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 การวิจัยนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี 

ดําเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูล 

แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัย เพ่ือนํามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ

และนําไปทดลองใช้เพ่ือศึกษานําร่อง ขัน้ตอนท่ี 3 นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ โดยใช้แบบ

แผนการทดลองแบบ Pretest – posttest control group design กลุ่มตัวอย่าง เ ป็นนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชัน้ปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ผู้ วิจยัใช้การสุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จํานวน 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ใช้

เวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 45 ชั่วโมง และขัน้ตอนท่ี 4 ประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพืน้ฐาน และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามทางเดียวแบบวดัซํา้ (One-way MANOVA; repeated measures)  

 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วย หลกัการ คือ ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกใน

การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่ม และมีการสะท้อนคิดเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้

ของตนเองและกลุ่ม วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ ขัน้การเรียนการสอนมี 6 ขัน้ ได้แก่ 1) การวางแผนการเรียนรู้ 

(Planning) 2) การประเมินเพ่ือคดัเลือก (Assessing) 3) การตกผลึกความรู้ (Crystallizing) 4) การ

สังเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchanging) และ 6) การสะท้อนคิด

(Reflecting) การวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการวดัและประเมินผลท่ีเกิดขึน้

ทัง้ในระหว่างการเรียนการสอนและภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยคณะผู้ ประเมิน

ประกอบด้วยตวัผู้ เรียน เพ่ือน และผู้สอน 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ โดยการทดลองใช้

รูปแบบการเรียนการสอน พบวา่ 



2.1 ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าผู้ เรียนกลุ่ม

ควบคมุท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.2 ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ของผู้ เรียนกลุม่ทดลองอยูใ่นระดบัมาก 
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 The purposes of this research were to develop and study the effectiveness of an 

instructional model for enhancing disciplined mind, synthesizing mind and creating mind for 

undergraduate students by applying research and development. The research procedure 

consisted of 4 stages as follows; Stage 1: Studying the basic data, ideas, theories from 

literatures to develop the instructional model. Stage 2: Developing the instructional model 

which was verified by experts and proved by trying out. Stage 3: Implementing the 

instructional model by employing an experimental design, the pretest – posttest control 

group design. The samples were undergraduate students at The Faculty of Education, 

Burapha University during the first semester of 2010 academic year. Researcher employed 

cluster random sampling by random sampling two groups of students, then simple random 

sampling group into experimental and control groups. The period of study lasted 15 weeks 

of 45 hours with 3 hours per week schedule. Stage 4: Evaluating the effectiveness of the 

instructional model. Data analysis was done by mean, standard deviation and One-way 

MANOVA with repeated measures. 

 The results of this research revealed that: 

1. The developed instructional model consisted of principles, objectives, 

instructional steps, and measurement and evaluation. Its principles were the roles of 

students in active learning, emphasizing group learning, and reflecting for group and self 

assessment. The objectives were to enhance disciplined mind, synthesizing mind and 

creating mind. Instructional steps of the model were 1) Planning 2) Assessing                       

3) Crystallizing 4) Synthesizing 5) Exchanging and 6) Reflecting. For measurement and 

evaluation, formative and summative assessment were assessed by students, peers and 

teacher. 



2. The effectiveness of the developed instructional model which obtained from 

implementing the instructional model were as follows; 

2.1 The mean scores on achievement, self-discipline, synthesizing and 

creating abilities of the experimental group were significantly higher than the control group 

at the .01 level. 

2.2 The posttest mean scores on achievement, self-discipline, synthesizing 

and creating abilities of the experimental group were significantly higher than the pretest 

scores at the .01 level. 

2.3 The students in the experimental group, who participated in this 

instructional model were highly satisfied with the model. 
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 ปริญญานิพนธ์ฉบับนีสํ้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย        

วงษ์ใหญ่ ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ว่าท่ีร้อยตรี อาจารย์ ดร.มนสั บุญประกอบ และ             

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีได้เมตตาให้คําปรึกษา 

แนะนําความรู้และตรวจข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง จนปริญญานิพนธ์เสร็จ

สมบรูณ์ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด ท่ีท่านให้ความกรุณารับเป็นประธาน

กรรมการสอบปากเปล่า และขอกราบขอบพระคณุ ดร.มารุต พฒัผล ท่ีท่านได้ให้ความกรุณารับเป็น

กรรมการสอบปากเปลา่ ทําให้ผู้ วิจยัได้สําเร็จการศกึษาอยา่งสมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ผู้ วิจยัในการศึกษา

ตามหลกัสตูรสาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร ทําให้ผู้ วิจยัได้เรียนรู้ว่าการศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิต

นัน้มิได้สิน้สุดเพียงแค่การทําปริญญานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วงลงเท่านัน้ หากแตย่งัได้ซึมซบักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีผ่านมา และพร้อมท่ีจะนําไปพฒันา ปรับปรุง ถ่ายทอดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและ

สงัคมตอ่ไป 

 ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้ความ

อนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการทําวิจยัครัง้นี ้และขอบคณุนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 3      

ปีการศกึษา 2553 ท่ีให้ความร่วมมือในการดําเนินการวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี  

 ขอกราบขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีให้ทุนโครงการเครือข่าย     

กลยทุธ์ ประจําปีการศกึษา 2549 สนบัสนนุการศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตแก่ผู้ วิจยั 

 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่นสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รุ่นท่ี 17 ทุกคน ท่ีให้ความ

ชว่ยเหลือ มิตรภาพ และกําลงัใจ จนทําให้การศกึษาในครัง้นีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 คณุคา่ของปริญญานิพนธ์นีข้อเทิดพระคณุแดบ่พุการี ท่ีให้การสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ วิจยัได้มี

โอกาสเรียนอย่างสูงสุด และขอบคณุน้องสาว ตลอดจนญาติพ่ีน้องทุกท่าน ท่ีเป็นกําลงัใจและให้การ

สนบัสนนุท่ีดีแก่ผู้ วิจยัเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

 

ภูมิหลัง 

 ผลจากการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจหาคณุลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ในอนาคต พบว่า

หนึ่งในทักษะท่ีสําคัญในมิติด้านทักษะความสามารถท่ีพึงประสงค์ก็คือ ทักษะด้านการคิด ทัง้นี ้

เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าด้านข้อมลูข่าวสารสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการกระจายและการไหลบ่า

ของข้อมลูข่าวสารจากทัว่ทกุมมุโลกเข้ามาสู่สงัคมไทย ลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ในอนาคตจึง

จําเป็นจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะการคดิ เพ่ือให้สามารถนําข้อมลูขา่วสารท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ รวมถึงในปัจจุบนัสภาพปัญหาท่ีมีความ

ซบัซ้อนและรุนแรงมากขึน้ทุกขณะ ทัง้ปัญหาทางด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และ

การศกึษา ส่งผลให้สงัคมไทยต้องการคนท่ีคิดเป็นและรู้จกัคิด เข้ามามีส่วนในการแก้ไขและบรรเทา

ปัญหาเหล่านี ้เช่น มีทกัษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพ่ือหาทางแก้ปัญหา มีการคิดวิเคราะห์เพ่ือค้นหาราก

ปัญหาท่ีแท้จริง การคิดสงัเคราะห์ข้อมูลการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการเพ่ือแก้ปัญหา 

การคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออกให้กับปัญหานัน้ๆ เป็นต้น (เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์. 2546:    

68-72) 

 ปัจจบุนัผู้คนสามารถตดิตอ่ส่ือสารและเข้าถึงข้อมลูตา่งๆ อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ จึง

ทําให้ได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ มากมาย ดงันัน้คนในยคุนีจํ้าเป็นต้องมีความสามารถในการคดักรอง 

ตดัสินใจได้วา่ข้อมลูไหนเป็นข้อมลูสําคญั ข้อมลูไหนไม่สําคญั โดยจะต้องตอบตนเองได้ว่าทําไมจึงคิด

ว่าข้อมูลนัน้สําคญัและไม่สําคญั เม่ือตดัสินใจได้แล้วว่าข้อมูลไหนมีความสําคญั และควรให้ความ

สนใจ ก็จะต้องนําข้อมูลเหล่านัน้มารวมกัน เพ่ือจดักระทําข้อมูลให้เป็นระบบท่ีตนเองเข้าใจได้ง่าย 

รวมถึงจะต้องสามารถส่ือสารข้อมลูเหล่านัน้ให้กบัผู้ อ่ืนเข้าใจด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ซึ่งการท่ีจะทําให้

เกิดกระบวนการดงักล่าวได้นัน้จําเป็นต้องมีทกัษะในการคิดสงัเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ช่วยให้เกิด

ความรอบคอบในแนวทางปฏิบตั ิเน่ืองจากผา่นการคดิวิเคราะห์ท่ีมีข้อมลูอยา่งครบถ้วนรอบด้าน ความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากความคิดจะมีโอกาสเกิดขึน้ได้น้อย อนัจะทําให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 นอกจากทกัษะในการคดิสงัเคราะห์ท่ีมีความจําเป็นในโลกท่ีมีการส่ือสารเช่ือมโยงอย่างทัว่ถึง

แล้ว ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งท่ีจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน เพ่ือจะ

สามารถประสบความสําเร็จในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์จะ
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ช่วยให้คนใช้ความคิดจากมมุมองท่ีแตกตา่งออกไป คิดแบบทําลายรูปแบบการคิดแบบเดิมๆ คิดแบบ

ฉีกออกจากกฎเกณฑ์เก่าๆ โดยใช้จินตนาการเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นไปได้ ทัง้นีก้ารท่ีเราไม่สามารถคิด 

หรือเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดใหม่ๆ นัน้  เป็นเพราะเรายึดติดกับสิ่ง ท่ีคุ้ นเคยใน

ชีวิตประจําวนัมากเกินไป จนไมอ่าจเปล่ียนมมุมองและวิธีการในการมองโลกหรือมองปัญหาในแง่มมุท่ี

แตกตา่งได้ 

 แต่ผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานรอบแรก พ.ศ. 

2544-2548 จํานวน 30,010 แห่ง ของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา กลบั

พบว่าผู้ เรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัไม่ได้มาตรฐานในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ (มาตรฐาน 4) ด้าน

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง (มาตรฐาน 6) 

ทัง้นีพ้บว่ามาตรฐาน 4 เป็นมาตรฐานท่ีมีผลการประเมินต่ําท่ีสุด โดยมีสดัส่วนของสถานศึกษาระดบั

ขัน้พืน้ฐานท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมีเพียงร้อยละ 11.76 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีต้อง

ปรับปรุง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ). 2549: 17) และใน

ระดบัอดุมศกึษาก็พบปัญหาการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศกึษาในปัจจบุนัว่า มีปัญหาใน

ด้านคณุภาพท่ีต่ํากว่ามาตรฐานสากล ประเด็นท่ีชีค้วามด้อยคณุภาพได้แก่การจดัการเรียนการสอนท่ี

ขาดประสิทธิภาพโดยวิธีการสอนยงัเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน ขาดการวิจยัและสร้างความรู้

ใหม่ ไม่ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีความสามารถในการใช้ความคิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์

และสร้างสรรค์ รวมทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากตวัผู้ สอนเองท่ีบกพร่องในหน้าท่ี ขาดวินยัทางวิชาการ ไม่ได้

มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ท่ีทันสมัย มีความบกพร่องในการบริหารจัดการและขาดกลไกในการ

ควบคมุคณุภาพ (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2543: 19)  

 ผลการวิจยัข้างต้นสะท้อนให้เห็นวา่การพฒันาให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการคิดสงัเคราะห์และการ

คิดสร้างสรรค์เป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของการศกึษาไทยทัง้ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ

ระดบัอุดมศึกษา ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้นัน้ แนวทางหนึ่งท่ีสามารถกระทําได้ก็คือการ

พฒันาครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ให้ความสําคญัในการพฒันาผู้ เรียนให้มี

ความสามารถในการคิด ทัง้การคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 

และดําเนินการได้ตามวตัถปุระสงค์ จนสามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคณุภาพได้ตามพนัธะสญัญา โดยครู

จะต้องสามารถกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาให้มีความสามารถการคิดได้อย่างมั่นใจ 

(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2548: 2-3) ซึ่งการจะพฒันาให้ผู้ เรียนมีความสามารถ

ในการคิดสงัเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ได้ตามเป้าหมายของหลกัสูตรนัน้ จําเป็นต้องพฒันาครูให้

เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการคดิสงัเคราะห์และการคดิสร้างสรรค์ก่อน รวมถึงสามารถจดัการเรียนการ
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สอนท่ีส่งเสริมการคิดสงัเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ได้ แต่จากการวิเคราะห์สมรรถนะและตวับง่ชี ้

ของบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์เป็น

สมรรถภาพท่ีได้รับการเน้นในครูระดบั คศ. 4, คศ.5 และในสายผู้บริหารเท่านัน้ แตค่รูระดบั คศ.2 และ 

คศ.3 ซึง่สว่นใหญ่เป็นครูผู้ปฏิบตักิารสอนกลบัไมไ่ด้เน้นหรือสง่เสริมให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้าน

การคิดวิเคราะห์และคิดสงัเคราะห์ (วิชยั วงษ์ใหญ่. 2552: 15) ดงันัน้สถาบนัท่ีทําหน้าท่ีผลิตครูและ

บคุลากรทางการศกึษาควรจดัหลกัสตูรและจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนซึ่งจะก้าวไปเป็นครู

ในอนาคตเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะในการคิดสงัเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถจดัการเรียน

การสอนท่ีสง่เสริมการคดิสงัเคราะห์ และคดิสร้างสรรค์ได้ 

 จากสภาพและปัญหาดงักล่าวข้างต้นหากต้องการท่ีจะให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในยุค

โลกท่ีไร้พรมแดนได้นัน้ ก่อนอ่ืนต้องมีการเตรียมความพร้อมในระบบการศึกษาเพ่ือรองรับกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีกําลังเกิดขึน้ โดย โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ทางด้าน

การศกึษาและจิตวิทยา แหง่มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ได้กลา่วถึงเหตผุลท่ีจําเป็นท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลง

ทางการศึกษาใหม่ ก็คือ การจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ผลจริงๆ และเง่ือนไขในโลกได้มีการ

เปล่ียนแปลงไปแล้ว แตก่ารศกึษาในระบบท่ีใช้อยูน่ัน้ยงัคงเป็นการเตรียมผู้ เรียนให้พร้อมสําหรับโลกใน

อดีต มากกว่าท่ีจะเตรียมพร้อมสําหรับโลกในอนาคตท่ีเป็นไปได้ ผู้ เรียนท่ีประสบความสําเร็จจะต้อง

สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์และอย่างอิสระ สามารถประยุกต์กลยุทธ์ของการเรียนรู้ไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ได้ มีการเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ และมีการกําหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะไปถึง

ความสําเร็จในชีวิต ดงันัน้การ์ดเนอร์จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ “5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the 

future)” ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับความสามารถและทกัษะท่ีจะต้องปลูกฝังให้กับมนุษย์ เพ่ือให้สามารถ

ดํารงชีวิตในวนัข้างหน้าได้อย่างมีความสขุ ซึ่งการท่ีจะยืนหยดัอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีสขุทัง้ในการ

ดําเนินชีวิตและหน้าท่ีการงานนัน้ จะต้องสามารถปรับตวัเองให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงจากกระแส

โลกาภิวตัน์ โดยจะต้องมีประเภทของจิต (Kinds of minds) ท่ีมีความสําคญัและจําเป็นในศตวรรษนี ้ท่ี

ประกอบด้วย จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) จิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) จิต

แห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind) จิตแห่งความเคารพ (Respectful mind) และจิตแห่งจริยธรรม 

(Ethical mind) โดยจิตแตล่ะประเภทมีสาระสําคญั ดงันี ้(Gardner.  2006: 1-5) 

1. จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) ความสามารถในการเรียนรู้อย่างชดัเจนในเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ในแตล่ะสาขาวิชา และสามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เหล่านัน้ไปประยกุต์ใช้

ในการทํางานและการดํารงชีวิต  

2. จิตแหง่การสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมลูจาก

แหล่งต่างๆ เพ่ือคดัเลือก ประเมิน และนําไปสู่การแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั แล้ว
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นํามาถกัทอเป็นสารสนเทศใหม่ท่ีมีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน และเป็นแนวคิดท่ีแปลกใหม่และ

สร้างสรรค์ 

3. จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind) เป็นความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย 

เพ่ือนําไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดเดิม ซึ่งวดัได้จากแบบวดัการคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจัย

สร้างขึน้ 

4. จิตแหง่ความเคารพ (Respectful mind) เป็นการออ่นน้อมถ่อมตนให้เกียรติและเคารพใน

ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน เคารพและเข้าใจถึงความแตกตา่งทัง้ระหว่างบคุคลและระหว่างกลุ่ม รวมถึงเปิด

ใจท่ีจะรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน ท่ีแตกตา่งจากความคดิของตนเอง  

5. จิตแห่งจริยธรรม (Ethical mind) เป็นความสามารถในการประพฤติปฏิบตัิตนโดยยึด

หลกัจริยธรรม คณุธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสว่นรวม  

 จากแนวคิด 5 จิตคิดเพ่ืออนาคตของการ์ดเนอร์จะพบว่าจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ จะเป็นการพฒันาผู้ เรียนด้านสติปัญญา ส่วนอีก 2 ด้าน คือ จิต

แห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน โดยจิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์เป็นจิตท่ีมีความสําคญัมากสําหรับการรับมือกบัข้อมลูสารสนเทศ

ของโลกท่ีไร้พรมแดนเชน่ปัจจบุนันีท่ี้บคุคลต้องเป็นผู้ มีทกัษะในการคิดสงัเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง

สอดคล้องกบัมาตรฐานของการศึกษาของไทยท่ีมีการกําหนดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้

เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจากการศกึษาแนวคิด

ของการ์ดเนอร์พบว่าจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ต่างมี

ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ จิตแห่งวิทยาการจะเป็นรากฐานของจิตแห่งการสงัเคราะห์ และ

จิตแหง่การสร้างสรรค์ นัน่หมายความวา่หากจะนําแนวคิดของการ์ดเนอร์มาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ เรียน

มีความสามารถในการสงัเคราะห์และการสร้างสรรค์นัน้ ต้องพฒันาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ

ก่อน เน่ืองจากจิตแห่งวิทยาการจะเป็นรากฐานท่ีจะนําไปสู่การเกิดจิตแห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์  

 จิตแหง่วิทยาการ (Disciplined mind) เป็นความเช่ียวชาญในการคิดเก่ียวกบัวิทยาการสาขา

ใดสาขาหนึ่งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิดท่ีแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของ

สาขาวิชาหรืองานฝีมือ หรืออาชีพหนึง่ๆ ทัง้นีง้านวิจยัหลายชิน้ยืนยนัว่า การจะเช่ียวชาญในทางใดทาง

หนึ่งได้นัน้จะต้องใช้เวลากว่า 10 ปี จิตแห่งวิทยาการยงัหมายรวมถึง การทํางานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ

พัฒนาทักษะและความเข้าใจ นั่นคือ ความมีวินัยในตนเองอย่างสูง หากบุคคลปราศจากความ

เช่ียวชาญในทางใดทางหนึง่แล้ว ก็เสมือนวา่ถกูกําหนดให้อยูใ่นการควบคมุของคนอ่ืน จากความหมาย

ของจิตแห่งวิทยาการท่ีการ์ดเนอร์ให้ไว้ สรุปได้ว่าจิตแห่งวิทยาการมีองค์ประกอบท่ีสําคญั 2 ส่วน คือ 
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การเรียนรู้อย่างเช่ียวชาญ กล่าวคือ เป็นความสามารถในการเรียนรู้อย่างชัดเจนในเนือ้หาสาระ 

หลกัการ และองค์ความรู้ในแตล่ะสาขาวิชา และสามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เหล่านัน้ไปประยกุต์ใช้ในการ

ทํางานและการดํารงชีวิต ส่วนองค์ประกอบท่ีสอง ก็คือ ความมีวินยัในตนเอง เน่ืองด้วยความมีวินยัใน

ตนเองจะเป็นตวักํากบั และควบคมุการประพฤตปิฏิบตัติวัของผู้ เรียน การทํากิจกรรมตา่งๆ อยู่ในกรอบ

หรือในแนวทางท่ีเหมาะสม และนําไปสู่การฝึกฝนให้เป็นบคุคลท่ีใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างไม่มีวนัจบสิน้ ดงันัน้

หากต้องการสง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแหง่วิทยาการก็จะต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทัง้สองสว่น 

 จิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) เป็นความสามารถในการรับข้อมลูจากหลายๆ 

แหล่ง นํามาทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ และผสมผสานให้กลายเป็นข้อมูล

ใหม่ท่ีมีความหมายต่อทัง้ตวัผู้ สงัเคราะห์และผู้ อ่ืน (Gardner. 2006: 3) โดยในการคิดสงัเคราะห์

จะต้องมีวิธีการในการคดัเลือก พิจารณาหรือตดัสินว่าข้อมูลไหนท่ีสําคญัและควรให้ความสนใจ จะมี

วิธีการประเมินข้อมลูเหล่านัน้อย่างไร รูปแบบท่ีจะใช้ในการสงัเคราะห์และนําเสนอข้อมลูควรเป็นแบบ

ไหน จากท่ีกลา่วจะเห็นได้ว่าว่าการคิดสงัเคราะห์ประกอบด้วยปฏิบตัิการสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการ

ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะคิด ซึ่งอาจมีอยู่จํานวนมากมายและกระจดักระจายอยู่

ตามท่ีต่างๆ โดยผู้สังเคราะห์จะต้องคดัเลือกหรือตดัสินใจว่าข้อมูลไหนท่ีมีความสําคญัและควรให้

ความสนใจ เม่ือได้ข้อมลูเหล่านัน้แล้วก็จะเป็นส่วนท่ีสอง คือ การดงึแนวคิดจากส่วนประกอบเหล่านัน้  

คดัเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองท่ีคดิ และไมเ่พียงการดงึแนวคิดจากแหล่งตา่งๆ มากองรวมกนัเท่านัน้  

แตย่งัต้องนําเอาแนวคดิเหลา่นัน้มาหลอมรวมหรือถกัทอความคดิให้อยูภ่ายใต้ตวัแบบโครงร่างเดียวกนั 

ซึง่ได้กําหนดขึน้เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการด้วย 

 จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind) เป็นการผลิตความคิดใหม่ๆ พร้อมทัง้ตัง้คําถามท่ี

แตกตา่งไปจากเดมิ และกําเนิดเป็นวิธีการคดิท่ีสดใหม่ ซึ่งอาจจะกลายเป็นคําตอบท่ีคาดไม่ถึง ทัง้นีจ้ิต

แห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอยู่ ซึ่งการ์ดเนอร์ (Gardner. 

2006: 98-99) ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของนกัสงัเคราะห์ คือ การทําสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์และ

ฉายแววรูปแบบท่ีเป็นไปได้ ส่วนเป้าหมายของนักสร้างสรรค์ก็คือ การต่อขยายความรู้ออกไป ให้

แนวทางปฏิบตัิหลายๆ อย่างด้วยทิศทางใหม่ ท่ีไม่มีใครเคยคิดไว้ในปัจจุบนั ส่วนนกัสงัเคราะห์กลับ

แสวงหาความเป็นระเบียบ ความสมดลุ การสิน้สุด และประเด็นท่ีสําคญัก็คือจุดเร่ิมต้นของทัง้การ

สงัเคราะห์และการสร้างสรรค์ตา่งจะต้องมีพืน้ฐานจากความรู้และความชํานาญการในเนือ้หาวิชาก่อน 

นัน่หมายความวา่ต้องมีจิตแหง่วิทยาการ (Disciplined mind) ก่อน  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาเป็นอีกสถาบนัการศกึษาหนึ่งท่ีทําหน้าท่ีผลิตครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ดงันัน้จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ มีความสามารถ

ทางด้านการคดิสงัเคราะห์ และการคดิสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นผู้ ท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
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ให้ผู้ เรียนคดิสงัเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลยับูรพา (มนตรี แย้มกสิกร. 2546: 36-39) พบว่ามีคณุลกัษณะท่ีสําคญัหลายประการท่ี

สอดคล้องกับแนวคิด Five minds for the future ของการ์ดเนอร์ กล่าวคือ ผู้ เรียนมีความรู้

ความสามารถอย่างลึกซึง้ตามสาขาวิชา สามารถนําความรู้ความสามารถในการตัง้คําถามแสวงหา

ความจริงด้วยตนเอง และเป็นผู้ ท่ีมีวินัยในตนเอง เช่ือมั่นในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของจิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ มีทกัษะในการเลือกข้อมูล ประเมินคุณค่าของข้อมูล และใช้ข้อมูล

อย่างชาญฉลาด รวมถึงมีทกัษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการและความ

จําเป็น สอดคล้องกับแนวคิดจิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) และจิตแห่งการสร้างสรรค์ 

(Creating mind) แต่จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ สอนประจําภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา จํานวน 3 ท่าน พบข้อสรุปท่ีสอดคล้องกนัว่าในการจดัการเรียนการ

สอนโดยการมอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือทํารายงานนัน้ ส่วนใหญ่นิสิตจะใช้วิธีการ

คดัลอกเนือ้หามาเรียงหรือตอ่กนั และขาดการสงัเคราะห์เนือ้หาให้เป็นข้อสรุปหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ รวมถึง

สิ่งท่ีนําเสนอนัน้ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีนิสิตมีความเข้าใจอย่างแท้จริง สังเกตได้จากการการซักถามนิสิต

เก่ียวกบังานท่ีทํา พบวา่หลายๆ ครัง้นิสิตไมส่ามารถตอบคําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาค้นคว้ามาได้ จาก

การซกัถามเพิ่มเตมิพบวา่สาเหตนุัน้เกิดจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้อยูย่งัไมส่ง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ท่ีเข้าใจอย่างลึกซึง้ รวมถึงยังไม่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะในการคิดสังเคราะห์ และคิด

สร้างสรรค์เท่าท่ีควร ซึ่งจากปัญหาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนยงัขาดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีส่งเสริมให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ ตามแนวคดิ  5 จิตคดิเพ่ืออนาคตของการ์ดเนอร์  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาในการส่งเสริมจิตแห่ง

วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ของผู้ เรียนโดยอาศยัแนวคิดของการ์ดเนอร์ 

นัน้พบว่าแนวคิดหรือการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย แนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การเรียนรู้

จากการปฏิบตัิ (Action learning) การเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-based approach) และ

การสะท้อนคดิ (Reflection) ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึนําแนวคิดดงักล่าวมาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์สําหรับนิสิตระดบั

ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา เพ่ือให้เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาวิชาท่ีได้
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เรียนรู้ มีทกัษะในการคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถจดัการเรียนการสอนท่ี

สง่เสริมการคดิสงัเคราะห์และการคดิสร้างสรรค์ได้  

 

คาํถามของการวิจัย 

  การวิจยัครัง้นีมี้คําถามของการวิจยั ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1. เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแหง่การสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ 

2. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพฒันาเพ่ือค้นหารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีจะ

นําไปใช้พฒันานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จึงกล่าวได้ว่างานวิจัยนีมี้ความสําคญัต่อการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่สรุปประเดน็ท่ีสําคญัได้ ดงันี ้

1.  เป็นงานวิจัยท่ีสนองตอบต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาทางด้านการคิดสงัเคราะห์ 

และการคดิสร้างสรรค์ 

2. เป็นงานวิจยัท่ีริเร่ิมนําแนวคิด  5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the future) ของ

การ์ดเนอร์ มาใช้ในการจดัการศกึษาของไทย 

3. เป็นงานวิจยัท่ีนําไปสู่การพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 

4. เป็นงานวิจัยท่ีสนองตอบต่อแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 

มุง่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึน้เอง ซึ่งแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการศกึษาท่ี

กําหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ซึ่งกําหนด

ขอบเขตของการวิจยัไว้ ดงันี ้

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 582 คน 
 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ชัน้ปี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา 400301 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ผู้ วิจยัใช้การสุ่ม

กลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่มกลุ่มผู้ เรียน (Section) ท่ีใช้ในการวิจยั

จํานวน 2 กลุม่ จากผู้ เรียนทัง้หมด 16 กลุ่ม ได้กลุ่มแรกมีผู้ เรียนจํานวน 50 คน และกลุ่มท่ีสองมีผู้ เรียน

จํานวน 43 คน จากนัน้ใช้การสุม่อยา่งง่ายเพ่ือจดักลุม่ตวัอยา่งเข้าสูก่ลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ท่ีผู้ วิจยัสร้าง

ขึน้ 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 ความมีวินยัในตนเอง 

2.3 ความสามารถทางด้านการคดิสงัเคราะห์ 

2.4 ความสามารถทางด้านการคดิสร้างสรรค์ 

2.5 ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน  
 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ผู้ วิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้ในรายวิชา 400301 การออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ (Learning process design) ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบงัคบั จํานวน 3 

หนว่ยกิต 

 ระยะเวลาในการวิจัย 

 ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน – กนัยายน 2553 



9 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. จิตแห่งวิทยาการ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้อย่างชดัเจนในเนือ้หาสาระ 

หลกัการ และองค์ความรู้ในแตล่ะสาขาวิชา และสามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เหล่านัน้ไปประยกุต์ใช้ในการ

ทํางานและการดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง ซึง่วดัจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน และแบบวดัความมีวินยัในตนเองท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

2. จิตแห่งการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

เพ่ือคดัเลือก ประเมิน และนําไปสู่การแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั แล้วนํามาถกัทอเป็น

สารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน และเป็นแนวคิดท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งวดั

ได้จากแบบวดัการคดิสงัเคราะห์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

3. จิตแห่งการสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย เพ่ือนําไปสู่

แนวคดิใหมท่ี่แตกตา่งไปจากแนวคดิเดมิ ซึง่วดัได้จากแบบวดัการคดิสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

4. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรม

ตนเองทัง้ในด้านอารมณ์และความประพฤติให้เป็นไปตามท่ีตนเองมุ่งหวงั และสอดคล้องกับระเบียบ

กฎเกณฑ์อนัดีงามของสงัคม ซึง่วดัได้จากแบบวดัความมีวินยัในตนเองท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

5. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนของการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้

ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มีการจดัทําขึน้อย่างมีจดุมุ่งหมายเฉพาะท่ีชดัเจน และองค์ประกอบท่ีสําคญั

ของรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงค์ของรูปแบบ ขัน้การเรียนการ

สอนของรูปแบบ และการวดัและประเมินผลของรูปแบบ 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในเนือ้หาสาระของรายวิชา 

การจดักระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนท่ีวดัได้จากแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

7. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการพฒันาและการ

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการ

สร้างสรรค์ โดยพิจารณาจาก 

7.1   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการจดักระบวนการเรียนรู้ จากแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัเป็นผู้สร้างขึน้ 

7.2 ความมีวินยัในตนเอง จากแบบวดัความมีวินยัในตนเองท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

7.3 ความสามารถทางด้านการคิดสังเคราะห์ จากแบบวัดการคิดสังเคราะห์ท่ีผู้ วิจัย

สร้างขึน้ 
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7.4 ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ จากแบบวดัการคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจัย

สร้างขึน้ 

7.5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเรียนการสอน  

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าผู้ เรียนกลุ่ม

ควบคมุท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ

2. ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 

3. คะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิต

แหง่วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ของผู้ เรียนกลุม่ทดลองอยูใ่นระดบัมาก 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ได้รูปแบบการเรียนการสอท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์สําหรับนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ  จิต

แหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้สถาบนัสามารถผลิตบณัฑิตได้ตาม

ปณิธานของมหาวิทยาลยั และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.

2552 

3. เป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยท่ีจะนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ไป

ประยกุต์ใช้ในรายวิชาตา่งๆ   
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 

 การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการ

สร้างสรรค์ ในประเดน็หวัข้อ ดงันี ้

1. แนวคดิ 5 จิตคดิเพ่ืออนาคต (Five minds for the future) 

2. จิตแหง่วิทยาการ (Disciplined Mind) 

3. จิตแหง่การสงัเคราะห์ (Synthesizing Mind) 

4. จิตแหง่การสร้างสรรค์ (Creating Mind) 

5. คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 

6. แนวคดิทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

6.1  การเรียนรู้เชิงรุก  (Active learning) 

6.2  การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ(Action learning) 

6.3 การเรียนการสอนแบบตกผลกึ (Crystal-based approach) 

6.4 การสะท้อนคดิ (Reflection) 

7. รูปแบบการเรียนการสอนและการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

8. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ 

9. กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

 

1. แนวคิด 5 จติคิดเพื่ออนาคต (Five minds for the future) 

 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ทางด้านการศกึษา และจิตวิทยา แห่ง

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้ ท่ีมีผลงานการเขียนเก่ียวกับด้านการศึกษามากมาย ได้แก่ The 

shattered Mind (1975); Extraordinary cognitive achievement (1977); Art, mind and brain: A 

Cognitive approach to creativity (1982); Creative mind (1993); Leading mind (1995); The 

Disciplined mind (1999); Changing minds (2004) โดยผลงานการเขียนท่ีโดง่ดงัและมีผลตอ่วง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็คือ แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา 
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(Multiple intelligences) ท่ีได้กล่าวถึงในหนงัสือ Frames of mind (1983) โดยแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปัญญาเป็นแนวคิดท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาความเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คํานึงถึงผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพตามความถนดัของ

ผู้ เรียนแตล่ะบคุคล จากผลงานการเขียนของการ์ดเนอร์แสดงให้เห็นวา่การ์ดเนอร์เป็นนกัการศกึษาและ

นกัจิตวิทยาท่ีสนใจในเร่ืองของจิต (Mind) ซึ่งรวมถึงผลงานการเขียนล่าสดุของการ์ดเนอร์ในปี 2006 ท่ี

มีช่ือวา่ “5 จิตคดิเพ่ืออนาคต (Five minds for the future)” ก็ยงัคงเป็นเร่ืองของจิตเชน่กนั  

 จากการศกึษาเก่ียวกบังานเขียนของการ์ดเนอร์ซึ่งเน้นเก่ียวกบัเร่ืองจิต (Mind) พบว่า จิตตาม

ความหมายของการ์ดเนอร์ก็คือสมอง ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี ไสว เล่ียมแก้ว (2549: ออนไลน์) ได้อธิบายไว้

ว่า “จิต (Mind)” ท่ีคนทั่วไปรู้จัก คือ ความรู้สึก (Conscious) มีคนส่วนน้อยมากท่ีคิดว่า จิต คือ 

ความรู้สึก และสมอง และมีคนส่วนน้อยท่ีสุดท่ีคิดว่าจิต คือ สมอง กล่าวคือ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า 

ความรู้สกึตวัทัว่ไป เชน่ ความรู้สกึสมัผสัเสียงทางห ูความรู้สึกสมัผสัวตัถแุละสีทางตา ความรู้สึกสมัผสั

กลิ่นทางจมกู ความรู้สึกสมัผสัรสทางลิน้ ความรู้สึกร้อนหนาวทางผิวหนงั ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ 

การรู้สึกรับรู้ การรู้สึกจํา การรู้สึกคิด การรู้สึกตดัสินใจ เป็นต้น เป็นจิต (Mind) ไม่คอ่ยมีใครคิดว่า จิต

คือ สมอง กลา่วคือ จิตหรือความรู้สกึตา่งๆ เหล่านี ้เกิดจากกิจกรรมของเซลล์ประสาทในสมอง ถ้าไม่มี

กิจกรรมของเซลล์ประสาทก็จะไมมี่จิตเกิดขึน้  

 การ์ดเนอร์ได้กล่าวไว้ในปี 2006 ว่า “เหตผุลท่ีจําเป็นท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงทางการศกึษา

ใหม ่ก็คือ การจดัการศกึษาในปัจจบุนัไมไ่ด้ผลจริงๆ และเง่ือนไขในโลกได้มีการเปล่ียนแปลงไปแล้ว แต่

การศึกษาในระบบท่ีใช้อยู่นัน้ยังคงเป็นการเตรียมผู้ เรียนให้พร้อมสําหรับโลกในอดีต มากกว่าท่ีจะ

เตรียมพร้อมสําหรับโลกในอนาคตท่ีเป็นไปได้” ผู้ เรียนท่ีประสบความสําเร็จท่ีจะต้องสามารถคิดได้

อย่างสร้างสรรค์และอย่างอิสระ สามารถประยกุต์กลยทุธ์ของการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ มี

การเปิดรับแนวความคดิใหม่ๆ  และมีการกําหนดจดุมุง่หมายท่ีจะไปถึงความสําเร็จในชีวิต 

 ดงันัน้การ์ดเนอร์จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ “5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the future)” 

ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถและทกัษะท่ีจะต้องปลกูฝังให้กบัมนษุย์ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตใน

วันข้างหน้าได้อย่างมีความสุข และการท่ีจะยืนหยดัอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทัง้ในการ

ดําเนินชีวิตและหน้าท่ีการงานนัน้ จะต้องสามารถปรับตวัเองให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงจากกระแส

โลกาภิวตัน์ โดยจะต้องมีประเภทของจิต (Kinds of minds) ท่ีมีความสําคญัและจําเป็นในศตวรรษนี ้

ซึ่งประกอบด้วย จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) จิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) 

จิตแหง่การสร้างสรรค์ (Creating mind) จิตแหง่ความเคารพ (Respectful mind) และจิตแห่งจริยธรรม 

(Ethical mind) โดยการ์ดเนอร์ได้อธิบายถึงจิตแตล่ะประเภทไว้ดงันี ้(Gardner. 2006: 3-4) 
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 จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) เป็นความเช่ียวชาญในการคิดเก่ียวกับวิทยาการ

สาขาใดสาขาหนึง่เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิดท่ีแยกออกไปตามลกัษณะเฉพาะของ

สาขาวิชาหรืองานฝีมือ หรืออาชีพหนึ่งๆ ทัง้นีมี้งานวิจยัหลายชิน้ยืนยนัว่าการจะเช่ียวชาญในทางใด

ทางหนึ่งนัน้จะต้องใช้เวลากว่า 10 ปี ดังนัน้จิตแห่งวิทยาการจึงหมายรวมถึง การทํางานอย่าง

สม่ําเสมอเพ่ือพฒันาทกัษะและความเข้าใจ นัน่คือ ความมีวินยัอย่างสงู ซึ่งหากบคุคลปราศจากความ

เช่ียวชาญในทางใดทางหนึง่แล้ว ก็เสมือนวา่ถกูกําหนดให้อยูใ่นการควบคมุของคนอ่ืน 

 จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) เป็นการรับรู้ข้อมลูจากหลายๆ แหล่ง นํามา

ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ และผสมผสานให้กลายเป็นสารสนเทศใหม่ท่ีมี

ความหมายตอ่ทัง้ตวัผู้สงัเคราะห์และผู้ อ่ืน นอกจากจะมีคณุคา่มาตัง้แตอ่ดีตแล้วความสามารถในการ

สงัเคราะห์นบัวนัย่ิงมีความสําคญัมากย่ิงขึน้ เน่ืองด้วยแนวโน้มท่ีคนในปัจจุบนัต้องเผชิญกับข้อมูลท่ี

เพิ่มพนูทวีคณูขึน้อยูท่กุวนั 

 จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind) ต่างจากจิตแห่งวิทยาการและจิตแห่งการ

สงัเคราะห์ โดยเป็นการผลิตความคิดใหม่ๆ พร้อมทัง้ตัง้คําถามท่ีแตกต่างไปจากเดิม และกําเนิดเป็น

วิธีการคิดท่ีสดใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นคําตอบท่ีคาดไม่ถึง แต่อย่างไรก็ตามในท่ีสุดแล้ว สิ่งสร้างสรรค์

เหล่านีจ้ะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ รอบรู้ ด้วยเหตท่ีุการสร้างสรรค์คือสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ท่ีมี

อยู ่จิตแหง่การสร้างสรรค์จงึต้องลํา้หน้ากวา่คอมพิวเตอร์หรือหุน่ยนต์ท่ีซบัซ้อนท่ีสดุอยา่งน้อยหนึง่ก้าว 

 จิตแห่งความเคารพ (Respectful mind) เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติและเคารพใน

ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน เคารพและเข้าใจถึงความแตกตา่งทัง้ระหว่างบคุคล และระหว่างกลุ่มรวมถึงเปิด

ใจท่ีจะรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน ท่ีแตกตา่งจากความคิดของตนเอง อนัจะนําไปสู่ความสําเร็จในการ

ทํางาน หรือการอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างสงบสขุ ทัง้นีก้ารทําความเข้าใจผู้ อ่ืนนัน้ ต้องอาศยัทกัษะ

ทางด้านอารมณ์ และทกัษะทางด้านการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล แนวคิดแห่งความเคารพยงั

ช่วยให้เกิดความสงบสขุและความสมานฉันท์ขึน้ในสงัคม แม้ในสงัคมนัน้จะประกอบไปด้วยบคุคลท่ีมี

ความแตกตา่งหลากหลาย ทัง้ในเร่ืองของเชือ้ชาต ิภาษา และศาสนา 

 จิตแห่งจริยธรรม (Ethical mind) เป็นความคิดท่ียึดหลกัจริยธรรม คณุธรรม และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม และส่วนรวม ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิงในยคุปัจจบุนั ซึ่งคณุธรรม จริยธรรมท่ีว่านี ้

จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทกุฝ่ายซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีสําคญัท่ีสดุในการสร้างความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือระหวา่งบคุคล เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ และประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย ปัจจบุนัจําเป็นท่ีจะต้องสร้าง

สงัคมท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม สร้างคนให้มี สติปัญญา ความรู้ คณุธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะทําให้

ประเทศชาติสามารถยืนหยดัอยู่ภายใต้กระแสของการแข่งขนัในโลกยคุปัจจุบนั และอนาคตได้อย่าง

แข็งแกร่งและมัน่คงการมีความรู้อยา่งเดียวไมเ่พียงพอ เพราะความรู้ก็เหมือนกบัดาบสองคม ถ้ามนษุย์
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ขาดคณุธรรมก็จะก่อให้เกิดปัญหาในสงัคมซึ่งในโลกยุคปัจจุบนัถ้าสามารถทําให้คนๆ นัน้เป็นคนท่ีมี

ความรู้ และคณุธรรมพร้อมกนัได้ โลกจงึจะเกิดความสมดลุ 

 จิตทัง้ 5 ประการนีมี้ความสําคญัมาก เพราะคนท่ีขาดจิตเหล่านีจ้ะประสบปัญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน กล่าวคือ คนท่ีขาดจิตแห่งวิทยาการจะไม่อาจประสบความสําเร็จในงานท่ี

ต้องการได้ และจะถกูจํากดัอยูแ่คง่านท่ีต้อยต่ํา คนท่ีขาดจิตแห่งการสงัเคราะห์จะถกูโถมทบัด้วยข้อมลู 

และไมส่ามารถตดัสินใจได้อยา่งรอบคอบทัง้เร่ืองคนและเร่ืองงาน คนท่ีขาดจิตแหง่การสร้างสรรค์จะถกู

แทนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์และคนท่ีมีไฟสร้างสรรค์มากกว่า คนท่ีขาดจิตแห่งความเคารพจะเป็นคนท่ีไม่

ควรคา่ตอ่การได้รับความเคารพจากคนอ่ืน อีกทัง้ยงัเป็นภยัตอ่ท่ีทํางานและสาธารณชน คนท่ีขาดจิต

แหง่คณุธรรม จะทําให้โลกขาดคนทํางานท่ีซ่ือสตัย์ และพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ (Gardner. 2006: 

18-19) 

 จากแนวคดิ 5 จิตคดิเพ่ืออนาคต (Five minds for the future) ท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็น

แนวคิดการพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวม ซึ่งมีทัง้การพฒันาทัง้ด้านสติปัญญา และการพฒันาทางด้าน

จิตใจ ตลอดจนการอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุ โดยจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแหง่การสร้างสรรค์ จะเป็นการพฒันาผู้ เรียนด้านสติปัญญา เป็นรูปแบบของการรู้คิด ส่วนอีก 2 

ด้าน คือ จิตแหง่ความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้ อ่ืน 

และวา่ด้วยเร่ืองของความเป็นมนษุย์ จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการพฒันาผู้ เรียน

ทางด้านสติปัญญาแล้ว ยงัจะต้องส่งเสริมทางด้านจิตใจควบคูไ่ปด้วย เพ่ือเติมเต็มคนให้สมบรูณ์มาก

ขึน้ ให้เป็นผู้ เรียนท่ีเก่ง ดี และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ โดยในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาทางด้านสติปัญญาหรือรูปแบบการรู้คิดตามแนวคิด 5 จิตคิดเพ่ืออนาคต ซึ่ง

ได้แก่ จิตแหง่วิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ โดยจะมุ่งพฒันารูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีจิตแหง่วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์  

 

 

2.  จติแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) 
 ความหมายของจิตแห่งวิทยาการ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 2006: 3) ได้อธิบายความหมายของจิตแห่งวิทยาการไว้ว่าเป็นความ

เช่ียวชาญในการคดิเก่ียวกบัวิทยาการสาขาใดสาขาหนึง่เป็นอยา่งน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิด

ท่ีแยกออกไปตามลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชาหรืองานฝีมือ หรืออาชีพหนึ่งๆ ทัง้นีง้านวิจยัหลายชิน้

ยืนยนัวา่ การจะเช่ียวชาญในทางใดทางหนึ่งได้นัน้จะต้องใช้เวลากว่า 10 ปี จิตแห่งวิทยาการยงัหมาย

รวมถึง การทํางานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือพฒันาทกัษะและความเข้าใจ นั่นคือ ความมีวินัยในตนเอง
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อย่างสูง หากบุคคลปราศจากความเช่ียวชาญในทางใดทางหนึ่งแล้ว ก็เสมือนว่าถูกกําหนดให้อยู่ใน

การควบคมุของคนอ่ืน  

 สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2550ก: 16) ได้ให้ความหมายของจิต

แห่งวิทยาการไว้ว่า เป็นการรู้อย่างลึกซึง้และถ่องแท้ในสาระวิชา ปรัชญา หลกัการ และองค์ความรู้

ต่างๆ ของสิ่งท่ีได้เรียนรู้มา และสามารถนําแก่นเหล่านัน้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดํารง

ชีวิตประจําวนัได้ 

 จากความหมายของจิตแห่งวิทยาการท่ีทัง้การ์ดเนอร์ (2006) และสํานกังาน ก.พ. (2550) ได้

ให้ไว้ สามารถสรุปได้ว่า จิตแห่งวิทยาการ เป็นความสามารถในการเรียนรู้อย่างชดัเจนในเนือ้หาสาระ 

หลกัการ และองค์ความรู้ในแตล่ะสาขาวิชา และสามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เหล่านัน้ไปประยกุต์ใช้ในการ

ทํางานและการดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง 

 จากความหมายของจิตแห่งวิทยาการท่ีกล่าวมาแสดงว่าผู้ เรียนท่ีมีจิตแห่งวิทยาการจะต้องมี

องค์ประกอบท่ีสําคญั 2 สว่น คือ การเรียนรู้อยา่งเช่ียวชาญ และความมีวินยัในตนเอง ซึ่งมีรายละเอียด

ของแตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้
 

  การเรียนรู้อย่างเช่ียวชาญ 

  การจะพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเช่ียวชาญนัน้จะต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความ

เข้าใจในหลกัการท่ีเป็นพืน้ฐานขององค์ความรู้ด้านต่างๆ สามารถคิดได้อย่างเช่ียวชาญในเนือ้หาวิชา

หลกัท่ีสําคญั โดยวิธีการคดินัน้ควรเป็นวิธีการคดิท่ีแตกตา่งจากเดมิ เช่น การคิดท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์

เร่ืองความสัมพนัธ์ของสิ่งต่างๆ นัน้ไม่จําเป็นต้องเป็นความสมัพนัธ์ในเชิงเหตแุละผลเท่านัน้ การคิด

เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ก็ไม่ควรยึดติดอยู่กบัสตูรท่ีเคยมีอยู่ ควรพยายามหาหรือค้นพบข้อสรุปใหม่ๆ การ

คิดเก่ียวกับศิลปะก็ไม่ควรยึดติดกับรูปแบบงานศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยม เป็นรูปแบบท่ีแน่นอน เป็นต้น 

จากนัน้ก็จะนําไปสูก่ารนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในการเรียน การทํางาน ตลอดจนใช้ในการดําเนิน

ชีวิต การท่ีผู้ เรียนจะเรียนรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแก่นความรู้ (Core knowledge) หรือมโนทศัน์หลกั 

(Main concept) และสามารถจดจําสิ่งได้เรียนรู้ยาวนานนัน้ต้องให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิด้วย

ตนเอง จากแนวคิดของพีรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning pyramid) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความสามารถในการจดจําเนือ้หากับวิธีการเรียนรู้ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงดัง

ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  พีรามิดแหง่การเรียนรู้ (Learning pyramid) 

ท่ีมา : Whitman, Glenn. (2004).  Dialogue with the past: Engaging students and meeting 

standards through oral history. Walnut Creek, CA.:  Altamira Press. 

 

  จากภาพประกอบ 1 แสดงถึงร้อยละโดยเฉล่ียในการจดจําเนือ้หาของผู้ เรียนหลงัจากท่ี

เรียนรู้ผา่นไปแล้ว 24 ชัว่โมงด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบตา่งๆ (Sousa. 2006: 94-95) 

- การบรรยาย (Lecture) จะทําให้ผู้ เรียนสามารถจดจําสิ่งท่ีเรียนรู้ได้เพียง 5% 

- การอา่น (Reading) ทําให้ได้ทบทวนและทําให้การจําเพิ่มขึน้เป็น 10% 

- การฟังและการเห็น (Audio-visual) เป็นการเรียนรู้จากภาพและเสียง เช่น การดู

โทรทศัน์ การฟังวิทย ุเป็นต้น จะชว่ยให้จดจําได้ 20% 

- การสาธิต (Demonstration) จะชว่ยให้จดจําได้ 30% 

- การสนทนาเป็นกลุม่ (Discussion group) จะชว่ยให้จดจําได้ถึง 50% 

- การลงมือปฏิบตัิ (Practice by doing) เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของ

ผู้ เรียน จงึทําให้สามารถจดจําได้ 75% 

- การสอนผู้ อ่ืนหรือการนําความรู้ไปใช้ทนัที (Teaching others / Immediate use) 

เป็นการนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ จงึชว่ยให้จําได้ถึง 90% 

5% 

10% 

20% 

30% 

50% 

75% 

90% 

การสอนผู้ อ่ืน / การนําความรู้ไปใช้ทนัที 

(Teaching others / Immediate use) 

การลงมือปฏิบติั 

(Practice by Doing) 

การสนทนาเป็นกลุ่ม 

(Discussion Group) 

การอา่น 

(Reading) 

การฟังบรรยาย 

 (Lecture) 

การฟังและการเห็น 

(Audio-visual) 

การได้เห็นตวัอยา่ง 

(Demonstration) 

การลงมือปฏิบตั ิ

(Practice by doing) 

การสนทนาเป็นกลุม่ 

(Group discussion) 



 
 

17 

  จากร้อยละท่ีผู้ เรียนสามารถจดจําได้ในแต่ละวิธีการเรียนการสอนจะเห็นได้อย่างชดัเจน

ว่าผู้ เรียนจะสามารถจดจําได้มากก็ต่อเม่ือได้เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิ ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนสอนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active learning) และการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยผู้ เรียนเป็นผู้

ลงมือกระทํา คิดแก้ปัญหา และนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ ผู้ เรียนมีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนร่วมตอ่การ

เรียนรู้ของตนเองอย่างต่ืนตวั โดยผู้สอนมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก และสร้างสถานการณ์ให้

ผู้ เรียนได้อ่าน พดู ฟัง คิด และเขียนอย่างลึกซึง้ (Lorenzen. 2001; McKinney. 2009) และเปิดโอกาส

ให้ผู้ เรียนประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ มโนทศัน์ หรือทกัษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้ เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ การสร้างสรรค์ การทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขของผู้ เรียน (Meyers & Jones. 1993) 

  ส่วนในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการจะพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความ

เข้าใจในหลกัเนือ้หาวิชา และสามารถนําความรู้เหลา่นัน้ไปประยกุต์ใช้ได้ดีนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

มี ปฏิสมัภิทา 4 (ปัญญาแตกฉาน 4) ซึง่ประกอบด้วย (พระธรรมปิฎก. 2545) 

1. อตัถปฏิสมัภิทา ซึง่เป็นปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรม

หรือความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่งก็สามารถ

แยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตอุย่างหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจายเช่ือมโยง

ตอ่ออกไปได้จนลว่งรู้ถึงผล  

2. ธมัมปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจ้งในหลกั เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็

สามารถจบัใจความมาตัง้เป็นกระทู้หรือหวัข้อได้ เห็นผลอยา่งหนึง่ ก็สามารถสืบสาวกลบัไปหาเหตไุด้  

3. นิรุตติปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรีชาแจ้งในภาษา รู้ศพัท์ ถ้อยคําบญัญัติ

และภาษาตา่งๆ เข้าใจใช้คําพดูชีแ้จ้งให้ผู้ อ่ืนเข้าใจและเห็นตามได้  

4. ปฏิภาณปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งในความคิดทนัการ มี    

ไหวพริบ ซึมซาบในความรู้ท่ีมีอยู่ เอามาเช่ือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตผุลขึน้ใหม่ ใช้ประโยชน์ได้

เหมาะสม เข้ากบักรณีเข้ากบัเหตกุารณ์  
 

  ความมีวินัยในตนเอง 

  จิตแหง่วิทยาการนอกจากจะกลา่วถึงเร่ืองความเช่ียวชาญในเนือ้หาวิชาแล้ว ยงัรวมถึงใน

เร่ืองของวินยัในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวินยัในเร่ืองการดําเนินชีวิต วินยัในเร่ืองการเรียน โดยถ้ามองใน

ประเด็นนีจ้ะเห็นได้ว่าวินยัในตนเองเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ เรียนจะต้องมี เน่ืองด้วยวินยัใน

ตนเองจะเป็นตวักํากับ และควบคมุให้การประพฤติปฏิบตัิตวัของผู้ เรียน การทํากิจกรรมต่างๆ อยู่ใน

กรอบหรือในแนวทางท่ีเหมาะสม และการนําไปสู่การฝึกฝนให้เป็นบคุคลท่ีใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างไม่มีวนัจบ

สิน้ ซึง่นําไปสูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การท่ีผู้ เรียนหรือเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ี
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มีความสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจมีความรู้คูค่ณุธรรม เป็นกําลงัของการพฒันาสงัคมในอนาคตได้

นัน้ ต้องเป็นผู้ ได้รับการจดัประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ดงัท่ีสาโรช บวัศรี (2535: 383) 

กล่าวว่า การศกึษา คือความเจริญงอกงาม ซึ่งประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีถกูจดัขึน้ ท่ีเรียกได้ว่า ได้รับ

การศกึษาท่ีดีนัน้ ย่อมจะส่งผลให้ผู้ เรียน มีความงอกงาม เช่น อ่านออกเขียนได้ มีความรู้ในแขนงวิชา

ตา่งๆ มีระเบียบวินยัท่ีดี รู้จกัการแตง่กายท่ีสภุาพเหมาะสมกบัโอกาส มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีวาจา

ไพเราะ มีคณุธรรม และศีลธรรม เป็นรากแก้วของการพฒันาสงัคมตอ่ไป  

  มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีได้กล่าวถึงความหมายของความมีวินัยในตนเอง ซึ่งสามารถ

สรุปความหมายของความมีวินยัในตนเองได้ว่า เป็นความสามารถของบคุคลในการควบคมุพฤติกรรม

ตนเองทัง้ในด้านอารมณ์และความประพฤติให้เป็นไปตามท่ีตนเองมุ่งหวงั และสอดคล้องกับระเบียบ

กฎเกณฑ์อนัดีงามของสงัคม (พระพรหมคณุาภรณ์. 2549: 449; ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอ่ืนๆ. 

