็ปัญหาโดยไม่สบัสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย อยูใ่นล าดบัท่ีต ่ากว่าดา้น
อ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบัท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครูเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) 
เก่ียวกบัการอ่านกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ไวว้่า  “การอ่าน และท าความเข้าใจปัญหาควรมี
ความละเอียดอ่อน และคิดอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ เพ่ือหาปัญหา และวิธีการคิดแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้
อย่างแท้จริง ”      และนกัศึกษาวิชาชีพครูอีกคนหน่ึงกล่าวว่า  “ กรณีศึกษาและปัญหาค่อนข้างมี
ความสลับซับซ้อน  ต้องอ่านท าความเข้าใจเป็นอย่างดี รู้สึกว่าเครียดเพราะเกรงว่าจะวิเคราะห์และ
ตัดสินใจผิดพลาด” เป็นตน้ ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัผลิตครูจึงควรเนน้ความส าคญั
กบัการฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพครูวิเคราะห์ปัญหาหรือค าถามไดช้ดัเจน
ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเม่ือกระบวนการคิดในแต่ละขั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ผลการคิดนั้น
เกิดคุณภาพตามไปดว้ย (ทิศนา  แขมมณี 2549 : 99) 
 
 ส าหรับพฒันาการความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู        
ก่อนและหลงัการทดลอง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นจะพบวา่  ดา้นการประเมินและตดัสินใจเป็นดา้นท่ี
มีพฒันาการสูงท่ีสุด ส่วนดา้นการพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอน และ
ดา้นการนิยามปัญหาและค าถามเป็นดา้นท่ีมีพฒันาการต ่าท่ีสุด ขอ้มูลท่ีพบดงักล่าวสอดคลอ้งตาม
แนวเหตุผลขา้งตน้ท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 
  2.2  การประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของอาจารยผ์ูส้อน พบว่าหลงัการทดลอง
นักศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง 
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ขอ้มูลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัผลการวิจยัท่ีพบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการทดลองอยู่ในระดับสูง ทั้ งน้ีเน่ืองด้วยบุคคลท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อความสามารถในการคิดดี จะมีความสามารถดา้นการคิดดีไปดว้ย (ทิศนา  แขม
มณี 2549 : 103)  นอกจากน้ีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการตดัสินใจยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อกนั 
อีกดว้ย  (Shin 1998) อย่างไรก็ตามคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
วิชาชีพครู จากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และผลการประเมินของอาจารยผ์ูส้อนมีความ
สอดคลอ้งกนั ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณลกัษณะการรับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ 
ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาเรียนรู้ตามรูปแบบซ่ึงมี
การฝึกกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกนั เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน
เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท าให้เกิดการปรับมุมมองโดยเห็นความส าคัญของ
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มข้ึน ทั้ งน้ีจากการบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective 
Journal)  นกัศึกษาวิชาชีพครูสะทอ้นมุมมองวา่ “การอภิปรายร่วมกันท าให้เกิดความคิดใหม่ เกิดมมุ
ใหม่ การยอมรับเหตุผลของกันและกัน ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ดี”  และดงัท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครู
อีกคนหน่ึง กล่าวว่า  “การท างานกลุ่ ม ทุกคนให้ความร่วมมือกันดีมากในการหาปัญหา และ
แนวทางแก้ปัญหา บรรยากาศการท างานเป็นกันเอง ขัดแย้งกันได้เม่ือไม่เห็นตรงกัน แต่สามารถ
สรุปค าตอบออกมาได้ดีท่ีสุด”   ซ่ึงท าให้ผลการพฒันาสูงข้ึน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 
คุณลกัษณะในการเขา้ถึงประเดน็ปัญหาไดโ้ดยไม่สบัสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ยซ่ึงเป็นไปตามแนว
เหตุผลท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  
 
  2.3 การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อการเรียนดว้ยรูปแบบ
การสอนท่ีพฒันาข้ึน พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน       
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีดา้นประโยชน์และความพึงพอใจในรูปแบบ นกัศึกษาวิชาชีพครู   
มีความพึงพอใจในอยู่ในล าดบัสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาเห็นความส าคญัของการน า
ความรู้ความคิดท่ีได้จากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ดังท่ีนักศึกษา
วิชาชีพครู  คนหน่ึงสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) ว่า  “ปัญหาในกรณีศึกษาท่ีน ามาใช้
เรียน สามารถเกิดขึน้ได้ท้ังตนเองและเพ่ือนร่วมงานจึงสามารถน าวิธีแก้ปัญหาในการเรียนร่วมกับ
เพ่ือนในช้ันเรียนไปใช้ได้ในอนาคต”  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั แมททิงลี (Mattingly 1991 : 237) 
กล่าวถึง เร่ืองราวในกรณีศึกษาว่า นอกจากจะมีความหมายในการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ แลว้    
ยงัช่วยให้เกิดการคาดการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบไดอ้ย่างหลกัแหลมก่อน
เขา้ไปสู่สถานการณ์นั้น  ส าหรับดา้นส่ือประกอบรูปแบบ นกัศึกษามีความพึงพอใจในล าดบัต ่าท่ีสุด 
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และเม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่เอกสารกรณีศึกษามีความน่าสนใจ ชดัเจนและ     
ท าความเขา้ใจได(้ = 4.00, S.D.= 0.67) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกรณีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง (Real Cases) เป็นภูมิหลงั (Background Case) และมีความ
ซับซ้อน (Complex Case) ดงักล่าว ผูเ้รียนตอ้งใช้ความมานะพยายามมากในการพิจารณา
สถานการณ์ปัญหา และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาไดถู้กตอ้ง หากกรณีศึกษามีการจดัออกแบบ
ตน้ฉบบัส่ือส่ิงพิมพ ์(Art Work) ให้มีความน่าสนใจ กระตุน้ความอยากรู้อยากเรียนให้มากข้ึน 
รวมทั้งอาจน าเสนอส่ือกรณีศึกษาในลกัษณะของส่ืออิเล็กทรอนิคส์ หรือกิจกรรมเป็นตน้ว่าละคร 
บทบาทสมมติ หรือ สถานการณ์จ าลอง  เป็นวิธีท่ีน่าจะช่วยให้ส่ือประเภทกรณีศึกษามีความ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
  
 นอกจากน้ีจากการสังเกต และบนัทึกผลการเรียนการสอนของผูว้ิจยั พบประเด็นซ่ึงเป็น
ขอ้จ ากดัของนักศึกษาวิชาชีพครูในระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ  ดา้นการใชภ้าษาไทย    
เพื่อการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการพูดส่ือความหมายในลกัษณะของภาษาท่ีเป็นทางการ 
และเป็นภาษาวิชาการ และตลอดจนการพูดน าเสนอต่อท่ีประชุมชน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษา
ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีโอกาสเรียนในรายวิชา
ชีพครูบงัคบั 1 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชา 465 251 วาทการส าหรับครู  2(1-2-3) (คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547 : 18-19)ซ่ึงเป็นไปไดว้่าจ านวนเวลาเรียนอาจนอ้ยเกินไปส าหรับการ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ทั้ งน้ีหากมีการพัฒนา
ความสามารถดังกล่าวเพิ่มข้ึนจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพครู             
ในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน  
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ควรให้ความส าคญั และส่งเสริมเก่ียวกบั
การน าศาสตร์การเรียนการสอนมาใชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูอย่างมีวิจารณญาณ โดยก าหนด
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ปรัชญาและวตัถุประสงค ์รวมทั้งรายวิชาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้นการพฒันาความสามารถดงักล่าวท่ี
เป็นรูปธรรม 
 2. การจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ของนักศึกษาในการน าศาสตร์การเรียนการสอนมาใช้ในการออกแบบการสอน แกปั้ญหา และ
พฒันาผูเ้รียนโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกรณีศึกษาท่ีมีความเป็นจริง (Real Cases) เป็นภูมิหลงั 
(Background Case) และมีความซบัซอ้น (Complex Case) เพื่อให้เอ้ือต่อการฝึกคิด และตดัสินใจ
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู  และประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน ารูปแบบการสอนไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถด้านการใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางศาสตร์การเรียนการสอนในล าดับท่ีต ่ากว่าความสามารถด้านอ่ืนๆ นั้นการน า
รูปแบบการสอนไปใช้ผูส้อนจึงควรเติมเต็มพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา หรือมอบหมายให้ศึกษา
คน้ควา้ความรู้มาล่วงหน้า จากแหล่งความรู้ต่างๆ  เพื่อให้มีความรู้ท่ีเพียงพอต่อการน ามาใช ้          
ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
 2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าความสามารถดา้นการพิจารณาใชข้อ้มูลสารสนเทศทาง
ศาสตร์การเรียนการสอน และด้านการนิยามปัญหา และค าถาม เป็นด้านท่ีมีพฒันาการต ่ากว่า      
ด้านอ่ืนๆ การน ารูปแบบการสอนไปใช้จึงควรให้ความส าคัญ และจัดเวลาส าหรับพัฒนา
ความสามารถดา้นดงักล่าวในระหวา่งกระบวนการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดา้นการเขา้ถึง
ประเด็นปัญหาโดยไม่สับสนกบัรายละเอียดปลีกยอ่ย อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าคุณลกัษณะอ่ืน ๆ การน า
รูปแบบการสอนไปใชจึ้งควรใหค้วามส าคญัในการ ฝึกการอ่านพิจารณากรณีศึกษาในเชิงวิเคราะห์ 
รวมทั้งฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ในระหวา่งการจดักระบวนการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 4. จากผลการวิจยัท่ีพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจดา้นส่ือประกอบรูปแบบในล าดบั     
ท่ีต  ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ การน ารูปแบบการสอนไปใช้จึงควรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ(์Art Work) ให้มี
รูปแบบท่ีน่าสนใจ รวมทั้งอาจน าเสนอส่ือกรณีศึกษาในลกัษณะของส่ือประเภทอิเล็กทรอนิคส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือประเภทเทคนิควิธีการ เช่น การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ 
และสถานการณ์จ าลอง เป็นตน้ 
 5. การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีเนน้การคิด
ตั้งแต่ระดบัต ่า (Low Order Thinking) จนถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นการคิดระดบัสูง 
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(Higher Order Thinking) นกัศึกษาตอ้งมีความอดทน และความมานะพยายามสูงเพื่อใหเ้กิดผลการ
คิดท่ีมีประสิทธิผล ผูส้อนจึงควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นบรรยากาศเชิงบวก ตลอด
กระบวนการ เพื่อช่วยลดความตึงเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการจดักระบวนการเรียนการสอน 
 6. การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผูส้อนเป็นบุคคลส าคญั     
ท่ีจะท าให้นักศึกษาเกิดทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่าง         
มีวิจารณญาณ ผูส้อนจึงควรเป็นอาจารยใ์นสถาบนัผลิตครูท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ทางศาสตร์   
การเรียนการสอน และการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีสะทอ้น
คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน  
การสอน สามารถน ามาใช้เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู      
ไดต้ามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจมีการน ารูปแบบการสอนน้ีไปทดลองเปรียบเทียบกบัรูปแบบการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือออกแบบบูรณาการ             
กบัรูปแบบการสอนอ่ืน เป็นตน้ว่า การใชปั้ญหาเป็นหลกั การใชแ้ผนผงัทางปัญญา และซิปปาเพื่อ
ศึกษารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดต่อไป  
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ภาคผนวก  ก 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี  ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ 

รูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

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

1.  ศาสตราจารยพ์ิเศษ กาญจนา  คุณารักษ ์  ขา้ราชการเกษียณ 
         คณะศึกษาศาสตร์   
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.วารีรัตน์  แกว้อุไร  คณะศึกษาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันติ  ศรีสวนแตง คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อิศเรศ  พิพฒัน์มงคลพร คณะศึกษาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
5.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร  อินทรบ ารุง คณะศึกษาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
............ 

 
1.  รองศาสตราจารยส์มพร  ร่วมสุข  คณะศึกษาศาสตร์  
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิ์ริธรรม คณะศึกษาศาสตร์  
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์  
         มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรศิริ  ปิยะพมิลสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
5.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
         พระนครเหนือ 
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ภาคผนวก  ข 
 

ข้อมูลแสดงความสอดคล้องของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์คณาจารย์  อาจารย์พีเ่ลีย้ง 
ผู้ใช้บณัฑิต  และนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั
สถานภาพขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์  

1.0 สอดคลอ้ง 

2. ความสอดคลอ้งของประเดน็การสมัภาษณ์เก่ียวกบั
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 

1.0 สอดคลอ้ง 

3. ความสอดคลอ้งของประเดน็การสมัภาษณ์เก่ียวกบั 
สภาพปัญหาท่ีตอ้งคิดและตดัสินใจในการจดัการเรียน 
การสอนของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

1.0 สอดคลอ้ง 

4. ความสอดคลอ้งของประเดน็การสมัภาษณ์เก่ียวกบั 
ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการคิด 
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

1.0 สอดคลอ้ง 

 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวเิคราะห์เอกสาร 
 

 
ข้อ 

 
ประเดน็การประเมนิ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. ประเดน็วิเคราะห์เอกสารมีความครบถว้น ชดัเจน 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ความสอดคลอ้งของประเดน็วิเคราะห์ 1.0 สอดคลอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

229 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
ของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. กรณีศึกษาและขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการ 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาและขอ้ค าถามสะทอ้นสภาพความเป็นจริงและปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา 
1.00 สอดคลอ้ง 

3. กรณีศึกษาและขอ้ค าถามเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษา 
วิชาชีพครู 

1.00 สอดคลอ้ง 

4. กรณีศึกษามีเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ในส าหรับ
การคิดและตดัสินใจอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

1.00 สอดคลอ้ง 

5. เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู สอดคลอ้งกบันิยาม 
ปฏิบติัการ 

1.00 สอดคลอ้ง 

6. ความเหมาะสม สอดคลอ้งของกรณีศึกษา ค าถาม และ 
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนในภาพรวม 

1.00 สอดคลอ้ง 

ค่าเฉลีย่ 1.00 สอดคล้อง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเมิน 
คุณลกัษณะของผู้ทีมี่การคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. มีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะคน้หาขอ้เทจ็จริง 1.00 สอดคลอ้ง 
2. มีความสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอาศยัหลกัการ เหตุผล 1.00 สอดคลอ้ง 
3. มีความสามารถท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ ประเมินขอ้โตแ้ยง้และ 

ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
1.00 สอดคลอ้ง 

4. มีความสามารถสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ 1.00 สอดคลอ้ง 
5. มีความเช่ือมัน่ในสติปัญญาและตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของตนเอง 1.00 สอดคลอ้ง 
6. รับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐาน

ในมุมมองท่ีแตกต่าง 
1.00 สอดคลอ้ง 

7. เช่ือมัน่ในขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานมากกวา่ความชอบ 
หรือความสนใจส่วนตวั 

1.00 สอดคลอ้ง 

8. ระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ 1.00 สอดคลอ้ง 
9. มีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วติกกงัวลกบัความไม่เห็นดว้ย 

ของกลุ่ม 
1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีความสามารถเขา้ถึงประเดน็ปัญหาไดโ้ดยไม่สับสนกบั 
รายละเอียดปลีกยอ่ย 

1.00 สอดคลอ้ง 

11. มีความกลา้ทางปัญญาท่ีจะเผชิญและเขา้ถึงความคิดแตกต่าง 
จากความคิดของตนเอง 

1.00 สอดคลอ้ง 

12. มีความอยากรู้อยากเห็น และอยากคน้หาความจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
13. มีความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้เพื่อสร้างความรู้  ความเขา้ใจ 

โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีความรับผดิชอบต่อผลการคิดของตนเอง 1.00 สอดคลอ้ง 
ค่าเฉลีย่ .096 สอดคลอ้ง  
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาวชิาชีพครู 
ทีมี่ต่อการเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. ด้านเนือ้หาสาระ 
เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถ 
ของนกัศึกษา 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2. เน้ือหาสาระจดัไดต้รงตามความตอ้งการจ าเป็น 1.00 สอดคลอ้ง 
3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการน าไปเป็นพื้นฐาน

ของการเรียนรู้ 
1.00 สอดคลอ้ง 

4. เน้ือหาสาระมีความเป็นปัจจุบนั 1.00 สอดคลอ้ง 
5. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

การทบทวนประสบการณ์เดิมท าใหเ้กิดการเช่ือมโยง 
สู่ประสบการณ์ใหม่ 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6. การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
7. การศึกษากรณีศึกษาแต่ละกรณีช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ 

วิชาชีพครู 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มท าใหเ้กิดมุมมอง 
ความคิดหลากหลาย 

1.00 สอดคลอ้ง 

9. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการพฒันาการคิด 
และตดัสินใจ 

1.00 สอดคลอ้ง 

10. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการประยกุตค์วามรู้สู่ 
การปฏิบติังานครู 

1.00 สอดคลอ้ง 

11. ระยะเวลาการจดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
มีความเหมาะสม 

1.00 สอดคลอ้ง 

12. บรรยากาศการเรียนรู้ตามรูปแบบเป็นบรรยากาศเชิงบวก 1.00 สอดคลอ้ง 
13. ด้านส่ือประกอบรูปแบบ 

เอกสารกรณีศึกษามีความน่าสนใจชดัเจนและท าความเขา้ใจได ้
1.00 สอดคลอ้ง 

14. ประเดน็ค าถามของกรณีศึกษาแต่ละกรณีส่งเสริมการคิดและ 
การตดัสินใจ 

1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ 

 
ประเดน็การประเมนิ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

15. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอและการปฏิบติั 
มีความครบถว้นเพียงพอ 

1.00 สอดคลอ้ง 

16. ด้านประโยชน์และความพงึพอใจทีไ่ด้รับ 
การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาความสามารถใน 
การประยกุตใ์ชศ้าสตร์การเรียนการสอน 

1.00 สอดคลอ้ง 

17. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาทกัษะการคิดพื้นฐานและ 
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

1.00 สอดคลอ้ง 

18. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาบุคลิกภาพทางวชิาการและ 
การใหเ้หตุผลทางวิชาการ 

1.00 สอดคลอ้ง 

19. การเรียนรู้ตามรูปแบบจะช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานครูได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.00 สอดคลอ้ง 

20. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบบันทกึสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวชิาชีพครู 
(Reflective Journal) 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ ค  าช้ีแจงการบนัทึกท่ีมี 
ความชดัเจน และครบถว้น 

1.00 สอดคลอ้ง 

2.   ประเดน็บนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้มีความเหมาะสม 1.00 สอดคลอ้ง 

 
 
 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นสนทนากลุ่ม นักศึกษาวชิาชีพครูและผู้เกีย่วข้อง 
เกีย่วกบัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

1. ประเดน็การสนทนากลุ่มมีความชดัเจนและครบถว้น  1.0 สอดคลอ้ง 
2. ความสอดคลอ้งของประเดน็สนทนากลุ่ม 1.0 สอดคลอ้ง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

 กรณีศึกษาที่ 1 : คุณพ่อครับคุณแม่ครับ 
เราก าลงัจะไปทางไหนกนั 

  

1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง   
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและการตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 2 : หลกัสูตรโรงเรียนชุมชนสามคัคี   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ 

 
ประเดน็การประเมนิ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

 กรณศึีกษาที่ 3 : เราจะสอนเนือ้หาอะไร 
ให้เป็นไปตามหลกัสูตร 

  

1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 4 : ความข้องใจของครูกานดา   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 5 : จะเลอืกวิธีสอนและ 

เทคนิคอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 
  

1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 6 : จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรด ี   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 7 : ตั้งใจเรียนกนัดไีหมครับ   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
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ความหมาย 

 กรณีศึกษาที่ 8 : อุบัตเิหตุรายสัปดาห์   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 9 : เดก็ไม่ส่งงาน  ความรับผดิชอบของใคร   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 10 : เหตุเกดิทีโ่รงเรียน   เทคโนโลยสีารสนเทศ   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 
ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 

1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 11 : วดัและประเมินผลอย่างไรให้เป็นธรรม   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
 กรณีศึกษาที่ 12 : ออกข้อสอบอย่างไรให้เหมาะสม   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ 

 
ประเดน็การประเมนิ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ความหมาย 

 กรณีศึกษาที่ 13 : การพฒันาวทิยฐานะของครูดลชัย   
1. กรณีศึกษาสะทอ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. กรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
3. กรณีศึกษาเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัศึกษาวิชาชีพครู 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ส่วนน าของเน้ือหาและส่วนสรุปของกรณีศึกษา 

มีความเหมาะสม 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. กรณีศึกษามีความน่าสนใจ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กรณีศึกษาใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กรณีศึกษาเหตุการณ์เพียงพอต่อการก าหนดประเดน็ใน 

ส าหรับการคิดและตดัสินใจ 
1.00 สอดคลอ้ง 

8. ความเหมาะสมของกรณีศึกษาในภาพรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์ 
การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

ของนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

 

ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 

ความหมาย 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้   
 1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นตาม

รูปแบบของแผนจดัการเรียนรู้ 
1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล  าดบัขั้นตอน 
ท่ีเป็นระบบ 

0.8 สอดคลอ้ง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 0.8 สอดคลอ้ง 
 2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัและ 

ประเมินได ้
1.00 สอดคลอ้ง 

 2.3 การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ถกูตอ้งตามหลกัการ 0.8 สอดคลอ้ง 
3. เนือ้หา   
 3.1 เน้ือหาสาระตรงตามหลกัสูตรหรือประมวลการสอน 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.2 เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.3 การจดัล าดบัเน้ือหาสาระมีความ เหมาะสม 1.00 สอดคลอ้ง 
4. การเรียนการสอน   
 4.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.00 สอดคลอ้ง 

 4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้ง กบัเน้ือหาสาระ 1.00 สอดคลอ้ง 
 4.3 กิจกรรมการเรียนรู้สะทอ้นขั้นตอนของรูปแบบการาสอน  

มีความชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเน่ือง 
1.00 สอดคลอ้ง 

5. ส่ือการเรียนการสอน 1.00 สอดคลอ้ง 
 5.1 ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
 5.2 ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 1.00  
 5.3 ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
 5.4 ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

IOC 

 

ความหมาย 

6. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
 6.1 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
1.00 สอดคลอ้ง 

 6.2 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

1.00 สอดคลอ้ง 

 6.3 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลมีความเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
ค่าเฉลีย่ 0.97 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ค 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์คณาจารย์  อาจารย์พีเ่ลีย้ง  และผู้ใช้บัณฑิตเกีย่วกบัสภาพปัญหา  และความต้องการ
จ าเป็นในการพฒันาความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ขอ้มูลท่ีได้
จะเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 
สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  คณาจารย ์    อาจารยพ์ี่เล้ียง    ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
ช่ือ-สกุล...............................................................................วนัท่ีสัมภาษณ์……..………….……..… 
 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
1. นกัศึกษาวิชาชีพครูหรือบณัฑิตไดแ้สดงถึงการน าศาสตร์การเรียนการสอน (ปรัชญาการศึกษา 
 หลกัสูตร การสอน จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา การวดัและ 
 ประเมินผลการศึกษา) เป็นพื้นฐานในการคิดและตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
 หรือไม่  อยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
2. สภาพปัญหาท่ีตอ้งคิดและตดัสินใจท่ีพบวา่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการจดัการเรียนการสอนของ 
 นกัศึกษาวิชาชีพครูหรือบณัฑิต ท่ีผา่นมาไดแ้ก่ประเดน็ใดบา้ง  เป็นอยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
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3. สภาพปัญหาท่ีตอ้งคิดและตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอนท่ียากต่อการคิดและตดัสินใจ 
 ของนกัศึกษาวขิาชีพครูหรือบณัฑิต ไดแ้ก่ประเดน็ใด  เป็นอยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
4. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา 
 วิชาชีพครูและบณัฑิต  อยา่งไรบา้ง 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู เกีย่วกบัสภาพปัญหา  และความต้องการจ าเป็น
ในการพฒันาความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู ขอ้มูลท่ีได้
จะเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 
สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ช่ือ-สกุลนกัศึกษา....................................................................วนัท่ีสัมภาษณ์……..………….….… 
 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
1. นกัศึกษาวิชาชีพครูไดใ้ชศ้าสตร์การเรียนการสอน (ปรัชญาการศึกษา หลกัสูตร การสอน 
 จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 มาเป็นพื้นฐานในการคิดและตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในประเดน็ใดบา้ง 
 อยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
2. สภาพปัญหาท่ีตอ้งคิดและตดัสินใจ ซ่ึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการจดัการเรียนการสอนของ 
 นกัศึกษาวิชาชีพครู ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีผา่นมาไดแ้ก่ประเดน็ใดบา้ง  อยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
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3. สภาพปัญหาท่ีตอ้งคิดและตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 มีความคิดเห็นวา่ยากท่ีสุด ไดแ้ก่ประเดน็ใด  เป็นอยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
4. นกัศึกษาวิชาชีพครูมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 ของนกัศึกษาวิชาชีพครูอยา่งไรบา้ง 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
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แบบวัดความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
ของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 
 

ช่ือ – นามสกุลนกัศึกษา...................................................................................................................... 
รหสัประจ าตวั.......................................................ระดบัผลการเรียน................................................. 

 
 

ค าช้ีแจง 
 

 1. แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบอตันยั ประกอบดว้ย กรณีศึกษาจ านวน 4 กรณี 
และประเด็นค าถาม  ในแต่ละกรณีจะวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา  

     2. การเขียนตอบใหน้กัศึกษาใชป้ากกาสีน ้าเงิน หรือสีด าในการเขียน และขีดฆ่า 
เมื่อเขียนผดิโดยไม่จ าเป็นต้องลบ 
    3. ก าหนดเวลาในการท าแบบวดั 100 นาที (ขอ้ละ 25 นาที) 
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กรณีศึกษาที่ 1 
การเปลีย่นแปลงที่ต้องอดทน 

 
 โรงเรียนวฒันศึกษาเป็นโรงเรียนประจ าชาย ระดับประถมศึกษาท่ีเก่าแก่มีช่ือเสียง 
นกัเรียนมาจากครอบครัวท่ีดี นกัเรียนโรงเรียนน้ีสามารถสอบเขา้เรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
โรงเรียนยอดนิยมไดท้ั้งหมด โรงเรียนแห่งน้ีด าเนินงานโดยใชเ้งินดอกผลท่ีผูก่้อตั้งโรงเรียนมอบ  
ไวใ้ห้ ซ่ึงมีเป็นจ านวนมากเพียงพอท่ีจะสร้างความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง และส่ิง
อ านวยความสะดวก   เพื่อการเรียนรู้ หอ้งเรียนท่ีกวา้งขวาง มีนกัเรียนหอ้งละ 30 คน ก าลงัพอเหมาะ
กบัการจดัการเรียน การสอน 
 ภคพล ครูหนุ่มท่ีเพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรี ดา้นการประถมศึกษาในระดบัเกียรตินิยม 
รู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสผ่านการคดัเลือกเขา้มาเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
เขาตอ้งมาสังเกตการสอนและฝึกงานครูก่อน 1 ภาคเรียน ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของโรงเรียน     
ก้าวแรกท่ีเขา้มา  ภคพลรับรู้ถึงบรรยากาศท่ีเคร่งครัด ยึดกฎระเบียบ และธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนความเป็นสุภาพชน ครูและนักเรียนทุกคนดูเหมือนจะอยู่ในกรอบเดียวกนั ทุกเช้า เยน็ 
ก่อนเวลาอาหาร จะมีกิจกรรมการอบรมบ่มนิสัยในห้องรับประทานอาหารท่ีเด็กและครูทุกคนนั่ง
รวมกนัในท่ีนั้น มีการใชว้ินัยและการลงโทษตามกฎและกติกาท่ีทางโรงเรียนวางไวแ้ละสืบทอด  
กนัมา การสอนค่อนขา้งเนน้เน้ือหา อ่าน เขียน เรียน และสอบ เด็ก ๆ จึงแลดูเหมือนผูใ้หญ่ตวัเลก็ ๆ 
มิเป็นเด็กเช่นทัว่ไป ภคพลรู้สึกสับสนระหว่างภาคทฤษฎีท่ีไดเ้รียนมาและภาคปฏิบติัอยูพ่อสมควร 
ระหว่างภาคเรียน ภคพลพยายามประยุกตแ์นวคิดการจดัหลกัสูตรและเทคนิควิธีสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั แต่กไ็ม่เป็นผล ครูรุ่นพี่ต่างใหย้ดึแนวทางของโรงเรียน เพราะอา้งว่าเป็นแนวทางท่ีท าให้
นักเรียนประสบความส าเร็จดีแลว้ ภคพลไม่เช่ือตามกันทั้ งหมด เขากลบัคิดว่าปัจจัยท่ีประสบ
ความส าเร็จดงักล่าวอยู่ท่ีการมีตวัป้อน (Input) นัน่คือ คุณภาพนักเรียนดีต่างหาก  ภาคเรียนหนา้ท่ี
ก าลงัจะมาถึง เขาตอ้งเป็นครูเตม็ตวั ตอ้งจดัหลกัสูตร ตอ้งพฒันาหน่วยการเรียนรู้ ตอ้งสอน   ตอ้งจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ท่ีส าคญัตอ้งพิสูจน์แนวคิดเชิงทฤษฎีทางการสอนท่ีเขาเช่ือมัน่ ภคพล 
จะท าอยา่งไรดี 
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 จากกรณีศึกษาท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งอดทน จงเขียนสรุปสาระส าคญัของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระบุเป้าหมาย ระบุปัญหาหรือค าถามท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเลือกปัญหาหรือ
ค าถามท่ีส าคญัท่ีสุด ระบุสมมติฐานท่ีเป็นไปได้ โดยใช้ศาสตร์การเรียนการสอนประกอบการ
ตดัสินใจ พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไข โดยใช้เหตุผลศาสตร์การเรียนการสอนสนับสนุนการคิด
ตดัสินใจนั้น 
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กรณีศึกษาที่ 2 
ความกงัวลของครูบุษยา 

 
 ปีน้ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีโครงการพฒันาโรงเรียนตน้แบบของเขตพื้นท่ี จึง
ปรับปรุงโรงเรียนประถมศึกษาเก่าแห่งหน่ึงข้ึนเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ ใชช่ื้อวา่ โรงเรียนปฏิรูปวิทยา 
โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนท่ีเน้นการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ บรรจุครูใหม่ท่ีมีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชาเอก ซ่ึงเป็นคุณวุฒิทางการมัธยมศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ มาสอนในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน ท่ีเหลือเป็นครูท่ีจบ
สาขาวิชาการประถมศึกษา ซ่ึงจะท าหน้าท่ีสอนนอกเหนือจากวิชาเหล่านั้น และท าหน้าท่ีเป็นครู
ประจ าชั้นดว้ย 
 หลงัจากเปิดเรียนมาเป็นระยะเวลาหน่ึง บุษยา ในฐานะครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
เร่ิมสงัเกตไดว้า่ นกัเรียนไม่กระตือรือร้นท่ีจะเรียนวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดก็ ๆ พดูกนัวา่ 
เป็นวิชาท่ีเขา้ใจยากและไม่น่าสนุกเลย อีกทั้งยงัมีงานและการบา้นมากมายทุกวนั เด็ก ๆ ไม่สนใจ
เรียนและก่อกวนชั้ นเรียน เด็ก ๆ ขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียน เธอพยายามหาทางส่ือสารให้ครู
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับรู้ แต่ก็ยงัไม่เห็นความเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด จนกระทัง่ผลสอบ
กลางภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกมาแลว้ ปรากฏว่านกัเรียนไดค้ะแนนในเกณฑ์
ผา่นเท่านั้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินผลการเรียนรายปี แตกต่างไปจากคะแนนวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึง
อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก บุษยาอยากช่วยเด็ก ๆ ในความดูแล อยากช่วยเพื่อนครูคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ใหส้อนไดน่้าสนใจควบคุมชั้นเรียน รวมทั้งไดอ้อกแบบงานและการวดัและประเมินผล
ไดเ้หมาะสม แต่เพื่อนครูทั้งสองคนน้ีเป็นคนเช่ือมัน่ ไม่ยอมรับส่ิงใดง่าย ๆ ตอ้งอาศยัเหตุผลท่ีหนกั
แน่นเพียงพอ  บุษยาตอ้งท าอยา่งไรดี 
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 จากกรณีศึกษาท่ี 2 เร่ือง ความกงัวลของครูบุษยา จงเขียนสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนระบุเป้าหมาย ระบุปัญหาหรือค าถาม พร้อมทั้งเลือกปัญหาหรือค าถามท่ีส าคญัท่ีสุด ระบุ
สมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ โดยใชศ้าสตร์การเรียนการสอนประกอบการตดัสินใจ พร้อมทั้งระบุวิธีการ
แกไ้ข โดยใชเ้หตุผลศาสตร์การเรียนการสอนสนบัสนุนการคิดตดัสินใจนั้น 
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กรณีศึกษาที่ 3 
เส้นทางความก้าวหน้าของครูปานวาด 