2542: 8; สภุาพร ธนะชานนัท์. 2544: 8; สินีนาฎ สุทธจินดา. 2543: 16; กรมวิชาการ. 2542: 26; 

Marshall. 2001: 67; English. 1968: 487)  
 

   คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 

   ออซูเบล (Ausubel. 1968: 459-460) ได้กล่าวถึงผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองจะมีคณุลกัษณะ 

ดงัตอ่ไปนี ้1) ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคม 1) เช่ือมัน่ในตนเอง 3) พึ่งตนเองได้ 4) ควบคมุอารมณ์

ได้ 5) อดทน ส่วน ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอ่ืนๆ (2542: 8) ได้สรุปคณุลกัษณะของวินยัในตนเองมี 

4 คณุลกัษณะ คือ 1) ความเช่ือมัน่ในตนเอง 2) ความเอือ้อาทร 3) การมุ่งอนาคตและควบคมุตนเอง 4) 

ทศันคตติอ่บคุลิกภาพประชาธิปไตย และสมศกัดิ์  สินธุรเวชญ์ (2545: 110) ได้สรุปพฤติกรรมท่ีบง่ชีถึ้ง

ความมีวินยัในตนเองไว้ดงันี ้1) สนใจใฝ่รู้ 2) มีสติควบคมุตนเอง 3) รับผิดชอบ 4) มีเหตผุล 5) ซ่ือสตัย์ 

6) ขยนั 

   ณฏัฐ์พร สตาภรณ์ (2540) และกลัยา สวุรรณรอด (2537) ได้ศกึษาองค์ประกอบของ

ความมีวินยัในตนเองโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยณฏัฐ์พร สตาภรณ์ (2540) พบว่า 

ความมีวินยัในตนเองประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคม ความ

เช่ือมัน่ในตนเอง ความรับผิดชอบ ความตัง้ใจจริง ความเป็นผู้ นํา และความอดทน ส่วนกัลยา สวุรรณ

รอด (2537) พบว่าองค์ประกอบของความมีวินยัในตนเองมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ

เช่ือมัน่ในตนเอง ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้ นํา ความอดทน ความซ่ือสตัย์ และการตรงตอ่เวลา 

   จากแนวคิดของนกัการศึกษาหลายๆ ท่านท่ีได้นําเสนอคณุลกัษณะของความมีวินยั

ในตนเอง สามารถนํามาสรุปเป็นคณุลกัษณะของความมีวินยัในตนเองสําหรับการวิจยัในครัง้นีไ้ด้ดงันี ้
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ตาราง 1  คณุลกัษณะของความมีวินยัในตนเอง 

 

คณุลกัษณะของ 

ความมีวินยัในตนเอง 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

ออซูเบล ฉนัทนา       

ภาคบงกช;    

และคนอ่ืนๆ 

สมศกัดิ์  

สินธุรเวชญ์ 

ณฏัฐ์พร 

สตาภรณ์ 

กลัยา 

สวุรรณรอด 

ความรับผิดชอบ      

ความเช่ือมัน่ในตนเอง      

ความซ่ือสตัย์      

ความอดทน      

การมีสตคิวบคมุตนเอง      

การปฏิบตัติามกฎระเบียบ      

 

  จากตาราง 1 จะได้คณุลกัษณะของความมีวินยัในตนเองสําหรับใช้การวิจยัในครัง้นี ้ซึ่ง

ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความซ่ือสัตย์ ความอดทน การมีสติควบคุม

ตนเอง และการปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

  การสง่เสริมผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะดงักล่าวข้างต้นได้จะต้องเร่ิมต้นตัง้แตเ่ด็กในวยัทารก 

และให้แรงจงูใจทางจริยธรรมแก่เด็กท่ีโตแล้ว การพฒันาวินยัในตนเองจะต้องอาศยัความร่วมมือจาก

สถาบันต่างๆ ท่ีแวดล้อมตัวเด็ก และต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอย่าง

เหมาะสมด้วย ทัง้นี ้พระพรหมคณุาภรณ์ (2550: 16-24) ได้เสนอแนะวิธีเสริมสร้างวินยัในตนเองไว้ 6 

ประการ ดงันี ้

1. การสร้างวินยัด้วยการทําให้เป็นพฤตกิรรมเคยชิน เป็นการนําเอาธรรมชาติของมนษุย์

มาเป็นเคร่ืองช่วย โดยสร้างวินยัให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือสอดคล้องกบัธรรมชาติของมนษุย์ เพราะ

ในการดําเนินชีวิตประจําวนัของแต่ละบุคคลจะปฏิบตัิตามความเคยชินเสียเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นีส้าเหตุ

ของความเคยชินเกิดจากความเป็นไปตามเหตปัุจจยัในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเม่ือมนุษย์ได้

แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดครัง้หรือสองครัง้ จะมีแนวโน้มท่ีจะเคยชินและจะแสดงพฤติกรรม

เชน่นัน้ซํา้ไปซํา้มา พอมีความเคยชินก็จะยดึพฤติกรรมนัน้แล้วเกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชิน 

ดงันัน้หากต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไขพฤติกรรมย่อมยากขึน้ด้วย เพราะฉะนัน้จึงควรใช้วิธีการนําความ

เคยชินของมนษุย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ แตท่ัง้นีก้ารฝึกฝนความมีวินยัในตนเองต้องใช้ความสามารถ

อยา่งมาก และจะต้องมีระบบการฝึกฝนท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ ซึ่งระบบการฝึกฝนเช่นนีจ้ะใช้ได้ดีกบั
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ช่วงวยัเด็ก เน่ืองจากวยัเด็กยงัไม่มีพฤติกรรมอนัเกิดจากการเคยชิน ดงันัน้การฝึกฝนวินยัในตนเองจึง

ควรเร่ิมให้เดก็มีพฤตกิรรมท่ีดี อนัมาจากแบบอย่างท่ีดีของบิดามารดา หรือผู้ ท่ีเลีย้งด ูตลอดจนสงัคมท่ี

แวดล้อมตวัเดก็ ไมว่า่จะเป็นชมุชนหรือสถานศกึษา 

2. การใช้วินยัท่ีลงตวัแล้ว หรือการใช้วฒันธรรมมาชว่ย เพราะวฒันธรรมเป็นปัจจยัอย่าง

หนึง่ท่ีสร้างวินยัแบบพฤตกิรรมเคยชิน ทัง้นีเ้กิดจากการท่ีสมาชิกทกุๆ คนในสงัคมปฏิบตัิตนโดยให้วินยั

นัน้กลายเป็นวฒันธรรมแล้ว สมาชิกใหมข่องสงัคมท่ีเข้าสู่วฒันธรรมดงักล่าวหรือเข้ามาสู่ชมุชนจะต้อง

ปฏิบตัตินให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัดิัง้เดมิ เพราะวฒันธรรมเป็นกระบวนการถ่ายทอดความเคยชิน 

3. การสร้างวินยัให้ได้ผลด้วยระบบสมัพนัธ์ขององค์รวม การฝึกวินยัจะได้ผลดีต้องอาศยั

ระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องมาบรูณาการด้วยกัน ซึ่งเป็นการนําองค์ร่วมมา

ประสานกนัให้เป็นระบบองค์รวม อนัหมายถึง หากต้องการท่ีจะฝึกฝนพฒันามนษุย์หรือการศกึษา ต้อง

ใช้องค์ประกอบทัง้  3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ทํางานประสานกนัไป จึง

ทําให้เกิดองค์รวมท่ีสมบูรณ์ ฉะนัน้สิ่งท่ีฝึกจะกลายเป็นชีวิตจริงของผู้ ท่ีถูกฝึก ดงันัน้หากต้องการฝึก

ปฏิบตัอิะไรซกัอยา่งหนึง่ ต้องพิจารณาองค์ร่วมทัง้  3 ด้าน คือ 

3.1 ดา้นพฤติกรรม หากผู้ ท่ีถกูฝึกมีพฤตกิรรมท่ีดีด้วยความเคยชิน ถือวา่เป็นสิ่งท่ีดี 

3.2 ดา้นจิตใจ หากผู้ ท่ีฝึกมีความพงึพอใจหรือมีความสขุท่ีจะแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้ 

พฤตกิรรมดงักลา่วก็จะย่ิงมัน่คงมากขึน้ ดงันัน้ทางด้านจิตใจ ต้องคอยดวู่าจะทําอย่างไรจึงจะให้ผู้ ท่ีถกู

ฝึกตัง้อยูใ่นวินยัด้วยความสขุและมีความพงึพอใจ 

3.3 ด้านปัญญา หากผู้ ท่ีถูกฝึกมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตผุลและคณุประโยชน์ของ

การแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ซึ่งจะมาหนุนองค์ประกอบด้านจิตใจ อันจะทําให้เกิดความพึงพอใจและ

ความสขุในการปฏิบตัพิฤตกิรรมเชน่นัน้มากขึน้ด้วย 

  โดยสรุปแล้วองค์ประกอบทัง้ 3 ด้านต้องเสริมซึ่งกันและกัน เพราะถ้าจะเน้นเพียง

องค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งจะกลายเป็นบีบบงัคบั ซึ่งผู้ ถูกฝึกจะไม่มีความพึงพอใจและจะแสดง

พฤตกิรรมด้วยความจําใจ ฉะนัน้จงึพร้อมท่ีจะละเมิดแนวทางปฏิบตัไิด้ 

4. การสร้างวินยัโดยใช้ปัจจยัอ่ืนเสริม การมีวินัยจะทําให้เกิดความสุข ผู้ ท่ีถูกฝึกจะมี

ความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติตาม โดยการใช้ปัจจัยอ่ืนมาช่วยอีก เช่น ความเป็นกัลยาณมิตร อัน

ประกอบด้วย ความรักและความศรัทธาเป็นปัจจยัสําคญั ซึ่งจะนํามาสู่การเกิดวินัย โดยความเป็น

กลัยาณมิตรเป็นตวัเสริมในการสร้างวินยัจากพฤติกรรมท่ีเคยชินได้ โดยทําหน้าท่ีหนนุองค์ประกอบทัง้ 

3 ด้าน คือ 
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4.1 เป็นต้นแบบท่ีดีของพฤตกิรรม (ศีล) 

4.2 มีความรัก ทําให้เกิดความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง พร้อมทัง้ศรัทธา และ

ความสขุ (จิตใจ) 

4.3 กลัยาณมิตร รู้เหตรูุ้ผล สามารถบอกได้วา่ทําอยา่งนัน้แล้วมีผลอย่างไร ทําให้เด็ก

เข้าใจเหตผุลและเห็นคณุคา่ในสิ่งท่ีทํา (ปัญญา) 

5. การสร้างวินยัด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งนําเอาปัจจยัด้านจิตใจ

มาเป็นตวันํา กลา่วคือ เป็นการตัง้อดุมคตใินจิตใจ เพ่ือให้มีความฝักใฝ่มุ่งมัน่อย่างรุนแรงในการท่ีจะไป

ถึงจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ หรือเรียกว่า การเร้ามานะ แตท่ัง้นีต้้องมีข้อควรระวงัตรงท่ี ความมานะในระดบั

ต้นๆ จะเป็นความภาคภูมิใจ แตถ้่ารุนแรงเกินไปจะกลายเป็นการดถูกูบคุคลอ่ืน หรือเป็นการทําตนให้

เข้าไปอยูใ่นระบบการแขง่ขนั ซึง่มกัจะแยง่ชิงความเป็นใหญ่ 

6. การสร้างวินยัโดยใช้กฎเกณฑ์ข้อบงัคบั ซึง่เป็นการใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์เข้ามาบงัคบั

ใช้ควบคมุโดยวิธีการลงโทษ ซึง่สามารถสร้างวินยั แตม่ิใช่เป็นวิธีการท่ีถกูต้อง ทัง้นีเ้พราะไม่เป็นวิธีการ

ท่ีสอดคล้องกับหลกัความเป็นจริงของธรรมชาติ ซึ่งมีหลกัการว่ามนุษย์ต้องได้รับการฝึกฝน การกดข่ี

หรือข้อบงัคบัมิใชวิ่ถีทางท่ีถกูต้องเสมอไป เพราะการใช้อํานาจบงัคบัจะได้ผลตอ่เม่ืออํานาจดงักล่าวคง

อยู่ แตถ้่าอํานาจนัน้หมดลงไป มนุษย์พร้อมท่ีจะละเมิดวินยั ซึ่งจะย่ิงก่อให้เกิดความวุ่นวายและความ

เสียหาย แต่กระนัน้ก็ตามการใช้กฎเกณฑ์ในบางกรณีอาจจะได้ผล หากกฎเกณฑ์ดงักล่าวนัน้ไม่ได้มี

อํานาจบีบบังคับมากเกินไป และมีระยะเวลาพอสมควร เพ่ือท่ีจะให้บุคคลผ่านเข้าสู่ความเคยชิน 

กระทัง่บคุคลไมรู้่สกึวา่ตนเองตกอยูภ่ายใต้การบงัคบั ซึ่งจากกฎธรรมชาติตามวิธีท่ี 1 คือ การสร้างวินยั

ด้วยการทําให้เป็นพฤติกรรมความเคยชิน ซึ่งมารับทอดจากการใช้อํานาจบีบบงัคบั อนัจะเป็นวิธีการท่ี

ได้ผล แตท่ัง้นีส้ิ่งท่ีควรพงึระวงั คือ ไมค่วรใช้วิธีการบีบบงัคบัและลงโทษ หากแตต้่องฝึกฝนทางจิตใจให้

ผู้ ท่ีถกูฝึกเกิดความรู้สกึวา่เป็นประโยชน์ ถ้าปฏิบตัติามข้อบงัคบันัน้ๆ ความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกท่ี

ได้รับการฝึกฝนจะทําให้ผู้ถกูฝึกเกิดความพงึพอใจหรือความเตม็ใจท่ีจะปฏิบตั ินัน่คือ เป็นการทําให้เข้า

สูร่ะบบการศกึษาอยา่งแท้จริง อนัประกอบด้วย พฤตกิรรม สภาพจิตใจ และปัญญาเข้าประสานกนั 
 

  แนวทางการส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 2006: 32-35) ได้เสนอขัน้ตอนในการฝึกฝนและพฒันาผู้ เรียนให้มีจิต

แหง่วิทยาการ ดงันี ้

1. ระบุหัวข้อหรือแนวความคิดในสาขาวิชาท่ีสําคญัสําหรับตวัเราจริงๆ ซึ่งอาจเป็นเนือ้หา 

(Content) เช่น กฎของอุปสงค์และอุปทาน ธรรมชาติของแรงโน้มถ่วง องค์ประกอบของกฎหมายแพ่ง 

การเกิดขึน้ของนวนิยายประมวลกฎหมายอาญาของรัฐ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นวิธีการ (Methodology) 
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เช่น วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทําให้ต้นฉบบัรายงานมีความสมเหตสุมผล การพิพากษา

ของศาลฎีกา การจดัทํางบประมาณ เป็นต้น 

2. ใช้เวลากบัหวัข้อนีใ้ห้มาก ถ้าเป็นหวัข้อท่ีคุ้มคา่ท่ีจะเรียนก็ย่ิงคุ้มคา่ท่ีจะใช้เวลาในการทํา

ความเข้าใจให้ลกึซึง้ย่ิงขึน้ รวมถึงพยายามใช้รูปแบบการวิเคราะห์และหาตวัอยา่งท่ีหลากหลาย 

3. ใช้วิธีจดัการกับหวัข้อนัน้ๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจใน

สาขาวิชาตา่งๆ จะเกิดมากขึน้ก็ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีแตล่ะคนใช้เพ่ือเรียนรู้ เน่ืองจากบทเรียนนัน้

จะเข้าใจได้ง่ายขึน้หากผา่นวิธีการตา่งๆ เชน่ การเลา่เร่ือง การแสดงด้วยตรรกะ การโต้แย้ง การสนทนา 

การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น แตท่ัง้นีก็้ไม่ได้หมายความว่าทกุหวัข้อจะต้องถกูนํามาสอนด้วย 3 วิธี 

หรือ 30 วิธี เป็นมาตรฐานตายตวัเสมอไป หากแตก่ารใช้วิธีการท่ีหลากหลายสําหรับทกุหวัข้อนัน้ถือได้

วา่เป็นสิ่งท่ีคุ้มคา่ ทัง้นีก้ารใช้วิธีการท่ีหลากหลายจะทําให้บรรลเุป้าหมายท่ีสําคญั 2 ประการ กล่าวคือ 

ประการแรก ครูจะเข้าถึงผู้ เรียนได้มากขึน้ เพราะบางคนเรียนผ่านเร่ืองราว ผ่านการโต้แย้ง ผ่านการ

ทํางานศิลปะ หรือผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของมืออาชีพ ประการท่ีสอง วิธีการดงักล่าวแสดงให้

เห็นว่าความเข้าใจท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร คนท่ีมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในหวัข้อหรือวิธีการนัน้จะคิดได้

อย่างหลากหลายแนวทาง ในทางกลับกันคนท่ีสร้างแนวคิดได้เพียงแบบเดียว ก็แสดงให้เห็นถึง

ข้อจํากัดท่ีมีอยู่ ถ้าเราไม่สามารถสร้างแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว เราก็ไม่สามารถมีจิตแห่งวิทยาการได้ 

ทัง้นีก้ารคิดเก่ียวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งได้อย่างหลากหลายนัน้จะเป็นสิ่งสําคญัสําหรับจิตแห่งการ

สงัเคราะห์ (Synthesizing mind) และจิตแหง่การสร้างสรรค์ (Creating mind) ซึง่จะได้กลา่วถึงตอ่ไป 

4. สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ ก็คือ การสร้าง “การแสดงออกของความเข้าใจ” และให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส

แสดงออกถึงความเข้าใจของพวกเขาภายใต้สถานการณ์หลายๆ อยา่ง 

 สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550ก: 41-48) ได้เสนอแนวทางในการปลกูฝัง

จิตแหง่วิทยาการในตวับคุคลไว้ 5 แนวทาง ดงันี ้

1. ปลูกฝังให้รู้จักคิดแบบเป็นระบบและมีเหตุมีผล ซึ่งการศึกษาตามแนวทฤษฎีของ      

การ์ดเนอร์ คือ การสอนให้รู้จกัคิดเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีการเรียนรู้ทฤษฎี 

ตัง้สมมตฐิาน ทําการทดลอง และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีแท้จริง และเป็นเหตเุป็นผล โดยไม่

มองว่าความรู้หรือข้อมูลท่ีมีอยู่คือคําตอบสําหรับทุกสิ่ง แต่ต้องรู้จักการปรับตวั โดยนําความรู้หรือ

ข้อมลูใหม่ๆ  ท่ีได้มาประยกุต์ดดัแปลงใช้เพ่ือเป็นวิถีไปสูคํ่าตอบท่ีได้ตัง้สมมตุฐิานไว้ 

2. ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การสอนให้คิดเป็น ครูผู้ สอนต้องไม่ไปจํากัดความคิดของ

ผู้ เรียน บางครัง้ต้องยอมไมใ่ช้เหตผุลหรือไมอ้่างอิงตําราบ้าง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีจินตนาการทางความคิด

ในการคดินอกกรอบ  
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3. ทดลองและลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองเพ่ือให้คดิเป็นทําเป็น การให้คิดเอง ลงมือทําเองโดยมี

พ่ีเลีย้งให้คําแนะนําอยู่ห่างๆ เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีสอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้ถึงสาเหตแุละผลลพัธ์ของสิ่งท่ี

เกิดขึน้ การเรียนรู้มีลักษณะเป็นการลงมือคิดลงมือกระทําเพ่ือแก้ปัญหา ไม่ใช่นัง่ฟังคําสอนและคํา

บรรยายไปเร่ือยๆ และการเรียนรู้มีลักษณะรอบด้านและเป็นจริง เพราะว่าเป็นกระบวนการสร้าง

ความหมายขึน้ในสมองของเดก็ 

4. คิดแบบบรูณาการองค์รวม เน่ืองจากหน้าท่ีของระบบการศกึษาไม่เพียงแตป่พืูน้ฐานทาง

ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านัน้ แต่ต้องมีความเข้าใจลึกซึง้ถึงปรัชญาของศาสตร์ท่ีศึกษา เพ่ือให้

สามารถคิดวิเคราะห์ตอ่ยอดความคิดจากความคิดเดิมได้ รวมทัง้ยงัสามารถนําความรู้ท่ีมีมาประยกุต์

เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัหรือบริบทของท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน ทัง้นีก้ารศกึษาท่ีดีจะต้อง

สอนวิธีการคิดและวิธีการแสวงหาความรู้หรือเรียนวิธีการเรียนเพ่ือหาความรู้ (Learn how to learn) 

เน่ืองจากในโลกยุคโลกาภิวัฒน์วิทยาการจะเพิ่มอย่างมหาศาลทุกปี เราไม่สามารถจดจําความรู้ได้

ทัง้หมด รวมถึงการแก้ปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่สามารถพิจารณาหรือมองจากมมุใดมุมหนึ่งเพียง

มุมเดียว แต่ต้องมองปัญหาแบบเป็นองค์รวม (Holistic view) โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับ

องค์ประกอบรอบด้านจึงจะสามารถเข้าใจปัญหาได้ลึกซึง้ถึงแก่น ฉะนัน้การบรูการระหว่างศาสตร์ทุก

แขนงเพ่ือเช่ือมโยงความรู้รอบด้านในลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) จะสามารถทําให้

บุคคลากรมีคุณภาพและสามารถนําความรู้ท่ีมีไปใช้ให้ทันกับกระแสความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและให้ตรงกบัความต้องการของประเทศ 

5. สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับแนวทางการปลกูฝังจิตแห่งวิทยาการในบริบทท่ีสอง 

การ์ดเนอร์ได้ให้ความสําคญักับ กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ซึ่งหมายถึง การ

รับรู้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติตัง้แตเ่กิดจนตาย จากบคุคลหรือสถาบนัใดๆ โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วย

วิธีเรียนตา่งๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดยตัง้ใจหรือโดยบงัเอิญก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุคลนัน้สามารถ

เกิดการพฒันาตนเองได้อยา่งไมรู้่จบ 

 จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่การจะพฒันาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแหง่วิทยาการนัน้จะต้องพฒันา

สองส่วน ได้แก่ การพฒันาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีเช่ียวชาญในเนือ้หาวิชา และการพฒันาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มี

วินยัในตนเอง ซึง่ทัง้สองส่วนตา่งเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั กล่าวคือ เม่ือผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง ก็จะ

ทําให้สนใจใฝ่รู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในหลกัการ เนือ้หาสาระตา่งๆ 

อยา่งเข้าใจถ่องแท้ และสามารถนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ 
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3.  จติแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) 

 เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคของข้อมลู ทําให้มีข้อมูลข่าวสารตา่งๆ มากมายมาเก่ียวข้องกับตวั

เรา ดงันัน้ผู้ เรียนจึงต้องมีความสามารถในการคดักรอง ตดัสินใจได้ว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลสําคัญ 

ข้อมูลไหนไม่สําคญั โดยจะต้องตอบตนเองให้ได้ว่าทําไมจึงคิดว่าข้อมูลนัน้สําคญัและไม่สําคญั เม่ือ

ตดัสินใจได้แล้วว่าข้อมูลไหนควรให้ความสนใจ และมีความสําคญั ก็จะต้องนําข้อมูลเหล่านัน้มา

รวมกัน เพ่ือจัดกระทําให้เป็นสารสนเทศท่ีตนเองเข้าใจได้ง่าย จากนัน้ก็จะต้องสามารถส่ือสาร

สารสนเทศเหล่านัน้ให้กบัผู้ อ่ืนเข้าใจด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ซึ่งการท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการดงักล่าว

ได้นัน้ผู้ เรียนจะต้องมีจิตแหง่การสงัเคราะห์ 

 ความหมายของจิตแห่งการสังเคราะห์ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner.  2006: 3) ให้ความหมายของจิตแห่งการสงัเคราะห์ไว้ว่าเป็นการรับ

ข้อมลูจากหลายๆ แหลง่ นํามาทําความเข้าใจ และประเมินข้อมลูโดยปราศจากอคติ และผสมผสานให้

กลายเป็นสารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตวัผู้สงัเคราะห์และผู้ อ่ืน  

 แฮร์ริสนัและแบรมสนั (Harrison; & Bramson. 2002: 19-20) ได้ให้ความหมายของการคิด

สังเคราะห์ไว้ว่าเป็นการรวบรวมสิ่งท่ีแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างจาก

คณุสมบตัเิดมิ และไมมี่รูปทรงเดมิหลงเหลือ 

 บลมู (Bloom. 1956: 162) ได้อธิบายความหมายของการสงัเคราะห์ไว้ว่า เป็นความสามารถ

ในการผสานส่วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่อีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีลกัษณะโครงสร้าง หรือ

หน้าท่ีใหมท่ี่แปลกแตกตา่งไปจากเดมิ 

 กู๊ด (Good. 1973: 609) ให้ความหมายของการคิดสงัเคราะห์ว่าเป็นการรวบรวมแหล่งข้อมลู

หรือแนวคิดท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัมาก่อน เพ่ือนํามารวมหรือจดักระทําเพ่ือก่อให้เกิดความกลมกลืน

กนั 

 สํานกังาน ก.พ. (2550ข: 16) ให้ความหมายของจิตแห่งการสงัเคราะห์ ว่าเป็นความสามารถ

ในการแยกแยะใจความหรือจบัประเด็นท่ีสําคญัขององค์ประกอบตา่งๆ จากข้อมลูหรือองค์ความรู้ท่ีได้

เรียนรู้และสัง่สมไว้ มาประยกุต์และผนวกรวมกนั เกิดเป็นแนวความคดิหรือสิ่งใหม่ๆ  ท่ีสร้างสรรค์ขึน้มา 

 เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2549: 16) กล่าวถึงการคิดเชิงสงัเคราะห์ ว่าเป็นความสามารถ

ในการดึงองค์ประกอบต่างๆ มาหลอมรวมหรือถักทอภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 2  การสงัเคราะห์ความหมายของจิตแหง่การสงัเคราะห์ 

 

ความหมายของ 

จิตแหง่การสงัเคราะห์ 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

การ์ดเนอร์ แฮรริสนัและ

แบรมสนั 

บลมู กู๊ด ก.พ. เกรียงศกัดิ์ 

รวบรวมข้อมลูจากหลายแหง่       

คดัเลือกและประเมินข้อมลู       

แ ย ก แ ย ะ ป ร ะ เ ด็ น ห รื อ

องค์ประกอบท่ีสําคญั 

    
  

หล อม รว ม ห รือ ถัก ทอ เ ป็ น

สารสนเทศใหม ่
      

มีความหมายต่อตนเองและ

ผู้ อ่ืน 
      

เ ป็ น แ น ว คิด ห รื อ สิ่ ง ใ ห ม่ ท่ี

แปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์ 
     

 

 

 จากตารางดงักล่าวสรุปได้ว่าจิตแห่งการสงัเคราะห์เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูล

จากแหลง่ตา่งๆ เพ่ือคดัเลือก ประเมิน และนําไปสู่การแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั แล้ว

นํามาถกัทอเป็นสารสนเทศใหม่ท่ีมีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน และเป็นแนวคิดท่ีแปลกใหม่และ

สร้างสรรค์ 
 

 ประเภทของจิตแห่งการสังเคราะห์ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 2006: 47-50) ได้สรุปประเภทของจิตแห่งการสงัเคราะห์ท่ีใช้กันอยู่

ทัว่ไปไว้ดงันี ้

1.  เรียงความ (Narrative) โดยนกัสงัเคราะห์จะรวบรวมข้อมลูและเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็น

ถ้อยความ 

2. การแบง่หมวดหมู ่(Taxonomies) เป็นการจดัลําดบัของข้อมลูตามลกัษณะเดน่ของข้อมลู

ชดุนัน้ 

3. มโนทัศน์ท่ีซับซ้อน (Complex concepts) เป็นการนํามโนทัศน์ใหม่ๆ ท่ีมีเง่ือนไข

เหมือนกนัมารวมกนั หรือผสมสานมโนทศัน์กบัปรากฏการณ์ตา่งๆ 
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4. กฎและคําพงัเพย (Rules and aphorisms) ภูมิปัญญาชาวบ้านมกัจะมีการสรุปและ

ถ่ายทอดออกมาเป็นวลีสัน้ๆ เพ่ือให้จดจําได้ง่ายและนําไปใช้ได้อยา่งกว้างขวาง 

5. การอุปมา การใช้ภาพ และประเด็นท่ีมีพลัง (Powerful metaphors, images, and 

themes) บางคนอาจใช้การอุปมาช่วยในการทําความเข้าใจมโนทัศน์ต่างๆ เน่ืองจากการใช้อุปมา

สามารถทําให้เห็นภาพได้ดีพอๆ กบัการใช้คําพดู นกัสงัเคราะห์มกัจะมีแนวคิดหลกัท่ีตัง้อยู่บนแนวคิด

หลกัหรือแก่นสําคญั (Themata) ท่ีซอ่นอยูโ่ดยท่ีพวกเขาไมรู้่ตวั 

6. การแสดงออกเป็นรูปธรรมโดยไม่ต้องใช้คําอธิบาย (Embodiments without words) 

นอกจากการสงัเคราะห์จะแสดงออกมาเป็นถ้อยคําแล้ว การสงัเคราะห์ท่ีดียงัสามารถแฝงอยู่ในภาพ

หรืองานศิลปะได้เช่นกนั โดยภาพเพียงภาพเดียวสามารถอธิบายหรือลําดบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้อย่าง

ครบถ้วน 

7. ทฤษฎี (Theories)  เ ป็นการรวมมโนทัศน์ต่างๆ เ ป็นทฤษฎี เช่น ทฤษฎีเ ก่ียวกับ

เศรษฐศาสตร์การตลาดของอดมั สมิท เกิดจากการรวมกันของแนวคิดเก่ียวกับอุปสงค์และอุปทาน 

แรงงาน การผลิต กําไรและขาดทนุ เป็นต้น 

8. อภิทฤษฎี (Metatheory) เป็นการสร้างกรอบของความรู้ท่ีใหญ่ขึน้ โดยสร้างทฤษฎีจาก

ทฤษฎีตา่งๆ (Theory of Theories)  

 บลมู และคณะ (Bloom; et al. 1956: 168-172) ได้แบง่การสงัเคราะห์ออกเป็น 3 ประเภท 

ดงันี ้

1. การสงัเคราะห์ข้อความ (Production of unique communication) เป็นความสามารถใน

การสงัเคราะห์ข้อความโดยส่ือ หรือโดยการพดู การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ หาข้อยตุบิางประการ 

2. การสงัเคราะห์แผนงาน (Production of plans and proposed set of operations) เป็น

ความสามารถด้านการวางแผน หรือการจดักระทํา การออกแบบ หรือการกระทําในลกัษณะเดียวกนันี ้

3. การสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Derivation of a set of abstract relations) เป็น

ความสามารถในการนํานามธรรมยอ่ยๆ มาสมัพนัธ์กนั เกิดเป็นทฤษฎี สมมตฐิาน สตูร หรือกฎขึน้ 

 เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2549: 38) ได้แบง่รูปแบบการคิดสงัเคราะห์ออกเป็น  2 ลกัษณะ 

ดงันี ้        

 1. การคิดสงัเคราะห์เพ่ือสร้าง “สิ่งใหม่” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์สิ่งของ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์

ตา่งๆ ตามต้องการ 

 2.  การคิดสงัเคราะห์เพ่ือสร้าง “แนวคิดใหม่” ซึ่งเป็นการพฒันาและคิดค้นแนวความคิด

ใหม่ๆ  ในประเดน็ตา่งๆ ตามท่ีเราตัง้วตัถปุระสงค์เอาไว้  
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 องค์ประกอบของจิตแห่งการสังเคราะห์ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner.  2006: 51-52) ได้กล่าวไว้ว่าความสําเร็จของการสงัเคราะห์ท่ีมี

ประสิทธิผลจําเป็นต้องมีองค์ประกอบ 4 สว่น ดงันี ้

1.  เป้าหมาย (Goal) เป็นข้อความหรือมโนทศัน์ของสิ่งท่ีผู้สงัเคราะห์จะต้องพยายามทําให้

สําเร็จ 

2. จดุเร่ิมต้น (Starting point) เป็นแนวคิด ภาพหรืองานท่ีเคยทํามาก่อนหน้านี ้ท่ีสามารถ

นํามาใช้ในการสงัเคราะห์ได้ 

3. การเลือกกลยุทธ์ วิธีการ และแนวทาง (Selection of strategy, method, and 

approach) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัสงัเคราะห์ลงมือปฏิบตัิ โดยต้องเลือกรูปแบบท่ีจะสังเคราะห์ ซึ่งอาจจะ

เลือกจาก 1 ใน 8 ประเภทของการสงัเคราะห์ท่ีได้แบ่งไว้แล้วก่อนหน้านี ้จากนัน้จึงนําไปสู่การเลือก

เคร่ืองมือท่ีชํานาญ และดําเนินการตอ่โดยมุง่ไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

4. ฉบบัร่างและข้อมูลย้อนกลบั (Drafts and feedback) ไม่ช้าก็เร็วนกัสงัเคราะห์จะได้บท

สงัเคราะห์เร่ิมแรก หรือว่าเป็นฉบบัร่างของการสงัเคราะห์ ซึ่งเป็นการสงัเคราะห์เพียงชัว่คราว ถึงแม้

ฉบบัร่างนีจ้ะเป็นการสงัเคราะห์แบบหยาบๆ แต่ก็ยงัคงมีจุดท่ีสําคญัท่ีจะไปปรากฏอยู่ในร่างสุดท้าย

ของการสังเคราะห์ฉบบัสมบูรณ์อยู่ดี ทัง้นีก้ารจะได้การสงัเคราะห์ท่ีสมบูรณ์จําเป็นต้องได้รับข้อมูล

ย้อนกลบั เพ่ือนําไปปรับปรุงการสงัเคราะห์ให้ดีขึน้ 
 

 ขัน้ตอนการคิดสังเคราะห์  

 จิตแห่งการสงัเคราะห์ เป็นความสามารถในการคิดท่ีดงึองค์ประกอบตา่งๆ มาหลอมรวมกนั

ภายใต้โครงร่างใหมอ่ยา่งเหมาะสม ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

แตกต่างไปจากเดิม โดยในการคิดสงัเคราะห์จะต้องมีวิธีการในการคดัเลือก พิจารณาหรือตดัสินว่า

ข้อมลูไหนท่ีสําคญัและควรให้ความสนใจ จะมีวิธีการประเมินข้อมลูเหล่านัน้อย่างไร รูปแบบท่ีจะใช้ใน

การสงัเคราะห์และนําเสนอข้อมลูควรเป็นแบบไหน  

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 2006) ได้กล่าวไว้ว่าการคิดสังเคราะห์ประกอบด้วยปฏิบตัิการสอง

สว่น สว่นแรกจะเป็นการค้นคว้ารวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะคิด ซึ่งมีอยู่จํานวนมากมายและ

กระจดักระจายอยู่ตามท่ีตา่งๆ โดยผู้สงัเคราะห์จะต้องคดัเลือกและตดัสินใจว่าข้อมูลไหนท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลไหนมีความสําคญัและควรให้ความสนใจ เม่ือได้ข้อมูลเหล่านัน้แล้วก็จะเป็นส่วนท่ีสอง คือ การ

ดงึแนวคดิจากสว่นประกอบเหลา่นัน้  คดัเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองท่ีคิด และไม่เพียงการดงึแนวคิด

จากแหล่งต่างๆ มากองรวมกันเท่านัน้ แต่ยังต้องนําเอาแนวคิดเหล่านัน้มาหลอมรวมหรือถักทอ

ความคิดให้อยู่ภายใต้ตวัแบบโครงร่างเดียวกัน ซึ่งได้กําหนดขึน้เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ

ด้วย ซึง่จากแนวคดิดงักลา่วสามารถสรุปเป็นขัน้การสงัเคราะห์ได้ ดงันี ้
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1. กําหนดเป้าหมายของการสงัเคราะห์  

2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง นํามาคดัเลือก และจดัประเภท เพ่ือนําไปใช้ในการ

สงัเคราะห์ 

3. เลือกกลยุทธ์ วิธีการ หรือแนวทางท่ีจะนํามาใช้ในการสงัเคราะห์ ซึ่งอาจจะเลือกจาก 1 

ใน 8 ประเภทของการสงัเคราะห์ท่ีได้นําเสนอไว้แล้วก่อนหน้านี ้ 

4. ลงมือสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้เป็นฉบับร่างของการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการสังเคราะห์

เพียงชัว่คราว จากนัน้นําไปให้ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้สอนตรวจสอบเพ่ือจะได้รับข้อมลูย้อนกลบั ท่ีสามารถ

นําไปปรับปรุงการสงัเคราะห์ให้ดีขึน้ 

 เบเยอร์ (Beyer. 1997: 222) เสนอขัน้ตอนการคดิสงัเคราะห์ไว้ ดงันี ้

1. รวบรวมข้อมลู 

2. จดัข้อมลูเป็นกลุม่ๆ และให้ช่ือกบัข้อมลูแตล่ะกลุม่ 

3. ร้อยเรียงข้อมลูกลุม่ตา่งๆ ไว้ด้วยกนั 

4. สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่ 

5. เสนอผลการสงัเคราะห์ 

 ศริินธร วิทยะสิรินนัท์ (2544: 128) ได้แบง่ขัน้ตอนของการคดิสงัเคราะห์ ไว้ดงันี ้

1. กําหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนว่าต้องการผสานระหว่างอะไร และเพ่ือนําไปสู่การสร้าง

หรือการทําอะไร 

2. พิจารณาทบทวนข้อมลูทัง้หมดท่ีได้มาใหม ่และ/หรือข้อมลูท่ีเป็นความรู้เดิมท่ีเก่ียวข้องว่า

มีอะไรบ้าง 

3. ทบทวนและเลือกข้อมลูท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องโดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ 

4. สร้างชดุข้อมลูหรือความรู้ขึน้มาใหมจ่ากการใช้ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ หรือข้อมลูจาก

ความรู้เดมิหลายๆ เร่ืองเข้าด้วยกนั 

 เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2549: 48-69) ได้สรุปขัน้ตอนการคิดสงัเคราะห์เป็น 7 ขัน้ตอน 

ดงันี ้

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของเร่ืองท่ีต้องการคิดสังเคราะห์ เป็นการตัง้เป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ของการสงัเคราะห์ขึน้ก่อน วตัถุประสงค์จะทําให้เรารู้ว่า เราควรจะแสวงหาข้อมูลอะไร 

จากแหล่งใด และอย่างไร ทัง้ยังเป็นตวักําหนดข้อมูลท่ีเราจะเลือกและวิธีการในการเช่ือมโยงกันเชิง

เหตผุล  

2. การกําหนดขอบเขตของประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เป็นการกําหนดกรอบเบือ้งต้นในการค้นหา

แหลง่ข้อมลู โดยอาจเร่ิมต้นท่ีความคิด ความรู้ ความจํา หรือประสบการณ์เดิมท่ีเราเคยมีเก่ียวกบัเร่ือง
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ดงักล่าว การกําหนดขอบเขตของประเด็นท่ีเก่ียวข้องเปรียบเสมือนการหล่อแบบพิมพ์ไว้ เพ่ือเตรียมเท

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีผสมผสานแล้วลงในแบบพิมพ์ จนได้รูปลกัษณ์และคณุภาพตามท่ีเราต้องการ 

3. การกําหนดลกัษณะและขอบเขตของสิ่งท่ีจะนํามาสงัเคราะห์ เน่ืองจากการจะเป็นนกัคิด

สงัเคราะห์ท่ีดี จําเป็นต้องมีแหล่งข้อมลูท่ีดีและเป็นข้อมลูท่ีได้รับการกลัน่กรองอย่างน่าเช่ือถือมาแล้ว

ระดบัหนึ่ง โดยเราต้องมีการกําหนดลกัษณะและขอบเขตของแหล่งข้อมลูหรือสิ่งท่ีจะนํามาสงัเคราะห์

ให้ดีก่อน 

4. การดงึเฉพาะมโนทศัน์ (Concept)  ท่ีเก่ียวข้อง เป็นการคดัสรรเฉพาะแก่นของความคิด

ของข้อมลูท่ีตอบวตัถปุระสงค์ของเรา โดยไมส่นใจรายละเอียดหรือประเดน็อ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

5. การจัดเรียงแนวคิดตามโครงท่ีตัง้ไว้หรือสร้างแกนความคิดใหม่ เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ 

เป็นการนําข้อมูลทัง้หมดมาจัดเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ เม่ือแยกประเภทและแยกหมวดหมู่เสร็จ

เรียบร้อยให้นํามาจดัระเบียบใหม ่ตามโครงสร้างการสงัเคราะห์ท่ีได้กําหนดไว้ตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

6. ขัน้ทดสอบโครงร่างใหม่ เม่ือได้โครงร่างการสังเคราะห์ท่ีมีเนือ้หาครบถ้วนแล้ว ให้

พิจารณาโครงร่างใหมท่ี่สร้างขึน้วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ ดีท่ีสดุแล้วหรือยงั จากจากนัน้ลองนําโครง

ร่างการสงัเคราะห์ดงักล่าวไปทดสอบใช้จริงเพ่ือทดสอบดวู่าสิ่งท่ีสงัเคราะห์ขึน้มานัน้เหมาะสมหรือไม ่

มีสิ่งใดต้องปรับเปล่ียน จากนัน้จงึปรับปรุงให้สมบรูณ์แบบตอ่ไป 

7. การนําสิ่งท่ีสังเคราะห์ได้ไปใช้ประโยชน์ เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการคิด

สงัเคราะห์ เป็นขัน้ตอนท่ีนําข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

 วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล (2552: 83) ได้เสนอแนวทางการสงัเคราะห์หลกัการโดย

การดงึโนทศัน์หลกั (Main concept) ของหลายๆ แนวคิดหรือวิชา มาสงัเคราะห์หรือถกัทอ (Weaving) 

เพ่ือก่อให้เกิดแนวคดิหรือหลกัการใหม ่ซึง่อธิบายได้ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  การสรุป / สงัเคราะห์เป็นหลกัการ 

ท่ีมา : วิชยั วงษ์ใหญ่; และมารุฒ พฒัผล. (2552). ประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้

ระดบัอดุมศกึษาในยคุสงัคมขา่วสาร. (เอกสารประกอบการบรรยาย). หน้า 83. 

 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าส่วนท่ีสําคญัของขัน้ตอนการสงัเคราะห์ ก็คือ วิธีการท่ีใช้ในการ

คดัเลือก และสงัเคราะห์ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  โดยจะต้องพิจารณาหรือตดัสินใจให้ถกูต้องว่าข้อมลูไหน

ท่ีสําคัญและควรให้ความสนใจ จะมีวิธีการประเมินข้อมูลเหล่านัน้อย่างไร รูปแบบท่ีจะใช้ในการ

สงัเคราะห์และนําเสนอข้อมูลควรเป็นแบบไหน ดงันัน้ในการพฒันาให้ผู้ เรียนมีจิตแห่งการสงัเคราะห์

นัน้ อย่างแรกต้องกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีสนใจใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับตนเอง

อย่างสม่ําเสมอ โดยครูอาจจะกําหนดหัวเร่ืองให้ผู้ เรียนไปศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดและ

ตดัสินใจในการเลือกใช้ข้อมลูวา่ควรใช้จากแหล่งข้อมลูใด จากนัน้ฝึกให้ผู้ เรียนบนัทึกข้อมลูเหล่านัน้ใน

รูปแบบหรือวิธีการท่ีส่ือความเข้าใจกับตนเองมากท่ีสดุ และท่ีสําคญัจะต้องมีการนําเสนอแนวคิดหรือ

สิ่งท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าให้กับผู้ อ่ืน เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนได้ตดัสินใจ เลือก และสังเคราะห์ข้อมูลให้

ออกมาในรูปแบบท่ีผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่ายท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบรรยาย ตาราง กราฟ หรือสร้างเป็น

สมการ และประเด็นท่ีสําคญัท่ีผู้ เรียนจะพฒันาการสังเคราะห์ได้ดีขึน้ ก็คือ ผู้ เรียนต้องได้รับข้อมูล

ย้อนกลบัเก่ียวกบังานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลย้อนกลบัจากครู หรือเพ่ือนในชัน้เรียน โดยครูอาจ

กําหนดเกณฑ์ขึน้มา แล้วให้ผู้ เรียนนําเกณฑ์นัน้มาเป็นตวัเปรียบเทียบหรือตรวจสอบคณุภาพงานของ

การสรุป / สังเคราะห์เป็นหลกัการ 
 

 Deep Knowledge 

Main Concept 1 Main Concept 2 MC 3 MC 4 

วิชา 1  2  4 

วิชา 2 1  3  

วิชา 3  2 3 4 

  วิชา … 1 2 3 4 

การสงัเคราะห์ main concept หรือ การถกัทอ( weaving) เพ่ือเกิดแนวคดิ / หลกัการใหม ่

              +   +    +  แนวคิดใหม่ 

Main Concept 
วิชา 

Subject 
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ตนเอง  นอกจากนีค้รูอาจต้องยกตวัอย่างงานท่ีเป็นการสงัเคราะห์ท่ีดีและไม่ดี เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความ

แตกตา่ง แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขงานของตนเอง 
 

 แนวทางในการส่งเสริมจิตแห่งการสังเคราะห์ 

 การคดิสงัเคราะห์ก่อให้เกิดปัญญาแบบบรูณาการ เกิดความเข้าใจเสริมเพิ่มขึน้จากเดิม และ

สามารถอธิบายต่อให้กับผู้ อ่ืนได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และตรงประเด็น และการมีจิตแห่งการ

สงัเคราะห์ไมใ่ชเ่ร่ืองไกลตวั หรือเกิดกบันกัคิดชัน้นําของโลกเท่านัน้ เพราะการคิดสงัเคราะห์เป็นสิ่งท่ีมี

อยูใ่นชีวิตมนษุย์อยา่งเป็นธรรมชาตอิยูแ่ล้ว แนวทางการฝึกฝนให้เกิดจิตแห่งการสงัเคราะห์นัน้ ควรเร่ิม

ตัง้แตใ่นวยัเดก็ ให้ได้รับการฝึกฝนและสง่เสริมในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. เปิดประสบการณ์ ให้เด็กได้มีโอกาสรับรู้ข้อมลูรูปแบบใหม่ อนัเป็นการสัง่สมข้อมลูความ

รู้อยูเ่สมอ เพ่ือให้มีวตัถดุบิในการคดิมากเพียงพอท่ีจะใช้สงัเคราะห์สิ่งตา่งๆ ได้ อาจเรียกได้ว่าผู้ ท่ีสนใจ

ใฝ่รู้ในเร่ืองต่างๆ นอกเหนือจากความสามารถและความถนัดท่ีตนมี ก็จะสามารถคิดสังเคราะห์ได้

ดีกวา่ผู้ อ่ืน นอกจากนีก้ารตดัสินใจปฏิบตัโิดยปราศจากการสัง่สมข้อมลูท่ีมากเพียงพอแล้ว อาจนําไปสู่

การตดัสินใจท่ีอยูบ่นพืน้ฐานการใช้อารมณ์เป็นท่ีตัง้โดยขาดเหตผุล 

2. แสวงหาความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่ง ฝึกมองทกุสิ่งทกุอยา่งให้เช่ือมโยงกนั และพยายามหา

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตวัอย่างมีเหตุผล ทัง้นีมี้ข้อมูลวิจยัสนบัสนุนว่าแม้กระทั่งในผู้ ป่วย     

อลัไซเมอร์ หากได้รับการฝึกฝนให้คิดเช่ือมโยงบ่อยๆ แล้วสมองก็ยงัคงพฒันาและสามารถจดจําสิ่ง

ตา่งๆ ได้มากขึน้ 

3. ฝึกตีประเด็นช่วยคิดให้ชัดเจน อย่าคิดคลุมเครือ ในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ให้

พยายามตีกรอบแนวคิดให้ชดัเจน ก่อนจะทําความเข้าใจแนวคิดและแยกแยะประเด็นหลกัออกจาก

ประเดน็รอง ฝึกจบัประเดน็จากบทความท่ีได้อา่น ทัง้จากหนงัสือ หนงัสือพิมพ์หรือสิ่งตา่งๆ ท่ีได้ดไูด้ฟัง

มา  

4. แยกแยะข้อเท็จจริงออกมาจากความคิดเห็น เพ่ือให้ข้อมูลท่ีสงัเคราะห์ได้นัน้มีความเป็น

กลางมากท่ีสุด เพราะในบางครัง้ข้อมูลท่ีเราได้รับมานัน้อาจถูกบิดเบือนด้วยความคิดเห็นส่วนตวั 

ดงันัน้การท่ีเรารับรู้ข้อมลูมาและเช่ือในสิ่งท่ีรับมาทัง้หมด อาจทําให้เกิดความเสียหายในภายหลงัได้ 
 

 ความสาํคัญของจิตแห่งการสังเคราะห์           

 จิตแห่งการสังเคราะห์มีความสําคญัอย่างมากในกระบวนการคิด เน่ืองจากช่วยจดัระบบ

ข้อมูลให้มีความชัดเจนในประเด็นและเป็นระเบียบมากขึน้ ทําให้มีข้อมูลท่ีจําเป็นครบถ้วน ซึ่งมี

ความสําคญัดงันี ้ 
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1. ช่วยให้หาทางออกของปัญหาโดยไม่ต้องเร่ิมจากศนูย์ เราสามารถนําสิ่งท่ีคนอ่ืนคิดหรือ

ปฏิบตัมิาแล้วมาใช้ประโยชน์ได้ทัง้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม นํามาผสมผสานกนัเป็นทางออกใน

การแก้ปัญหา  

2. ชว่ยให้มีความเข้าใจท่ีคมชดัและครบถ้วนเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ แตเ่ดิมเรามกัจะหาทางออก

ของปัญหาโดยการเลียนแบบหรือลองผิดลองถูก ทางท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าคือการใช้การคิด

สงัเคราะห์เข้ามาชว่ยสรุปความรู้ท่ีกระจดักระจาย ให้เข้าใจเร่ืองได้คมชดัและครบถ้วน  

3. ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของสมองในการพยายามสืบเสาะแสวงหาข้อมูล

เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ภายนอกนํามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันเพ่ือได้แนวทางแก้ปัญหาท่ีมีความ

สมบรูณ์ครบถ้วน สามารถนํามาใช้ได้จริง และประสบความสําเร็จ  

4. ข้อมลูท่ีสงัเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการคิดตอ่ยอดความรู้ ทําให้ไม่เสียเวลาเร่ิมต้นใหม ่

คดิตอ่ยอดได้ทนัที นําไปสูก่ารพฒันาสิ่งใหม่ๆ  ท่ีมีประโยชน์  

5. ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพราะมีส่วนสําคญัท่ีทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง

จากการสร้างสรรค์ท่ีไมห่ยดุยัง้ของมนษุย์  

การ์ดเนอร์ (Gardner. 2006: 155) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของจิตแห่งการสังเคราะห์ว่ามี

มากมาย ช่วยให้สามารถทําความเข้าใจกับข้อมูลจํานวนมากอย่างรวดเร็ว และไม่หลงทิศทาง เพ่ือ

สร้างสรรค์แนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยท่ีไม่ต้องเร่ิมจากศนูย์หรือลอง

ผิดลองถกูตัง้แตช่ว่งเร่ิมต้น ทัง้นีย้งัได้กลา่วถึงประโยชน์ของการคดิสงัเคราะห์ในแตล่ะชว่งวยัไว้ดงันี ้

วยัเรียน : การคดิสงัเคราะห์ช่วยให้เด็กผู้ เรียนสามารถจดัประเด็นของวิชาตา่งๆ โดยแยกส่วน

ท่ีเป็นแก่น (Core) ออกมาจากรายละเอียด (Details) ทัง้หมด ทําให้ไม่ต้องท่องจําเนือ้หาวิชาท่ี

มากมาย และเข้าใจแนวคดิหรือประเดน็สําคญัๆ ในเร่ืองนัน้ได้เป็นอยา่งดี 

วยัทํางาน : การคิดสงัเคราะห์ช่วยในการเรียนรู้ข้อมลูและทกัษะใหม่ๆ ท่ีสําคญั โดยจะนํามา

ผนวกกับงานในสายอาชีพเดิมท่ีมีอยู่ ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เป็นการต่อยอดทางความรู้ นอกจากนี ้

การคดิสงัเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ ทําให้สามารถกลัน่กรองข้อมลูจํานวนมหาศาลและ

ทําให้ไมห่ลงเช่ือในเร่ืองหนึง่เร่ืองใดง่ายๆ  

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการคิดสงัเคราะห์ เป็นทกัษะท่ีลํา้ลึกกว่าการวิเคราะห์ เน่ืองจาก

เป็นการนําสิ่งต่างๆ ท่ีเราวิเคราะห์ หรือทําการแยกแยะเพ่ือทําการศกึษากลบัมารวมเข้าด้วยกันในเชิง

จินตนาการ เพ่ือมุ่งสู่ความเข้าใจในภาพรวม และเกิดองค์ความรู้ เกิดมุมมองอย่างทะลุปรุโปร่ง เป็น

ความเข้าใจท่ีลกึซึง้ สามารถนําไปใช้ได้เหนือระดบัการวิเคราะห์ 
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4. จติแห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind) 
 ความหมายของจิตแห่งการสร้างสรรค์ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner.  2006: 3) กล่าวไว้ว่า จิตแห่งการสร้างสรรค์เป็นการผลิตความคิด

ใหม่ๆ พร้อมทัง้ตัง้คําถามท่ีแตกต่างไปจากเดิม และกําเนิดเป็นวิธีการคิดท่ีสดใหม่ ซึ่งจะกลายเป็น

คําตอบท่ีคาดไม่ถึง แต่อย่างไรก็ตามในท่ีสุดแล้ว สิ่งสร้างสรรค์เหล่านีจ้ะต้องได้รับการยอมรับจากผู้

รอบรู้  

 กิลฟอร์ด (Guilford. 1959: 389) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะ

ความคดิอเนกนยั (Divergent thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมมุ คิดได้กว้างไกล 

ซึ่งลักษณะความคิดเช่นนีจ้ะนําไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการ

แก้ปัญหาได้สําเร็จด้วย ซึ่งประกอบด้วยลักษณะความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตวั ความคิดยืดหยุ่น  

ความคิดละเอียดลออ  คนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจะต้องเป็นคนกล้าคิดไม่กลวัถกูวิพากษ์วิจารณ์และมี

อิสระในการคดิ 

 ทอร์แรนซ์ (Torrance. 1962: 211)   กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้

ได้โดยไม่มีขอบเขตจํากัด  บุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายแบบและผลของความคิด

สร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้นัน้มีมากมายไมมี่ข้อจํากดัเชน่กนั 

 เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono. 1972) ได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า 

เป็นความสามารถในการมองหาทางเลือกหลายทิศหลายทาง โดยการคิดอย่างรอบด้านครอบคลมุทัง้

ในแนวกว้างและแนวลึก ตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ซึ่งอาจต่างจากแนวคิดเดิมบ้างเล็กน้อย 

หรือแปลกไปจนไมค่งแนวคดิเดมิไว้เลย 

 สํานกังาน ก.พ. (2550ค: 24) ได้อธิบายความหมายของจิตสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นกระบวนการ

ทางความคดิในการสร้างสิ่งใหม่ๆ  ท่ีสร้างสรรค์ และหลดุจากกรอบเดมิ 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2551: 98) ได้ให้ความหมายของการคดิสร้างสรรค์ว่าเป็นการคิดประเภท

หนึ่งท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ความคิดใหม่ หรือความคิดต้นแบบและความคิดนอกกรอบ เป็นการคิด

นอกกรอบความคดิเดมิ ซึง่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีกวา่ 

 จากความหมายดงักลา่วข้างต้นสามารถสงัเคราะห์เป็นความหมายของจิตแห่งการสร้างสรรค์

ได้ ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3  การสงัเคราะห์ความหมายของจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

 

ความหมายของ 

จิตแหง่การสร้างสรรค์ 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

การ์ดเนอร์ กิลฟอร์ด ทอร์แรนซ์ โบโน ก.พ. ราชบณัฑิตยสถาน 

คดิหลากหลายแง่มมุ        

เกิดแนวคดิใหม ่       

แตกตา่งจากแนวคดิเดมิ       

 

 จากตารางดังกล่าวสรุปได้ว่าว่าจิตแห่งการสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิด

หลากหลายแง่มมุ เพ่ือนําไปสูแ่นวคดิใหมท่ี่แตกตา่งไปจากแนวคดิเดมิ  
 

 องค์ประกอบของจิตแห่งการสร้างสรรค์ 

 มีผู้กลา่วถึงองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ไว้หลายทา่น ดงันี ้  

 กิลฟอร์ด (อารี พนัธ์มณี. 2545: 35-43; อ้างอิงจาก Guilford. 1967: The nature of human 

intelligence.) ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้กว้างไกลหลาย

ทิศทาง หรือเรียกวา่ลกัษณะการคดิอเนกนยั หรือการคดิแบบกระจาย  ซึง่ประกอบด้วย 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดได้อย่างแปลก

ใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิมๆ ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาดดัแปลงและ

ประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ เช่น การประดิษฐ์เคร่ืองบินได้สําเร็จก็ได้แนวคิดจากการทําเคร่ืองร่อน    

เป็นต้น 

2. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได้

อย่างรวดเร็ว มีปริมาณมากในเวลาจํากัด และไม่ซํา้กันในเร่ืองเดียวกัน ความคิดคล่องมีความสําคญั

ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องการความรวดเร็วและคิดหาวิธีแก้ได้

หลายวิธี 

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดหาคําตอบได้

หลากหลาย เป็นการคดิท่ีสามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทีทนัใด 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดอย่าง 

เป็นขัน้ตอน สามารถอธิบายให้เป็นภาพได้ชดัเจน ซึ่งความคิดละเอียดลออจดัเป็นรายละเอียดท่ีนํามา

ตกแตง่หรือขยายความคดิเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์มากขึน้ 
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 ทอร์แรนซ์ (Torrance. 1962: 91-95)  ได้ศึกษาเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของ

การเรียนการสอน ซึ่งได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เ รียนโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ใน 3 

องค์ประกอบ คือ 

 1. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการผลิตความคิดได้

หลากหลายเพ่ือสนองตอบตอ่คําถามปลายเปิดและคําถามอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดทางภาษาหรือ

ทา่ทาง 

 2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการกระทําต่อปัญหาได้

หลากหลาย คิดได้หลากหลายและสามารถแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ได้หลาย

ด้าน 

 3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดท่ีแปลกใหม่แตกตา่งไปจากความคิดเดิม 

หรือความคดิแตกตา่งจากคนอ่ืน หรือเป็นการรวมกนัของความคิดท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัมาก่อนทัง้ใน

ด้านความคดิหรือการกระทํา 

 อารี พนัธ์มณี (2540: 33) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้

กว้างไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่าลกัษณะการคิดแบบอเนกนยัหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent 

thinking)  ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดงันี ้ 

 1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด

ธรรมดาซึง่เป็นความคดิทีเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม  

 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซํา้กนัในเร่ืองเดียวกัน ซึ่ง

แบง่เป็น 

     2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคํา (Word fluency) เป็นความสามารถในการใช้

ถ้อยคําอยา่งคลอ่งแคลว่ 

     2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational fluency) เป็น

ความสามารถท่ีจะคิดหาถ้อยคําท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ภายในเวลาท่ี

กําหนด 

     2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional fluency) เป็นความสามารถ

ในการใช้วลีหรือประโยค สามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ีต้องการ  

     2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดสิ่งท่ี

ต้องการภายในเวลาท่ีกําหนด  
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 3.  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดหาคําตอบได้

หลายประเภทและหลายทิศทาง ซึง่แบง่เป็น 

     3.1 ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ทนัที (Spontaneous  flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ

พยายามคดิได้หลากหลายอยา่งอิสระ   

     3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดดัแปลง (Adaptive flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ

คดิได้หลากหลายและสามารถคดิดดัแปลงจากสิ่งหนึง่ไปเป็นหลายสิ่งได้ 

 4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดอย่างเป็นขัน้เป็น

ตอน ทําให้อธิบายภาพหรือแผนงานได้อยา่งชดัเจนและมีความหมายสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 จากแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้นสามารถนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของความคิด

สร้างสรรค์ได้ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4  การสงัเคราะห์องค์ประกอบของจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

 

องค์ประกอบของ 

จิตแหง่การสร้างสรรค์ 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

กิลฟอร์ด ทอร์แรนซ์ อารี พนัธ์มณี 

ความคดิคลอ่ง (Fluency)    

ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility)    

ความคดิริเร่ิม (Originality)    

ความคดิละเอียดลออ (Elaboration)    

 

 จากตาราง 4 จะได้ว่าองค์ประกอบของจิตแห่งการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดคล่อง 

(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และความคิดละเอียดลออ 

(Elaboration) ซึง่แตล่ะองค์ประกอบมีรายละเอียดดงันี ้

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม หรือ

ความคดิแตกตา่งจากคนอ่ืน หรือเป็นการรวมกนัของความคิดท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัมาก่อนทัง้ในด้าน

ความคดิหรือการกระทํา ความคดิริเร่ิมนีอ้าจเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุต์

ให้เกิดเป็นสิ่งใหม ่

2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความสามารถในการกระทําต่อปัญหาได้หลากหลาย คิด

ได้หลากหลายอิสระ สามารถคดิดดัแปลงจากสิ่งหนึง่ไปเป็นหลายสิ่งได้ 
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3. ความคิดคล่อง (Fluency) ความสามารถของบคุคลในการผลิตความคิดได้หลากหลาย

เพ่ือสนองตอบต่อคําถามปลายเปิดและคําถามอ่ืนๆ เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยคํา วลีหรือ

ประโยคอยา่งคลอ่งแคลว่ สามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ีต้องการ 

4. ความคดิละเอียดลออ (Elaboration)  ความสามารถของบคุคลในการอธิบายความคิดให้

เป็นภาพได้ชดัเจนในรายละเอียด เพ่ือตกแตง่หรือขยายความคดิหลกัให้ได้ความหมายสมบรูณ์ย่ิงขึน้  
 

  ขัน้ตอนการคิดสร้างสรรค์ 

 นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านได้แบ่งขัน้ตอนของการคิดสร้างสรรค์ไว้แตกต่างกัน 

ดงันี ้

 ทอร์แรนซ์ (Torrance. 1962: 47) ได้แบง่ขัน้ตอนของการคดิสร้างสรรค์ เป็น 5 ขัน้ตอน คือ 

 1. การค้นหาความจริง เป็นขัน้เกิดความรู้สึกกังวลหรือสบัสนวุ่นวายในจิตใจ แต่ไม่สามารถ

บอกได้วา่เกิดจากสาเหตอุะไร ต้องพิจารณาดวูา่สิ่งท่ีทําให้เกิดความรู้สกึเหลา่นัน้คืออะไร 

 2. การค้นพบปัญหา  เป็นการเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือมองเห็นปัญหาเม่ือได้พิจารณาโดย

รอบคอบแล้ว 

 3. การค้นพบแนวคดิ  เป็นการรวบรวมความคดิและตัง้สมมติฐาน แล้วรวบรวมข้อมลู  ตา่ง ๆ 

เพ่ือทดสอบสมมตฐิานนัน้ 

 4. การค้นพบคําตอบ  เป็นการค้นพบคําตอบหลงัจากท่ีทดสอบแนวคดิและสมมตฐิาน 

 5. การยอมรับผลจากการค้นพบ  เป็นการยอมรับคําตอบท่ีได้จากการพิสูจน์และพัฒนา

แนวคดิตอ่ไปวา่สิ่งท่ีค้นพบจะนําไปสูก่ารเกิดแนวคดิและข้อค้นพบใหมต่อ่ไปท่ีเรียกวา่ สิ่งใหมท่ี่ท้าทาย 

 วอลลาช และ โคแกน (Wallach; & Kogan. 1973: 12) ได้อธิบายขัน้ตอนของการคิด

สร้างสรรค์ไว้ว่า เกิดจากความคิดในสิ่งใหม่ๆ โดยอาศัยการลองผิดลองถูก ซึ่งจําแนกออกเป็น 4 

ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ขัน้เตรียม เป็นขัน้เตรียมข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ในการแก้ปัญหา 

 2. ขัน้ฟักตวั เป็นขัน้ท่ีอยู่ในความสบัสนวุ่นวายทัง้ข้อมูลเก่าและใหม่ โดยข้อมูลท่ีมีอยู่ยงัไม่

สามารถจดัเป็นระบบได้ ซึง่เป็นขัน้ของการหยดุคดิเงียบๆ ชัว่คราว 

 3. ขัน้ความคิดกระจ่าง เป็นขัน้ของการจดัระบบข้อมูลออกเป็นความคิดท่ีสามารถมองเห็น

ภาพชดัเจน 

 4. ขัน้ทดสอบความคดิหรือพิสจูน์ให้เห็นจริง เป็นขัน้ท่ีได้รับความคิด 3 ขัน้ ข้างต้น เพ่ือพิสจูน์

วา่ความคดินีเ้ป็นจริงและถกูต้อง 
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 ฮาดามาร์ด (นวลน้อย เจริญผล. 2548: 19-20; อ้างอิงจาก Hadamard. 1945) ได้

ทําการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และกล่าวว่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์มี 4 ขัน้ตอน คือ 

 1. ขัน้เตรียม เป็นขัน้ตอนท่ีได้รับปัญหาและบุคคลมีการกระทําต่อปัญหานัน้ในระดบัท่ีรู้ตวั  

(Conscious) อย่างเป็นระบบ โดยวิธีการเชิงตรรกะ  ซึ่งความพยายามในระดบัท่ีรู้ตวันีจ้ะเป็นการ

กระตุ้นในแนวทางทัว่ๆ ไป ในการแก้ปัญหา  

 2. ขัน้ความคดิฟักตวั เป็นขัน้ตอนท่ีมีกระบวนการคดิท่ีไม่รู้ตวั เกิดการรวมตวักนัของความคิด

ตา่งๆ แบบสุม่และมีเพียงความคดิท่ีดีเทา่นัน้ท่ีจะขึน้สูร่ะดบัความมีสตรู้ิตวั 

 3. ขัน้รู้แจ้ง เป็นขัน้ท่ีเกิดจดุวิกฤต ิซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ในระดบัรู้ตวั  

 4. ขัน้ตรวจสอบ เสนอผลงานและการนําไปใช้ เป็นขัน้สดุท้ายของกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ท่ีเกิดในระดบัรู้ตวั 

 จากกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่านักจิตวิทยาและนักการ

ศึกษาได้แบ่งขัน้ตอนท่ีแตกต่างกัน แตมี่บางขัน้ตอนท่ีแบ่งเหมือนกัน ได้แก่ ขัน้เตรียมหรือขัน้ค้นหา

ความจริง ขัน้ความคดิฟักตวัหรือตัง้สมมตฐิาน ขัน้ค้นพบคําตอบหรือขัน้รู้แจ้ง และขัน้ตรวจสอบผลหรือ

การพิสจูน์ผล 

  แนวทางในการส่งเสริมจิตแห่งการสร้างสรรค์ 

 จิตแหง่การสร้างสรรค์เกิดขึน้ได้ด้วยการรู้จกัตัง้คําถามใหม ่หาวิธีการใหม่ แตท่ัง้นีก็้ต้องอาศยั 

จิตแหง่วิทยาการและจิตแหง่การสงัเคราะห์มาเป็นพืน้ฐานเพ่ือก่อให้เกิดจิตแหง่การสร้างสรรค์ และจาก

งานวิจยัของการ์ดเนอร์พบวา่มีอยู ่2 ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ท่ีคนยงัไม่คอ่ยรู้กนัมาก

นกั นัน่คือ บคุลิกภาพและนิสยัใจคอเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากสําหรับผู้ ท่ีต้องการมีความคิดสร้างสรรค์ โดย

ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะท่ีไม่นิ่งอยู่กับท่ี พยายามคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ กล้าท่ีจะเส่ียง 

เม่ือทํางานแล้วไม่ประสบผลสําเร็จก็จะต้องไม่ท้อ ต้องมีพลงัท่ีจะพยายามทําสิ่งใหม่อีกครัง้หนึ่ง ส่วน

ประเด็นท่ีสองท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ ก็คือ มีการสบัสนระหว่าง ความสร้างสรรค์กับความ

แปลกใหม ่ซึง่วิธีการเดียวท่ีจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นความสร้างสรรค์ ก็คือ ได้รับข้อมลูจากบคุคลท่ีเช่ียวชาญ

ในสาขานัน้ๆ เป็นคนตดัสิน และในบางครัง้อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน บางคน

กวา่จะได้รับการยอมรับวา่สิ่งท่ีคดิหรือสร้างขึน้มานัน้เป็นสิ่งท่ีสร้างสรรค์ ก็หลงัจากท่ีเสียชีวิตไปแล้ว 

 การ์ดเนอร์ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่าผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ ได้

นัน้ จะต้องมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาสาระวิชาท่ีเก่ียวข้องก่อน จากนัน้ก็จะต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถ

สงัเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดีด้วย ทัง้นีช้ิน้งานหรือบคุคลใดท่ีมีความคิดสร้างสรรค์นัน้ จะต้องเป็นการคิดท่ี
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นอกเหนือจากสิ่งท่ีรู้มาแล้ว ซึ่งเป็นการคิดนอกกรอบ โดยสิ่งท่ีอยู่ในกรอบนัน้เป็นสิ่งท่ีสามารถหาได้ใน

คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต (Gardner. 2006) 

 กาลลาเฮอร์ และ กาลลาเฮอร์ (Gallaher; & Gallaher. 1994: 343-344) ได้เสนอแนวทางใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมจิตแหง่การสร้างสรรค์ไว้ ดงันี ้

 1. จัดหลักสูตรโดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์มากกว่าการเรียนรู้

เนือ้หา และครูต้องคํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลด้วย 

 2. จดัให้มีผู้ เช่ียวชาญคอยให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ เรียนในการทํางานหรือทําโครงการตา่งๆ 

 3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมได้เสนอความคดิในการจดัการเรียนการสอน 

 4. กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัว่าความจริงเป็นสิ่งท่ีต้องค้นหามากกว่าท่ีจะคิดว่าความจริง

เป็นสิ่งท่ีต้องเปิดเผย 

 5. ครูจะต้องพฒันาตนเองในด้านเนือ้หาและกลวิธีการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

 ฮอลล์แมน (ดิลก ดิลกานนท์. 2534: 21; อ้างอิงจาก Hallman. 1971. Training creative 

thinking. pp. 220-224) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้แก่

ผู้ เรียน ดงันี ้

1. ให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยความคิดริเร่ิมของตนเอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน

อยากเป็นผู้ ค้นพบและอยากทดลอง 

2. จดับรรยากาศในการเรียนรู้แบบเสรี ให้ผู้ เรียนมีอิสระในการคิดและการแสดงออก มีอิสระ

ในการศกึษาค้นคว้าในกรอบของความสนใจ และครูต้องไมก่ระทําตวัเป็นเผดจ็การทางความคดิ 

3. สนับสนุนให้ผู้ เรียนเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด

ความสนใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเตมิด้วยตนเอง 

4. ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยให้ผู้ เรียนคิดหาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมลูใน

รูปแบบท่ีแปลกใหม่จากเดิม ส่งเสริมการคิดจินตนาการ ส่งเสริมให้คิดวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่

ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความกล้าเส่ียงทางปัญญา (Intellectual risk) 

5. ไมเ่ข้มงวดกบัผลหรือคําตอบหรือข้อสรุปท่ีได้จากการค้นพบของผู้ เรียนมากเกินไป ครูต้อง

ไม่ให้ความสําคญัของความคลาดเคล่ือนจนเกินไปนกั ต้องยอมรับว่าความคลาดเคล่ือนและความ

ผิดพลาดนัน้เป็นเร่ืองปกตท่ีิเกิดขึน้ได้ 

6. ให้ผู้ เรียนมีความยืดหยุ่นทางสติปัญญา (Intellectual flexibility) โดยยัว่ยใุห้ผู้ เรียนคิดหา

วิธีการหาคําตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี ด้วยการพยายามคิดหาความหมายใหม่ โดยใช้

ประสบการณ์เดมิในบริบทใหม ่ไมใ่ห้ยดึมัน่กบัประสบการณ์เดมิอยา่งมัน่คงเพียงด้านเดียว 
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7. ให้ผู้ เรียนรู้จกัประเมินผลสมัฤทธ์ิและความก้าวหน้าของตนเองด้วยตนเอง ให้ผู้ เรียนเกิด

ความกระตือรือร้นด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและรู้จกัประเมินตนเอง พยายามหลีกเล่ียงการใช้

เกณฑ์มาตรฐานหรือข้อสอบมาตรฐาน 

8. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีไวตอ่การรับรู้ในสิ่งเร้าทัง้ในด้านความรู้สึกและปัญหาด้านสงัคม

และบคุคล 

9. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนตอบคําถามประเภทปลายเปิดท่ีมีความหมายและไม่มีตอบท่ีตายตวั 

คําถามประเภทนีจ้ะสนบัสนนุให้ผู้ เรียนรู้จกัค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มขึน้ 

10. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เตรียมวสัดอุปุกรณ์ความคิด และเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าใจกระบวนการโดยตลอด 

11. ฝึกให้ผู้ เรียนสู้ต่อความล้มเหลวและความคบัข้องใจ ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมี

ความสามารถท่ีจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีคลมุเครือและสามารถจดัการกบัสถานการณ์เหล่านัน้ได้อย่าง

เหมาะสม 

12. ฝึกให้ผู้ เรียนพิจารณาปัญหาในภาพรวมมากกว่าท่ีจะพิจารณาปัญหาย่อยๆ ให้รู้จัก

บรูณาการปัญหาและเข้าใจปัญหาเหลา่นัน้ 

 ทอร์แรนซ์ (อารี พนัธ์มณี. 2540: 85-86; อ้างอิงจาก Torrance. 1959. Exploration in 

creative thinking in early school year VI.) ได้เสนอหลกัในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้ ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนถามและให้ความสนใจตอ่คําถาม และคําถามท่ีแปลกๆ ของผู้ เรียน ครู

ไม่ควรมุ่งท่ีถกูต้องเพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหาแม้ผู้ เรียนจะใช้วิธีการเดา เส่ียงบ้างก็ยอม 

แต่ควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ ค้นหาเพ่ือพิสูจน์ การเดาโดยใช้การสงัเกตและประสบการณ์ของ

ผู้ เรียนเอง 

2. ตัง้ใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของผู้ เรียนด้วยใจเป็นกลาง เม่ือผู้ เรียนแสดง

ความคดิเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นการคดิท่ียงัไมเ่คยได้ยินมาก่อน ครูอย่ารีบตดัสินและลิดรอนความคิด

นัน้ แตใ่ห้รับฟังไว้ก่อน 

3. กระตือรือร้นตอ่คําถามแปลกๆ ของผู้ เรียนด้วยการตอบคําถามอย่างมีชีวิตชีวา หรือชีแ้นะ

ให้ผู้ เรียนหาคําตอบจากแหลง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

4. แสดงและเน้นให้ผู้ เรียนเห็นว่าความคิดของผู้ เรียนนัน้มีคุณค่า และนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้ เชน่ จากภาพท่ีเดก็วาด อาจนําไปเป็นลายถ้วยชาม ภาชนะ เป็นภาพปฏิทิน เป็นต้น ซึ่งจะ

ทําให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภมูิใจและมีกําลงัใจท่ีจะคดิสร้างสรรค์ตอ่ไป 
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5. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้ผู้ เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องผู้ เรียนท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะ ลด

การอธิบายและบรรยายลงบ้าง แตเ่พิ่มการให้ผู้ เรียนมีสว่นริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ 

6. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างตอ่เน่ืองอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้วิธีขู่ด้วยคะแนน 

หรือการสอบ  

7. พึงระลึกว่าการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ เรียน จะต้องใช้เวลาในการพฒันาอย่าง

คอ่ยเป็นคอ่ยไป 

8. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเม่ือผู้ เรียนมีจินตนาการท่ี

แปลกใหมแ่ละมีคณุคา่ 

 เดวิส  (อารี พันธ์มณี. 2545: 110; อ้างอิงจาก Davis. 1972) ได้เสนอแนวการสอนเพ่ือ

สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้

 1. สอนให้เกิดจินตนาการหรือใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์ ปกติในการสอนมกัมุ่งอยู่ท่ี

ข้อมลู ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ทกัษะในการคดิคํานวณและภาษา ซึ่งตรงกนัข้ามกบั

การสอนเพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีมุ่งกระตุ้นให้เกิดนิสยัและเจตคติในทางสร้างสรรค์ ด้วย

การสง่เสริมความคิดจินตนาการแก่เด็ก ส่งเสริมให้เด็กคิดแปลกใหม่และคิดในสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ หรือดู

เหมือนจะไมมี่ทางเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ยาก 

 2. สอนให้เดก็เรียนรู้การสร้างสรรค์โดยการกระทํา 

 3. สอนให้เดก็เรียนรู้วิธีการระดมพลงัสมอง 

 อารี รังสินันท์ (2532: 103) ได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความคิด

สร้างสรรค์ของผู้ เรียน ครูควรปรับปรุงวิธีสอนและยืดหยุน่เนือ้หาวิชาในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง พยายามอย่าบงัคบัให้ผู้ เรียนทําตามคําสัง่ของครูอยู่

ตลอดเวลา เชน่ การให้ฝึกวาดภาพตามแบบท่ีครูกําหนดให้ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นคนช่างสังเกต ช่างซักถามและตอบคําถาม หรือพยายามค้นหา

คําตอบด้วยความกระตือรือร้น 

 3. สนใจและตัง้ใจฟังคําถามแปลกๆ ใหม่ๆ ของผู้ เรียน และยอมรับความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ 

ของผู้ เรียน 

 4.แสดงให้เห็นว่าความคิดของผู้ เรียนมีคณุค่า และเป็นประโยชน์โดยการให้กําลงัใจ ชมเชย 

ยกยอ่ง และนําผลงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิม นอกจากจะยอมรับความคิดแปลกๆ ของผู้ เรียนแล้วก็ไม่

ควรตําหนิหรือวิจารณ์ความคดิของผู้ เรียน 
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 6. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง สํารวจ ค้นคว้า ทดลองด้วยความสนใจของตนเอง มิใช่

เพ่ือหวงัคะแนนท่ีจะได้รับ 

 7. กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีบคุลิกภาพสร้างสรรค์ด้วยการสง่เสริมความอยากรู้อยากเห็นและการลง

มือปฏิบตัด้ิวยตนเอง 

 8. สง่เสริมให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จ ให้กําลงัใจ ยกยอ่งและชมเชย 

 9. ขจดัความกลวั และความก้าวร้าวของผู้ เรียน สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่คงปลอดภัย

แก่ผู้ เรียน 

 

 

5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

 จากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้กําหนดมาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิตไว้อย่างน้อย 5 

ด้าน (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2552: 6-10) ดงันี ้

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and moral) หมายถึง การพฒันานิสยัในการประพฤติ

อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการ

ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบตัิตนตามศีลธรรม ทัง้ในเร่ือง

ส่วนตวัและสงัคม โดยผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีอย่างน้อยต้องสามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม 

จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ค่านิยมพืน้ฐาน และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความ

รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เข้าใจผู้ อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ

นําเสนอข้อมลู การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตา่งๆ และ

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีอย่างน้อยต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชา

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับ

หลกัสตูรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกบัความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนกั

ถึงงานวิจยัในปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพท่ี

เน้นการปฏิบตัิ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตัิกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการ
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วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน โดยผู้ เรียนใน

ระดบัปริญญาตรีอย่างน้อยต้องสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล

แนวคดิและหลกัฐานใหม่ๆ  จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงาน

อ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศกึษาปัญหาท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง

สร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ และผลกระทบจากการ

ตดัสินใจ สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจอนัถ่องแท้ในเนือ้หาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ

หลกัสตูรวิชาชีพ นกัศกึษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตัิงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา

ได้อยา่งเหมาะสม 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and 

responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้ นํา ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

โดยผู้ เรียนในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยต้องมีส่วนช่วยและเอือ้ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง

สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ นําหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้ นําในสถานการณ์ท่ีไม่

ชดัเจนและต้องใช้นวตักรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พฒันา

ตนเองและอาชีพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถ

ในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถใน

การส่ือสารทัง้การพดู การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีอย่าง

น้อยต้องสามารถศกึษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผลแปลความหมาย และ

นําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในการพดู การ

เขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม่บคุคลท่ีแตกตา่งกนัได้ 

 นอกจากนีสํ้านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษายงัได้กําหนดคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง

ประสงค์ไว้ ดงันี ้

1. มีความคิดริเร่ิมในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งทัง้ในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม 

โดยการแสดงออกซึง่ภาวะผู้ นําในการแสวงหาทางเลือกใหมท่ี่เหมาะสมไปปฏิบตัไิด้ 
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2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน

สาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ 

3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจํากดัของธรรมชาตขิองความรู้ในสาขาวิชาของตน 

4. มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการใช้ศาสตร์ของตนให้ทนัสมยั และเพิ่มพนูความรู้และ

ความเข้าใจของตนอยูเ่สมอ 

5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทัง้ในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง

สม่ําเสมอ 

 จากการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 7 เร่ือง พฒันาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย

บณัฑิตอุดมคติไทย ได้ข้อสรุปเก่ียวกับทิศทางการพฒันาบณัฑิตไทยตามแผนพฒันาอดุมศกึษาระยะ

ยาว 15 ปี ดงันี ้ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ ควรปลกูฝังให้บณัฑิตสามารถท่ีจะเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้

และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ มีเจตคติการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถท่ีจะปรับตวัเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ เพราะศาสตร์บางศาสตร์มี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และท่ีสําคัญต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการใช้ข้อมูล

สารสนเทศและเทคโนโลยี ทัง้นีม้หาวิทยาลัยต้องพัฒนาคณุภาพบณัฑิตไทยให้มีคณุลกัษณะอย่าง

น้อย 5 ด้านท่ีสําคญั ได้แก่ 1) การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ความสามารถ 3) ทกัษะเชาว์

ปัญญา 4) ทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการวิเคราะห์

และการส่ือสาร (สํานกังานมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา. 2552: 120-121) 

 วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 3) ได้กลา่ววา่ในศตวรรษท่ี 21 สงัคมต้องการบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ 6 

ประการ ได้แก่ 

1. มีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สามารถเลือกรับ 

เลือกปฏิเสธ และอธิบายได้วา่จะหาประโยชน์อะไรได้จากข้อมลูขา่วสาร และเป็นผู้สร้างโลกทศัน์ 

2. มีความสามารถติดตอ่ส่ือสารและสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

3. มีค่านิยมในการตดัสินใจ และอธิบายได้ว่าตดัสินใจเพ่ืออะไรและเพราะอะไร มีความ

เข้าใจยอมรับความแตกตา่งของลกัษณะวฒันธรรม 

4. เป็นบคุคลท่ีใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการคดิวิเคราะห์เป็นระบบ 

5. เป็นบคุคลท่ีเต็มใจร่วมแก้ปัญหาสงัคมสิ่งแวดล้อมด้วยสนัติวิธี เข้าร่วมกิจกรรมทางการ

เมือง และปกป้องสิทธิมนษุยชน 

6. สามารถจดัการกบัอารมณ์ ควบคมุความเครียด รวมทัง้ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ 
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 มนตรี แย้มกสิกร (2546: 36-39) ได้สรุปคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั

บรูพา ไว้ดงันี ้

1. มีความใฝ่รู้และสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

1.1 เรียนรู้อยูเ่สมอ 

1.2 สามารถตัง้คําถามแสวงหาความจริงด้วยตนเองได้ 

1.3 สามารถคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์สิ่งตา่งๆ ได้ 

1.4 มีความสามารถในการเรียนด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning) 

2. มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

2.1 สามารถส่ือสารภาษาไทยได้อยา่งดี 

2.2 สามารถส่ือสารภาษาตา่งประเทศได้อยา่งดี 

3. มีคณุธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสงัคม โดยสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้

อยา่งสร้างสรรค์ 

3.1 มีวินยัในตนเอง 

3.2 เช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถพฒันาตนเองได้ 

3.3 สามารถตัง้จดุมุง่หมายในชีวิตตนเองได้ 

3.4 รู้จกัและเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 

3.5 มีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

3.6 มีความสจุริตเท่ียงธรรม 

3.7 เสียสละ อดทน อดกลัน้ 

3.8 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีนํา้ใจ เอือ้อาทร รู้จกักาลเทศะ 

3.9 มีความละอายและเกรงกลวัตอ่ความผิด 

3.10 มีความสามารถในการปรับตวัเองให้เข้ากบับคุคลและสงัคมได้ 

4. มีความสามารถอยา่งลกึซึง้ตามสาขาวิชาชีพ 

4.1 มีความรู้ความสามารถอยา่งแท้จริง 

4.2 มีความรู้รอบตวั และความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาชีพ 

4.3 มีความสามารถในการนําวิชาการตามสาขาวิชาชีพไปปฏิบตัไิด้อยา่งเช่ียวชาญ 

4.4 มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. มีคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําและมีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล 

5.1 กล้าแสดงความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล 

5.2 รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
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5.3 เข้าใจปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมของประเทศไทยและของประชาคม

โลก 

5.4 เข้าใจความสําคัญของกระบวนการจัดการทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน และจิต

ประกอบการเบือ้งต้น 

5.5 มีอดุมการณ์ท่ีจะพฒันาสงัคม 

 

6. มีสมรรถภาพและสขุภาพท่ีดีทัง้ร่างกายและจิตใจ 

6.1 สามารถบํารุงรักษาสมรรถภาพและสขุภาพกายและจิตใจได้ 

6.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาพกายและจิต 

7. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดลุของสิ่งแวดล้อม การเคารพทรัพย์สินทาง

ปัญญา และตระหนกัในสิทธิมนษุยชน 

7.1 มีจิตสาธารณะ (Public mind) ตระหนกัรับผิดชอบต่อการรักษาสมดลุของสงัคม

และสิ่งแวดล้อม 

7.2 มีพฤตกิรรมการใช้พลงังานอยา่งประหยดัและรู้คา่ 

7.3 มีความเคารพตอ่ทรัพย์สินทางปัญญา 

7.4 มีความตระหนกัในสิทธิมนษุยชน 

7.5 มีความเช่ือและทศันคตใินการแก้ปัญหาด้วยสนัตวิิธี 

7.6 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต โลกและ

จกัรวาล 

7.7 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 

7.8 เข้าใจการส่ือสารด้วยคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 

8. มีศกัยภาพในการใช้ปัญญา เพ่ือคดิแก้ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

8.1 สามารถคดิแก้ปัญหาด้วยการแสวงหาทางเลือก และตดัสินใจอยา่งสมเหตสุมผล 

8.2 สามารถเลือกและสงัเคราะห์ขา่วสารและข้อมลูเพ่ือใช้อยา่งเหมาะสม 

8.3 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และคิดอย่างเป็นระบบ 

(System thinking) 

9. มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.1 มีทักษะในการในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

9.2 มีทกัษะในการเลือกข้อมลู ประเมินคณุคา่ของข้อมลู และใช้ข้อมลูอยา่งชาญฉลาด 
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9.3 มีทกัษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้ตามความต้องการและความจําเป็น 

9.4 มีจริยธรรมและคณุธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. มีสนุทรียารมณ์ ตระหนกัในคณุคา่ของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และดํารงไว้ซึ่งวฒันธรรม

ไทย 

10.1 เข้าใจและเห็นคณุคา่วฒันธรรมและอารยธรรมของประเทศไทยและชาตอ่ืินๆ 

10.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต 

10.3 มีอารมณ์อนัประณีตและละเอียดออ่น 

10.4 เข้าใจความหมายและเห็นคณุคา่ของศลิปะท่ีมีตอ่ชีวิตและตอ่สงัคม 

10.5 เข้าใจความหมายและเห็นคณุคา่ของดนตรีท่ีมีตอ่ชีวิตและสงัคม 

10.6 เข้าใจความหมายและเห็นคณุคา่ของวรรณกรรมท่ีมีตอ่ชีวิตและสงัคม 

 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2551: 20-21) ได้เสนอแนวทางการพฒันาเยาวชน 

นกัศกึษา และบณัฑิตในอนาคต ไว้ดงันี ้

1. อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีเรียนรู้ของเยาวชนและ

นกัศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพืน้ฐานท่ีข้ามพ้นความรู้

วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบรูณาการท่ีฝังตวั (Tacit 

knowledge and ability) ท่ีหาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องท่ีขาดปฏิสมัพนัธ์ โดยปรับรูปแบบ

และเนือ้หาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับ

หลกัสูตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพ่ือให้นกัศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนกัศกึษาและอาจารย์มากกว่า

การสอนจากตําราอยา่งเดียว 

2. อุดมศึกษาจัดให้มีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารย์ด้านการดูแลนักศึกษาทัง้ทาง

วิชาการ กิจกรรมนอกหลกัสตูร และจริยธรรม 

3. เพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์และเตรียมความพร้อมสําหรับบณัฑิตในสภาวะโลกาภิวตัน์ การ

เพิ่มความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

ตา่งประเทศเป็นสิ่งท่ีต้องสนบัสนนุ ทัง้นีก้ารเรียนด้านภาษาท่ีมีประสิทธิภาพและการซึมซบัวฒันธรรม

ต้องมีบริบท การแลกเปล่ียนนกัศึกษา การเพิ่ม Mobility ของนกัศึกษาและอาจารย์ การจดัหลกัสูตร

สองภาษาจะเป็นกลไกสําคญั 

4. นอกเหนือจากวิชาการแล้ว อุดมศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรม

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันาด้านการส่ือความ การตดัสินใจ การพฒันาความเป็นผู้ นํา การแก้ปัญหา 

การทํางานเป็นทีม ความอดทน คณุธรรม ฯลฯ ทัง้นีก้ารศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” ในยุค Post 
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modern – post industrialization จะเป็นกลไกสําคญั ทัง้นีร้ะบบศิลปะศาสตร์หมายรวมทัง้สาระแห่ง

ศาสตร์และกระบวนการแหง่ศาสตร์ 

5. หน่วยงานรับผิดชอบการศึกษากําหนดให้ส่วนกลางของอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัมี

การให้บริการทางการแนะแนวอาชีพแก่ผู้ เรียนมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา และแนะแนวด้าน “การ

อาชีพและการมีงานทํา (Career counseling) แก่นกัศกึษาและบณัฑิต เพ่ือเป็นการให้ข้อมลูทัง้ในรูป

ของศนูย์ข้อมูลอาชีพ การให้คําปรึกษา การจดันิทรรศการและโอกาสท่ีผู้ประกอบการจะมาให้ข้อมูล

แนะนําตวัระหวา่งกนั 

6. การเรียนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / 

Community-based education) เช่น สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทักษะวิศวกรรม 

(Engineering practice school) Internship / Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสงัคม เป็น

แนวทางการจัดอุดมศึกษาท่ีควรมีการขยาย โดยอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเ ก่ียว

ประสบการณ์จริงในลกัษณะการจดัการเรียนรู้บนฐานการทํางานของอาจารย์เอง เพ่ือนําประสบการณ์

ไปตอ่ยอด วิจยั และสอนนกัศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

7. ปัจจบุนัการตดิตามสมัฤทธ์ิผลการศกึษาบณัฑิตทําเฉพาะการสํารวจการมีงานทําเม่ือช่วง

รับปริญญา ระบบอุดมศึกษาและสถาบนัจึงขาดข้อมูลสัมฤทธ์ิผล ผลลัพธ์ ผลกระทบ เส้นทางการ

ประกอบอาชีพ (Career path) ควรจดัให้มีการทํา Tracer study ทัง้ในระดบัมหาวิทยาลยัและระบบ

อุดมศึกษาโดยรวม เพ่ือติดตามผลการประกอบอาชีพของบณัฑิตอย่างเป็นระบบ รวมทัง้การศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตและตัวบัณฑิตเอง เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

รวมทัง้วางแผนอดุมศกึษาอยา่งมีระบบ 

8. การใช้ประชาคมอุดมศึกษาเรียนรู้และเห็นคณุค่าของพหลุกัษณ์พหุวฒันธรรม การเห็น

จุดอ่อนจุดแข็งและทางเลือก จําเป็นต้องส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity) และ Mobility ของ

นักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธุ์  เช่น การจัดโควต้ากลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ การแลกเปล่ียนนักศึกษาภายในประเทศ และกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศกลุ่ม

อาเซียน เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ การรับนกัศึกษาวิทยาลยัชมุชนเข้าเรียนตอ่ในมหาวิทยาลยั 4 

ปี  การศกึษาและการปฏิบตัขิองนกัศกึษามหาวิทยาลยัในพืน้ท่ีบริการของวิทยาลยัชมุชน เป็นต้น 

 จากแนวคิดเก่ียวกับบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ทัง้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2552) มหาวิทยาลยับรูพา (2546) และวิชยั วงษ์ใหญ่ (2543) จะเห็นได้ว่าตา่งก็มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้

มีความสามารถในการคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการ

คิดเชิงระบบ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการและ
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ความจําเป็น รวมถึงสามารถเลือกข้อมลู ประเมินคณุคา่ของข้อมลู และใช้ข้อมลูอย่างชาญฉลาด ซึ่งถือ

ได้วา่เป็นทกัษะท่ีสําคญัและจําเป็นอยา่งย่ิงในยคุท่ีโลกเช่ือมโยงตดิตอ่กนัอยา่งรวดเร็ว 

 

 

6. แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการวิจัยครัง้นี ้อาศัย

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคญัอนัประกอบด้วย การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การเรียนรู้จาก

การปฏิบตัิ (Action learning) การเรียนรู้แบบตกผลึก (Crystal-based approach) และการสะท้อนคิด 

(Reflection) ซึง่แตล่ะแนวคดิมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

 6.1  การเรียนรู้เชิงรุก  (Active learning) 

 การเรียนรู้เชิงรุก เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีถกูนํามาใช้ตัง้แตค่รัง้สมยักรีกโบราณ โดยโสเครตีส 

(Socrates) ท่ีใช้หลักการสอนแบบซักถามนํา เน้นให้ผู้ เ รียนค้นพบคําตอบด้วยตนเองผ่านการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอน และในเวลาตอ่มามีนกัการศกึษาจํานวนมาก

ท่ีให้ความสําคญัและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก  โดยผู้ เรียนเป็นผู้ ลงมือกระทํา เช่น จอห์น ดุย (John 

Dewey) ท่ีกล่าวว่า ผู้ เรียนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น เพ่ือเกิด

แนวความคดิใหม่ๆ  ประสบการณ์จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาท่ีจําเป็น ส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีเป็น

นามธรรมและพัฒนาโครงสร้างสติปัญญาท่ีซับซ้อน ส่วนเพียเจต์ (Jean Piaget) เช่ือว่าเหตุผล

นามธรรมพฒันาจากการท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น (Lorezen. 2001: 1) 

  ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก   

  มีนกัการศกึษาหลายท่านท่ีให้ความหมายโดยรวมของการเรียนรู้เชิงรุก ว่าเป็นการเรียนรู้

โดยผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือกระทํา คิดแก้ปัญหา และนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ (Bonwell; & Eison. 1991; 

Shenker, Goss; & Bernstein. 1996) ผู้ เรียนมีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนร่วมตอ่การเรียนรู้ของตนเอง

อย่างต่ืนตวั ตดัสินใจทัง้วิธีการและความต้องการท่ีจะเรียนรู้ รู้ว่าตนเองมีความสามารถและจะใช้

ความสามารถนัน้อย่างไร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการและสร้างแรงจงูใจให้ตนเองประสบ

ความสําเร็จในการเรียนรู้ มีปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้สอนมีบทบาทในการ

อํานวยความสะดวก และสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เ รียนได้อ่าน พูด ฟัง คิด และเขียนอย่างลึกซึง้ 

(Silberman. 1996; Lorenzen. 2001; McKinney. 2009) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประยุกต์ข้อมูล

สารสนเทศ มโนทศัน์ หรือทกัษะใหม่ๆ  ในการเรียนรู้ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ การสร้างสรรค์ 

การทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขของผู้ เรียน (Meyers; & Jones. 1993) 
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  สว่น อษุณีย์ เทพวรชยั (2543: 3) ให้ความหมายของการเรียนเชิงรุก ว่าเป็นการเรียนการ

สอนท่ีผู้ เรียนมีอิสระในการเรียน และมีการควบคมุตวัเองอยู่ในระดบัสงู มีอิสระในการทํากิจกรรมและ

คิดในสิ่งท่ีกําลงัทํา ซึ่งเป็นการฝึกคิดขัน้สงู คือ คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ และประเมินคา่ ผู้ เรียนต้อง

แสวงหาข้อมูลข่าวสารเอง เพ่ือนําไปสู่การแปลความและถ่ายทอดโดยต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ ประเมินคา่ และสะท้อนความคดิกลบัด้วย 

  จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน

ต้องรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเองอย่างกระตือรือร้น โดยการลงมือกระทําและสะท้อนคิดสิ่งท่ีตน

กําลงักระทําจากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับผ่านทางการอ่าน พดู ฟัง คิด เขียน เพ่ือ

นําไปสู่การแปลความและถ่ายทอด โดยต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า 

และการสะท้อนคดิ 
 

  หลักการของการเรียนรู้เชิงรุก  

  การเรียนรู้เชิงรุก ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนรู้ของ

ตนเอง มากกว่าการรับความรู้มาใช้โดยเป็นผู้ รับเพียงฝ่ายเดียว การท่ีผู้ เรียนได้กระทําสิ่งต่างๆ ด้วย

ตนเอง และนําไปสู่การคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีตนกําลงัทําอยู่นัน้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า ท้าทายความรู้

ความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน (Shenker; Goss; & Bernstein. 1996: 1) การเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสะท้อนคิดเป็นองค์ประกอบ

หลกัท่ีสําคญัของการเรียนรู้เชิงรุก (Meyers; & Jones. 1993: 11) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของบอน

เวลล์ (Shenker; Goss; & Bernstein. 1996: 1; citing Bonwell. 1995) ซึ่งกล่าวว่า หลกัการของการ

เรียนรู้เชิงรุก นัน้ประกอบด้วยลกัษณะสําคญั ดงันี ้

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้ เรียนให้น้อยลง และพฒันา

ทกัษะให้เกิดกบัผู้ เรียน 

2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในชัน้เรียน โดยลงมือกระทํามากกวา่นัง่ฟังเพียงอยา่งเดียว 

3. ผู้ เรียนมีสว่นในกิจกรรม เชน่ อา่น อภิปราย เขียน เป็นต้น 

4. เน้นการสํารวจเจตคตแิละคณุคา่ท่ีมีอยูใ่นตวัผู้ เรียน 

5. ผู้ เรียนพฒันาการคดิระดบัสงูในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผลการนําไปใช้ 

6. ผู้ เรียนและผู้สอนรับข้อมลูป้อนกลบัจากการสะท้อนความคดิได้อยา่งรวดเร็ว 

  นอกจากนี ้แบรนเดสและจินนิส (Brandes; & Ginnis. 1986: 11-12) ได้กล่าวถึงการ

เรียนรู้เชิงรุก ในฐานะการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั และสรุปความแตกตา่งระหวา่งการเรียนรู้เชิงรุก 

กบัการเรียนรู้ท่ีผู้สอนเป็นศนูย์กลาง โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ฝ่ายเดียว (Passive learning) ดงันี ้
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ตาราง 5  เปรียบเทียบลกัษณะสําคญัของการเรียนรู้เชิงรุก  กบัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 

 

การเรียนรู้เชิงรุก 

(Active learning) 

การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 

(Passive learning) 

- เน้นการทํางานเป็นกลุม่ - เน้นการบรรยายจากผู้สอน 

- เน้นการร่วมมือระหวา่งผู้ เรียน - เน้นการแขง่ขนั 

- เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย - เป็นการสอนรวมทัง้ชัน้ 

- ผู้ เรียนรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง - ผู้สอนรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

- ผู้ สอนเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะประสบการณ์และ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

- ผู้สอนเป็นผู้ ชีนํ้าและจดัเนือ้หาเองทัง้หมด 

- ผู้ เรียนเป็นเจ้าของความคดิและการทํางาน - ผู้สอนเป็นผู้ใสค่วามรู้ลงในสมองของผู้ เรียน 

- เน้นทกัษะการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา - เน้นความรู้ในเนือ้หาวิชา 

- ผู้ เรียนมีวินยัในตนเอง - ผู้สอนเป็นผู้วางกฎ ระเบียบวินยั 

- ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนหลกัสตูร - ผู้สอนเป็นผู้วางแผนหลกัสตูรแตผู่้ เดียว 

- ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่ง

กระตือรือร้น 

- ผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ท่ีผู้ สอนถ่ายทอด

เพียงฝ่ายเดียว 

- ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย - จํากดัวิธีการเรียนรู้และกิจกรรม 

 

  จากหลกัการของการเรียนรู้เชิงรุก ข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องการกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองผ่านทางการจดัการตนเองให้เรียนรู้ 

ผู้ เรียนเป็นผู้ วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนเป็นผู้ ท่ีคอยชีแ้นะและอํานวยความ

สะดวก เป็นการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ

ความรู้ 
 

  องค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงรุก 

  เมเยอร์ และจอห์น (Meyers; & Jones. 1993: 19-32) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เชิงรุก

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบพืน้ฐาน (Basic 

elements) กลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Learning strategies) และทรัพยากรทางการสอน (Teaching 

resources) ซึง่ทัง้ 3 องค์ประกอบแสดงความสมัพนัธ์กนั ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3  โครงสร้างของการเรียนรู้เชิงรุก 

ท่ีมา : Meyers, Chet; & Jones, Thomas B.  (1993).  Promoting Active Learning: Strategies for 

the College Classroom.  San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. p.20 

 

  เมเยอร์และจอห์น (Meyers; & Jones. 1993: 19-21) ได้อธิบายว่าจากโครงสร้างการ

เรียนรู้เชิงรุก องค์ประกอบพืน้ฐาน ซึ่งได้แก่ การพูดและการฟัง การเขียน การอ่าน และการสะท้อนคิด 

ถือได้วา่เป็นองค์ประกอบสําคญัของการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางปัญญาท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สร้างความเข้าใจ ซกัถาม และรวบรวมเพ่ือสร้างเป็นความรู้ใหม่ ส่วนกลยุทธ์ใน

การเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งกลยุทธ์ในการ

เรียนรู้จะประสบความสําเร็จมากขึน้ถ้าได้มีการใช้ทรัพยากรทางการสอนซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ี 3 

ควบคูไ่ปด้วย 

  อษุณีย์ เทพวรชยั (2543: 23) ได้อธิบายโครงสร้างของการเรียนรู้เชิงรุกเพิ่มเติมว่า การ

พดูและการฟังมีความสําคญั เพราะจะทําให้รู้ถึงความคิดของผู้ เรียน ผู้สอนต้องสร้างตวัอย่างของการ

พดูท่ีดีโดยการสอน ขณะเดียวกนัผู้สอนควรฟังความคิดของผู้ เรียนด้วย ถ้ารู้ว่าผู้ เรียนไม่ชดัเจนในเร่ือง

องค์ประกอบพืน้ฐาน (Basic element) 

การพดูและการฟัง 

การเขยีน 

การอา่น 

การสะท้อนคิด 

กลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Learning strategies) 

การใช้กลุม่เลก็ๆ  การทํางานแบบร่วมมือ  กรณีศกึษา  การใช้สถานการณ์จําลอง 

การอภิปราย  การแก้ปัญหา  การเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 

ทรัพยากรทางการสอน (Teaching resources) 

การอา่น  การมอบหมายการบ้าน  วิทยากรจากภายนอก 

เทคโนโลยีทางการศกึษา  การเตรียมอปุกรณ์ทางการศกึษา  โทรทศัน์เก่ียวกบัการศกึษา 
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ใดต้องช่วยเหลือ ด้านการเขียนก็เช่นกัน การเขียนจะช่วยให้ความคิดชัดเจนขึน้ การเขียนเป็น