 
 โรงเรียนราษฎรพฒันา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกดัอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 2 
ของจงัหวดัแห่งหน่ึง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้พอเหมาะ กบับริบทของโรงเรียนห่างไกล เด็กในโรงเรียน
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวบา้น ท าไร่ ไถนา เล้ียงสตัว ์และคา้ขายเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
 ตอนน้ี ใคร ๆ ในโรงเรียนต่างก็มี จุดมุ่งหมายในการขอเล่ือนวิทยฐานะ เพื่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพครู เพราะเป็นปีสุดทา้ยก่อนเปล่ียนแปลงระบบการประเมิน ซ่ึงกล่าวขานกนั
ว่าจะเขม้ขน้ข้ึน ครูในโรงเรียนจึงก าลงัสร้างและทดลองใช้นวตักรรมกนัอยู่เกือบทุกห้องเรียน 
รวมทั้ง   ปานวาด ครูใหม่ท่ีจบหลกัสูตรครู 5 ปี ซ่ึงครบอายุราชการท่ีจะสามารถเสนอขอเล่ือน   
วิทยฐานะในปีน้ีเหมือนกนั 
 กระแสความนิยมในการสร้างนวตักรรมท าใหค้รูรุ่นพี่สร้างส่ือการสอนในลกัษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบฝึกในวิชาต่าง ๆ ซ่ึงดูแลว้ก็ไม่แตกต่างไปจากแบบฝึกใน
หนังสือแบบฝึกหัดท่ีมีวางจ าหน่ายอยู่ทัว่ไป ผูท่ี้พฒันานวตักรรมลกัษณะน้ีกล่าวว่าจะเกิดมีตวั
นวตักรรมท่ีชดัเจน ปานวาดเห็นว่า เป็นการท าตามความประสงคข์องผูท้  า  มิใช่ตามความตอ้งการ
จ าเป็น ปานวาดซ่ึงพอมีความรู้อยู่บ้างเพระได้เรียนการออกแบบการสอนเม่ือคร้ังศึกษาใน
มหาวิทยาลยั เธอไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมท่ีตอ้งมีพื้นฐานจากสภาพปัญหาจริงของ
นกัเรียน เพราะเกรงว่าท่ีครูก าลงัจะไปผิดทาง แต่ดว้ยความเป็นเด็กและอาวุโสนอ้ยจึงไม่มีใครให้
ความสนใจค าพดูของเธอ 
 ปานวาดพบปัญหาในชั้นเรียนสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยมีเน้ือหาความรู้
ค่อนขา้งมาก เด็ก ๆ จึงจดจ าสาระส าคญัไดไ้ม่ครบถว้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ในเร่ืองและระดบัต่อไป 
เธอจึงมีแนวคิดท่ีจะใช้ผงักราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ 
นวตักรรมของเธอ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดีตามกระบวนการวิจยั ผลงาน
ของเธอไม่มากมายอลงัการเหมือนงานของครูคนอ่ืน แต่เธอก็ผา่นการประเมินและไดรั้บการเล่ือน
วิทยฐานะในขณะท่ีครูรุ่นพี่ไม่ผา่นการประเมินในคร้ังนั้น 
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 จากกรณีศึกษาท่ี 3 เร่ือง เสน้ทางความกา้วหนา้ของครูปานวาด จงเขียนสรุปสาระส าคญั
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระบุเป้าหมาย ระบุปัญหาหรือค าถาม พร้อมทั้งเลือกปัญหาหรือค าถามท่ี
ส าคญัท่ีสุด ระบุสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ โดยใช้ศาสตร์การเรียนการสอนประกอบการตดัสินใจ 
พร้อมทั้งระบุวิธีการแกไ้ข โดยใชเ้หตุผลศาสตร์การเรียนการสอนสนบัสนุนการคิดตดัสินใจนั้น 
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กรณีศึกษาที่ 4 
เหตุเกดิก่อนวนัประกาศผลการเรียน 

 
 โตสิทธ์ิ ชายหนุ่มบุคลิกภาพดี เรียนจบปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์จากวิทยาลยันาฏศิลป์
แห่งหน่ึง เขาเป็นครูนาฏศิลป์  คนใหม่ของโรงเรียน ในขณะเดียวกัน เขาก าลงัเรียนหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครูควบคู่กนัไป เพื่อให้มีคุณวุฒิในวิชาชีพครู เขาเป็นคนมีความสามารถ
ทางการร่ายร า โขน และละคร ส่ิงน้ีเป็นพรสวรรคข์องเขา ในปีน้ีเขาสอนนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 นโยบายของโรงเรียนตามปรัชญา  “รักษว์ฒันธรรมไทย  กา้วไกลวิชาการ”  เนน้ให้นกัเรียน
ระดบัน้ีร าวงมาตรฐานได ้ดงันั้น ตลอดเวลา 20 สปัดาห์ของการจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้น เขามุ่ง
ปูพื้นฐานดา้นการร า และในท่ีสุดเด็ก ๆ ก็ร าวงมาตรฐานได ้เป็นท่ีช่ืนชมของผูบ้ริหาร ครู และ
ผูป้กครองกไ็ดเ้ห็นจากการแสดงในวนัปิดภาคเรียนท่ีเดก็ทุกคนมีโอกาสแสดงในงานนั้น 
 ก่อนถึงวนัประกาศผลการเรียน ครูหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ เรียกโตสิทธ์ิเขา้พบ เพราะการ
ให้คะแนนผลการเรียนของเขามีปัญหา เด็ก ๆ ไดรั้บผลการเรียนต ่า ไม่น่าพึงพอใจ วิเคราะห์แลว้  
เหตุเป็นเพราะขอ้สอบของครูโตสิทธ์ิท่ีมุ่งวดัความรู้ความจ าเป็นแบบปรนัยเหมือนขอ้สอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางวิชาการทัว่ไป    มีอตันยัอยูเ่พียงขอ้หน่ึง แต่ก็เป็นค าถามท่ียากเกินความสามารถในการ
ให้เหตุผลในการตอบของเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลสอบท่ีออกมาช่างขดัแยง้กับทกัษะ
ความสามารถในการแสดงออกของเดก็ท่ีเป็นผลจากการพฒันาของเขาเหลือเกิน ครูทั้งสองคนก าลงั
ช่วยกนัหาทางออกเพื่อแกปั้ญหา ณ ท่ีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

255 

 

 จากกรณีศึกษาท่ี 4 เร่ือง เหตุเกิดก่อนวนัประกาศผลการเรียน จงเขียนสรุปสาระส าคญั
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระบุเป้าหมาย ระบุปัญหาหรือค าถาม พร้อมทั้งเลือกปัญหาหรือค าถามท่ี
ส าคญัท่ีสุด ระบุสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ โดยใช้ศาสตร์การเรียนการสอนประกอบการตดัสินใจ 
พร้อมทั้งระบุวิธีการแกไ้ข โดยใชเ้หตุผลศาสตร์การเรียนการสอนสนบัสนุนการคิดตดัสินใจนั้น 
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แบบประเมินคุณลกัษณะของผู้ทีมี่การคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบประเมินคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณฉบบัน้ีใชป้ระเมินหลงั
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณขอนกัศึกษาวิชาชีพครู  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  โดยพิจารณาจากเกณฑร์ะดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
  5 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 
  4 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า 
  3 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 
  2 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัเป็นส่วนนอ้ย 
  1 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติันอ้ยมาก 
 2. แบบประเมินคุณลกัษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผิด 
และไม่ตอ้งการทราบวา่ผูต้อบแบบประเมินเป็นใคร จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัศึกษา ทั้งน้ีใหน้กัศึกษา
อ่านพิจารณาและตดัสินประเมินตนเองตามการรับรู้ของนกัศึกษาและตามความเป็นจริง 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหน่ึง ท่ีตรงกบัพฤติกรรม หรือการ
ปฏิบติัของนกัศึกษา 
 

  ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
ขอ้ท่ี คุณลกัษณะของผูมี้การคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ 

5 4 3 2 1 

1. มีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ี
จะคน้หาขอ้เทจ็จริง............................. 

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

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

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

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

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

2. มีความสามารถแสดงความคิดเห็น 
โดยอาศยัหลกัการ เหตุผล................... 

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

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

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

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

 
................ 
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  ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
ขอ้ท่ี คุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ 

5 4 3 2 1 

3. มีความสามารถท าความเขา้ใจ 
วิเคราะห์ ประเมินขอ้โตแ้ยง้และ 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง…………….. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
4. มีความสามารถสรุปผลจากขอ้มูลและ 

หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏ.................... 
 
.............. 

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

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

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

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

5. มีความเช่ือมัน่ในสติปัญญาและ 
ตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของตนเอง.......... 

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

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

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

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

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

6. รับฟังความคิดเห็น ขอ้วพิากษว์ิจารณ์  
ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมอง 
ท่ีแตกต่าง............................................ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
7. เช่ือมัน่ในขอ้เทจ็จริงและหลกัฐาน 

มากกวา่ความชอบหรือความสนใจ 
ส่วนตวั............................................... 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
8. ระมดัระวงัการเกิดอคติในการรับรู้ 

หรือพิจารณามุมมองต่าง ๆ................. 
 
.............. 

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

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

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

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

9. มีอิสรภาพทางความคิดโดยไม่วติก 
กงัวลกบัความไม่เห็นดว้ยของกลุ่ม.... 

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

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

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

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

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

10. มีความสามารถเขา้ถึงประเดน็ปัญหา 
ไดโ้ดยไม่สับสนกบัรายละเอียด 
ปลีกยอ่ย.............................................. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
11. มีความกลา้ทางปัญญาท่ีจะเผชิญและ 

เขา้ถึงความคิดแตกต่างจากความคิด 
ของตนเอง........................................... 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
12. มีความอยากรู้อยากเห็น และอยาก 

คน้หาความจริง................................... 
 
.............. 

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

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

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

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

13. มีความมานะพยายามท่ีจะสืบคน้ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ โดยไม่ 
ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค............................... 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
14. มีความรับผดิชอบต่อผลการคิดของ 

ตนเอง................................................ 
 
.............. 

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

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

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

 
................ 
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 ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

 
ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาวชิาชีพครู 
ทีมี่ต่อการเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5 ระดบั  โดยพิจารณาจากเกณฑร์ะดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
  5 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2. แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผิด และประสงคจ์ะทราบว่าผูต้อบเป็นใคร   
จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัศึกษา ทั้งน้ีใหน้กัศึกษาอ่านพิจารณาและตดัสินใจตอบดว้ยตนเองตามความ
เป็นจริง 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษา 
 

  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

 ด้านเนือ้หาสาระ      
1. เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสม 

กบัความสามารถของนกัศึกษา............ 
 

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

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

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

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

............. 
2. เน้ือหาสาระจดัไดต้รงตามความ 

ตอ้งการจ าเป็น.................................... 
 

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

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

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

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

............. 
3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอ 

ต่อการน าไปเป็นพื้นฐานของ 
การเรียนรู้............................................ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
4. เน้ือหาสาระมีความเป็นปัจจุบนั.......... .............. ............. ............. ............. ............. 
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  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบ 

     

5. การทบทวนประสบการณ์เดิมท าให ้
เกิดการเช่ือมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่.. 

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

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

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

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

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

6. การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียน 
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน.............. 

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

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

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

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

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

7. การศึกษากรณีศึกษาแต่ละกรณี 
ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์วิชาชีพครู... 

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

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

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

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

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

8. ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและ 
ระหวา่งกลุ่มท าใหเ้กิดมุมมอง 
ความคิดหลากหลาย............................ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
9. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

เอ้ือต่อการพฒันาการคิดและ 
ตดัสินใจ............................................. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
10. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

เอ้ือต่อการประยกุตค์วามรู้สู่ 
การปฏิบติังานครู................................ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
11. ระยะเวลาการจดักระบวนการเรียนรู้ 

ตามรูปแบบมีความเหมาะสม.............. 
 

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

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

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

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

............. 
12. บรรยากาศการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

เป็นบรรยากาศเชิงบวก....................... 
 

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

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

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

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

............. 
 ด้านส่ือประกอบรูปแบบ      

13. เอกสารกรณีศึกษามีความน่าสนใจ 
ชดัเจนและท าความเขา้ใจได.้.............. 

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

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

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

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

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

14. ประเดน็ค าถามของกรณีศึกษาแต่ละ 
กรณีส่งเสริมการคิดและการ 
ตดัสินใจ............................................. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
15. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ประกอบการน า 

เสนอและการปฏิบติัมีความครบถว้น 
เพียงพอ.............................................. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

261 

 

  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

 ด้านประโยชน์และความพงึพอใจ 
ทีไ่ด้รับ 

     

16. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันา 
ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
ศาสตร์การเรียนการสอน.................... 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
17. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันา 

ทกัษะการคิดพื้นฐานและการคิด 
อยา่งมีวจิารณญาณ.............................. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
18. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันา 

บุคลิกภาพทางวิชาการและการให ้
เหตุผลทางวชิาการ.............................. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
19. การเรียนรู้ตามรูปแบบจะช่วยให ้

สามารถปฏิบติังานครูไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล............ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

............. 
20. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ตาม 

รูปแบบการสอนในภาพรวม............... 
 

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

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

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

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

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

 
 ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

262 

 

ประเด็นสนทนากลุ่ม 
 

เกีย่วกบัรูปแบบการสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
 
ส่วนที่ 1  ผูร่้วมสนทนากลุ่ม  ประกอบดว้ย 
1 .……………………………………………………………………………………………………. 
2. .…………………………………………………………………………………...………………. 
3. .…………………………………………………………………………………………………… 
4. .………………………………………………………………………………….……………….. 
5. .…………………………………………………………………………………………….…….. 
 
ส่วนที่ 2  ประเดน็การสนทนากลุ่ม 
 
ประเดน็ท่ี 1  องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 
                     องคป์ระกอบใดท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง อยา่งไร 
 
ประเดน็ท่ี 2  การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน มีความเหมาะสมหรือไม่   
                      มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่   หรือควรปรับปรุงอยา่งไร 
 
ประเดน็ท่ี 3  ผลการใชรู้ปแบบการสอนช่วยพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้
                     ในระดบัใดและเป็นอยา่งไร 
 
ประเดน็ท่ี 4  ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนและการน ารูปแบบการสอนไปใช ้
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 แบบบันทกึสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์  
 การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักศึกษาวชิาชีพครู 

(Reflective Journal) 
 

ค าช้ีแจง :   
 1.  การเขียนบนัทึกน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันานักศึกษา ทั้งน้ีไม่มีผลต่อ
คะแนนรายวิชา จึงขอใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกอยา่งอิสระ ตามความเป็นจริง 
 2.  ให้นักศึกษาเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ี เกิดข้ึนระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบ      
การสอนแต่ละคร้ัง 
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แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียน 

การสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
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กรณศึีกษา 
ประกอบการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

ของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 
 

 
 
 

นายปรณฐั   กจิรุ่งเรือง 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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กรณศึีกษาที ่ 1 
คุณพ่อคุณแม่ครับ เราก าลงัจะไปทางไหนกนั 

 
 
 โรงเรียนพฒันวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งใหม่ เปิดรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
เป็นปีแรก โรงเรียนน้ีจัดตั้ งข้ึนโดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนขนาดใหญ่แห่งหน่ึง      
เป็นโรงเรียนในฝันของอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ท่ีเกษียณอายรุาชการแลว้ กลุ่มหน่ึงท่ีอาสาสมคัร
มาเป็นกรรมการก่อตั้งและด าเนินการ แนวคิดทางการสอนในระดับประถมศึกษาจึงปรากฏใน
โรงเรียนน้ี ทั้งดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก หลกัสูตร การสอน และการบริหารจดัการ 
โรงเรียน เป็นตน้ แนวคิดหลกัในการพฒันาผูเ้รียนเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ท่ีเนน้การพฒันาพหุปัญญาพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพเหมาะสมกบัจิตวิทยาการ
เรียนรู้และพฒันาการตามวยั เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้สมบูรณ์พร้อมในวนัขา้งหนา้ โรงเรียนแห่งน้ี   จึง
ไม่เนน้วิชาการท่ีเกินขอบเขตของหลกัสูตรและความพอดีของหลกัสูตร 
 ระยะแรกนั้น ผูป้กครองต่างใหค้วามสนใจแนวคิดท่ีเนน้ฐานของการพฒันาผูเ้รียน และ
น าบุตรหลานมาเรียนมากมายจนเรียกได้ว่าเกินจ านวนรับ เม่ือเวลาผ่านไป ครบภาคเรียนแรก 
ผูป้กครองบางส่วนเร่ิมคาดหวงัใหโ้รงเรียนทบทวนแนวคิดและหนักลบัมา เนน้วิชาการ อ่าน เขียน 
และเรียนคิดค านวณ เพราะเขาเหล่านั้นเปรียบเทียบการเรียนรู้เฉพาะดา้นเน้ือหาวิชาของบุตรหลาน
ตนกบันักเรียนในโรงเรียนรอบขา้งท่ีเน้นวิชาการอย่างเคร่งครัดจนเกินพอดี เน้ือหาอดัแน่น เด็ก
ไม่ไดเ้ป็นเดก็ตามวยั 
 ก่อนปิดภาคเรียน ผูป้กครองของนักเรียน จ านวนหลายคน ในชั้นของครูพศิน และ   
อินทิรา ซ่ึงสอนครูคู่ชั้นเดียวกนัมาพบผูบ้ริหารเพื่อแจง้ว่าจะขอน าบุตรออกจากโรงเรียนไปเรียน
โรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีเน้นวิชาการมากกว่า เพราะอยากให้ผูเ้รียนอ่านเขียนและคิดค านวณคล่องเพื่อ
สอบแข่งขนัในระดบัต่าง ๆ ไดต่้อไปดีกวา่จะรอใหเ้ป็นไปตามความพร้อมและความสามารถตามวยั 
ดงัแนวคิดและแนวทางการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งน้ี ตามความคิดของครูทั้งสองคนเห็น
พอ้งกันว่า เด็กทั้ งกลุ่มน้ี มีแนวโน้มและพฒันาการไปในทางท่ีดีแน่นอน หากได้อยู่เรียนต่อท่ี
โรงเรียนน้ีต่อไป ช่างน่าเสียดายโอกาสของเด็กเหล่านั้นเหลือเกิน เสียดายท่ีผูป้กครองไม่เขา้ใจ
แนวความคิดในการพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 2 
หลกัสูตรโรงเรียนชุมชนสามคัค ี

 
 
 โรงเรียนชุมชนสามคัคีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งใหม่ในสังกดัองค์การบริหาร  
ส่วนจงัหวดัแห่งหน่ึงในภาคกลาง เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการคาดหวงัให้เป็นตน้แบบดา้นหลกัสูตร
และการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกดัเดียวกนั โรงเรียนมีครูจ านวน 14 คน ซ่ึงต่างโอนยา้ย
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกดัเดิม เปล่ียนมาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง
สมคัรใจ ส่วนใหญ่เป็นครูท่ีสอนมานานตามหลกัสูตรเก่า ยกเวน้ ครูวิภาพรท่ีเพิ่งเรียนจบไดไ้ม่นาน
และสอบบรรจุรับราชการไดเ้ป็นปีท่ี 3  ปีการศึกษาท่ีจะถึงน้ี กระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนหลกัสูตร
ใหม่เป็นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรอิง   
มาตรฐาน โรงเรียนตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อใชใ้นโรงเรียน 
ในฐานะท่ีวิภาพรเป็นครูท่ีเรียนจบมาตามหลักสูตรการฝึกหดัครู 5 ปี เธอมีความรู้เร่ืองกระบวนการ
จดัท าหลกัสูตรดีกว่าใคร เธอจึงไดรั้บมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานวิชาการท่ีตอ้งจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาให้ส าเร็จทนัก่อนเปิดภาคเรียนท่ีก าลงัจะมาถึงในอีก 2 เดือนขา้งหนา้ วิภาพรจึงคิดว่า   
ไม่มีวิธีใดจะดีไปกวา่การปรับความคิดความเขา้ใจของครู เพราะครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร รวมทั้งการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เธอจึงปรึกษา
ผูบ้ริหารเพื่อก าหนดจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่เพื่อนครู ใหค้วามรู้พื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร
เพื่อท่ีครูแต่ละคนจะไดน้ าไปใชพ้ฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตนเอง 
ส าหรับครูสาวแลว้ งานน้ีเป็นงานท่ียิง่ใหญ่ ตอ้งประสานงานมากมายกบับุคคลในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนท่ีหลากหลายวยัและประสบการณ์ ตอ้งให้ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตร 
และตอ้งติดตามงานให้ส าเร็จลุล่วงอีก ทั้งยงัมีเง่ือนไขของระยะเวลาการด าเนินงาน วิภาพรควรท า
อยา่งไรใหง้านน้ีประสบความส าเร็จ 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 3 
เราจะสอนเนือ้หาอะไรให้เป็นไปตามหลกัสูตร 

  
 
 ปัจจุบนัทุกโรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีคณะครูไดร่้วมกนัพฒันา แมว้า่จะตั้งอยูบ่น
มาตรฐานการเรียนรู้เดียวกันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่หลักสูตรของ           
ต่างสถานศึกษากนัย่อมมีความโดดเด่น น่าสนใจ และทา้ทายความอยากรู้อยากเรียนแตกต่างกนั 
หลกัสูตรสถานศึกษาจึงเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความส าเร็จจากน ้ าพกัน ้ าแรงของครูทุกคนใน
โรงเรียน 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนของเรา มีการจดัหน่วยการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ การแบ่ง     
บทเรียนแตกต่างกนัไปบา้งจากในหนงัสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็สอนไดค้รบถว้น ปีน้ี
โรงเรียนของเราไดรั้บงบประมาณซ้ือหนงัสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี หนงัสือเล่มใดหนอท่ีจะ
เป็นเน้ือหาท่ีเหมาะสมของ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละวยั ครูทุกคน
ครุ่นคิดเพราะต้องให้ค  าตอบแก่รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ในการประชุมของโรงเรียนใน
วนัรุ่งข้ึน เพื่อสรุปค าตอบของครูทุกคนและจดัซ้ือหนงัสือไดท้นัก่อนวนัเปิดภาคเรียน 
 ในท่ีประชุมกลุ่มครูอาวุโสของโรงเรียนเสนอให้ซ้ือหนังสือเรียนของกระทรวง 
ศึกษาธิการในรายวิชาท่ีมีการจดัท าไวแ้ลว้ในวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา
และท่ีเหลือให้ซ้ือหนงัสือและแบบฝึกหัดของส านกัพิมพเ์อกชนแห่งหน่ึง เพราะโรงเรียนจะไดรั้บ
ส่วนลด และการบริจาคเป็นการคืนก าไรแก่โรงเรียนท่ีมากกว่าส านักพิมพ์คู่แข่งแห่งอ่ืน และท่ี
ส าคญัตวัแทนจ าหน่ายเป็นผูท่ี้คุน้เคยกบัทางโรงเรียนเป็นอยา่งดี  ผูบ้ริหารตดัสินใจสั่งซ้ือตามเสนอ 
แมว้่าครูหลายคนจะแสดงความคิดเห็นดว้ยกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพของหนังสือและความตรงตาม
หลกัสูตรกต็าม 
 ครูภูริทัต ในฐานะผูป้ฏิบัติคนหน่ึง มีความกังวลใจอยู่ไม่น้อย เขาก าลังเขียนแผน       
การจดัการเรียนรู้และเตรียมเน้ือหาความรู้เพื่อสอนในภาคเรียนถดัไป เขาคิดถึงหลกัการ แนวคิดใน   
การคดัเลือกเน้ือหาท่ีเคยเรียนมาสมยัปริญญาตรี เขาก าลงัจะพฒันาเน้ือหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรเพื่อเติมเตม็ในส่วนท่ีขาดไป และพิจารณาคดัเน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฏอยูต่าม
หนงัสือเรียนออกไป เขาควรจะท าอยา่งไรดีเพื่อสอนเน้ือหาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 4 
ความข้องใจของครูกานดา 

 
 
 การประชุมเก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สมศ. ของโรงเรียนพฒันปัญญา ซ่ึงทางโรงเรียนจดัข้ึนมีก าหนด 2 วนั การประชุมวนัแรกท าให้ครู
กานดาซ่ึงเป็นครูใหม่ท่ีเพิ่งจบการศึกษาจากสถาบนัฝึกหดัครูท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง รู้สึกคบัขอ้งใจกบั
หลายประเด็นท่ีไดรั้บฟังจากเพื่อนครูในขณะท่ีพวกเขาก าลงัสนทนาแลกเปล่ียนกนัในกลุ่มยอ่ย ใน
เร่ืองการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากเป็นครูใหม่ เธอจึงเป็นผูรั้บฟังท่ีดีและมีการ
แสดงความคิดเห็นตามสมควร คืนวนันั้นเธอกลบัมานั่งคิดทบทวนส่ิงท่ีได้รับฟังมา ซ่ึงมีหลาย
ประเด็นท่ีเธอยงัลงัเลสงสัยว่า การจดั  การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นรูปแบบหรือวิธีสอน  
วิธีหน่ึงท่ีครูทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเหมือนกนัจริงหรือ ตอ้งให้อิสระให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตาม
ล าพงัโดยครูคอยอ านวยความสะดวกจดัหาส่ือการเรียนรู้โดยไม่ตอ้งบรรยาย เพราะการบรรยาย  
เป็นการท่องจ าวิธีสอนท่ีเนน้บทบาทครูมากกว่านกัเรียนจริงหรือ และนกัเรียนไม่ตอ้งท่องจ า เพราะ
เห็นว่าเป็นวิธีท่ีไม่พฒันากระบวนการคิดจริงหรือ ยิ่งคิดทบทวนเท่าไรความคบัขอ้งใจก็ยิ่งเพิ่ม
ทวีคูณ เพราะนั่นเป็นเร่ืองส าคญัซ่ึงหมายถึงการเกิดหรือไม่เกิดการเรียนรู้ของเด็ก ๆ หลายคนมี             
เป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเคยเรียนมา เธอตอ้งท าอะไรสักอย่าง 
เธอจึงตดัสินใจว่า วนัรุ่งข้ึนจะน าเสนอขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งส าหรับทุกคน ไม่ว่าจะ
ท าไดม้ากหรือนอ้ยกต็าม เธอกจ็ะท าใหไ้ด ้   เธอจึงทบทวนความรู้จากเอกสารต าราทางการสอนท่ีมี
อยู ่พร้อมทั้งสืบคน้เพิ่มเติมจากฐานขอ้มูลในระบบอินเตอร์เนต และเตรียมเอกสารน าเสนอแก่เพื่อน
ครู ตลอดทั้งคืนนั้น กานดาจะท าส าเร็จไหม 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 5 
จะเลอืกวธีิสอนและเทคนิคอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 “อะไรเอ่ย  บา้นนอ้ยสีแดง  มีร้ัวแขง็แรงสีขาว”  เสียงของครูธนาก าลงัสนทนาซกัถาม
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยปริศนาค าทาย เขาก าลงัน าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองการรักษาความ
สะอาดของฟันในวิชาวิทยาศาสตร์ เหงือกและฟันครับ “เหงือกและฟันค่ะ” คุณครู นกัเรียนช่วยกนั
ตอบดว้ยแววตาเป็นประกายแสดงใหเ้ห็นถึงความอยากรู้อยากเรียน จากนั้นครูธนาไดน้ าแบบจ าลอง
ฟันมาให้นกัเรียนดู ประกอบการสนทนาซกัถามเก่ียวกบัฟัน ลกัษณะของฟันและวิธีการแปรงฟัน
ของนักเรียนแต่ละคน แลว้อธิบายและสาธิตวิธีการแปรงฟันท่ีถูกตอ้ง โดยใชแ้ปรงสีฟันของจริง
และแบบจ าลองฟันนั้น เขาแจกขนมโก๋ให้นกัเรียนรับประทานคนละค า สองค า เด็ก ๆ มีความสุข
กับการรับประทานมาก จากนั้ นให้นักเรียนแยกยา้ยกันแปรงฟัน โดยให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อ
ตรวจสอบความสะอาดของฟันซ่ึงกนัและกนั และนักเรียนให้อาสาสมคัรท่ีแปรงฟันไดส้ะอาด 
อธิบายและสาธิตวิธีแปรงฟัน รวมทั้งให้นักเรียนท่ีแปรงฟันยงัไม่สะอาดเท่าท่ีควร บอกวิธีการ  
แปรงฟันท่ีตนเองปฏิบติัและแกไ้ขการแปรงฟันของตนเองให้สะอาดข้ึน จากนั้นทุกคนร่วมกนั    
ร้องเพลงแปรงฟันและแสดงท่าทางประกอบเป็นการสรุปบทเรียน ก่อนมอบหมายงานให้นกัเรียน
เขียนแผนผงัแสดงขั้นตอนการรักษาความสะอาดของฟัน เดก็ ๆ ต่างวาดเป็นภาพบา้ง เขียนประกอบ
บา้ง เด็กสนุกและเกิดการเรียนรู้ การสอนของครูธนาช่างน่าประทบัใจพวกเราเหลือเกิน ใชเ้วลาได้
คุม้ค่า และบรรลุจุดประสงค ์ครูธนาภาคภูมิใจและคิดจะออกแบบการเรียนรู้ใหดี้เช่นน้ีทุก ๆ วนั 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 6 
จะเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรดี 

 
 
 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา ด้วยคะแนน         
ปานกลาง  ทศพล บรรจุเขา้รับราชการครูไดใ้นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหน่ึง เขาตอ้ง
รายงานตวัเขา้ท างานและเร่ิมงานสอนในปีการศึกษาท่ีก าลงัจะมาถึง ดงันั้น ในช่วงปิดภาคเรียน   
เขาจึงเขา้โรงเรียนเพื่อช่วยครูรุ่นพี่ตรวจขอ้สอบ และรวบรวมคะแนนผลการเรียน ตลอดจนงาน
ธุรการและโครงการต่าง ๆ นั้นถือเป็นการสร้างความคุน้เคยและฝึกประสบการณ์ก่อนปฏิบติังาน
จริง 
 จากการประชุมของโรงเรียน ผูอ้  านวยการมอบหมายให้ครูทศพล สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 4 ชัว่โมง และวิทยาศาสตร์ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีจ านวน             
3 หอ้งเรียน ครูทศพลไม่มีความมัน่ใจตนเองเท่าไรนกัว่าจะสามารถสอนไดดี้หรือไม่ เพราะแทจ้ริง
แลว้  เขานั้นถนัดสอนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษามากกว่า เพราะมีประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร้ังยงัเป็นนักศึกษามาพอสมควร ชีวิตจริงของความเป็นครูมาถึงแล้ว           
เขาปฏิญาณว่าจะพยายามท าให้ดีถึงไม่ไดส้อนในวิชาท่ีชอบ แต่ตอ้งชอบในวิชาท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหส้อน 
 ทศพลคิดวางแผนเตรียมการสอนไวแ้ต่เน่ิน ๆ เขาทบทวนประสบการณ์จากการเรียนท่ี
ผ่านมาเก่ียวกับขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เขารู้สึกว่าเป็นเร่ืองยากกว่าจะเขียนได ้           
แต่ละแผน เม่ือยงัเรียนอยู่ตอ้งท าแผนการสอนส่งอาจารยก์็คดัลอกบา้งและปรับปรุงจากของรุ่นพี่
และของส านักพิมพเ์อกชนบา้ง ปีน้ีหลกัสูตรเปล่ียนใหม่แผนการสอนท่ีวางจ าหน่ายยงัไม่มี และ       
ไม่มีแผนรุ่นพี่ใหดู้เป็นตวัอยา่ง เม่ือสอบถามจากครูรุ่นพี่ในโรงเรียน ก็แนะน าใหเ้ขียนเพียงคร่าว ๆ 
ส าหรับส่งฝ่ายวิชาการก็พอ เพราะหลายคนก็ท าเช่นนั้น ทศพลควรจะท าแผนการจดัการเรียนรู้
อยา่งไรดี 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 7 
ตั้งใจเรียนกนัดีไหมครับ 

 
 
 คมสนั   เป็นครูหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่  บิดาและมารดาของเขาเป็นครูประถมศึกษา   เขาจึง
ชอบเรียนครูและชอบสอนเด็กเล็ก ๆ มาตั้งแต่ตน้  เขามีประสบการณ์การสอนในชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย  โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอห่างไกลมาระยะเวลาหน่ึง  ปีน้ีคมสันไดรั้บการอนุมติั
ใหย้า้ยกลบัภูมิล าเนาซ่ึงอยูใ่นอ าเภอเมือง ตามท่ีเคยร้องขอไวเ้ม่ือหลายปีก่อน เขาไดส้อนท่ีโรงเรียน
อนุบาลประจ าจงัหวดัในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพราะครูในชั้นนั้นเพิ่งเกษียณอายุราชการไป จาก
เดิมเขาเคยสอนนักเรียนท่ีโรงเรียนในชนบท ซ่ึงนักเรียนในแต่ละชั้นปีมีเพียงไม่ก่ีคน เขาตอ้ง
ปรับเปล่ียนมาสอนนักเรียนท่ีมีถึง 40 คน และนักเรียนซุกซน นักเรียนวุ่นวาย นักเรียนไม่ฟัง 
นกัเรียนส่งเสียงดงัแข่งกบัครู หา้มเท่าไรก็ไม่ช่วยใหดี้ข้ึน คมสันควบคุมชั้นเรียนไม่ได ้ คมสันรู้สึก
เป็นกงัวลใจท่ีสุด บ่อยคร้ังท่ีครูรุ่นพี่ขา้งห้องรู้สึกขดัใจอยูบ่า้ง เพราะเสียงดงัรบกวนการสอน และ
เดินมาช าเลืองมองเป็นระยะ มาช่วยควบคุมชั้นเรียนบา้งโดยดุว่าเด็ก ๆ ดว้ยสีหนา้และน ้ าเสียงท่ีเด็ก 
ๆ รู้สึกเกรงกลวั แต่สกัพกัเม่ือเขากลบัไปแลว้ นกัเรียนกแ็สดงพฤติกรรมอยา่งเดิม คมสนัไม่เห็นดว้ย
กบัวิธีการก ากบัพฤติกรรมในเชิงลบดงัเช่นท่ีเห็นครูรุ่นพี่ใชก้นัอยูเ่ท่าใดนกั เพราะเขาเป็นครูรุ่นใหม่ 
เขาเป็นความหวงัของสังคม เขาตอ้งมีวิธีการท่ีดีกว่า เขาก าลงันึกถึงเทคนิควิธีการเตรียมเด็กใหส้งบ
ท่ีไดเ้คยเรียนและฝึกมา คมสนัจะแกปั้ญหาน้ีใหไ้ดอ้ยา่งเร่งด่วนดว้ยตวัเอง 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 8 
อุบัตเิหตุรายสัปดาห์ 

 
 
 บา้นคุณครูเป็นช่ือของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม เพราะเป็น
โรงเรียนเปิดใหม่ อาคารสถานท่ีตกแต่งสวยงามสะอาดตา พื้นท่ีใชส้อย สนามหญา้ และสนามกีฬา 
กวา้งขวาง เหมาะสมเกินกว่าสัดส่วนของนักเรียนท่ีมีเพียงห้องละ 25 คน ครูประจ าชั้น และ           
ครูประจ าวิชา เป็นครูหนุ่มสาวท่ีเพิ่งจบการศึกษามาไม่นาน แมย้งัไม่มีประสบการณ์ แต่มีความรู้
ความสามารถ  ซ่ึงพิจารณาได้จากเกียรตินิยมท่ีทุกคนได้รับในระดับปริญญาตรี ทุกคนมีความ
เช่ือมัน่ในคุณวุฒิของตนเอง และปฏิบติังานวิชาการไดไ้ม่บกพร่อง แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรายสัปดาห์ 
คือ อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอกับนักเรียนนับตั้งแต่การพลดัตกหกลม้เล็ก ๆ น้อย ๆ จนกระทัง่     
เลือดตกยางออก ตอ้งน าตวัส่งโรงพยาบาล ซ่ึงลว้นเกิดข้ึนจากความอยากรู้อยากลอง ความซุกซน    
มีพลงัมาก และความตอ้งการ  การเคล่ือนไหวตามลกัษณะธรรมชาติ ตามวยัของเด็กประถมศึกษา
ตอนตน้นั่นเอง ในวนัน้ีเหตุการณ์รุนแรงท่ีสุดท่ีเคยมี เกิดข้ึนในช่วงเวลาพกักลางวนั ในพื้นท่ีเวร
รับผิดชอบของครูภทัราวรรณ นกัเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 คนหน่ึงตกลงมาจากเคร่ืองเล่น
ไมข้นาดใหญ่กลางสนาม   แมจ้ะไม่สูงมาก   แต่ศีรษะของเขากระทบเขา้กบัพื้นสนามหญา้เทียม  
ภทัราวรรณไม่ทนัเห็นเหตุการณ์ในขณะท่ีนกัเรียนคนนั้นตกลงมา เธอมองเห็นนกัเรียนมุงดูอะไร
สักอย่าง จึงเดิน เขา้ไป และพบว่ามีนักเรียนหญิงตกจากเคร่ืองเล่น นั่งร้องไห้อยู่ ซ่ึงมองไม่เห็น
บาดแผลภายนอก เธอซกัถามนกัเรียนในท่ีนั้นพอเป็นพิธี แลว้ก็ส่งนกัเรียนข้ึนหอ้งไปเรียนตามปกติ
โดยไม่แจ้งอาจารยท่์านอ่ืนทราบแต่อย่างใด   เด็กหญิงคนดังกล่าวนั่งเรียนด้วยความเซ่ืองซึม        
ไม่พูดจา จนครูประจ าชั้นสังเกตเห็นได ้แต่ก็ไม่ไดใ้ห้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะคิดว่าเด็กคงเล่น
จนเหน่ือยลา้ วนัรุ่งข้ึนนักเรียนหญิงคนนั้นไม่มาโรงเรียน ผูป้กครองแจง้ทางโรงเรียนว่าเธออยู่
โรงพยาบาล ตอ้งตรวจเช็คสมอง สมองของเธอไดรั้บความกระทบกระเทือน แมจ้ะไม่หนกัแต่ก็ตอ้ง
พกัฟ้ืนอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ ผูป้กครองไม่เรียกร้องเอาเร่ืองเอาผดิ  แต่เรียกร้องใหคุ้ณครูช่วยกนัดูแล
นกัเรียนใหใ้กลชิ้ด และหวงัใหเ้ร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์เตือนใจบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 9 
เดก็ไม่ส่งงาน : ความรับผดิชอบของใคร 

 
 
 ลคันา ยา้ยมาเป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ของโรงเรียนเทศบาลท่ีมีช่ือเสียง   
แห่งหน่ึงในจงัหวดั สอนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เธอเป็นคนเรียนเก่ง มีความตั้งใจและมี
ความคาดหวงักบันกัเรียนสูง เธอมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครูลคันาเตรียมการสอน
เป็นอย่างดี และออกแบบการวดัและประเมินผลโดยมีคะแนนการสอบและผลงานภาคปฏิบติัใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม ส าหรับงานภาคปฏิบติัแต่ละช้ิน เธอออกแบบในลกัษณะบูรณาการความรู้
ทกัษะ สะทอ้นผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้น แต่ละงานจึงเป็นงานส าคญัตามแนวคิด
การออกแบบการสอนแบบยอ้นกลบั (Backward Design) การสอนในชั้นเรียนของครูลคันามีความ
ชดัเจนดี มีความจริงจงัและเคร่งครัดในกฎกติกา แต่ก็ยงัมีบรรยากาศเชิงบวกให้พบเห็นได ้เด็ก ๆ 
ตั้ งใจเรียนกับครูลคันาดีพอสมควร แต่เด็ก ๆ ส่งงานครูลคันาไม่ครบจ านวน ทั้งท่ีเป็นงานเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และงานส าหรับการประเมิน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีต่อเน่ืองของครูลคันาเร่ือยมา ครูลคันา
ติดตามงานเด็กท่ียงัไม่ส่งเพียงคร้ังหรือสองคร้ังตามความเหมาะสมตามกฎกติกาท่ีวางไวเ้ท่านั้น 
โดยถือเป็นความรับผดิชอบและเป็นการฝึกความรับผดิชอบของเดก็ท่ีก าลงัยา่งเขา้สู่วยัรุ่น ก่อนสอบ
ปลายภาคเรียน  นกัเรียนท่ียงัส่งงานไม่ครบถว้นถึงหน่ึงในสามของห้อง เธอตดัสินใจรวมคะแนน
เกบ็และคะแนนสอบเพื่อตดัสินผลการเรียนโดยไม่ลงัเล 
 วนัน้ีเป็นวนัประกาศผลสอบ ลคันาก าลงัพบปัญหา เด็ก ๆ เสียใจท่ีเห็นเกรดในสมุด
รายงานผลการเรียนซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทยและ
สังคมศึกษา  เธอเสียใจอยูเ่หมือนกนัท่ีเห็นแววตาของเด็กเศร้าสร้อย ผูป้กครองรวมตวักนัมาขอพบ
เธอเร่ืองผลการเรียนของบุตรหลานท่ีได้ในเกณฑ์ต ่า ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนต่อในระดับ
มธัยมศึกษา เธอยึดมัน่ในหลกัวิชาการท่ีใช้และให้ค  าอธิบายไปตามนั้น ผูป้กครองไม่ฟังเหตุผล
เพราะเห็นว่าเป็นหนา้ท่ีของครูในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียน เร่ืองน้ีตอ้งถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ผูป้กครองก าลงัจะไปร้องเรียนครูลคันา 
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ประเด็นอภิปราย 
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เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 10 
เหตุเกดิทีโ่รงเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 โรงเรียนเพลินปัญญาของพวกเราไดรั้บคดัเลือกจากเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 ให้เป็น
โรงเรียนตน้แบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนต ตลอดจนเคร่ืองฉายท่ีทนัสมยัครบชุด   
ครบทุกห้องเรียน ผูบ้ริหารแจง้นโยบายให้ครูทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้ งการน าเสนอ
เน้ือหาความรู้ผ่าน แผนภูมิ ภาพ ใบงาน และใบกิจกรรมให้ผลิตและฉายผ่านระบบเทคโนโลยี
ทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากส่ือท่ีทนัสมยัและสามารถบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไดอี้กประการหน่ึง ครูทั้งโรงเรียนไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะครูรุ่นเก่าท่ี
ไม่มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดีเพียงพอ   ส่ือท่ีครูเหล่านั้นผลิตจึงขาดคุณภาพ              
การน าไปใชไ้ม่ราบร่ืนสมบูรณ์แบบอยา่งท่ีควรจะเป็น 
 ครูฐิติ  ครูสุรทิน  และครูป่ินผกา  ครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่เป็นครูพนัธ์ุใหม่ ซ่ึงเป็นนกัเรียน
ทุนการผลิตครูของกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุรับราชการในโรงเรียนน้ีมาเป็นเวลา 3 ปีแลว้ พวกเขา
ไม่เห็นดว้ยกบันโยบายของผูบ้ริหารดงักล่าวทั้งหมดทุกประเดน็ เพราะตามทฤษฎีและหลกัการ 
การสอนระดบัประถมศึกษานั้น ผูเ้รียนควรไดเ้รียนจากส่ือท่ีหลากหลายทั้งจากของจริง  จากการ
สัมผสัและสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ พวกเขารวมตวักนัเขา้พบ
ผูบ้ริหารเพื่อขอโอกาสช้ีแจงในประเด็นดงักล่าว เพื่อให้เกิดการทบทวน แต่แลว้ก็ไม่เกิดผลใด ๆ 
ทั้งส้ิน เขาทั้งสามคนกลายเป็นคนหัวแข็งในสายตาผูบ้ริหาร และเพื่อนครู ถึงแมว้่าจะมีเพื่อนครู
บางส่วนท่ีเขา้ใจและเห็นใจ แต่ก็แสดงออกไม่ได ้ ครูฐิติ  ครูสุรทิน  และครูป่ินผกา  ก าลงัขาดขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน และสบัสนระหว่างการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติั แต่พวกเขาก็ไม่ทอ้ถอย
แต่อยา่งใดพวกเขาก าลงัคิดหาทางออกใหม่ท่ีเหมาะสมกบับริบท 
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กรณศึีกษาที ่ 11 
วดัและประเมนิผลอย่างไรให้เป็นธรรม 

 
 อุษา เป็นครูท่ีเรียนจบสาขาวิชาการประถมศึกษา เธอชอบและมีความสามารถทาง
ภาษาไทยมาตั้งแต่สมยัเรียน เธอเป็นครูประจ าชั้นและสอนภาษาไทยมาหลายปี และเคยไดรั้บรางวลั
ครูภาษาไทยดีเด่นในระดบัอ าเภอ เธอภาคภูมิใจและมีความเช่ือมัน่ในแนวทางการสอนของตนเอง 
ปีการศึกษาท่ีก าลงัจะมาถึง เป็นปีท่ีมีการปรับเปล่ียนแนวคิดการเรียนการสอน และการประเมิน      
ท่ีเรียกว่า การออกแบบการเรียนการสอนแบบยอ้นกลบั หรือ Backward Design ทุกโรงเรียนมุ่ง
เตรียมความพร้อมเพื่อให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงนั้น รวมทั้งโรงเรียนของครูอุษา ท่ีทุก ๆ คนใน
โรงเรียนก าลงัลงัเลสงสัย รวบรวมเอกสาร ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนซ่ึงเป็นจุดเน้นตามแนวทางดงักล่าว ซ่ึงเป็นการท าเพราะตอ้งท าโดยระบบ 
ไม่ใช่เพราะความอยากท า ครูอุษาจึงไม่เต็มใจท าเท่าท่ีควร เธอจึงปฏิบติัอย่างท่ีเคยปฏิบติัเสียเป็น
ส่วนใหญ่ 
 ปีน้ี ครูอุษาสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นห้องท่ีผลการเรียนดีท่ีสุดของ
โรงเรียน นกัเรียนมีความตั้งใจ ผูป้กครองก็ใส่ใจการเรียนการสอน การสอบกลางภาคเรียนแรก เธอ
ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อส่ิงดี ๆ ท่ีมีในจังหวัดของเขา เธอมีความต้องการวัด
ความสามารถทั้งดา้นการเรียน การส่ือสาร ส่ือความหมาย และความคิดสร้างสรรค ์หัวขอ้ท่ีก าหนด
จึงค่อนขา้งเปิดกวา้ง แต่ก็ไม่เกินความสามารถของนักเรียนในห้องของเธอ หลงัจากตรวจให้
คะแนนเป็นท่ีเรียบร้อย นกัเรียนในหอ้งไดค้ะแนนแตกต่างกนัมาก แมว้่านกัเรียนส่วนใหญ่จะอยูใ่น
เกณฑ์ผ่านก็ตาม นักเรียนและผูป้กครองซักถามครูอุษาด้วยความอยากรู้ข้อผิดพลาดเพื่อหา         
แนวทางแกไ้ข ค าตอบท่ีเธอใหก้บัผูป้กครอง  แต่ละคร้ัง แต่ละคน ไม่สอดคลอ้งตรงกนั เธอมีเกณฑ์
การให้คะแนนอยา่งไร มีหรือไม่ ผูป้กครองทุกคนไม่แน่ใจ แต่ดว้ยความเกรงใจกนัทุกฝ่ายจึงปล่อย
ผา่นเร่ืองน้ีไปไม่เกิดเร่ืองราว ส่วนครูอุษานั้นรู้สึกคบัขอ้งใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดมาก เธอมีความเป็น
เลิศทางการสอนภาษาไทย สายตาของเธอแหลมคมพอท่ีจะตรวจงาน และตดัสินใจไดว้า่นกัเรียนคน
ไหนควรไดค้ะแนนเท่าไร เหตุใดจึงไม่เช่ือเกณฑข์องเธอ 
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 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 12 
ออกข้อสอบอย่างไรให้เหมาะสม 

 
 
 ณ  โรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง โรงเรียนน้ีมีความพร้อมทั้ง
ระบบบริหาร ระบบวิชาการ และกิจการนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
ผูป้กครองและนักเรียนจึงเป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีมีคุณภาพ เด่นเดือนเป็นครูคนใหม่ท่ีมาสอบคดัเลือก  
เป็นครู เธอมีประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนเอกชนเลก็ ๆ มาบา้ง ในราว 2 ปี โดยผูส้อนใน
ชั้ นประถมศึกษาตอนปลาย ส าหรับท่ีโรงเรียนแห่งน้ี เธอได้รับมอบหมายให้สอนในชั้ น
ประถมศึกษา    ปีท่ี 1 ท าหนา้ท่ีเป็นครูประจ าชั้นและสอนวิชาสังคมศึกษา การจดัการเรียนรู้ของเธอ
ในระยะเวลาท่ีผ่านมาก่อนสอบกลางภาคเรียนด าเนินไปไดด้ว้ยดีโดยมีขอ้จ ากดัเพียงเล็กน้อยใน
เร่ืองของการควบคุมชั้นเรียน การส่ือสารกบันกัเรียน และกิจกรรมท่ีดูราบเรียบ ไม่เร้าความสนใจ  
ซ่ึงผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการไดส้ังเกตการสอนและช้ีแนะใหป้รับแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าว แต่หลงัจากสอบ
กลางภาคเรียนแลว้ ผลการเรียนของนกัเรียนในความรับผดิชอบของครูเด่นเดือนออกมาในเกณฑท่ี์
ไม่น่าพึงพอใจ ผูป้กครองรวมตวักนัเรียนร้องให้เปิดเผยขอ้สอบและการตรวจใหค้ะแนน เด่นเดือน
หนกัใจมากกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพราะไม่รู้ดว้ยซ ้ าว่าเธอท าส่ิงใด ผดิพลาดไปอยา่งไรกบัการสอบ
คร้ังน้ี 
 เด่นเดือน ถูกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการเรียกพบเพื่อช้ีแจง ซ่ึงไดพ้บวา่ขอ้สอบของเธอ
นั้นเป็นแบบอตันัยชนิดเขียนอธิบายสั้น ๆ ออกขอ้สอบตามจุดประสงคทุ์กประการ โดยมีตาราง
วิเคราะห์ขอ้สอบยืนยนั ขณะท่ีสอบเธอจะอ่านโจทยใ์ห้นกัเรียนฟังและเวน้ระยะเวลาให้เขียนตอบ     
เธอยนืยนัว่าขอ้สอบท่ีใชเ้ป็นขอ้สอบท่ีดี เอ้ือต่อการคิด เป็นไปตามรูปแบบของการวดัและประเมิน
แนวใหม่ และสามารถใชว้ดัการคิดวิเคราะห์และเขียนดว้ยอีกประการหน่ึง รองผูอ้  านวยการขอร้อง
ให้เธอศึกษาทบทวนความคิดอีกคร้ังหน่ึง ขอ้สอบน้ียงัมีขอ้จ ากดั หากพิจารณาในแง่วุฒิภาวะของ
เดก็ และนดัหมายท าความเขา้ใจกนัในวนัถดัไป 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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กรณศึีกษาที ่ 13 
การพฒันาวทิยฐานะของครูดลชัย 

 
 
 ดลชัย เป็นครูรุ่นใหม่ท่ีรักความกา้วหน้าทางวิชาชีพครู   เขามีความใฝ่ฝันจะเป็นครู         
วิทยฐานะตั้งแต่เร่ิมท างาน เขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถคนหน่ึงในโรงเรียน แนวโนม้ในการ
พฒันาตนและพฒันางานมีอยูไ่ม่นอ้ยเลยในตวัเขา 
 ดลชัยปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ไม่บกพร่อง  ทั้ งด้านงานสอน งานธุรการ        
งานกิจการนักเรียน และงานท่ีผูบ้ริหารมอบหมายให้ท า แต่เขาไม่ริเร่ิมงาน ไม่อาสางานของ
โรงเรียน เพราะเขาตอ้งการเวลาส าหรับการท าวิทยฐานะ เวน้แต่การเตรียมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
บางคนในชั้นเพื่อเขา้ประกวดหรือแข่งขนั เขาจะท าเตม็ท่ีเพื่อให้ไดรั้บรางวลัซ่ึงจะสร้างช่ือเสียงให้
ทั้งนักเรียนและตวัเขา ส่วนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นก็จะได้รับการสอนตามปกติทัว่ไป ซ่ึงครบ
เน้ือหาตามหลกัสูตร ดลชยัสนใจจะพฒันาและศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการบวก ลบ คูณ หาร 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพราะเป็นเน้ือหาท่ีพฒันาแบบฝึกไดง่้าย ส าหรับสาเหตุท่ีเขาอยากท า
แบบฝึกเพราะครูรุ่นพี่หลาย ๆ คนไดเ้ล่ือนวิทยฐานะแลว้ดว้ยการพฒันาแบบฝึกในวิชา    ต่าง ๆ เขา
มีแนวทางจากการดูตวัอย่างผลงาน แมมิ้ไดค้ดัลอก แต่ก็เป็นการเลียนแบบอย่างมีศิลปะ เขาดูแนว
ทางการสร้างแบบฝึกจากแบบฝึกหดัของส านกัพิมพห์ลายแห่ง แลว้น ามาผสมผสานเป็นนวตักรรม
ของตนเอง เขาทดลองสอนโดยใชแ้บบฝึกในภาคเรียนน้ี เด็ก ๆ จะเรียนจากแบบฝึกของเขาแทน
แบบฝึกของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือส้ินสุดการทดลองปรากฏว่า นกัเรียนท าคะแนนจากแบบฝึก
ของเขาไดดี้ แบบฝึกน้ีไม่มีปัญหาอะไร แต่ดลชยัไม่ผา่นการประเมินวิทยฐานะ โดยคณะกรรมการ
ประเมินมีขอ้สังเกตหลกัว่า งานน้ีไม่เป็นงานออกแบบการเรียนการสอนจากสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง 
เป็นการท าตามความสนใจส่วนตวัของครู ขาดความคิดสร้างสรรค์ และไม่เกิดคุณค่าแก่แวดวง
วิชาการเท่าท่ีควรจะเป็น ดลชยัผดิหวงั ดลชยั  เสียใจ ดลชยัคิดจะฟ้องร้องคณะกรรมการประเมิน 
ผลงาน 
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ประเด็นอภิปราย 
 1.  สาระส าคญัของเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีศึกษา มีอะไรบา้ง  
เป็นอยา่งไร  การคดัเลือกเก่ียวกบักรณีศึกษาน้ีมีเป้าหมายอยา่งไร  
 2.   จากกรณีศึกษาท่ีก าหนด มีปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ 
ในประเดน็ใดบา้ง  ประเดน็ใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
เพราะเหตุใด 
 3. มีวิธีการใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  
หรือคน้ควา้หาค าตอบ 
 4. ศาสตร์การเรียนการสอน ท่ีน ามาใชส้นบัสนุนการแกปั้ญหา หรือหาค าตอบ 
มีอะไรบา้ง มีสาระส าคญัอยา่งไร 
 5.    วิธีการหรือค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ศาสตร์การเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจดงักล่าวมีอะไรบา้ง  มีสาระส าคญัอยา่งไร 
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(ตัวอย่าง) 
แผนการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบการสอนโดยใช้กรณศึีกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

ของนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
 
 

 
 
 

นายปรณฐั   กจิรุ่งเรือง 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 3 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาปรัชญาการศึกษา                เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 1  คุณพอ่คุณแม่ครับ  เราก าลงัจะไปทางไหนกนั 
 
สาระส าคญั 
 ปรัชญาการศึกษาไทยมี 5 ปรัชญา ได้แก่  สารัตถนิยม  นิรันตรนิยม  พิพฒันนิยม        
อตัถิภาวนิยม และปฏิรูปนิยม การจดัการประถมศึกษาเป็นการผสมผสานปรัชญาการศึกษามาเป็น
แนวทางส าหรับการประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษาอย่างเหมาะสมกบับริบท
ความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 
 
จุดประสงค์ 
 1. นักศึกษาอธิบาย ความหมาย ความส าคญั และแนวคิดทางการจดัการเรียนรู้ของ
ปรัชญาการศึกษาแต่ละปรัชญาได ้
 2. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 3. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมายและความส าคญัของปรัชญาการศึกษา 
 2. ปรัชญาการศึกษาไทย แนวสารัตถนิยม นิรันตรนิยม พิพฒันนิยม อตัถิภาวนิยม 
และปฏิรูปนิยม 
 3. การน าปรัชญาการศึกษาไปประยกุตใ์ช ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัปรัชญาการศึกษา 
พร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัปรัชญาแนวคิดการจดั
หลกัสูตรและการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม  
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 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนการสอนของนกัศึกษาว่าเคย
น าปรัชญาการศึกษามาใชท้ั้งโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวับา้งหรือไม่   อยา่งไร เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์
ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง คุณพ่อคุณแม่ครับ เราก าลงัจะไปทางไหนกนั 
ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้  รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาปรัชญา
การศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 1 เร่ือง คุณพ่อคุณแม่ครับ  เราก าลงัจะไปทางไหนกนั และ
ประเดน็อภิปราย 
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 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษารายบุคคล 
 4.  ใบความรู้ เร่ือง ปรัชญาการศึกษาไทย 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  ปรัชญาการศึกษาไทย 

 

 
 ค าว่า “ปรัชญา” ในภาษาไทยเป็นค าภาษาสันสกฤต หมายถึง “ความรู้อนัประเสริฐ” 
ส่วนในภาษาองักฤษใชค้  าว่า Philosophy ซ่ึงหมายถึง ความรัก การศึกษา การแสวงหาความรู้ หรือ
เร่ืองบางเร่ืองและสาเหตุท่ีมาของความรู้นั้ น ส าหรับปรัชญาการศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือ
อุดมการณ์ท่ีน ามาใช้วางแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีความรู้ ค่านิยม และ
คุณลกัษณะตามแนวคิดหรืออุดมการณ์ท่ียดึถือ 
 การจดัการศึกษาของไทยท่ีผ่านมาแต่ละช่วง แต่ละสมยั ก็ได้วางรากฐานโดยอาศยั
ปรัชญาการศึกษาแตกต่างกันไป การจดัการศึกษาในบางช่วงมองเห็นปรัชญาบางปรัชญาอย่าง
ชดัเจน แต่บางช่วงก็จดัการศึกษาในรูปของการผสมผสานปรัชญาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม  
พอท่ีจะสามารถจ าแนกปรัชญาท่ีเป็นพื้นฐานของการประถมศึกษาไทยท่ีผ่านมาไดเ้ป็น 5 ปรัชญา   
ดงัต่อไปน้ี 
 1. สารัตถนิยม (Essentialism) ปรัชญาการศึกษาประเภทน้ีถือว่า ความรู้ ทักษะ 
ทศันคติ และอุดมคติของสังคมและวฒันธรรมตอ้งถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลงั การจดัการศึกษา        
จึงเนน้หนกัในการรักษาความรู้ และวฒันธรรม ใหป้ระพฤติปฏิบติัตาม ดงันั้น ในการเรียนการสอน
จึงถือวา่ครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัมากท่ีสุด และการเรียนการสอนเนน้เน้ือหาวิชามากตามหลกัสูตร 
  หลกัการจดัการศึกษาตามปรัชญา Essentialism 
  1. ครูเป็นผูมี้บทบาทมากท่ีสุด กล่าวคือ ในการเรียนการสอนครูเป็นผูใ้ห้ความรู้ 
ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียน โดยท่ีผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับ  ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดี และมีอุดมการณ์ 
  2. การสอนมุ่งความรู้ความจ า และการบรรยายเป็นหลกั 
  3. การจดัชั้นเรียนมุ่งความเป็นระเบียบแบบแผน นกัเรียนตอ้งอยูใ่นระเบียบวินยัท่ี
วางไว ้การจดัชั้นเรียนจะยึดเอาความสามารถทางวิชาการเป็นหลกั เพื่อให้การสอนด าเนินไปอยา่ง
รวดเร็ว 
  4. การประเมินผล เป็นการทดสอบความสามารถในการจ ามากกว่าการคิดหรือ 
การใชเ้หตุผล หรือความเขา้ใจถึงในหลกัการไม่มีการพฒันาจากทางดา้นสติปัญญา 
  5. หลกัสูตรจะเป็นแบบเน้ือหาวิชา (Subject Matter) การจดัตารางสอนเป็นแบบ 
Block Schedule 
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  การจดัการศึกษาในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนัเป็นตวัอยา่งสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงปรัชญาการศึกษา Essentialism 
 
 2. นิรันตรนิยม (Eerennialism) การจดัการศึกษาของปรัชญากลุ่มน้ีถือว่านกัเรียนเป็น   
ผูมี้เหตุผลและจิตใจบริสุทธ์ิ นกัเรียนเป็นผูท่ี้สนใจในเร่ืองศาสนาและวฒันธรรมของสังคม ครูคงท า
หนา้ท่ีเป็นแบบอยา่งและเป็นผูดู้แลรักษาหลกัการ ระเบียบวินยั และความประพฤติของนกัเรียนไว ้ 
ไม่ให้นักเรียนออกนอกลู่นอกทาง การเรียนจะเน้นหนักในทางพุทธิศึกษาและวิชาการ เน้น
ความส าคญัของวิชาไตรภาค (Three R’s) ไดแ้ก่ Reading, Writing และ Arithmetic การสอนมุ่ง
ทางด้านศิลปะศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ ไวยากรณ์ ศิลปะการพูด ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ เรขาคณิต        
ดาราศาสตร์ และดนตรี ซ่ึงในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ยงัคงยึดวิชา
เหล่าน้ีเป็นหลกั 
  ในดา้นการจดัหลกัสูตรและการสอนนั้นมีลกัษณะคลา้ยกบัปรัชญา Essentialism 
 
 3. พิพัฒนนิยม (Progressivism) การจดัการศึกษาของปรัชญาน้ียึดหลกัว่านักเรียน  
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน นักเรียนจะเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ ครูจึงมีหน้าท่ีจัด
ประสบการณ์ท่ีดีและเหมาะสมใหม้ากท่ีสุด 
  หลกัการจดัการศึกษาตามปรัชญา Progressivism 
  1. เพื่อให้คนเกิดพฒันาการรอบดา้น คือ ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
เจริญงอกงามในการด ารงชีวิต (Education is growth) การศึกษาจะตอ้งสัมพนัธ์กบัความสนใจของ    
ผูเ้รียน คือ ถือผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
  2. การเรียนรู้ควรจะเป็นวิธีการแก้ปัญหามากกว่าการจดจ าเน้ือหาวิชา ดังนั้ น       
การเรียนจึงเนน้การทดลอง การปฏิบติั การคน้ควา้ และการคิดแกปั้ญหา 
  3. การศึกษา คือ ชีวิตและการเตรียมตวัเพื่อการด ารงชีวิต (Education is life) คือ  
สะสมสร้างเสริมประสบการณ์ในการด ารงชีวิต และการศึกษาควรให้สัมพันธ์กับการเมือง           
การปกครอง เศรษฐกิจและสงัคมดว้ย 
  4. บทบาทของครูไม่ใช่ผูส้ัง่ ผูส้อน แต่เป็นผูใ้หก้ารศึกษา เป็นผูช้ี้แนวทาง 
  5. โรงเรียนตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั และเป็นประชาธิปไตย 
  6. หลกัสูตรจะเป็นแบบประสบการณ์หรือกิจกรรม คือ เน้ือหาวิชาจะอยูใ่นสภาพ
ของปัญหา ท่ีน ามาท ากิจกรรม เวลาเรียนไม่ก าหนดตายตวั แลว้แต่หน่วยของปัญหาในแต่ละเร่ือง 
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 4. ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ความเช่ือของปรัชญากลุ่มน้ีเน้นการพัฒนา
บุคคลไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาสังคม การศึกษาจะตอ้งมุ่งใหเ้ขา้ใจสภาพและปัญหาของตนเองใน
ฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและเจตคติ และความส านึกท่ีจะ
พฒันาสงัคมใหดี้ข้ึน 
  หลกัการจดัการศึกษาปรัชญา Reconstructionism 
  1. สร้างและปฏิรูปสังคมใหม่ เพื่อให้สามารถผสมผสานกับการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในยคุปัจจุบนั 
  2. เป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง ประชาชนเป็นผูค้วบคุมทรัพยากรของ
สถาบนัโรงเรียน จึงควรจดัในรูปโรงเรียนชุมชน 
  3. วิธีสอนควรเน้นในรูปการอภิปราย ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผูร่้วมรายการ
เท่านั้น ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้น ามาอภิปรายกนั ถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหนทาง
ในการแกไ้ข 
  4. ผูเ้รียน โรงเรียน ครู และการศึกษา จึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับสังคม 
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสงัคม 
  5. หลกัสูตรจะเป็นแบบ Core Curriculum และ Social Process and Life Function 
Curriculum ตลอดจนเนน้อนาคตเป็นศูนยก์ลาง 
 
 5. อัตถิภาวนิยม (Existentialism) คือ ปรัชญาท่ีถือว่านักเรียนเป็นคนส าคญัท่ีสุดใน
โรงเรียน เนน้ศกัยภาพและความสนใจรายบุคคล นกัเรียนมีสิทธ์ิและเสรีภาพในการเลือกส่ิงท่ีตน
เห็นว่าควรน ามาเรียน ครูมีหนา้ท่ีเป็นคนกระตุน้หรือเร้าใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง คิดและตดัสินใจให้
มากท่ีสุด 
  หลกัการจดัการศึกษาตามปรัชญา Existentialism 
  1. ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของแต่ละคน เป็นส่ิงท่ีไม่ตายตวั จึงควรใหทุ้กคน
ไดมี้อิสระในการเลือก หรือก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง 
  2. วิธีการสอนควรเป็นการสร้างเสรีภาพให้แก่ผูเ้รียน ไม่ควรใชแ้บบอยา่งตายตวั
ข้ึนอยูก่บัสภาพความพอใจของผูเ้รียน การสอนใชก้ารช้ีแนะ  ครูเป็นผูถ้ามมากกว่าผูต้อบ นกัเรียน
ควรคิดหาค าตอบเอง คลา้ยกบัวิธีการของโสเครติส (Socratis Method) 
  3. ชั้นเรียนไม่จ าเป็นตอ้งมี หรือว่าจะมีก็ได ้แต่ไม่ควรสร้างเกณฑ์ระเบียบวินัย    
ใด ๆ ข้ึนมา นกัเรียนควรรับผดิชอบเองโดยมีวินยัในตนเอง 
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  4. หลกัสูตรควรเป็นไปตามความต้องการของผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดไว้
ตายตวั หลกัสูตรจะเปิดกวา้ง มีวิชามาก ไดมี้การทดลองจดัโรงเรียนแบบน้ีข้ึนในต่างประเทศ คือ 
โรงเรียน Summer Hill และในปี ค.ศ. 1962 ไดมี้การทดลองตั้งมหาวิทยาลยัเสรี (Free University) 
ในอเมริกาแต่ตอ้งเลิกลม้ไป แนวความคิดน้ีไดมี้ผูพ้ยายามน ามาดดัแปลงทดลองใชใ้หเ้หมาะสมกบั
สภาพการศึกษาของไทย เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวดักาญจนบุรี ได้พยายามน าแนวคิด  
ปรัชญาน้ีมาประยกุตท์ดลองใช ้
 
 6. ปรัชญาแบบผสมผสาน (Electicism) เป็นปรัชญาท่ีน าเอาแนวคิดและความเช่ือของ
ปรัชญาสาขาต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัและด าเนินการศึกษาใหเ้หมาะสมกบั
สภาพของแต่ละสงัคม  
  ส าหรับการจัดหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษาทั้ งท่ีผ่านมาและใน
ปัจจุบนั มกัไม่ไดย้ดึมัน่ในปรัชญาการศึกษาลทัธิใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการผสมผสานแนวความคิด
ของนักปรัชญาการศึกษาหลาย ๆ กลุ่มเขา้ด้วยกัน เป็นการประสานปรัชญาของแต่ละสาขาให้
เหมาะสมกบับริบทความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เป็นตน้ว่า หลกัสูตรพุทธศกัราช 2503 ยดึแนวคิดของ
กลุ่มสารัตถนิยมเป็นหลกั จึงก าหนดวิชาท่ีเรียนเพื่อเป็นการสอนความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานส าคญั เช่น   
การอ่าน การเขียน เลขคณิต ประวติัศาสตร์ ในขณะเดียวกนัก็น าแนวคิดของกลุ่มนิรันตรนิยมเขา้มา
ดว้ย โดยการเนน้วิชาทางมนุษยศาสตร์ และ Three R’s หลกัสูตรพุทธศกัราช 2521 มีการยดึปรัชญา
แบบพิพฒันาการนิยม (Progressivism) โดยเน้นให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เป็นหลกั
ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ยึดปรัชญาแบบปฏิรูปนิยม โดยการก าหนดให้สังคมเขา้มามีส่วนร่วม 
เป็นการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษาไปให้สถานศึกษา เพื่อเป็นการพฒันาสังคมในแต่ละ
ทอ้งถ่ินตามสภาพการณ์ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

บรรณานุกรม 
 
ณฐัวฒิุ  กิจรุ่งเรือง.  (2543)  เอกสารประกอบการสอนวิชาการประถมศึกษา.  นครปฐม : 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
รุจิร์  ภู่สาระ.  (2545).  การพฒันาหลกัสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : บุค๊พอยท.์ 
สุวิชยั  โกศยัยะวฒัน์.  (2542).  “ปรัชญาแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการศึกษา.”  ใน 
 เอกสารการสอนวิชาพื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
 บณัฑิตทางการสอน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

300 

 

แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 4 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สัมมนาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา              เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 2  หลกัสูตรโรงเรียนชุมชนสามคัคี 
 