พฤตกิรรมของการสร้างสรรค์ เป้าหมายของการเขียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก คือ การช่วยให้ผู้ เรียน

ได้ศึกษาในสิ่งท่ีเขาคิดเก่ียวกับมโนทศัน์ (Concept) หรือประเด็น (Issue) เพ่ือให้เกิดความเจริญงอก

งามทางปัญญา สว่นการอา่นจะชว่ยพฒันาทกัษะของการคิดขัน้สงู เพราะมีการเช่ือมโยงความคิดและ

แหลง่ข้อมลู สว่นการโต้ตอบความคดิเห็นถือวา่เป็นการสะท้อนคดิ (Reflection)  
 

  ประโยชน์ของการเรียนรู้เชิงรุก  

  มีงานวิจยัท่ีบ่งชีว้่าการเรียนรู้เชิงรุก ก่อประโยชน์ให้กับผู้ เรียน โดยเพิ่มแรงจูงใจต่อการ

เรียนรู้ ลดการแข่งขนั และการแยกตวัจากชัน้เรียนของผู้ เรียน ทุกคนเรียนรู้ท่ีจะทํางานร่วมกัน และ

สามารถได้ข้อมลูย้อนกลบัทนัที เน่ืองจากหลกัการของการเรียนรู้เป็นแบบท่ีสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่

กนั ทําให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าคําแนะนําท่ีได้จากการเรียนรู้กบัเพ่ือนมีคณุคา่ (Meyers; & Jones. 1993) ทัง้

เป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์ชีวิตของผู้ เรียน เช่ือมโยงความรู้เดิมและส่งเสริมความจําใน

ระยะยาว (Cambell; & Piccinin. 1999; citing Bransford. 1979) และพฒันาทกัษะความคิดระดบัสงู

อยา่งมีประสิทธิภาพ ชว่ยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินข้อมลูในสถานการณ์ใหม่ได้ดี ใน

ท่ีสุดจะช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชีนํ้าตนเองตลอดชีวิตในฐานะผู้ ฝักใฝ่การเรียนรู้ 

(Bonwell; & Eison. 1991) 

  นอกจากนี ้บอนเวลและอิสนั (Bonwell; & Eison. 1991) และซาเลมิ (Salemi. 2001) ได้

สรุปประโยชน์ของการเรียนรู้เชิงรุก ไว้อยา่งสอดคล้องกนั ดงันี ้

1. ผู้ เรียนมีความเข้าใจในมโนทศัน์ท่ีสอนอย่างลึกซึง้และถกูต้อง เกิดความคงทน และ

การถ่ายโยงความรู้ได้ดี เน่ืองจากการเรียนรู้เชิงรุกทําให้ผู้ เรียนได้ลงมือกระทํากิจกรรมท่ีมีความสนุก       

ท้าทาย และเร้าใจให้คิดตามอยู่เสมอ มีโอกาสใช้เวลาสร้างความคิดกับงานท่ีลงมือกระทํามากขึน้ 

สามารถใช้มโนทศัน์ท่ีสําคญัในการแก้ปัญหา พฒันาคําตอบของตนเอง บรูณาการและพฒันามโนทศัน์

ท่ีกําลงัเรียนอย่างเป็นระบบ ทําให้เกิดความเข้าใจในมโนทศัน์อย่างชดัเจน มีความสามารถและทกัษะ

ทัง้ในเชิงความคดิ และเทคนิควิธีท่ีจะใช้ปฏิบตังิานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

2. ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนได้รับประโยชน์จากข้อมลูย้อนกลบั ผู้ เรียนสามารถแก้ไขและปรับ

ความเข้าใจมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนได้ทนัทีจากการเรียนรู้เชิงรุก เพราะได้ใช้มโนทศัน์พดูคยุและเขียน

ส่ือสารซึง่กนัและกนั วิจารณ์โต้แย้งระหวา่งเพ่ือน และผู้สอน นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถจดัระบบการ

คิด และสร้างวินยัต่อกระบวนการแก้ปัญหา รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้ว่าสิ่งท่ีเรียนนัน้ดี

อย่างไร ส่วนผู้สอนได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลบัอย่างสม่ําเสมอว่า ผู้ เรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ

อะไร ซึง่การได้รับข้อมลูป้อนกลบันีจ้ะชว่ยให้ผู้สอนสามารถปรับการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนได้ 
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3. ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการสอนท่ีหลากหลาย การเรียนรู้เชิงรุกทําได้ดีในชัน้เรียนท่ี

มีผู้ เรียนทัง้เก่งและอ่อน โดยผู้สอนใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้ผู้ เรียนแต่ละคนเข้าใจ และสามารถ

มอบหมายให้ผู้ เรียนท่ีเรียนได้เร็วกวา่อธิบายความเข้าใจให้เพ่ือนฟัง เป็นการสอนโดยเพ่ือนชว่ยเพ่ือน 

4. ส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อการเรียน การเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้ สอนสามารถปรับ    

เจตคติผู้ เรียนต่อการเรียนรู้ได้ ถึงแม้จะสอนในชัน้เรียนขนาดใหญ่ เน่ืองจากผู้ เรียนได้รับความพอใจ

จากเนือ้หาและแบบฝึกหดัท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตจริง ทําให้เห็นความสําคญั เกิดความพยายามและความ

รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้มากขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเห็นคณุคา่ของการเรียนรู้ท่ีตนเองได้ลงมือปฏิบตั ิ

5. ผู้ เรียนได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ในชัน้เรียนกับเพ่ือน ผู้ เรียนมีโอกาสตัง้

คําถาม ตอบโต้ วิพากษ์วิจารณ์ และช่ืนชม การทํางานท่ีมีวิธีการและมมุมองท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะคน 

และแต่ละกลุ่ม สร้างความท้าทาย จูงใจทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนให้สนุกสนาน น่าต่ืนเต้น ผู้ เรียนพฒันา

ประสบการณ์ทางสงัคม และได้เรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเอง สามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี มี

มนษุยสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 
 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้เชิงรุก 

  อุษณีย์ เทพวรชัย (2542) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษา

พยาบาลในระดบัปริญญาตรี จากนัน้เปรียบเทียบผลการสอนนกัศกึษาระหว่างกลุ่มท่ีสอนตามรูปแบบ

การเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีกับกลุ่มท่ีสอนตามปกติ กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ปีท่ี 1 จํานวน 114 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ

กลุ่มละ 57 คน ผลการศึกษาพบว่า นักการศึกษาท่ีสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทาง

การศึกษาพยาบาลในระดบัปริญญาตรีมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกับนกัศึกษาท่ีสอนตามปกติอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปผล ด้านความ

ภาคภมูิใจ และความสามารถด้านการติดตอ่ส่ือสารในทีม แตไ่ม่แตกตา่งกนัในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 

  วรรณวดี เนียมสกลุ (2545) ได้ศกึษาผลของการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ี

มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยับรมราชชนนี จงัหวดัอุตรดิตถ์ จํานวน 66 คน จดัเข้ากลุ่ม

ทดลอง 33 คน และกลุ่มควบคุม 33 คน โดยการสุ่มแบบจับคู่ตามระดับเกรดเฉล่ียของนักศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และแบบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาลหลงัได้รับการ

สอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสงูกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

และเม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ



 
 

55 

นกัศึกษากลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  ศิริพร มโนพิเชฐวฒันา (2547) ได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

แบบบูรณาการท่ีเน้นผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น เร่ือง ร่างกายมนุษย์ หลงัจากนัน้ได้

ศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะปฏิบตัิทางการเรียน 

คุณลักษณะและทักษะการทํางานของผู้ เรียน ภายหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

พฒันาขึน้ รวมถึงได้ศกึษาความคงทนในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็น

ผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง จงัหวดัสมทุรปราการ และโรงเรียนวชิรธรรม

สาธิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 51 และ 50 คน ตามลําดบั ผลการศกึษาพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้ เรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 70) มีคุณลักษณะและทกัษะท่ีพึง

ประสงค์ท่ีดีขึน้ ปฏิสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนัของผู้ เรียนมีการพฒันาท่ีดีขึน้ และผู้ เรียนท่ีได้เรียนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนมีความคงทนในการเรียนรู้ กลา่วคือ คะแนนผลการทดสอบภายหลงัการเรียน 

2 สปัดาห์ไมแ่ตกตา่งจากหลงัจบการเรียนทนัที 

  ประกายดาว ใจคําปัน (2549) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกเพ่ือ

สร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มท่ีศึกษาเป็นผู้ เรียนระดบัชัน้

อนบุาลท่ี 2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม อําเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 25 คน ผลการศกึษาพบว่าการ

เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทหลกัทําให้ผู้ เรียนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี และคะแนนด้านความเข้าใจเชิง

มโนทศัน์อยูใ่นระดบัดี 

  พรรณิภา กิจเอก (2550) ได้ทําการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ

ต่อวิชาเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวัดปทุมธานี ระหว่างการสอนโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงรุกกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

ปทมุวิไล จงัหวดัปทมุธานี จํานวน 103 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคมุ 53 คน ผล

การศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู

กวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่านกัเรียน

ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นมีเจตคติต่อวิชาเคมีดีกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การ

เรียนรู้แบบปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  สุชาดา นทีตานนท์ (2550) ได้ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบเชิงรุกท่ีมีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผู้ เรียนท่ีอายุระหว่าง 5-6 

ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ระดบัปฐมวยัท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
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อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ ซึ่งได้จากการสุ่ม 2 ขัน้ตอน คือ สุ่มแบบกลุ่มด้วยการจบัสลากมา 1 

ห้องเรียนจากทัง้หมด 7 ห้องเรียน และสุ่มอย่างง่ายมาจํานวน 15 คน เพ่ือกําหนดเป็นกลุ่มทดลองท่ี

ได้รับการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตัิจริงเป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 30-45 นาที ผล

การศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตัิจริงมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึน้

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

  จากแนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุกท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจยันําแนวคิดดงักล่าวมาเป็น

แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เน่ืองจาก

การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบและส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเอง ส่งผลให้

ผู้ เรียนมีความเข้าใจในมโนทศัน์ท่ีสอนอย่างลึกซึง้และถูกต้อง เกิดความคงทน (Bonwell; & Eison. 

1991; Salemi. 2001) รวมถึงส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง (Brandes; & Ginnis. 1986) จาก

แนวคิดดงักล่าวพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกจะนําไปสู่การพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ (Disciplined 

mind) ได้ นอกจากนีย้งัพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะความคิดระดบัสงูอย่างมี

ประสิทธิภาพ ชว่ยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินข้อมลูในสถานการณ์ใหม่ได้ดี (Bonwell; 

& Eison. 1991) ซึ่งประเด็นหลงันีจ้ะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เชิงรุกจะนําไปสู่การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมี

จิตแห่งการสงัเคราะห์สรรค์ (Synthesizing mind) ทัง้นีห้ลกัการของการเรียนรู้เชิงรุกท่ีนําไปใช้ในการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในชัน้เรียน เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ผู้ เรียน (Bonwell; & Eison. 1991) 

2. ผู้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสะท้อนคิด 

(Meyers; & Jones. 1993) 

 

 6.2  การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action learning) 

 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้นําแนวคิดเก่ียวการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning) มาเป็น

แนวคิดพืน้ฐานหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้จากการ

ปฏิบตัมีิสาระสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้
 

  ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

  แมคกิลและบีทตี ้(McGill; & Beaty. 1992: 17) ได้ให้คําจํากดัความของการเรียนรู้จาก

การปฏิบตัิว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และการสะท้อนความคิดอย่างต่อเน่ือง โดยการสนบัสนุนจาก
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สมาชิกในกลุม่ด้วยความตัง้ใจท่ีจะทําสิ่งตา่งๆ ให้สําเร็จ ผู้ เรียนแตล่ะคนเรียนรู้จากกนัและกนัด้วยการ

ปฏิบตังิานจริง กบัทัง้สะท้อนความคดิในเร่ืองประสบการณ์ของตนเอง  

  มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt. 2007: 96) ให้ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิว่า

เป็นกระบวนการท่ีกลุ่มกระทําและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ใน

ขณะเดียวกันก็มุ่งท่ีจะเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ และการเรียนรู้นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทกุคน

ในกลุม่และองค์กร 

  กาวิท (Gawith. 2000) กลา่วไว้วา่ การเรียนรู้จากการปฏิบตัิเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้

ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยนําหลักการในการค้นคว้าหาความรู้มาช่วยในการศึกษา 

รวบรวม ค้นคว้าข้อมลูในเร่ืองนัน้ๆ ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึน้ด้วย

ตนเอง ทัง้นีรู้ปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้นําเอาประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มา

ผนวกกับองค์ความรู้ใหม่ท่ีสร้างขึน้ โดยใช้ในขัน้ตอนในการจดัการกับข้อมูลให้เกิดเป็นระบบ และ

ผู้ เรียนสามารถนําข้อมลูมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยครูมีหน้าท่ีแนะนําและวางแผนแนวทางในการ

ค้นคว้าเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  หลักการของการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

  รีวานซ์ (Revans. 1982) นกัวิชาการชาวองักฤษเป็นผู้คิดริเร่ิมในการนําการเรียนรู้จาก

การปฏิบตัิมาใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเขาเสนอว่าการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การพฒันาการจดัการและพฒันาองค์กร ซึ่งหลกัการของการเรียนรู้จากการปฏิบตัินัน้สรุปเป็นสมการ

การเรียนรู้ได้ดงันี ้

    L           =              P             +          Q 

     (Learning)        (Programmed)       (Questioning) 

  เม่ือ  P   =  ความรู้ คําสอน คําชีแ้นะแบบดัง้เดมิท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทาง 

    Q   =  มมุมองท่ีได้จากการซกัถาม การสะท้อนคดิ 

  ตอ่มา มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt. 1999) ได้เพิ่มเติมสมการของรีวานซ์ให้มีความชดัเจน 

เป็นระบบท่ีมีความตอ่เน่ืองมากขึน้ ดงันี ้

    L           =         P          +           Q           +       R     +           I 

        (Learning)   (Programmed) (Questioning)    (Reflection)   (Implementation) 

  เม่ือ  R   =  การสะท้อนคดิ 

    I   =  การดําเนินการแก้ไข การทดลองเพ่ือเรียนรู้ 
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  จากสมการทัง้ของ Revans (1982) และ Marquardt (1999) สรุปได้ว่า การเรียนรู้จาก

การปฏิบตัิผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตัง้คําถาม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

สะท้อนคดิในเร่ืองท่ีกําลงัเรียนรู้ และมีการปฏิบตัคิวบคูก่นัไปในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ 
 

  องค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

  มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt. 2007: 96-98) ได้กลา่วไว้วา่จากประสบการณ์และผลจากการ

วิจยัในชว่งเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมาทําให้เขาได้ค้นพบว่าการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจะมีประสิทธิภาพสงูสดุ

ต้องประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบท่ีสําคญั ดงันี ้

1. ปัญหา (Problem) หมายรวมถึง ประเดน็ โครงการ ข้อสงสยั งานหรือภาระหน้าท่ี

ท่ีมีความสําคญัท่ีบุคคล ทีม หรือองค์กรต้องร่วมกันรับผิดชอบ ซึ่งประเด็นเหล่านีก่้อให้เกิดโอกาสใน

การเรียนรู้ร่วมกนั ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ และพฒันาทกัษะทัง้ของตนเอง ทีม และองค์กร 

2. กลุ่มหรือทีมของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning group or team) 

แก่นท่ีสําคัญของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ กลุ่มในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย

สมาชิก 4-8 คน โดยสมาชิกแตล่ะคนสนใจในปัญหาหรือประเด็นเดียวกัน ทัง้นีส้มาชิกในกลุ่มควรมี 

พืน้ฐานความรู้หรือประสบการณ์ท่ีต่างกัน เพ่ือก่อให้เกิดมุมมองในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและ

แปลกใหม ่

3. กระบวนการ (Process) จดุเน้นของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิอยู่ท่ีการตัง้คําถาม

และการสะท้อนคิด โดยเน้นท่ีการตัง้คําถามท่ีถูกต้องมากกว่าคําตอบท่ีถูกต้อง เน่ืองจากคําถาม

ก่อให้เกิดการสนทนาแลกเปล่ียนภายในกลุ่ม กระบวนการของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเร่ิมจากการตัง้

คําถามเพ่ือสร้างความชดัเจนของปัญหา จากนัน้จงึนําไปสูก่ารสะท้อนคดิและการระบแุนวทางท่ีเป็นไป

ได้ในการแก้ปัญหา และสดุท้ายคือการลงมือปฏิบตั ิ

4. ลงมือปฏิบตัิ (Take action) การเรียนรู้ท่ีแท้จริงจะไม่เกิดขึน้จนกว่าจะได้ลงมือ

ปฏิบตัจิริงตามท่ีวางแผนไว้  

5. พนัธะสญัญาท่ีจะเรียนรู้ (Commitment to learning) ในกระบวนการของการ

เรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง การเรียนรู้ มีความสําคญัเท่ากบัการลงมือปฏิบตัิ ดงันัน้จึงมีความสําคญัมาก

ท่ีกลุ่มจะต้องให้ความต่อเน่ืองในการค้นหาข้อมูล การสะท้อนผลการเรียนรู้ การวางแผนปฏิบตัิจริง 

และความพยายามในการประเมินผล 

6. ผู้ช่วยในการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning coach) มีบทบาทในการจดั

โครงสร้าง และออกแบบการประชมุกลุม่ การตัง้คําถาม และการสะท้อนคดิ ผู้ช่วยในการเรียนรู้จากการ

ปฏิบตัิจะช่วยสมาชิกสะท้อนสิ่งท่ีได้รับจากการส่ือสารภายในกลุ่ม ช่วยวางแผนการทํางานร่วมกัน 

รวมทัง้ชีใ้ห้เห็นถึงสิ่งท่ีต้องมุ่งไปให้สําเร็จเม่ือพบอุปสรรค ถือได้ว่าเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัสําหรับกลุ่ม



 
 

59 

เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีคอยส่งเสริมให้กลุ่มตัง้คําถามในประเด็นหรือมมุมองท่ีสําคญั และกระตุ้นให้เกิดการ

สะท้อนคดิภายในกลุม่ 

  สเปนส์ (Spence. 1998) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะต้องอาศัย

องค์ประกอบสําคญั 5 ประการ ดงันี ้

1. สภาพปัญหา (Problem) สภาพปัญหาท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้จะต้องมี

ความสําคัญต่อผู้ เรียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผลท่ีได้จากการแก้ปัญหาจะเป็นสิ่งสําคญัสําหรับ

ผู้ เรียน โดยในกระบวนการเรียนรู้ผู้ เรียนอาจเรียนรู้ในปัญหาเดียวกนั หรือเรียนตา่งปัญหากนัขึน้อยู่กบั

ส่วนท่ีขาดของผู้ เรียน นอกจากนีปั้ญหาท่ีเผชิดจะเป็นสิ่งเร่ิมต้นว่าผู้ เรียนจะต้องปฏิบตัิสิ่งใด (What to 

do) และใช้วิธีการอย่างไร (How to do) อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ไม่ควรท่ีจะได้รับการ

แทรกแซงจากองค์กรท่ีเป็นเจ้าของปัญหามากเกินไป 

2. กลุ่มคน (The set) หมายถึงกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีสมาชิกประมาณ 4-6 คน ท่ีรวมกลุ่ม

กนัเพ่ือแก้ปัญหา ซึง่ผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ รับคําปรึกษา ท่ีปรึกษา และผู้คดัค้าน สําหรับ

สมาชิกผู้ เรียนทกุคนในกลุม่ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญ แตค่วรจะมีความสามารถระดบัหนึ่ง และเข้า

ร่วมทัง้กระบวนการและเพ่ือให้มองปัญหาได้อยา่งละเอียด และครอบคลมุ สมาชิกแตล่ะคนควรท่ีจะมา

จากผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายด้าน  

3. เจ้าของงาน (The client) หมายถึง ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งจะต้องเข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุม่หรือเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร 

4. กลุ่มผู้ ให้คําปรึกษา (The set advisor) เป็นกลุ่มท่ีคอยอํานวยความสะดวกใน

กระบวนการเรียนรู้ บทบาทท่ีสําคญัท่ีสําคญั คือ เป็นผู้ เร่ิมต้นกระบวนการ หลงัจากนัน้กลุ่มผู้ เรียนจะ

เป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการเอง สําหรับการแสดงบทบาทในฐานะผู้ ให้คําปรึกษานัน้จะต้อง

พยายามสร้างกลุ่มให้เกิดความสามคัคีกนั โดยการอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้โดยการ

ปฏิบตัอิยา่งลกึซึง้  

5. กระบวนการ (Process) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการกําหนดประเด็นปัญหา การวิพากษ์

และตัง้สมมตฐิาน และการลงมือปฏิบตั ิ 
 

  ขัน้ตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

  เพดเลอร์ (McGill; & Beaty. 1992: 31; citing Pedler. 1986) ได้สรุปกระบวนการเรียนรู้

จากการปฏิบตัิไว้ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วิเคราะห์ประสบการณ์โดยการสงัเกตและการสะท้อนคิดเก่ียวกับ

สถานการณ์ท่ีผ่านมาว่าทําสิ่งใดลงไปและเกิดผลอย่างไร ขัน้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์นัน้

หลงัจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขัน้จดัทําแผนปฏิบตัิการตามความเข้าใจท่ีเกิดขึน้ใหม่ และขัน้ลง

มือปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ ซึง่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคดิของ Pedler สรุปเป็นภาพได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิตามแนวคิดของ Pedler 

ท่ีมา : McGill, Ian; & Beaty, Liz.  (1992).  Action Learning : A Practitioner’s Guide.                

London: Kagan Page. p.31 

 

  ไอเวอร์การ์ด (Ivergard. 2548: 55-56) ได้ระบุไว้ว่าการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจะมี

ประสิทธิผลก็ตอ่เม่ือมีข้อมูลย้อนกลบัอย่างเป็นระบบและอย่างตอ่เน่ือง มีเวลาให้สําหรับการสะท้อน

คดิ และได้เสนอขัน้ตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบตัไิว้ ดงันี ้

1. แบ่งกลุ่มผู้ เข้ารับการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน และควรมี

มากกวา่ 2 กลุม่ 

2. แตล่ะกลุม่ระบใุห้เป็นเอกฉนัท์วา่จะศกึษาประเดน็หรือปัญหาใด โดยประเด็นหรือ

ปัญหานัน้ทกุคนในกลุม่ต้องเข้าใจและยอมรับ 

3. ภาระงานของกลุ่ม ได้แก่ อธิบายสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา เสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปัญหา และระบแุผนดําเนินการอยา่งนัน้ในขัน้ทดลองเพ่ือแก้ปัญหา 

4. แต่ละกลุ่มจัดทําแผนเป็นโครงการ ระบุเป้าหมายผลผลิต การดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ 

1. ประสบการณ์ 

การสงัเกตและการสะท้อนคิด

เก่ียวกบัสถานการณ์เพ่ือวเิคราะห์   

สิง่ท่ีกระทําและผลท่ีเกิดขึน้ 

3. การวางแผน 

วางแผนปฏิบตัิการตามความเข้าใจ  

ท่ีเกิดขึน้ใหม ่

2. เกิดความเข้าใจ 

เกิดความเข้าใจใหมต่อ่สถานการณ์

นัน้ อนัเป็นผลมาจากการวิเคราะห์

ประสบการณ์ 

4. การลงมือปฏิบตั ิ

การลงมือปฏิบตัติามแผน 



 
 

61 

5. เตรียมการนําเสนอ การอภิปรายในท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือระดมสมองร่วมกนักําหนด

ตวัชีว้ดัความสําเร็จ วิธีการตรวจสอบความสําเร็จและความเส่ียงท่ีอาจทําให้เกิดขึน้ และส่งผลให้เกิด

ความล้มเหลว 

6. กําหนดชว่งของการแจ้งข้อมลูย้อนกลบั ซึง่ควรจะครอบคลมุประเดน็ 2-4 

7. ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ยในการเรียนรู้จากการปฏิบตัิของกลุ่ม ควรแนะนําระบบการ

ให้คะแนนท่ีจะใช้ในชว่งของการแจ้งผลสะท้อนกลบั 

  กาวิท (Gawith. 2000) ได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตัิโดยอาศยัแนวคิดจาก 

Resource-based Learning Theory ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการค้นคว้าข้อมลูเป็นสําคญั และ

รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตัินีจ้ะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการสร้างองค์ความรู้ และการ

จดัการกบัข้อมลูได้เป็นอย่างดี โดยรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตัิของกาวิท แบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอน 

ดงันี ้

1. ขัน้การตดัสินใจ (Deciding) เป็นการตดัสินใจร่วมกันระหว่างครูกับผู้ เรียน เพ่ือ

หาหวัข้อในการเรียนรู้ร่วมกนั ผู้ เรียนมีโอกาสเสนอหวัข้อการเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะเรียน โดยใน

ขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1.1  สํารวจตวัเองและปัญหา ซึ่งในขัน้ตอนนีต้้องมีประเด็นสําคญัท่ีต้องพิจารณา 

ดงันี ้เร่ืองท่ีค้นคว้ามีอะไรบ้าง เวลาท่ีใช้ในการค้นคว้า ประเภทของผลงานท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 

1.2  การระดมความคิด เป็นการระดมความคิดในเร่ืองท่ีต้องการค้นคว้า โดย

เขียนออกมาเป็นแผนผังความคิด ซึ่งแผนผังความคิดผู้ เรียนจะได้คําหลกั (Key word) ของเร่ืองท่ี

ต้องการศกึษาค้นคว้า 

1.3  กําหนดขอบเขตเร่ืองท่ีต้องการค้นคว้า จากการสํารวจตัวเองและปัญหา

เพ่ือให้ชดัเจนในเร่ืองท่ีผู้ เรียนต้องการศึกษา จะมีการตัง้คําถามสําคญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจ เช่น ใคร 

ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร ทําไม เป็นต้น 

1.4  การวางแผนการทํางาน เป็นการกําหนดแผนการทํางาน เพ่ือให้การค้นคว้า

ในแตล่ะขัน้ตอนเป็นไปตามเวลาท่ีกําหนด 

2. ขัน้การค้นคว้าหาข้อมูล (Finding) ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะมีโอกาสในการค้นคว้า

หาข้อมลูหลงัจากท่ีตดัสินใจเลือกหวัเร่ืองหรือประเด็นท่ีต้องการศกึษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลมามากท่ีสดุ ซึ่ง

การค้นคว้าอาจทําได้หลายวิธีการ เชน่ ห้องสมดุ อินเตอร์เนท ซีดีรอม การสมัภาษณ์ เป็นต้น และในขัน้

นีผู้้ เรียนสามารถใช้คําหลกั (Key word) ท่ีได้ในขัน้ท่ี 1 มาชว่ยในการค้นคว้าหาข้อมลู  

3. ขัน้การใช้ข้อมูล (Using) จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ผู้ เรียนจะต้องนํา

ข้อมลูเหลา่นัน้มาเรียบเรียง จดัเก็บ และตดัข้อมลูท่ีไมจํ่าเป็นออก  
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4. ขั้นการบันทึกข้อมูล (Recording) เม่ือได้ข้อมูลท่ีจําเป็นแล้ว ผู้ เรียนนําข้อมูล

เหลา่นัน้มาบนัทกึ โดยจะต้องจดักระทําให้เป็นหมวดหมูแ่ละเป็นระบบเพ่ือให้ง่ายตอ่การนําข้อมลูไปใช้ 

โดยอาจนําข้อมลูมาจดัทําเป็นผงัความคดิในรูปของแบบฟอร์ม แผนผงั ตาราง เป็นต้น 

5. ขัน้การนําเสนอข้อมูล (Presenting) เป็นการนําเสนอข้อมูลให้เห็นภาพรวมของ

งานท่ีค้นคว้า ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี เช่น จดัทําแผ่นพบั แผ่นโปสเตอร์ จดับอร์ด ทําเป็นหนงัสือเล่มเล็ก 

นําเสนอในโปรแกรม Power Point  เป็นต้น  

6. ขัน้การประเมินผล (Evaluation) ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะได้มีโอกาสทบทวนผลงาน

ของตนเองว่าตัง้แต่ขัน้ตอนท่ี 1 นัน้ผู้ เรียนประสบปัญหาอย่างไรบ้าง ทัง้นีก้ารประเมินผลอาจทําได้

หลายทางไมว่า่จะเป็นให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง ให้เพ่ือนประเมิน หรือผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
 

  ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงปฏิบตัิและสะท้อนคิด

ด้วยตนเอง ซึง่สามารถสรุปถึงประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบตัไิด้ ดงันี ้

1. ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพราะการเรียนรู้มีลักษณะให้ผู้ เรียนเรียนรู้เพ่ือ

แก้ปัญหาของตนเอง ผู้ เรียนจงึสนใจการเรียนรู้มากขึน้ (Mumford. 1991) 

2. ผู้ เรียนเกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้ และการจัดการกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

(Gawith. 2000) 

3. พฒันาระบบการคดิ การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกให้มีความคิดสร้างสรรค์ (วีระวฒัน์ 

ปันนิตามยั. 2545) 
 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

  บทัเทอร์ฟิลด์ (Buterfield. 1999) ได้ทําการวิจยัแบบกรณีศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้จาก

การปฏิบตัิท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทัง้ด้านการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลท่ีเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้จากการปฏิบตัิสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ใหม่ของตนเองในการแก้ปัญหา สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง โดยครูและท่ีปรึกษาเห็นถึง

ความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ สิ่งท่ีสงัเกตได้ชดัเจน คือ มีการถามคําถามด้วยความเข้าใจท่ีลึกซึง้ การเรียนรู้

และการประยุกต์ใช้เกิดขึน้อย่างเป็นทางการและอิสระ การติดตามผู้ เรียนพบว่าสร้างสิ่งแวดล้อมการ

เรียนรู้จากการปฏิบตัิท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการในทนัที โดยการประยกุต์ใช้จะเกิดขึน้น้อย ถ้าขาด

ผู้สอนท่ีคอยแนะนํา 

  Van Schuyver (2004) ได้ศกึษาประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีได้รับ

จากการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิท่ีมหาวิทยาลยัเวอร์จิเนียและมหาวิทยาลยัจอร์เจีย 
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โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รายงานสิ่งท่ีได้เรียนรู้ การค้นพบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ 

วิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในการทําโครงการ การทํางานหรือการพฒันา

ตนเอง และประเภทการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาได้รับ จากการศึกษาในครัง้นีพ้บว่า การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้เกิด

อย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการท่ีอิสระ โดยเฉพาะการได้เรียนรู้จากการถามคําถามท่ีลึกซึง้ ได้

เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และพบว่าการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาบุคคลและ

องค์กร 

  จินตนา งามเจริญมงคล (2547) ได้ทําการวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

Action learning เพ่ือพฒันาทกัษะการสร้างความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มเป้าหมายในการทําวิจยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 จํานวน 17 คน ในการวิจยัได้ใช้เทคนิคการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งมี

วงจรการปฏิบตั ิ4 วงจร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการสอนจํานวน 8 แผน แบบบนัทึก

ประจําวันของครู แบบสัมภาษณ์นักเ รียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบประเมินทกัษะการสร้างองค์ความรู้ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ด้านเนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบ Action learning ในการพฒันา

ทกัษะการสร้างองค์ความรู้สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้หน้าท่ี

พลเมืองและการดําเนินชีวิตในสงัคม มีการพฒันาการสร้างองค์ความรู้เพิ่มขึน้ทกุทกัษะในทกุวงจร  

 

 จากแนวคิดของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้จาก

การปฏิบตัสิง่เสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้

เป็นอย่างดี (Gawith. 2000) ส่งผลให้ผลเรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) ซึ่ง

หลกัการของการเรียนรู้จากการปฏิบตัท่ีิจะนําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในครัง้นี ้คือ 

1. เน้นการทํางานเป็นกลุม่ เพ่ือแก้ปัญหาหรือศกึษาในประเดน็ท่ีสนใจ โดยในกลุ่มจะต้องให้

ความตอ่เน่ืองในการค้นหาข้อมลู การสะท้อนผลการเรียนรู้ การวางแผนปฏิบตัิจริง และความพยายาม

ในการประเมินผล (Marquardt. 2007) 

2. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตัง้คําถาม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนคิดในเร่ืองท่ีกําลงัเรียนรู้ 

และมีการปฏิบตัคิวบคูก่นัไปในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ (Marquardt. 2007) 

3. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศกึษา ค้นคว้าหาข้อมูล 

เรียบเรียง จดัเก็บ นําเสนอ และประเมินผลการศกึษาค้นคว้า (Gawith. 2000) 
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 6.3 การเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-based approach) 

  การเรียนรู้แบบตกผลึกพฒันาขึน้จากการบรูณาการแนวคิดทางการศกึษา 4 แนวคิดเข้า

ด้วยกัน ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีมีขัน้ตอนชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินการสอนในชัน้เรียนได้ดงันี ้(ไพฑรูย์ สินลารัตน์ และคณะ. 2550: 52-58) 
 

  แนวคิด ทฤษฎี : รากฐานการพัฒนาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ตกผลึก 

1. การเรียนรู้แบบกํากบัตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีจดุเร่ิมต้นจากแรงจงูใจท่ีเกิดขึน้ในตวั

ผู้ เรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมุ่งหวงัจะศึกษาในประเด็นท่ีตนสนใจใฝ่รู้ โดยมีการกําหนดเป้าหมาย 

วางแผน ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความ

กระตือรือร้น และรู้จกัรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน 

2. การเรียนรู้แบบนําตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี

การตัง้เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง ทัง้นีผู้้สอนมีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาและจดัเตรียมแหล่งข้อมูลท่ีเอือ้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ 

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนตัง้แต ่4 คนขึน้ไป ร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม 

โดยแตล่ะคนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจน และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทํางานร่วมกนั ทัง้นีส้มาชิกในกลุ่มอาจมี

ระดบัสติปัญญา ความสนใจ หรือเพศท่ีต่างกัน การจดักาเรียนการสอนแบบร่วมมือนีเ้ช่ือว่าจะทําให้

ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกัน มีการพฒันาสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิก

เรียนรู้ท่ีจะเปิดใจรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะสนบัสนนุและให้กําลงัใจแก่กนั นอกจากนี ้

การทํางานกลุ่มยงัเอือ้ให้สมาชิกเห็นความสําคญัของแต่ละคน เพราะเช่ือว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ

ความสําเร็จ 

4. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมพลงั เป็นการเรียนรู้ท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร่วมกัน

ศกึษาในเร่ืองท่ีสมาชิกในกลุม่ให้ความสนใจ เป็นการเรียนแบบชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
 

  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก 

  การสอนแบบตกผลึก คือ การสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอนัเกิดจาก

การตกผลึกทางความรู้และความคิด ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้ ตัง้แต่การกํากับ

ตนเองในการเป็นผู้ เลือกประเดน็ท่ีสนใจจะศกึษาด้วยตนเอง การเรียนแบบนําตนเองโดยเป็นผู้ รวบรวม

ข้อมูล ทําความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อความรู้นัน้ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน

ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนในชัน้และครู โดยการอภิปราย โดยครูเป็นผู้สนบัสนนุการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน โดยเป็นผู้ นําเสนอประเด็นทัง้หมดในกรอบของรายวิชา ให้ข้อมลูเพิ่มเติมและข้อมูล
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ป้อนกลบัโดยวิเคราะห์จากผลงานท่ีนําเสนอร่วมกบัผู้ เรียน และคอยสอดแทรกทกัษะการคิด คา่นิยม

และจริยธรรมให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน และกรณีท่ีเป็นงานกลุ่มผู้ เรียนจะได้ฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย 

ดงันัน้ หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลกึจงึประกอบด้วยหลกัการ  3 ด้าน คือ 

1. ด้านการตกผลกึทางความรู้ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีตนเรียนและสนใจอยา่งลกึซึง้ 

2. ด้านการตกผลึกทางความคิด จากการพิจารณาไตร่ตรอง สะท้อนความคิดและการ

อภิปรายร่วมกนั 

3. ด้านการนําเสนอผลการตกผลึกทางความรู้และความคิด เพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็น

รายงานเชิงวิชาการท่ีค้นคว้าจากแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์จนเป็น

ข้อความรู้ในประเดน็ท่ีศกึษาอยา่งลึกซึง้ และมีการอ้างอิงแหล่งข้อมลูอย่างถกูต้องตามหลกัการอ้างอิง

ข้อมลู 
 

  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก 

  ภายใต้กรอบหลกัการ วตัถุประสงค์หลกัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก คือ 

มุ่งพฒันาให้บุคคลเป็นผู้ รู้ทนันําโลกเป็นหลกั โดยให้เป็นผู้ มีความรู้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ได้ฝึกทกัษะ

การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดลักษณะเรียนรู้ชํานาญ เช่ียวชาญปฏิบตัิ สามารถนําความรู้ไปใช้รวมพลัง

สร้างสรรค์สงัคม และเป็นผู้ตระหนกัในคณุคา่ของอตัลกัษณ์ไทย 
 

  ขัน้การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก 

  ขัน้การจดัการเรียนการสอนแบบตกผลึก กําหนดขึน้จากวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ซึ่งมี 4 

ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวางแผนและเรียนรู้ : การเรียนรู้แบบกํากับตนเองและการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

ประกอบด้วย การวางแผนการเรียนรู้ การเลือกประเด็นท่ีสนใจ และวางโครงร่าง การศึกษาค้นคว้า

ข้อมลูจากแหล่งการเรียนรู้มากกว่า 1 แหล่ง และการเขียนรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานเชิง

วิชาการ 

2. การนําเสนอและอภิปราย : การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน 

ประกอบด้วยการนําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าในชัน้เรียน และการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน และการ

นําข้อมลูจากการอภิปรายไปปรับแก้ไขงานเขียน 

3. การประมวลและปรับแก้ : การเรียนแบบกํากับตนเองและการเรียนแบบนําตนเอง 

ประกอบด้วย การประมวลรวบรวมข้อมลู และการปรับแก้ไขงานเขียน 
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4. การตกผลึก : การเรียนแบบกํากับตนเองและการเรียนแบบนําตนเอง ประกอบด้วย

การนําเสนองานท่ีปรับแก้ไขแล้วตอ่ชัน้เรียนเพ่ืออภิปรายร่วมกัน การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองตาม

โครงการ และการสรุปผลการทํางานเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ 

 จากแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมุ่งแสวงหาข้อความรู้ท่ีตนสนใจจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยมี

การจดัการข้อความรู้ผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินคา่ จนเกิดความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ สามารถส่ือสารสิ่งท่ีตนเข้าใจผ่านงานเขียนเชิงวิชาการ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) ซึ่งเม่ือนํา

แนวคิดนีไ้ปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนีแ้ล้ว น่าจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่ง

การสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) และจิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind) นอกจากนีรู้ปแบบ

การเรียนการสอนแบบตกผลกึยงัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัข้อความรู้ท่ีค้นพบผ่าน

การอภิปรายร่วมกนักบัครูและผู้ อ่ืนในชัน้เรียน กระบวนการดงักล่าวนีช้่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการตก

ผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศึกษา ในประเด็นนีผู้้ เรียนก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่ง

วิทยาการ (Disciplined mind)  

 ส่วนหลกัการของการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีจะนําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนในครัง้นี ้คือ  

1. ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้ ตัง้แตก่ารกํากบัตนเองในการเป็นผู้ เลือก

ประเดน็ท่ีสนใจจะศกึษาด้วยตนเอง เป็นผู้รวบรวมข้อมลู ทําความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสงัเคราะห์

ข้อความรู้นัน้ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนด้วยตนเอง (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) 

2. ผู้ เรียนจากการพิจารณาไตร่ตรอง สะท้อนความคิดและการอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ได้

ผลผลิตเป็นรายงานเชิงวิชาการท่ีค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์จนเป็นข้อความรู้ในประเดน็ท่ีศกึษาอยา่งลกึซึง้ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) 

 

 6.4  การสะท้อนคิด (Reflection) 

  แนวคิดเก่ียวกบัการสะท้อนคิดถกูนําเสนอโดยจอห์น ดยุ (John Dewey) ในปี ค.ศ.1933

โดยเขาได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดเก่ียวกับการสะท้อนคิดไว้ในหนังสือ How we think ว่าเป็น

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการทํางาน และเม่ือนําแนวคิดนีม้าใช้ในทางการศกึษา

การสะท้อนคดิก็จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ความคดิพินิจพิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรองในการ

จดัการเรียนรู้อยา่งรอบคอบ ได้แก่ การกําหนดจดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ การเลือกรูปแบบหรือ

เทคนิคการจดัการเรียนรู้ การเลือกใช้ส่ือวสัดอุปุกรณ์ ลําดบัขัน้ของการจดัการเรียนรู้ ประสบการณ์การ
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เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะได้รับ รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการสะท้อนผลของการ

จดัการเรียนรู้ของผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
 

  ความหมายและหลักการของการสะท้อนคิด 

  การสะท้อนคดิเป็นการคดิพิจารณาการปฏิบตั ิและการเรียนรู้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ เรียนสามารถปรับเปล่ียนความรู้และทักษะของตน การสะท้อนคิดอาจทําเป็นการส่วนตวัหรือทํา

ร่วมกนัเป็นกลุ่มก็ได้ (Henniger. 2004: 366) การสะท้อนคิดช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้

จากประสบการณ์ นําไปสู่การพัฒนาตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ (Johns. 2000: 34) การสะท้อนคิดเปรียบเสมือนวิธีการท่ีช่วยให้ครูใช้ทกัษะของ

ตนชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และนําไปสูค่วามเข้าใจอยา่งแท้จริง (Loughran. 1996: 4) 

  ไบเลย์; เคอร์ติส และนนูนั (Bailey; Curtis; & Nunan. 2001: 22-33) ได้กล่าวไว้ว่า

หลักการสําคญัของการสะท้อนคิดประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้ (Self awareness) หมายถึง 

ความสามารถในการสํานึกและตักเตือนตนเองในเร่ืองท่ีตัง้ใจไว้ และ 2) การสังเกตตนเอง (Self 

observation) หมายถึง การสงัเกต ประเมิน และจดัการกบัพฤติกรรมของตนเอง โดยมีเป้าหมายท่ีจะ

เข้าใจและควบคมุพฤตกิรรมของตนได้ดีขึน้ ทัง้นี ้การสงัเกตตนเองจะชว่ยให้ตระหนกัรู้ในตนเองมากขึน้ 

การสะท้อนคดิจงึเป็นกระบวนการสําคญัและจําเป็นอย่างย่ิงท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ และตระหนกัถึงการ

เรียนรู้ของตนเอง 

  ดยุ (Dewey. 1933: 28-33) ได้อธิบายไว้ว่าการท่ีบุคคลจะเป็นผู้ ท่ีสะท้อนคิดได้ดีนัน้

จะต้องมีลกัษณะท่ีสําคญั ดงันี ้

1. การเปิดกว้างทางความคิด (Open-mindedness) เป็นความสามารถในการพิจารณา

ปัญหาด้วยวิธีใหม่หรือวิธีท่ีแตกต่าง เป็นการเปิดรับความคิดใหม่ คนท่ีเปิดกว้างทางความคิดย่อม

พร้อมท่ีจะรับฟังสิ่งต่างๆ มากกว่าท่ีจะยึดมัน่ในมุมใดมุมหนึ่ง เป็นบุคคลท่ีกระตือรือร้น และเป็นผู้ ท่ี

พยายามตัง้ประเดน็คําถามสําหรับตนเองอยูเ่สมอ 

2. การมีใจทุ่มเท (Whole-heartedness) เป็นคณุลกัษณะท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งโดยตลอด เป็นการแสดงความสนใจอย่างทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคิดเพ่ือให้ได้รับรู้ใน

เร่ืองท่ีมีใจจดจ่ออยู่นัน้ บุคคลท่ีมีใจทุ่มเทย่อมเกิดคําถามขึน้มากมาย ซึ่งจะนําไปสู่ความพยายาม

อยา่งแรงกล้าท่ีจะเรียนรู้ 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นสิ่งท่ีเก่ียวพนักบัการพิจารณาถึงผลการกระทํา 

เป็นการค้นหาสาเหต ุค้นหาความหมายวา่สิ่งใดควรคา่แก่การเรียนรู้ และสิ่งใดมีคา่ท่ีจะเช่ือ รวมถึงเป็น

การสร้างแนวคดิท่ีหลากหลายและพร้อมรับผลท่ีเกิดขึน้ทัง้ในด้านบคุคล วงการวิชาการ และสงัคม 
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  ขัน้ตอนการสะท้อนคิด 

  แมกเคย์ (McKay. 2002: 6-9) ได้สรุปขัน้ตอนการสะท้อนคดิไว้ทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การระบปัุญหา งาน หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งมีแง่มมุให้คิดและต้องการนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลง ขัน้ตอนนีเ้กิดขึน้จากการสงัเกตเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

2. วิเคราะห์ธรรมชาติของปัญหา งาน หรือเหตกุารณ์ท่ีระบ ุเพ่ือพิจารณาสาเหตท่ีุทําให้

เกิดปัญหา พิจารณาสาเหตท่ีุเป็นไปได้ 

3. รวบรวมข้อมูลท่ีช่วยให้คิดหาวิธีการท่ีแตกต่างและหลากหลายในการจัดการกับ

ปัญหา งาน หรือเหตกุารณ์นัน้ 

4. แก้ปัญหาตามสมมตฐิานท่ีวิเคราะห์ได้จากข้อมลูท่ีรวบรวมมา 

  ยอร์ค-แบร์ และคณะ (York-Barr; et al. 2001: 46-47) ได้เสนอการตัง้คําถามเพ่ือการ

สะท้อนคดิในระดบับคุคล ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตัง้คําถามเก่ียวกบัสภาวะปัจจบุนั เชน่ 

1.1 เราได้ทําอะไรลงไปแล้ว 

1.2 การกระทําของเราในอดีตได้ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง 

1.3 สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดรอบตวัเรามีอะไรบ้าง เราคือใคร มีหน้าท่ีทําอะไร เกิดเหตกุารณ์

อะไรบ้างในแตล่ะวนั มีสิ่งผิดปกตอิะไรเกิดขึน้บ้าง 

2. การตัง้คําถามเชิงเหตผุลท่ีเน้นการวิเคราะห์ เชน่ 

2.1 เพราะเหตใุดเราจงึคดิเชน่นี ้

2.2 เพราะเหตใุดเราจงึเลือกวิธีการกระทําเชน่นี ้

2.3 เพราะเหตใุดคนอ่ืนๆ จงึคดิและกระทําเชน่นัน้ 

3. การตัง้คําถามเชิงสรุปรวมและการประยกุต์ใช้ เชน่ 

3.1 เราเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหลา่นี ้

3.2 เราจะพฒันาสิ่งท่ีเราต้องการได้อยา่งไร 

3.3 สิ่งตา่งๆ จะเปล่ียนความคดิและพฤตกิรรมของเราในอนาคตอยา่งไร 

3.4 ยงัมีประเดน็อ่ืนๆ ท่ีต้องคดิอีกหรือไม ่

4. การตัง้คําถามเชิงปฏิบตักิาร เชน่ 

4.1 ยงัมีคนอ่ืนๆ ท่ีเราจะขอความคดิเห็นอีกหรือไม่ ถ้ามีเขาคือใคร และเราจะขอรับ

ความชว่ยเหลืออะไรจากเขา 

4.2 เราต้องการประสบความสําเร็จอยา่งไร 

4.3 เราจะดําเนินการอยา่งไรให้ประสบความสําเร็จ 
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  เซเกอร์ และรีเมอร์ (Remer. 2007: 227-230; citing Saeger; & Remer. 2001. GURU: 

Reflective Practice for Experiential Learning) ได้นําเสนอกระบวนการสะท้อนคิดท่ีเรียกว่า GURU 

โดยกระบวนการนีเ้ป็นการรวมแนวคดิของการสะท้อนคิดทัง้การสะท้อนคิดระหว่างการปฏิบตัิ และการ

สะท้อนคดิหลงัการปฏิบตัิเข้าด้วยกนั กระบวนการ GURU ประกอบด้วยชดุของคําถามท่ีช่วยให้ผู้ เรียน

ได้วิเคราะห์สถานการณ์ขณะนัน้ เพ่ือนําไปสู่การสรุป การวางแผน และการนําไปใช้ ซึ่งชดุของคําถาม

ประกอบด้วยคําถาม 4 ประเภท ได้แก่ คําถามประเภทพืน้ฐาน (Ground questions) คําถามประเภท

ความเข้าใจ (Understand questions) คําถามประเภทการปรับปรุง (Revise questions) และคําถาม

ประเภทการนําไปใช้ (Use questions) เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ตา่งๆ ผู้ เรียน และผู้สอนสามารถใช้

คําถามเหลา่นีเ้พ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์นัน้ ซึง่คําถามแตล่ะประเภทมีรายละเอียด ดงันี ้

  คําถามประเภทพืน้ฐาน (Ground questions) เป็นคําถามท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนจดจําเหตกุารณ์ 

และระลกึถึงข้อมลูพืน้ฐาน เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบและแลกเปล่ียนประสบการณ์พืน้ฐานร่วมกนั 

  คําถามประเภทความเข้าใจ (Understand questions) คําถามประเภทนีมุ้่งออกแบบมา

เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจสถานการณ์ในบริบทท่ีกว้างขึน้ ข้อคําถามจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนระบคุวามเหมือนและ

ความแตกต่างทัง้ใน และระหว่างเหตกุารณ์ แนวคิด หรือการปฏิบตัิงาน การถามคําถามในขัน้นีทํ้าให้

ผู้ เรียนเกิดความชดัเจนในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และสร้างเป็นข้อสรุปในนยัทัว่ไป 

  คําถามประเภทการปรับปรุง (Revise questions) เป็นคําถามท่ีให้ผู้ เรียนได้คิดเก่ียวกับ

การดดัแปลงหรือการปรับปรุงแก้ไข โดยข้อคําถามจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนพิจารณาว่าจะกระทําอย่างไรถ้า

สถานการณ์หรือข้อมูลแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งจุดเน้นของการใช้คําถามประเภทนี ้คือ เม่ือมี

โอกาสท่ีจะปรับปรุงหรือดดัแปลงความคดิ ทศันคต ิหรือพฤตกิรรม จะปรับปรุงหรือดดัแปลงอะไรบ้าง 

  คําถามประเภทการนําไปใช้ (Use questions) คําถามประเภทนีช้่วยให้ผู้ เรียนวาง

แผนการปฏิบตัใินครัง้ตอ่ไป และวางแผนการใช้สิ่งท่ีได้เรียนรู้ ข้อคําถามช่วยให้ผู้ เรียนได้คิดเก่ียวกบัสิ่ง

ท่ีต้องการทําเม่ือเจอกับข้อมูลหรือสถานการณ์ใหม่ โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พิจารณาว่าจะนําสิ่งท่ีได้

เรียนรู้ไปใช้อยา่งไร หรือจะดดัแปลงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัอยา่งไร 

  แอทคินส์และเมอร์ฟ่ี (Atkins; & Murphy. 1993: 1989-1990) ได้แบ่งกระบวนการ

สะท้อนคดิ ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

  ระยะท่ี 1 การตระหนกัรู้ในตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกและความคิดท่ีไม่สขุสบาย (Self-

awareness of uncomfortable feeling and thoughts) ระยะนีจ้ะเป็นการสะท้อนคิดท่ีเกิดจากการ

รับรู้ถึงความคดิท่ีไมส่ขุสบายภายในท่ีรับรู้ได้ด้วยตนเอง ระยะนีต้้องอาศยัทกัษะเก่ียวกบัการตระหนกัรู้

ในตนเองมาวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้มีผลต่อตนเองหรือเป็นผลท่ีทําให้เกิดสถานการณ์นี ้

อย่างไร นอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัทกัษะในการจดจํารําลึกถึงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความรู้สึกไม่สุข
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สบายดงักลา่ว โดยเฉพาะเหตกุารณ์ท่ีสะดดุใจและสรุปออกมาด้วยการพรรณนาโดยออกมาเป็นคําพดู

หรือการเขียนเพ่ือสะท้อนความคดิของตนเองให้ชดัเจน 

  ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของความรู้สึกและความรู้ท่ีมีตอ่สถานการณ์ (Critical 

analysis of feelings and knowledge) ระยะนีบ้คุคลจะวิเคราะห์เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ว่ามี

โครงสร้างเป็นอยา่งไร และตรวจสอบความรู้สกึของตนเองท่ีมีตอ่สถานการณ์นัน้ๆ โดยอาจจะใช้ความรู้

เดิมท่ีมีอยู่หรือประยุกต์ความรู้จากท่ีต่างๆ มาอธิบาย การวิเคราะห์นีต้้องอาศัยการรวบรวมหา

ความสมัพนัธ์และเหตผุลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยอาจนําไปสู่การตรวจสอบและสร้าง

ความรู้ใหมข่องสถานการณ์นัน้ๆ ก็ได้ 

  ระยะท่ี 3 การพัฒนามุมมองหรือความคิดใหม่ (New perspective) ระยะนีเ้ป็นการ

พฒันามุมมองหรือความคิดใหม่บนสถานการณ์นัน้ๆ ซึ่งผลลพัธ์ท่ีได้ คือ การเรียนรู้อนัก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของความรู้และทศันะคติ อาจนําไปสู่การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมตามมา ในระยะนี ้

จําเป็นต้องอาศยัทักษะการสังเคราะห์ (Synthesis) เพ่ือผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเพ่ือ

สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาและทํานายผลท่ีจะเกิดขึน้ตามมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทําให้เกิด 

ผลลพัธ์ท่ีสําคญัจากการสะท้อนคดิ นัน่คือ การพฒันามมุมองใหม ่ 

  จากกระบวนการสะท้อนคดิทัง้ 3 ระยะ แสดงเป็นแผนภาพได้ดงัภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  กระบวนการสะท้อนคดิด้วยตนเอง 

ท่ีมา : Atkins, S.; & Murphy, K. (1993). Reflection : A Review of the Literature. Journal of 

Advanced Nursing. 18(8).  p.1190 

 

การตระหนกัรู้ในตนเอง 

การรับรู้ถึงความรู้สกึและความคดิท่ีไมส่ขุสบาย 

การวเิคราะห์สถานการณ์ของความรู้สกึ 

และความรู้ท่ีมีตอ่สถานการณ์ 

การพฒันามมุมองหรือความคิดใหม ่
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  แอทคนิส์และเมอร์ฟ่ี (Atkins; & Murphy. 1993: 1990-1991) ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า 

ในกระบวนการสะท้อนคิดจะต้องอาศยัทกัษะท่ีจําเป็นในระยะต่างๆ คือ ทกัษะด้านการตระหนกัรู้ใน

ตนเอง การพรรณนา การสงัเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ

ทกัษะในแตล่ะระยะของการสะท้อนคดิด้วยตนเอง ดงัภาพประกอบ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  ทกัษะท่ีสําคญัในการสะท้อนคิดด้วยตนเอง 

ท่ีมา : Atkins, S.; & Murphy, K. (1993). Reflection : A Review of the Literature. Journal of 

Advanced Nursing. 18(8).  p.1191 

 

  การส่งเสริมการสะท้อนคิด 

  กิจกรรมสะท้อนคิดสามารถทําได้ทัง้ เ ป็นการสะท้อนคิดรายบุคคล ( Individual 

reflection) การสะท้อนคิดเป็นคู ่(Reflection with partners)  การสะท้อนคดิเป็นกลุ่มหรือทีมเล็กๆ 

(Reflection in small groups and teams) (York-Barr; et al.; 2001: 13-19) โดยเทคนิคหรือกลยทุธ์ท่ี

นํามาใช้ในการส่งเสริมการสะท้อนคิดสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 

(Journal Writing)  กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) การเขียนแผนผงัการสะท้อนคิด (Reflection 

mapping) การสนทนาโต๊ะกลม (Reflection roundtables) การใช้บตัรคํา (Talking cards) กิจกรรม

หมวกหกใบ (Six hats) การทําแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (York-Barr; et al. 2001; Brockbank; & 

McGill. 2007; Walker. 1994) ซึ่งการวิจยัในครัง้นีมี้การใช้กิจกรรมการสะท้อนคิดทัง้ท่ีเป็นรายบคุคล 

และเป็นกลุ่ม โดยเทคนิคท่ีนํามาใช้ในกระบวนการสะท้อนคิด ได้แก่ การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ และ

กิจกรรมสนุทรียสนทนา 

การตระหนกัรู้ในตนเอง 

การพรรณนา 

การวเิคราะห์ 

การสงัเคราะห์ 

การประเมินผล 

การตระหนกัรู้ในตนเอง การรับรู้ถึง

ความรู้สกึและความคิดท่ีไมส่ขุสบาย 

การวเิคราะห์สถานการณ์ของความรู้สกึ

และความรู้ท่ีมีตอ่สถานการณ์ 

การพฒันามมุมองใหม ่
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   การเขียนบันทกึการเรียนรู้ (Journal writing) 

   การเขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์และสะท้อนผล

การเรียนรู้ของตนเอง ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบ้าง ไม่รู้เก่ียวกบัอะไรบ้าง ค้นพบปัญหาเพ่ือ

เช่ือมโยงความรู้และความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีได้รู้และประสบการณ์เดิมค้นพบปัญหาเพ่ือเช่ือมโยง

ความรู้และความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีได้รู้และประสบการณ์เดิม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เข้าใจในสิ่งท่ี

ตนเองได้เรียนรู้ อีกทัง้ช่วยให้ครูได้รับรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้และเจตคติของผู้ เรียน (Mayer; & Hillman. 

1996: 428; Hoskisson; & Tompkins. 1987: 214; Aim. 1996: 113) อมรรัตน์ บบุผาโชติ (2546: 12) 

ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เขียนสะท้อนเก่ียวกับ

ประสบการณ์หรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ทัง้ในด้านเนือ้หาความรู้สึกต่อการเรียน ข้อสงสัย หรือคําถาม โดย

สามารถเขียนได้อยา่งอิสระและใช้ภาษาของตนเอง ทําให้สามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเองตอ่

การเรียนรู้ได้ 

   การเขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ผู้ เรียนและผู้สอนกล่าวคือ สิ่งท่ีผู้ เรียน

ได้เขียนในบนัทกึการเรียนรู้จะเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของตนเอง ผู้ เรียนได้ฝึกประเมินตนเองว่า

ตนเองเข้าใจตรงไหน และจุดไหนท่ียังไม่เข้าใจ ทําให้เห็นจุดเด่นและจุดท่ีตนเองต้องปรับปรุงแก้ไข 

ในขณะท่ีผู้ สอนจะได้ข้อมูลเก่ียวกับความเข้าใจของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งข้อมูลจากบนัทึกการ

เรียนรู้ดงักล่าวครูสามารถนํามาเป็นพืน้ฐานในการจดัการเรียน ซ่อมเสริมให้กับผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 

รวมถึงได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการสอนของตนว่าต้องพัฒนาหรือปรับปรุงตรงส่วนไหนบ้าง โดย 

สมชาย วรกิจเกษมสกลุ (2540: 167–168) ได้กล่าวว่า การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้สอนได้นํา

บนัทกึการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเขียนมาพิจารณาความรู้ และความเข้าใจของผู้ เรียนท่ีได้รับจากการสอนว่ามี

ความเข้าใจมากหรือน้อย มีข้อบกพร่องใดท่ีควรได้รับการแก้ไขก่อนท่ีจะเรียนเนือ้หาใหม่ และในบาง

ประเดน็ยงัเป็นสิ่งท่ีชว่ยให้ครูผู้สอนได้แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป 
 

   สุนทรียสนทนา (Dialogue) 

   เดวิด โบห์ม นักฟิสิกส์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมากคนหนึ่ง เป็นทายาทคนสําคัญของ

ไอน์สไตน์ ได้คิดค้นกรรมวิธีขึน้มาวิธีหนึ่งท่ีเขาเรียกว่า “Dialogue” ท่ีเม่ือนํามาแปลเป็นภาษาไทยก็จะ

ใช้คําว่า “การสนทนา” แต่ท่ีจริงจะแปลจากรากศพัท์ไว้ว่า “การส่งผ่านความคิด” การสนทนาแบบ 

เดวิด โบห์ม ท่ีวา่นีมี้ลกัษณะพิเศษกว่าการสนทนาท่ีมาจากคําว่า “Conversation” ท่ีเป็นการพดูคยุกนั

ธรรมดา เพราะการสนทนาแบบ เดวิด โบห์ม ให้ความสําคญักับเร่ืองของ “การฟัง” ถือว่าการฟังอย่าง

ลกึซึง้อยา่งตัง้ใจเป็นแกนหลกัของการสนทนา องค์ประกอบสําคญัอีกข้อหนึ่งในการสนทนาแบบนีก็้คือ 

การไมต่ดัสินความคดิท่ีคนอ่ืนพดูออกมาวา่ถกูหรือผิด เพียงแค ่“ฟังอย่างตัง้ใจ” แล้วปล่อยให้ความคิด

ไหลผา่นสมองไปแบบไมต่ดัสิน (วิธาน ฐานะวฑุฒ์. 2548: 10-11) 
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   ปัจจบุนัมีการนําแนวคิด Dialogue ของเดวิด โบห์ม มาใช้ในการพฒันาองค์กรอย่าง

แพร่หลาย ซึ่งมีการเรียกกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สุนทรียสนทนา สานเสวนา ศานติ์เสวนา 

สนทนาวิวฒัน์ อารยสนทนา (วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2552ก: 14) ซึ่งในการวิจัยครัง้นีจ้ะใช้คําว่า “สุนทรีย

สนทนา” เป็นคําท่ีใช้แทนคําวา่ Dialogue  

    ความหมายและลักษณะของสุนทรียสนทนา 

    สนุทรียสนทนา (Dialogue) เป็นการฝึกทกัษะการฟังอย่างลึกซึง้ ทําให้รู้จกัตนเอง

มากขึน้ฝึกการเป็นผู้ ฟังท่ีดี ฟังผู้ อ่ืนพูดอย่างตัง้ใจ ฟังให้มาก พูดให้น้อยลงไม่พูดแทรกขณะอีกฝ่าย

กําลงัพูด ทําให้ฟังและได้ยินมากขึน้เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถนํามาปรับใช้ใน

การทํางานหรือการดํารงชีวิตได้เป็นอย่างดี (สุเทพ ธุระพนัธ์. 2542: ออนไลน์) สุนทรียสนทนาเป็น

เคร่ืองมือโยงความแตกต่างหลากหลายภายในองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดสนธิพลงั (Synergy) กัน เป็น

เคร่ืองมือส่ือสารเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ซึ่งกันและกันในทีมงาน 

และสมาชิกขององค์กร (วิจารณ์ พานิช. 2550: 74) 

    วรภัทร์ ภู่เจริญ (2552ก: 10-11) ได้อธิบายลักษณะของสุนทรียสนทนาว่ามี

ลกัษณะท่ีมากกวา่การคยุกนั เน่ืองจากสนุทรียสนทนายงัรวมไปถึงประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. สนุทรียสนทนา เป็นการฟังอย่างลึกซึง้ (Deep listening) ฟังแบบองค์รวม ฟัง

แบบไม่มีอคติ ไม่มีลําเอียง ฟังแบบจิตว่าง มีสติกํากับ เป็นการฟังแบบ Proactive คือ ไม่รีบร้อนสวน

กลบั ไมรี่บร้อนตดัสิน ไมรี่บร้อนพิพากษา 

2. สุนทรียสนทนาทําให้เกิดการค้นพบตนเอง เข้าใจตนเอง การสะท้อน 

(Reflect) ให้เห็นตวัตนของเราเองชดัขึน้ 

3. การเข้าใจซึง่กนัและกนั เห็นพฤตกิรรม เห็นธรรมชาตขิองมนษุย์ทัง้เขาและเรา

ล้วนตกอยูใ่นกฎเดียวกนั คือ ไตรลกัษณ์ (อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา) 

4. เป็นจุดเร่ิมต้นไปสู่วงจรการเรียนรู้ (Learning cycle) เม่ือเราคยุ เราฟังเป็น

แล้ว ก็จะเปิดใจ เปิดพลงัความตัง้ใจ กล้าท่ีจะทดลอง กล้าท่ีจะค้นพบ  

5. การได้เสริมกําลงัใจให้กนั การได้ความรู้สึกร่วม รู้สึกดี รู้สึกว่ามีคนเข้าใจ ได้

คําพดูท่ีชว่ยหลอ่เลีย้งพลงัในการทํางานของเราตอ่ไป 

6. การได้จุดประกาย (Spark)  ความคิดให้กันและกัน ต่อยอดความคิด 

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

7. คําพูดต่างๆ ท่ีได้ยินจากวงสนุทรียสนทนาจะฝังอยู่ในตวัของเรา และจะตก

ผลกึบม่เพาะ  
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    หลักการของสุนทรียสนทนา 

    วิศิษฐ์ วงัวิญ�ู (2548: 20-38) ได้อธิบายหลกัส่ีประการของวิลเลียม ไอแซคส์ 

(William Isaacs) ซึง่เป็นหลกัการสําคญัของสนุทรียสนทนา ได้แก่  

1. ฟังอย่างลึกซึง้ (Deep listening) เป็นการปล่อยให้เสียงและความเป็นตวัตน

ทัง้หมดของผู้ อ่ืนเข้ามาในตน และรวบรวมประมวล สร้างความหมายให้กบัสิ่งท่ีฟัง นอกจากนีย้งัเป็น

การฟังเพ่ือเทา่ทนัตวัเอง คือ ฟังการฟังของตวัเอง 

2. เคารพ (Respecting) ความเคารพในสนุทรียสนทนา คือ การฟังทัง้หมดโดย

ไมมุ่ง่เน้นเฉพาะท่ีชอบหรือไม่ชอบ ฟังโดยมีปฏิกิริยาให้น้อยท่ีสดุ และอีกด้านหนึ่งของความเคารพ คือ 

เร่ืองของความศรัทธาหรือความเช่ือมัน่ในคณุงามความดีของผู้คน 

3. ห้อยแขวน (Suspending) หมายถึง ห้อยแขวนทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะ

ห้อยแขวนการตดัสินคน ตดัสินความ เม่ือได้ฟังคนอ่ืนพูด ตลอดจนเวลาท่ีดํารงตนอยู่ในการสนทนา

ทัง้หมด เปิดเนือ้ท่ีให้กบัความเป็นไปได้อนัไร้ขีดจํากดั เปิดมุมมองใหม่ การห้อยแขวนเปิดโอกาสให้มี

ช่องว่าง พืน้ท่ีว่าง ความว่างแห่งการเกิดความคิดใหม่ มุมมองใหม่ หรือนวตักรรมทางความคิด เป็น

รอยตอ่ระหวา่งสํานกึรู้กบัจิตไร้สํานกึท่ีมาบรรจบและร่วมงานกนัได้อย่างสร้างสรรค์ การห้อยแขวนเป็น

ช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะ ในเวลาปกติเราอาจจะรู้สึกถึงความคบัข้องใจ รู้สึกว่าตนั คนท่ีเคยผ่าน

กระบวนการสร้างสรรค์มามากจะรู้และผ่อนคลายตนเอง ในท่ีสดุคณุภาพใหม่ มมุมองใหม่ก็จะปรากฏ 

ซึง่เราเรียกวา่ ญาณทศันะ หรือการรู้แจ้ง 

4. เปิดเผยเสียงภายใน (Voicing) เสียงหรือถ้อยคําเป็นการแสดงออกจากความ

ปรารถนาสว่นลกึ ซึง่สําหรับไอแซคส์คนท่ีพดูมากก็อาจจะไมไ่ด้พดูอะไรเลยด้วยซํา้ เพราะเขาเพียงท่อง

บน่เร่ืองราวในอดีตโดยไม่ได้ฟังเสียงภายในตวัของเขาเอง หรือบางคนท่ีเงียบงนั เป็นไปได้ท่ีเม่ือได้ยิน

เสียงเพรียกจากภายในให้พดู แต่เขาหรือเธอตดัสินใจท่ีจะไม่พูด เสียงภายในก็คอ่ยๆ แผว่ลงไปจนใน

ท่ีสุดเราอาจลืมเลือนไป แต่เม่ือพูดออกไปมันกลับพร่ังพรูออกมา เม่ือนัน้เราจะสัมผัสถึงพลังแห่ง

ถ้อยคําของเราเอง 

    จากหลกัการทัง้ส่ีของสนุทรียสนทนาตามแนวคิดของไอแซกค์ สามารถเขียนเป็น

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์กนั ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7  หลกัส่ีประการของสนุทรียสนทนา 

ท่ีมา : วิศษิฐ์ วงัวิญ�.ู  (2548).  สนุทรียสนทนา.  กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. หน้า 26 

 

    วรภัทร์ ภู่เจริญ (2552ข: 64-65) ได้อธิบายการเข้าสู่กระบวนการแบบสุนทรีย

สนทนา คือ การสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ท่ีเอือ้ตอ่ในการคิดร่วมกนัอย่างเสมอภาค ในสภาวะปกติ คน

จะคิดคนเดียว และเอาความคิดของตนเองออกไป  ไม่ใช่เป็นการนําเอาความคิดของแต่ละคนมา

เสนอแนะ หรือมาโต้เถียง ขดัแย้งกนัเพ่ือหาผู้ชนะ แต่เป็นการมาเพ่ือจะฟังซึ่งกนัและกนัโดยไม่มีการ

ตดัสินด้วยข้อสรุปใดๆ ความคิดท่ีดีเกิดจากการฟังท่ีมีคณุภาพ การตัง้ใจฟังกนั คือการเทใจมารวมกัน 

มีสมาธิอยูก่บัตวัเองและสิ่งท่ีได้ยิน ไม่สรวลเสเฮฮา ไม่วอกแวกแยกวงคยุ แตจ่ะให้ความสนใจกบัเสียง

ของคนอ่ืน ซึ่งกระบวนการสนุทรียะสนทนาท่ีเหมาะสม จะทําให้เกิดการคิดร่วมกนัได้อย่างมีพลงั แต่

ผู้ เข้าร่วมวงสุนทรียสนทนาจะต้องพยายามถอดถอนวาระ เป้าหมายส่วนตวั เพ่ือให้สามารถเข้าใจ

สรรพสิ่ง (Entities) ได้ตามสภาพท่ีมนัเป็นจริง โดยปราศจากอิทธิพลการปรุงแตง่ของสิ่งสมมตุิท่ีมนษุย์

สร้างขึน้ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เช่ือกันว่าพลงัของสุนทรียสนทนา คือความคิดสร้างสรรค์ท่ีผุด

บงัเกิดขึน้ ภายหลงัจากท่ีกระบวนการสนุทรียสนทนาจบสิน้ลงไปแล้ว โดยผู้ ท่ีร่วมกระบวนการจะได้

ขึน้มาเอง โดยไมต้่องมีใครชีแ้นะ นอกจากนี ้กระบวนการสนุทรียสนทนาท่ีเน้นให้เกิดการฟังอย่างลึกซึง้ 

ตระหนกัตอ่จดุยืนอ่ืน-ตอ่การเข้าถึงได้ไมห่มด 

Respecting 

เคารพปันพืน้ท่ี ไมก้่าวก่าย 

Deep listening 

ฟังอยา่งลกึซึง้ นอก/ใน 

Suspending 

ห้อยแขวน การตรวจสอบ

สมมติฐาน การตดัสนิใจ 

              Voicing  

    เปิดเผยเสยีงภายใน 

 ป๊ิงฉบัพลนั ญาณทศันะ 

ละวางภาพลกัษณ์ อํานาจ การครอบงํา 

เทา่ทนักรอบความคิดท่ีเช่ือวา่จริง ความรู้สกึ ความคิด หลากหลาย แสดงตน 

สนุทรียสนทนา 

สมรรถภาพใหม ่

สมดลุ / ผอ่นคลาย 
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(Deep listening) สงบระงับ ไม่ด่วนสรุป (Suspension) จะช่วยแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

บคุคลได้เป็นอยา่งดี 

  หลักการของสุนทรียสนทนาคือ การพูดคยุกันโดยไม่มีหัวข้อ หรือวาระ (Agenda) ท่ี

ตายตวัไว้ลว่งหน้า และไมมี่เป้าหมายเพ่ือค้นหาข้อสรุปร่วมกนั เพราะจะเป็นการเปิดช่องว่างให้อํานาจ

เข้ามาชีนํ้าเข้าหาผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้สิ่งเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองมือ คนในวงสนทนาสามารถพูด

เร่ืองอะไรก็ได้ ถามอะไรขึน้มาก็ได้ คนในวงสนทนาจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แต่ก็มิได้หมายความว่า 

สุนทรียสนทนา เป็นการพูดคุยแบบลมเพลมพัด ตลกโปกฮา ตรงกันข้ามพฤติกรรมเหล่านี ้เป็นสิ่ง

ต้องห้ามในวงสุนทรียสนทนาด้วยซํา้ไป ทัง้นีเ้พ่ือมิให้อารมณ์แบบสรวลเสเฮอาเหล่านี ้กลายเป็น

อปุสรรคตอ่ความสงบ และรบกวนสมาธิของผู้ เข้าร่วมวงสนุทรียสนทนา  

  หลกัการสําคญัของสนุทรียสนทนาอีกประการหนึ่งคือ “การฟังให้ได้ยิน” โดยพยายามไม่

ใส่ใจว่า เสียงท่ีได้ยินเป็นเสียงของใคร เพียงแค่กําหนดใจให้รู้ได้ว่า เสียงท่ีได้ยิน คือเสียงของ

กลัยาณมิตรของเราคนหนึ่ง ท่ีปรารถนาจะให้เราได้ยินได้ฟังแตส่ิ่งดีๆเท่านัน้ นอกจากนี ้ จะต้องมีการ

เฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะท่ีได้ยินเสียงต่างๆท่ีผ่านเข้ามากระทบ เสียง

เหล่านัน้อาจจะเป็นเสียงของตนเองท่ีพูดคุยกับตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจาก

ธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้อง นํา้ไหล และเสียงจิง้หรีดเรไรยามค่ําคืน เป็นต้น ถ้าหากฟังอย่างตัง้ใจ และ

ฟังเพ่ือให้ได้ยิน อาจจะมีความคดิบางอยา่งวาบขึน้มาในใจ และความคิดนัน้ อาจจะถกูนําไปใช้ในการ

เร่ิมต้นของการทําอะไรบางอยา่งท่ีมีคณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคมได้ในอนาคต  
 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสะท้อนคิด 

  จริยา ตันติกรกุล (2542) ได้ศึกษาผลการฝึกคิดสะท้อนกลับในการจัดการเรียนรู้

ภาคปฏิบตัิท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนกัศกึษาพยาบาล กลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จํานวน 32 คน 

แบง่กลุม่ตามคะแนนเฉล่ียในรายวิชาพยาบาลเด็ก แล้วจบัสลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่ม

ละ 16 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยการฝึกคิดสะท้อนกลบั ส่วนกลุ่มควบคมุได้รับ

การจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการจดัการเรียนรู้นกัศกึษาพยาบาลท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้ด้วยการฝึกคิดสะท้อนกลบัมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลสงูกว่าก่อน

การจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยการฝึกคิดสะท้อนกลบัสูงกว่านกัศึกษา

พยาบาลท่ีเรียนรู้แบบปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 คาร์เตอร์ (Carter. 1998) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ในการ

ส่งเสริมการสะท้อนคิด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นผู้ เรียนในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาเบือ้งต้น จํานวน 72 
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คน โดยผู้ วิจยัได้ใช้การสมัภาษณ์และให้ผู้ เรียนเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทัง้หมด 11 ชิน้ ผลการวิจยัพบว่า 

การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สะท้อนคิด และนําผลจากประสบการณ์มาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 จากแนวคิดของการสะท้อนคิดจะเห็นได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเอง

อย่างตอ่เน่ือง (Saeger; & Remer. 2001; Atkins; & Murphy. 1993) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึก

การคิดวิเคราะห์และการคิดสงัเคราะห์ด้วย (Atkins; & Murphy. 1993)  จากแนวคิดของการสะท้อน

คิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็นหลกัการท่ีจะนําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สงัเกต และตระหนกัรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง (Bailey; Curtis; 

& Nunan. 2001)  

2. ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมให้ตระหนกัรู้ในตนเอง การวิเคราะห์ความรู้สึกและความรู้ท่ีมีตอ่

สถานการณ์ และพฒันามมุมองหรือความคดิใหม ่(Atkins; & Murphy. 1993) 

3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้คําถามเพ่ือสะท้อนคิดทัง้ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการ

ปฏิบตังิาน (Saeger; & Remer. 2001) 

 

 

7.  รูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้มี

ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอไว้ ดงัจะได้กล่าวในประเด็นท่ีสําคญัๆ ท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันารูปแบบ

การเรียนการสอน ดงันี ้

 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

 เซย์เลอร์ และคณะ (Sayler; et al. 1981) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง 

แบบ หรือแผน (Pattern) ของการสอนท่ีมีจดักระทําพฤติกรรมขึน้จํานวนหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างกัน 

เพ่ือจดุหมายหรือจดุเน้นเฉพาะเจาะจงอยา่งหนึง่อยา่งใด 

 จอยส์ และเวลล์ (Joyce; & Weil. 2004) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนเป็นแผน หรือ

แบบ ซึ่งสามารถใช้เพ่ือการสอนในห้องเรียน หรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือเพ่ือจดัส่ือการสอน 

ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลกัสตูรรายวิชา แตล่ะรูปแบบจะให้

แนวทางในการออกแบบการสอนท่ีชว่ยให้เดก็บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่งๆ  
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 บญุชม ศรีสะอาด (2537) ได้แบ่งความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 2 แนว

ใหญ่ๆ แนวแรกมองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมหรือวิธีสอน ส่วนแนวท่ี 2 มองรูปแบบการ

เรียนการสอนกว้างกว่า โดยมองว่าเป็นโครงสร้างท่ีแสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการสอน ท่ีจะ

นํามาใช้ร่วมกนั เพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้ เรียนตามจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  

 ทิศนา  แขมมณี (2545: 3) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพ ลกัษณะของ

การจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัท่ีได้รับการจดัไว้อย่างเป็นระบบ ตามหลัก

ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคดิ หรือความเช่ือตา่งๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขัน้ตอนสําคญั

ในการเรียนการสอน รวมทัง้วิธีสอนและเทคนิคการสอนตา่งๆ ท่ีสามารถชว่ยให้สภาพการเรียนการสอน

นัน้เป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามี

ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะของ

รูปแบบนัน้  

 จากความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน

หมายถึง แบบแผนของการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มีการจดัทําขึน้อย่างมี

จดุมุง่หมายเฉพาะท่ีชดัเจน และแสดงถึงองค์ประกอบตา่งๆ ของการสอน  

 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 จอยส์ และเวลล์ (Joyce; & Weil. 2004) กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย

สว่นตา่งๆ ดงันี ้

1. เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซึง่จะอธิบายถึงสิ่งท่ีมุ่งพฒันา หรือคณุลกัษณะท่ี

ต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน 

2. หลกัการหรือแนวคดิท่ีเป็นพืน้ฐานของรูปแบบ 

3. รายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการสอนหรือการดําเนินการสอน 

4. การประเมินผลท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการใช้รูปแบบนัน้ 

 ดิคและคาเรย์ (Dick; & Carey. 1996: 2-7) ได้สรุปองค์ประกอบท่ีสําคญัของรูปแบบการ

เรียนการสอนไว้ 3 องค์ประกอบ ดงันี ้ 

1. การกําหนดจดุมุง่หมายหรือผลลพัธ์การเรียนการสอน  

2. การพฒันาการเรียนการสอน  

3. การประเมินการเรียนการสอน  

 ทิศนา  แขมมณี (2545: 4) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมี

องค์ประกอบท่ีสําคญั ดงันี ้
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1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐาน หรือหลกัการของรูปแบบ

การเรียนการสอน 

2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง

กบัหลกัการท่ียดึถือ 

3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของระบบ

ให้สามารถนําผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ๆ  

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้

กระบวนการสอนนัน้ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 จากแนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยส์ และเวลล์ (Joyce; 

& Weil. 2004), ดิคและคาเรย์ (Dick; & Carey. 1996) และ ทิศนา  แขมมณี (2545) สามารถสรุปเป็น

ตารางสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนได้ดงันี ้

 

ตาราง 6 การสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบของ  

รูปแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

Joyce; & Weil  

(2004) 

Dick; & Carey  

(1996) 

ทิศนา แขมมณี  

(2545) 

หลกัการ    

วตัถปุระสงค์    

ขัน้การเรียนการสอน    

การวดัและประเมินผล    

 

 จากตาราง 6 จะได้วา่รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบท่ีสําคญั ดงันี ้

1. หลกัการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแนวคิดและพืน้ฐานความเช่ือในการจดัการเรียนการสอน

ของรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ 

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงของรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ 

วา่มุง่พฒันาให้ผู้ เรียนมีลกัษณะอยา่งไร 

3. ขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ เป็นการอธิบายถึงการดําเนินการเรียนการสอนของ

รูปแบบท่ีเป็นขัน้ตอน และรายละเอียดของกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอนและ

ผู้ เรียน  
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4. การวดัและประเมินผล เป็นแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีจะบอกถึง

ประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือบอกถึงการบรรลวุตัถปุระสงค์ของรูปแบบกาเรียนการสอนนัน้ 

 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน 

 การจัดหมวดหมู่ของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเพียงเคร่ืองแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ

เรียนการสอนนัน้มีวตัถุประสงค์หลกัมุ่งเน้นไปในทางใดเท่านัน้ แต่ส่วนประกอบด้านอ่ืนๆ ก็ยงัคงมีอยู ่

เพียงแตจ่ะมีน้อยกวา่จดุเน้นเทา่นัน้ 

 ทิศนา แขมมณี (2547: 224-255) ได้จัดหมวดหมู่ของรูปแบบตามลักษณะวัตถุประสงค์

เฉพาะหรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ ซึง่สามารถจดักลุม่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้  

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสยั (Cognitive domain) รูปแบบ

การเรียนการสอนในหมวดนีเ้ป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา

สาระต่างๆ ซึ่งเนือ้หาสาระนัน้อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทศัน์ หรือความคิดรวบยอด 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ รูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิดของกานเย่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก รูปแบบการเรียนการสอนเน้น

ความจํา เป็นต้น 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาด้านจิตพิสยั (Affective domain) รูปแบบการ

เรียนการสอนในหมวดนีเ้ป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คณุธรรม 

และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ียากแก่การพฒันาหรือปลูกฝัง การจดัการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยเพียงให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มกัไม่เพียงพอตอ่การช่วยให้ผู้ เรียนเกิด

เจตคตท่ีิดีได้ จําเป็นต้องอาศยัหลกัการและวิธีการอ่ืนๆ เพิ่มเติม รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาจิตพิสยัของบลูม รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ 

ซกัค้าน รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมต ิเป็นต้น 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาด้านทกัษะพิสยั (Psycho-motor domain) 

รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนีเ้ป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผู้ เรียนในด้านการ

ปฏิบตั ิการกระทํา หรือการแสดงออกตา่งๆ ซึง่จําเป็นต้องใช้หลกัการ วิธีการ ท่ีแตกตา่งจากการพฒันา

ทางด้านจิตพิสยั หรือพุทธิพิสยั รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคดิการพฒันาทกัษะปฏิบตัขิองซิมพ์ซนั รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของแฮร์โรว์ รูปแบบ

การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัขิองเดวิส์ เป็นต้น 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทกัษะกระบวนการ (Process skills) เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาทกัษะกระบวนการของผู้ เรียน เน่ืองจากทกัษะกระบวนการเป็น

ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบ
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แสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่างๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์ การอุปนยั การนิรนยั การใช้เหตผุล 

การสืบสอบ การคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการ

ทางสังคม เช่น กระบวนการทํางานร่วมกัน เป็นต้น ปัจจบุนัการศึกษาให้ความสําคญัในเร่ืองนีม้าก 

เพราะถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดํารงชีวิต รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ รูปแบบการเรียน

การสอนกระบวนการสืบสอบ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนยั รูปแบบการเรียนการ

สอนกระบวนการคดิสร้างสรรค์ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด

ของทอร์แรนซ์ เป็นต้น 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีพยายาม

พฒันาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้ เรียนพร้อมๆ กัน โดยใช้การบรูณาการทัง้ทางด้านเนือ้หาสาระและ

วิธีการ รูปแบบในลกัษณะนีกํ้าลงัได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎี

ทางการศกึษาท่ีมุง่เน้นการพฒันารอบด้าน หรือการพฒันาเป็นองค์รวม รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

นี ้ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจกัรการเรียนรู้ 4 MAT 

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น 

 จอยซ์และเวลส์ (Joyce; & Weil.1996: 63-292) ได้แบง่รูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 4 

แบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการทางสงัคม (The social family) เป็นรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีต้องอาศยักระบวนการกลุม่ หรือต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนจึงจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ เชน่ มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น หรือร่วมกบัผู้ อ่ืนในการค้นคว้าหาความรู้ รูปแบบการเรียน

การสอนแบบนี ้ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative) การแสดงบทบาทสมมตุิ การเล่นเกม เป็น

ต้น 

2. รูปแบบการเรียนการสอนด้วยข่าวสารข้อมลู (The information processing family) เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีต้องอาศยัข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการบรรยายของผู้สอน 

จากการอ่านเอกสาร ตํารา เพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้แล้วนําข้อมลูท่ีได้จากแหล่งต่างๆมาประมวลเพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ หรือฝึกการคิดของตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ การฝึกคิดแบบนิรนัย 

(Thinking inductively) การคดิแบบสืบสวนสอบสวนจากข้อมลู (Inquiry thinking) เป็นต้น 

3. รูปแบบการเรียนการสอนตามลกัษณะเฉพาะของบุคคล (The Personal Family) เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงลกัษณะ หรือบุคลิกภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล ไม่ว่าจะ

เป็นในด้านความสามารถ ความรู้สึก รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ การเรียนรู้ท่ีเน้นความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล เป็นต้น 
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4. รูปแบบการเรียนการสอนตามกลุ่มพฤติกรรมนิยม (The behavioral system family) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบนีเ้ป็นการวางเง่ือนไข เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีเป็นเง่ือนไข

ในการเรียนรู้นัน้ๆ รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้ได้แก่ การสอนด้วยบทเรียนโปรแกรม บทเรียน

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนใดก็ตาม จะกลายเป็นรูปแบบการเรียนการสอนได้ก็ต่อเม่ือการ

จดัการเรียนการสอนนัน้ได้ผ่านกระบวนการจัดอย่างเป็นระบบเสียก่อน ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2547: 

201-203) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสร้างระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอน ดงันี ้

1. กําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือการสร้างระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้

ชดัเจน 

2. ศกึษาหลกัการ / ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการจดั

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึน้ ซึง่จะทําให้รูปแบบหรือระบบมีความมัน่คงขึน้ 

3. การศกึษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวข้อง จะช่วยให้ค้นพบองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีจะ

ชว่ยให้ระบบมีประสิทธิภาพเม่ือนําไปใช้จริง ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ เป็นสิ่งท่ีต้องนํามาพิจารณาใน

การจดัองค์ประกอบตา่งๆ และจดัความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้หลาย การนําข้อมลูจากความเป็น

จริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบจะชว่ยขจดัหรือป้องกนัปัญหาอนัทําให้ระบบนัน้ขาดประสิทธิภาพ 

4. การกําหนดองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างท่ีสามารถช่วยให้

เป้าหมายหรือจดุมุง่หมายบรรลผุลสําเร็จ 

5. การจัดกลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ การนําองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้มาจัดหมวดหมู่ เพ่ือ

ความสะดวกในการคดิและดําเนินการในขัน้ตอ่ไป 

6. การจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ียุ่งยากและต้องใช้ความคิดอย่าง

รอบคอบ ผู้สร้างระบบต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตแุละเป็นผลขึน้ตอ่กนัในลกัษณะใด สิ่ง

ใดควรมาก่อนมาหลงั สิ่งใดสามารถดําเนินการคูข่นานไปได้ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีอาจใช้เวลาในการพิจารณา

มาก 

7. การจดัผงัระบบ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ โดยแสดงให้เห็นถึงผงั

จําลองขององค์ประกอบตา่งๆ 

8. การทดลองใช้ระบบ เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดขึน้ 

9. การประเมินผล ได้แก่ การศกึษาผลท่ีเกิดขึน้จากการทดลองใช้ระบบใดๆ แล้วได้ผลตาม

เป้าหมายหรือใกล้เคียงกบัเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

10. การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ 
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 จอยซ์และเวลล์ (Joyce; & Weil. 2004) ได้นําเสนอหลกัการท่ีสําคญัในการพฒันารูปแบบ

การเรียนการสอน ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เชน่ ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็น

ต้น 

2. เม่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ก่อนไปใช้อย่างแพร่หลาย ต้องมีการวิจยัเพ่ือ

ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคณุภาพในเชิงการใช้สถานการณ์จริง และนําข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข 

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรือเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 

4. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะมีจดุมุ่งหมายหลกัท่ีถือเป็นตวัตัง้ในการพิจารณา

เลือกรูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ ใช้นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตรงกบัจดุมุ่งหมายหลกั จะทําให้

เกิดผลสงูสดุ แตก็่สามารถนํารูปแบบนัน้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ ถ้าเห็นวา่เหมาะสม 

 นอกจากจอยซ์และเวลล์จะเสนอทศันะด้านการสอนแล้ว ยงัให้ข้อสงัเกตและแนวคิดในการ

พฒันาผู้ เรียน โดยเสนอรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้รับสารสนเทศ ความคิด ทกัษะ 

คา่นิยม และวิถีทางในการคิด นอกจากนัน้ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเลือกมานําเสนอส่วนใหญ่ยงัได้

สอนวิธีเรียน (How to learn) ให้แก่ผู้ เรียนด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสําเร็จในระยะยาว และท่ีสําคญัท่ีสดุ 

คือ เป็นการเพิ่มพนูความสามารถท่ีจะเรียนรู้ของผู้ เรียน  ทําให้เกิดการเรียนรู้ง่าย และได้ผลดีในอนาคต 

กล่าวคือ การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผู้ เรียนให้เขาได้สามารถศกึษาด้วยตนเองได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล์นีเ้น้นความสําคญัของการพฒันาผู้ เรียน และ

พฒันากลวิธีการเรียนรู้ (Learning strategies) ของผู้ เรียน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของการจดัการศกึษา

แนวใหม ่

 สิ่งท่ีควรคํานงึถึงในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

 1. เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ (Goals and objective being sought) พฒันารูปแบบการ

เรียนการสอน ควรคํานึงถึงวตัถปุระสงค์ในการสอน การกําหนดวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมท่ีมอบหมาย

ให้ผู้ เรียนทําหน้าท่ีเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยทัว่ไปของการสอนให้มากท่ีสุด ดงันัน้ รูปแบบท่ีจะ

พฒันาขึน้จะต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายโดยทัว่ไปด้วย 

 2. ความมีโอกาสสูงสุดในการบรรลุเป้าหมาย (Maximize opportunities to achieve 

multiple goals) ผู้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการท่ีจะบรรลุ

เป้าหมาย ระดับความเป็นไปได้นีข้ึน้อยู่กับความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการฝึกในรูปแบบกับ

วตัถปุระสงค์ 
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 3. แรงจงูใจของผู้ เรียน (Student motivation) ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ

สอนอยูก่บัระดบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนของผู้ เรียน ผู้พฒันารูปแบบจงึควรจดัให้มีกิจกรรมท่ี

จะสร้างแรงจงูใจในการเรียนให้กบัผู้ เรียน อาจทําได้โดยการจดัให้มีส่ือใหม่ๆ ท่ีท้าทายผู้ เรียน เพ่ือไม่ให้

ผู้ เรียนเกิดความเบ่ือหนา่ยในการเรียน 

 4. หลกัการเรียนรู้ (Principle of learning) ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ผู้พฒันา

ไมค่วรยดึมัน่กบัทฤษฎีหรือหลกัการเรียนรู้ใดเพียงอย่างเดียว แตค่วรนําหลกัการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีมา

ปรับใช้ในทางปฏิบตัิด้วย ได้แก่ การนําลกัษณะธรรมชาติของพฒันาการทางด้านสติปัญญา แรงจงูใจ

การเสริมแรง พฒันาการด้านเจตคตแิละคา่นิยม ตลอดจนความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์มาใช้ในการ

เตรียมการสอน 

 5. สิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ และทรัพยากร (Facilities equipment and resources) 

ผู้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงความพร้อมในด้านเคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวก 

และทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ถ้าเกิดปัญหาความขาดแคลน 

 การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 

 จอยซ์และเวลล์ได้นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแตล่ะรูปแบบออกเป็น 4 สว่นคือ 

 ส่วนท่ี 1  อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบการเรียนการสอน 

(Orientation to the model) อนัประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และข้อสมมุติท่ีรองรับ

รูปแบบ หลกัการและมโนทศัน์สําคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 

 ส่วนท่ี 2  รูปแบบการเรียนการสอน (The model of teaching) เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบ

การเรียนการสอน ซึง่นําเสนอเป็นเร่ืองๆ อยา่งละเอียดและเน้นการปฏิบตั ิแบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ คือ 

1. ขัน้ตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการให้รายละเอียดว่ารูปแบบการ

เรียนการสอนนัน้มีก่ีขัน้ตอน โดยเรียงลําดับกิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขัน้ๆ แต่ละรูปแบบจะมีจํานวน

ขัน้ตอนการสอนไมเ่ทา่กนั 

2. รูปแบบปฏิสมัพนัธ์ (Social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครู ผู้ เรียน และ

ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ในแตล่ะรูปแบบบทบาทของครูจะแตกต่างกันไป เช่น เป็นผู้ นํากิจกรรม ผู้

อํานวยความสะดวก ผู้ ให้การแนะแนว เป็นแหล่งข้อมลู เป็นผู้จดัการ เป็นต้น ครูอาจเป็นศนูย์กลางใน

บางรูปแบบ หรืออาจมีบทบาทเทา่ๆ กนัก็ได้ 

3. หลกัการแสดงการโต้ตอบ (Principles of reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออก

ของครูตอ่ผู้ เรียน การตอบสนองตอ่สิ่งท่ีผู้ เรียนกระทํา เชน่ การปรับพฤตกิรรมโดยการให้รางวลั เป็นต้น 
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4. สิ่งสนบัสนนุการสอน (Support system) เป็นการบอกถึงเง่ือนไขสิ่งท่ีจําเป็นตอ่การ

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนนัน้ให้เกิดผล เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบการทดลองใน

ห้องปฏิบตักิาร ต้องใช้ผู้ นําท่ีได้รับการฝึกฝนมาอยา่งดีแล้ว เป็นต้น 

 ส่วนท่ี 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) ในส่วนนีเ้ป็นการแนะนําและ

ตัง้ข้อสงัเกตการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนัน้ เชน่ จะใช้กบัเนือ้หาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบ

นัน้เหมาะกับเด็กระดบัอายุใด เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้คําแนะนําอ่ืนๆ เพ่ือให้การใช้รูปแบบการเรียน

การสอนนัน้มีประสิทธิผลท่ีสดุ 

 ส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึน้กับผู้ เรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Instructional and nurturant 

effects) รูปแบบการเรียนการสอนแตล่ะรูปแบบจะส่งผลตอ่ผู้ เรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผลโดยตรง

เกิดจาการสอนของครู หรือเกิดจากกิจกรรมท่ีจดัขึน้ตามขัน้ตอนของรูปแบบการเรียนการสอน ส่วนผล

ทางอ้อมเกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ เป็นสิ่งท่ี

คาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกบัการสอน ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งพิจารณาเลือกรูปแบบการเรียนการสอน

ไปใช้ด้วย 

 วิธีการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนในลกัษณะเช่นนี ้ผู้สอนสามารถเข้าใจทกุประเด็นท่ี

เก่ียวข้อง ทําให้สามารถนําไปใช้ได้จริง โดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนจน

เกิดความชํานาญและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 

 

8. รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจติแห่งวิทยาการ จติแห่งการสังเคราะห์ และ   

จติแห่งการสร้างสรรค์ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมให้เกิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย

แนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning) การเรียน

การสอนแบบตกผลึก (Crystal-based approach) และการสะท้อนคิด (Reflection) สามารถสรุป

หลกัการของแตล่ะแนวคดิทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

  การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

  การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ

ตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในมโนทัศน์ท่ีสอนอย่างลึกซึง้และถูกต้อง เกิดความคงทน 

(Bonwell; & Eison. 1991; Salemi. 2001) รวมถึงส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง (Brandes; & 
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Ginnis. 1986) จากแนวคิดดงักล่าวพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกนําไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดจิตแห่ง

วิทยาการ (Disciplined mind) ได้ นอกจากนีย้งัพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะ

ความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลใน

สถานการณ์ใหม่ได้ดี (Bonwell; & Eison. 1991) ซึ่งประเด็นหลงันีส้ะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุก

สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) และสามารถสรุป

หลกัการของการเรียนรู้เชิงรุกท่ีนําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

1. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในชัน้เรียน และเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ระหวา่งผู้ เรียน (Bonwell; & Eison. 1991) 

2. ผู้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสะท้อนคิด 

(Meyers; & Jones. 1993) 

  การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action learning) 

  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้เป็นอย่างดี (Gawith. 2000) ส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ 

(Disciplined Mind) และสามารถสรุปหลกัการของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิท่ีนําไปใช้ในการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

1. เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาหรือศึกษาในประเด็นท่ีสนใจ โดยในกลุ่ม

จะต้องให้ความตอ่เน่ืองในการค้นหาข้อมลู การสะท้อนผลการเรียนรู้ การวางแผนปฏิบตัิจริง และความ

พยายามในการประเมินผล (Marquardt. 2007) 

2. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตัง้คําถาม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนคิดในเร่ืองท่ีกําลัง

เรียนรู้ และมีการปฏิบตัคิวบคูก่นัไปในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ (Marquardt. 2007) 

3. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศึกษา ค้นคว้าหา

ข้อมลู เรียบเรียง จดัเก็บ นําเสนอ และประเมินผลการศกึษาค้นคว้า (Gawith. 2000) 

  การเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-based approach) 

  รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมุ่งแสวงหาข้อความรู้ท่ีตนสนใจ

จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย โดยมีการจดัการข้อความรู้ผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

ประเมินค่า จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถส่ือสารสิ่งท่ีตนเข้าใจผ่านงานเขียนเชิงวิชาการ 

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2550) ซึ่งเม่ือนําแนวคิดดงักล่าวไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนี ้

แล้ว น่าจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) และจิตแห่งการ

สร้างสรรค์ (Creating mind)  นอกจากนีรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกยงัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับข้อความรู้ท่ีค้นพบผ่านการอภิปรายร่วมกันกับครูและผู้ อ่ืนในชัน้เรียน 
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กระบวนการดังกล่าวนีช้่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการตกผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศึกษา ใน

ประเด็นนีผู้้ เรียนก็จะได้รับการพฒันาให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) จากแนวคิด

ดงักลา่วสามารถสรุปเป็นหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีจะนําไปใช้ในการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

1. ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้ ตัง้แตก่ารกํากบัตนเองในการเป็นผู้ เลือก

ประเดน็ท่ีสนใจจะศกึษาด้วยตนเอง เป็นผู้รวบรวมข้อมลู ทําความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสงัเคราะห์

ข้อความรู้นัน้ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนด้วยตนเอง (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) 

2. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการพิจารณาไตร่ตรอง สะท้อนความคิดและการอภิปรายร่วมกัน 

เพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็นรายงานเชิงวิชาการท่ีค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านการคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะห์จนเป็นข้อความรู้ในประเดน็ท่ีศกึษาอยา่งลกึซึง้ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) 

  การสะท้อนคิด (Reflection) 

  การสะท้อนคิดเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองอย่างต่อเน่ือง ทําให้

ผู้ เรียนรู้จุดท่ีตนเองต้องปรับปรุงแก้ไข และนําไปสู่การพฒันาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละเนือ้หา

อย่างเข้าใจถ่องแท้ (Saeger; & Remer. 2001; Atkins; & Murphy. 1993) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้

ฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดสงัเคราะห์ด้วย (Atkins; & Murphy. 1993) จากแนวคิดดงักล่าวแสดง

วา่การสะท้อนคดิเป็นแนวคดิท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแหง่วิทยาการ (Disciplined mind) และจิต

แห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) และสามารถสรุปเป็นหลักการของการสะท้อนคิดท่ีจะ

นําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สังเกต และตระหนักรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ของตนเอง (Bailey; 

Curtis; & Nunan. 2001)  

2. ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมให้ตระหนกัรู้ในตนเอง วิเคราะห์ความรู้สึกและความรู้ท่ีมีตอ่

สถานการณ์ และพฒันามมุมองหรือความคดิใหม ่(Atkins; & Murphy. 1993) 

3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้คําถามเพ่ือสะท้อนคิดทัง้ระหว่างการปฏิบตัิงาน และหลงัการ

ปฏิบตังิาน (Saeger; & Remer. 2001) 

 จากหลกัการของแนวคดิทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิต

แห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้เชิงรุก 

(Active learning) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning) การเรียนการสอนแบบตกผลึก 

(Crystal-based approach) และการสะท้อนคิด (Reflection) สามารถสงัเคราะห์เป็นหลักการของ

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์

ได้ ดงันี ้
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ตาราง 7 การสงัเคราะห์หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

กา
รเ

รีย
นรู้

เชิ
งรุ

ก 
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กา
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รีย
นก

าร
สอ

นแ
บบ

ตก
ผล

กึ 

กา
รส

ะท้
อน

คิด
 

หลกัการดา้นการมีบทบาทเชิงรุกของผูเ้รียน 

• ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัง้แต่การวางแผนการเรียนรู้          

การกําหนดประเดน็ท่ีศกึษา ค้นคว้าหาข้อมลูจากหลายๆ แหล่ง คดัเลือก     

ทําความเข้าใจ จนเกิดการตกผลกึทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศกึษา  

    

• ผู้ เรียนสังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ จากนัน้นําเสนอและ

ประเมินผลการสงัเคราะห์ 
    

หลกัการดา้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

• เน้นการเรียนรู้เป็นกลุม่ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ  

การพฒันามมุมองการคิดท่ีหลากหลาย 

    

หลกัการดา้นการสะทอ้นคิด 

• ผู้ เรียนได้สงัเกต และตระหนกัรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเองผ่าน

กระบวนการตัง้คําถามและการสะท้อนคิดในสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติ ทัง้

ระหวา่ง การปฏิบติัและหลงัการปฏิบติั  

    

 

 จากตาราง 7 จะได้ว่าหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิต

แห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยหลกัการ

ใหญ่ 3 ประการ คือ หลกัการด้านการมีบทบาทเชิงรุกของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ตัง้แตก่ารวางแผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศกึษา ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าข้อมลูจากหลายๆ แหล่ง 

คดัเลือก ทําความเข้าใจ จนเกิดการตกผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศึกษา ผู้ เรียนได้สงัเคราะห์

ข้อมลูและสารสนเทศ จากนัน้นําเสนอ และประเมินผลการสงัเคราะห์ หลกัการด้านการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และสุดท้ายหลักการด้านการ

สะท้อนคิด โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้สงัเกตและตระหนกัรู้
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เก่ียวกับการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการตัง้คําถามและการสะท้อนคิดในสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิทัง้

ระหวา่งการปฏิบตัแิละหลงัการปฏิบตั ิ

 

 จากหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวข้างต้น นําไปสู่การพฒันาวตัถุประสงค์

ของรูปแบบการเรียนการสอนได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 การกําหนดวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลักการของรูปแบบ 

การมีสว่นร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 

 

การค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ 

ท่ีหลากหลาย 

การสงัเกตและตระหนกัรู้ถึงการเรียนรู้

ของตนเอง 

การสงัเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศ  

- พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมวีินยัในตนเองและเห็น

ความสาํคญัของการเรียนรู้ 

 
- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการรวบรวมข้อมลูจาก

แหลง่ตา่งๆ เพ่ือคดัเลอืกและประเมินสารสนเทศท่ี

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการแยกแยะประเด็นหรือ

องค์ประกอบท่ีสาํคญั และนําไปถกัทอเป็น

สารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

- พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดอยา่ง

หลากหลาย เพ่ือนําไปสูแ่นวคิดท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่ง

ไปจากแนวคิดเดิม 

- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการตัง้คําถามและ

สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

การเรียนรู้เป็นกลุม่ 
- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการทํางานเป็นกลุม่   

เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

  

 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

การทําความเข้าใจจนเกิดการตกผลกึ

ทางความคิดในเร่ืองท่ีศกึษา 

- พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจนในเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ  
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 จากวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้น นําไปสู่การกําหนดขัน้การเรียนการ

สอนของรูปแบบได้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 การกําหนดขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

ขัน้ที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย การกําหนดประเดน็ท่ีต้องการ

ศกึษาและการวางแผนการศกึษาค้นคว้า 

ขัน้ที่ 2 การประเมินเพื่อคัดเลอืก  

ประกอบด้วย  การศกึษาค้นคว้า การประเมิน

และการคดัเลอืกสารสนเทศ 

ขัน้ที่ 3 การตกผลกึความรู้ ประกอบด้วย   

การบนัทกึ และการสรุปเนือ้หาสาระ หลกัการ 

และองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 

ขัน้ที่ 4 การสังเคราะห์แนวคดิ ประกอบด้วย 

การแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสาํคญั 

และการถกัทอหรือการผสมผสานแนวคิดตา่งๆ 

เพ่ือก่อให้เกิดแนวคดิใหม ่

ขัน้ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประกอบด้วย  การนําเสนอผลท่ีได้จากการ

สงัเคราะห์แนวคดิ และการอภิปรายร่วมกนั

ในชัน้เรียน 

 
ขัน้ที่ 6 การสะท้อนคดิ ประกอบด้วย การ

ตัง้คาํถามและการสะท้อนคิดเพ่ือประเมินผล

การเรียนรู้ของตนเองและกลุม่ 

 

ขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ 

- พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมวีินยัในตนเองและเห็น

ความสาํคญัของการเรียนรู้ 

 

- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการรวบรวมข้อมลูจาก

แหลง่ตา่งๆ เพ่ือคดัเลอืกและประเมินสารสนเทศท่ี

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

  

- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการแยกแยะประเด็นหรือ

องค์ประกอบท่ีสาํคญั และนําไปถกัทอเป็น

สารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

- พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดอยา่ง

หลากหลาย เพ่ือนําไปสูแ่นวคิดท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่ง

ไปจากแนวคิดเดิม 

  

- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการตัง้คําถามและ

สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

- พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการทํางานเป็นกลุม่   

เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

  

 

- พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจนในเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ  
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 จากภาพประกอบ 9 สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(PACSER Model) ประกอบด้วยขัน้การเรียนการสอนทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ประกอบด้วย การกําหนดประเด็นท่ีต้องการ

ศึกษา และการวางแผนการศึกษาค้นคว้า ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีวินัยในตนเอง

และเห็นความสําคญัของการเรียนรู้ 

 ขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคัดเลือก (Assessing) ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า การ

ประเมิน และการคดัเลือกสารสนเทศ ในขัน้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการรวบรวม

ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เพ่ือคดัเลือกและประเมินสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

 ขัน้ท่ี 3 การตกผลึกความรู้ (Crystallizing) ประกอบด้วย การบนัทึก และการสรุปเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจนในเนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ 

 ขัน้ท่ี 4 การสังเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) ประกอบด้วย การแยกแยะประเด็นหรือ

องค์ประกอบท่ีสําคญั และการถกัทอหรือการผสมผสานแนวคิดตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ในขัน้

นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั เพ่ือ

นําไปถักทอเป็นสารสนเทศใหม่ท่ีมีความหมายทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน รวมถึงเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมี

ความสามารถในการคดิอยา่งหลากหลาย เพ่ือนําไปสูแ่นวคดิท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากแนวคดิเดมิ 

 ขัน้ท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchanging) ประกอบด้วย การนําเสนอผลท่ีได้จากการ

สงัเคราะห์แนวคิด และการอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนมี

ทกัษะในการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การทําให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้อยา่งชดัเจนในเนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ 

 ขัน้ท่ี 6 การสะท้อนคิด (Reflecting) ประกอบด้วย การตัง้คําถามและการสะท้อนคิดเพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม ในขัน้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของ

ตนเอง ซึง่ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจนในเนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ 
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 จากหลกัการ วตัถุประสงค์ และขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว

ข้างต้น นําไปสูก่ารสงัเคราะห์แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

สง่เสริมจิตแหง่วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์และจิตแหง่การสร้างสรรค์ได้ ดงันี ้

 

ตาราง 8 ผลการสังเคราะห์แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

สง่เสริมจิตแหง่วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์และจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

 

ขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ แนวทางการวัดและประเมินการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 การวางแผนการเรียนรู้  

ประกอบด้วย การกําหนดประเดน็ท่ีต้องการ

ศกึษาและการวางแผนการศกึษาค้นคว้า 

ผู้ เรียนและผู้ สอนประเมินความครอบคลุมและความ

เหมาะสมของประเด็นย่อยในการศึกษาข้อมูล รวมถึง

แหลง่ข้อมลูท่ีจะใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

ขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคดัเลือก   

ประกอบด้วย  การศกึษาค้นคว้า การประเมิน

และ การคดัเลือกสารสนเทศ 

ผู้ เรียนและผู้สอนประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม

และความครบถ้วนของข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ในการสรุป 

ขัน้ท่ี 3 การตกผลกึความรู้  

ประกอบด้วย   การบนัทกึ และการสรุปเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ท่ีได้จาก

การศกึษาค้นคว้า 

ผู้ เ รียนและผู้ สอนประเมินผลการสรุปสิ่ ง ท่ี ไ ด้จาก

การศึกษาค้นคว้าว่ามีความถูกต้องชัดเจนในเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ 

ขัน้ท่ี 4 การสงัเคราะห์แนวคิด  

ประกอบด้วย การแยกแยะประเด็นห รือ

องค์ประกอบท่ีสําคญั และการถักทอหรือการ

ผสมผสานแนวคิดต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิด

ใหม ่

ผู้ เ รียนและผู้ สอนประเมินผลการสัง เคราะห์ โดย

พิจารณาจากความแปลกใหม่ของการถักทอหรือผสาน

แนวคิด 

ขัน้ท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประกอบด้วย  การนําเสนอผลท่ีได้จากการ

สงัเคราะห์แนวคิด และการอภิปรายร่วมกนัใน      

ชัน้เรียน 

ผู้ เรียนและผู้สอนประเมินผลการนําเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้า 

 

ขัน้ท่ี 6 การสะท้อนคิด  

ประกอบด้วย การตัง้คําถามและการสะท้อนคิด

เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่ 

- ผู้ เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่ 

- ผู้ สอนประเมินผลความสําเร็จ ความถูกต้องหรือ

ความสมบรูณ์ของชิน้งาน 
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  จากตาราง 8 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในขัน้ท่ี 1 – 5 เป็นการประเมินผลการ

เรียนรู้ระหว่างเรียน โดยมีผู้สอนและผู้ เรียนประเมินร่วมกนั ส่วนขัน้ท่ี 6 เป็นการประเมินผลการเรียนรู้

หลงัเรียนโดยผู้ เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม ควบคูก่บัการประเมินผลงานของ

ผู้ เรียนในภาพรวมโดยผู้สอน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็นแนวทางการวดัและประเมินผล

ตามรูปแบบการเรียนการสอนนี ้เป็นการวดัและประเมินผลท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระหว่างการเรียนการสอน 

และภายหลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยผู้ประเมินประกอบด้วยตวัผู้ เรียน เพ่ือน และผู้สอน 

 

 จากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้นําเสนอมานัน้ ผู้ วิจยัได้มีการผสมผสานแนวคิดต่างๆเพ่ือ

ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์สําหรับผู้ เ รียนใน

ระดบัอุดมศกึษา ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีสนบัสนุนการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนได้ดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีสนบัสนนุการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

จติแห่งวิทยาการ จติแห่งการ

สังเคราะห์ และจติแห่งการสร้างสรรค์ 

(PACSER Model) 

หลักการ 

วัตถุประสงค์ 

ขัน้การเรียนการสอน 

ขัน้ท่ี 1  การวางแผนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 2  การประเมินเพ่ือคดัเลอืก 

ขัน้ท่ี 3  การตกผลกึความรู้ 

ขัน้ท่ี 4  การสงัเคราะห์แนวคิด   

ขัน้ท่ี 5  การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 6  การสะท้อนคิด 

การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลตามสภาพจริง 

การเรียนรู้เชิงรุก   

(Active learning) ตาม

แนวคิดของ Bonwell; & 

Eison (1991) และ 

Meyers; & Jones (1993) 

การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 

(Action learning) ตาม

แนวคิดของ Marquardt. 