สาระส าคญั 
 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาก าหนดเป็น
โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้ นเรียน การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึงพื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรดา้นต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย 
ปรัชญา จิตวิทยา สังคม ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนความเปล่ียนแปลง
เน้ือหาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายองคป์ระกอบและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายพื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรได ้
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร 
 2. องคป์ระกอบและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา พร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัการพฒันา
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หลกัสูตรสถานศึกษาในแง่ของพื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร องคป์ระกอบและกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา และอธิบายเพิ่มเติม 
 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัประสบการณ์ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตร หรือเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์
ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง หลกัสูตรโรงเรียนชุมชนสามคัคี ให้นกัศึกษา
ท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกนั เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกนั จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั  
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 2 เร่ือง หลกัสูตรโรงเรียนชุมชนสามคัคี และประเดน็อภิปราย 
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 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษารายบุคคล 
 4. ใบความรู้ เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 
พืน้ฐานการพฒันาหลกัสูตร 
 หลกัสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งหลายท่ีสถานศึกษาจดัให้กบัผูเ้รียนเพื่อบรรลุความมุ่ง
หมายของหลกัสูตรนั้น การสร้างหรือพฒันาหลกัสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตรในระดับใดก็ตาม 
จ าเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานจากดา้นต่าง ๆ หลายดา้นประกอบดนั เบคเนอร์ (Weldon Backner) และ    
คอร์เนตต ์(Joe D. Cornett) แบ่งพื้นฐานของหลกัสูตรเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ พื้นฐาน ประวติัศาสตร์ 
ปรัชญา สงัคมวิทยา จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่าง ๆ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
พืน้ฐานประวัติศาสตร์ (Historical Foundations) 
 ในการสร้างหรือพฒันาหลักสูตร จะมีอิทธิพลจากประวติัศาสตร์เขา้มามีส่วนเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัอยู่ดว้ย อิทธิพลจากประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตร อาจแบ่ง
ออกได้เป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกก็คือ ในหลักสูตรท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนนั้ นจะมีความรู้          
ผลการค้นพบ และแนวปฏิบัติท่ีเคยมีในอดีต เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร ลักษณะท่ีสองคือ 
ความส าเร็จและความลม้เหลวจากการจดัการศึกษาในอดีต เป็นบทเรียนในการจดัสร้างหรือพฒันา
หลกัสูตรใหม่ 
 
พืน้ฐานปรัชญา (Philosophical Foundations) 
 ปรัชญามีส่วนส าคญัต่อการสร้างหรือการพฒันาหลกัสูตรมาก ในการพฒันาหลกัสูตร
จะใชป้รัชญาช่วยในการก าหนดจุดประสงค ์ในการจดัหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน ดงัท่ี
ไดเ้สนอสาระส าคญัไวใ้นแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 3  
พืน้ฐานสังคม (Sociological Foundations) 
 หลกัสูตรมีพื้นฐานจากทางสังคมเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด นั่นคือ ไดรั้บอิทธิพลจาก
ทางสังคมมากท่ีสุด ทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่าโรงเรียนเป็นสถาบนัทางสังคม สมาชิกในสังคมเป็นผูส้ร้าง
และพฒันาโรงเรียน  เพื่อให้สนองความตอ้งการของสังคมนั้น ๆ  แต่ละขอ้ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่าง  
แสดงถึงรากฐานของสงัคมท่ีมีต่อการสร้างหรือการพฒันาหลกัสูตร 
 1. การถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่รุ่นต่อ ๆ มา วฒันธรรมดงักล่าวน้ีมีความหมาย รวมถึง
ภาษา ศีลธรรม ศาสนา ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม นิสยัการกิน และระบบของความรู้ 
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 2. จะตอ้งมีหลกัสูตรท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาทางสังคม สาเหตุ
แห่งปัญหา และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น 
 3. จะตอ้งมีหลกัสูตรท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจสังคม เขา้ใจตนเอง สามารถด าเนิน
บทบาทของตนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมอยา่งมีความสุข 
 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสังคมจะมีอิทธิพลท าใหห้ลกัสูตรตอ้งเปล่ียนแปลงตาม
ไปดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 1. จากการบีบรัดของสภาพทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้มองเห็น
ความจ าเป็นในการท่ีจะต้องมีการคุมก าเนิด มีการวางแผนครอบครัว และจ าเป็นต้องสอนให้
ประชาชนรู้จกัการวางแผนครอบครัว 
 2. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ท าใหเ้ห็นความ
จ าเป็นของการปลูกฝังใหป้ระชาชนตระหนกัในความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
 3. การข้ึนราคาน ้ ามนัของประเทศในกลุ่มโอเปค มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมทัว่โลก เป็นแรงผลกัดนัใหเ้นน้การประหยดั และคิดคน้แสวงหาพลงังานจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น 
จากแสงแดด จากลม จากคล่ืนในทะเลและมหาสมุทร ฯลฯ ซ่ึงลว้นมีผลกระทบต่อหลกัสูตรใหม่ 
 4. การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม และไปสู่
สังคมสารสนเทศ ท าใหจ้  าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนหลกัสูตรใหม่ตามการเปล่ียนแปลงนั้น 
 5. การเปล่ียนแปลงด้านจิตใจของประชาชน    ท าให้เกิดค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม           
การห่างเหินจากการยึดจริยธรรม ศีลธรรมอนัดี เป็นผลให้มีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยหันมาเน้น
การปลูกฝังค่านิยมท่ีเหมาะสม และเนน้กิจกรรม เป็นตน้ 
 
พืน้ฐานจิตวทิยา (Psychological Foundations) 
 จิตวิทยามีส่วนส าคญัต่อการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตรและการสอน โดยเฉพาะจิตวิทยา
พฒันาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 
 พืน้ฐานจากจิตวิทยาพฒันาการ 
 นอกจากหลกัสูตรจะมีส่วนขององคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ท่ีเก่ียวกบัพฒันาการ
ของมนุษย ์อนัจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ องค์ความรู้
เหล่าน้ียงัมีประโยชน์ในแง่ท่ีสามารถน าไปใช้กับผูเ้รียน หรือศึกษาผูเ้รียนเพื่อท่ีจะปรับปรุง
โปรแกรมการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และความตอ้งการของผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะการศึกษา
เป็นความพยายามของสังคม (โดยมอบหน้าท่ีให้ทางโรงเรียน) ในการท่ีจะช่วยให้แต่ละบุคคลใน
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สังคมมีพฒันาการท่ีเหมาะสม   แฮส (Glen Hass) ให้ความเห็นว่า มีพฒันาการ 5 ดา้น ท่ีใชเ้ป็น     
แนวน าในการวางแผนหลกัสูตร ไดแ้ก่ (Hass 1977 : 89) 
 1. พื้นฐานทางชีววิทยาของความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2. วฒิุภาวะทางกาย 
 3. พฒันาการและความสัมฤทธิผลทางสติปัญญา 
 4. พฒันาการทางดา้นอารมณ์ 
 5. พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม 
 มีผลการคน้ควา้และวิจยัของนกัทฤษฎีดา้นพฒันาการของมนุษยห์ลายคนท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การวางแผนหลกัสูตรและการสอน เช่น ทฤษฎีเก่ียวกบั “งานพฒันาการ” (Development Task) ของ 
แฮวิกเฮอร์สท ์ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพของอิริคสัน ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ
เพียพจท ์ไวก๊อทสก้ี ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก เป็นตน้ 
 
พืน้ฐานวชิาความรู้ต่าง ๆ (The Disciplines of Knowledge Foundations) 
 โครงสร้างของวิชาการต่าง ๆ เป็นตน้ว่า ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
รวมทั้งความรู้ทางอาชีพ เป็นรากฐานของการเรียนรู้ หลกัสูตรจะมุ่งใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจมโนทศัน์ 
(Concept) และในวิธีการ (Methods of Inquiry) ของวิชานั้น ๆ 
 
องค์ประกอบและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นเอกสารส าคญัท่ีครูจะใชส้ าหรับการจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน ดังนั้ น เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาควรมีขอ้มูลท่ีชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบติั องค์ประกอบท่ีส าคญัของหลกัสูตร
สถานศึกษา ไดแ้ก่ 
 1. ส่วนน า : ข้อมูลในส่วนน้ีช่วยให้ครูผู ้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของ
สถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน ได้แก่ วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนตามหลักสูตร
แกนกลาง และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นตน้ 
 2. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา : เป็นส่วนท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการก าหนดรายวิชาท่ี
จดัสอนในแต่ละปี/ภาคเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒันา         
ผูเ้รียน พร้อมทั้งจ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 
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 3. ค าอธิบายรายวิชา : ส่วนน้ีเป็นรายละเอียดท่ีช่วยให้ทราบว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้อะไร
จากรายวิชานั้น ๆ ในค าอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วย รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ประเภทรายวิชา 
(พื้นฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชั้นท่ีสอน ค าอธิบายสาระส าคญัท่ีสอนในรายวิชานั้น 
 4. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร : เป็นส่วนท่ีสถานศึกษาก าหนด
คุณสมบติัของผูท่ี้จะจบการศึกษาในแต่ละระดบั โดยพฒันาเกณฑด์งักล่าวใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบั
เกณฑก์ารจบหลกัสูตรในหลกัสูตรแกนกลาง 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 5 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการคดัเลือกเน้ือหาเพื่อจดัการเรียนการสอน             เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 3  เราจะสอนเน้ือหาอะไรใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 
 
 
สาระส าคญั 
 การก าหนดเน้ือหาสาระในการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัของแต่ละชั้นปีเพื่อไม่ให้เกิดการทบัซ้อนหรือไม่ครบถว้นของเน้ือหาสาระในแต่ละชั้น   
นอกจากน้ีต้องพิจารณาวุฒิภาวะของผูเ้รียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา         
ความตรง ความทนัสมยั และความถูกตอ้ง 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายเกณฑก์ารคดัเลือกเน้ือหาได ้
 2. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 3. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 เกณฑก์ารคดัเลือกเน้ือหา 
 1. ความเท่ียงตรง 
 2. ความส าคญั 
 3. ความสนใจ 
 4. ความสามารถท่ีจะเรียนได ้
 5. ความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสงัคม 
 6. การน าไปใช ้
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัการคดัเลือกเน้ือหา 
เพื่อจดัการเรียนการสอนพร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบั
การคดัเลือกเน้ือหาเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 
 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการคดัเลือกเน้ือหาในหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีนัก ศึกษาพบขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเช่ือมโยง
ประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง เราจะสอนเน้ือหาอะไรใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 
ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาการคดัเลือก
เน้ือหาเพื่อจดัการเรียนการสอน 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 3 เร่ือง เราจะสอนเน้ือหาอะไรให้เป็นไปตามหลกัสูตรและ
ประเดน็อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษารายบุคคล 
 4.  ใบความรู้ เร่ือง การคดัเลือกเน้ือหาเพื่อจดัการเรียนการสอน 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

310 

 

ใบความรู้ 
เร่ือง  การคดัเลอืกเนือ้หาเพือ่จัดการเรียนการสอน 

 

 
 การเลือกเน้ือหาจะตอ้งพิจารณาว่า เน้ือหานั้น ๆ ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ไดห้รือไม่   
เป็นตน้ว่า ในระดบัอนุบาลควรจะรู้เน้ือหาท่ีเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนจะเร่ิมเรียนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 แลว้จึงค่อย ๆ เพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในล าดับชั้นสูงข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดจากการเลือกเน้ือหาเพื่อใช้ในการจัด      
การเรียนการสอน ครูผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ใช้เหตุผลในการเลือกเน้ือหา (อาจใช้เกณฑ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามหลกัการ     
การเลือกเน้ือหา) 
 2. พิจารณาเน้ือหาท่ีนกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะรับ 
 3. ตดัสินใจเลือกเน้ือหาหรือหลกัการใหม่ ๆ เขา้ไปเป็นเน้ือหาเพิ่มเติมในหลกัสูตร 
 4. ปรับความสามารถในการรอบรู้เน้ือหาของผูเ้รียน และความส าคญัของวิธีการเรียน
ใหมี้ความเหมาะสมเท่าเทียมกนั 
 5. พิจารณาเน้ือหาท่ีจะสอนใหส้อดคลอ้งกบัวิชาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
เกณฑก์ารคดัเลือกเน้ือหา 
 การใชเ้กณฑก์ารเลือกเน้ือหาแต่ละเกณฑค์วรใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกเน้ือหา และ
ไม่ใช่เป็นกฎตายตวั เกณฑท่ี์ใชไ้ดแ้ก่ ความเท่ียงตรง ความส าคญั ความสนใจ ความสามารถท่ีจะ
เรียนได ้ความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสงัคม และความสามารถท่ีจะน าไปไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความเที่ยงตรง (Validity) 
  เน้ือหาท่ีเลือกควรจะเป็นไปตามสภาพจริง ส่ิงท่ีจะท าใหเ้น้ือหาขาดคุณสมบติัขอ้น้ี 
คือ ความลา้สมยั ซ่ึงเป็นไดท้ั้งขอ้เท็จจริงในวิชาและหลกัการ ทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีอาจลา้สมยัได ้  
วิชาท่ีมีเน้ือหาเก่าลา้สมยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีวิชาสังคมศึกษา   
มกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
  การก าหนดความเท่ียงตรงเป็นเกณฑ์ในการเลือกเน้ือหา ไม่ไดห้มายความว่าเป็น
เน้ือหาอะไร ถา้เน้ือหาท่ีมีความเท่ียงตรงจะท าใหเ้กณฑอ่ื์น ๆ ไดรั้บการยอมรับไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
วิชามานุษยวิทยาทางดา้นสังคม หมายรวมไปถึงการศึกษาวฒันธรรม ค่านิยม การตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
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  เน้ือหาท่ีมีความเท่ียงตรง หมายถึง เน้ือหานั้นแสดงผลการเรียนรู้ออกมาไดต้รงตาม
จุดประสงค ์มีขอ้โตแ้ยง้ว่าเน้ือหาเป็นส่ิงแรกท่ีจะน ามาพิจารณาตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  
ดงันั้น เม่ือเลือกเน้ือหามาแลว้อาจไม่ตรงตามจุดประสงคก์็ได ้แต่ถา้ครูก าหนดจุดประสงคไ์วใ้นทุก
ขั้นตอนของการสร้างหลกัสูตรแลว้ เกณฑใ์นดา้นความเท่ียงตรงจึงจะน ามาใชไ้ด ้ 
 2. ความส าคญั (Significance) 
  ความส าคญัในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะความจริงตามเน้ือหาวิชาเท่านั้น แต่หมาย
รวมถึงใจความส าคญั ความคิดรวบยอด และหลกัการของวิชานั้น ๆ ดว้ย ผลของการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
คือ การพิจารณาใจความส าคญัหรือความคิดรวบยอด โดยใชข้อ้เทจ็จริงจากวิชาเป็นพื้นฐาน ดงันั้น  
เกณฑใ์นดา้นความส าคญัจึงเก่ียวขอ้งกบัความสมดุลระหวา่งความคิดและขอ้เทจ็จริงในวิชานั้น ๆ ท่ี
จะตอ้งเป็นไปทั้งทางกวา้งและทางลึก เน้ือหาอาจไม่มีความส าคญัเลย ถา้พิจารณาเฉพาะขอ้เทจ็จริง
อยา่งเดียว ความคิดดั้งเดิมในการสร้างหลกัสูตรมกัจะมุ่งไปท่ีเน้ือหามากกว่าจะดูถึงความส าคญัของ
เน้ือหาดว้ย ความคิดเก่ียวกบัวิชามกัจะพิจารณาจากโครงสร้างของวิชา แต่ความส าคญัของวิชามกัจะ
พิจารณาในดา้นการเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) จากแนวคิดและขอ้เท็จจริงท่ีสัมพนัธ์กนั
ของวิชามากกว่าหน่ึงวิชา ตวัอยา่งเช่น หลกัสูตรแกนเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ี
จะเนน้ความส าคญัของเน้ือหา 
 3. ความสนใจ 
  ความสนใจของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณาในการเลือกเน้ือหา ทั้งน้ีเพราะถา้
เลือกเน้ือหา โดยละเลยความสนใจของผูเ้รียนแล้ว จะท าให้การสอนเน้ือหานั้ นเป็นเร่ืองน่า           
เบ่ือหน่ายส าหรับผูเ้รียน ผลการเรียนกจ็ะออกมาไม่ดีนกั 
 4. ความสามารถที่จะเรียนได้ 
  การเลือกเน้ือหาควรพิจารณาว่าผูเ้รียนจะเรียนไดห้รือไม่ เป็นเกณฑส์ าคญัประการ
หน่ึงในการเลือกเน้ือหา เหตุผลในการก าหนดหลกัสูตรและการสอน คือ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิด
และความรู้ในขอ้เท็จจริง ดังนั้ น เน้ือหาท่ีเลือกจึงควรพิจารณาความสามารถในการเขา้ใจและ
สามารถเรียนรู้ไดเ้ป็นเกณฑส์ าคญัในการเลือกดว้ย 
 5. ความสอดคล้องกบัความเป็นจริงในสังคม 
  เกณฑข์อ้น้ีเป็นขอ้เสนอจากนกัการศึกษาบางคนว่า เน้ือหาท่ีเลือกควรจะท าให้เกิด
ประโยชน์กับโลกรอบ ๆ ตวัเรา ซ่ึงหมายความว่า ควรจะสอดคลอ้งกับความเป็นจริงในสังคม   
ความเป็นจริงดงักล่าวไดแ้ก่ 
  5.1 พฒันาเจตคติ และค่านิยมท่ีเป็นสากล 
  5.2 เขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติ การจดัการธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลง 
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  5.3 เขา้ใจวฒันธรรมกลุ่ม 
  5.4 พฒันาความคิดท่ีเป็นอิสระ 
  5.5 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ความคิดรอบขา้งตน 
 6. ความสามารถที่จะน าไปใช้ 
  เกณฑ์ขอ้น้ีควรจะใช้ในการเลือกรายวิชาในโรงเรียน ซ่ึงจะมีประโยชน์ส าหรับ
ผูเ้รียนในการจดัการทั้งในปัจจุบนั และอนาคต เกณฑน้ี์เป็นการน ามาพิจารณาว่าการเลือกเน้ือหาจะ
น ามาใชใ้นวิชาเฉพาะต่าง ๆ ไดอ้ย่างไร การศึกษาเร่ืองน้ีควรใชว้ิธีวิจยัมาช่วยพิจารณาตดัสินเลือก
เน้ือหาหลาย ๆ ดา้นในเน้ือหาวิชาท่ีตอ้งใชบ่้อย ๆ 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 6 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั            เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 4  ความขอ้งใจของครูกานดา 
 
สาระส าคญั 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นแนวคิดในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิด
การเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยผูเ้รียนมี
บทบาทในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีครูเป็นผูจ้ดัการโดยบูรณาการใชว้ิธีสอนและเทคนิค
หลากหลายท่ีเนน้ผูเ้รียนและประเมินผลตามสภาพจริง 
 
จุดประสงค์ 
 1. นักศึกษาอธิบายความหมาย หลกัการ แนวคิด การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 2. นกัศึกษาอธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. นักศึกษาอธิบายมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 4. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 5. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมาย  หลกัการ  แนวคิด  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกับการจดัการเรียน   
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิม
เก่ียวกบัการเรียนรู้และการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในเชิงหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม 
 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารย์สนทนาซักถามเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาว่า
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมากน้อยเพียงไร ตลอดจนวิเคราะห์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง ความขอ้งใจของครูกานดา ให้นักศึกษาท า
ความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ  (Powerpoint Presentation)  เร่ืองสัมมนาการจดั     
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 4 เร่ือง ความขอ้งใจของครูกานดา และประเดน็อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษารายบุคคล 
 4.  ใบความรู้ เร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 

 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดแนวการจดัการศึกษาไวใ้น 
มาตรา 22 ว่า “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” เป็นกฎหมายให้ครูผูส้อนยึดถือปฏิบติัเพื่อบรรลุความ        
มุ่งหมาย 
 
แนวคดิและความหมายของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 การจัดการศึกษาน้ีเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากนักปรัชญาสาขาปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) โดยนกัปรัชญาคนส าคญั คือ Jean Jacques Roussau และ John Locke ต่อมาขยายสู่
ปรัชญาการศึกษาแนวพิพฒันนิยม (Progressivism) โดย Froebel, Pestalozzi, Kilpatrick บุคคล
ส าคญัท่ีท าใหแ้นวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลาย คือ John Dewey ซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดเร่ือง
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Leaning by Doing) นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาการศึกษาแนว    
อตัถิภาวนิยม (Existentialsm) ท่ีเนน้เสรีภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกดว้ย แนวคิดน้ีไดรั้บการพิสูจน์
ว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการอยา่งไดผ้ลและทัว่โลก ยอมรับแนวคิดน้ีมานาน 
เป็นการเปล่ียนบทบาททางการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการเป็นฝ่ายเรียนรู้แบบรับขอ้มูล (Passive 
Learning) มาเป็นการเรียนรู้โดยการจดักระท ากบัขอ้มูล (Active Learning) การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี   
จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้บทบาทของผูเ้รียน Carl R. Rogers เป็นผูริ้เร่ิมใชค้  าว่า 
Child-centered เป็นคร้ังแรก โดยมีความเช่ือว่าผู ้เ รียนควรมีอิสระในการเรียนรู้และมีความ
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนแต่ละคนมีคุณค่าและสามารถพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
ผูส้อนมีหนา้ท่ีส่งเสริมความคิดของผูเ้รียนและอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพนั้น
อย่างเต็มท่ี ทั้งน้ี วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2553) อธิบายว่า การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
หมายถึง การถ่ายทอดวิทยาการโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นประเด็นหลกัในการวางแผน การด าเนินการ
และการประเมินการเรียนการสอน การสอนดงักล่าว ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละคน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาสติปัญญา 
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน การมีคุณธรรม จริยธรรม การท างานร่วมกนัและการ
น าเสนอความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีผูส้อนเป็นผูจ้ดัการก ากบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
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หลกัสูตร การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่ใช่วิธีการสอน แต่เป็นปรัชญาหรือหลกัการสอนท่ี
ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ทั้งดา้นการเรียนรู้ การจดัการและการพฒันาตนเอง 
 
หลกัการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 Lambert and McComb ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี 
 1. ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัเวลาและความตอ้งการของผูเ้รียน 
 2. จดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตน 
 4. เนน้การใชค้  าถามพฒันาการคิดและมอบหมายงานท่ีเนน้กระบวนการคิดมากกว่า
การจ าขอ้มูล 
 5. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 
ทฤษฎีทางจิตวทิยาที่เกีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพอีาเจต์ 
 จอง พีอาเจต ์(Jean Piaget) เกิดเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1896 ท่ีเมืองนิวชาเทล ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เขาศึกษาในระดบัปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกทางดา้นชีววิทยา ท่ีมหาวิทยาลยั   
นิวชาเทล จากนั้นเขาใหค้วามสนใจทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงพื้นฐานความรู้ทางชีววิทยาท่ีมีอยูเ่ดิมท าให้
เขาสรุปได้ว่า พฒันาการทางสติปัญญาเป็นผลของวุฒิภาวะ พนัธุกรรม และส่ิงแวดลอ้ม (Trai 
Limpingco and Jao 1998) อยา่งไรก็ตามการท่ีจะศึกษาทฤษฎีของพีอาเจตน์ั้น ตอ้งรู้จกัหน่วยส าคญั
ของโครงสร้างทฤษฎีของเขา พีอาเจตพ์ยายามอธิบายทฤษฎีของเขาโดยค าต่อไปน้ี 
 สกมีมา (Schema) 
 เป็นความคิดรวบยอดท่ีส าคญัในทฤษฎีของพีอาเจต ์ซ่ึงแบ่งสกีมมาออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. สกีมมาเกิดจากความรู้สึกของอวยัวะเคล่ือนไหว (Sensorimotor Schema) ไดแ้ก่   
สกีมมาเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหวอยา่งง่าย ๆ 
 2. สกีมมาเกิดจากกระบวนการคิด การเขา้ใจ (Cognitive Schema) เป็นสกีมมาท่ี
ซบัซ้อนมากข้ึน เกิดจากการท่ีสกีมมาในชั้นแรกผ่านกระบวนการ “Internalization” ในสมองเพื่อ
ตีความ โดยน าประสบการณ์เก่ามาประยุกต์เขา้กับสภาวการณ์ใหม่ ๆ ท าให้เกิดความเขา้ใจใน        
ส่ิงต่าง ๆ กวา้งกวางมากข้ึน 
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 การปรับตัว (Adaptation) 
 มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม (Adaptation) ซ่ึงอาศัย
กระบวนการ 2 ชนิด คือ 
 1. การซึมซาบประสบการณ์ (Assimilation) เกิดข้ึนเม่ือไดพ้บประสบการณ์ใหม่ และ
ให้ประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู่รับประสบการณ์ใหม่ หรือเราอาจกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีมนุษย ์
ซึมซาบส่ิงแวดลอ้มตามความสามารถในการรับรู้ของเขา ตวัอย่างเช่น การย่อยอาหารท่ีมีลกัษณะ
เหมาะสมต่อการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย 
 2. การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accomodation) คือ กระบวนการในการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวัของส่ิงมีชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสภาพการณ์นั้นได้ เช่น เม่ือเรา
รับประทานอาหารแปลก ๆ เขา้ไป ร่างกายก็จะพยายามสร้างน ้ าย่อยชนิดใหม่ข้ึนเพื่อย่อยอาหาร 
ชนิดนั้น ๆ หรือเราอาจสรุปไดว้่า การปรับโครงสร้างสติปัญญา คือ การท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งปรับ
ตนเองใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บ 
 กระบวนการซึมซาบประสบการณ์กบัการปรับโครงสร้างสติปัญญา มกัจะเกิดข้ึนพร้อม
กนัเป็นส่วนมาก มีบางคร้ังท่ีคนซึมซาบประสบการณ์ แต่ไม่ไดมี้การปรับโครงสร้าง แต่เม่ือเกิดการ
ปรับโครงสร้างสติปัญญาข้ึนเม่ือไร จะเกิดการซึมซาบประสบการณ์ข้ึนก่อนเสมอ กระบวนการทั้ง
สองน ามาซ่ึงความสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
 
 การสมดุล (Equilibration) 
 พีอาเจต ์อธิบายว่า เด็กเกิดพฒันาการความคิดความเขา้ใจข้ึนนั้นเป็นเพราะเด็กพยายาม
ท่ีจะท าส่ิงท่ีเขาถูกฝึกมา เช่น การรับประทานขา้วของเดก็ ซ่ึงตอ้งใชช้อ้นตกั เด็กจะใชป้ระสบการณ์
เก่าในการใชช้อ้นตกัของเล่นมาใชก้บัประสบการณ์ใหม่ คือ ตกัอาหาร การท่ีเด็กใชค้วามสามารถ
เดิมท่ีมีอยูม่าปรับใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม่ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลข้ึนระหว่างประสบการณ์ใหม่
ท่ีเกิดข้ึนกบัการรับรู้ของเดก็น้ี เราเรียกวา่ กระบวนการปรากฏการณ์สมดุล (Equilibration) 
 ฉะนั้น เราอาจสรุปไดว้่า เด็กซึมซาบประสบการณ์ (Accommodation) แลว้เก็บสะสม
เป็นประสบการณ์เก่า เม่ือมีประสบการณ์ใหม่ เด็กก็ปรับประสบการณ์เก่าให้เขา้กบัประสบการณ์
ใหม่ (Accommodation) ซ่ึงเราเรียกกระบวนการน้ีว่า การปรับตวั (Adaptation) และการเกิดการ
ปรับตวัเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างประสบการณ์ใหม่กบัการรับรู้ของเด็ก (Equilibration) จากความรู้
พื้นฐานขา้งตน้น้ี พีอาเจตไ์ดส้ร้างทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาข้ึน 
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 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของวกิอ็ทสก ี
 เลฟ็ ซีมาโนวิช วิก็อทสกี (Lev Samanovick Vygotsy) เป็นนกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย ซ่ึง
ศึกษาพฒันาการทางสติปัญญาในระยะเดียวกับพีอาเจต์ ผลงานวิจยัท่ีมีช่ือเสียงคือ หนังสือช่ือ 
Thought and Language (1924, อา้งถึงใน Kozulin 1986) ซ่ึงไดแ้ปลจากภาษารัสเซียเป็น
ภาษาองักฤษ โดยแฮมสแมน และแวนแคน (อา้งจาก Kozulin 1986) ไดป้รับปรุงแกไ้ขท าใหมี้ผูนิ้ยม
น ามาประยกุตท์างการศึกษาอยา่งแพร่หลาย 
 วิก็อทสกี อธิบายพฒันาการของมนุษยว์่าเป็นอิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูท่ีถ่ายทอด
วฒันธรรม ค่านิยม และความเช่ือใหก้บัเดก็ตั้งแต่แรกเกิด มนุษยจ์ะพฒันาการข้ึนมาจากวฒันธรรมท่ี
ไดรั้บถ่ายทอดมา เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามก าหนดของวฒันธรรมท่ีเขาเจริญเติบโตข้ึนมา และ
ส่งผลต่อพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กแต่ละวยัท่ีเพิ่มข้ึนถึงขั้นสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลโดยความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเขาและเพื่อนในวยัเดียวกนั 
 วิกอ็ทสกี แบ่งระดบัของสติปัญญาออกเป็น 2 ขั้น คือ 
 1. ระดบัสติปัญญาเบ้ืองตน้ (Elementary Mental Process) ซ่ึงหมายถึงระดบัสติปัญญา
พื้นฐานตามธรรมชาติ พฒันาการโดยไม่ตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เด็กสามารถดูดนม
ใชมื้อเกาะเกา้อ้ี จบัถือของต่างไดต้ามวยั 
 2. ระดบัสติปัญญาขั้นสูง (Higher Mental Process) หมายถึง ระดบัสติปัญญาท่ีเกิดจาก
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้หญ่จากการอบรมเล้ียงดู เช่น การเรียนรู้ภาษา เขา้ใจตวัอกัษร และสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ มีภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคิดและพฒันาสติปัญญา โดยการพฒันาน้ีต่อเน่ืองจาก
พฒันาการขั้นตน้ แต่แตกต่างกนัในดุลยภาพของการคิด 
 
 ความส าคญัของภาษาในการพฒันาสติปัญญา 
 วิก็อทสกี ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของภาษาต่อการพฒันาสติปัญญา เพราะภาษา
เป็นเคร่ืองมือส าคญัของการพฒันาระบบความคิด เหมือนเช่น เจอร์โรม บรูเนอร์ ท่ีไดศึ้กษาและให้
ความส าคญัของภาษา วิกอ็ทสกีไดแ้บ่งพฒันาการทางภาษาออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 1. ภาษาสังคม (Social Speech) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็นภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เด็กจะใชภ้าษาเพื่อแสดงความคิด เพื่อส่ือสารอารมณ์ และแสดงการควบคุม
พฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยมากจะใชค้  าพยางคเ์ดียว เช่น ไม่ หมายความว่า ไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการ 
หรือหม ่า แปลวา่ ตอ้งการอาหารหรือขนม 
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 2. ภาษาพูดกบัตนเอง (Egocentric Speech) ตั้งแต่ 3-7 ปี เด็กในวยัน้ีจะมีภาษาพูดกบั
ตนเอง เขา้ใจภาษาของตนโดยไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัใคร และมกัพูดคนเดียว ซ่ึงเป็นบทบาท
ส าคญัในการประสานระหวา่งความคิดและพฤติกรรมของเดก็ 
 3. ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) 7 ปีข้ึนไป ในขั้นน้ีเด็กจะพฒันาการภายในใจ 
ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาสติปัญญา วิกอ็ทสกีอธิบายวา่ การคิดของมนุษยต์อ้งใชภ้าษา และ
การใชภ้าษาท่ีพูดภายใน เร่ืองน้ีเป็นแนวทางท่ีมนุษยคิ์ดแกปั้ญหา และท าให้สติปัญญาพฒันาใน   
ขั้นสูงข้ึนตามระดับอายุ และเม่ือเด็กพบปัญหาท่ีซับซ้อนข้ึน เด็กจะเกิดการเรียนรู้และสามารถ
แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นข้ึนโดยการใชภ้าษาภายใน เด็กจะใชช่้วยในการคิดวางแผนหรือพฒันาขั้นตอน
ในการแกปั้ญหาช่วงของการพฒันาสติปัญญา (The Zone of Proximal Development) 
 วิก็อทสกีให้ความส าคญักบัการสอนหรือช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ในการพฒันาสติปัญญา
ของเด็ก โดยเขาพิจารณาว่า ช่วงของการพฒันาสติปัญญาของเด็กไม่เท่ากนั แมน้เด็กจะอายุเท่ากนั 
เด็กบางคนเรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็วกว่าเด็กบางคน ฉะนั้ น เด็ก 5 ปี 3 คน อาจสามารถท า
แบบทดสอบสติปัญญาไดเ้ท่ากนั มิไดห้มายความว่า เด็ก 3 คน มีระดบัสติปัญญาไม่แตกต่างกนั 
เพราะเด็กคนหน่ึงอาจได้รับการสอนหรือช่วยเหลือจากผูใ้หญ่มากกว่าเด็กอีกคนหน่ึง แต่หาก         
ผูท้ดสอบให้เด็ก 2 คน ตอบแบบสอบของเด็กอายุ 7 ปี โดยผูใ้หญ่ให้ความช่วยเหลือ เช่น อธิบาย
หรือช้ีแนะ หากเดก็คนหน่ึงตอบปัญหาของเดก็อาย ุ7 ปีได ้แต่เดก็อีกคนตอบไม่ได ้วิก็อทสกีอธิบาย
ว่าเด็กท่ีตอบไม่ไดอ้ยูต่  ่ากว่าช่วงของการพฒันาสติปัญญา วิก็อทสกีเรียกการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ในการเรียนรู้ว่า “Scaff Alding” คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กแกปั้ญหาหรือท างานอย่างหน่ึง     
อยา่งใดเม่ือเดก็ไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
 วิก็อทสกีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูใ้หญ่ เช่น  
บิดา มารดา ครู และการเรียนรู้ท่ีเด็กมีในสภาวะสังคมและวฒันธรรม (Socioculture Context) และ
เปล่ียนส่ิงเร้าท่ีเรียนรู้จากสังคมเป็นเคร่ืองเช่ือมโยงส่ิงเร้าภายนอกใหซึ้มซาบเป็นส่วนของส่ิงทีม่ีอยู่
ภายใน กลไกกลางท่ีเดก็ใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการท างานใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผล เช่น ใชไ้มเ้ข่ียส่ิงท่ี
หยิบไม่ถึง กลไกนอกจากเคร่ืองมือ (Tool) แล้ว ยงัมีเคร่ืองหมาย (Sign) ซ่ึงวิก็อทสกีแบ่งเป็น           
3 ชนิด คือ 
 1. Indexical Sign เป็นเคร่ืองหมายใชอ้ธิบายขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบ
สาเหตุและผล (Cause Effect) เช่น ควนัไฟเป็นเคร่ืองหมายของไฟ 
 2. Iconic Sign เป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพส่ือความหมายส่ิงต่าง เช่น พระเก้ียวเป็น
เคร่ืองหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 3. Symbolic Sign เป็นเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์แทนนามธรรมท่ีช่วยในการคิดหรือการ
แกปั้ญหา เช่น ภาษาหรือตวัเลข 
 