(2007) และ Gawith 

(2000) 

การเรียนการสอนแบบ

ตกผลึก (Crystal-based 

approach) ตามแนวคิด

ของไพฑรูย์ สนิลารัตน์ 

(2550)  

การสะท้อนคดิ 

(Reflection) ตามแนวคิด

ของ Bailey; Curtis; & 

Nunan (2001); Atkins; & 

Murphy (1993) และ 

Saeger; & Remer (2001) 

ประสิทธิผลของรูปแบบฯ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความมวีินยัในตนเอง 

3. ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ 

4. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 

5. ความพงึพอใจตอ่รูปแบบฯ 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิผล 

• จิตแหง่วิทยาการ 

(Disciplined mind) 

• จิตแหง่การสงัเคราะห์

(Synthesizing mind) 

• จิตแหง่การสร้างสรรค์

(Creating mind) 
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9.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน จากนัน้นํารูปแบบดงักล่าวมาใช้ใน

รายวิชา 400301 การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning process design) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบการเรียนการสอนในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการ

คดิสงัเคราะห์ ความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์ และความพึงพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่ง

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัได้ดงัภาพประกอบ 11 

 

         ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม   

จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ 

และจิตแห่งการสร้างสรรค์ (PACSER 

Model) ประกอบด้วยขัน้การเรียน       

การสอน 6 ขัน้ ดังนี ้

  ขัน้ท่ี 1 การวางแผนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 2  การประเมินเพ่ือคดัเลอืก 

ขัน้ท่ี 3  การตกผลกึความรู้ 

ขัน้ท่ี 4  การสงัเคราะห์แนวคิด 

ขัน้ท่ี 5  การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 6  การสะท้อนคิด 

ประสิทธิผลของรูปแบบ 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความมวีินยัในตนเอง 

3. ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ 

4. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 

5. ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียน

การสอน 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 

 การวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยดําเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

development) ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนของการดําเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลู แนวคดิ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  

 ขัน้ตอนท่ี 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  

 ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  

 

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย  

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์และจิตแหง่การสร้างสรรค์ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 

การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิการเรียนการสอนแบบตกผลกึ และการสะท้อนคดิ  

 

ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ ซึง่มีวิธีดําเนินการทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือนําผลจาก

การศึกษาทัง้หมดมาสังเคราะห์กรอบองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดย

การศกึษาแนวคิดการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce; & Weil (2004), Dick; & Carey 

(1996) และทิศนา แขมมณี (2545)  

2. วิเคราะห์สาระสําคญัของแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีจิตแห่ง

วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ในขัน้นีเ้ป็นการดําเนินการเพ่ือให้ได้

สาระสําคญัท่ีนํามาใช้เป็นกรอบในการสงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

ดําเนินการโดยการศกึษาแนวคดิและทฤษฎีซึง่ประกอบด้วย การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ

การเรียนการสอนแบบตกผลกึ และการสะท้อนคดิ     
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3. สงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งดําเนินการภายใต้กรอบขององค์ประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้จากข้อท่ี 1 และภายใต้สาระสําคญัท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อท่ี 2 การ

สงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดําเนินการโดยนําสาระสําคญัของแตล่ะ

แนวคิดท่ีสังเคราะห์ได้มาพิจารณาส่วนท่ีสอดคล้องกัน หรืออยู่ในประเด็นเดียวกันให้รวมเป็นกลุ่ม

เดียวกนั และตัง้เป็นประเด็นใหม่ ส่วนสาระท่ีแตกตา่งกนั ไม่สามารถนํามาเช่ือมโยงกับสาระอ่ืนได้ให้

ตัง้เป็นประเด็นแยกไว้ จากนัน้นําประเด็นทัง้หมดมาจดัเรียงประเด็น และสรุปเป็นผลการสงัเคราะห์

สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตล่ะองค์ประกอบ 

4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้ เช่ียวชาญ ดําเนินการโดย

นําสาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้จากข้อท่ี 3 ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน 

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก) ประเมินความเหมาะสมของสาระในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการ

เรียนการสอน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน จากนัน้นําผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน โดยกําหนด

คณุสมบตัิของผู้ เช่ียวชาญต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านการสอนการคิด และเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิ

การศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตในสาขาทางการศกึษา  

5. สร้างเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และ

เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ซึง่ประกอบด้วย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบวัดความมีวินัยในตนเอง แบบวัดการคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเรียนการ

สอน และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแตล่ะชนิดมีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

5.1 แผนการจดัการเรียนรู้ 

การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ มีขัน้ตอนดําเนินการ ดงันี ้

5.1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 400301 การจดักระบวนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ 45 ชัว่โมง โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้หมด 6 หน่วยการ

เรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มโนทศัน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล ทัง้นีภ้าพรวมของแผนการจดัการเรียนรู้

และตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้แสดงในภาคผนวก ค  

5.1.2 นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ภาษาท่ีใช้ รวมทัง้ความสอดคล้องของกิจกรรม
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การเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามแบบประเมินความเหมาะสมท่ีมีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้พิจารณาจากดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  โดยใช้สตูรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตนั 

(ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 248-249) ซึง่สามารถคํานวณได้จากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

       IOC  =   ∑ R / N 

     เม่ือ    IOC  =  ดชันีความสอดคล้อง 

           R  =  คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

           N  =  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

    ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน นํามาแปลงเป็นคะแนนได้ดงันี ้

     สอดคล้อง  ให้คะแนน   1 

     ไมแ่นใ่จ  ให้คะแนน   0 

      ไมส่อดคล้อง ให้คะแนน  -1 

    เม่ือคา่ IOC ข้อใดต่ํากวา่ .50 จะต้องนํามาปรับปรุงตอ่ไป ซึ่งจากผลการวิเคราะห์

คา่ IOC ของแผนการจดัการเรียนรู้พบวา่มีคา่ IOC สงูกวา่ .05 ทกุรายการประเมิน 

5.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนในรายวิชา 400301 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ มีขัน้ตอนการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันี ้

5.2.1 ศกึษาเนือ้หาสาระของรายวิชา 400301 การจดักระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ

นํามากําหนดเป็นโครงเร่ืองของเนือ้หาสาระท่ีจะทําการทดสอบให้ครอบคลมุจดุประสงค์ของรายวิชา 

5.2.2 สร้างผงัของแบบทดสอบท่ีแสดงถึงนํา้หนกัของเนือ้หาวิชาในแตล่ะสว่น 

5.2.3 สร้างข้อคําถามและตวัเลือกจํานวน 30 ข้อ ตามนํา้หนกัของเนือ้หาวิชาท่ี

กําหนดไว้ในผงัของแบบทดสอบ 

5.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และภาษาท่ีใช้ และหาคา่ดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) เม่ือคา่ดชันีความสอดคล้องต่ํากว่า .50 จะต้องนํามาปรับปรุงต่อไป จากการ

คํานวณหาคา่ IOC พบว่าข้อคําถามข้อคําถามของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคา่ IOC สงูกว่า 

.05 ทกุข้อ 
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5.2.5 ทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการนําแบบทดสอบ

ท่ีผา่นการตรวจสอบในขัน้ต้นแล้วไปทดลองสอบกบันิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบเวลาท่ีเหมาะสมในการทําแบบทดสอบ โดยพิจารณาจาก

จํานวนผู้ เรียนท่ีทําเสร็จประมาณร้อยละ 80 ของผู้ เรียนทัง้หมด จากนัน้นํามาตรวจให้คะแนน และ

วิเคราะห์คณุภาพของแบบทดสอบเพ่ือหาค่าดชันีความยาก (Difficulty index)และค่าดชันีค่าอํานาจ

จําแนก (Discrimination index) โดยพิจารณาแบบทดสอบข้อท่ีมีดชันีคา่ความยากตัง้แต ่.20 ถึง .80 

และมีคา่ดชันีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่.20 ขึน้ไป มีสตูรคํานวณดงันี ้  (ล้วน สายยศ; และองัคณา สาย

ยศ. 2543: 182-187) 

5.2.5.1 ดชันีความยาก คํานวณได้จากสตูร  

PD    =        Nw        

     

     เม่ือ   PD  =  ดชันีคา่ความยาก 

         Nw =  จํานวนผู้ เรียนท่ีทําข้อนัน้ผิด 

         Nt  =  จํานวนผู้ เรียนทัง้หมดท่ีทําข้อสอบข้อนัน้  

              

ผลการทดลองใช้แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าค่าดชันีความยากมีค่า 

.300 - .767 ซึง่รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ 

5.2.5.2 ดชันีคา่อํานาจจําแนก หาได้จากการแบง่กลุม่ผู้สอบออกเป็นกลุ่มเก่ง

และกลุ่มอ่อน โดยใช้เทคนิคร้อยละ 33 ของผู้สอบทัง้หมด จากนัน้จึงคํานวณหาดชันีคา่อํานาจจําแนก 

จากสตูร 

   D  =      

LN

L

UN

U
−        

          เม่ือ D  =  ดชันีคา่อํานาจจําแนก 

  U  =  จํานวนผู้ เรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนสงู 

  L   =  จํานวนผู้ เรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนต่ํา 

  NU =  จํานวนผู้ เรียนทัง้หมดในกลุม่คะแนนสงู 

  NL  =  จํานวนผู้ เรียนทัง้หมดในกลุม่คะแนนต่ํา 

    ผลการทดลองใช้แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าคา่อํานาจจําแนกรายข้อ

ของแบบวดัมีคา่ .228 - .567 ซึง่รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ 

Nt 
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5.2.6 วิ เคราะห์แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนเ พ่ือหาค่าความเ ช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบวดัทัง้ฉบบัด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีการของคเูดอร์-     

ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) สูตร KR-20 ซึ่งคํานวณได้จากสูตร (ล้วน สายยศ; และองัคณา     

สายยศ. 2543: 215) 

       KR-20  =                              

      

     เม่ือ  k  =  จํานวนข้อสอบ 

        p  =  สดัสว่นของคนท่ีทําข้อนัน้ได้ 

        q  =  สดัสว่นของคนท่ีทําข้อนัน้ผิด 

       σ2 =  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

    ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั พบว่าแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) เทา่กบั .866 

5.3 แบบวดัความมีวินยัในตนเอง มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

คา่ (Rating scale) 5 ระดบั ซึง่มีขัน้ตอนการพฒันาแบบวดัความมีวินยัในตนเอง ดงันี ้

5.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 

เพ่ือกําหนดกรอบของการวดัและนิยามพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินยัในตนเอง 

5.3.2 เขียนข้อคําถามวดัความมีวินยัในตนเองตามนิยามพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความมีวินยัในตนเองจํานวน 30 ข้อ 

5.3.3 ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความมีวินยัในตนเองด้านความเท่ียงตรง

ตามเนือ้หา (Content validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านพิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องของ

วตัถปุระสงค์กบัข้อคําถาม ตลอดจนความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถาม และหาคา่

ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คดัเลือกแบบวดัข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องสงูกว่า .50 พบว่ามีข้อ

คําถามของแบบวดัความมีวินยัในตนเองจํานวน 26 ข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องสงูกวา่ .50 

5.3.4 ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความมีวินยัในตนเอง โดยนําแบบวดัความ

มีวินยัในตนเองจํานวน 26 ข้อไปทดลองใช้กบันิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างจํานวน 30 คน จากนัน้นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาคา่อํานาจจําแนกรายข้อโดย

การทดสอบ Item-total correlation (r  ≥ .20) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ

ทัง้ฉบบัโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์

ข้อคําถามพบวา่สว่นใหญ่มีคา่ Item-total correlation ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป และมีข้อคําถามจํานวน 1 ข้อท่ี

 k 
k -1 1 –  σ2 

∑ pq 
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มีคา่ Item-total correlation ติดลบ ส่วนคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัมีคา่เท่ากบั .875 ผู้ วิจยัได้

พิจารณาและตดัข้อคําถามท่ีมีคา่ Item-total correlation ติดลบออก ได้แบบวดัความมีวินยัในตนเอง

จํานวน 25 ข้อ มีคา่ Item-total correlation ตัง้แต ่.280 – .811 และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้

ฉบบัเทา่กบั .917 ดงัมีรายละเอียดในภาคผนวก จ  

5.4 แบบวัดการคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ

อัตนัยโดยให้ผู้ เ รียนเขียนบทความจากข้อมูลท่ีกําหนดให้ มีขัน้ตอนการพัฒนาแบบวัดการคิด

สงัเคราะห์และการคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้

5.4.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับจิตแห่งการสงัเคราะห์และจิต

แหง่การสร้างสรรค์เพ่ือกําหนดกรอบของการวดัและนิยามปฏิบตัิการของจิตแห่งการสงัเคราะห์และจิต

แหง่การสร้างสรรค์ 

5.4.2 เขียนข้อคําถามในแบบวัดให้สอดคล้องกับกรอบการวัดและนิยาม

ปฏิบตัิการของจิตแห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ โดยแบบวดัการคิดสงัเคราะห์และการ

คดิสร้างสรรค์มีข้อคําถาม 1 ข้อ โดยให้ผู้ เรียนเขียนบทความจากข้อมลูท่ีผู้ วิจยักําหนดให้ 

5.4.3 สร้างเกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) ของแบบวัด และกําหนดผู้

ประเมิน (Rater) ท่ีจะตดัสินให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์และ

การคดิสร้างสรรค์ โดยผู้ วิจยัใช้แนวทางในการกําหนดผู้ประเมินตามแนวคดิของฟาซิโอเน่และฟาซิโอเน ่

(Facione; & Facione. 2001) ท่ีกําหนดให้ใช้ผู้ประเมิน 2 คน  

5.4.4 ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้านความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content 

validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่านพิจารณาและประเมินความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์กับ

ข้อคําถาม และความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน แล้วหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  

5.4.5 ทดลองใช้แบบวัด โดยการนําแบบวัดท่ีผ่านการตรวจสอบในขัน้ต้นไป

ทดลองใช้กบันิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน นําผลการ

ทดลองสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน จากนัน้หาค่าความเช่ือมัน่ระหว่างผู้ประเมิน 

(Inter-rater reliability) ของเกณฑ์การประเมินการคิดสังเคราะห์ และเกณฑ์การประเมินการคิด

สร้างสรรค์ โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่าค่า

ความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้ประเมินของเกณฑ์การประเมินการคิดสงัเคราะห์มีคา่เท่ากบั .794 และคา่ความ

เช่ือมัน่ระหวา่งผู้ประเมินของเกณฑ์การประเมินการคดิสร้างสรรค์มีคา่เทา่กบั .815 

5.5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จําแนกเป็นด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ด้านการวดัและประเมินผล และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งมีขัน้ตอนการพฒันาแบบสอบถามความ

พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน ดงันี ้

5.5.1 ศึกษาเอกสาร ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและ

รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือกําหนดเป็นกรอบการวดัความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน 

5.5.2 เขียนข้อคําถามในแบบสอบถามให้สอดคล้องกบักรอบการวดัจํานวน 25 

ข้อ 

5.5.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

(Content validity) โดยให้ผู้ เ ช่ียวชาญจํานวน 5 ท่านพิจารณาและประเมินความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์กับข้อคําถาม แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกข้อคําถามของ

แบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องสูงกว่า .50 พบว่ามีข้อคําถามของแบบสอบถามจํานวน 23 

ข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องสงูกวา่ .50 

5.5.4 ตรวจสอบคณุภาพของของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามซึ่งมีข้อ

คําถามทัง้หมด 23 ข้อ ไปทดลองใช้กบันิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 30 คน จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาคา่อํานาจจําแนกรายข้อโดยการทดสอบ 

Item-total correlation (r ≥ .20) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้

สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค ผลการวิเคราะห์ข้อคําถามพบว่าส่วนใหญ่มี

ค่า  Item-total Correlation ตัง้แต่  .20 ขึ น้ ไป  และมี ข้อ คําถามจํานวน 2 ข้อ ท่ี มีค่า  Item-total 

correlation น้อยกวา่ .20  ส่วนคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัมีคา่เท่ากบั .763 ผู้ วิจยัได้พิจารณา

และตัดข้อคําถามท่ีมีค่า Item-total correlation น้อยกว่า .20 ได้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนจํานวน 21 ข้อ มีคา่ Item-total correlation ตัง้แต ่.271-.786 และมีคา่ความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั .894 ดงัมีรายละเอียดในภาคผนวก จ 

 

6. การศกึษานําร่อง (Pilot study) เป็นการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ก่อน

นําไปใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ระหวา่งดําเนินการเพ่ือปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ มีวิธีดําเนินการ ดงันี ้

6.1 เลือกแผนการจดัการเรียนรู้จํานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันิสิตคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 10 คน ในภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศึกษา 2553 

จากนัน้ประเมินความพึงพอใจของนิสิต โดยจัดสนทนากลุ่มเพ่ือให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอน และนําผลท่ีได้มาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
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6.2 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้หมดไปทดลองใช้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา ชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง ในภาคเรียนฤดู

ร้อน ปีการศกึษา 2553  

6.3 สรุปผลการทดลองสอนและข้อเสนอแนะจากการศึกษานําร่อง เพ่ือนําไป

ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน และเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์

ก่อนนําไปทดลองใช้จริง 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจาก

ผู้ เช่ียวชาญและผา่นการตรวจสอบความเป็นไปได้โดยการทดลองใช้ไปทดลองใช้จริง ซึ่งมีรายละเอียด

ของการดําเนินการ ดงันี ้

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 582 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ชัน้ปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา 400301 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ผู้ วิจยัใช้

การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่มกลุ่มผู้ เรียน (Section) ท่ีใช้ในการ

วิจยัจํานวน 2 กลุ่ม จากผู้ เรียนทัง้หมด 16 กลุ่ม ได้กลุ่มแรกมีผู้ เรียนจํานวน 50 คน และกลุ่มท่ีสองมี

ผู้ เรียนจํานวน 43 คน จากนัน้ใช้การสุ่มอย่างง่ายเพ่ือจัดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ 

 แบบแผนการทดลอง 

 การทดลองเพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The pretest-posttest 

control group design (Campbell; & Stanley. 1963: 13-16) ดงัภาพประกอบ 12 

 

         E     O1  X     O2 

         C     O3       O4 

   

ภาพประกอบ 12 แบบแผนการทดลอง 
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  เม่ือ  R    หมายถึง  กระบวนการสุม่ 

    E    หมายถึง  กลุม่ทดลอง 

    C    หมายถึง  กลุม่ควบคมุ 

    O1  หมายถึง  การวดัผลก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของกลุม่ทดลอง 

    O2  หมายถึง  การวดัผลหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของกลุม่ทดลอง 

    X    หมายถึง  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

    O3  หมายถึง  การวดัผลก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของกลุม่ควบคมุ 

    O4  หมายถึง  การวดัผลหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของกลุม่ควบคมุ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 

2553 โดยแบง่การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้

 ช่วงท่ี 1 ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผู้ วิจยันําแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบ

วดัความมีวินยัในตนเอง แบบวดัการคิดสงัเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ไปวดักบัผู้ เรียนกลุ่มควบคมุ

และกลุม่ทดลอง 

 ช่วงท่ี 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจัยสงัเกต

พฤติกรรม ประเมินผลการทํากิจกรรม และสมัภาษณ์ผู้ เรียนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูล

มาปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน และพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ตอ่ไป

ให้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 ช่วงท่ี 3 หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผู้ วิจยันําแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบ

วดัความมีวินยัในตนเอง แบบวดัการคิดสงัเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ไปวดักบัผู้ เรียนกลุ่มควบคมุ

และกลุ่มทดลอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนไปวดักับผู้ เรียนกลุ่ม

ทดลอง 

 

ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  

 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ โดยพิจารณาจาก  

1. ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 
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ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าผู้ เรียนกลุ่ม

ควบคมุท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ จากการตอบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมากขึน้ไป โดยการแปล

คา่คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบสอบถาม พิจารณาดงันี ้ (วิเชียร 

เกตสุิงห์. 2538: 8-11) 

  คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนมากท่ีสดุ 

  คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนมาก 

  คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนน้อย 

  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนน้อยท่ีสดุ 

   

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้าน

การคิดสงัเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการ

สอน 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนท่ีได้รับการ

สอนต่างกันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซํา้ (One-way 

MANOVA; repeated measures) 

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคดิสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ของผู้ เรียนกลุ่มทดลอง

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามแบบทางเดียวโดยมีการวดัซํา้ (One-

way MANOVA;  repeated measures)  
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 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นีแ้บง่ออกเป็น  2 สว่น ได้แก่ สถิติพืน้ฐาน และสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม ซึง่มีรายละเอียดของสตูรในการคํานวณ ดงันี ้

1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) 

     =      

 

เม่ือ  แทน คา่เฉล่ีย 

  ∑X แทน ผลรวมทัง้หมดของข้อมลู 

  N  แทน จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

1.2   สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
   

     SD =  

   เม่ือ  SD แทน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     Xi แทน คะแนนของคนท่ี i   

     N แทน จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

 

2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม 

    Wilks’ lambda (Λ) =                    1 

 

   เม่ือ λ แทน คา่ไอเกน 

 

 

N 
∑X 

(1 + λ1) (1 + λ2)… (1 + λi) 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 

 การนําเสนอผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

ผู้ วิจยัขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแยกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี  1  ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี  2  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทําความเข้าใจเก่ียวกับผลการวิเคราะห์

ข้อมลูมีความสะดวกย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัขอกําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

  M  แทน คา่เฉล่ีย 

  SD  แทน คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  MD  แทน คา่ความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย 

  df  แทน ระดบัของความเป็นอิสระ  

  SS  แทน ผลรวมของกําลงัสอง  

  MS  แทน คา่เฉล่ียของกําลงัสอง  

  F   แทน คา่สถิต ิMultivariate F Test  ท่ีใช้ในการคํานวณ 

  Sig. แทน ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ 

  T  แทน การวดั แบง่เป็น ก่อนเรียน (T1)  และหลงัเรียน (T2) 

  N  แทน จํานวนผู้ เรียนในกลุม่ 
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ตอนที่  1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

การนําเสนอผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในตอนท่ี 1  ผู้ วิจยันําเสนอผลการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอน ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์สาระสําคญัของแนวคิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิต

แหง่การสร้างสรรค์  

2. ผลการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

3. ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และสาระขององค์ประกอบ

ของรูปแบบการเรียนการสอน 

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 

5. ผลการศกึษานําร่อง (Pilot study) 

 

 1. ผลการวิเคราะห์สาระสําคัญของแนวคิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ 

และจิตแห่งการสร้างสรรค์ 

 จากการศึกษาสาระสําคญัของแนวคิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น 3 ใน 5 ของแนวคิด 5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the future) ของการ์ด

เนอร์ (Gardner. 2006) ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์

สาระสําคญัของแนวคดิจิตแหง่วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ได้ ดงัตาราง 

9 
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ตาราง 9  ผลการวิเคราะห์สาระสําคญัของแนวคิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ สาระสาํคญัท่ีได้จากการวเิคราะห์ 

แนวคิด 5 จิตคดิเพ่ืออนาคต (Five 

minds for the future) ของการ์ดเนอร์ 

     แนวคิด 5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the future) เป็นแนวคิด

ท่ีว่าด้วยเร่ืองของความสามารถและทักษะท่ีต้องปลูกฝังให้กับผู้ เรียน 

เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตในวนัข้างหน้าได้อย่างมีความสขุ  และการท่ีจะ

ยืนหยัดอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทัง้ในการดําเนินชีวิตและ

หน้าท่ีการงานนัน้ จะต้องมีประเภทของจิต (Kinds of minds) ท่ีมี

ความสาํคญัและจําเป็นในศตวรรษนี ้ ซึง่ประกอบด้วย 

1. จิตแหง่วิทยาการ (Disciplined mind)  

2. จิตแหง่การสงัเคราะห์ (Synthesizing mind)  

3. จิตแหง่การสร้างสรรค์ (Creating mind)  

4. จิตแหง่ความเคารพ (Respectful mind)  

5. จิตแหง่จริยธรรม (Ethical mind) 

     จากการวิเคราะห์แนวคิด 5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the 

future) ท่ีกลา่วมาข้างต้นจะพบว่าเป็นแนวคิดการพฒันาผู้ เรียนแบบองค์

รวม ซึง่มีทัง้การพฒันาผู้ เรียนด้านสติปัญญา และด้านจิตใจ ตลอดจนการ

อยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างมีความสุข  โดย 3 ด้านแรก ได้แก่ จิตแห่ง

วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ เป็นการ

พฒันาผู้ เรียนด้านสติปัญญา สว่นอีก 2 ด้าน คือ จิตแห่งความเคารพและ

จิตแห่งจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีว่าด้วยความสมัพนัธ์ของเรากับผู้ อ่ืน และว่า

ด้วยเร่ืองของความเป็นมนษุย์ 

จิตแหง่วิทยาการ (Disciplined mind) 

• ความหมาย 

 

 

 
 

• องค์ประกอบ 

 

     จิตแห่งวิทยาการ เป็นความสามารถในการเรียนรู้อย่างชัดเจนใน

เนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา และสามารถนํา

สิ่งท่ีได้เรียนรู้เหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดํารงชีวิต 

ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง 
 

     จากการวิเคราะห์นิยามของจิตแห่งวิทยาการ พบว่าการท่ีผู้ เรียนจะมี

จิตแหง่วิทยาการนัน้ จะต้องมีองค์ประกอบท่ีสาํคญั 2 สว่น คือ 

          1. การเรียนรู้อย่างเช่ียวชาญ โดยผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจใน

หลักการท่ีเป็นพืน้ฐานขององค์ความรู้ด้านต่างๆ สามารถคิดได้อย่าง

เช่ียวชาญในเนือ้หาวิชาหลกัท่ีสาํคญั 
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ตาราง 9  (ตอ่) 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ สาระสาํคญัท่ีได้จากการวเิคราะห์ 

• องค์ประกอบ (ตอ่)           2.  ความมีวินยัในตนเอง โดยผู้ เรียนจะต้องสามารถควบคุม

พฤติกรรมตนเองทัง้ในด้านอารมณ์และความประพฤติให้เป็นไปตามท่ี

ตนเองมุง่หวงั และสอดคล้องกบัระเบียบกฎเกณฑ์อนัดีงามของสงัคม 

จิตแหง่การสงัเคราะห์ (Synthesizing 

mind) 

• ความหมาย 

 

 

 

 

• องค์ประกอบ 

 

 

     จิตแห่งการสังเคราะห์เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ เพ่ือคดัเลือก ประเมิน และนําไปสู่การแยกแยะประเด็นหรือ

องค์ประกอบท่ีสาํคญั แล้วนํามาถกัทอเป็นสารสนเทศใหม่ท่ีมีความหมาย

ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน และเป็นแนวคิดท่ีแปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์ 

 

     จากการวิเคราะห์นิยามของจิตแห่งการสงัเคราะห์ พบว่าการท่ีผู้ เรียน

จะมีจิตแหง่การสงัเคราะห์นัน้ จะต้องมีองค์ประกอบท่ีสาํคญั 3 สว่น คือ 

1. การคดัเลอืกสาระสาํคญัจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 

2. การเลอืกกลยทุธ์ หรือวิธีการในการสงัเคราะห์ข้อมลู 

3. การถกัทอหรือการผสานข้อมลู 

จิตแหง่การสร้างสรรค์ (Creating 

mind) 

• ความหมาย 

 

 

• องค์ประกอบ 

 

 

     จิตแหง่การสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดหลากหลายแง่มมุ 

เพ่ือนําไปสูแ่นวคดิใหมท่ี่แตกตา่งไปจากแนวคิดเดิม 

 

     จากการวเิคราะห์นิยามของจิตแหง่การสร้างสรรค์ พบวา่การท่ีผู้ เรียน

จะมีจิตแหง่การสร้างสรรค์นัน้ จะต้องมีองค์ประกอบท่ีสาํคญั 4 สว่น คือ 

1. ความคิดคลอ่ง (Fluency)  

2. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)  

3. ความคิดริเร่ิม (Originality)  

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

 

 จากตาราง 9 จะเห็นได้วา่จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์

เป็นแนวคิด 3 ใน 5 ของแนวคิด 5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five minds for the future) ของการ์ดเนอร์ ซึ่ง

แนวคิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์นีเ้ป็นแนวคิดการพฒันา
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ผู้ เรียนด้านสตปัิญญา โดยจิตแหง่วิทยาการเป็นความสามารถในการเรียนรู้อย่างชดัเจนในเนือ้หาสาระ 

ควบคูก่บัการเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง จิตแหง่การสงัเคราะห์เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมลูจาก

แหล่งต่างๆ แล้วนํามาถักทอเป็นสารสนเทศใหม่ ท่ีมีความหมายทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  ซึ่งมี

องค์ประกอบท่ีสําคญั ได้แก่ การคัดเลือกสาระสําคัญจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเลือกกลยุทธ์หรือ

วิธีการในการสังเคราะห์ข้อมูล และการถักทอหรือผสานข้อมูล ส่วนจิตแห่งการสร้างสรรค์เป็น

ความสามารถในการคิดหลากหลายแง่มุม เพ่ือนําไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดเดิม ซึ่ง

ประกอบด้วยความคดิคลอ่ง ความคดิยืดหยุน่ ความคดิริเร่ิม และความคดิละเอียดลออ 

 

 2. ผลการวิเคราะห์สาระสําคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ 

 จากการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ

การเรียนการสอนแบบตกผลึก และการสะท้อนคิด สามารถสรุปหลกัการของแต่ละแนวคิดทฤษฎีท่ีจะ

นํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

   การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

   การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ของตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในมโนทศัน์ท่ีสอนอย่างลึกซึง้และถูกต้อง เกิดความคงทน 

(Bonwell; & Eison. 1991; Salemi. 2001) รวมถึงส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง (Brandes; & 

Ginnis. 1986) จากแนวคิดดงักล่าวพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกนําไปสู่การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดจิตแห่ง

วิทยาการ (Disciplined mind) ได้ นอกจากนีย้งัพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะ

ความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลใน

สถานการณ์ใหม่ได้ดี (Bonwell; & Eison. 1991) ซึ่งประเด็นหลงันีส้ะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุก

สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) และสามารถสรุป

หลกัการของการเรียนรู้เชิงรุกท่ีนําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในชัน้เรียน และเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ระหวา่งผู้ เรียน (Bonwell; & Eison. 1991) 

2. ผู้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสะท้อน

คดิ (Meyers; & Jones. 1993) 
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   การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action learning) 

   การเรียนรู้จากการปฏิบตัสิง่เสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้เป็นอย่างดี (Gawith. 2000) ส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ 

(Disciplined mind) และสามารถสรุปหลกัการของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิท่ีนําไปใช้ในการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

1. เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาหรือศกึษาในประเด็นท่ีสนใจ โดยในกลุ่ม

จะต้องให้ความตอ่เน่ืองในการค้นหาข้อมลู การสะท้อนผลการเรียนรู้ การวางแผนปฏิบตัิจริง และความ

พยายามในการประเมินผล (Marquardt. 2007) 

2. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตัง้คําถาม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนคิดในเร่ืองท่ี

กําลงัเรียนรู้ และมีการปฏิบตัคิวบคูก่นัไปในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ (Marquardt. 2007) 

3. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศึกษา ค้นคว้า

หาข้อมลู เรียบเรียง จดัเก็บ นําเสนอ และประเมินผลการศกึษาค้นคว้า (Gawith. 2000) 

   การเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-based approach) 

   รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมุ่งแสวงหาข้อความรู้ท่ีตน

สนใจจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยมีการจัดการข้อความรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินคา่ จนเกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ สามารถส่ือสารสิ่งท่ีตนเข้าใจผ่านงานเขียน

เชิงวิชาการ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) ซึ่งเม่ือนําแนวคิดดงักล่าวไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนนีแ้ล้ว น่าจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesizing mind) และจิต

แห่งการสร้างสรรค์ (Creating mind)  นอกจากนีรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกยงัเปิดโอกาส

ให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัข้อความรู้ท่ีค้นพบผ่านการอภิปรายร่วมกนักบัครูและผู้ อ่ืนในชัน้

เรียน กระบวนการดงักล่าวนีช้่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการตกผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศึกษา 

ในประเดน็นีผู้้ เรียนก็จะได้รับการพฒันาให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind) จากแนวคิด

ดงักลา่วสามารถสรุปเป็นหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีจะนําไปใช้ในการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนได้ ดงันี ้

1. ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้ ตัง้แตก่ารกํากบัตนเองในการเป็นผู้

เลือกประเด็นท่ีสนใจจะศึกษาด้วยตนเอง เป็นผู้ รวบรวมข้อมูล ทําความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ข้อความรู้นัน้ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนด้วยตนเอง (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) 

2. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการพิจารณาไตร่ตรอง สะท้อนความคดิและการอภิปรายร่วมกนั 

เพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็นรายงานเชิงวิชาการท่ีค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านการคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะห์จนเป็นข้อความรู้ในประเดน็ท่ีศกึษาอยา่งลกึซึง้ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์. 2550) 
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   การสะท้อนคิด (Reflection) 

   การสะท้อนคิดเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองอย่างต่อเน่ือง ทําให้

ผู้ เรียนรู้จุดท่ีตนเองต้องปรับปรุงแก้ไข และนําไปสู่การพฒันาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละเนือ้หา

อย่างเข้าใจถ่องแท้ (Saeger; & Remer. 2001; Atkins; & Murphy. 1993) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้

ฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดสงัเคราะห์ด้วย (Atkins; & Murphy. 1993) จากแนวคิดดงักล่าวแสดง

วา่การสะท้อนคดิเป็นแนวคดิท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีจิตแหง่วิทยาการ (Disciplined mind) และจิต

แห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) และสามารถสรุปเป็นหลักการของการสะท้อนคิดท่ีจะ

นําไปใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สงัเกต และตระหนกัรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง (Bailey; 

Curtis; & Nunan. 2001)  

2. ผู้ เรียนได้รับการสง่เสริมให้ตระหนกัรู้ในตนเอง วิเคราะห์ความรู้สึกและความรู้ท่ีมี

ตอ่สถานการณ์ และพฒันามมุมองหรือความคดิใหม ่(Atkins; & Murphy. 1993) 

3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้คําถามเพ่ือสะท้อนคดิทัง้ระหว่างการปฏิบตัิงาน และหลงัการ

ปฏิบตังิาน (Saeger; & Remer. 2001) 

 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปผลการวิเคราะห์สาระสําคญัของแนวคิดทฤษฎีท่ี

นํามาใช้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแหง่วิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ได้ 

ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์สาระสําคญัของแนวคดิทฤษฎีท่ีนํามาใช้พฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ 

 

แนวคิด / ทฤษฎี หลกัการของแนวคดิ / ทฤษฎี ผลการพฒันาผู้ เรียน เป้าหมายการพฒันา 

การเรียนรู้เชิงรุก  

(Active learning) 

1. การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน 

2. เน้นการเรียนรู้เป็นกลุม่ 

3. ผู้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกบัการพดู 

การฟัง การอา่น การเขียน และการ

สะท้อนคิด 

1. เข้าใจมโนทศัน์อยา่งลกึซึง้

และถกูต้อง 

2. มีวินยัในตนเอง 

3. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และ

ประเมินข้อมลูในสถานการณ์

ใหมไ่ด้ด ี

1. จิตแหง่

วิทยาการ 

2. จิตแหง่การ

สงัเคราะห์ 

 

การเรียนรู้จากการ

ปฏิบตัิ (Action 

learning) 

1. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. เน้นการเรียนรู้เป็นกลุม่ 

3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวาง

แผนการเรียนรู้ กําหนดประเด็นท่ี

ศกึษา ค้นคว้าหาข้อมลู เรียบเรียง 

นําเสนอ และประเมินผลการศกึษา 

4. ผู้ เรียนได้สะท้อนคิดผลการปฏิบตัิ

และผลของการศกึษาค้นคว้า 

1. ผู้ เรียนสามารถสร้าง     

องค์ความรูได้ด้วยตนเอง  

2. ผู้ เรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจในสิง่ท่ีเรียนรู้เป็นอยา่ง

ดี 

1. จิตแหง่

วิทยาการ 

การเรียนการสอน

แบบตกผลกึ  

(Crystal- based 

approach) 

1. ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกใน

กระบวนการเรียนรู้ในการเลอืก

ประเด็นท่ีศกึษา รวบรวมข้อมลู ทํา

ความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ข้อความรู้ และถา่ยทอด

ออกมาเป็นงานเขียนด้วยตนเอง 

2. ผู้ เรียนเรียนรู้จากกระบวนการ

สะท้อนคิดและการอภิปรายร่วมกนั 

1. ผู้ เรียนสามารถวเิคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินคา่

ข้อมลูได้  

2. ผู้ เรียนสามารถสือ่สารสิง่ท่ี

ตนเองเข้าใจผา่นงานเขียนของ

ตนเอง 

3. ผู้ เรียนเกิดการตกผลกึทาง

ความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศกึษา 

1. จิตแหง่

วิทยาการ 

2. จิตแหง่การ

สงัเคราะห์ 

3. จิตแหง่การ

สร้างสรรค์ 

การสะท้อนคิด 

(Reflection) 

1. ผู้ เรียนได้รับการสง่เสริมให้ตระหนกั

รู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง 

2. ผู้ เรียนใช้คําถามเพ่ือสะท้อนคดิทัง้

ระหวา่งการปฏิบตังิานและหลงัการ

ปฏิบตัิงาน 

1. ผู้ เรียนได้รับการประเมิน

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่

นําไปสูก่ารเรียนรู้ในแตล่ะ

เนือ้หาอยา่งเข้าใจถ่องแท้ 

2. ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดวเิคราะห์

และการคิดสงัเคราะห์ 

1. จิตแหง่

วิทยาการ 

2. จิตแหง่การ

สงัเคราะห์ 
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 3. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และสาระของ

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ

การเรียนการสอนของ Joyce; & Weil (2004), Dick; & Carey (1996) และทิศนา แขมมณี (2545) 

พบว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์          

ขัน้การเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล และจากการสงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนสามารถสรุปได้ดงัตาราง 11 

 

ตาราง 11  ผลการสงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบของ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
สาระขององค์ประกอบการเรียนการสอน 

หลกัการของรูปแบบการเรียน       

การสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแห่งการสร้างสรรค์สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ ตัง้แต่การวาง

แผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศึกษา ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าข้อมูลจาก

หลายๆ แหลง่ คดัเลอืก ทําความเข้าใจ จนเกิดการตกผลกึทางความคิดในเร่ืองท่ี

ตนได้ศึกษา จากนัน้ผู้ เรียนสงัเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอ และ

ประเมินผลการสงัเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  

ควบคูก่บัการให้ผู้ เรียนสงัเกตและตระหนกัรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง ผ่าน

กระบวนการตัง้คําถามและการสะท้อนคิดในสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิทัง้ระหว่างการ

ปฏิบตัิและหลงัการปฏิบตัิ 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ            

การเรียนการสอน 

           รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สัง เคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. พัฒนาผู้ เ รียนให้เป็นผู้ ท่ีมีวินัยในตนเองและเห็นความสําคัญของ         

การเรียนรู้ 

2. พัฒนาผู้ เ รียนให้มีทักษะในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือ

คดัเลอืกและประเมินสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

3. พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างชดัเจนในเนือ้หาสาระ หลกัการ และ

องค์ความรู้ตา่งๆ  

4. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสาํคญั 

และนําไปถกัทอเป็นสารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
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ตาราง 11  (ตอ่) 

 

องค์ประกอบของ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
สาระขององค์ประกอบการเรียนการสอน 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ            

การเรียนการสอน (ตอ่) 

5. พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย เพ่ือนําไปสู่

แนวคิดท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากแนวคิดเดิม 

6. พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

7. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการตัง้คําถามและสะท้อนผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

ขัน้การเรียนการสอนของ

รูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

(PACSER Model) ประกอบด้วยขัน้การเรียนการสอนทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ประกอบด้วย การกําหนด

ประเด็นท่ีต้องการศกึษา และการวางแผนการศกึษาค้นคว้า 

ขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคดัเลือก (Assessing) ประกอบด้วย การศึกษา

ค้นคว้า การประเมิน และการคดัเลอืกสารสนเทศ  

ขัน้ท่ี 3 การตกผลกึความรู้ (Crystallizing) ประกอบด้วย การบนัทกึ และการ

สรุปเนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า  

ขัน้ท่ี 4 การสงัเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) ประกอบด้วย การแยกแยะ

ประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคัญ และการถักทอหรือการผสมผสานแนวคิด

ตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดใหม ่ 

ขัน้ท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchanging) ประกอบด้วย การนําเสนอผล

ท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวคิด และการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  

ขัน้ท่ี 6 การสะท้อนคิด (Reflecting) ประกอบด้วย การตัง้คําถามและการ

สะท้อนคิดเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่  

การวดัและประเมินผลของ

รูปแบบการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนนี ้เป็นการวัดและ

ประเมินผลท่ีเกิดขึน้ทัง้ระหว่างการเรียนการสอน และภายหลงัการเรียนการ

สอนตามรูปแบบ โดยผู้ประเมินประกอบด้วยตวัผู้ เรียน เพ่ือน และผู้สอน 
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 4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 

 ผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความชํานาญ

ด้านการสอนการคิด และเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัดษุฎีบณัฑิตในสาขาทางการศึกษา จํานวน 5 

ทา่น พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนในด้านตา่งๆ จํานวน 5 ด้าน ดงันี ้ด้านการ

กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านขัน้    

การเรียนการสอนของรูปแบบ และด้านการวดัและประเมินผลของรูปแบบ ผลการตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแสดงไว้ในตาราง 12 

 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน

การสอน 

 

 รายการประเมิน M SD ระดบัความเหมาะสม 

 

1 

การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเ รียนการสอน

ครอบคลมุกบัความจําเป็นของการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 

 

4.80 

 

.447 

 

มากท่ีสดุ 

2 แ ต่ ละ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น มี

ความสมัพนัธ์กนั 
4.80 .447 มากท่ีสดุ 

                                     รวม 4.80 .200 มากท่ีสดุ 

 

3 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานท่ีนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอน 

4.80 .447 มากท่ีสดุ 

4 ความชัดเจนของหลกัการ สามารถแสดงจุดเน้นของรูปแบบ

การเรียนการสอน 
4.40 .548 มาก 

5 การใช้ภาษา และการเรียบเรียงถ้อยคํามีความเหมาะสม 

สละสลวย เข้าใจง่าย 
3.80 .837 มาก 

                                     รวม 4.33 .400 มาก 
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ตาราง 12  (ตอ่) 

 

 รายการประเมิน M SD ระดบัความเหมาะสม 

 

6 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

สอดคล้องกบัหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

4.60 

 

.548 

 

มากท่ีสดุ 

7 วตัถุประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดงสิ่งท่ีมุ่งหวงัให้เกิด

กบัตวัผู้ เรียน 
3.60 .548 มาก 

8 วตัถปุระสงค์มีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัิ 4.40 .548 มาก 

9 การใช้ภาษา และการเรียบเรียงถ้อยคํามีความเหมาะสม 

สละสลวย เข้าใจง่าย 
4.60 .548 มากท่ีสดุ 

                                     รวม 4.30 .300 มาก 

 

10 

ข้ันการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

สอดคล้องกบัหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

4.60 

 

.547 

 

มากท่ีสดุ 

11 สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 3.80 .447 มาก 

12 ความชดัเจนของการอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขัน้การ

เรียนการสอน 
4.40 .837 มาก 

13 การจดัลาํดบัขัน้ของขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ 4.40 .548 มาก 

14 ขัน้การเรียนการสอนมีความสะดวกในการนําไปสูก่ารสอน 4.00 .707 มาก 

                                     รวม 4.12 .400 มาก 

 

15 

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

 

4.40 

 

.548 

 

มาก 

16 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัขัน้การเรียนการสอนของ

รูปแบบ 
4.20 .837 มาก 

                                     รวม 4.30 .500 มาก 

                               รวมทัง้หมด 4.31 .363 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่าจากรายการประเมินทัง้หมด 16 รายการ ผู้ เช่ียวชาญให้ระดบัความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนในระดบัมากท่ีสุด 6 รายการ ส่วนรายการท่ีเหลือมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ

เรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.80 ส่วนด้านหลกัการของ

รูปแบบ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ และด้านการวัดและ

ประเมินผลของรูปแบบ มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.33, 4.30, 4.12 และ 
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4.30 ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31  

 นอกจากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น 

ผู้ เช่ียวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งผู้ วิจัยสามารถสรุป

ประเดน็สําคญัของข้อเสนอแนะได้ ดงันี ้

1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนควรปรับภาษาให้มีความกระชับ และควรมีการ

สรุปวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้มีหลกัการท่ีสําคญัก่ีด้าน  

2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนทัง้ 7 ข้อ เหมือนเป็นวตัถปุระสงค์นําทางเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ดงันัน้ควรมีการ

สรุปเพิ่มเติมจากวตัถุประสงค์ทัง้ 7 ข้อ นําไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวตัถุประสงค์ปลายทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอน 
 

 5.  ผลการศึกษานําร่อง (Pilot study) 

 ผู้ วิจัยได้นํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือ

ตรวจสอบความเป็นไปได้ ตลอดจนศกึษาปัญหาและอปุสรรคระหว่างดําเนินการเพ่ือปรับปรุงรูปแบบ

ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 1 กับนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชัน้ปีท่ี 2 ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 10 คน โดยผู้ วิจยัทดลองสอนในรายวิชาการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ (Learning process design) ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PACSER แผนการจัดการ

เรียนรู้หน่วยท่ี  4 เร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จํานวน 3 ชัว่โมง ผลการทดลองใช้พบว่า

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้สามารถนําไปปฏิบตัิได้ตามขัน้การเรียนของรูปแบบ 6 ขัน้ โดย

ก่อนเร่ิมต้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ วิจัยได้ชีแ้จงเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ 

PACSER ให้กับผู้ เรียนก่อน เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันและให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพรวม ตลอดจน

ลําดบัขัน้ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หลงัจากนัน้จึงได้เร่ิมต้นกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ โดยในขัน้ท่ี 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ผู้ วิจัยได้ชีแ้จงจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ตลอดจนขอบเขตเนือ้หาในหน่วยนี ้หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนแบง่กลุ่มๆ ละ 5 คน เพ่ือวางแผนการศกึษา

ค้นคว้าตามประเด็นเนือ้หาจากใบงานท่ีผู้ วิจยัแจกให้ โดยในระหว่างการวางแผนการศึกษาค้นคว้า

ผู้ วิจยัให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกผลการวางแผนการศึกษาค้นคว้าในแต่ละประเด็นลงในใบงานว่าแต่

ละประเด็นจะศกึษาประเด็นย่อยใดบ้าง รวมถึงจะค้นคว้าจากแหล่งทรัพยากรใด โดยในขัน้ตอนนีใ้ช้

เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคดัเลือก (Assessing) ผู้ วิจยัให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่ม
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ไปค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งพบว่าผู้ เรียนได้ไปค้นคว้าท่ีห้องทรัพยากรทางการศกึษา 

ของคณะศกึษาศาสตร์ เน่ืองจากอยู่ใกล้กับห้องเรียน โดยในขัน้นีผู้้ วิจยัให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มบนัทึกผล

การศึกษาค้นคว้าว่าในแตล่ะประเด็นเนือ้หา ผู้ เรียนค้นคว้ามาจากแหล่งใดบ้าง พร้อมกบับนัทึกแหล่ง

อ้างอิง เม่ือผู้ เรียนค้นคว้าได้ครบถ้วนทกุประเด็นเนือ้หาแล้วผู้ วิจยัให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มพิจารณาร่วมกนั

เพ่ือคดัเลือกและประเมินสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับเร่ืองท่ีศึกษา ซึ่งในขัน้ตอนนีใ้ช้เวลาประมาณ 1 

ชัว่โมง  ขัน้ท่ี 3 การตกผลึกความรู้ (Crystallizing) ผู้ วิจยัให้ผู้ เรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษา

ค้นคว้าตามประเด็นท่ีกําหนด จากการสงัเกตพบว่าผู้ เรียนทัง้สองกลุ่มใช้การเขียนสรุปองค์ความรู้ท่ี

ได้รับแบบความเรียง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ขัน้ท่ี 4 การสงัเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) 

ผู้ วิจยัให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกให้อภิปรายเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของ

การวัด การประเมินผล เคร่ืองมือวัด และเกณฑ์ พร้อมทัง้เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ส่วน

กิจกรรมท่ีสองผู้ วิจัยกําหนดสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่มออกแบบการวัดและประเมินผล ตลอดจน

ออกแบบเคร่ืองมือวัด และเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกําหนด ในขัน้นีใ้ช้เวลาประมาณ 1 

ชัว่โมง ขัน้ท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchanging) ผู้ วิจยัให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนําเสนอ

ผลงานหน้าชัน้เรียน เม่ือนําเสนอครบทัง้สองกลุ่ม ผู้ วิจัยให้ผู้ เรียนอภิปรายถึงผลการสังเคราะห์ของ

เพ่ือนวา่เป็นอยา่งไรบ้าง เหมือนหรือแตกตา่งจากกลุ่มตนเองอย่างไร ในขัน้นีใ้ช้เวลาประมาณ 30 นาที 

และขัน้ท่ี 6 การสะท้อนคิด (Reflecting) ผู้ วิจยัและผู้ เรียนร่วมกันสรุปความสมัพนัธ์ของการวดั การ

ประเมินผล เคร่ืองมือวดั และเกณฑ์ จากนัน้ให้ผู้ เรียนเขียนบนัทึกการเรียนรู้ ในขัน้นีใ้ช้เวลาประมาณ 

15 นาที รวมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 6 ขัน้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER ใช้เวลา

ประมาณ  4 ชัว่โมง ซึง่ใช้เวลามากกวา่ท่ีกําหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง 

 หลังจากเสร็จสิน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ วิจยัได้จัดสนทนากลุ่มเพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสดง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอน ผลการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้ เรียนส่วน

ใหญ่พึงพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน โดยให้เหตผุลว่าตนเองต้องเป็นผู้สรุปและสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาอย่างลึกซึง้ โดยเฉพาะในขัน้การตกผลึกความรู้ 

(Crystallizing) และขัน้การสงัเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) เป็นขัน้ท่ีต้องระดมความคิดภายในกลุ่ม 

เพ่ือให้ได้ข้อสรุปหรือผลงานออกมา ทัง้นีผู้้ เรียนได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคดัเลือก 

ผู้ เรียนมีเวลาคอ่นข้างจํากดัในการไปศกึษาค้นคว้าข้อมลู ทําให้ได้ข้อมูลไม่หลากหลาย รวมถึงหนงัสือ

หรือแหล่งข้อมูลบางอย่างมีจํานวนค่อนข้างจํากัด ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยผู้ เรียนให้

ข้อเสนอแนะวา่ “ถ้าอาจารย์ให้เวลาในการศกึษาค้นคว้าล่วงหน้าก่อนเรียนก็น่าจะดี จะได้ไม่ต้องเร่งรีบ

หา และทําให้ได้ข้อมูลท่ีมากขึน้กว่านี”้ จากข้อเสนอแนะของผู้ เรียนประกอบกับเวลาท่ีทดลองใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER ในหนว่ยท่ี 4 เกินจากระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการจดัการ
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เรียนรู้ ผู้ วิจัยจึงได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยผู้ วิจัยจะมอบหมายงานตามขัน้ท่ี 1 การ

วางแผนการเรียนรู้ (Planning) และขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคดัเลือก (Assessing) ให้ผู้ เรียนไป

ดําเนินการก่อนลว่งหน้า จากนัน้ในชัว่โมงเรียนก็จะจดักิจกรรมตัง้แตข่ัน้ท่ี 3 เป็นต้นไป 

 หลงัจากผู้ วิจยัได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้ เรียนในการทดลอง

ใช้ครัง้ท่ี 1 แล้ว ผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 กบันิสิตคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา ชัน้ปีท่ี 2 ในภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจํานวน 30 คน โดยผู้ วิจยัได้นดัหมายผู้ เรียนนอกตารางล่วงหน้าก่อนการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนครัง้แรก สําหรับจัดปฐมนิเทศผู้ เรียนเพ่ืออธิบายเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PACSER พร้อมทัง้นําเสนอตวัอย่างแนวทางในการสงัเคราะห์ข้อมูลให้กบัผู้ เรียน เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมของผู้ เรียน จากนัน้มอบหมายงานของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ตามขัน้การเรียนการสอนแบบ 

PACSER ในขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ล่วงหน้า เพ่ือนํามาใช้ในการเรียนการสอนในครัง้ต่อไป จากนัน้จึง

ดําเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER ทัง้หมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้

ครัง้ท่ี 2 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER ท่ีพัฒนาขึน้สามารถนําไปปฏิบตัิได้ตาม

รูปแบบทัง้ 6 ขัน้ ตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ ผู้ เรียนมีคะแนนความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.875  และจากการสมัภาษณ์

ความคิดเห็นของผู้ เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองตัง้แต่การวางแผนการศึกษาค้นคว้า จนถึงขัน้การนําเสนอผล

การศึกษาค้นคว้า โดยให้ข้อคิดเห็นว่าในขัน้การตกผลึกความรู้ (Crystallizing) ช่วยให้ผู้ เรียนได้

วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทําให้เข้าใจในเนือ้หาได้อย่างลึกซึง้มากขึน้ ส่วนขัน้การ

สังเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) ต้องใช้การระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้ได้ผลการ

สงัเคราะห์ท่ีแปลกใหมแ่ละไมเ่หมือนกบัของเพ่ือนกลุม่อ่ืน ขัน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchanging) ทํา

ให้ได้เรียนรู้แนวคดิใหม่ๆ  จากเพ่ือนกลุม่อ่ืน เพราะมีบางประเด็นกลุ่มของตนเองก็คิดไม่ถึง ส่วนขัน้การ

สะท้อนคดิ (Reflecting) ในส่วนของการเขียนบนัทึกการเรียนรู้หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมในชัว่โมงเรียน 

ผู้ เรียนมีข้อเสนอแนะวา่ควรให้เขียนเป็นการบ้าน เพราะบางครัง้เวลาคอ่นข้างจํากดั ทําให้ต้องรีบเขียน 

จากข้อเสนอแนะดงักล่าวผู้ วิจยันํามาปรับปรุงการมอบหมายการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนทํา

นอกเวลาเรียน และนํามาส่งในวนัถัดไป เพ่ือให้ผู้สอนได้อ่านและนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

แผนการจดัการเรียนรู้ในครัง้ตอ่ไป 

 จากผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้ เช่ียวชาญและ     

ผลการศึกษานําร่องเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน ได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผา่นการปรับปรุงแล้ว ดงันี ้
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รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจติแห่งวิทยาการ จติแห่งการสังเคราะห์ 

และจติแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(PACSER Model) 

 

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการ

สร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

ประกอบด้วยหลกัการใหญ่ 3 ประการ ดงันี ้ 

1. หลกัการด้านการมีบทบาทเชิงรุกของผู้เรียน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัง้แต่การวาง

แผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศึกษา ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง คดัเลือก ทํา

ความเข้าใจ จนเกิดการตกผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศึกษา จากนัน้ผู้ เรียนสงัเคราะห์ข้อมูลและ

สารสนเทศ เพ่ือนําเสนอ และประเมินผลการสงัเคราะห์  

2. หลกัการด้านการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็น

กลุม่  

3. หลกัการด้านการสะท้อนคิด โดยในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้

สงัเกตและตระหนกัรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการตัง้คําถามและการสะท้อนคิดในสิ่งท่ี

ตนเองปฏิบตัิทัง้ระหวา่งการปฏิบตัิและหลงัการปฏิบตัิ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการ

สร้างสรรค์สาํหรับนิสติคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองและเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ 

2. พัฒนาผู้ เ รียนให้มีทักษะในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือคัดเลือกและประเมิน

สารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

3. พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจนในเนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้ตา่งๆ  

4. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั และนําไปถักทอเป็น

สารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

5. พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย เพ่ือนําไปสู่แนวคิดท่ีแปลกใหม่

แตกตา่งไปจากแนวคิดเดิม 

6. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการทํางานเป็นกลุม่ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

7. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการตัง้คําถามและสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง 

จากวตัถปุระสงค์ข้างต้น นําไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแหง่วิทยาการ  จิตแหง่การสงัเคราะห์ และ

จิตแหง่การสร้างสรรค์ 
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ตอนที่  2  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้ วิจยัขอนําเสนอผล

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ดงันี ้ 

1. ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปร  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน  

3. ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน  

 

 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถติพืิน้ฐานของตัวแปร 

 การวิเคราะห์ในสว่นนีจ้ะนําเสนอคา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และ

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ของกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี

 

 
ขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

 ขัน้ที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ประกอบด้วย การกําหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

และการวางแผนการศกึษาค้นคว้า  

 ขัน้ที่  2 การประเมินเพื่อคัดเลือก (Assessing) ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า การประเมิน 

และการคดัเลอืกสารสนเทศ  

 ขัน้ที่  3 การตกผลึกความรู้ (Crystallizing) ประกอบด้วย การบนัทึก และการสรุปเนือ้หาสาระ 

หลกัการ และองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 

 ขัน้ที่  4 การสังเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) ประกอบด้วย การแยกแยะประเด็นหรือ

องค์ประกอบท่ีสาํคญั และการถกัทอหรือการผสมผสานแนวคิดตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดใหม ่

 ขัน้ที่  5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchanging) ประกอบด้วย การนําเสนอผลท่ีได้จากการ

สงัเคราะห์แนวคิด และการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  

ขัน้ที่  6 การสะท้อนคิด (Reflecting) ประกอบด้วย การตัง้คําถามและการสะท้อนคิดเพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่  

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

 การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนนี ้เป็นการวดัและประเมินผลท่ีเกิดขึน้ทัง้

ระหว่าง การเรียนการสอน และภายหลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยผู้ประเมินประกอบด้วยตัว

ผู้ เรียน เพ่ือน และผู้สอน 
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สง่เสริมจิตแหง่วิทยาการ จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์และกลุ่มควบคมุซึ่งเป็นกลุ่ม

ท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกตทิัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัตาราง 13   

 

ตาราง 13  คา่เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคดิสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์จําแนกตามประเภท

ของกลุม่ และการวดั 

 

ตวัแปรตาม 

กลุม่ทดลอง (N = 50) กลุม่ควบคมุ (N = 43) 

T1 T2 T1 T2 

M SD M SD M SD M SD 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 12.16 2.97 19.88 2.67 11.88 2.81 17.40 2.28 

ความมีวินยัในตนเอง 92.22 6.52 99.54 7.12 92.12 5.47 93.02 7.41 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ 12.76 2.11 16.06 1.52 12.35 1.62 13.44 1.52 

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 12.78 1.97 16.02 1.92 11.77 1.81 12.77 1.94 

 

 จากตาราง 13 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ พบว่าก่อนเรียนและ

หลงัเรียนกลุ่มทดลองมีคา่เท่ากบั 12.16, 92.22, 12.76, 12.78 และ 19.88, 99.54, 16.06, 16.02 

ตามลําดบั และกลุ่มควบคมุมีคา่เท่ากบั 11.88, 92.12, 12.35, 11.77 และ 17.40, 93.02, 13.44, 

12.77 ตามลําดบั จากข้อมูลข้างต้นเม่ือทําการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า คะแนน

เฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และ

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มีคา่เพิ่มขึน้เท่ากบั 7.72, 7.32, 

3.3, 3.24 และ 5.52, .90, 1.09, 1.00 ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเม่ือได้

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทัง้สองรูปแบบแล้ว ผู้ เรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิด

สร้างสรรค์หลงัเรียนสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียน 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคดิสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้สูงกว่ากลุ่ม
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ควบคมุเท่ากบั 2.20, 6.42, 2.21 และ 2.24 ตามลําดบั แสดงว่ากลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ มี

คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ 

และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้สูงกว่ากลุ่มควบคมุซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการเรียน

การสอนแบบปกต ิ

 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยไม่สามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มขึน้ของคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการ

คดิสร้างสรรค์ทัง้กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุนีเ้ป็นการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัหรือไม่ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึง

ทําการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยัจํานวน 2 ข้อ 

ด้วยสถิติทดสอบความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซํา้ (One-Way MANOVA; 

repeated measures) ดงัมีรายละเอียดท่ีผู้ วิจยัได้เสนอไว้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นท่ี 2  

  

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

 การวิเคราะห์ข้อมลูในตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของ

ตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และ

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ของผู้ เรียนท่ีได้รับการสอนตา่งกนั และของผู้ เรียนก่อนเรียนกับ

หลงัเรียนในกลุม่ทดลอง โดยมีสมมตฐิานในการทดสอบจํานวน 2 ข้อ ดงันี ้

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่ง

วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถ

ด้านการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ

 ก่อนการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามแบบทางเดียวโดยมีการวดัซํา้ (One-Way MANOVA; repeated 

measures) ซึง่เป็นสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ ดงันี ้

1. ทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม (Homogeneity 

of variance-covariance matrices) ของตวัแปรโดยใช้ Box’s M test พบว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน – 

แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และผลการตรวจสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวนของตวัแปรแตล่ะตวักบักลุ่มด้วยวิธี 

Levene’s Test พบวา่ตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิด
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สงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 แสดงวา่ตวัแปรทัง้ส่ีตวัแปรมีความแปรปรวนของของกลุม่ประชากรเทา่กนั  

2. ตรวจสอบคุณสมบตัิของ Sphericity ของเมตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม ถ้า

พบว่าค่า Epsilon ซึ่งเป็นดชันีสะท้อนความเบ่ียงเบนออกจากเง่ือนไขของ Sphericity มีค่าเป็น 1.0 

หรือเข้าใกล้ 1.0 ถือว่าข้อมลูเป็นไปตามเง่ือนไข (ผจงจิต อินทสวุรรณ. 2545: 157) และเม่ือตรวจสอบ

ข้อมูลชุดนีพ้บว่าไ ด้ค่า  Epsilon ของตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เท่ากบั 1.00 ทกุตวัแปร 

จงึถือได้วา่ข้อมลูเป็นไปตามเง่ือนไขของ Sphericity  

3. ทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate normality) ด้วยการคํานวณค่า 

Mahalanobis distances (D2) และลงจดุคา่ท่ีคํานวณได้คูก่บัเปอร์เซนไทล์ของไคสแควร์พบว่าภาพท่ี

ได้เป็นแนวเส้นตรง แสดงว่าข้อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห์มีการแจกแจงเป็นปกติ และเม่ือพิจารณาค่า

ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยเฉพาะค่าความโด่งนัน้มีผลกระทบตอ่อํานาจ

ในการทดสอบ (Power of test) ทัง้ในกรณีหนึ่งตวัแปรและหลายตวัแปร (ผจงจิต อินทสวุรรณ. 2545: 

44–45) พบว่าตัวแปรตามส่วนใหญ่เบ้ซ้ายเล็กน้อย และความโด่ง (Kurtosis) พบว่าส่วนใหญ่มี

ลกัษณะโด่งเพียงเล็กน้อย เม่ือทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Shapiro – Wilk พบว่าตวัแปรทุกตวัไม่มี

นยัสําคญัทางสถิต ิ จงึถือได้วา่การแจกแจงของตวัแปรในแตล่ะกลุม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ

 จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลทัง้หมดเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้

สถิติ MANOVA ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์ความเป็นเอกพนัธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม 

คา่ Epsilon การลงจดุคา่ Mahalanobis distances (D2) กบัคา่เปอร์เซนไทล์ของไคสแควร์ คา่ความเบ้ 

คา่ความโดง่ และคา่สถิติ Spapiro – Wilk แสดงในภาคผนวก ฉ  ส่วนรายละเอียดผลการวิเคราะห์

ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน มีดงันี ้

 

ตาราง 14  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามแบบวดัซํา้ของคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้าน

การคดิสร้างสรรค์ จําแนกตามกลุม่ (รูปแบบการเรียนการสอน)  

 

แหลง่ความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda) F Sig. 

Intercept .002 9126.332 .000** 

Instruction .571     16.508 .000** 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 จากตาราง 14 พบว่าได้คา่สถิติ Wilks’ Lambda เท่ากบั .571 และแปลงมาเป็นคา่สถิติ F มี

ค่าเท่ากับ 16.508 แสดงว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองสงูกว่า

กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ี 1  

 จากนัน้ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ต่อไปว่าตวัแปรอิสระหรือรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุนัน้ส่งผลตอ่ตวัแปรตามหรือคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมี

วินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์อย่างไร 

โดยทําการทดสอบ Univariate F test ซึง่นําเสนอไว้ในตาราง 15 

 

ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 

กลุม่ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     88.112   1     88.112   7.686 .007** 

ความมีวินยัในตนเอง   506.614   1   506.644   6.673  .011* 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์   106.074   1   106.074 24.991 .000** 

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์   210.275   1   210.275 36.773 .000** 

ความคลาด

เคลือ่น  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 1043.286 91     11.465 – – 

ความมีวินยัในตนเอง 6909.141 91     75.925 – – 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์  386.248 91      4.244 – – 

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  520.349 91      5.718 – – 

*   มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

 จากตาราง 15 เม่ือทําการทดสอบด้วย Univariate test เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคดิสงัเคราะห์ และความสามารถ

ด้านการคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียน ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม
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ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สว่นตวัแปรความมีวินยัในตนเองกลุ่ม

ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 

 สมมติฐานท่ี 2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่ง

วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถ

ด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียว

โดยมีการวัดซํา้ (One-Way MANOVA; repeated measures) ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่มเป็น

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ การวิเคราะห์ได้ผลดงัตาราง 16 

 

ตาราง 16  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามแบบวดัซํา้ของคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้าน

การคดิสร้างสรรค์ จําแนกตามการวดั (ก่อนเรียน-หลงัเรียน) ของผู้ เรียนกลุม่ทดลอง 

 

แหลง่ความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda) F Sig. 

Intercept .003 4514.758 .000** 

Test .039   281.606 .000** 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

 จากตาราง 16 พบว่า ได้คา่สถิติ Wilks’ Lambda เท่ากบั .039 และแปลงมาเป็นคา่สถิติ F มี

ค่าเท่ากับ 281.606 แสดงว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ี 2 และเม่ือทําการวิเคราะห์

ตอ่ไปว่าตวัแปรการวดั (ก่อนเรียน – หลงัเรียน) ในกลุ่มทดลองส่งผลตอ่ตวัแปรตามหรือคะแนนเฉล่ีย

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และ

ความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์อยา่งไร โดยทําการทดสอบ Univariate F test ได้ผลดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของผู้ เรียนกลุม่ทดลอง 
 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 

การวดั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 1489.960   1 1489.960 456.186 .000** 

ความมีวินยัในตนเอง 1339.560   1 1339.560   94.384 .000** 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ 272.250   1   272.250 177.279 .000** 

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 262.440   1   262.440 161.633 .000** 

ความคลาด

เคลือ่น  

(การวดั) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 160.040   1   3.266 – – 

ความมีวินยัในตนเอง 695.440   1 14.193 – – 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ 75.250   1   1.536 – – 

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 79.560   1   1.624 – – 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

 จากตาราง 17 พบว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง 

ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ในทกุตวัแปร  

 

 3. ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

 หลังจากทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเสร็จสิน้ ผู้ วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนของผู้ เรียนกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิต

แห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ตอ่รูปแบบการเรียนการสอน ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน   

การสอนของผู้ เรียนกลุม่ทดลอง 

 

                   รายการ M SD ระดบัความพงึพอใจ 

 

1 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าชอบท่ีได้รู้จดุมุง่หมายของการเรียนในแตล่ะครัง้ 

 

4.960 

 

.198 

 

มากท่ีสดุ 

2 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา

ค้นคว้าในประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย 
3.860 .729 มาก 

3 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการคดัเลือกและประเมิน

สารสนเทศสาํหรับนํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.940 .682 มาก 

4 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการสรุปเนือ้หาตา่งๆ ท่ีได้

จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.980 .654 มาก 

5 ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมท่ีให้ถักทอหรือสร้างแนวคิดใหม่ๆ 

จากข้อสรุปท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 
3.640 .663 มาก 

6 ข้าพเจ้าชอบท่ีในชัน้เรียนมีการนําเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้าของแตล่ะกลุม่ 
4.600 .571 มากท่ีสดุ 

7 ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้มีการซกัถาม และ

แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
4.680 .513 มากท่ีสดุ 

8 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้

ของตนเองและของกลุม่ 
4.460 .503 มาก 

9 ข้าพเจ้าชอบการเขียนบันทึกการเ รียนรู้หลังจาก       

การเรียนรู้ในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 
4.340 .658 มาก 

10 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ

เรียนรู้ทําให้ตนเองเกิดความกระตือรือร้นและเห็น

ความสาํคญัของการเรียนรู้มากขึน้ 

4.120 .659 มาก 

11 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการได้มีส่วนร่วมในการคดัเลือกข้อมูล

มาใช้ในการศกึษา ทําให้เกิดการเรียนรู้วา่ควรมีหลกัการ

ในการพิจารณาและคัดเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสมกับ

ประเด็นท่ีศกึษาอยา่งไร 

4.320 .621 มาก 

12 ข้าพเจ้ารู้สกึว่าการได้สรุปเนือ้หาต่างๆ จากการค้นคว้า

ด้วยตนเองทําให้เข้าใจในเนือ้หาอยา่งชดัเจนมากขึน้ 
4.200 .606 มาก 

13 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่กิจกรรมสงัเคราะห์แนวคิดทําให้ข้าพเจ้า

คิดได้อยา่งหลากหลายและแปลกใหมม่ากขึน้ 
3.980 .654 มาก 
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ตาราง 18  (ตอ่) 

 

                   รายการ M SD ระดบัความพงึพอใจ 

14 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากกิจกรรมการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
4.740 .443 มากท่ีสดุ 

15 ข้าพเจ้าคิดวา่สามารถนํากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับใน

รายวิชานีไ้ปใช้ในอนาคตได้ 
4.640 .525 มากท่ีสดุ 

                                 รวม 4.297 .351 มาก 

 

16 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

ข้าพเ จ้า รู้สึกว่าการวัดและประเมินผลมีความ

หลากหลาย 

 

3.780 

 

.648 

 

มาก 

17 ข้าพเจ้า รู้สึกว่า กิจกรรมการสะท้อนคิดทําให้ได้

ตระหนกัและรับรู้ว่าตนเองเข้าใจในเนือ้หาต่างๆ มาก

น้อยเพียงใด 

4.540 .542 มากท่ีสดุ 

18 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่การมอบหมายงานมีความเหมาะสม 3.760 .517 มาก 

                              รวม 4.027 .327 มาก 

 

19 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ในชัน้เรียนมีบรรยากาศท่ีสง่เสริมให้เกิด

การเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 

4.580 

 

 

.499 

 

 

มากท่ีสดุ 

20 ข้าพเจ้ารู้สกึว่ากิจกรรมในชัน้เรียนกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้

พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ 
4.420 .609 มาก 

21 ข้าพเจ้ามีความสขุในการเรียนรู้ในรายวิชานี ้ 4.380 .667 มาก 

                              รวม 4.460 .355 มาก 

 รวมทัง้หมด 4.281 .348 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า จากรายการประเมินทัง้หมด 21 รายการ ผู้ เรียนกลุ่มทดลองมีความ   

พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนในระดบัมากท่ีสุดอยู่ 7 รายการ ส่วนรายการท่ีเหลือมีความ      

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและ

ประเมินผล และด้านบรรยากาศการเรียนรู้มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 

4.297, 4.027 และ 4.460  ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่ามีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนในระดบัมากโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.281 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

ได้ดําเนินการวิจยัและพฒันาโดยสรุป ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ 

และจิตแหง่การสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ 

2. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย  ประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาข้อมลู แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั เพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัจิตแห่ง

วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอน  

2. พฒันารูปแบบการเรียนการสอน และเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัความมีวินยัในตนเอง แบบวดัการคิดสงัเคราะห์และ

การคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากนัน้ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน หลงัจากนัน้ตรวจสอบ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการตรวจสอบ

โดยผู้ เช่ียวชาญ ไปทําการศกึษานําร่อง (Pilot study) 2 ครัง้ ครัง้แรกทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 1 

หน่วยการเรียนรู้กับนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 10 คน ในภาคเรียน

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 นําข้อมูลท่ีได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จากนัน้ทดลองใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้ทัง้หมดกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 30 คน ซึ่งมี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 แล้วนําข้อมูลท่ีได้จาก
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การศกึษานําร่องมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเรียนการ

สอนให้มีความเหมาะสมและสมบรูณ์ก่อนนําไปใช้ในการทดลองตอ่ไป 

3. นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ใช้แบบแผนการทดลอง

แบบ The pretest-posttest control group design โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการ

ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบันิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ชัน้ปีท่ี 3 ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 93 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคมุ 43 คน ใน

รายวิชาการจดักระบวนการเรียนรู้ จํานวน 3 หน่วยกิต เป็นเวลา 15 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม

ใช้เวลาในการทดลองทัง้สิน้ 45 ชัว่โมง  

4. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 

และความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์

และจิตแหง่การสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ได้รูปแบบการเรียนการ

สอนซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ วตัถปุระสงค์ ขัน้การเรียน

การสอน และการวดัและประเมินผล องค์ประกอบทัง้ 4 มีสาระดงันี ้
 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

ประกอบด้วยหลกัการใหญ่ 3 ประการ ดงันี ้ 

1. หลกัการดา้นการมีบทบาทเชิงรุกของผูเ้รียน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัง้แต่

การวางแผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศึกษา ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง 

คดัเลือก ทําความเข้าใจ จนเกิดการตกผลกึทางความคดิในเร่ืองท่ีตนได้ศกึษา จากนัน้ผู้ เรียนสงัเคราะห์

ข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอ และประเมินผลการสงัเคราะห์  

2. หลกัการดา้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการ

เรียนรู้เป็นกลุม่  
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3. หลกัการดา้นการสะทอ้นคิด โดยในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนได้รับการ

กระตุ้นให้สังเกตและตระหนักรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการตัง้คําถามและการ

สะท้อนคดิในสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัทิัง้ระหวา่งการปฏิบตัแิละหลงัการปฏิบตั ิ
 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองและเห็นความสําคญัของการเรียนรู้ 

2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือคัดเลือกและ

ประเมินสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

3. พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างชดัเจนในเนือ้หาสาระ หลกัการ และองค์ความรู้

ตา่งๆ  

4. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการแยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั และนําไป

ถกัทอเป็นสารสนเทศใหมท่ี่มีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

5. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย เพ่ือนําไปสู่แนวคิดท่ี

แปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากแนวคดิเดมิ 

6. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการทํางานเป็นกลุม่ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

7. พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการตัง้คําถามและสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง 

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น นําไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ  จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ 
 

ขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์สําหรับนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา มีขัน้การเรียนการสอน 6 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ประกอบด้วย การกําหนดประเด็นท่ีต้องการ

ศกึษา และการวางแผนการศกึษาค้นคว้า  

ขัน้ที่ 2 การประเมินเพื่อคดัเลือก (Assessing) ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า การ

ประเมิน และการคดัเลือกสารสนเทศ  

ขัน้ที่ 3 การตกผลึกความรู้ (Crystallizing) ประกอบด้วย การบนัทึก และการสรุปเนือ้หา

สาระ หลกัการ และองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 
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ขัน้ที่ 4 การสงัเคราะห์แนวคิด (Synthesizing) ประกอบด้วย การแยกแยะประเด็นหรือ

องค์ประกอบท่ีสําคญั และการถกัทอหรือการผสมผสานแนวคดิตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดแนวคดิใหม ่

ขัน้ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchanging) ประกอบด้วย การนําเสนอผลท่ีได้จากการ

สงัเคราะห์แนวคดิ และการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  

ขัน้ที ่6 การสะท้อนคิด (Reflecting) ประกอบด้วย การตัง้คําถามและการสะท้อนคิดเพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุม่  
 

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนนี ้เป็นการวัดและประเมินผลท่ี

เกิดขึน้ทัง้ระหว่าง การเรียนการสอน และภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยผู้ ประเมิน

ประกอบด้วยตวัผู้ เรียน เพ่ือน และผู้สอน 

 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ     

จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

พบวา่ 

2.1 ผู้ เรียนกลุม่ทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัใน

ตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าผู้ เรียน

กลุม่ควบคมุท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.2 ผู้ เรียนกลุม่ทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัใน

ตนเอง ความสามารถด้านการคดิสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.3 ความพึงพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ของผู้ เรียนกลุม่ทดลองอยูใ่นระดบัมาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ 1) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 2) การประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียดการอภิปรายผลมีดงันี ้

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิต

แห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา (PACSER model) สามารถนําไปใช้พฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่ง

การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ได้อย่างมัน่ใจ เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้รับ

การพัฒนาขึน้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ตอน และขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนมีความ

เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งเร่ิมจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และ

สงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการพฒันาผู้ เรียน

ให้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้    

เชิงรุก การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ การเรียนการสอนแบบตกผลึก และการสะท้อนคิดเป็นกรอบแนวคิด

พืน้ฐานในการสงัเคราะห์สาระตา่งๆ ขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งการดําเนินการ

ดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ (Joyce; & Weil. 2004) ท่ีได้กล่าวถึงข้อควรคํานึงใน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนว่าผู้พัฒนาไม่ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลกัการเรียนรู้ใดเพียง

อยา่งเดียว  

 การสงัเคราะห์สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์สาระต่างๆ อย่างเช่ือมโยงกัน ตัง้แต่การวิเคราะห์และสงัเคราะห์หลกัการของรูปแบบการ

เรียนการสอน เช่ือมโยงไปสู่การสงัเคราะห์วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน ขัน้การเรียนการ

สอน และการวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน จากนัน้ผู้ วิจยัได้นําสาระตา่งๆ มาจดัทํา

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนฉบบัร่างให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และมีการ

นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองสอน 2 ครัง้ก่อนการนํารูปแบบการเรียนการสอนไป

ใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งแนวทางดงักล่าวนีส้อดคล้องกบัแนวคิดของ จอยซ์และเวลล์ (Joyce; & Weil. 

2004) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าเม่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ก่อนไปใช้อย่างแพร่หลาย ต้องมีการ

วิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้สถานการณ์จริง และนําข้อค้นพบมา

ปรับปรุงแก้ไข 
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 จะเห็นได้ว่า การดําเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวมีการดําเนินการอย่าง

เป็นระบบ โดยมีแนวคิดและหลักการพืน้ฐานเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

นอกจากนัน้รูปแบบการเรียนการสอนยังได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ ทําให้

รูปแบบการเรียนการสอนได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการจดัการ

เรียนการสอนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่ง

การสร้างสรรค์ของนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาได้ ซึ่งการดําเนินการพฒันารูปแบบการ

เรียนการสอนดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคดิของ ทิศนา แขมมณี (2545) ท่ีสรุปไว้ว่า การพฒันารูปแบบ

การเรียนการสอนจะต้องผา่นการจดัองค์ประกอบตา่งๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นระบบ โดย

คํานงึถึงทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องจดัองค์ประกอบตา่งๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน

ให้มีความสมัพนัธ์กนั เพ่ือนําผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ  

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  

 เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่ง

วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา (PACSER model) ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้สามารถพฒันาให้ผู้ เรียนมีจิตแห่งวิทยาการ 

จิตแหง่การสงัเคราะห์ และจิตแหง่การสร้างสรรค์ได้อยา่งมีประสิทธิผลจริง โดยพิจารณาจาก 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมี

วินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER มี

คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ และ

ความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์ สงูกวา่ผู้ เรียนกลุม่ควบคมุท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งจากผลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PACSER สามารถนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีจิตแห่งวิทยาการได้จริง

โดยพิจารณาได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความมีวินยัในตนเอง และพฒันาผู้ เรียนให้มีจิตแห่ง

การสงัเคราะห์และจิตแหง่การสร้างสรรค์ได้จริง โดยพิจารณาจากความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์

และความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์ ตามลําดบั เม่ือทําการวิเคราะห์ตอ่ไปว่ารูปแบบการเรียนการ

สอนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุนัน้ส่งผลตอ่ตวัแปรตามหรือคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ และความสามารถด้านการคิด

สร้างสรรค์อยา่งไร ผลการวิเคราะห์พบวา่ 
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2.1.1 คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งอภิปรายผลได้ว่ากลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการเรียน

การสอนแบบ PACSER ซึ่งมีหลกัการของรูปแบบท่ีสําคญัคือ ผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุก โดยผู้ เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ ตัง้แตก่ารวางแผนการเรียนรู้ การกําหนดประเด็นท่ีศกึษา ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าข้อมูล

จากหลายๆ แหล่ง คดัเลือก ทําความเข้าใจ จนเกิดการตกผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีตนได้ศกึษา จาก

กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในประเด็นเนือ้หาสําคญัอย่างลึกซึง้และถกูต้อง ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคิดของบอนเวลและอิสนั (Bonwell; & Eison. 1991) และซาเลมิ (Salemi. 2001) ท่ี

กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกจะทําให้ผู้ เรียนเข้าใจในมโนทศัน์ท่ีสอนอย่างลึกซึง้และ

ถกูต้อง เกิดความคงทน และการถ่ายโยงความรู้ได้ดี เน่ืองจากการเรียนรู้เชิงรุกทําให้ผู้ เรียนได้ลงมือ

กระทํากิจกรรมท่ีมีความสนกุ ท้าทาย และเร้าใจให้คิดตามอยู่เสมอ มีโอกาสใช้เวลาสร้างความคิดกับ

งานท่ีลงมือกระทํามากขึน้ สามารถใช้มโนทศัน์ท่ีสําคญัในการแก้ปัญหา พัฒนาคําตอบของตนเอง 

บรูณาการและพฒันามโนทศัน์ท่ีกําลงัเรียนอย่างเป็นระบบ จากเหตผุลดงักล่าวจึงส่งผลให้ผู้ เรียนกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 

วรรณวดี เนียมสกุล (2545) ท่ีได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา

กลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รวมถึงยงัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของพรรณิภา กิจเอก (2550) ท่ีได้

ทําการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอ่วิชาเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 6 จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

ผลการศึกษาในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

กระตือรือร้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบปกติอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

    นอกจากนีพ้บว่าหลักการด้านการสะท้อนคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PACSER  เป็นกระบวนการท่ีให้ผู้ เรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง จึงทําให้ผู้ เรียน

กลุ่มทดลองรับรู้ว่าในการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยตนเองมีความเข้าใจในเนือ้หามากน้อยเพียงใด ซึ่งจาก

การอ่านบนัทึกการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนเขียนหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมในแต่ละหน่วยพบว่าผู้ เรียนส่วน

ใหญ่จะเขียนไปในทิศทางเดียวกันว่า การให้ผู้ เรียนประเมินตนเองผ่านกระบวนการเขียนบนัทึกการ

เรียนรู้ทําให้ตนเองได้รับรู้วา่เข้าใจเนือ้หามากน้อยเพียงใด มีประเด็นเนือ้หาใดบ้างท่ียงัไม่เข้าใจ ซึ่งจาก

กระบวนการดงักลา่วจงึทําให้ผู้ เรียนกลุม่ทดลองเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ

ลังแรนด์ (Loughran. 1996: 4) ท่ีกล่าวไว้ว่าการสะท้อนคิดเปรียบเสมือนวิธีการท่ีช่วยให้ครูช่วยให้
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ผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งมีความหมายและนําไปสูค่วามเข้าใจอยา่งแท้จริง ซึ่งผลดงักล่าวนําไปสู่การทําให้ผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2.1.2 คะแนนเฉล่ียของความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลดงักล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า ผู้ เรียนกลุ่มทดลองใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกใน

การเรียนรู้ของตนเอง โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัง้แต่การวางแผนการเรียนรู้ การกําหนด

ประเด็นท่ีศึกษา ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง คดัเลือก ทําความเข้าใจ จนเกิดการตก

ผลกึทางความคดิในเร่ืองท่ีตนได้ศกึษา ซึ่งการท่ีผู้ เรียนจะสามารถสรุปผลการศกึษาค้นคว้าจนเกิดการ

ตกผลึกทางความคิดได้นัน้ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มต้องมีบทบาทหลกัในการศกึษาค้นคว้า  ในขัน้การเรียน

การสอนท่ี 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) และขัน้ท่ี 2 การประเมินเพ่ือคดัเลือก (Assessing) 

ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER จะเป็นขัน้การเรียนการสอนท่ีดําเนินการนอกชัน้เรียน ซึ่ง

หลงัจากท่ีผู้ เรียนแต่ละกลุ่มดําเนินการในสองขัน้นีเ้รียบร้อยแล้วต้องมาพบผู้ วิจยันอกเวลาเรียนเพ่ือ

รายงานความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม รวมถึงเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

สารสนเทศท่ีค้นคว้ามาได้ก่อนท่ีจะนําไปใช้ในชัว่โมงเรียน หากกลุ่มใดข้อมลูยงัไม่ครบถ้วนผู้ วิจยัจะให้

ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากการทํากิจกรรมดงักล่าวทําให้ผู้ เรียนแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้

ของกลุ่มตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบ และนําไปสู่ความ

วินยัในตนเอง ซึ่งข้อสรุปดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดของแบรนเดสและจินนิส (Brandes; & Ginnis. 

1986) ท่ีกล่าวไว้ว่า หากผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเอง จะส่งผลให้

ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง 

2.1.3 คะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ในกลุ่มทดลองสงูกว่า

กลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากผลดงักล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ PACSER สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสงัเคราะห์ให้กบัผู้ เรียนได้

มากกวา่การเรียนการสอนแบบปกต ิทัง้นีเ้น่ืองจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PACSER ได้เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและการทํางาน ตัง้แตข่ัน้การศกึษาค้นคว้าเพ่ือรวบรวม

ข้อมูล การคดัเลือกข้อมูล การสรุปหรือตกผลึกเป็นองค์ความรู้ จากนัน้มีการต่อยอดข้อสรุปท่ีได้ด้วย

การนํามาถกัทอหรือผสานเป็นแนวคดิใหม่ โดยระหว่างท่ีผู้ เรียนทํากิจกรรมผู้ วิจยัได้พยายามใช้คําถาม

กระตุ้นเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบผลการทํางานในแตล่ะขัน้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีให้

ผู้ เรียนได้สะท้อนคิดเพ่ือตรวจสอบกระบวนการคิดหรือการทํางานของกลุ่มตนเอง ซึ่งจากกระบวนการ

ดงักล่าวจึงทําให้ผู้ เรียนในกลุ่มทดลองได้รับการพฒันาความสามารถในการสงัเคราะห์อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนีใ้นระหวา่งท่ีผู้ เรียนทําการสงัเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ผู้ วิจยัได้พยายามวินิจฉัยความสามารถของ
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ผู้ เรียน และสังเกตการณ์ทํางานของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม หากพบว่าผู้ เรียนกลุ่มใดมีปัญหาหรือทําการ

สงัเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ ผู้ วิจยัจะใช้คําถามกระตุ้น ซึ่งวิธีการดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดของเบเยอร์ 

(Beyer. 1997: 172-174) ท่ีได้เสนอแนะวิธีการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของผู้ เรียนโดยใช้

คําถามกระตุ้นหรือตวัชีแ้นะ หรือการให้ข้อมูลย้อนกลบัจะทําให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาทกัษะการคิด

อย่างตอ่เน่ือง และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของกี และแลนด์ (Ge; & Land. 2003: 21-23) ท่ีพบว่า

การใช้คําถามกระตุ้ นเตือนหรือชีนํ้า ช่วยให้ผู้ เ รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและระบุปัญหาได้ 

นอกจากนีย้งัชว่ยให้ผู้ เรียนได้จดัระบบความคดิและแยกแยะปัญหาเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ได้ 

2.1.4 คะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มทดลองสงูกว่า

กลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากผลดงักล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ PACSER สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ให้กบัผู้ เรียนได้

มากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER เน้นให้ผู้ เรียน

ได้สร้างข้อสรุปหรือองค์ความรู้ของเนือ้หาท่ีเรียนด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของกาลลาเฮอร์ 

และกาลลาเฮอร์ (Gallaher; & Gallaher. 1994) ท่ีกล่าวไว้ว่าการจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์นัน้ควรเน้นการเรียนการสอนให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้มโนทัศน์มากกว่าการเรียนรู้เนือ้หา 

นอกจากนีย้งัพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER เป็นรูปแบบท่ีผู้ เรียนมีบทบาทหลกัในการ

เรียนรู้ โดยพยายามกระตุ้นและสง่เสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่จากกิจกรรมดงักล่าวเป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําไปสู่การพฒันาการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรม

ดงักล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ทอร์แรนซ์  (Torrance. 1959) ท่ีกล่าวไว้ว่าในการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของผู้ เรียนนัน้ควรให้โอกาสและเตรียมการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องผู้ เรียนท่ีมี

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะ ลดการอธิบายและบรรยายลงบ้าง แตเ่พิ่ม

การให้ผู้ เรียนมีสว่นริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมาก นอกจากการให้ผู้ เรียนมีบทบาทหลกัในการเรียนรู้แล้ว

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER ยงัเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการ

กลุ่ม โดยผู้ เรียนในแตล่ะกลุ่มจะได้อภิปรายและระดมสมองในการทํากิจกรรมแตล่ะขัน้ของการเรียน

การสอน ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนีจ้ะเอือ้ต่อการส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัมพร สารวัตร (2541)ท่ีทําการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้ เรียนท่ีได้รับการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการฝึกคิดเป็นกลุ่มกับผู้ เรียนท่ีได้รับการฝึกความคิด

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการฝึกคิดเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ เรียนกลุ่มท่ีได้รับการฝึกความคิด

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการฝึกคิดเป็นกลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้ เรียนท่ีได้รับการฝึกความคิด

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการฝึกคิดเป็นรายบุคคลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ศภุร บตุรสวุรรณ (2549) ท่ีได้ศกึษาผลการใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพฒันาความคิด
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สร้างสรรค์ของผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที 4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนกลุ่มทดลองซึ่งใช้โปรแกรม

กิจกรรมกลุ่มมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้ เรียนกลุ่มควบคมุซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอน

แบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 นอกจากการเน้นกระบวนกลุ่มของรูปแบบ PACSER 

แล้ว ยงัพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PACSER มีขัน้ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทําให้ผู้ เรียนแต่

ละกลุม่ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลของการศกึษาค้นคว้า ทําให้เห็นมมุมองหรือแนวคิดท่ีแปลกใหม่และ

แตกตา่งจากกลุม่ของตน จงึนําไปสูก่ารพฒันาความสามารถทางด้านการคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

2.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนของผู้ เรียนกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนน

เฉล่ียโดยรวมของความพึงพอใจของผู้ เรียนมีคา่เท่ากับ 4.28 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดบัความพึงพอใจมาก 

และเม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน

บรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั สามารถอภิปรายได้ว่า ใน

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PACSER นัน้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตัง้แต่การวาง

แผนการเรียนรู้ ทําให้รับรู้จดุมุ่งหมายของการเรียนในแตล่ะครัง้ว่าต้องทําอะไร รวมถึงทําให้ผู้ เรียนเห็น

ความสําคญัของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง โดยผู้ เรียนได้ลง

มือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ สรุปและการสงัเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี

ความหมายกับตนเองและเป็นความรู้ท่ีคงทน ซึ่งแนวคิดดงักล่าวของรูปแบบการเรียนการสอนเป็น

แนวคิดท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ซึ่งเป็นหลักการท่ีสําคญัย่ิงในการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นกระบวนการมากกว่าเนือ้หา โดยมีหวัใจสําคญัของการเรียนรู้ท่ีต้องคํานึงทัง้ด้าน

ตวัผู้ เรียนและกระบวนการพฒันาผู้ เรียน (ยทุธนา ปฐมวรชาต.ิ 2546: 39-40) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 

1.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1.1 ผู้ บริหารท่ีมีเ ป้าหมายท่ีจะแก้ปัญหาและการพัฒนาทางด้านการคิด

สงัเคราะห์ และการคดิสร้างสรรค์ สามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้เป็นทางเลือกหนึ่ง

ในการพัฒนาทางด้านการคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ผู้ สอนในคณะ

ศกึษาศาสตร์นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ไปใช้ในการส่งเสริมการคิดสงัเคราะห์และการคิด

สร้างสรรค์ 

1.1.2 ผู้บริหารท่ีต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ี

พฒันาขึน้ไปใช้ได้ เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนทัง้ทางด้านคณุธรรม 
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จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา กล่าวคือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีวินยัในตนเอง จึงสอดคล้องกบัด้านคณุธรรมจริยธรรม นอกจากนีย้งัพฒันา

ให้ผู้ เรียนสร้างหรือสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงสอดคล้องกับการพฒันาด้านความรู้ และเน่ืองจาก

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสืบค้น คดัเลือก ข้อมลูสารสนเทศ และสรุปด้วย

ตนเอง จึงสอดคล้องกับด้านทกัษะทางปัญญา ซึ่งเน้นให้ผู้ เรียนทําความเข้าใจและสามารถประเมิน

ข้อมลูแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ไขปัญหา

และงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง 

1.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

1.2.1 สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนท่ีมีธรรมชาติของ

รายวิชาใกล้เคียงกบัรายวิชาการออกแบบกระบวนการเรียนรู้  

1.2.2 การนํารูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ

สงัเคราะห์และจิตแห่งการสร้างสรรค์ไปใช้ ผู้สอนควรมีการเตรียมตวัท่ีดี โดยมีการศกึษาและทําความ

เข้าใจรูปแบบให้ชัดเจนก่อนนําไปใช้ โดยผู้สอนท่ีนํารูปแบบการเรียนการสอนนีไ้ปใช้ จะมีบทบาทท่ี

เปล่ียนไปจากเดิม โดยเปล่ียนจากผู้ ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ ท่ีคอยอํานวยความสะดวก และเป็นผู้

คอยชีแ้นะการปฏิบตังิานของผู้ เรียน 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 การศกึษาเพ่ือตรวจสอบซํา้ เพ่ือให้รูปแบบการเรียนการสอนนีมี้ความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

โดยการศกึษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ  

2.2 การวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาความสามารถด้านอ่ืนๆ ของ

ผู้ เรียน โดยนํากระบวนการหรือขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนีไ้ปเป็นแนวทางในการ

พฒันาและศกึษาผลของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ตอ่ไป 
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แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

คําช้ีแจง 

 แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ ฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้

ท่านซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสงัเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา และความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ ขอให้ท่านทํา

เคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านและกรุณาเขียนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ตอ่ไป 

 แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการพิจารณาว่าการ

กําหนดองค์ประกอบและสาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด 

 ตอนท่ี  2 แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาว่า

องค์ประกอบตา่งๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องกนัมากน้อยเพียงใด 
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ตอนท่ี 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

 

1 

การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนครอบคลมุ

กบัความจําเป็นของการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 

     

2 แตล่ะองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์กนั      

 

3 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานท่ีนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอน 

     

4 ความชดัเจนของหลกัการ สามารถแสดงจดุเน้นของรูปแบบการ

เรียนการสอน 

     

5 การใช้ภาษา และการเรียบเรียงถ้อยคํามีความเหมาะสม สละสลวย 

เข้าใจง่าย 

     

 

6 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

สอดคล้องกบัหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

     

7 วตัถปุระสงค์มีความชดัเจน สามารถแสดงสิง่ท่ีมุง่หวงัให้เกิดกบัตวั

ผู้ เรียน 

     

8 วตัถปุระสงค์มีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิ      

9 การใช้ภาษา และการเรียบเรียงถ้อยคํามีความเหมาะสม สละสลวย 

เข้าใจง่าย 

     

 

10 

ข้ันการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

สอดคล้องกบัหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

     

11 สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน      

12 ความชดัเจนของการอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะขัน้การเรียน

การสอน 

     

13 การจดัลาํดบัขัน้ของขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ      

14 ขัน้การเรียนการสอนมคีวามสะดวกในการนําไปสูก่ารสอน      
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ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

 

15 

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

     

16 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัขัน้การเรียนการสอนของ

รูปแบบ 

     

 

 

ตอนท่ี 2  แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม สอดคล้อง ไมแ่นใ่จ 
ไม่

สอดคล้อง 

1 มโนทศัน์กบัจดุประสงค์การเรียนรู้     

2 มโนทศัน์กบัสาระการเรียนรู้     

3 จดุประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     

4 จดุประสงค์การเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     

5 จดุประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล     

6 สาระการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     

7 สาระการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล     

8 กิจกรรมการเรียนรู้กบัขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ     

9 กิจกรรมการเรียนรู้กบัสือ่การเรียนรู้     

10 กิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

ภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้และ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตาราง  19 ภาพรวมของแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 400301 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

 

หนว่ยการ

เรียนรู้ท่ี 

จํานวน

(ชัว่โมง) 
มโนทศัน์ / เนือ้หา การประเมินผล 

1 6 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการศกึษา 

- แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ

- พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 

- หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

- การทํางานกลุม่ 

- การอภิปราย 

- การนําเสนอผลงาน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 

2 6 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้ 

- ผู้ เรียน 

- ผู้สอน 

- เนือ้หาสาระ 

- บรรยากาศการเรียนรู้ 

- การทํางานกลุม่ 

- การอภิปราย 

- การนําเสนอผลงาน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 

3 6 แนวคิดและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั 

- แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั 

- รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั 

 

- การทํางานกลุม่ 

- การอภิปราย 

- การนําเสนอผลงาน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 

4 3 สือ่และแหลง่เรียนรู้ 

- แนวคิดในการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั

ผู้ เรียนในแตล่ะช่วงวยั 

- ประโยชน์ของการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ 

- การทํางานกลุม่ 

- การอภิปราย 

- การนําเสนอผลงาน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 

5 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

- แนวคิดในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

- เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ 

- การทํางานกลุม่ 

- การอภิปราย 

- การนําเสนอผลงาน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 

6 9 การวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

- การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นกลุม่ 

- การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 

- การตรวจแผนการจดั  

การเรียนรู้ 

- การนําเสนอผลงาน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 

7 12 การทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

- การปฏิบตัิการทดลองสอนเป็นรายบคุคล 

- การประเมินผลการปฏิบตัิการทดลองสอน 

- การประเมินและปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 

- การตรวจแผนการจดั  

การเรียนรู้ 

- การทดลองสอน 

- บนัทกึการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 

หน่วยท่ี 3 แนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ      จาํนวน  6 ช่ัวโมง 

 

มโนทัศน์ 

 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้ เรียน

แสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้มีการฝึกและปฏิบตัิในสภาพจริงของการ

ทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสงัคมและการประยุกต์ใช้  มีการจดักิจกรรมและกระบวนการให้

ผู้ เรียนได้คดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. ผู้ เรียนสามารถสรุปแนวคดิหลกัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัได้ 

2. ผู้ เรียนสามารถนําเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัได้อย่างน้อย 1 

รูปแบบ 

3. เม่ือกําหนดประเด็นหรือสถานการณ์ให้ ผู้ เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. แนวคดิการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ช่ัวโมงท่ี 1 – 3  

 ข้ันการวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน จากนัน้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า

เก่ียวกับแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัของนักการศึกษาหลายๆ 

ท่าน รวมถึงศกึษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัมาอยา่งน้อย 3 รูปแบบ 

ข้ันการประเมินเพ่ือคัดเลือก 

2. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปแนวคดิและหลกัการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

3. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่เลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมา 1 รูปแบบเพ่ือนําเสนอหน้าชัน้เรียน 
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ข้ันการตกผลกึความรู้ 

4. ตวัแทนของแตล่ะกลุม่นําเสนอแนวคดิและหลกัการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั รวมถึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั

กลุม่ละ 1 รูปแบบ 

5. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุปแนวคิดและหลกัการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั พร้อมกบัสุม่ถามนกัเรียนเป็นรายคนเพ่ือให้ยกตวัอย่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั

แนวคดิการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  

 ช่ัวโมงท่ี 4 – 6  

ข้ันการสังเคราะห์แนวคิด 

6. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มทําใบงานท่ี 3 ซึ่งในใบงานได้กําหนดประเด็นเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้

ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

ข้ันการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

7. ตวัแทนของแตล่ะกลุม่นําเสนอผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หน้าชัน้เรียน 