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั : มโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่น 
 ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ยงัมีความคลาดเคล่ือนอยู่
หลายประการ แมใ้นต่างประเทศกย็งัพบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัแนวคิดน้ี เพราะการปฏิรูป
การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึงมากกว่าการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง 
(Rallis, cited in Delancy 1999) ตวัอยา่งเช่น 
 1. ความเข้าใจผิด ความส าเร็จของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยูท่ี่การท่ี
ครูผูส้อนมีวิธีสอนและจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งมีผลการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ครบถว้น
ตามมาตรฐานของหลกัสูตร 
 2. ความเข้าใจผิด การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนควรให้อิสระแก่   
ผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้องและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได ้ดงันั้น จึงควรให้
ผูเ้รียนท ากิจกรรมเรียนรู้ตามล าพงั โดยท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัหาส่ือหรือแหล่ง
เรียนรู้เท่านั้น ไม่ตอ้งสอนเน้ือหาใด ๆ 
  ความเข้าใจที่ถูกต้อง เน้ือหาท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ครูผูส้อนควรท า
หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือโคช้ (Coach) ใหค้  าแนะน าวิธีการเรียนและแหล่งเรียนรู้ ช้ีแนะใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
จุดอ่อนจุดแข็งในการเรียนรู้ของตน ติดตามพฒันาการและให้ผลป้อนกลบั (Feedback) เพื่อให้
ผูเ้รียนปรับปรุงการเรียนรู้ของตน ส่วนเน้ือหาท่ีมีความเป็นนามธรรมค่อนขา้งสูงและเขา้ใจยาก   
ครูผูส้อนจะตอ้งสอนเน้ือหานั้น โดยเฉพาะส่วนส าคญัท่ีเป็นหลกัการหรือแนวคิด ทฤษฎี แลว้จึงให ้ 
ผูเ้รียนน าความรู้เชิงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีนั้น ไปปฏิบติัดว้ยตนเอง 
 3. ความเข้าใจผดิ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนไม่ควรใชว้ิธีสอน
แบบบรรยาย เพราะเป็นวิธีสอนท่ีเนน้บทบาทของครูมากกวา่ผูเ้รียน 
  ความเข้าใจที่ถูกต้อง วิธีสอนแบบบรรยายยงัคงมีความส าคญัและใชไ้ดใ้นการจดั  
การเรียนรู้ เพราะความรู้ท่ีเป็นนามธรรมยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบรรยายน า เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
แนวคิดหรือหลกัการ ประเด็นท่ีควรสังเกตว่าการสอนแบบบรรยายจะท าให้การจดัการเรียนรู้มี
ลกัษณะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือไม่ อยูท่ี่การส่งเสริมผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดทั้งท่ีเป็นรายบุคคล
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และกลุ่ม ซ่ึงมีเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้การสอนแบบบรรยายซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีครูส่วนใหญ่
ยงัคงนิยมใช ้มีลกัษณะท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัได ้
 4. ความเข้าใจผิด การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนไม่ควรให้ผูเ้รียน
ท่องจ า เพราะไม่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันากระบวนการคิด 
  ความเข้าใจที่ถูกต้อง การท่องจ ายงัคงมีความส าคญัในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการท่องจ าสาระส าคญั ซ่ึงหากผูเ้รียนจ าไม่ได ้ก็จะไม่ส่งผลต่อการพฒันาการคิดแต่
ประการใด ประเด็นส าคญัจึงควรเนน้การท่องจ าอยา่งเขา้ใจว่าขอ้มูลใดมีความส าคญัควรจดจ าเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ขั้นสูง ขอ้มูลใดเป็นรายละเอียดท่ีไม่มีความส าคญัเท่าใดนกั ไม่จ าเป็นตอ้ง
ใส่ใจท่องจ า 
 5. ความเข้าใจผิด การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นวิธีการสอนวิธีหน่ึง
หรือรูปแบบการสอนท่ีครูทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนเหมือนกนั 
  ความเข้าใจที่ถูกต้อง การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ไม่ใช่วิธีการสอน 
(Teaching Method) และไม่ใช่รูปแบบการสอน (Teaching Model) แต่เป็นแนวคิดทางการสอน 
(Teaching Approach) ครูจึงสามารถใช้วิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนได้หลากหลาย โดย
พิจารณาว่าวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนนั้นตอ้งเนน้บทบาทผูเ้รียนมากกว่าผูส้อน นอกจากน้ี 
ครูยงัสามารถใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดของ
ผูเ้รียน 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 7 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาวิธีสอนระดบัประถมศึกษา               เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 5  จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอยา่งไรใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
สาระส าคญั 
 วิธีสอนประกอบดว้ยวิธีสอนทัว่ไปและวิธีสอนเฉพาะ แต่ละวิธีมีประสิทธิภาพและ
เป้าหมายในการพฒันาความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงตอ้งคดัสรรมาใชต้ามจุดประสงค์
การเรียนรู้แต่ละคร้ัง และควรสอดแทรกเทคนิคการสอนเพื่อเสริมประสิทธิภาพของวิธีสอน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนน่าสนใจและประสบความส าเร็จ 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายวิธีสอนและเทคนิคการสอนระดบัประถมศึกษาได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายการเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอนระดบัประถมศึกษาได ้
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมายของวิธีสอนและเทคนิคการสอน  
 2. การเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอน 
 3. วิธีสอนระดบัประถมศึกษา 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการสอนระดบั
ประถมศึกษา พร้อมทั้งสนทนาซักถามและน านักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัวิธีสอน 
เทคนิคการสอน และแนวทางการเลือกใช ้พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 
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 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัการใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอนขณะท่ีนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอย่างไรให้บรรลุ
เป้าหมาย ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาวิธีสอน
ระดบัประถมศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 5 เร่ือง จะเลือกวิธีสอนและเทคนิคอยา่งไรให้บรรลุเป้าหมาย
และประเดน็อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษารายบุคคล 
 4. ใบความรู้ เร่ือง วิธีสอนระดบัประถมศึกษา 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้  (Reflective Journal)  จากกรณีศึกษา
รายบุคคล 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  วธีิสอนระดับประถมศึกษา 

 

 
ความหมายของวธีิสอนและเทคนิคการสอน 
 วิธีสอน (Teaching Method) : ขั้นตอนการสอนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามองคป์ระกอบ
ของแต่ละวิธีท่ีน ามาใชใ้หผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 เทคนิคการสอน (Teaching Technique) : กลวิธีท่ีน ามาใชเ้สริมขั้นตอนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 แนวทางการเลอืกใช้วธีิสอนและเทคนิคการสอน  
 1. สัมพนัธ์กบัจุดประสงค ์
 2. สมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระ 
 3. สมัพนัธ์กบัลกัษณะของผูเ้รียน 
 4. สมัพนัธ์กบัลกัษณะของครูผูส้อน 
 5. สมัพนัธ์กบับริบทของเวลา สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ส าหรับการเลือกใชว้ิธีสอนระดบัประถมศึกษา ส่ิงท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ การสอน
โดยใช้วิธีสอนเฉพาะวิชา เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ระดับประถมศึกษานั้นเป็นการจดัความรู้
พื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีเน้ือหาบางประเด็นท่ีตอ้งอาศยั       
วิธีสอนเฉพาะวิชา เป็นตน้ว่า วิธีสอนอ่านในภาษาไทยและภาษาองักฤษ วิธีสอน บวก ลบ คูณ หาร 
และโจทยปั์ญหาในวิชาคณิตศาสตร์ และวิธีสอนค่านิยมในวิชาสงัคมศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งพิจารณา
ใชอ้ย่างเหมาะสม ส าหรับวิธีสอนทัว่ไป ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นทุกวิชานั้นมีอยู่มากมาย 
ทั้งน้ี ทิศนา  แขมมณี (2551) ไดเ้สนอไว ้ สรุปดงัน้ี 
 1. วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบายส่ิงท่ีตอ้งการสอนแก่  
ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนซักถามแลว้ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง ซ่ึงวิธีน้ีจะตอ้งอาศยั
ความสามารถของผูส้อนในการเรียบเรียงเน้ือหาสาระ และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหา
สาระใหน่้าสนใจ มุ่งใหผู้เ้รียนจ านวนมากไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระจ านวนมาก ๆ พร้อม ๆ กนัในเวลาท่ี
จ ากัด เช่น การบรรยายเร่ืองความเป็นมาของประเทศไทย ประวติัการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์       
เป็นตน้ 
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 2. วิธีสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการแสดงหรือท าส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ สังเกตดูแลว้ให้ผูเ้รียนซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกต การสาธิต     
ซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง เห็นส่ิงท่ีเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะท าให้เกิด
ความเขา้ใจและจดจ าในเร่ืองท่ีสาธิตไดดี้และนาน เช่น สาธิตการเกิดฝน สาธิตการทอผา้ เป็นตน้ 
 3. วธีิสอนโดยใช้การทดลอง (Experiment) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหาและ
สมมติฐานในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็น เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ
จากการทดลอง ซ่ึงวิธีน้ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงไดล้งมือกระท า ไดผ้่านกระบวนการ
ต่าง ๆ ไดพ้ิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจกัษด์ว้ยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีความเขา้ใจและ
จดจ าการเรียนรู้นั้นไดน้าน  
 4. วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให ้   
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทฤษฎี หลกัการ กฎ หรือขอ้สรุปในเร่ืองท่ีเรียน แลว้จึงให้ตวัอย่างหลายตวัอย่างเก่ียวกบัการใช้
ทฤษฎี หลกัการ กฎ หรือขอ้สรุปนั้น หรืออาจให้ผูเ้รียนน าวิธีสอนน้ีไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ี
หลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในวิธีสอนท่ีลึกซ้ึงข้ึน ซ่ึงสรุปไดว้่าการสอนวิธีน้ีเป็นการ
สอนจากหลกัการไปสู่ตวัอยา่งยอ่ย ๆ 
 5. วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction) คือ กระบวนการสอนท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ เป็นวิธีสอนท่ีผูส้อนจะยกตวัอย่างหลาย ๆ 
ตวัอย่างเพื่อให้ผูเ้รียนเห็นรูปแบบ เม่ือผูเ้รียนวิเคราะห์ สังเกต เปรียบเทียบในรายละเอียด ก็จะ
สามารถน าไปสู่ขอ้สรุปได ้ซ่ึงเป็นการสอนให้ผูเ้รียนสามารถสรุปหลกัการจากตวัอยา่งต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง และมกัจะตามมาดว้ยวิธีการสอนแบบนิรนยั 
 6. วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนและ
เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ยงัสถานท่ีอนัเป็นแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
หรือไกลออกไปจากสถานศึกษาของตน โดยศึกษาส่ิงต่าง ๆ ในสถานท่ีท่ีไปตามท่ีวางแผนไว ้และ
น าผลจากการไปทศันศึกษามาอภิปรายเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงวิธีการสอนน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีเรียน ไดเ้รียนรู้สภาพความเป็นจริง ไดใ้ชแ้หล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ เช่น การทศันศึกษาทอ้งฟ้าจ าลอง หลงัจากเรียนเร่ืองเก่ียวกบัดวงดาว ระบบสุริยะ  
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อวกาศ การทศันศึกษาดูสวนสัตว์ พิพิธภณัฑ์เด็ก การสังเกตรูปร่าง ขนาด สี ความเป็นอยู่ของ        
นกกางเขนขณะท่ีเรียนเร่ืองนกกางเขน 
 7. วธีิสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) คือ กระบวนการท่ี
ผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่ม
เลก็ ๆ ประมาณ 4-8 คน และใหผู้เ้รียนในกลุ่มพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูล ความเห็น และประสบการณ์
ในประเด็นท่ีก าหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม ซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ อนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนกวา้งข้ึน ทั้งยงัท าให้ผูร่้วมอภิปราย
ไดรั้บรู้แนวคิด ประสบการณ์ท่ีผูร่้วมอภิปรายไดส้ะทอ้นออกมาจากประสบการณ์เดิม ท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้เขา รู้เรามากข้ึน เช่น การแบ่งกลุ่มของนกัเรียน สนทนาหาวิธีดูแลแปลงปลูกตน้ผกับุง้ของตน 
วิธีการประหยดัน ้าท่ีถูกตอ้ง วิธีการเล่นท่ีปลอดภยั เป็นตน้ 
 8. วธีิสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์โดยการให้ผูเ้รียนแสดงละครเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเห็น
ภาพของเร่ืองราวท่ีตอ้งการเรียนรู้ ประจกัษด์ว้ยตาตนเอง ท าให้เน้ือหาสาระในเร่ืองนั้นมีชีวิตชีวา  
ซ่ึงทั้งผูช้มและผูแ้สดงจะเกิดความเขา้ใจและสามารถจดจ าเร่ืองราวเก่ียวกับเน้ือหาสาระนั้น ๆ          
ไดน้าน เช่น การแสดงละครเร่ืองนกกางเขน การแสดงละครเก่ียวกบัประเพณีลอยกระทง การแสดง
ละครเก่ียวกบัการเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 เป็นตน้ 
 9. วธีิสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใช้
ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการให้ผูเ้รียนสวมบทบาทใน
สถานการณ์ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน แลว้
น าเอาการแสดงออกของผูแ้สดงทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีสังเกตพบมา
เป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การแสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองท่ี
ก าหนด ให้นกัเรียนแต่งข้ึนเองเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์ความมีน ้ าใจ ความกตญัญู หรือน านิทานอีสป 
นิทานคติธรรมมาแสดง เป็นตน้ 
                    10. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใช้ในการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการให้ผูเ้รียนศึกษาเร่ืองท่ีสมมติข้ึนจากความ
เป็นจริงและตอบประเด็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น แลว้น าค  าตอบและเหตุผลท่ีมาของค าตอบนั้น       
มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย ซ่ึงการสอนน้ีมิไดมุ่้งท่ีค  าตอบใดค าตอบหน่ึง แต่ตอ้งการให้ผูเ้รียน
เห็นค าตอบและเหตุผลท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น  
ให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีความรอบคอบมากข้ึนในการตดัสินใจ ซ่ึงวิธีสอนน้ี
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สามารถใชต้วัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงมาใชส้อนได ้เช่น น าขอ้มูลจากแบบรับฟ้องของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีบนัทึกไว ้เช่น กรณ์ปีนระเบียง ณัฐวิ่งในห้องเรียน ศรณ์คุยในเวลาเรียน       
เป็นตน้ ตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นกรณีตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนจริง สามารถน ามาสอนเก่ียวกบัความปลอดภยั  
วินยัในตนเอง เพื่อร่วมกนัอภิปรายหาวิธีแกไ้ขหรือเสนอแนะร่วมกนัต่อไป 
                    11. วิธีสอนโดยใช้เกม (Game) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิด 
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกาและน าเน้ือหาและขอ้มูล
ของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใชใ้นการอภิปรายเพื่อสรุป
การเรียนรู้ วิ ธีสอนน้ีจะช่วยให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้เ ร่ืองต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน และท้าทาย
ความสามารถ โดยผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ล่นเอง เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง ซ่ึงจุดเนน้ของ
เกมอยูท่ี่การเรียนรู้ยทุธวิธีต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนจะเอาชนะอุปสรรค เพื่อไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 12. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยให้ผูเ้รียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมี
บทบาท ขอ้มูล และกติกาการเล่นท่ีสะทอ้นความเป็นจริง และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์นั้ น โดยใช้ข้อมูลท่ีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง เกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์จริงหรือเร่ืองท่ีมีตวัแปรจ านวนมากท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน ดงันั้น ในการ
อภิปรายจึงควรมุ่งประเด็นไปท่ีการเรียนรู้ความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงของสถานการณ์ในเร่ือง
นั้น ๆ เป็นอยา่งไร และอะไรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้น ๆ ซ่ึงผูเ้รียนควรจะไดเ้รียนรู้
จากการเล่นของตนในสถานการณ์นั้น ๆ 
 13. วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning Center) คือ กระบวนการในการสอนให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากศูนยก์าร
เรียนหรือมุมความรู้ ซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีใชส่ื้อการสอนหลาย ๆ อยา่ง
ประสมกนัเอาไวใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ปกติศูนยก์ารเรียนจะมีหลายศูนย ์แต่ละศูนยจ์ะมี
เน้ือหาสาระเบ็ดเสร็จในตวัเอง ผูเ้รียนจะหมุนเวียนกนัเขา้ศูนยต่์าง ๆ จนครบทุกศูนย ์โดยมีศูนย์
ส ารองไวส้ าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็วและท ากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน ๆ วิธีการสอนน้ีมุ่งช่วยให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทนัทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดเตรียมศูนย์การเรียน           
ใหค้  าแนะน า ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 14. วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม  (Programmed Instruction)    คือ 
กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการให้
ผูเ้รียนศึกษาจากบทเรียนส าเร็จรูปดว้ยตนเอง (ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากบทเรียนปกติ) 
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กล่าวคือเป็นบทเรียนท่ีน าเน้ือหาสาระท่ีจะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแตกเป็นหน่วยยอ่ย (Small Steps) 
เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย  โดยน าเสนอแก่ผูเ้รียนในลกัษณะท่ีให้ผูเ้รียนตอบสนองต่อส่ิงท่ีเรียนและ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองไดท้นัที (Immidiate Feedback) วา่ผดิหรือถูก ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลา
ในการเรียนรู้มากนอ้ยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพราะ
บทเรียนจะมีแบบสอบทั้งแบบสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบสอบหลงัการเรียน (Post-test) ไว้
ให้พร้อม ซ่ึงวิธีการสอนน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนรายบุคคลเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถ ความ
ตอ้งการ และความสนใจของตน เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 8 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้              เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 6  จะเขียนแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งไรดี 
 
สาระส าคญั 
 แผนการจดัการเรียนรู้เป็นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบ     
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สามารถท า
ไดท้ั้งในระดบัหน่วยและระดบัรายชัว่โมง การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้มีกระบวนการโดยเร่ิม
จากการศึกษาหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นเขียน
แผนตามองคป์ระกอบท่ีหน่วยงานก าหนด ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัไปบา้ง แต่จะมีองคป์ระกอบ   
ท่ีขาดไม่ไดคื้อ จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียน และการวดัและประเมินผล เป็นองคป์ระกอบหลกั 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายความหมาย องคป์ระกอบ และรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้
ได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายแนวทางการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพได ้
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมายและองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2. แนวทางการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3. รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารย์แจ้ง จุดมุ่งหมายและความส าคัญของการเรียนรู้เ ก่ียวกับการเขียน      
แผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้   และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอธิบาย
เพิ่มเติม 
 ขั้นน าสู่กรณีศึกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารย์สนทนาซักถามเ ก่ียวกับความส า เ ร็จและข้อจ ากัดของการเ ขียน         
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบขณะฝึกประสบการณ์ เพื่อเช่ือมโยง
ประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารย์แจกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรดี          
ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 6 เร่ือง จะเขียนแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งไรดี และประเด็น
อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4. ใบความรู้ เร่ือง การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) หมายถึง เอกสารท่ีแสดงการออกแบบและ
เตรียมการจดัการเรียนรู้ไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบตามองคป์ระกอบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนรู้รายวิชาใดวิชาหน่ึงใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ควรประกอบดว้ยส่วนส าคญั และองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  
ส่วนน า 
 ส่วนน าเป็นส่วนแรกของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อให้รายละเอียดโดยทัว่ไปมีแนว    
การเขียนดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบุล าดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2. ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ระบุระดบัชั้น 
 4. ระบุหน่วยการเรียนรู้ และหวัขอ้เร่ือง 
 5. ระบุเวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ 
 6. ระบุวนัท่ี เดือน ปี และช่วงเวลาในการจดัการเรียนรู้ 
 
ส่วนเนือ้หา 
 ส่วนเน้ือหาเป็นส่วนท่ีให้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจดั    
การเรียนรู้ตามแผน ประกอบดว้ย 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังนั้น 
 2. ตัวช้ีวัดช้ันปี ให้ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในแผน      
การจดัการเรียนรู้คร้ังนั้น 
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 3. สาระส าคัญ คือ ขอ้ความท่ีเขียนเพื่อระบุให้เห็นขอ้สรุปท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกับ
ผูเ้รียนหลงัจากการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทั้งดา้นเน้ือหา ความรู้ดา้นทกัษะ หรือดา้นเจตคติ ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหาท่ีน าเสนอตามแผนการจดัการเรียนรู้นั้น มีแนวการเขียนดงัต่อไปน้ี 
  3.1 เขียนในลกัษณะของการสรุปเน้ือหาความรู้ ทกัษะ หรือเจตคติท่ีเป็นเป้าหมาย
ดว้ยภาษาท่ีรัดกมุและชดัเจน 
  3.2 เขียนในลกัษณะความเรียงหรือเขียนเป็นขอ้ในกรณีท่ีการจดัการเรียนรู้คร้ังนั้น  
มีมากกวา่ 1 สาระส าคญั 
  3.3 การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นตน้ ๆ   ควรมีสาระส าคญัเดียวในการเรียนรู้      
คร้ังหน่ึง 
 4. จุดประสงค์ นิยมเขียนในลกัษณะของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อสามารถวดัได ้
สังเกตได้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์ ควรจะประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วน ได้แก่ 
สถานการณ์หรือเง่ือนไข (Condition) พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีคาดหวงัให้แสดงออก (Terminal 
Behavior) และเกณฑบ่์งช้ีความสามารถของนกัเรียนท่ีจะแสดงพฤติกรรม (Criteria) 
  อน่ึงในการเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หากเกิดขอ้จ ากดัท าให้ไม่สามารถเขียน
ไดค้รบทั้ง 3 ส่วน ให้ยึดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัไวเ้ป็นหลกัในการเขียน เช่น ผูเ้รียนบอกความหมาย
ของยาเสพติดได ้
 5. สาระการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีแสดงเน้ือหาความรู้ ประกอบด้วย ทฤษฎี หลกัการ 
วิธีการ ขั้นสอน หรือแนวปฏิบติั การระบุเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ควรเขียนหัวขอ้เน้ือหา
หลกั รอง และรายละเอียดแบบยอ่ ๆ หากเน้ือหามากควรท าเป็นใบความรู้จดัไวใ้นภาคผนวก 
 6. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ คือ สภาพการณ์ท่ีครูออกแบบเพื่อน าเสนอเน้ือหา วิธีการ 
หรือการปฏิบติัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีแนวการเขียนดงัต่อไปน้ี 
  6.1 เขียนเป็นขอ้ตามล าดบัขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ หรือเขียนโดยแบ่งเป็นขั้น 
ไดแ้ก่ ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นด าเนินการสอน และขั้นสรุปบทเรียน โดยเขียนเป็นขอ้เรียงตามล าดบั
ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขั้น หากขั้นใดมีกิจกรรมเดียวไม่ตอ้งใส่เลขล าดบัหวัขอ้ 
  6.2 เขียนโดยระบุให้รู้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นใครเป็นผูมี้บทบาท ผูเ้รียน   
ผูส้อน หรือทั้งผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนักระท ากิจกรรม 
  6.3 ไม่ควรระบุรายละเอียดค าพดู ทั้งค  าพดูของผูส้อนและผูเ้รียน 
 7. ส่ือการเรียนรู้ คือ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้  
อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวการเขียนโดยระบุชนิดและรายละเอียดของส่ือการเรียนรู้ เช่น รูปภาพ 
ยงุลาย แผนภูมิเพลงคุณธรรมส่ีประการ แถมบนัทึกภาพและเสียงเร่ืองชีวิตในบา้น เป็นตน้ กรณีท่ี
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เป็นส่ือท่ีใชเ้พื่อท ากิจกรรมเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ใหร้ะบุจ านวนช้ินต่อกลุ่มหรือต่อรายบุคคล 
นอกจากน้ีไม่นิยมระบุส่ิงท่ีมีอยู่แลว้อย่างถาวรในห้องเรียนว่าเป็นส่ือการเรียนรู้ เช่น กระดานด า   
ชอลก์ ดินสอ ปากกา เป็นตน้ 
 8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีก าหนดไวเ้พื่อตรวจสอบว่า ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ การวดัเป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือและ
วิธีการต่าง ๆ หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การตรวจผลงาน และ         
การทดสอบ เป็นตน้ ส่วนการประเมินผลเป็นการก าหนดค่าหรือตดัสินส่ิงท่ีวดั เช่น ผา่น – ไม่ผา่น,      
ดี – ปานกลาง – อ่อน หรือก าหนดค่าเป็นระดับ  4  3  2  1  0  เป็นตน้ มีแนวการเขียนโดยระบุ
วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ว่าใชว้ิธีการใดบา้ง แต่ละวิธีตอ้งระบุเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และ  
มีการระบุเคร่ืองมือวดั หรือเกณฑไ์วด้ว้ย จะท าใหเ้กิดความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 9. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึง ผูส้อนสามารถใชข้อ้มูล
น้ีเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป หรืออีกนยัหน่ึงจะน าสู่การ
ท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหาการวิจยัท่ีชดัเจนเป็นระบบ 
 ทา้ยท่ีสุดในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากผูส้อนจะ
สามารถเขียนรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนแลว้ ยงัควรค านึงถึงระดบั
ของภาษาท่ีใชเ้ขียนให้เป็นภาษาวิชาการ ไม่ใชภ้าษาพูดเขา้มาปะปนเพราะส่ิงน้ีคืองานวิชาการ ซ่ึง
บ่งบอกถึงความเป็นวิชาชีพครู รวมทั้งควรค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบในแผน    
การจดัการเรียนรู้ให้มีความเช่ือมโยง และสอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะท าให้แผนนั้นมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 9 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาส่ือการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา              เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 7  เหตุเกิดท่ีโรงเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
สาระส าคญั 
 ส่ือการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษาในปัจจุบนัเป็นการบูรณาการระหว่างส่ือ ประเภทวสัดุ 
อุปกรณ์ในรูปแบบเดิม และส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดว้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
ตอ้งวิเคราะห์ใชต้ามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของผูเ้รียน ตลอดจน
ประเมินส่ือท่ีพฒันาข้ึนดว้ย 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายความหมาย ประเภท และการใชส่ื้อการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา
ได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายคุณสมบติั ขอ้ดีและขอ้จ ากดั และวิธีประเมินส่ือการเรียนรู้ระดบั
ประถมศึกษาได ้
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมาย ประเภท และการใชส่ื้อการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
 2. คุณสมบติั ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของส่ือการเรียนรู้ 
 3. การประเมินส่ือการเรียนรู้ 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ระดบั
ประถมศึกษา พร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัการสร้าง
การใช ้ และประเมินส่ือการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา พร้อมทั้งอธิบายและยกตวัอยา่งเพิ่มเติม 
 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาผลิตขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ให้บอกขอ้ดีและขอ้จ ากดั และแนวทางแกไ้ขปรับปรุง เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของ
นกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง เหตุเกิดท่ีโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาส่ือการเรียนรู้
รุดบัประถมศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 10 เร่ือง เหตุเกิดท่ีโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ประเดน็อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4. ใบความรู้ เร่ือง ส่ือการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  ส่ือการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

 

 
 ส่ือการเรียนรู้เป็น วสัดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการท่ีครูพฒันาปรับปรุงหรือคดัสรรมา
ใชเ้พื่อน าเสนอความรู้ ทกัษะ หรือเจตคติตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้ งน้ี เอดการ์ เดล ได้จ  าแนกส่ือการสอนออกเป็น               
3 ประเภท ดงัน้ีคือ 
 1. ส่ือประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง ส่ือท่ีเก็บความรู้อยูใ่นตวัเอง ซ่ึงจ าแนกยอ่ย
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยั
อุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผนภูมิ แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจ าลอง และของจริงต่าง ๆ เป็นตน้ 
  1.2 วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง จ  าเป็นต้องอาศัย
อุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผน่ซีดี แผน่ดีวีดี แผน่ใส เป็นตน้ 
 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักลางหรือตวัผ่าน ท าให้
ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีบนัทึกในวสัดุสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือไดย้ิน เช่น เคร่ืองเล่นซีดี   
เคร่ืองเล่นดีวีดี เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เป็นตน้ 
 3. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง ส่ือท่ีมี
ลกัษณะเป็นแนวคิดหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน เช่น เกม สถานการณ์จ าลอง การสาธิต       
การสอนแบบจุลภาค เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีพฒันาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารท่ี
หลากหลาย ท าใหเ้กิดส่ือและแหล่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ หรือส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงหมายถึง 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารดว้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเป็นพื้นฐาน 
 ส าหรับการน าส่ือมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน   ครูอาจจะตอ้งใช้ส่ือการเรียน    
การสอนหลาย ๆ ประเภทร่วมกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน ซ่ึงเราเรียกว่า 
ส่ือประสม ซ่ึงหมายถึง การน าส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน ซ่ึงการใชส่ื้อแต่ละอย่างนั้นจะใช้
ตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา   
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 การพิจารณาเลือกส่ือการเรียนการสอน 
 1. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด เช่น 
สอนเร่ืองส่วนประกอบของพืช จ าแนกหรือบอกส่วนประกอบได ้ผูส้อนก็สามารถน าตน้พืชของ
จริงมาใหน้กัเรียนพิจารณาได ้
 2. เป็นไปตามหลกัพฒันาการทางสติปัญญา วยั ความสามารถ ความแตกต่าง และ    
การรับรู้ของผูเ้รียน 
 3. สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในชั้นปฐมวยัและประถมศึกษาจะชอบ
ส่ือท่ีมีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจใหอ้ยากรู้อยากเรียน 
 4. ใช้ง่าย สะดวก และปลอดภยั ปัจจุบนัมีส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ เคร่ืองฉายภาพ 
LCD เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งรู้จกัการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีเพื่อจะไดใ้ชไ้ดถู้กตอ้งและ
เหมาะสม นอกจากน้ีการผลิตส่ือต่าง ๆ จะตอ้งปลอดภยักบันกัเรียนดว้ย เช่น ใชสี้และวสัดุท่ีไม่เป็น
อนัตราย รูปแบบไม่แหลมไม่คม เป็นตน้ 
 5. ตอ้งประหยดั คุม้ค่า ไม่ส้ินเปลือง ส่ือการสอนบางชนิด เช่น กระดาษ จะเป็นวสัดุ
ส้ินเปลือง แต่สามารถท าข้ึนใช้ได้หลายคร้ังเพื่อการประหยดัและคุม้ค่า โดยการผนึกภาพและ
เคลือบดว้ยสต๊ิกเกอร์ใส กส็ามารถจะใชป้ระกอบการเรียนการสอนต่อไปไดน้าน รวมทั้งการน าวสัดุ
ท่ีไม่ใช้แล้วมาประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประหยดัและเกิดประโยชน์ เช่น ซองขนม            
ใบโฆษณาสินคา้ เป็นตน้ 
 
คุณสมบัติส่ือการเรียนรู้บางชนิด ข้อดีและข้อจ ากดั 
 
 

ส่ือการเรียนรู้ ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
1.  ของจริง เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนเพราะใช ้

ประสาทสมัผสั 
บางกรณีอาจเกิดความล าบากใน 
การจดัหาและเสียหายไดง่้าย 

2.  ของจ าลอง เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนเพราะไดเ้ห็น
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงความจริง 

การจ าลองอาจท าใหเ้กิดความ 
เขา้ใจผดิต่อสภาพความเป็นจริงได ้

3.  เคร่ืองฉายภาพ 
ทึบแสง 

ขยายหรือปรับขนาดของภาพได ้
ตามความตอ้งการ สะดวก 
ลดการผลิตแผน่โปร่งใส 

สภาพหอ้งตอ้งมีการควบคุม 
แสงสวา่งได ้และการปรับสลบักบั 
คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนยุง่ยาก 
พอควร 
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ส่ือการเรียนรู้ ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
4.  สารคดี 
ภาพยนตร์ 

เหมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ ใหภ้าพ 
และเสียงเหมือนความจริง ท าให้ 
เกิดความน่าสนใจ 

สารคดีหรือภาพยนตร์ท่ีสอดคลอ้ง 
กบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
ผลิตค่อนมาขา้งนอ้ย 

5.  แถบบนัทึกเสียง สามารถเปิดฟังซ ้าทบทวนไดง่้าย 
พกพาไดส้ะดวก 

แถบบนัทึกเสียงมีอายกุารใชง้าน 
จ ากดั 

6.  คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 

มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เกม 
สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ ซ่ึง 
สามารถใชผ้ลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียนสามารถ 
เรียนรู้ซ ้ าอีกก่ีคร้ังกไ็ด ้

ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการผลิต 
ใชเ้วลาผลิตนาน มีตน้ทุนค่อนขา้ง 
สูง และสถานศึกษาจะตอ้งมี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอกบั 
การศึกษาเป็นรายบุคคล 

7.  บทเรียน 
ส าเร็จรูปหรือ 
บทเรียนโปรแกรม 

ส่งเสริมใหเ้กิดแรงจูงใจในการ 
เรียนรู้และเนน้ปฏิสัมพนัธ์ในดา้น 
การฝึกหดั การทดสอบ การแก ้
ปัญหา 

บทเรียนส าเร็จรูปหรือบทเรียน 
โปรแกรมในรูปเอกสาร อาจมี 
ขอ้มูลท่ีไม่ทนัสมยั และหากเป็น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กมี็วิธีการ 
ผลิตท่ีซบัซอ้นและตอ้งอาศยั 
ผูเ้ช่ียวชาญเช่นเดียวกบัการผลิต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

8.  อินเตอร์เน็ต คน้ควา้ขอ้มูลไดทุ้กประเภท 
ใชเ้วลานอ้ย สามารถใชส่ื้อสารทั้ง 
ในรูปแบบของการสนทนา 
การเขา้กลุ่ม การเขียนขอ้ความ 
การส่งไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
และการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล 
ประเภทต่าง ๆ 

ขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถือ หากไม่ 
ระบุแหล่งอา้งอิง และผูส้อนตอ้ง 
ดูแลผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด เพราะ 
อาจใชอิ้นเตอร์เน็ตในทางท่ีไม่ 
เหมาะสม 

9.  การเรียน 
การสอนผา่นเวบ็ 

สามารถเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
มีหลกัสูตรใหเ้ลือกมาก เนน้การมี 
ปฏิสัมพนัธ์และกระตือรือร้น 

ไม่ไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีแทจ้ริง 
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน และ 
ผูเ้รียนตอ้งสามารถควบคุมการ 
เรียนรู้ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ส่ือการเรียนรู้ ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
10.  ส่ิงพิมพ ์
(ต ารา หนงัสือ 
เอกสารประกอบ 
การเรียนรู้) 

ผลิตไดจ้ านวนมาก ผูเ้รียนสามารถ 
ทบทวนซ ้าได ้

เส่ือมสภาพไดง่้าย ขอ้มูลท่ีพิมพ ์
อาจไม่ทนัสมยั ผูท่ี้อ่านไม่เก่ง 
อาจจะเกิดความเบ่ือหน่ายและ 
ไม่สนใจ 

 
การประเมินส่ือการเรียนรู้ 
 1. การประเมินโดยผูส้อน ผูป้ระเมินส่ือ ควรเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช้หรือ 
เขา้ใจกระบวนการผลิตหรือพฒันาส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงกรณีท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างส่ือก็ถือว่ามีความ
เช่ียวชาญและจดัเป็นผูช้  านาญได ้
 2. การประเมินโดยผูช้  านาญ ไดแ้ก่ ผูช้  านาญดา้นส่ือการเรียนรู้และมีประสบการณ์
ดา้นการประเมิน ผูช้  านาญอาจเป็นผูส้อนเองหรือเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีสอนในสาขาวิชาส่ือ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้ งอาจารย์ด้านการวัดผลและการประเมินผลท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้นการประเมินส่ือการเรียนรู้ 
 3. การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะ คือ คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาตั้งข้ึนเพื่อ
ประเมินส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงจะมุ่งประเมินเฉพาะในดา้นกายภาพท่ีก าหนด เช่น การประเมินก่อนการ
จดัซ้ือ การประเมินประสิทธิภาพการใชแ้ละคุณลกัษณะดา้นอ่ืน ๆ ของส่ือการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว ้
 4. การประเมินโดยผูเ้รียน ขอ้ดีของการประเมินส่ือโดยผูเ้รียน ก็คือ จะสามารถหา
แนวทางปรับปรุงส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง การประเมินโดยผูเ้รียน
นั้นควรจดัท าข้ึนทนัทีหลงัจากใชส่ื้อแลว้ และควรประเมินเฉพาะตวัส่ือ อยา่งไรก็ตามการประเมิน
ส่ือโดยผูเ้รียนอาจมีปัญหาอยู่บา้ง เน่ืองจากผูเ้รียนอาจมีประสบการณ์นอ้ย ผูส้อนควรช้ีแจงเกณฑ์
หรือหวัขอ้การประเมินใหผู้เ้รียนเขา้ใจก่อนท่ีจะประเมิน 
 5. การประเมินประสิทธิภาพของส่ือ คือ การตรวจคุณภาพของส่ือด้วยเทคนิค        
การค านวณ โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นส่ือประเภทบทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน โมดูล เป็นตน้     
การประเมินส่ือโดยวิธีน้ี จะค านึงถึงจุดมุ่งหมายของส่ือและการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการของผูเ้รียน  
ภายหลงัจากท่ีเรียนจากส่ือนั้นแลว้ วิธีประเมินประสิทธิภาพส่ือ ท าได ้2 วิธี คือ 
  5.1 ประเมินโดยอาศยัเกณฑ ์เช่น การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม
มกัจะใชเ้กณฑ์มาตรฐาน (90/90 standard) โดย 90 ตวัแรก หมายถึง คะแนนรวมของผลการสอบ
ของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีตอบถูก โดยน ามารวมกนัเขา้แลว้คิดเป็นร้อยละไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 90   และ
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ตวัหลงั หมายถึง ขอ้สอบแต่ละขอ้มีผูเ้รียนท าถูกไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ถา้ขอ้ใดมีผูเ้รียนท าไดต้  ่ากว่า
ร้อยละ 90 ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนโปรแกรมนั้น แลว้ทดลองซ ้ าอีก จนกว่าจะไดค้ะแนนถึง
เกณฑม์าตรฐาน 90/90 
   ส าหรับการประเมินชุดการสอนนั้ น เป็นการตรวจสอบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดการสอน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชุดการสอนส าหรับกลุ่มกิจกรรมหรือชุด         
การสอนท่ีใช้ศูนย์การเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เป็นเกณฑ์ประเมิน ส าหรับเน้ือหา
ประเภทความรู้ความจ าและใชเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 ส าหรับเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะ 
  5.2 ประเมินโดยไม่ไดต้ั้งเกณฑไ์วล่้วงหนา้ เป็นการประเมินประสิทธิภาพของส่ือ
ดว้ยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเ้รียนภายหลงัจากท่ีเรียนจากส่ือนั้นแลว้ (Post-test) ว่าสูงกว่า
ผลสอบก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ ถา้สูงกว่าก็แสดงว่าส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ การประเมิน
ส่ือในลกัษณะน้ี อาจท าไดโ้ดยการวิจยัเปรียบเทียบกบัการใชส่ื้อนั้น ๆ ซ่ึงการวิจยัประเมินส่ือใน
ลกัษณะน้ีมีขอ้จ ากดัหลายประการ โดยเฉพาะขอ้บกพร่องในดา้นการก าหนดปัญหาหรือขอ้ค าถาม
ในการวิจยัและการควบคุมตวัแปร เป็นตน้ 
 เคร่ืองมือการประเมินส่ือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประเมินส่ือมี
หลากหลายชนิด เช่น 
 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือวดัความรู้ของผูเ้รียนภาย
หลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ือแลว้ 
 2. แบบทดสอบความถนดั เพื่อวดัสมรรถนะของผูเ้รียนภายหลงัท่ีเรียนจากส่ือ 
 3. แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจ ซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้ความหรือ
ค าถามต่าง ๆ เก่ียวกับส่ือ หรืออาจจะมีช่องว่างให้เติมขอ้ความด้วยก็ได้ เคร่ืองมือลกัษณะน้ีใช้
ประเมินไดก้บัทุกกลุ่ม 
 4. แบบมาตราส่วนประมาณค่า สามารถใชป้ระกอบในแบบสอบถามได ้ซ่ึงการใช้
เคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่าน้ี สามารถน าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินดา้น
เหตุการณ์ ความคิดเห็น และเจตคติของผูเ้รียนได ้ซ่ึงผูอ้อกแบบประเมินลกัษณะน้ีตอ้งใหนิ้ยามของ
ศพัทเ์ฉพาะ หรือขอ้ความดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินใหช้ดัเจน 
 5. แบบจดัอนัดบั เป็นการพิจารณาคุณค่าของส่ือในการสอนจุดมุ่งหมายหน่ึงว่าส่ือใด
จะเหมาะสมท่ีสุด แลว้ผูส้อนหรือผูเ้รียน เรียงอนัดบัความส าคญัของส่ือ 
 6. แบบบนัทึก การบนัทึกเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงในการประเมิน ผูบ้นัทึกอาจบนัทึก
เก่ียวกบัการใชส่ื้อนั้น ๆ ทุกคร้ังท่ีมีการใช ้เพื่อให้ทราบผลการใชส่ื้อในการเรียนการสอนหรืออาจ
บนัทึกเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงส่ือนั้น ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

345 

 

 7. การสังเกต เป็นการเฝ้าดูผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชส่ื้อในการเรียนการสอนตั้งแต่เร่ิมตน้
จนจบกระบวนการใช ้
 8. การสัมภาษณ์ เป็นการซักถามและพูดคุยกับทั้ งผูผ้ลิต ผูใ้ช้ และผูเ้รียนเก่ียวกับ      
ส่ือนั้นเพื่อน าขอ้มูลมาประกอบพิจารณาในการประเมินส่ือ 
 ลกัษณะของเคร่ืองมือการประเมินส่ือการเรียนรู้ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้น้ียงัมีเคร่ืองมือ
วิจยัอีกหลายลกัษณะ ท่ีน ามาประยุกตใ์นการออกแบบเคร่ืองมือการประเมินส่ือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั 
จุดมุ่งหมายและวิธีการประเมิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการประเมินมีหลายรูปแบบ และหลายวิธี  
ดงันั้น ในการประเมินส่ือการเรียนรู้จึงควรจะใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ 
ประเภท และควรจดัใหมี้การประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 10 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาเทคนิควิธีเตรียมนกัเรียนใหส้งบ              เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 8  ตั้งใจเรียนกนัดีไหมครับ 
 
สาระส าคญั 
 เด็กวัยประถมศึกษาเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากเห็น มีพลังมาก และซุกซนไม่อยู่ น่ิง             
การควบคุมชั้นเรียนประถมศึกษาดว้ยวิธีการและเทคนิคท่ีเหมาะสมตามหลกัจิตวิทยาจึงเป็นปัจจยั
ช่วยใหผู้เ้รียนสนใจและตั้งใจเรียน ผูส้อนสอนไดบ้รรลุผลตามท่ีวางแผนไว ้
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบาย ความหมาย และความส าคญัของการเตรียมเดก็ใหส้งบได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายวิธีการเตรียมเดก็ใหส้งบ และแนวทางการน าไปใชไ้ด ้
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมาย และความส าคญัของการเตรียมเดก็ใหส้งบ 
 2. วิธีการเตรียมเดก็ใหส้งบ 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีเตรียม
นักเรียนให้สงบ พร้อมทั้งสนทนาซักถามและน านักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัการ
เตรียมเดก็ใหส้งบ และเทคนิควิธีท่ีนกัศึกษารู้จกั พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 
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 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมเด็กใหส้งบ ท่ีนกัศึกษาพบขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้ งแนวทางแก้ไขท่ีเคยปฏิบติั เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของ
นกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง ตั้งใจเรียนกนัดีไหมครับให้นกัศึกษาท าความ
เขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาเทคนิควิธี
เตรียมนกัเรียนใหส้งบ 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 7 เร่ือง ตั้งใจเรียนกนัดีไหมครับ 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4.  ใบความรู้ เร่ือง เทคนิควิธีเตรียมเดก็ใหส้งบ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  เทคนิควธีิเตรียมเด็กให้สงบ 

 

 
ความหมายและความส าคญัของการเตรียมเด็กให้สงบ  
 การเตรียมเด็กให้สงบ หรือท่ีเรียกกนัวา การเก็บเด็กนั้น หมายถึง การท าให้เด็กมีสมาธิ 
การท าให้เด็กท่ีก าลงัคุยหรือเล่น หรืออยูน่อกกฎระเบียบสงบลง เพื่อให้เกิดการรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
โดยดึงความสนใจหรือหนัเหความสนใจของเดก็มาสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งน้ีนอกจากจะดึง
ความสนใจของเด็กกลบัมามีสมาธิแลว้ ยงัเป็นการเปล่ียนอิริยาบถและยงัท าให้เด็กสนุกสนาน      
อีกดว้ย เดก็มกัจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ดว้ยการซกัถามเป็นส่วนใหญ่ การท ากิจกรรมหรือการเล่น
ของเด็กจึงมักมีการส่งเสียงดังอันเน่ืองมาจากการท่ีเด็กได้พัฒนาความสามารถด้านการพูด           
การเรียนรู้และการปรับตวัใหเ้กิดความเขา้ใจข้ึน โดยอาศยัความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้น 
ความอยากลอง ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปโดยไม่หยุดย ั้งรวมกบัความคิดเห็น 
และจินตนาการท่ีเจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ จะมีความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้โลกรอบตวั
โดยธรรมชาติ ผูใ้หญ่ตอ้งให้เวลาเด็กท่ีจะพฒันาการคิดแบบปฏิบติัการ หรือการคิดอย่างมีเหตุผล 
เด็กจะพฒันามโนทศัน์พื้นฐานเก่ียวกบัเวลา ระยะทาง เหตุผล ศีลธรรม รวมทั้งการพฒันาทางดา้น
ร่างกาย สงัคม การเตรียมเดก็ใหส้งบจึงเป็นปัจจยัช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 
เทคนิควธีิเตรียมเด็กให้สงบ 
 ในการจดักิจกรรมเพื่อเตรียมเด็กใหส้งบ ครูสามารถเลือกวิธีการไดต้ามความเหมาะสม 
ให้สอดคลอ้งกับพฒันาการและความพึงพอใจของเด็ก และเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้เด็กอยู่
รวมกนัทั้งท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย และเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีการเป็นวิธีการท่ีใชเ้วลาไม่นาน เม่ือเด็ก
พร้อมฟังครูแล้วให้เร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนทันที วิธีการเตรียมเด็กให้สงบจึงมีวิธีการ
หลากหลายและตอ้งใชว้ิธีการหลาย ๆ อยา่งต่างกนั เพื่อย ัว่ยใุห้เด็กสนใจ ครูไม่ควรเลือกใชว้ิธีการ
เดียวตลอด 
 ตวัอยา่งวิธีการเตรียมเดก็ใหส้งบ มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การเล่นกบันิว้มือ 
  การเล่นกบัน้ิวมือ เป็นการเล่นเงียบ ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองเป็นราว เช่น ค าคลอ้งจอง หรือ
เป็นค าประพนัธ์ ท่ีใชน้ิ้วมือแสดงบทบาท เด็ก ๆ จะเลียนแบบการแสดงของครู และกล่าวซ ้ าค  าพูด
ของครู ซ่ึงช่วยให้เด็ก ๆ คุน้กบัเสียงของตนเองไปดว้ย การเล่นกบัน้ิวมือ จะช่วยกระตุน้ให้เด็กร่วม
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สนุกทั้งดว้ยค าพูดและท่าทาง ส่วนมากการเล่นกบัน้ิวมือจะเป็นการเล่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนบัเลข  
การท าท่ากิริยาอาการต่าง ๆ หรืออาจกล่าวถึงสตัว ์เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้ความสั้น ๆ เร่ืองสั้น ๆ 
 2. การใช้ท่าทาง 
  การใช้ท่าทาง เป็นวิธีท่ีใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เคล่ือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ   
การใชท่้าทางนบัเป็นวิธีการท่ีส าคญัในการเตรียมเด็กใหส้งบ การใชว้ิธีน้ี ครูจะนดัแนะกบัเด็ก ๆ ว่า 
เม่ือเห็นครูท าท่าทางอยา่งใดแลว้ใหเ้ดก็ท าตาม โดยท่ีครูจะตอ้งมีสีหนา้สงบซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กสงบลง
ดว้ย แลว้จึงท าท่าต่าง ๆ เช่น ขีดเขียนในอากาศ แตะอวยัวะต่าง ๆ หรือเลียนแบบสัตวง่์าย ๆ เป็นตน้ 
จะช่วยใหเ้ดก็สนุกสนานเพลิดเพลินอีกดว้ย 
 3. การปรบมือ 
  การปรบมือ เป็นจงัหวะง่าย ๆ เป็นชุด ๆ จะท าให้เด็กสนุกสนาน และจดจ่ออยู่กบั 
การนบัจ านวนคร้ัง เป็นการรวบรวมสมาธิก่อนน าสู่กิจกรรมต่อไป 
 4. การท่องค าคล้องจอง 
  การใช้ค  าคล้องจองจะท าให้เด็กมีความเพลิดเพ ลิน และเป็นการช่วยพัฒนา
ความสามารถในการจ า และการล าดับความคิดให้ ครูจึงควรเลือกค าประพันธ์ท่ีครอบคลุม
ขอ้เทจ็จริง และประสบการณ์ทุกดา้น เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้้จงัหวะของภาษาท่ีมีความไพเราะและงดงาม 
 5. การเชิดหุ่น 
  หุ่น เป็นส่ือท่ีครูใชใ้นลกัษณะของส่ิงท่ีเคล่ือนไหวได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
และความสนใจของเดก็ การใชหุ่้นเรียกร้องความสนใจจากเด็กไดดี้ เด็กจะเกิดความสนุกสนานจาก
การไดดู้และเล่นหุ่น เน่ืองจากเดก็ในวยัน้ีมีจินตนาการในการสร้างเร่ืองราวสมมุติ 
 6. เพลง 
  เพลงท่ีใชใ้นการเตรียมเด็กใหส้งบ ควรเป็นเพลงสั้น ๆ ฝึกใหน้กัเรียนทุกคนร้องได ้
และสร้างกฎกติกาไวใ้นเพลง อาจเลือกใชเ้พลงท่ีมีผูน้ าเสนอไว ้หรือแต่งข้ึนใหม่โดยใชท้ านองเพลง
ท่ีคุน้เคย 
 7. การใช้สัญญาณ 
  สัญญาในท่ีน้ีอาจเป็นเสียงสั่นกระด่ิง เสียงนกหวีด หรือเสียงท่ีเลียนแบบเสียง
ธรรมชาติ โดยก าหนดเป็นขอ้ตกลงไวว้า่ เม่ือไดย้นิเสียงนกัเรียน ควรปฏิบติัอยา่งไร 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 11 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการวางกฎระเบียบและวินยัในโรงเรียน             เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 9  อุบติัเหตุรายสปัดาห์ 
 
สาระส าคญั 
 โรเรียนทุกแห่งต้องมีระเบียบวินัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
ระเบียบวินยัจะสอนใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม กาลเทศะและบุคคล ระเบียบ
วินัยท่ีดีตอ้งเหมาะสมกบัวยัของเด็ก และเป็นกฎเกณฑ์ท่ีปฏิบติัไดจ้ริง รวมทั้งเป็นไปตามความ
เปล่ียนแปลงของสังคม 
 
จุดประสงค์ 
 1. นักศึกษาอธิบายแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการวางกฎระเบียบและวินัยใน
โรงเรียนได ้
 2. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 3. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการวางกฎระเบียบและวินยัในโรงเรียน 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัการวางกฎระเบียบ
และวินยัในโรงเรียน พร้อมทั้งสนทนาซักถามและน านักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบั
การวางกฎระเบียบและวินยัในโรงเรียน พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 
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 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซักถามเก่ียวกับกฎระเบียบหรือวินัยท่ีนักศึกษาก าหนดส าหรับ
นักเรียนขณะท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนอุปสรรคและความส าเร็จของการใช ้                
เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง อุบติัเหตุรายสัปดาห์ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจ
และสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาการวาง
กฎระเบียบและวินยัในโรงเรียน 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 8 เร่ือง อุบติัเหตุรายสปัดาห์ 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4.  ใบความรู้ เร่ือง เทคนิควิธีเตรียมเดก็ใหส้งบ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  เทคนิควธีิเตรียมเด็กให้สงบ 

 

 
 โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีใหค้วามรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะแก่ผูเ้รียน เป็นสังคมเลก็ ๆ ของ
เด็ก ๆ ท่ีมีวุฒิภาวะแตกต่างกนั การวางกฎระเบียบและวินัยจึงเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย การวางกฎระเบียบและวินัยในโรงเรียนท่ีเหมาะสม            
ควรค านึงถึงทฤษฎีและแนวคิดต่อไปน้ี 
 
ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
 โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้แบ่งประเภทเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น              
6 ประเภท แลว้เรียงเหตุผลเหล่าน้ีตามอายุของผูใ้ชเ้หตุผลนั้น ๆ โดยเรียงเหตุผลประเภทท่ีผูต้อบ 
อายุ 10 ปี ใช้ตอบมากท่ีสุด ไปจนถึงประเภทท่ี 6 ซ่ึงผูต้อบอายุ 16 ปี ใชต้อบมากกว่าผูต้อบอาย ุ     
ต  ่ากวา่ทั้งหมด ขั้นการพฒันาจริยธรรมทั้ง 6 ขั้น ของโคลเบอร์ก ไดถู้กจดัเป็น 3 ระดบั ดงัปรากฏใน
ตาราง 
 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดบั ในทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

 
ขั้นการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรม ระดบัของจริยธรรม 

ขั้นท่ี 1  ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ (2-7 ปี) 1.  ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์
ขั้นท่ี 2  ขั้นแสวงหารางวลั (7-10 ปี) (2-10 ปี) 
ขั้นท่ี 3  ขั้นท าตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ (10-13 ปี) 2.  ระดบัตามกฎเกณฑ ์
ขั้นท่ี 4  ขั้นท าตามหนา้ท่ีทางสงัคม (13-16 ปี) (10-16 ปี) 
ขั้นท่ี 5  ขั้นท าตามค ามัน่สญัญา (16 ปีข้ึนไป) 3.  ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์
ขั้นท่ี 6  ขั้นยดึอุดมคติสากล (ผูใ้หญ่) (16 ปีข้ึนไป) 

 
 ระดับ 1  ระดับก่อนกฎเกณฑ์  หมายถึง การตัดสินใจเลือกกระท าในส่ิงท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูอ่ื้น ในขั้นแรกสุดคือ การมุ่งท่ีจะหลบหลีกมิให้
ตนเองโดนลงโทษทางกาย เพราะกลวัความเจ็บปวดท่ีจะไดรั้บ และยอมท าตามค าสั่งของผูใ้หญ่ 
เพราะเป็นผูท่ี้มีอ  านาจทางกายเหนือตน ขั้นท่ีสองคือ การเลือกกระท าในส่ิงท่ีจะน าความพอใจมาให้
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ตนเท่านั้น เร่ิมรู้จกัการแลกเปล่ียนกนัแบบเด็ก ๆ คือ เขาท ามาฉันตอ้งท าไป เขาให้ฉันฉันก็ตอ้ง     
ใหเ้ขา เป็นตน้ 
 ระดับ 2  ระดับตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย ๆ ของตน 
หรือท าตามกฎหมายและศาสนา บุคคลท่ีมีจริยธรรมในระดับ 2 น้ี ยงัตอ้งการการควบคุมจาก
ภายนอก แต่ก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความสามารถท่ีจะแสดงบทบาททาง
สังคมได ้ในขั้นท่ี 3 บุคคลยงัไม่เป็นตวัของตวัเอง ชอบคลอ้ยตามการชกัจูงของผูอ่ื้นโดยเฉพาะ
เพื่อน ส่วนในขั้นท่ี 4 บุคคลมีความรู้สึกถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นหน่วยหน่ึงในสังคม
ของตน จึงถือวา่ตนมีหนา้ท่ีท าตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีสงัคมของตนก าหนด 
 ระดับ 3  ระดับเหนือกฎเกณฑ์ หมายถึง การตดัสินขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ดว้ยการน ามาคิด
ตรึกตรองชัง่ใจโดยตนเอง แลว้ตดัสินไปตามแต่ว่าจะเห็นความส าคญัของส่ิงใดมากกว่ากนั ขั้นท่ี 5 
เป็นการเห็นความส าคญัของคนหมู่มาก ไม่ท าให้ขดัต่อสิทธิอนัพึงไดข้องผูอ่ื้น สามารถควบคุม
บงัคบัใจตนเองได ้ขั้นท่ี 6 ซ่ึงเป็นขั้นสูงสุด แสดงทั้งการมีความรู้สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑใ์น
สังคมของตน และการมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรม เพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลายอนัเป็นอุดมคติท่ี 
ยิง่ใหญ่ นอกจากน้ียงัมีหลกัประจ าใจซ่ึงตรงกบัหลกัในพทุธศาสนาท่ีเรียกวา่ หิริโอตตปัปะ ดว้ย 
 
การท าสัญญาเงื่อนไข 
 การท าสัญญาเง่ือนไขเป็นการตกลงกนั (Contingency Contracting) ระหว่างผูท่ี้ตอ้งการ
จะเห็นพฤติกรรมเปล่ียนแปลง (เช่น ผูป้กครอง ครู หรือผูดู้แล เป็นตน้) กบัผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรม 
(เช่น เด็ก นกัเรียน หรือคนใช ้เป็นตน้) โดยท่ีขอ้ตกลงนั้นจะตอ้งมีการร่างเป็นสัญญาข้ึนมา พร้อม
ทั้งมีการเซ็นช่ือของผูท่ี้ตอ้งการจะเห็นพฤติกรรมเปล่ียนแปลงและของผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรมดว้ย 
สญัญานั้นจะบอกถึงพฤติกรรมท่ีจะตอ้งกระท า และผลกรรมท่ีจะไดรั้บ ผลกรรมก็เป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรม ส่วนพฤติกรรมนั้นก็จะเป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้
ตอ้งการจะเห็นพฤติกรรมเปล่ียนแปลง 
 การท าสัญญาเง่ือนไขนั้ นควรจะให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้ งหมดอย่างน้อย              
5 ประเดน็ดว้ยกนั  
 1. สัญญานั้ นควรจะบอกว่าแต่ละฝ่ายของคู่สัญญาจะได้อะไรเพิ่มข้ึนบ้าง เช่น 
ผูป้กครอง ก็จะไดเ้ห็นลูกชายท างานไดเ้สร็จ หรือไปโรงเรียนสม ่าเสมอ ในขณะท่ีลูกชายอาจจะใช้
เวลาวา่งท่ีเป็นเวลาส่วนตวั ไดเ้วลาไปอยูก่บัเพื่อน หรืออาจจะไดค่้าขนมเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 2. พฤติกรรมท่ีจะตอ้งกระท าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญานั้น จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีรู้ไดว้่า
เกิดข้ึนจริงหรือไม่เกิดข้ึน พฤติกรรมท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าเกิดข้ึนจริง ไม่ควรท่ีจะไดรั้บการ
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เสริมแรง อีกทั้งไม่ควรใส่ไวใ้นสญัญาดว้ย เช่น ผูป้กครองไม่ตอ้งการใหลู้กชายไปคบหาสมาคมกบั
คนบางคน ซ่ึงเป็นการยากท่ีผูป้กครองจะรู้ว่าลูกชายของตนนั้นท าตามสัญญาหรือไม่ เง่ือนไข
ดงักล่าวจึงไม่ควรจะเขียนอยูใ่นสญัญา 
 3. สัญญานั้นควรจะมีภาพแห่งการลงโทษดว้ย ถา้ผูท่ี้ท  าสัญญาไม่สามารถท าไดต้ามท่ี
สัญญาไว ้ผูท่ี้ท  าสัญญาจะรู้ล่วงหนา้เลยว่าตนเองจะถูกลงโทษเช่นใด ถา้ไม่ท าตามสัญญาท่ีก าหนด
ไว ้เพราเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้ง 2 ฝ่าย 
 4. ควรมีการให้โบนัส ถา้ผูท่ี้ท  าสัญญานั้นสามารถท่ีจะรักษาสัญญาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
เป็นเวลานานพอสมควร เพราะจะท าใหส้ญัญาเง่ือนไขนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 5. ในสญัญานั้นควรจะบอกถึงวิธีการให ้และการรับตวัเสริมแรงไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
 
การเสริมแรง (Reinforcement) 
 Skinner กล่าวถึง การเสริมแรง คือ การท าให้ความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน ผลท่ีท าให้
พฤติกรรมมีความถ่ีเพิ่มข้ึนเรียกว่า ตวัเสริมแรง (Reinforcer) ตวัเสริมแรงท่ีใช้กนัอยู่นั้นสามารถ  
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดดว้ยกนั คือ 
 1. ตวัเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เป็นตวัเสริมแรงท่ีมีคุณสมบติัดว้ยตวั
ของมนัเอง เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการทางชีวภาพของอินทรียไ์ด้ หรือมีผลต่อ
อินทรียโ์ดยตรง เช่น อาหาร น ้ า อากาศ ความร้อน ความหนาว ความเจบ็ปวด เป็นตน้ 
 2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforcer) เป็นตัวเสริมแรงท่ีต้องผ่าน
กระบวนการพฒันาคุณสมบติัของการเป็นตวัเสริมแรง โดยการน าไปสัมพนัธ์กับตวัเสริมแรง    
ปฐมภูมิ เช่น ค าชมเชย เงิน หรือต าแหน่งหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 ในการท่ีจะท าใหต้วัเสริมแรงทุติยภูมิมีคุณสมบติัเป็นตวัเสริมแรงไดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พิจารณาในเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ประการแรก ปริมาณของตวัเสริมแรงปฐมภูมิ ท่ีใชคู้่กบัตวัเสริมแรง
ทุติยภูมิ นั่นคือ ถ้าปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิมีมากจะท าให้ตัวเสริมแรงทุติยภู มิมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันถ้าปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิมีน้อยจะท าให้
ประสิทธิภาพของตวัเสริมแรงทุติยภูมิลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน ประการต่อมาข้ึนอยู่กับความ
บ่อยคร้ังของการเสนอตวัเสริมแรงปฐมภูมิคู่กบัตวัเสริมแรงทุติยภูมิ ถา้เสนอคู่กนับ่อยคร้ังกจ็ะท าให้
ตวัเสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน แต่ถา้ไม่ค่อยไดเ้สนอคู่กนั ประสิทธิภาพของตวั
เสริมแรงทุติยภูมิกย็อ่มจะลดนอ้ยลง ส่วนประการสุดทา้ยคือ ช่วงเวลาคาบเก่ียวระหวา่งการเสนอตวั
เสริมแรงทุติยภูมิ และตวัเสริมแรงปฐมภูมิ นัน่คือ ถา้ช่วงเวลาคาบเก่ียวของการเสนอตวัเสริมแรงทั้ง 
2 ตวั นั้นสั้นกจ็ะท าใหต้วัเสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ถา้ช่วงเวลาคาบเก่ียวของการ
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เสนอตวัเสริมแรงทั้ง 2 ตวั นั้นยาวออกไปประสิทธิภาพของตวัเสริมแรงทุติยภูมิก็ยอ่มจะลดลงตาม
เวลาท่ียดืยาวออกไป 
 ตวัเสริมแรงทุติยภูมิบางตวันั้น ถา้น าไปใชแ้ลว้ สามารถคู่กบัตวัเสริมอ่ืน ๆ ไดม้ากกว่า   
1 ตัว แล้ว ตัวเสริมแรงดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเป็นตัวเสริมแรงแผ่ขยายทันที (Generalized 
Reinforcer) ซ่ึงจะท าให้ตวัเสริมแรงทุติยภูมิตวันั้นมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงเป็นอย่างมาก 
ตวัอย่างของตวัเสริมแรงแผ่ขยาย ได้แก่ เงิน คูปอง หรือต าแหน่ง เป็นตน้ ตวัเสริมแรงแผ่ขยาย      
บางตวันั้น ดว้ยตวัของมนัเองอาจจะไม่มีคุณค่าใด ๆ เลย แต่มนัจะมีคุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเป็นตวัเสริมแรงดว้ยการน าไปแลกเป็นตวัเสริมแรงอ่ืน ๆ ตวัเสริมแรงท่ีท าให้ตวัเสริมแรง
แผ่ขยายมีคุณค่ามากข้ึน เรียกว่า ตวัเสริมแรงสนับสนุน (Back-up Reinforcer) เช่น คูปองของ
ห้างสรรพสินคา้ ดว้ยตวัของมนัเอง คูปองไม่มีค่าใด ๆ นอกจากกระดาษแผ่นหน่ึง แต่ทว่าคูปอง       
ก็มีค่าได้ก็ต่อเม่ือน าไปแลกส่ิงของต่าง ๆ ได้ ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีคูปองน ้ าไปแลกได้นั้ นเรียกว่า            
ตวัเสริมแรงสนบัสนุนนัน่เอง 
 การเสริมแรงสามารถด าเนินการไดใ้น 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
 1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเสริมแรงท่ีมีผลท าให้
พฤติกรรมท่ีได้รับการเสริมแรงนั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึน คนส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจสับสนว่าการให ้      
การเสริมแรงทางบวกและการให้รางวลั (Reward) มีความหมายเหมือนกนั แต่ทว่าความจริงแลว้   
ทั้งสองอย่างน้ีมีความหมายแตกต่างกนั การให้การเสริมแรงทางบวกนั้น เป็นการท าให้พฤติกรรม   
มีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีการให้รางวลัเป็นการให้ต่อพฤติกรรมท่ีบุคคลท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตาม
วาระและโอกาสท่ีส าคญั โดยไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งท าให้พฤติกรรมนั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี   
ยงัพบว่า การใช้ค  าพูดต าหนิ หรือการตีบุคคลใดบุคคลหน่ึง ก็อาจจะเป็นเสริมแรงทางบวกได ้       
ถา้การกระท าดงักล่าวส่งผลท าใหพ้ฤติกรรมท่ีไดรั้บการกระท านั้นมีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงแน่นอน
คงจะไม่มีใครมองว่าการใช้ค  าพูดต าหนิ หรือการตีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะเป็นการให้รางวลัแก่
บุคคลคนนั้น 
 2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Rienforcement) คือ การท าให้ความถ่ีของ
พฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีแสดงพฤติกรรมดงักล่าวนั้น สามารถถอดถอนจากส่ิงเร้าท่ี
ไม่พึงพอใจออกไปได้ ส่ิงเร้าท่ีไม่ถึงพอใจจะเป็นตัวเสริมแรงทางลบได้ต่อเม่ือพฤติกรรมท่ี
แสดงออกเพื่อถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจนั้นเพิ่มข้ึน ดงันั้น ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ ไม่พึงปรารถนา หรือ
ส่ิงท่ีรบกวนบุคคลต่าง ๆ ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นตวัเสริมแรงทางลบเสมอไป นอกเสียจากว่ามนัจะ
ท าใหพ้ฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้สามารถถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจไดน้ั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึน 
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 การเสริมแรงทางลบ จะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมการ       
หลีกหนี (Escape Behavior) นัน่คือเม่ืออินทรียต์อ้งเผชิญกบัสภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ (Aversive 
Event) ก็สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมอ่ืน เพื่อท่ีจะถอดถอนสภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจนั้น 
พฤติกรรมอ่ืนท่ีแสดงออกนั้น เรียกว่า พฤติกรรมหลีกหนี ถา้พฤติกรรมอ่ืนท่ีแสดงออกนั้นเกิด
บ่อยคร้ังข้ึน เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ สภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจนั้นจะท าหนา้ท่ี
เป็นตวัเสริมแรงทางลบทนัที อยา่งเช่นกรณีของหนูท่ีอยูน่กรง แลว้ถูกช็อกดว้ยไฟฟ้า การช็อกดว้ย
ไฟฟ้าจดัไดเ้ป็นสภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจแก่หนู ถา้หนูไปกดดาน การช็อกดว้ยไฟฟ้าจะยติุลง หรือ
อีกนยัหน่ึงสภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจถูกถอดถอนไป พฤติกรรมการไปกดคานของหนูนั้นจดัไดว้่า
เป็นพฤติกรรมการหลีกหนี ถา้พฤติกรรมการกดคานเกิดเพิ่มข้ึนเม่ือมีการช็อกดว้ยไฟฟ้า การช็อก
ดว้ยไฟฟ้ากจ็ะท าหนา้ท่ีเป็นตวัเสริมแรงทางลบทนัที ลกัษณะของพฤติกรรมการหลีกหนีถา้จะดูจาก
ชีวิตประจ าวนัของคนเราคงจะเห็นไดช้ัด อย่างเช่น การท่ีคนเราเดินอยู่แลว้มีฝนตก คนเราก็จะ     
กางร่มกนัฝน ฝนตกก็จดัไดว้่าเป็นสภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ พฤติกรรมการกางร่มในขณะนั้นก็จะ
กลายเป็นพฤติกรรมการหลีกหนี และถา้เผชิญกบัฝนตกบ่อยคร้ังและทุกคร้ังก็จะกางร่มสภาพฝนตก
กจ็ะกลายเป็นตวัเสริมแรงทางลบไป 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 12 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการจดัการพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์             เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 10  เดก็ไม่ส่งงาน : ความรับผดิชอบของใคร 
 
สาระส าคญั 
 พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องเด็กเป็นส่ิงท่ีเด็กแสดงออกมาแลว้เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพราะเด็กไม่ทราบว่าท าอย่างไรจึงเหมาะสมกบัวยัท่ี
เจริญเติบโตข้ึน ผูใ้หญ่จึงตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะธรรมชาติของเด็ก และเลือกวิธีปฏิบติัใหเ้หมาะ 
โดยหลีกเล่ียงวิธีการท่ีจะท าใหเ้ดก็เกิดความเครียดและกงัวลใจ 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคแ์ละวิธีการส่งเสริมพฤติกรรม
อนัพึงประสงคไ์ด ้
 2. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 3. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องเดก็ 
 2. สาเหตุแห่งพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์
 3. เทคนิควิธีส่งเสริมพฤติกรรมอนัพึงประสงค ์
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความส าคัญของการเรียนรู้เ ก่ียวกับการจัดการ
พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์พร้อมทั้งสนทนาซักถามและน านักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิม
เก่ียวกบัพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษา การแกไ้ขและแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมอนัพึงประสงค ์พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 
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 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารย์สนทนาซักถามเก่ียวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ท่ีพบและการจัด
พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ท่ีนักศึกษาปฏิบัติขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเช่ือมโยง
ประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารย์แจกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง เด็กไม่ส่งงาน : ความรับผิดชอบของใคร       
ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ืองสัมมนาการจดัการ
พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 9 เร่ือง เดก็ไม่ส่งงาน : ความรับผดิชอบของใคร 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4. ใบความรู้ เร่ือง การจดัการพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การจัดการพฤติกรรมอนัไม่พงึประสงค์ 

 

 
พฤติกรรมอนัไม่พงึประสงค์ 
 พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์หรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็ก หมายถึง พฤติกรรมท่ี
เด็กแสดงออกมาท าให้เด็กขาดความสุขในขณะนั้น หรือในเวลาต่อมา เป็นพฤติกรรมท่ีท าให้เด็กมี
การปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มหรือชีวิตภายหนา้ไดล้  าบาก ทั้งยงัเป็นพฤติกรรมท่ีน าความหนกัใจใหแ้ก่
บิดามารดา ครู หรือผูท่ี้อบรมเล้ียงดูเด็ก โดยมากแลว้พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็กเป็นพฤติกรรม
ท่ีสืบเน่ืองมาจากวยัทารก คือ เดก็ยงัมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัวยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเด็กไม่ทราบ
ว่าท าอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัวยัท่ีเจริญเติบโตข้ึน หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเด็กยงัพอใจท่ีจะแสดง
พฤติกรรมแบบทารกก็ได้ อย่างไรก็ตาม การให้เด็กได้รับความรักและความปลอดภยัเพียงพอ        
ไม่ดุวา่เดก็หรือบ่นจูจ้ี้วา่เดก็จนเกินไปจะช่วยใหเ้ดก็ปรับตวัไดดี้ข้ึน 
 โดยทัว่ไปแลว้พฤติกรรมมกัเกิดข้ึนและอยู่ไม่ทน และส่วนใหญ่จะไม่ขดัขวางความ
เจริญของเด็ก ทั้งน้ีเพราะเด็กมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา แต่อีกพฤติกรรมนั้นยงัคงอยูแ่ละเพิ่ม
ความรุนแรงข้ึน เน่ืองจากท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ข ยอ่มเป็นปัญหา อยา่งไรก็ดีเป็นการล าบากอยา่งยิ่งท่ี
จะช้ีบ่งแน่นอนลงไปว่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้ นเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติ (Abnormal 
Behavior) หรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็ก (Maladjusted Behavior) ซ่ึงตอ้งพิจารณาให้ดี          
หากเกินขอบเขตภาระหนา้ท่ีของครู ควรส่งต่อนกัจิตวิทยาเดก็หรือจิตแพทยเ์ดก็ต่อไป 
 
สาเหตุแห่งพฤติกรรมอนัไม่พงึประสงค์ 
 1. สภาพทางด้าน (บ้านทีไ่ม่สมบูรณ์) 
  จากผลของการวิจยัทางจิตวิทยาช้ีให้เห็นว่า สภาพทางบา้นท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น บิดา 
มารดาหย่าร้างกนั บิดามารดาถึงแก่กรรม หรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดถึงแก่กรรม บิดามารดาทะเลาะกนั  
บ่อย ๆ เป็นสภาพของบา้นท่ีเป็นตน้เหตุให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาไดม้าก เด็กท่ีมาจากบา้น
ประเภทน้ีส่วนมากเป็นเด็กท่ีสร้างปัญหาทางวินัยให้แก่โรงเรียนเป็นอนัมาก ครูมีส่วนช่วยได ้     
โดยการไปสังเกตดูท่ีบา้น การไดรู้้จกัสภาพทางบา้นของเด็ก จะท าให้เขา้ใจความตอ้งการของเด็ก  
ไดดี้ข้ึน 
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 2. ความบกพร่องในทางส่วนตัวของเด็ก 
  ความบกพร่องน้ีไดแ้ก่ ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความเจริญเติบโตในดา้น
ต่าง ๆ ของเด็กชา้กว่าหรือเร็วกว่าปกติ ความบกพร่องของอวยัวะสัมผสั ความบกพร่องในการพูด  
และความไม่สามารถในการปรับตนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากอารมณ์และความเป็นไป
ทางบา้น เกท่ีมีความบกพร่องในทางกายและจิตใจอยา่งน้ี ยอ่มไม่สามารถจะเรียนหรือท ากิจกรรม
ไดดี้เท่ากบัเดก็ท่ีมีความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ เด็กจะเกิดความคบัขอ้งใจ ถา้ผูใ้หญ่ตอ้งการท่ีให้
เดก็ท่ีมีปัญหาท ากิจกรรมหรือเรียนไดดี้เท่ากบัเดก็ปกติ ฉะนั้นเดก็อาจจะมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาได ้
 3. ความรู้สึกว่าถูกทอดทิง้ 
  เด็กท่ีถูกบิดามารดาทอดท้ิงไม่เอาใจใส่ดูแลจะกลายเป็นเด็กท่ีตอ้งการความรักจาก
บิดามารดาเป็นอนัมาก เม่ือไม่ไดรั้บความรักท่ีตอ้งการจะกลายเป็นผูป้รับตนในสังคมไม่ได ้เด็ก
ประเภทน้ีส่วนมากจะแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในภายหลงั พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกส่วนมาก
คือ พยายามเรียกร้องความสนใจจากผูอ่ื้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยมากมกัจะเป็นผูอ้ยู่ไม่สุข บางคน  
อาจจะแยกตวัเองออกจากสังคมโดยส้ินเชิง ถา้ครูทราบสาเหตุท่ีท าให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา
เน่ืองจากถูกทอดท้ิง ครูอาจจะช่วยเหลือไดโ้ดยการใหค้วามรัก ความเมตตาสงสาร ความเอาใจใส่แก่
เดก็เป็นการทดแทนท่ีบิดามารดาของเดก็ไม่ไดใ้หเ้ดก็เพียงพอ 
 4. การถูกถนอมเอาใจใส่มากเกนิไป 
  เด็กท่ีบิดามารดารักและเอาใจใส่มากเกินไป ก็จะมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาข้ึนได้
เหมือนกับเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กประเภทน้ีมกัจะแสดงออกด้วยการเห็นแก่ตวั ชอบระรานผูอ่ื้น       
ไม่ยอมรับผดิชอบต่องาน ดูถูกผูอ่ื้น เดก็ประเภทน้ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทางสงัคมใหม้าก ครูตอ้งคอย
แนะน าใหเ้ด็กรู้จกัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่เอาเปรียบกนั 
และร่วมมือกบัผูอ่ื้น การแกนิ้สัยเด็กประเภทน้ีตอ้งค่อยเป็นค่อยไป เพราะการเปล่ียนนิสัยชนิดน้ี    
จะเปล่ียนโดยรวดเร็วไม่ได ้
 5. สภาพทางโรงเรียนไม่ดี 
  เด็กอาจมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาได ้เน่ืองมาจากโรงเรียนและครูไม่เอาใจใส่เด็ก  
เท่าท่ีควร ครูไม่ช านาญในการสอน ไม่รักและเขา้ใจเด็กดีพอ ไม่วางตวัในฐานะเป็นครู ชอบเลือก    
ท่ีรักมกัท่ีชัง ไม่ให้ความยุติธรรมเสมอหน้ากัน ท าอะไรก็ท าด้วยอารมณ์ของตนเป็นส่วนใหญ่         
ครูประเภทน้ีมกัสร้างปัญหาให้แก่เด็กได ้อาจท าใหเ้ด็กปรับตนต่อสังคมยากข้ึน มีประสาทไม่ปกติ 
มีอารมณ์ไม่มัน่คงได ้
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เทคนิควธีิส่งเสริมพฤติกรรมอนัพงึประสงค์ 
 เทคนิควิธีส่งเสริมพฤติกรรมอนัพึงประสงคมี์อยูห่ลากหลาย ในท่ีน้ีจะเสนอเทคนิควิธีท่ี
เหมาะกบัเดก็วยัประถมศึกษา ดงัน้ี 
 1. นิทานและการเล่าเร่ือง 
  นิทานและการเล่าเร่ือง นอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และตอบสนอง
ธรรมชาติของเด็ก ๆ แลว้ ยงัเป็นการให้ความรู้เพื่อให้เป็นคนดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และ
บางคร้ังก็สอดแทรกเพื่อสอนใจไปดว้ย การเล่านิทานและการเล่าเร่ืองเป็นศิลปะของการใชภ้าษา    
ท่ีดียิ่ง เพราะถือว่าในการเล่านิทานนั้น ครูจะตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการเล่าท่ีดี จึงจะ
ประสบความส าเร็จในการสอน 
  นิทานและการเล่าเร่ืองมีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กประถมศึกษา การท่ีผูใ้หญ่และครู
ได้ใกล้ชิดกับเด็กโดยการเล่านิทานจะเป็นเคร่ืองช่วยให้เข้าใจเด็กดียิ่งข้ึน การเล่านิทานและ          
การเล่าเร่ืองมีคุณค่าดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กในชนบทให้เท่าเทียมเด็กในเมือง 
เพราะบิดามารดาของเดก็ตามชนบทไม่มีเวลาหรือไม่เห็นคุณค่าในการเล่านิทานใหเ้ดก็ฟัง 
  1.2 ช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางภาษาความคิดและจินตนาการท่ีสวยสดงดงาม
ใหแ้ก่เดก็ 
  1.3 ช่วยฝึกใหเ้ด็กเป็นนกัฟังท่ีดี เขา้ใจวิธีการปฏิบติัตวัขณะฟังนิทาน และสามารถ
เกบ็ใจความตามเร่ืองราวท่ีฟังคนอ่ืนเล่าไดต้ามควรแก่วยัของเดก็ 
  1.4 ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้สึกอบอุ่นและสนิทสนม
กบัผูเ้ล่า 
  1.5 ช่วยปลูกฝังความรู้สึกชอบฟังนิทานและการเล่าเร่ือง และปลูกฝังความรู้สึกช่ืน
ชอบในหนงัสือนิทานท่ีจะอ่านไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
  1.6 ช่วยปลูกฝังให้ เด็ก เ ป็นคนใจคอกว้างขวาง ยอมรับความเป็นจริงใน
ชีวิตประจ าวนั 
  1.7 ช่วยใหค้รูและผูใ้หญ่ไดท้ราบถึงความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวัของเด็ก จากการ
สนทนาซกัถาม 
 2. เพลง 
  เพลงเป็นอีกเทคนิคท่ีตอบสนองลกัษณะธรรมชาติของผูเ้รียน ท่วงท านองท าใหเ้กิด
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย เป็นวิธีการท่ีน ามาใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ 
และการจดจ าเน้ือหาไวส้อนใจ ซ่ึงมีคุณค่าดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 คุณค่าส าหรับครู 
   2.1.1 เป็นแนวทางในการน าเขา้สู่กิจกรรมต่าง ๆ หรือน าเขา้สู่บทเรียน รวมทั้ง
สอดแทรกในบทเรียน และสรุปบทเรียน 
   2.1.2 เป็นแนวทางใหก้ารจดักิจกรรมใหน่้าสนใจ มีชีวิตชีวา และมีบรรยากาศ  
ท่ีดี 
   2.1.3 เป็นแนวทางในการตรวจสอบความเขา้ใจในบทเรียน 
   2.1.4 ช่วยขยายช่วงความสนใจของเดก็ในขณะท่ีท ากิจกรรม 
   2.1.5 ช่วยพฒันาคุณลกัษณะท่ีดีแก่เดก็ 
  2.2 คุณค่าส าหรับนกัเรียน 
   2.2.1 ไดรั้บเน้ือหาสาระท่ีแฝงไวใ้นบทเพลง เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   2.2.2 ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอ่นคลายจากการร้องเพลง 
 การเลือกเพลงมาสอนใหป้ระสบความส าเร็จนั้น จึงควรเลือกตามจุดประสงคท่ี์มุ่งสอน 
มีความหมาย เป็นเพลงท่ีร้องง่าย ๆ เหมาะกบัวยั เด็กท าความเขา้ใจได ้ซ่ึงสามารถเลือกเพลงท่ีมีการ
น าเสนอไว ้หรือแต่งข้ึนใชเ้องใหเ้หมาะสม 
 นอกจากเทคนิควิธีท่ีเสนอไวแ้ลว้ การจดัการพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์ควรประยกุต์
แนวคิด การวางกฎระเบียบและวินยัในโรงเรียน ตามท่ีศึกษาแลว้มาใชอี้กดว้ย 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 13 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ระดบัประถมศึกษา            เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 11  วดัและประเมินผลอยา่งไรใหเ้ป็นธรรม 
 
สาระส าคญั 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา   เป็นการรวบรวมข้อมูล          
ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน เป็นการประเมินตามสภาพจริง โดยใชว้ิธีการหลากหลาย              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติรกรมทีมุ่งวดั ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรับปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน
และการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบาย ความหมาย และมโนทศัน์ของการวดั การประเมินผล การประเมิน
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายแนวทางการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได ้     
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมาย และมโนทศัน์ของการวดั การประเมินผล การประเมินการประเมินตาม
สภาพจริง และการประเมินตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. แนวทางการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมายและความส าคัญของการเรียนรู้เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้ งสนทนาซักถามและน านักศึกษาทบทวน
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตามท่ีเคยศึกษาท าความเขา้ใจมา โดยกล่าวถึงค า
ส าคญั ไดแ้ก่ การวดั การประเมินผล การประเมิน และการประเมินตามสภาพจริง 
 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซกัถามเก่ียวกบัรูปแบบวิธีการวดัและประเมินท่ีเคยใชใ้นขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารย์แจกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง วดัและประเมินอย่างไรให้เป็นธรรม ให้
นกัศึกษาท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ือง สัมมนาการพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 11 เร่ือง วดัและประเมินผลอยา่งไรใหเ้ป็นธรรม 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4. ใบความรู้ เร่ือง การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ระดบัประถมศึกษา 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 

 

 
ความหมายของการวดั  การประเมินผล  และการประเมิน 
 การวดั  การประเมินผล  และการประเมิน เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นจุดประสงคแ์ละการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ละค ามีสาระส าคญัท่ีแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
 1. ความหมายของการวดั (Measurement) 
  การวดัเป็นกิจกรรมการก าหนดค่าให้แก่ส่ิงต่าง ๆ อย่างมีกฎเกณฑ์และเช่ือถือได ้ 
ในเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น การวัดอุณหภูมิ  การวัดความยาว  การวัดปริมาณหรือน ้ าหนัก 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการวดั ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายในการวดั เคร่ืองมือวดั และการแปลผล ซ่ึงจะ
ออกมาเป็นขอ้มูลตวัเลข 
 2. ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 
  การประเมินผล  เป็นกระบวนการให้ความหมายในเชิงคุณค่าจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวดั โดยเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีไดใ้นเชิงปริมาณ เช่น คะแนน
จากแบบวดัหรือแบบสอบ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
เป็นตน้ ผลจากการประเมินอาจอยูใ่นรูปของระดบัคะแนน เกรดหรือผลการเรียน ซ่ึงสะทอ้นหรือ
ใหคุ้ณค่าดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 
 3. ความหมายของการประเมิน (Assessment) 
  การประเมิน เป็นการรวบรวมสารสนเทศเพื่อใชส้ าหรับการพฒันาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง มากกว่าจะมุ่งการตดัสินผลการเรียนของนักเรียนหลงัจากจบหลกัสูตร   
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการวดัประเมินผลตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท่ีเห็นว่าการประเมิน
ควรมีลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีกระตือรือร้น (Active) มากกว่าเป็นกิจกรรมเชิงรับ (Passive) ท่ีมุ่ง
ประเมินผลลพัธ์สุดทา้ยเท่านั้น 
 Watson (2010) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของการประเมินสรุปไดว้่า มีลกัษณะเป็นมิติ
การประเมินในบริบทชั้นเรียน เพื่อให้นกัเรียน ผูป้กครอง และครู ไดท้ราบขอ้มูล ความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้ของนักเรียน ส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐานการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ี   
การประเมินจึงตอ้งอาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูล อนัไดแ้ก่ หลกัฐานการเรียนรู้จากการปฏิบติัของ
นักเรียน (Student’s Performance) ขณะท่ีก าลงัเรียนรู้ ซ่ึงวิธีการรวบรวมอาจเป็นการสนทนา       
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การเขียนรายงานตนเอง การจดัท าแฟ้มสะสมงาน การจดัท าช้ินงาน รวมถึงการทดสอบ เป็นตน้  
กิจกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 นอกจากน้ี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ยงัไดเ้สนอค าศพัท ์“การวดัและประเมินผล การเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน” ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Classroom Assessment” โดยอธิบายความหมายสรุปไดว้่า   
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผล   
ทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยด าเนินการตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน            
ใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีมุ่งวดั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาเป็นขอ้มูล
ป้อนกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ จุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีจะตอ้งปรับปรุงผูเ้รียนหรือการจดัการเรียนรู้
ของครู วิธีการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงการประยุกต์ใช้ความรู้หรือทกัษะต่าง ๆ ขณะท่ีก าลงัเรียนรู้ ในการจดั
กระท ากบัปัญหาหรือภาระงานท่ีอยูใ่นบริบทสถานการณ์จริง หรือท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกบัความเป็น
จริงมากท่ีสุด ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียนสามารถสังเกตและประเมินผลการปฏิบติันั้น แลว้น าผลมา
ปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง และเน่ืองจากการประเมินตามสภาพจริงต้องแปล
ความหมายจากพฤติกรรมซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพให้เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณและจะตอ้งใช ้“เกณฑ์
การใหค้ะแนนการประเมินตามสภาพจริง” หรือท่ีเรียกว่า “Rubric” ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตารางการให้
คะแนนท่ีแจกแจงระดับการปฏิบติัของผูเ้รียนอย่างชัดเจน ตารางน้ีมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ   
ระดบัคะแนนและค าอธิบายระดับคะแนนนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตจาก     
การปฏิบัติของผูเ้รียน  ท่ีจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545) 
 แนวคิดเก่ียวกับความหมายของการประเมินดังท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประเมิน 
(Assessment) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ท่ีต่อเน่ืองกนั และดว้ยเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเนน้การเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพว่า ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ พฒันาการ ทกัษะ สมรรถนะหรือความสามารถใน
ดา้นท่ีมุ่งประเมินเป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ี้จะน าไปใช้
เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกวา่จะน าไปใชต้ดัสินผลหรือจดัอนัดบัผูเ้รียน 
 
จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลไวส้รุปไดด้งัน้ี 
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 การวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน คือ กิจกรรมและการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผล
การเรียน และการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง แลว้น าขอ้มูลนั้น   
น ามาใช้ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของครู ซ่ึงการประเมิน
ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้เช่นน้ี เป็นการวดัและประเมินผลย่อย (Formative 
Assessment) ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวนั และมีลกัษณะเป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่นและจุดท่ี
ตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันา 
 การวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 
(Summative Assessment) ซ่ึงมีหลายระดบั ไดแ้ก่ เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตดัสิน
ใหค้ะแนน หรือใหร้ะดบัผลการเรียน ใหก้ารรับรองความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนว่าผา่นรายวิชา 
หรือไม่ ควรไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่ เป็นตน้ การประเมินเพื่อ
ตดัสินผลการเรียนทีดีตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนแสดงความรู้ความสามารถดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและ
พิจารณาตดัสินบนพื้นฐานของเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกวา่ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียน 
 
แนวทางการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดแนวทางท่ีส าคญั
ในการจดักิจกรมการวดัและประเมินผลไวว้่า มีเป้าหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลส าหรับการพฒันาผูเ้รียน  
การวดัและประเมินตอ้งครอบคลุมสาระ มาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร โดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการจดัการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมินอยา่งรอบดา้น 
ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีจะแสดงวฒิุหรือผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อไป 
 นอกจากน้ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรไว ้4 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แต่ละองคป์ระกอบ 
มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านกังานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 2552) 
 1. การวดัและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ การวดัประเมินการเรียนรู้จ าแนก
ตามรายวิชาทั้ง 8 รายวิชา โดยจะวดัตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละมาตรฐานของรายวิชาพื้นฐาน  
หรือตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นการประเมินตามสภาพจริง ใช้วิธีการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้และใชก้ารประเมินระหว่างเรียน  
ซ่ึงจะตอ้งใหค้วามส าคญัมากกวา่การประเมินผลสรุปรายปีหรือรายภาค 
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 2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คือ การประเมินสมรรถนะหรือ
ความสามารถในการอ่านส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือ เอกสารและส่ือต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางใด    
ทางหน่ึง โดยจะตอ้งน าเน้ือหามาคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์  
การสร้างสรรคแ์ละการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ กระทัง่สามารถถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นเป็นภาษาเขียน  
ท่ีเรียบเรียงอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง  
 3. การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือ การประเมินพฤติกรรมภายในท่ีควรจะ
เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนทุกคน อนัเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานในฐานะท่ีเป็นคนไทย ดงันั้น จึงมีลกัษณะเป็น
ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก การอยูใ่นสังคมและการปฏิบติัตน
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดคุณลักษณะ                 
อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนไว ้8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) รักชรติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 3) มีวินัย       
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 
 4. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ การประเมินการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน
การปฏิบติัของผูเ้รียน ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนด
รูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไว ้3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ        
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารชุมนุมและชมรมต่าง ๆ) 2) กิจกรรม 
แนะแนว  และ 3) กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 ในการน าเสนอผลการประเมินจากการวดัและประเมินตามองคป์ระกอบดงักล่าวนั้น    
จะมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย คือ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จะน าเสนอใน
รูปผลการเรียนหรือเกรด ในขณะท่ีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะน าเสนอผลในลกัษณะการผา่น
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงจากการวดัประเมินทุกองคป์ระกอบ จะน าไปสู่การประเมินเพื่อตดัสินผล    
การเรียนและการบนัทึกผลการประเมินในเอกสารท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยหากประเมินผ่านทุก
องคป์ระกอบก็จะไดพ้ิจารณาให้เล่ือนขั้น หากไม่ผ่านก็จะน าไปสู่การจดักิจกรรมซ่อมเสริมและ  
หากไม่ผา่นอีกกจ็ะถูกพิจารณาใหซ้ ้ าชั้นได ้
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 14 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการสร้างขอ้สอบ ระดบัประถมศึกษา              เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 12  ออกขอ้สอบอยา่งไรใหเ้หมาะสม 
 
สาระส าคญั 
 การออกขอ้สอบ ระดบัประถมศึกษาตอ้งเลือกรูปแบบวิธีการวดัให้เหมาะกบัการวดั
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ ทั้ งด้านความรู้ เจตคติ และทกัษะ ตลอดจนค านึงถึงพฒันาการและ
ความสามารถในการตอบของผูเ้รียน รูปแบบของขอ้สอบตอ้งมีความน่าสนใจ ใชภ้าษาท่ีเหมาะกบั
วยัเดก็ ตลอดจนมีการหาคุณภาพก่อนน าไปใชจ้ริง 
 
จุดประสงค์ 
 1. นกัศึกษาอธิบายเก่ียวกบัการสร้างขอ้สอบ ระดบัประถมศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายแนวทางการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได ้     
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 การสร้างขอ้สอบระดบัประถมศึกษา 
  ขอ้สอบอตันยั 
  ขอ้สอบตอบสั้นและเติมค า 
  ขอ้สอบเลือกตอบหลายตวัเลือก 
  ขอ้สอบแบบถูกผดิและจบัคู่ 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างขอ้สอบ 
ระดบัประถมศึกษาพร้อมทั้งสนทนาซักถามและน านักศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกบั
รูปแบบและการสร้างขอ้สอบตามท่ีนกัศึกษาเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์มาก่อน 
 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารยส์นทนาซักถามเก่ียวกบัประสบการณ์การสร้างขอ้สอบของนักศึกษาใน
ระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ือง ออกขอ้สอบอยา่งไรให้เหมาะสม ให้นกัศึกษา
ท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ือง สัมมนาการพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 12 เร่ือง ออกขอ้สอบอย่างไรให้เหมาะสม และประเด็น
อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
 4. ใบความรู้ เร่ือง การสร้างขอ้สอบ ระดบัประถมศึกษา 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การสร้างข้อสอบ ระดบัประถมศึกษา 

 

 
 การสอบเป็นแนวทางหน่ึงในการวดัความกา้วหน้าของผูเ้รียนเป็นหน่ึงในวิธีวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งออกแบบขอ้สอบใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีมุ่งวดั ซ่ึงขอ้สอบแต่ละประเภท
จะมีลกัษณะเฉพาะและการน าไปใชท่ี้แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545) 
 
ข้อสอบอตันัย 
 ขอ้สอบอตันัยจะเขียนค าถาม หรือโจทย ์โดยก าหนดเป็นสถานการณ์หรือปัญหาใน    
รูปหน่ึงอย่างกวา้ง ๆ หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผูต้อบไดแ้สดงความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็น  
ทศันคติได้อย่างไม่จ ากัด ดังนั้น โดยทัว่ไปขอ้สอบอตันัยจึงมีจ านวนขอ้ไม่มากนัก ส่วนมากมี
จ านวนขอ้ไม่เกิน 10 ขอ้ ลึก แคบ กวา้ง แตกต่างกันไป การเตรียมนักเรียนเพื่อตอบค าถามเป็น
ส่ิงจ าเป็นและส าคญัมาก ซ่ึงท าไดโ้ดยการฝึกหดัใหน้กัเรียนไดรู้้และเขา้ใจขอบเขตของค าในค าถาม
และใหรู้้จกัแบ่งเวลาเพื่อไม่ใหใ้ชเ้วลาท าขอ้ใดขอ้หน่ึงมากเกินไปจะช่วยใหก้ารวดัและการตรวจให้
คะแนนยติุธรรมและแม่นตรงยิง่ข้ึน  
 ค าตอบ ค  าตอบของขอ้สอบอตันยัมีลกัษณะและปริมาณไม่แน่นอน เน่ืองจากผูต้อบตอ้ง
เขียนตอบ โดยเรียบเรียงส านวนจากความคิด ความเขา้ใจอย่างอิสระ ดงันั้น ค  าตอบจึงอาจมีเพียง
ประโยคเดียวจนถึงหลาย ๆ หนา้กระดาษ การตอบขอ้สอบอตันัยจึงมีลกัษณะดงัน้ี 1) จดัระเบียบ
ค าตอบภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้2) ใชส้ านวนภาษาตามแบบฉบบัของตนเองเขียนตอบ 3) เขียนตอบ
ไม่มากขอ้นกั และ 4) เขียนค าตอบใหค้รอบคลุมอยา่งสมบูรณ์และระมดัระวงั 
 การตรวจให้คะแนน ผูต้รวจตอ้งอ่านค าตอบแลว้ประเมินค่าเป็นคะแนนโดยวิธีใด      
วิธีหน่ึง การตรวจใหค้ะแนนในบางคร้ังไม่สามารถใชค้  าเฉลยได ้เพราะการเขียนตอบโดยให้เสนอ
ความคิดเห็นสามารถเขียนอยา่งไรก็ไดแ้ละไม่สามารถระบุว่าความคิดเห็นอยา่งใดถูกอยา่งใดผดิได ้
ดงันั้น ผูต้รวจให้คะแนนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในเน้ือหาวิชานั้น การให้คะแนนตอ้งอาศยัทกัษะและ
ความพยายามในการอ่านซ่ึงจะท าโดยรีบด่วนและไม่แน่นอน เพราะการให้คะแนนข้ึนอยู่กบัตวั
ผูต้รวจเป็นส าคญั จึงไดช่ื้อว่าอตันยั ดงันั้น ความล าเอียงในการให้คะแนนจึงเกิดข้ึนไดง่้าย ผูต้รวจ
ตอ้งท าใจใหบ้ริสุทธ์ิโดยยดึคุณธรรมอนัสูงสุดในการใหค้ะแนน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

379 

 

ประเภทของข้อสอบอตันัย 
 โดยทัว่ไปขอ้สอบอตันยัจ าแนกเป็นสองแบบ คือ 
 1. แบบไม่จ ากัดค าตอบ  หรือแบบขยายความ ข้อสอบแบบน้ีจะถามความรู้
ความสามารถต่าง ๆ โดยให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สามารถวดัสมรรถภาพด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทศันคติ การประเมินค่าไดอ้ย่างกวา้งขวาง ปริมาณค าตอบจึงข้ึนอยู่กบั
ค  าถามและความรู้ท่ีสั่งสมว่ามีมากน้อยเพียงใด การก าหนดเวลาให้เขียนตอบจึงตอ้งก าหนดให้
เหมาะสม ขอ้สอบแบบน้ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัการรวบรวมความคิดต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา ซ่ึง
ขอ้สอบแบบอ่ืน ๆ ไม่สามารถจะน ามาใชว้ดัได ้
 2. แบบจ ากัดค าตอบ ขอ้สอบแบบน้ีจะถามแบบจ าเพาะเจาะจงและตอ้งการค าตอบ
เฉพาะเร่ือง ซ่ึงผูต้อบตอ้งจดัเรียงความคิดใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อใหต้รงประเด็นของค าถามเพียงสั้น ๆ 
ดงันั้น จึงตอ้งระมดัระวงัเร่ืองค าสัง่ของโจทย ์ขอบเขตเน้ือหา เวลาท่ีใหน้กัเรียนเขียนตอบ 
 การสร้างข้อสอบอัตนัยให้มีคุณภาพ ต้องค านึงถึงจุดอ่อนส าคัญสองประการ คือ         
ท าอย่างไรจึงจะสร้างค าถามให้สามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้และท าอย่างไรจึงจะท าให้การ
ตรวจขอ้สอบอตันยัมีความเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ในการสร้างขอ้สอบ นอกจากการเขียนค าถาม
แลว้ การก าหนดแนวการตอบและเกณฑส์ าหรับตดัสินใจใหค้ะแนนจะตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งละเอียด 
เพราะมีความส าคญัเท่าเทียมกบัการเขียนค าถาม 
  