ข้ันการสะท้อนคิด 

8. เม่ือแตล่ะกลุม่นําเสนอเสร็จแล้ว ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายถึงกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

แต่ละกลุ่มได้นําเสนอ ว่ามีข้อดี – ข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมากน้อยเพียงใด แล้วนําเสนอผลการ

อภิปรายให้กบัเพ่ือนในชัน้เรียน 

9. ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ท่ี 3 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบงานท่ี 3 เร่ือง การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2. บนัทกึการเรียนรู้ท่ี 3 

3. ภาพน่ิง (PowerPoint) ประกอบการบรรยายเร่ือง แนวคิดและหลกัการของการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

การวัดและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

2. สงัเกตจากการอภิปรายกลุม่ 

3. สงัเกตจาการตอบคําถามในชัน้เรียนและใบงานท่ีแจกให้ 

4. การตรวจบนัทกึการเรียนรู้ 
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ใบงานท่ี 3 

เร่ือง การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

คําช้ีแจง 

 ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ือง “อาหารหลกั 5 หมู”่ สําหรับนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษา โดยกิจกรรมดงักลา่วต้องสอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั  
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แบบบันทกึการศึกษาค้นคว้าครัง้ท่ี 3 

 

ประเด็น/หวัข้อในการศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล ผลการประเมินข้อมูลที่ได้รับ 
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บันทกึการเรียนรู้ท่ี 3 

1. จากการเรียนรู้เร่ือง “แนวคิดและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั” ท่าน

คดิวา่สามารถนําแนวคดิดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. จากการเรียนรู้ในหนว่ยท่ี 3 ทา่นมีข้อสงสยั หรือประเดน็ท่ียงัไมเ่ข้าใจบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนีท้่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในขัน้ไหน

บ้าง อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 

หน่วยท่ี 4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  จาํนวน  3 ช่ัวโมง 

 

มโนทัศน์ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสําคญัในการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนการ

พฒันาคณุภาพการศกึษา เน่ืองจากการการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ี

จําเป็นในการพิจารณาว่าผู้ เรียนเกิดคณุภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและมาตรฐานการ

เรียนรู้มากน้อยเพียงใด  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของการวดัและการประเมินผลได้ 

2. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการวดักบัการประเมินผลได้ 

3. สรุปความสําคญัของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. อธิบายแนวคดิของการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงได้ 

5. สรุปความสําคญัของการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการวดักบัการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ความสําคญัของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. แนวคดิของการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

5. ความสําคญัของการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันการวางแผนการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนชีแ้จงจดุประสงค์การเรียนรู้และขอบเขตของเนือ้หาในหนว่ยนี ้

2. ผู้ เรียนแบง่กลุม่ๆ ละ 5 – 6 คน วางแผนการศกึษาค้นคว้าตามประเด็นท่ีกําหนดในใบงาน

ท่ี 4 พร้อมกบับนัทกึผลการวางแผนการศกึษาลงในแบบบนัทกึผลการศกึษาค้นคว้า 

ข้ันการประเมินเพ่ือคัดเลือก 

3. ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าตามแผนท่ีวางไว้ 

4. ผู้ เรียนประเมินและคดัเลือกสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีศกึษา 
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 ข้ันการตกผลึกความรู้ 

5. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปความหมายของคําสําคญัทัง้ 5 คําในใบงานท่ี 4.1  

ข้ันการสังเคราะห์แนวคิด 

6. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่อภิปรายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการวดั การประเมินผล เคร่ืองมือวดั 

และเกณฑ์ พร้อมทัง้เขียนแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ 

7. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกบัความสําคญัของการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

8. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการวดัและการประเมินผลจากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ในใบ

งานท่ี 4.2 

ข้ันการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

9. ผู้ เรียนนําเสนอแผนภาพความสมัพนัธ์ท่ีได้จากข้อ 6 พร้อมทัง้นําเสนอความสําคญัของ

การวดัและประเมินผล 

10. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอการออกแบบการวัดและการประเมินผลจากสถานการณ์ท่ี

กําหนดให้ 

11. หลงัจากการนําเสนอผลการออกแบบการวดัและประเมินผลของแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้ เรียน

กลุ่มท่ีเหลือร่วมกันประเมินว่ากลุ่มท่ีนําเสนอได้ออกแบบการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีกําหนดให้หรือไม ่อยา่งไร 

ข้ันการสะท้อนคิด 

12. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมสรุปความสมัพนัธ์ของการวดั การประเมินผล เคร่ืองมือวัด และ

เกณฑ์  

13. ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ท่ี 4 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง คําสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง การออกแบบการวดัและประเมินผล 

3. บนัทกึการเรียนรู้ท่ี 4 

4. ภาพนิ่ง (PowerPoint) ประกอบการบรรยายเร่ือง การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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การวัดและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

2. สงัเกตจากการอภิปรายกลุม่ 

3. สงัเกตจาการตอบคําถามในชัน้เรียนและใบงานท่ีแจกให้ 

4. การตรวจบนัทกึการเรียนรู้ 
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ใบงานท่ี 4.1 

เร่ือง คําสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

คําช้ีแจง 

 ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่หาคํานิยามจากคําท่ีกําหนดให้ตอ่ไปนี ้

1. การวดั 

2. การประเมินผล 

3. เคร่ืองมือวดั 

4. เกณฑ์การประเมินผล 

5. การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
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ใบงานท่ี 4.2 

เร่ือง การออกแบบการวดัและประเมินผล 

 

คําช้ีแจง 

 ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ออกแบบการวดัและการประเมินผลให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัหวัข้อ

ท่ีกําหนดให้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการบวกลบจํานวนไม่เกินหลกัร้อย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 3 

2. การเขียนเรียงความเร่ือง “โรงเรียนของฉนั” ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

3. การนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนเป็นกลุม่เร่ือง “วิธีการประหยดัพลงังาน” ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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แบบบันทกึการศึกษาค้นคว้าครัง้ท่ี 4 

 

ประเด็น/หวัข้อในการศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล ผลการประเมินข้อมูลที่ได้รับ 
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บันทกึการเรียนรู้ท่ี 4 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ของไทยในปัจจบุนั จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าแนวคิดเร่ือง “การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง” เป็นแนวคิดท่ีสามารถ

พฒันาการศกึษาไทยได้หรือไม ่อยา่งไร จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหนว่ยนีท้า่นชอบหรือไมช่อบกิจกรรมใด เพราะเหตใุด 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

 

- แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- แบบวดัความมีวินยัในตนเอง 

- แบบวดัการคิดสงัเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน 
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(ตวัอยา่ง) 

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คําช้ีแจง   จงพิจารณาคําถามแตล่ะข้อ  แล้วเขียนเคร่ืองหมาย  × ลงในกระดาษคําตอบให้ตรงกบั 

 ตวัเลือกของทา่น   (ข้อละ  1 คะแนน) 

 

1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้

กําหนด ให้มีการจดัการศกึษาทัง้หมดก่ีรูปแบบ  อะไรบ้าง 

ก. 3  รูปแบบ คือ การศกึษาก่อนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน  และการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

ข. 3 รูปแบบ คือ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการตามอธัยาศยั 

ค. 2 รูปแบบ คือ การศกึษาท่ีจดัโดยรัฐ และการศกึษาท่ีจดัโดยองค์กรอ่ืน 

ง. ไมมี่การจํากดัรูปแบบ สามารถจดัการศกึษาได้ตามความเหมาะสมของบคุคล 

2. ข้อใดไม่ใช่

ก. การจดัการศกึษาต้องจดัให้บคุคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการได้รับการศกึษา 

หลกัการท่ีสําคญัของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ข. มีการระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่งๆ มาใช้จดัการศกึษา 

ค. มีการรวมอํานาจการบริหารมาท่ีสว่นกลาง 

ง. มีระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั 

3. ข้อใดไมใ่ช่

ก. มีจดุหมายและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นเป้าหมายในการจดัการศกึษา 

หลกัการท่ีสําคญัของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

ข. ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ค. โครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา การจดัการเรียนรู้ 

ง. จดัหลกัสตูรได้ทกุระบบและทกุกลุม่เป้าหมาย 

4.    
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แบบวัดความมีวินัยในตนเอง 

 

คําช้ีแจง  ให้ทําเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นหรือการปฏิบตัิของทา่นมากท่ีสดุ 

 

 

ข้อ

ท่ี 

คณุลกัษณะของ 

ความมีวินยัในตนเอง 

ระดบัของความคิดเห็น / การปฏิบติั 

เห็นด้วย

อยา่งย่ิง 

เห็นด้วย ไม่

แน่ใจ 
ไมเ่ห็น

ด้วย 
ไมเ่ห็น

ด้วยอยา่ง

ย่ิง 

 

1 

ดา้นความรับผิดชอบ 

ข้าพเจ้าเข้าเรียนตรงเวลาเสมอ  

     

2 ข้าพเจ้าตัง้ใจทํางานอยา่งเต็มกําลงัเม่ือได้รับมอบหมาย

จากอาจารย์ผู้สอน 

     

3 ข้าพเจ้ายอมรับผิดเม่ือตนเองเป็นผู้ ทําผิด      

4 ชัว่โมงใดท่ีข้าพเจ้าขาดเรียน ข้าพเจ้าจะตดิตามบทเรียน

จากเพ่ือนทนัที 

     

5 ข้าพเจ้าตดิตามผลการปฏิบตังิานของตนเองเสมอ      

 

6 

 

ดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ข้าพเจ้าจะมีอาการประหมา่ เสียงสัน่ เม่ือต้องออกไป

รายงานหน้าชัน้ 

     

7 ข้าพเจ้ากล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืน      

8 ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่จะพึง่ตนเองได้ไมว่า่จะเกิดปัญหาใดๆ      

9 ข้าพเจ้าไมก่ล้าถามปัญหาหรือข้อสงสยัในห้องเรียน 

เพราะกลวัวา่จะถกูเพ่ือนๆ ล้อเลียน 

     

10 ขณะเรียนหนงัสือข้าพเจ้าจะรู้สกึประหมา่จนทําอะไรไม่

ถกูเม่ือมีอาจารย์มายืนดใูกล้ๆ 
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ข้อ

ท่ี 

คณุลกัษณะของ 

ความมีวินยัในตนเอง 

ระดบัของความคิดเห็น / การปฏิบติั 

เห็นด้วย

อยา่งย่ิง 

เห็นด้วย ไม่

แน่ใจ 
ไมเ่ห็น

ด้วย 
ไมเ่ห็น

ด้วยอยา่ง

ย่ิง 

 

11 

ดา้นความซ่ือสตัย์ 

ข้าพเจ้าไมพ่อใจการกระทําของเพ่ือนท่ีลอกการบ้านกนั 

    
 

12 เม่ือข้าพเจ้าเก็บของได้ ถ้าไมมี่ใครเห็นข้าพเจ้าจะเก็บไว้

เอง 

    
 

13 ถ้าข้าพเจ้าทําของผู้ อ่ืนเสียหาย ข้าพเจ้าจะแก้ไขให้

เหมือนเดมิ 

    
 

14 เม่ืออาจารย์ไมอ่ยูข่ณะทําข้อสอบ ข้าพเจ้าจะรีบถาม

คําตอบของเพ่ือนในข้อท่ีตนเองทําไมไ่ด้ 

    
 

15 เม่ือไปซือ้ของและแมค้่าทอนเงินเกินให้ ข้าพเจ้าจะคืน

เงินนัน้ให้กบัแม่ค้าทนัที 

    
 

 

16 

ดา้นความอดทน 

ข้าพเจ้าไมเ่คยย่อท้อ และเป็นทกุข์ในการทํางานหนกั 

    
 

17 ข้าพเจ้าปฏิเสธการทํางานท่ีต้องใช้เวลานานๆ      

18 

 

ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนท่ีไม่เข้าใจเสมอ ถึงแม้ว่า

บทเรียนจะยากข้าพเจ้าก็จะไมล่ะความพยายาม 

    
 

19 ข้าพเจ้าจะพยายามทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสิน้

ไป แม้วา่ข้าพเจ้าจะรู้สกึเบ่ือหนา่ยเพียงใดก็ตาม 

    
 

20 ข้าพเจ้าสามารถฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้เป็น

เวลานาน 

    
 

 

21 

ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ข้าพเจ้าคืนหนงัสือห้องสมดุตรงตามกําหนดเวลาเสมอ 
     

22 ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของสถานศกึษาอย่าง

เคร่งครัด 
     

23 ข้าพเจ้ารักษาความสะอาดของห้องเรียนทกุครัง้      

24 ข้าพเจ้าไมเ่คยพดูคยุเสียงดงัขณะอยูใ่นห้องสมดุ      

25 ข้าพเจ้าข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยทกุครัง้      
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แบบวัดการคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
 

คําช้ีแจง  ให้นิสิตอ่านบทความท่ีกําหนดให้ทัง้หมด 5 บทความ จากนัน้สงัเคราะห์เป็นองค์ความรู้และ

เขียนเป็นบทความจํานวน 1 บทความ พร้อมกบัตัง้ช่ือบทความดงักลา่ว 

 

 

บทความที่ 1 
 

 บริษัท คลีนฟเูอล เอน็เนอร์ยี เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั (C -FEE) ค้นพบนวตักรรมใหม ่ใช้เซลล์เชือ้เพลิง

ไฮโดรเจน1

 ร.ท.ภราดร แสงสวุรรณ์ หนึ่งในทีมผู้ วิจยั การใช้เซลล์เชือ้เพลิง

เป็นแหลง่พลงังานขบัเคลื่อน เช่ือมัน่ หากนําไปพฒันาเพ่ิมคณุภาพ จะช่วยลดมลพิษในอากาศได้  

ไฮโดรเจน 0 เป็นพลงังานขบัเคลื่อน 

กล่าวว่าการผลิตพลังงานขับเคลื่อนด้วยการใช้เซลล์เชือ้เพลิงถือเป็นการใช้แหล่ง พลังงานไฟฟ้าชนิด

กระแสตรง เป็นอปุกรณ์แปลงพลงังานชนิดหนึง่ ซึง่ทําหน้าท่ีแปลงพลงังานเคมี ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยไม่มี

การเคลื่อนท่ีของชิน้ส่วน ดงันัน้ จึงทําให้เซลล์เชือ้เพลิงเป็นอุปกรณ์สําหรับแปลงพลงังานท่ีมีความเงียบ มี

ผลผลิตท่ีได้เป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ได้ การผลิตไฟฟ้าในเซลล์

เชือ้เพลิงนี ้อาศยัพืน้ฐานจากปฏิกิริยาระหวา่งแก๊สท่ีเป็นเชือ้เพลิงกบัแก๊สท่ีเป็นตวัออกซิไดซ์  

 "สําหรับหลักการทํางานของเซลล์เชือ้เพลิง เม่ือแก๊สไฮโดรเจนผ่านเข้าทางช่องทางเข้าแก๊ส

ไฮโดรเจนนีจ้ะก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั อาศยัตวัเร่งปฏิกิริยาขึน้ท่ีบริเวณชุดประกอบขัว้ไฟฟ้าแบบแผ่น

เย่ือ เกิดอิเลคตรอนอิสระ เคลื่อนผ่านตวันําไฟฟ้า และเกิดส่วนของโปรตอน ซึง่จะเคลื่อนตวัผ่านแผ่นเย่ือเพ่ือ

แลกเปลี่ยนโปรตอน นีไ้ปเกิดปฏิกิริยารีดกัชนั โดยอาศยัตวัเร่งปฏิกิริยาช่วยในการรวมตวักบัออกซิเจนท่ีผ่าน

เข้ามาทางช่อง ทางเข้าเกิดเป็นผลิตภณัฑ์นํา้"  

 "ศกัย์ไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ต่อหนึ่งชุด เซลล์เชือ้เพลิงนีจ้ะเป็นกระแสไฟฟ้าตรง มีค่าประมาณ 0.6 V โดย

กระแสท่ีเกิดขึน้ตามการประดิษฐ์นีจ้ะมีค่าประมาณ 0.5 A ต่อตารางเซนติเมตร หากต้องการให้มีศกัย์ไฟฟ้า

เหมาะกบังานประยุกต์ต่างๆ ก็สามารถนํามาต่ออนุกรมกนั เพ่ือให้ได้ศกัย์ไฟฟ้าท่ีต้องการ หรือ การต่อแบบ

ซ้อนชัน้กนั โดยมีการออกแบบช่องทางเข้าของแก๊สไฮโดรเจน 0และออกซิเจนให้เหมาะสม อณุหภูมิการใช้งาน

ของเซลล์เชือ้เพลิงชนิดนีจ้ะอยู่ในพิสยั 40 - 80 องศาเซลล์เซียส ซึง่เหมาะกบัสภาพอณุหภูมิทัว่ไป และเช่ือว่า

การใช้เซลล์เชือ้เพลิงจะช่วยให้ลดปริมาณการใช้พลงังานในประเทศได้ หากเม่ือการวิจยัชิน้งานดงักล่าวถูก

นําไปพฒันา ต่อยอดเพ่ิมศกัยภาพการทํางานให้สมบูรณ์แบบได้ ในอนาคตจะมีพลงังานขบัเคลื่อนท่ีใช้แก๊ส

ไฮโดรเจนขึน้มาทดแทนพลงังานท่ีเป็น นํา้มนั และช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศได้" ร.ท.ภราดร แสงสวุรรณ์ 

กลา่ว  

 

ท่ีมา :  www.thairath.co.th 

http://www.energybase.net/FuelCell-Car.html�
http://www.energybase.net/FuelCell-Car.html�
http://www.energybase.net/FuelCell-Car.html�
http://www.energybase.net/FuelCell-Car.html�
http://www.energybase.net/FuelCell-Car.html�
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บทความที่ 2 

 

 ปัจจบุนัเราสามารถพบนกเพนกวินได้เฉพาะบริเวณทวีปแอนตาร์กติกา หมู่เกาะกาลาปากอส 

และอเมริกาใต้เท่านัน้ แตเ่ม่ือหลายล้านปีก่อนนกเพนกวินเคยอาศยัอยู่ทัว่ทกุแห่งบนโลก อาหารของ

พวกมนัก็จะเป็นสตัว์ทะเลตา่งๆ เช่น ปลา หมึก กุ้ ง นกเพนกวินสามารถอดอาหารได้เป็นเดือนๆยามท่ี

ฤดหูนาวมาเยือน เม่ือถึงเวลาขยายพนัธุ์นกเพนกวินตวัเมียจะออกไข่ ส่วนตวัผู้ เป็นฝ่ายท่ีต้องดแูลและ

กกไข่ โดยจะเอาไข่ซุกไว้ตรงระหว่างขาของมนัเพ่ือให้ความอบอุ่น และจะอยู่แบบนัน้ไปอีกหลายเดือน

โดยท่ีไม่ได้กินอาหาร ส่วนตวัเมียจะเสียพลงังานจากการออกไข่ จึงทําให้ต้องเดินทางเป็นเดือนๆ 

ออกไปยงัทะเลเพ่ือหาอาหาร บางครัง้ก็อาจจะไม่ได้กลบัมาเพราะว่านกเพนกวินก็มีศตัรูตามธรรมชาติ

อยู่ เช่น พวกแมวนํา้ หรือบางครัง้นํา้แข็งละลายปิดเส้นทาง ทําให้ต้องเดินทางไกลกว่าเดิม บางตวัก็

หมดแรงลงก่อนท่ีจะถึงทะเล และมนัก็จะไมไ่ด้กลบัไปเห็นหน้าลกูของมนั 

 นกเพนกวินถกูคกุคามจากมนษุย์มานานแล้ว ทัง้จากการทําประมงท่ีมากเกินไป ทําให้อาหาร

ของมนัหายากขึน้ รวมทัง้การล่านกเพนกวินเพ่ือเอาไขมนั บวกกับภาวะโลกร้อนท่ีกําลงัส่งผลรุนแรง

มากขึน้ทกุวนั ทวีปแอนตาร์คตกิาท่ีมีนกเพนกวินอาศยัอยู่หลายพนัธุ์จะมีอณุหภูมิสงูขึน้มากกว่าท่ีอ่ืนๆ

บนโลกถึง 5 เท่า เพราะฉะนัน้จึงทําให้ชีวิตของนกเพนกวินเปล่ียนไป ทัง้เร่ืองของอาหารท่ีน้อยลง การ

หาคู ่การขยายพนัธุ์ 

 การละลายของนํา้แข็งเน่ืองจากภาวะโลกร้อนนัน้ ส่งผลให้นกเพนกวินต้องวางไข่อยู่บนพืน้

นํา้แข็งท่ีบาง ทําให้มีความเส่ียงว่านํา้แข็งจะแตก ซึ่งเป็นอนัตรายมากตอ่ไข่นกเพนกวิน เม่ือไข่ฟักออก

มาแล้วก็ใช่ว่าลกูนกเพนกวินจะรอดทกุตวั ด้วยศตัรูท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติอาจจะทําให้บางตวัต้องตาย

ไป แตส่ิ่งท่ีกําลงัพรากชีวิตของเจ้านกตวัน้อยๆ ไปอยา่งมากมายนัน่คือ ภาวะโลกร้อน  

 มีนักสํารวจท่ีเดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติกา และได้พบว่าลูกนกเพนกวินจํานวนมาก

เสียชีวิตจากการแข็งตาย เน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนไป บางวนัท่ีอณุหภูมิสงูกว่าจดุเยือกแข็ง

และมีฝนตกลงมา ทําให้ลูกนกเพนกวินท่ีไม่มีขนท่ีสามารถกันนํา้ได้เปียก จนถึงเวลากลางคืนท่ี

อณุหภูมิลดลงต่ําจนถึงจดุเยือกแข็ง ทําให้นํา้เย็นจนกลายเป็นนํา้แข็งและลกูนกเพนกวินก็จะแข็งตาย

ในท่ีสดุ ปัจจบุนันกเพนกวินมีจํานวนลดลงจากในอดีตมากอยา่งนา่ใจหาย และด้วยภาวะโลกร้อนน่ีเอง

จะทําให้นกเพนกวินเส่ียงตอ่การสญูพนัธุ์อยา่งมาก  

 

ท่ีมา : www.greentheearth.info 
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บทความที่ 3 

 

 นกัวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดบันํา้ทะเลอาจสงูขึน้อีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปี

ข้างหน้า ซึง่จะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทัง้ทางด้านกายภาพและชีวภาพตา่งๆหลายประการ  

 สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทยประเมินไว้ว่า มีสิ่งชีช้ดัในเร่ืองความเป็นไปได้ของภาวการณ์ขาด

แคลนนํา้ในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และอุทกภัยท่ีถ่ีขึน้และรุนแรงย่ิงขึน้ในพืน้ท่ีราบลุ่ม 

โดยเฉพาะในบริเวณชายฝ่ังของกรุงเทพฯท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือ

ระดบันํา้ทะเลเพียง 1 เมตร โดย ระดบัการรุกของนํา้เค็มจะเข้ามาในพืน้ท่ีแม่นํา้เจ้าพระยาถึง 40 

กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอ่อนไหวต่อความสมดลุของนํา้จืดและ

นํา้เค็มในพืน้ท่ี นอกจากนีก้รุงเทพฯ ยงัมีความเส่ียงต่อความเสียหายจากเหตกุารณ์นํา้ล้นตลิ่งและ

อทุกภยั ท่ีจะก่อความเสียหายกบัระบบสาธารณปูโภค ท่ีอยูอ่าศยัของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะตามมา  

          ส่วนพืน้ท่ีชายฝ่ังจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีต่อพืน้ท่ีชายฝ่ังแตกตา่งกันไปเป็นกรณี เน่ืองจากประเทศไทยมีพืน้ท่ีชายฝ่ังหลายแบบ 

เช่น พืน้ท่ีชายฝ่ังท่ีเป็นหน้าผา อาจจะมีการยุบตวัเกิดขึน้กับหินท่ีไม่แข็งตวัพอ แต่กระบวนการนีจ้ะ

เกิดขึน้อยา่งช้าๆ สว่นชายหาดจากเพชรบรีุถึงสงขลาซึง่มีลกัษณะชายฝ่ังท่ีแคบจะหายไป และชายหาด

จะถกูร่นเข้ามาถึงพืน้ท่ีราบริมทะเล  

          สว่นพืน้ท่ีป่าชายเลนจะมีความหนาของพรรณไม้ลดลง เน่ืองจากระดบันํา้ทะเลท่ีสงูขึน้จะทํา

ให้พืชตาย แอง่นํา้เคม็ลดลงและถกูแทนท่ีด้วยหาดเลน ในขณะท่ีปากแมนํ่า้จะจมลงใต้นํา้ทําให้เกิดการ

ชะล้าง พงัทลายของพืน้ท่ีลุม่นํา้ โดย ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งนํา้ชายฝ่ังจะมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้และอาจ

มีนํา้เคม็รุกเข้ามามากขึน้  

          ตวัอย่างอ่ืนๆของพืน้ท่ีท่ีจะได้รับความเสียหาย คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี หากระดบันํา้ทะเล

สงูขึน้อีก 1 เมตร พืน้ท่ีร้อยละ 34 ของจงัหวดัจะถกูกดักร่อนและพงัทลาย ก่อให้เกิดความเสียหายกบั

พืน้ท่ีการเกษตรและนากุ้งในบริเวณดงักลา่วด้วย 

 

ท่ีมา :  www.panyathai.or.th 
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บทความที่ 4 
  

1 ภาวะโลกร้อน1สง่ผลกระทบตอ่สิ่งมีชีวิตบนโลกเรามากขึน้เร่ือยๆ จนอาจทําให้บางสายพนัธุ์ท่ี

แข็งแกร่งไม่พอสญูพนัธุ์ไปจากโลกใบนีไ้ด้ แตบ่างสายพนัธุ์ก็ไม่ได้หวัน่เกรงตอ่ภาวะโลกร้อน 1

 เฉพาะในประเทศอินเดียและทวีปอเมริกาใต้มีผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคไข้เลือดออกถึง 500,000 คนตอ่

ปี และในปีสองปีท่ีผ่านมานี ้ไข้เลือดออกระบาดรุนแรงมากขึน้กว่าเดิม นกัวิจยัได้ให้ความเห็นตรงกัน

วา่สาเหตท่ีุทําให้เป็นแบบนีก็้เพราะเจ้า1

นีเ้ลย แต่

กลบัย่ิงขยายพนัธุ์ได้เร็วขึน้ และยงัร้ายมากขึน้อีกด้วย โชคไม่ดีท่ีสายพนัธุ์ท่ีผมกําลงัพดูถึงนัน้ก็คือเจ้า

ยงุลาย ซึง่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ท่ีคอยคร่าชีวิตมนษุย์อยา่งพวกเราน่ีเอง 

ภาวะโลกร้อน1

1

นัน่เอง 

 ภาวะโลกร้อน1ทําให้อณุหภมูิเฉล่ียของโลกเพิ่มมากขึน้ จงึทําให้วงจรชีวิตของยงุลายเปล่ียนไป 

คาร์บอนไดออกไซด์ในนํา้ท่ีท่ีเพิ่มสงูขึน้ ทําให้ลกูนํา้ยงุลายฟักตวัเร็วขึน้จากเดิม 7 วนักลายเป็น 5 วนั 

ซึ่งแน่นอนทําให้พวกยงุลายเพิ่มจํานวนประชากรได้เร็วขึน้ และจากเดิมท่ียงุลายเคยออกหากินเฉพาะ

ในตอนกลางวนั แต 1่ภาวะโลกร้อน 1

 ท่ีร้ายกว่านัน้ก็คือไวรัสเดงก่ี (Dengue Virus) ซึ่งเป็นไวรัสท่ีทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกนัน้ แต่

เดิมจะมีอยู่ในเฉพาะยงุลายตวัเมีย เพราะการท่ียุงลายจะติดไวรัสเดงก่ีได้นัน้ จะต้องไปกดัคนท่ีเป็น

ไข้เลือดออกและรับไวรัสนีม้าเท่านัน้ แตต่อนนีพ้บว่ามีไวรัสเดงก่ีในยงุลายตวัผู้ ด้วย จึงเกิดข้อสงสยัว่า

ทําไมยงุลายตวัผู้ ถึงมีไวรัสนี ้ เพราะอย่างท่ีเรารู้กนัว่ายุงลายท่ีกินเลือดคนนัน้มีแต่ยงุตวัเมีย และก็ได้

พบวา่เกิดจากการท่ีแมข่องมนัท่ีมีไวรัสเดงก่ีถ่ายทอดไวรัสนีม้าให้ตัง้แตเ่กิด เพราะว่ามีการพบไวรัสเดง

ก่ีนีใ้นลกูนํา้ยงุลายด้วย 

ทําให้ยงุลายออกหากินในช่วงกลางคืนถึง 5 ทุ่มด้วย ซึ่งแตก่่อนจะมี

แคย่งุรําคาญท่ีออกหากินในเวลานี ้ทําให้การควบคมุโรคนัน้ยากขึน้ไปกวา่เดมิ 

 ยงุลายตวัผู้ ท่ีมีไวรัสเดงก่ี เวลาท่ีมนัไปผสมพนัธุ์กบัตวัเมียก็จะแพร่ไวรัสนีผ้่านทางนํา้เชือ้ไป

ติดตวัเมียด้วย และยงุลายตวัผู้สามารถผสมพนัธุ์ได้หลายครัง้ จึงทําให้เชือ้ไวรัสนีแ้พร่กระจายไปเร็ว

มากขึน้กวา่เดมิ และยงัจะถกูถ่ายทอดไปยงัลกูของมนัได้อีกด้วย 

 พอได้รู้แบบนีจ้ึงไม่สงสัยเลยว่าทําไมโรคไข้เลือดออกถึงได้ระบาดหนกัมากขึน้ ตอนนีผู้้ ท่ี

เก่ียวข้องก็กําลงัคิดค้นหาวคัซีนป้องกนัไข้เลือดออกอยู่ แตค่งต้องใช้เวลาอีกหลายปี ตอนนีเ้ราก็ได้แต่

ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด และช่วยกนัทําลายแหล่งเพาะพนัธุ์ของมนั ดเูหมือนว่าพวกมนัปรับตวัได้ดี

เหลือเกินกบั1ภาวะโลกร้อน1

 

ท่ีเป็นอยูใ่นตอนนี ้

ท่ีมา : http://www.greentheearth.info 

 

http://www.greentheearth.info/�
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บทความที่ 5 

 

 ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา แทบทกุคนคงได้รับข่าวภยัพิบติัธรรมชาติท่ีเกิดขึน้บนโลกใบนีจ้ากสื่อต่างๆ 

โดยเฉพาะทางโทรทศัน์0และสื่อสิ่งพิมพ์0 ไมว่า่จะเป็นแผ่นดินไหว0 คลื่นยกัษ์สนึามิ0 พายถุลม่0 นํา้ท่วม0 และไฟป่า0 

ทําให้ผู้คนท่ีไมเ่คยสนใจธรรมชาติมาก่อนก็อดไมไ่ด้ท่ีจะคิดถงึสิ่งท่ีเกิดขึน้ด้วยความหวาดวิตก เพราะภยัพิบติั

ท่ีเกิดขึน้นัน้นอกจากจะมีทุกรูปแบบแล้ว ยงัมีความรุนแรงมากกว่าเดิม แถมในหลายภูมิภาคต้องเผชิญหน้า

กบัความเลวร้ายอย่างท่ีไมเ่คยคาดคิดมาก่อน  

 เร่ิมจากเหตกุารณ์เม่ือเกือบ 3 ปีก่อน ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดเหตแุผ่นดินไหวขนาด 9.2 

ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสมุาตราและในท้องทะเลอนัดามนั ทําให้เกิดคลื่นยักษ์สนึามิคร่าชีวิตผู้คน

หลายแสนคน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมาย จากนัน้ก็มีเหตแุผ่นดินไหวตามมาอีกหลายร้อย

ครัง้จนกลายเป็นเหตหุายนะรายวนัทัง้ในประเทศไทย0 อินโดนีเซีย0 อิหร่าน0 ญ่ีปุ่ น0 อเมริกา0 ชิล0ี เปรู0 และโบลิเวีย0  

 ขณะเดียวกนัก็เกิดสภาพอากาศวิปริตอย่างหนกัในอินเดีย ปากีสถาน อฟักานิสถาน ญ่ีปุ่ น อเมริกา 

ชิลี และบริเวณตอนเหนือของยโุรป ทัง้พายหิุมะ0 ฝนตกหนกั และอากาศหนาวเย็นสดุๆ จนอณุหภูมิติดลบ ทํา

ให้ประชาชนล้มตายหลายพนัคน  

 ต่อมาอีกไม่ก่ีเดือนก็เกิดคลื่นความร้อน (Heat Wave) แผ่ปกคลุมทัง้จีน อินเดีย บังคลาเทศ 

ปากีสถาน โปรตุเกส ฝร่ังเศส สเปน และอิตาลี ทําให้ผู้คนตายอีกหลายร้อยคนจากโรคลมแดดและขาดนํา้

จนช็อคตาย รวมทัง้หลายประเทศเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงจากอากาศท่ีแห้งแล้งอย่างหนกั  

 ถัดมายังไม่ทันท่ีคลื่นความร้อนจางหาย ก็เกิดลมพายุเข้ามาสร้างความเสียหายหลายพืน้ท่ี 

โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวนัออกและภาคใต้ของจีนท่ีต้องเผชิญพายุนบัสิบลกูจนทําให้ประชาชนล้มตายนบั

ไมถ้่วน และท่ีรัฐมหาราษฎระทางทิศตะวนัตกของอินเดียก็เกิดเหตดิุนถลม่หลงัฝนตกหนกัติดต่อกนันานกว่า4

วนั เป็นเหตใุห้มีผู้คนถกูฝังทัง้เป็นนบัร้อยคน ส่วนท่ีอินโดนีเซีย (หมู่บ้านซีมาไฮ ชานเมืองบนัดงุ) ก็เกิดฝนตก

หนกัจนทําให้ขยะท่ีกองเป็นภเูขาเลากากลบฝังชาวบ้านกวา่ 200 ชีวิต  

 ขณะท่ีประเทศอเมริกาก็ต้องผชิญหน้ากบัพายุเฮอริเคนนบัสิบลกู แต่ท่ีรุนแรงท่ีสดุก็เป็นพายุเฮอริ

เคนท่ีมีช่ือว่า "แคทรีนา" ได้ก่อตัวและเคลื่อนจากอ่าวเม็กซิโกด้วยความรุนแรงระดบั 5 (เม่ือวันท่ี 29 

สิงหาคม พ.ศ.2548) ถาโถมเข้าถลม่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐหลยุเซียนา และเมืองไบลอกซ ีรัฐมิสซิสซิปปี แถมยงั

ถกูพายเุฮอริเคนอีก 2 ลกูท่ีมีช่ือวา่ "โอฟีเลีย" และ "ริตา" ตามเข้ามาถล่มซํา้ ทําให้ประชาชนเสียชีวิตนบัพนั

คน ไร้ท่ีอยู่อาศยัอีกนบัล้านคน รวมทัง้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย  

 และในเดือนตลุาคม 2548 ได้พบว่าเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในทวีปอเมริกาใต้ เป็นผลให้

แมนํ่า้อะเมซอนในประเทศบราซิลเกิดความแล้งจนก่อเกิดเกาะแก่งกลางนํา้มากมาย อนัเป็นผลมาจากความ

ร้อนท่ีมีมากเกินขนาดบริเวณมหาสมทุรทริปิคลันอร์ท แอตแลนติก  

 

ท่ีมา :  www.panyathai.or.th 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0&action=edit�
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เกณฑ์การประเมินแบบวัดการคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 

 

เกณฑ์การประเมินการคิดสังเคราะห์ 

 

องค์ประกอบของการให้

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ความครบถ้วนของการดงึสาระ

จากสว่นตา่งๆ  

5     ดงึสาระสําคญัจากบทความท่ีกําหนดให้ได้ครบถ้วน

สมบรูณ์ ทกุบทความ 

4     ดงึสาระสําคญัจากบทความท่ีกําหนดให้ได้ครบถ้วน

สมบรูณ์ 3 – 4 บทความ 

3     ดงึสาระสําคญัจากบทความท่ีกําหนดให้ได้ครบถ้วน

สมบรูณ์  1 – 2 บทความ 

2     ดงึสาระสําคญัจากบทความท่ีกําหนดให้ได้แตข่าดความ

ครบถ้วนสมบรูณ์ของสาระสําคญัของบทความ 

การจดัเรียงข้อมลูอยา่งเหมาะสม 5     จดัเรียงข้อมลูในการนําเสนอได้อยา่งเป็นลําดบัขัน้ตอน 

และสอดคล้องกนัอย่างสมเหตสุมผล 

4     ข้อมลูสว่นใหญ่ท่ีนําเสนอมีลําดบัขัน้ตอน และ

สมเหตสุมผล 

3     จดัเรียงข้อมลูในการนําเสนอได้อยา่งเป็นลําดบัขัน้ตอน

ในบางสว่น 

2     การจดัเรียงข้อมลูไมเ่ป็นลําดบัขัน้ตอน ขาดการลําดบั

ความคดิ 

การถกัทอหรือผสานข้อมลูได้

อยา่งกลมกลืน 

5     ถกัทอหรือผสานข้อมลูได้อย่างกลมกลืน มีความตอ่เน่ือง

ของประเด็นท่ีนําเสนอ 

4     ถกัทอหรือผสานข้อมลูได้อย่างกลมกลืน แตข่าดความ

ตอ่เน่ืองของประเดน็ท่ีนําเสนอ 

3     มีการถกัทอหรือผสานข้อมลูแตย่งัขาดความกลมกลืน

เป็นเนือ้ความเดียวกนั 

2     ไมมี่การถกัทอหรือผสานข้อมลูให้กลมกลืนเป็นเนือ้ความ

เดียวกนั 
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เกณฑ์การประเมินการคิดสังเคราะห์ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการให้

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ความชดัเจน กะทดัรัดของสาระ

ใหมท่ี่นําเสนอ 

5     นําเสนอสาระใหมไ่ด้อย่างชดัเจน ถกูต้อง และกะทดัรัด 

4     นําเสนอสาระใหมไ่ด้อย่างชดัเจน ถกูต้อง แตใ่ช้ภาษา

ฟุ่ มเฟือย  

3     นําเสนอสาระใหมไ่ด้ถกูต้องชดัเจน ถกูต้องบางประเดน็ 

2    สาระใหมท่ี่นําเสนอไมช่ดัเจนและถกูต้อง 

 

 

เกณฑ์การประเมินการคิดสร้างสรรค์ 

 

องค์ประกอบ                    

ของการให้คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

การตัง้ช่ือเร่ือง  

(ความคดิริเร่ิม) 

5     ตัง้ช่ือเร่ืองไมซํ่า้กบัผู้ อ่ืน มีความแปลกใหม ่น่าสนใจอยา่ง

โดดเดน่ 

4     ตัง้ช่ือเร่ืองไมซํ่า้กบัผู้ อ่ืน แตข่าดความแปลกใหม่ 

3     ตัง้ช่ือเร่ืองคล้ายคลงึกบัผู้ อ่ืน 

2     ตัง้ช่ือเร่ืองซํา้กบัผู้ อ่ืน 

เนือ้หาสาระของเร่ือง  

(ความคดิคลอ่ง) 

5     เนือ้หาสาระของเร่ืองนําเสนอแนวคดิท่ีหลากหลาย และ

สามารถดดัแปลงแนวคดิเดมิเป็นแนวคดิท่ีแปลกใหมไ่ด้ 

4     เนือ้หาสาระของเร่ืองนําเสนอแนวคดิท่ีหลากหลาย       

แตข่าดการดดัแปลงเป็นแนวคดิท่ีแปลกใหม่ 

3     เนือ้หาสาระของเร่ืองนําเสนอเพียงแนวคดิเดียว แต่

สามารถดดัแปลงแนวคดิเดมิเป็นแนวคดิท่ีแปลกใหมไ่ด้ 

2     เนือ้หาสาระของเร่ืองนําเสนอเพียงแนวคดิเดียว           

แตข่าดการดดัแปลงเป็นแนวคดิท่ีแปลกใหม่ 
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เกณฑ์การประเมินการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ                    

ของการให้คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

การขยายความของเนือ้เร่ือง 

(ความคดิละเอียดลออ) 

5     มีการขยายความโดยบรรยายหรือพรรณนาตามลําดบั   

มีเหตผุลและรายละเอียดชดัเจน มีความสอดคล้องกบั 

ช่ือเร่ือง 

4     มีการขยายความโดยบรรยายหรือพรรณนาตามลําดบั 

แตไ่มส่มเหตสุมผลเทา่ท่ีควร 

3     การขยายความของเนือ้เร่ืองไมต่อ่เน่ือง การบรรยายหรือ

พรรณนาขาดความสมเหตสุมผล 

2     การขยายความของเนือ้เร่ืองวกวน ขาดการลําดบั

ความคดิ 

การใช้ภาษา  

(ความคดิยืดหยุน่) 

5     เลือกใช้ภาษาได้อยา่งชดัเจน สามารถส่ือความได้ตาม

ความต้องการ 

4     เลือกใช้คําท่ีมีความหมายชดัเจนพอสมควร ใช้คําไมค่งท่ี

หรือใช้ภาษาตา่งระดบักนั 

3     ใช้ภาษาพดูในการเขียน ใช้ถ้อยคําฟุ่ มเฟือย ใช้คําเช่ือม

ซํา้ตดิตอ่กนั 

2     ใช้ภาษาอ้อมค้อม วกวน ทําให้เกิดความสบัสน ใช้คําซํา้

บอ่ยๆ  
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แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนฉบบันี ้มุ่งสํารวจความพึงพอใจ

ของท่านท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีผลตอ่คะแนนของท่าน ท่านมีอิสระในการแสดงความ

คดิเห็นหรือความรู้สกึได้อยา่งเสรี และขอให้ตอบตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ ผลท่ีได้จากการ

ตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้จะนํามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

2. แบบสอบถามฉบบันีมี้ทัง้หมด 21 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ให้

ท่านอ่านทําความเข้าใจและทําเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่าน

มากท่ีสดุ 

 

ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

 

1 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าชอบท่ีได้รู้จดุมุง่หมายของการเรียนในแตล่ะครัง้ 

     

2 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการวางแผนการศกึษา

ค้นคว้าในประเดน็ท่ีได้รับมอบหมาย 

     

3 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการคดัเลือกและประเมิน

สารสนเทศสําหรับนํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

4 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการสรุปเนือ้หาตา่งๆ ท่ีได้

จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     

5 ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมท่ีให้ถกัทอหรือสร้างแนวคิดใหม่ๆ  

จากข้อสรุปท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 

     

6 ข้าพเจ้าชอบท่ีในชัน้เรียนมีการนําเสนอผลการศกึษา

ค้นคว้าของแตล่ะกลุม่ 

     

7 ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้มีการซกัถาม และ

แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

     

8 ข้าพเจ้าชอบท่ีได้มีสว่นร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้

ของตนเองและของกลุม่ 
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ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

9 ข้าพเจ้าชอบการเขียนบนัทึกการเรียนรู้หลงัจากการ

เรียนรู้ในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 

     

10 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่การได้มีสว่นร่วมในการวางแผนการ

เรียนรู้ทําให้ตนเองเกิดความกระตือรือร้นและเห็น

ความสําคญัของการเรียนรู้มากขึน้ 

     

11 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่การได้มีสว่นร่วมในการคดัเลือกข้อมลูมา

ใช้ในการศกึษา ทําให้เกิดการเรียนรู้วา่ควรมีหลกัการใน

การพิจารณาและคดัเลือกข้อมลูท่ีเหมาะสมกบัประเดน็

ท่ีศกึษาอยา่งไร 

     

12 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่การได้สรุปเนือ้หาตา่งๆ จากการค้นคว้า

ด้วยตนเองทําให้เข้าใจในเนือ้หาอยา่งชดัเจนมากขึน้ 

     

13 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่กิจกรรมสงัเคราะห์แนวคดิทําให้ข้าพเจ้า

คดิได้อย่างหลากหลายและแปลกใหมม่ากขึน้ 

     

14 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  จากกิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

     

15 ข้าพเจ้าคดิวา่สามารถนํากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับใน

รายวิชานีไ้ปใช้ในอนาคตได้ 

     

 

16 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

ข้าพเจ้ารู้สกึวา่การวดัและประเมินผลมีความ

หลากหลาย 

     

17 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่กิจกรรมการสะท้อนคิดทําให้ได้ตระหนกั

และรับรู้วา่ตนเองเข้าใจในเนือ้หาตา่งๆ มากน้อยเพียงใด 

     

18 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่การมอบหมายงานมีความเหมาะสม      
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ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

 

19 

ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ในชัน้เรียนมีบรรยากาศท่ีสง่เสริมให้เกิด

การเรียนรู้ร่วมกนั 

     

20 ข้าพเจ้ารู้สกึวา่กิจกรรมในชัน้เรียนกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้

พฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     

21 ข้าพเจ้ามีความสขุในการเรียนรู้ในรายวิชานี ้      
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ภาคผนวก จ 

 

- ตารางแสดงคา่การประเมินความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

- ตารางแสดงคา่การประเมินความสอดคล้อง (IOC)  คา่อํานาจจําแนก และคา่ความ

เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 
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ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
สอดคล้อง 

 

(+1) 

ไมแ่นใ่จ 

 

(0) 

ไม่

สอดคล้อง 

(-1) 

1 มโนทศัน์กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 - - 1.00 

2 มโนทศัน์กบัสาระการเรียนรู้ 5 - - 1.00 

3 จดุประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 5 - - 1.00 

4 จดุประสงค์การเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 - - 1.00 

5 จดุประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 5 - - 1.00 

6 สาระการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ 4 1 - .80 

7 สาระการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 5 - - 1.00 

8 กิจกรรมการเรียนรู้กบัขัน้การเรียนการสอนของรูปแบบ 4 1 - .80 

9 กิจกรรมการเรียนรู้กบัสือ่การเรียนรู้ 5 - - 1.00 

10 กิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 5 - - 1.00 
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ตาราง 21  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก และค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ข้อท่ี คา่ดชันีความสอดคล้อง คา่ความยาก คา่อํานาจจําแนก 

1 1.00 .667 .567 

2 1.00 .667 .414 

3 1.00 .300 .484 

4 .80 .700 .228 

5 1.00 .533 .421 

6 .60 .767 .306 

7 1.00 .767 .344 

8 .80 .500 .466 

9 1.00 .633 .518 

10 1.00 .367 .269 

11 1.00 .433 .386 

12 1.00 .567 .424 

13 1.00 .633 .437 

14 1.00 .633 .403 

15 1.00 .600 .497 

16 .80 .733 .228 

17 1.00 .567 .237 

18 1.00 .500 .345 

19 1.00 .333 .441 

20 .80 .500 .544 

21 1.00 .533 .312 

22 1.00 .767 .434 

23 1.00 .567 .346 

24 .80 .533 .410 

25 .80 .533 .489 

26 1.00 .767 .343 

27 .80 .633 .234 

28 .60 .333 .382 

29 .80 .433 .485 

30 1.00 .633 .335 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั .866 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง คา่อํานาจจําแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั

ความมีวินยัในตนเอง 

 

ข้อท่ี คา่ดชันีความสอดคล้อง คา่อํานาจจําแนก 

1 1.00 .280 

2 1.00 .569 

3 1.00 .506 

4 1.00 .547 

5 1.00 .708 

6 1.00 .443 

7 1.00 .811 

8 1.00 .570 

9 1.00 .435 

10 1.00 .711 

11 1.00 .415 

12 1.00 .578 

13 1.00 .403 

14 1.00 .416 

15 1.00 .615 

16 1.00 .613 

17 1.00 .481 

18 1.00 .503 

19 1.00 .520 

20 .80 .446 

21 1.00 .310 

22 1.00 .592 

23 1.00 .681 

24 1.00 .598 

25 .80 .770 

 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั .917 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัการคิดสงัเคราะห์

และการคดิสร้างสรรค์ 

 

รายการประเมิน IOC 

ความเหมาะสมของบทความท่ีกําหนดให้ .80 

ลกัษณะของข้อคาํถามของแบบวดั 1.00 

เกณฑ์การประเมินความคิดสงัเคราะห์  

ความครบถ้วนของการดงึสาระจากสว่นตา่งๆ 1.00 

การจดัเรียงข้อมลูอยา่งเหมาะสม .80 

การถกัทอหรือผสานข้อมลูได้อยา่งกลมกลนื .80 

ความชดัเจน กะทดัรัดของสาระใหมท่ี่นําเสนอ 1.00 

เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์  

การตัง้ช่ือเร่ือง (ความคดิริเร่ิม) 1.00 

เนือ้หาสาระของเร่ือง (ความคิดคลอ่ง) 1.00 

การขยายความของเนือ้เร่ือง (ความคดิละเอียดลออ) 1.00 

การใช้ภาษา (ความคดิยืดหยุน่) 1.00 

 

คา่ความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้ประเมินของเกณฑ์การประเมินการคิดสงัเคราะห์ เทา่กบั .794 

คา่ความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้ประเมินของเกณฑ์การประเมินการคิดสร้างสรรค์ เทา่กบั .815 
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอน 

 

ข้อท่ี คา่ดชันีความสอดคล้อง คา่อํานาจจําแนก 

1 1.00 .414 

2 1.00 .517 

3 1.00 .735 

4 1.00 .786 

5 1.00 .559 

6 1.00 .727 

7 1.00 .681 

8 1.00 .309 

9 1.00 .424 

10 1.00 .405 

11 1.00 .554 

12 1.00 .685 

13 1.00 .271 

14 1.00 .440 

15 .80 .354 

16 1.00 .345 

17 1.00 .529 

18 1.00 .295 

19 1.00 .707 

20 1.00 .363 

21 1.00 .617 

 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบั เทา่กบั .894 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซํา้  

(One-way MANOVA with Repeated Measures) 
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 ภาพประกอบ 13  การลงจุดค่า Mahalanobis Distances (D2

 

) กับค่าเปอร์เซนไทล์ของ        

ไคสแควร์ของกลุม่ทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

ตาราง 25  คา่ความเบ้ (Skewness) คา่ความโดง่ (Kurtosis) และคา่สถิต ิShapiro – Wilk ของตวัแปร 

โดยจําแนกตามประเภทของกลุม่และการวดั 

 

ตวัแปร

ตาม 

กลุม่ทดลอง (N = 50) กลุม่ควบคมุ (N = 43) 
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ผลสมั -

ฤทธ์ิทาง 

การเรียน 

.665 1.32 .063 .107 -.444 .324 -.052 -.598 .410 .610 .562 .208 

ความมี

วินยัใน

ตนเอง 

.132 -.174 .552 -.036 -.398 .879 -.451 -.675 .111 .307 .085 .204 

ความ 

สามารถ

ด้านการ

คิดสงั-

เคราะห์ 

-.011 -.420 .427 .041 -.526 .057 -.388 .175 .055 -.163 .233 .117 

ความ 

สามารถ

ด้านการ

คิดสร้าง-

สรรค์ 

 .153 -.237 .119 -.209 -.281 .123 -.141 -.670 .101 .201 .249 .230 
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ตาราง  26  ผลการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมด้วยวิธี 

Box’s M Test  

 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices(a) 

 

Box's M 50.408 

F 1.268 

df1 36 

df2 26566.273 

Sig. .130 

 Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are 

equal across groups. 

  a  Design: Intercept+INSTRUCT  Within Subjects Design: TEST 

 

 

ตาราง 27   ผลการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมด้วยวิธี 

Levene’s Test  

 

                         Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 

 

  F df1 df2 Sig. 

Achievement-Pretest .000 1 91 .994 

Achievement 1.275 1 91 .262 

Self Discipline-Pretest .818 1 91 .368 

Self Discipline .001 1 91 .978 

Synthesizing Mind-Pretest 3.385 1 91 .069 

Synthesizing Mind .000 1 91 .992 

Creating Mind-Pretest .037 1 91 .848 

Creating Mind .003 1 91 .954 

 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups. 

  a  Design: Intercept+INSTRUCT  Within Subjects Design: TEST 
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ตาราง 28  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรด้วยวิธี Bartlett’s M Test  

 

 
 Bartlett's Test of Sphericity(a) 

 

Effect 

Likelihood 

Ratio 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Between Subjects .000 255.334 9 .000 

Within Subjects TEST .000 156.845 9 .000 

 Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix. 

  a  Design: Intercept+INSTRUCT  Within Subjects Design: TEST 

 

 

 

ตาราง 29   ผลการทดสอบดชันีสะท้อนความเบ่ียงเบนออกจากเง่ือนไข Sphericity 

 

 

                                                   Mauchly's Test of Sphericity(b) 

 

Within 

Subjects 

Effect 

  

Measure 

  

Mauchly's W 

  

Approx. 

Chi-

Square 

  

df 

  

Sig. 

  

Epsilon(a) 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

TEST ACHEIVE 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

  DISCIPLI 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

  SYNTHES 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

  CREATE 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 

variables is proportional to an identity matrix. 

 a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. 

Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 

 b  Design: Intercept+INSTRUCT  Within Subjects Design: TEST 



199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วิจัย 

 

ช่ือ สกลุ     คงรัฐ  นวลแปง 

วนัเดือนปีเกิด   29  ธนัวาคม 2521 

สถานท่ีเกิด    จงัหวดันา่น 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  169 ถนนลงหาดบางแสน  ตําบลแสนสขุ  อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั   อาจารย์ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

ประวตัิการศกึษา 

 พ.ศ.2540  มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

     จากโรงเรียนสา  จงัหวดันา่น 

 พ.ศ.2544  การศกึษาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

     จากมหาวิทยาลยับรูพา 

 พ.ศ.2547  ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ศกึษา) 

     จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 พ.ศ.2554  การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) 

     จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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