ข้อแนะน าในการใช้ข้อสอบอตันัย 
 การวดัผลจะมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายดา้น เช่น ค าถาม   
การตรวจให้คะแนน และการเลือกใช้เคร่ืองมือวดัให้เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั ขอ้สอบจะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือผูใ้ชรู้้จกัใชอ้ย่างฉลาด โดยตระหนกัถึงขอ้ดีขอ้เสียของขอ้สอบ จุดประสงค์
การเรียนรู้หน่ึงเราอาจใชข้อ้สอบแบบหน่ึงวดัได ้แต่จุดประสงคอ่ื์น ๆ อาจตอ้งใชข้อ้สอบอีกแบบ
หน่ึงวดั ดงันั้น การใชข้อ้สอบอตันยัจึงตอ้งยดึหลกัการต่อไปน้ี 
 1. ใช้ขอ้สอบอตันัยเพื่อจะวดัในส่ิงท่ีขอ้สอบอตันัยวดัไดดี้ท่ีสุด ไม่ควรใช้ขอ้สอบ
อตันยัเม่ือขอ้สอบปรนยัสามารถวดัได ้
 2. ผูเ้ข้าสอบมีพื้นฐานความรู้ในด้านเน้ือหาวิชาและความสามารถในการเรียบ
เรียงความคิดเพียงพอท่ีจะเขียนตอบหรือไม่ เช่น เดก็เลก็ ๆ ไม่ควรใชข้อ้สอบอตันยั 
 3. ควรสอนและฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัท าขอ้สอบแบบต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเตรียมตวัเพื่อ
เขียนตอบไดต้รงจุดยิง่ข้ึน 
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วธีิการตรวจให้คะแนน 
 การตรวจให้คะแนนขอ้สอบอตันยัซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปแลว้ มีอยู่ 2 วิธี คือ 1) วิธี
ก าหนดค่าคะแนน และ 2) วิธีแบ่งกลุ่ม ส่ิงส าคญัของทั้งสองวิธีคือ กระดาษค าตอบเหล่านั้นตอ้งไม่
ค านึงถึงว่าเป็นของใคร และตอ้งตรวจให้คะแนนของขอ้เดียวกนัในแต่ละกระดาษค าตอบให้เสร็จ
ส้ินไปในคราวเดียวกัน การตรวจให้คะแนนโดยไม่ดูช่ือนักเรียนก็เพื่อหลีกเล่ียงความล าเอียง
เก่ียวกบัความประทบัใจของครูท่ีไดรั้บมาจากนักเรียน ซ่ึงอาจท าให้คะแนนของนักเรียนคนนั้น   
สูงข้ึนและต ่าลงจากความเป็นจริงได ้และการตรวจให้คะแนนในขอ้เดียวกนัให้หมดทุกคนในการ
ตรวจแต่ละคร้ังจะช่วยใหล้ดการเปล่ียนแปลงของการตรวจกระดาษค าตอบแต่ละคนไดม้าก อยา่งไร
ก็ตามการท่ีตอ้งตรวจกระดาษค าตอบทีละมาก ๆ ก็อาจท าให้เกิดความเหน็ดเหน่ือยข้ึนได ้และเป็น
เหตุใหก้ารใหค้ะแนนไม่แน่นอนข้ึนได ้ดงันั้น ในการใหค้ะแนนจ าเป็นตอ้งยดึถือมาตรฐานคะแนน
และเกณฑก์ารตรวจอนัเดียวกนัทุกแผ่นค าตอบเสมอ วิธีการก าหนดค่าคะแนนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา
ตรวจมากกวา่และจ าเป็นตอ้งอาศยัค าเฉลยท่ีแน่นอนตายตวักวา่ 
 วธีิการตรวจให้คะแนนแบบก าหนดค่าคะแนน ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน 
กล่าวคือ 
 1. เฉลยค าตอบไวล่้วงหน้า โดยให้ครอบคลุมลกัษณะท่ีส าคญั ๆ ซ่ึงนักเรียนอาจจะ
ตอบออกมาในแต่ละค าถาม และก าหนดค่าคะแนนรวมของแต่ละขอ้ค าถามไว ้
 2. อ่านค าตอบข้อเดียวกันของนักเ รียนทุกคนให้หมด จากนั้ นจึงให้คะแนน
กระดาษค าตอบแต่ละแผน่ตามท่ีไดอ่้านไปตามความเหมาะสม จากนั้นจึงตรวจขอ้อ่ืน ๆ ในลกัษณะ
เดียวกนัจนหมดทุกขอ้ ขอ้ส าคญัพึงระวงัคือ จะตอ้งก าหนดเกณฑก์ารตรวจให้ครอบคลุมก่อนท่ีจะ
ท าการตรวจจริงเสมอ 
 3. รวมคะแนนทั้งหมดทุกขอ้ของแต่ละคน แลว้ให้เกรดโดยอาศยัคะแนนเกณฑป์กติ 
ต าแหน่งเปอร์เซ็นตห์รืออาศยัโคง้การกระจายของคะแนน 
 การใหค้ะแนนแบบก าหนดค่าคะแนนมีขอ้ดีส าคญัสองประการ คือ 
 1. ป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการให้คะแนนไวอ้ย่างดี เพราะการให้คะแนนใช้วิธีการ
เทียบกบัค าเฉลย 
 2. การตรวจใหค้ะแนนในขอ้เดียวกนัของทุกคนจนหมด จะช่วยลดความเปล่ียนแปลง
ของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละคนได ้การตรวจเช่นน้ียงัสามารถท าให้ผูต้รวจแบ่งการตรวจ
ออกไปไดห้ลาย ๆ คร้ังในเวลาต่างกนั โดยแบ่งไปตามขอ้ท่ีตรวจ เช่น ตรวจขอ้สอบอตันยัให้เสร็จ
ภายในวนัเดียวโดยแบ่งตรวจเป็นหา้ระยะ ระยะละขอ้ คือ ขอ้แรกตรวจตอนเชา้ ขอ้ต่อมาตรวจตอน
สาย บ่าย เยน็ และกลางคืน การแบ่งการตรวจออกเป็นช่วง ๆ น้ีจะช่วยลดความเหน่ือยอ่อนลงได ้
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เพราะสามารถพกัไดต้ามช่วงท่ีตรวจแต่ละขอ้ของทุกคนเสร็จไปโดยเกิดการเปล่ียนแปลงในการให้
คะแนนของแต่ละคนไม่มากนกั 
 วิธีการตรวจให้คะแนนแบบแบ่งกลุ่ม เป็นวิธีการท่ีท าไดง่้ายกว่าวิธีก าหนดค่าคะแนน 
และเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีมาก ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัสามขั้นตอน คือ 
 1. อ่านค าตอบทั้ งหมดให้ทะลุปรุโปร่งโดยเร็วท่ีสุดเท่า ท่ีจะท าได้ แล้วแบ่ง
กระดาษค าตอบออกเป็นประเภท ๆ พร้อมทั้งก าหนดเกรดให้เป็นกอง ๆ ในแต่ละกระดาษค าตอบ 
ในระหว่างการอ่านกระดาษค าตอบคร้ังแรกอาจจะตอ้งตดัสินไม่ไดว้่าควรอยู่ประเภทใด ก็ให้ใส่
เคร่ืองหมายไม่แน่ใจไว ้เช่น จากการอ่านกระดาษค าตอบของนกัเรียนคนหน่ึงปรากฏว่าไม่แน่ใจว่า
นกัเรียนคนน้ีควรอยู่ระดบั 4 หรือ 3 ดี แต่ความรู้สึกแลว้อยากให้คะแนนระดบั 3 มากกว่าก็ให้ท า
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ไว ้แลว้จดัวางไวใ้นระดบั 4 
 2. อ่านค าตอบทั้งหมดซ ้ าใหม่อีกคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษค าตอบท่ีมี
เคร่ืองหมายไม่แน่ใจอยู่นั้ นต้องอ่านด้วยความตั้ งใจมากกว่าธรรมดา ในการอ่านคร้ังท่ีสองน้ี
กระดาษค าตอบอาจมีการเปล่ียนกองกนัได ้อยา่งไรก็ตามนการอ่านซ ้ าสองน้ีบางคร้ังไม่จ าเป็นตอ้ง
อ่านซ ้ าหมดทุกคนก็ได ้แต่อ่านเฉพาะแผน่ค าตอบท่ีท าเคร่ืองหมายไม่แน่ใจไวเ้ท่านั้น เม่ือมัน่ใจว่า 
การอ่านคร้ังแรกนั้นละเอียดพอ แต่ถา้ในการอ่านคร้ังแรกอ่านแบบคร่าว ๆ หรือหยาบ ๆ แลว้การ
อ่านซ ้าคร้ังท่ีสองตอ้งอ่านกระดาษค าตอบของทุกคนใหห้มด 
 3. ก าหนดเกรดเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขให้แต่ละกองค าตอบท่ีแบ่งไวแ้ลว้ ซ่ึงเป็นผล
มาจากการเปรียบเทียบค าตอบกนัเองภายในกลุ่ม 
 วิธีการทั้งสามวิธีต่างมีขอ้ดีและขอ้เสียอยูด่ว้ยกนั วิธีก าหนดค่าคะแนนดูเหมือนว่าจะไม่
สามารถปรบปรุงใหมี้ความเช่ือมัน่ในการใหค้ะแนนมากกว่า แต่วิธีแบ่งกลุ่มเป็นวิธีท่ีประหยดัเวลา
กวา่ และถา้ตรวจดว้ยความระมดัระวงัแลว้สามารถตรวจใหค้ะแนนไดอ้ยา่งเช่ือถือไดม้ากดว้ย 
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ข้อดี  ข้อจ ากดัของข้อสอบอตันัย 
 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
1.  วดักระบวนความคิด เช่น การจดัระเบียบ 
     และโครงร่าง การคดัเลือกความคิดท่ี 
     ส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความสามารถในการ 
     เขียนไดดี้ 
2.  วดัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสามารถ 
     ประเมินค่าไดดี้ 
3.  วดัทศันคติ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ไดดี้ 
4.  ผูต้อบมีอิสระเขียนแสดงความคิดเห็นได ้
     เตม็ท่ี 

1.  การใหค้ะแนนไม่แน่นอน คะแนนท่ีได ้
     ข้ึนอยูก่บัผูต้รวจ เช่น อารมณ์ ทศันคติของ 
     ผูต้รวจ ลายมือของผูต้อบดว้ย 
2.  ขาดความเท่ียงตรงทางเน้ือหา เพราะ 
     ออกขอ้สอบไดน้อ้ยจึงไม่ครอบคลุม 
3.  ตรวจขอ้สอบยากและเสียเวลามาก 

 
การใช้ข้อสอบตอบส้ันและข้อสอบเติมค า 
 ขอ้สอบตอบสั้นและเติมค า เป็นขอ้สอบท่ีตอ้งเขียนตอบ หรือหาค าตอบเอง จึงสามารถ
น าไปวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ ความจ าท่ีตอ้งระลึกถ่ายทอดออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ถามเก่ียวกบัความหมายของค า วนัท่ีของเหตุการณ์ ซ่ึงบุคคลส าคญัและการสรุปอา้งอิงส่ิงต่าง ๆ 
สามารถน าไปใชไ้ดเ้กือบทุกระดบัชั้น 
 
ข้อสอบตอบส้ัน 
 ลกัษณะขอ้สอบจะเขียนค าถามให้ผูต้อบไดแ้สดงความสามารถในการแกปั้ญหานั้น ๆ 
โดยการเขียนตอบเป็นค าค  าเดียว หรือประโยคสั้ น ๆ การตรวจให้คะแนนผูต้รวจจะอ่านเพียง
เลก็นอ้ย แลว้พิจารณาวา่ค าตอบนั้นถูกตอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัค าตอบท่ีถูกเพียงใด ซ่ึงจะใชเ้วลาตรวจ
ไม่มากนกั เพราะลกัษณะของค าตอบมีขอบเขตท่ีไม่กวา้งขวาง 
 
ข้อสอบเติมค า 
 ลกัษณะขอ้สอบจะเขียนประโยคหรือขอ้ความเป็นตอนน าไวแ้ลว้เวน้ช่องว่างระหว่าง
ขอ้ความหรือทา้ยขอ้ความ ส าหรับให้เติมค าหรือขอ้ความ เพื่อให้ข้อความนั้นถูกตอ้งสมบูรณ์      
การเวน้ช่องว่างอาจจะเวน้ท่ีว่างให้เติมมากกว่าหน่ึงแห่ง การตอบมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้สอบ 
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ตอบสั้ น คือ เขียนค าหรือประโยคสั้ น ๆ เติมลงไปในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์และถูกตอ้ง        
การตรวจใหค้ะแนน ผูต้รวจตอ้งอ่านอยา่งพิจารณาวา่ถูกตอ้งใกลเ้คียงค าตอบจริงมากนอ้ยเพียงใด 
 
ข้อสอบเลอืกตอบหลายตัวเลอืก 
 ลกัษณะของข้อสอบเลอืกตอบ 
 ขอ้สอบเลือกตอบประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นค าถามและส่วนท่ีเป็นค าตอบ 
 ส่วนค าตอบเป็นขอ้ความปัญหา เขียนเป็นประโยคค าถามหรือประโยคไม่สมบูรณ์     
บางคนเรียกวา่ตอนน า 
 ส่วนค าตอบให้เลือก เป็นตวัเลือกหลายตวัเลือก มีทั้งค  าตอบถูกและค าตอบผิด เรียกว่า  
ตวัลวงส าหรับหลอกผูต้อบท่ีไม่รู้ค  าตอบแน่นอนใหม้าหลงตอบ 
 ขอ้สอบเลือกตอบจึงเป็นขอ้สอบชนิดท่ีมีค  าตอบก าหนดไวใ้ห้ก่อนแลว้ผูต้อบตอ้ง
เลือกตอบตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง หรือหลายตวัเลือก แลว้แต่เง่ือนไขค าถาม ผูต้อบไม่มีอิสระใน
การตอบความคิดเห็นของตน 
 
รูปแบบข้อสอบเลอืกตอบ 
 ขอ้สอบเลือกตอบอาจจ าแนกเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ สามรูปแบบ คือ 1) แบบค าถามเดียว   
2) แบบค าถามรวมกลุ่ม และ 3) แบบตีความหมายโจทย ์
 1. แบบค าถามเดียว ขอ้สอบแต่ละขอ้มีค าถามเดียวโดด ๆ และมีค าตอบถูกและตวัลวง
ใหเ้ลือกตอบ แบ่งเป็นสองแบบ 
  1.1 แบบมีค าตอบถูกเพียงตวัเดียว เป็นขอ้สอบใหเ้ลือกค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว 
    
  1.2 แบบมีค าตอบถูกหลายค าตอบ เป็นขอ้สอบเลือกตอบท่ีมีค าตอบถูกมากกว่า
หน่ึงค าตอบ ผูต้อบตอ้งเลือกตอบถูกทุกตวัเลือก 
 2. แบบค าถามรวมกลุ่ม หรือแบบตัวเลือกคงท่ี ขอ้สอบชนิดน้ีจะรวมเน้ือหาของ     
บางเร่ืองบางตอนท่ีมีความร่วมกนัอยู่อย่างใดอย่างหน่ึงไวเ้ป็นตวัเลือกตอบ แลว้เขียนค าถามเป็น    
ชุด ๆ ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้หลาย ๆ ดา้นผสมผสานกนัจึงจะสามารถตอบไดถู้ก 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
 ขอ้สอบแบบเลือกตอบเป็นขอ้สอบท่ีต้องเขียนค าตอบไวใ้ห้เลือกตอบด้วย ดังนั้ น       
การเขียนขอ้สอบชนิดน้ีจึงเป็นงานท่ียุง่ยากล าบากกว่าขอ้สอบอตันยั หรือขอ้สอบเติมค า เพราะตอ้ง
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สร้างทั้งตวัค  าถามและตวัเลือกตอบ และการเขียนตวัเลือกนับว่าเป็นงานส าคญัอย่างหน่ึงเพราะ
ขอ้สอบจะง่ายหรือยากข้ึนอยูก่บัตวัเลือกท่ีสร้างข้ึนมา ดงันั้น ในการสร้างขอ้สอบเลือกตอบจึงตอ้ง
ค านึงถึงขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้สอบแบบเลือกตอบสามารถตรวจไดง่้ายรวดเร็วและมีลกัษณะท่ีเป็นปรนยัมากท่ีสุด 
ใครกส็ามารถตรวจใหค้ะแนนไดเ้พราะใชแ้ผน่เฉลยตรวจ 
 
ข้อดีและข้อจ ากดัของข้อสอบเลอืกตอบ 
 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
1.  วดัผลิตผลทางการเรียนไดห้ลายดา้น ตั้งแต่ 
     ความรู้ความจ าจนถึงกระบวนการทาง 
     ปัญญาชั้นสูง เช่น วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
     ประเมินค่า 
2.  วดัไดค้รอบคลุมหวัขอ้เน้ือหา 
3.  มีความเช่ือมัน่สูง เพราะจ านวนขอ้มาก 

1.  สร้างล าบากมาก เพราะตอ้งคิดตวัเลือกให ้
     เหมาะสม และใชเ้วลาสร้างนาน 
2.  ใชเ้วลาในการตอบทั้งฉบบันานกวา่ 
     ขอ้สอบปรนยัประเภทอ่ืน ๆ 
3.  นกัเรียนเก่งมกัจะมีแนวโนม้ท าคะแนน 
     ไดม้าก 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
4.  ควบคุมระดบัความยากง่ายของขอ้สอบ 
    ไดโ้ดยการเขียนตวัหลอกล่อใหเ้ป็น 
    เอกพนัธ์ จึงสามารถใชก้บันกัเรียนได ้
    ทุกระดบั 
5.  ตรวจใหค้ะแนนง่ายและรวดเร็วเป็นปรนยั 
     สามารถใชเ้คร่ืองตรวจได ้
6.  วินิจฉยัขอ้บกพร่องหรือความไม่เขา้ใจ 
     เน้ือหาไดโ้ดยพิจารณาจากตวัหลอกล่อ 
7.  สามารถใชแ้ผนผงัรูปภาพ หรือกราฟ 
     มาเขียนสอบไดง่้าย 

4.  ไม่เหมาะท่ีจะวดัความคิดริเร่ิม หรือ 
     ความคิดสร้างสรรค ์
5.  ไม่สามารถวดัการรวบรวมความคิดและ 
     การเสนอความคิดและทกัษะการเขียน 
6.  เดาตอบถูกโดยไม่ใชค้วามรู้ได ้
7.  ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายสูง 

 
การใช้ข้อสอบปรนัยแบบถูกผดิและแบบจับคู่ 
 ขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบเป็นขอ้สอบปรนัยแบบก าหนดค าตอบให้เลือกหลาย
ตวัเลือก ส่วนมากแลว้จะเป็น 3-5 ตวัเลือก แต่ถา้น าตวัเลือกของขอ้สอบหลาย ๆ ขอ้มาเขียนรวมกนั 
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แลว้ให้ตอบคละกนัไปจะกลายเป็นขอ้สอบแบบจบัคู่ และถา้ท าให้ขอ้สอบแบบเลือกตอบมีเพียง
สองตวัเลือก จะกลายเป็นขอ้สอบแบบถูกผิด แสดงว่าขอ้สอบแบบจบัคู่กบัขอ้สอบแบบถูกผิดก็คือ 
ลกัษณะเฉพาะอยา่งหน่ึงของขอ้สอบแบบเลือกตอบนัน่เอง 
 ขอ้สอบแบบถูกผิดมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบสองตัวเลือก แต่เม่ือเขียน
ขอ้สอบแบบถูกผิดแลว้มกัจะไม่เขียนตวัเลือก แต่จะใชข้อ้ความของตวัค าถามนั้นเป็นตวัพิจารณา
เลือกตอบว่าถูกหรือผิด ขอ้สอบชนิดน้ีจะตรวจให้คะแนนไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย  าใชเ้วลาสอบ
น้อย ดงันั้น ถา้มีเวลาด าเนินการสอบน้อย ขอ้สอบแบบถูกผิดจะเหมาะส าหรับน ามาใชม้ากท่ีสุด  
และขอ้สอบแบบถูกผดิเหมาะส าหรับใชว้ดัเก่ียวกบัความหมายศพัท ์สูตร วนัท่ี และช่ือเฉพาะ 
 
ข้อสอบแบบถูกผดิ 
 ลกัษณะของขอ้สอบจะเขียนขอ้ความท่ีเป็นสถานการณ์หรือปัญหา ซ่ึงมีทั้งถูกหรือผิด
ตามหลกัวิชาคละกนัไป ผูต้อบตอ้งพิจารณาขอ้ความนั้นว่า ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ เห็นดว้ยหรือ  
ไม่เห็นดว้ย แลว้ท ารหสัลงท่ีขอ้ความนั้น ๆ การตรวจใหค้ะแนนสามารถท าไดโ้ดยเทียบกบัค าเฉลย 
ขอ้ใดตอบถูกตอ้งตามค าเฉลยจะให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิไปจากค าเฉลยจะให ้0 คะแนนเหมือนกนั 
ทุกขอ้ 
 รูปแบบค าถาม  ขอ้สอบถูกผดิสามารถจ าแนกรูปแบบค าถามเป็นสามแบบ ดงัน้ี 
 1. แบบค าถามเดียว แบบน้ีจะเขียนขอ้ความท่ีเป็นปัญหาเป็นขอ้ ๆ แลว้ให้พิจารณาว่า
ถูกหรือผดิ ใช่หรือไม่ใช่ แลว้แต่จะจดัแบบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  
 2. แบบค าถามขยาย  แบบน้ีจะก าหนดเน้ือหาเป็นตอนน าแลว้เขียนขอ้ความท่ีอยู่ใน
ขอบเขตเน้ือหานั้น เพื่อขยายรายละเอียดของขอ้ความตอนนั้น แลว้ให้พิจารณาว่า ขอ้ความท่ีขยาย
นั้นถูกหรือผดิ 
 3. แบบค าตอบผสม  แบบน้ีจะก าหนดค าตอบไวค้งท่ีหลายอย่างผสมกัน แล้วให้
พิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้วา่จะสอดคลอ้งกบัค าตอบผสมแบบใด  
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ข้อดีและข้อจ ากดัของข้อสอบถูกผดิ 
 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
1.  ตรวจง่าย รวดเร็ว ยติุธรรม มีความเป็น 
    ปรนยั 
2.  ใชว้ดัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความรู้ความจ า 
     ไดดี้ 
3.  มีประสิทธิภาพสูง เพราะออกขอ้สอบง่าย 
     มีมากขอ้ แต่ผูต้อบใชเ้วลาท านอ้ย 

1.  มีโอกาสเดาถูกไดง่้ายเพราะมีลกัษณะ 
     การเลือกแบบหน่ึงในสอง 
2.  มีความเช่ือมัน่ต ่า  ดงันั้น ควรออกขอ้สอบ 
     จ  านวนมากขอ้ 
3.  ไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่การท่ีนกัเรียน 
     ตอบผดินั้น เน่ืองจากอะไร เพราะมี 
     ตวัเลือกเพียงสองตวั 

 
ข้อสอบจับคู่ 
 ขอ้สอบแบบจบัคู่เป็นการน าขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีวดัเน้ือหาวิชาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์มา
เขียนไวร้วมกนั ดงันั้น ขอ้สอบแบบจบัคู่จึงเหมาะส าหรับวดัเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นกลุ่ม ๆ 
และโดยทัว่ไปจะใชว้ดัไดเ้ฉพาะพฤติกรรมดา้นความรู้ความคิดระดบัต ่าเท่านั้น เช่น ใชว้ดั ศพัท ์
วนัท่ี เหตุการณ์ สูตร และความสัมพนัธ์อย่างง่าย ๆ นั่นก็คือ เหมาะท่ีจะใชว้ดัสถานการณ์ท่ีถาม
เก่ียวกบัใคร อะไร เม่ือไร ท่ีไหน นั่นเอง อย่างไรก็ตามก็สามารถท่ีจะสร้างขอ้สอบแบบจบัคู่วดั
พฤติกรรมดา้นความรู้ความคิดระดบัสูง ๆ ได ้ถา้เลือกเน้ือหาวิชาท่ีเหมาะสมได ้
 ขอ้สอบแบบถูกผิดมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบสองตัวเลือก แต่เม่ือเขียน
ขอ้สอบแบบถูกผิดแลว้มกัไม่เขียนตวัเลือก แต่จะใช้ขอ้ความของตวัค าถามนั้นเป็นตวัพิจารณา
เลือกตอบว่าถูกหรือผิด ขอ้สอบชนิดน้ีจะตรวจให้คะแนนไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า ใชเ้วลาสอบ
น้อย ดงันั้น ถา้มีเวลาด าเนินการสอบน้อย ขอ้สอบแบบถูกผิดจะเหมาะส าหรับน ามาใชม้ากท่ีสุด 
และขอ้สอบถูกผดิเหมาะส าหรับใชว้ดัเก่ียวกบัความหมายศพัท ์สูตร วนัท่ี และช่ือเฉพาะ 
 
ลกัษณะข้อสอบจับคู่ 
 ลกัษณะขอ้สอบประกอบดว้ยค าถามหรือตวัปัญหา เขียนเป็นตวัยืนไวใ้นสดมภซ์า้ยมือ
โดยมีท่ีว่างเวน้ไวห้นา้ขอ้เพื่อใหผู้ต้อบเลือกหาค าตอบท่ีเขียนไวใ้นสดมภข์วามือ มาจบัคู่กบัค  าถาม
ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกนั โดยใชห้มายเลขหรือรหัสหน้าค าตอบไปใส่ไวใ้นท่ีว่างหน้าขอ้ความ   
ตวัค  าถาม การตรวจใหค้ะแนน ผูต้รวจจะพิจารณารหสัค าตอบตามค าเฉลยไว ้
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 รูปแบบค าถาม  ขอ้สอบแบบจบัคู่น้ีสามารถจ าแนกรูปแบบค าถามเป็นสามแบบ ดงัน้ี 
 1. แบบหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน  แบบน้ีจะประกอบด้วยข้อความสองชุดท่ีมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั โดยเขียนไวค้นละสดมภ ์
 2. แบบตัวเลอืกคงที่ โดยทัว่ไปแลว้ขอ้สอบแบบจบัคู่จะก าหนดใหต้วัเลือกมากกว่าตวั
ค าถามเสมอ ยกเวน้การเขียนขอ้สอบในบางเน้ือหาท่ีมีหัวขอ้หลกัอยูไ่ม่มากนกั และตอ้งการทราบ
รายละเอียดของแต่ละหวัขอ้หลกันั้น ควรเขียนขอ้สอบจบัคู่โดยใชต้วัเลือกคงท่ี หรือเรียกว่าแบบจดั
ประเภท เช่น จบัเหตุการณ์ไปใส่ในยคุสมยั จบัช่ือสัตวไ์ปใส่ในไฟลัม่ น าช่ือสูตรสามประกอบไป
ใส่กลุ่มของสารประกอบ 
 3. แบบจัดเรียงใหม่ แบบน้ีตอ้งการให้ผูต้อบจัดเรียงล าดับขอ้ปัญหาใหม่ เช่น จัด
เรียงล าดบัเหตุการณ์ใหม่ จดัเรียงขอ้พิสูจน์ กฎเกณฑ ์ความส าคญั หรือน ้าหนกัเสียใหม่ 
 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
1.  วดัความรู้ประเภทใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
    อยา่งไร ไดดี้ 
2.  สร้างง่ายกวา่และประหยดักวา่ขอ้สอบ 
     แบบเลือกตอบ 
3.  เดาถูกไดย้าก แต่ตอ้งมีค าถาม 10-15 ขอ้ 
4.  วดัความสามารถชั้นสูงได ้เพราะขอ้สอบ 
     จบัคู่กคื็อ ขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 
     ตวัเลือกหลายตวัคงท่ีไวน้ัน่เอง 

1.  เป็นการยากท่ีจะเขียนค าถามใหส้ามารถ 
     วดัความสามารถชั้นสูงได ้
2.  เป็นการยากท่ีจะสร้างขอ้ค าถามใหเ้ป็น 
     เอกพนัธ์กนั 
3.  ใชว้ดัความสามารถชั้นสูงไดน้อ้ย 
     ส่วนใหญ่เป็นการวดัความจ า 
4.  ขอ้สอบแต่ละขอ้มีโอกาสท่ีจะเดาถูก 
     ไม่เท่ากนั ขอ้ตน้มีโอกาสเดาถูกนอ้ยกวา่ 
      ขอ้ทา้ย ๆ 

บรรณานุกรม 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 15 
 
รายวิชา 471 412  สมัมนาการประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เร่ือง  สมัมนาการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ ระดบัประถมศึกษา            เวลา  2  ชัว่โมง 
กรณีศึกษาท่ี 13  การพฒันาวิทยฐานะของครูดลชยั 
 
สาระส าคญั 
 นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นส่ิงท่ีน ามา
ผสมผสานใชใ้ห้เหมาะกบับริบทการจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา นวตักรรมจึงเป็นทั้งแนวคิด 
เทคนิควิธี หรือส่ือท่ีเป็นรูปธรรม กระบวนการพฒันานวตักรรมเร่ิมจากปัญหาหรือความจ าเป็นตาม
สภาพจริง และด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพื่อพฒันาและศึกษาผลโดยอาศยักระบวนการวิจยั 
 
จุดประสงค์ 
 1. นักศึกษาอธิบาย ความหมาย หลกัการ แนวคิด ฐานของการพฒันานวตักรรม
การศึกษาได ้
 2. นกัศึกษาอธิบายขั้นตอนการพฒันานวตักรรมการศึกษาได ้
 3. นกัศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาตามประเดน็ท่ีก าหนดได ้
 4. นกัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษาได ้
 
เนือ้หา 
 1. ความหมาย หลกัการ แนวคิด ฐานของการพฒันานวตักรรมการศึกษา 
 2. ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมการศึกษา 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation : P) 
 1. อาจารยแ์จง้จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม
การเรียนรู้ ระดบัประถมศึกษาพร้อมทั้งสนทนาซกัถามและน านกัศึกษาทบทวนประสบการณ์เดิม
เก่ียวกบันวตักรรมการประถมศึกษา การสร้างและพฒันา ยกตวัอยา่งนวตักรรมและอธิบายเพิ่มเติม 
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 ขั้นน าสู่กรณศึีกษา (Case Presentation : C) 
 2. อาจารย์สนทนาซักถามเก่ียวกับการพฒันานวตักรรมท่ีนักศึกษาด าเนินการใน    
ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้วิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้จ ากดั เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของ
นกัศึกษาสู่กรณีศึกษา 
 3. อาจารยแ์จกเอกสารกรณีศึกษาเร่ืองการพฒันาวิทยฐานะของครูดลชยั  ใหน้กัศึกษา
ท าความเขา้ใจและสรุปสาระส าคญัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล 
 4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ ท่ีมีประเด็นหรือมุมมองต่อปัญหา
คลา้ยกัน เพื่อเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าท่ีเป็นประธาน 
เลขานุการ สมาชิก และผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข(Selection of Solution : S) 
 5. นักศึกษาอภิปรายและแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้น  
สรรคห์าวิธีการแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ และบนัทึกผลการ
อภิปรายกลุ่มเลก็  จากนั้นผูส้งัเกตการณ์ จะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S)  
 6. ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มเลก็แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ต่อนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กนั 
 ขั้นสืบสานความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge : C) 
 7. อาจารยน์ านกัศึกษาสรุปค าตอบหรือแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
สมเหตุสมผลตามศาสตร์การเรียนการสอน และมีความเป็นไปได้ รวมทั้ งแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต แลว้ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จาก
กรณีศึกษา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (Powerpoint Presentation) เร่ือง สัมมนาการพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
 2. เอกสารกรณีศึกษาท่ี 13 เร่ือง การพฒันาวิทยฐานะของครูดลชยั  และประเด็น
อภิปราย 
 3. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) จากกรณีศึกษา 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 

 

 
 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า นวตักรรม 
หมายถึงส่ิงท่ีท าข้ึนใหม่ หรือแปลกไปจากเดิม ซ่ึงอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นตน้ 
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 155) กล่าวถึง นวตักรรมว่า หมายถึง   
รูปแบบใหม่ ๆ ของส่ือ เทคนิค วิธี กิจกรรม ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่านวตักรรมการประถมศึกษา  
หมายถึง แนวคิด รูปแบบ วิธีการ หรือส่ือการเรียนการสอนท่ีไดมี้การพฒันา คิดคน้ หรือดดัแปลง 
ปรับปรุงของเดิมให้มีคุณภาพมากข้ึน เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาหรือแกปั้ญหาผูเ้รียน และการ
ประถมศึกษา 
 
หลกัการและแนวคิดทฤษฎีฐานของการพฒันานวตักรรมการศึกษา 
 การสร้างหรือพฒันานวตักรรมได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพควรค านึงถึง 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ดงัน้ี 
 1. จิตวิทยาการเรียนรู้ จะช่วยให้ครูผูส้อนเขา้ใจถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน 
สามารถท่ีจะเลือกเทคนิควิธี กิจกรรม หรือส่ือต่าง ๆ มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวยั เช่น การท่ีครูเขา้ใจทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  อาทิของ        
พีอาเจต์ บรูนเนอร์ ไวก็อทสก้ี ก็จะเป็นส่วนท่ีจะช่วยให้ครูทราบว่าในเง่ือนไข หรือสภาวการณ์  
แบบใดนกัเรียนจึงจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดตามระดบัความสามารถทางสติปัญญาในแต่ละช่วงวยั
ของนักเรียน หรือ   การท่ีครูเขา้ใจถึงหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ก็จะท าให้ครูทราบถึงแนวทางการพฒันาส่ือหรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศยั
การวางเง่ือนไขและใชห้ลกัของการเสริมแรง เป็นตน้ 
 2. ทฤษฎีและหลกัการสอน ซ่ึงมีความเช่ือมโยงจากหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วย
ให้ครูเลือกเทคนิควิธี หรือกิจกรรม หรือส่ือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัธรรมชาติวิชาและ
ปรัชญาของหลกัสูตรการศึกษานั้น ๆ เช่น การสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การสอนจาก
รูปธรรมไปหานามธรรม การสอนจากส่วนยอ่ยไปหาส่วนร่วม ฯลฯ ซ่ึงหลกัการสอนเหล่าน้ีถือเป็น
หลกัการสอนทัว่ไป ส่วนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ยงัมีหลกัการสอนท่ีเฉพาะกันไปตาม
ธรรมชาติของเน้ือหาวิชา เช่น การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา การสอนวิทยาศาสตร์
ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา หรือการสอนภาษาองักฤษดว้ยวิธีการ Communicative Approach 
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 3. ชนิด ประเภท และพื้นฐานแนวคิดของนวตักรรม ก่อนท่ีจะเลือกนวตักรรมใดมาใช้
จัดการเรียนรู้ นอกจากจะรู้จักถึงชนิดและประเภทของนวตักรรมท่ีจะเลือกใช้แล้ว ครูผูส้อน
จ าเป็นตอ้งรู้ถึงหลกัการแนวคิดของนวตักรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี ทั้ งน้ีเพื่อให้ครูผูส้อนสามารถ
เลือกใชน้วตักรรมไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 ขั้นตอนการพฒันานวตักรรม 
 1. ศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตร การเรียนการสอน สภาพปัญหา และความจ าเป็นในการ
พฒันา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีสนบัสนุนต่าง ๆ 
 2. พิจารณาเทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 
 3. ออกแบบและพฒันานวตักรรม   รวมทั้ งเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนการจัด     
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินนวตักรรม 
 4. น านวตักรรมไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ 
 5. สรุปและประเมินผล เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินทุกขั้นตอนแล้ว ต้องสรุปและ
ประเมินผลการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาน านวตักรรมการเรียนรู้ 
มาใช ้โดยมีหลกัการพิจารณา 4 ประการ คือ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีประสิทธิผล (Effective) 
มีความประหยดั (Economy) และมีคุณลกัษณะท่ีดี (Goodness) กล่าวคือ นวตักรรมการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึนตอ้งตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เหมาะสมกบักิจกรรม   
การเรียนการสอน เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา ใชง่้าย สะดวก ประหยดั ไม่ส้ินเปลือง คุม้ค่า สามารถ
แกปั้ญหาขอ้บกพร่องของเน้ือหาวิชาและสถานการณ์การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อมูลการเขียนบันทกึสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวชิาชีพครู 
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