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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของ

นกัศกึษาปฏิบตังิานวิชาชพีคร ูสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ โดยผานการวิจยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีน และ   2) สงัเคราะห

หาแนวทางการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมกระบวนการคิดของนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชีพคร ูสาขาวชิาบริหารธรุกจิ 

โดยผานการวจิยัปฏิบตักิารในช้ันเรยีน กลุมเปาหมายทีใ่ชในการวิจยัคร้ังน้ี เปนนักศึกษาปฏิบตังิานวิชาชพีครู 

ปการศึกษา 2558 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ทําวิจัยปฏิบัติการใน   

ชั้นเรียนเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด จํานวน 9 คน วิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสังเกต 

การสัมภาษณ การสนทนากลุม รวมท้ังการวเิคราะหเอกสารแผนการเรียนรู และผลงานวิจยัปฏิบตักิารในช้ันเรยีน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดมี 2 ลักษณะ ดังน้ี คือ        

จัดการเรียนรูโดยมุงพัฒนากระบวนการคิดโดยตรง คือ การจัดการเรียนรูที่ไมคํานึงถึงสาระการเรียนรู              

ตามรายวิชา ทุกคนจัดในขั้นนําเขาสูบทเรียน และอีกลักษณะหนึ่ง คือ การบูรณาการกับการจัดกิจกรรม        

การเรยีนรูทีมุ่งใหผูเรยีนเรยีนรูในสาระรายวชิา และ 2) แนวทางการจดัการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดินัน้ 

เปนแนวทางที่เปนวงจรตอเนื่องกันใน 3 องคประกอบ คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิด   

การเรียนรู (Action) และการสะทอนคิด (Reflection)
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คําสําคัญ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู  นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กระบวนการคิด                

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Abstract
 The purposes of this research were to study learning management pattern that promotes 
thinking process of student teachers in business administration using classroom action research 
and to synthesize guidelines for learning management that promotes student’s thinking process. 
The population of this research included 9 student teachers in business administration from the 
Faculty of Education, Chiang Mai University, in the academic year 2015. They were assigned to 
conduct classroom action research to promote student’s thinking process. Data collection methods 
were observation, interviews, focus group, lesson plan analysis, and classroom action research 

results. 

 Research findings revealed that there were 2 patterns of learning activity management that 
promote thinking process 1) the learning management used during the lesson introduction which 
directly develops student’s thinking process, regardless of the subject contents 2) the integration 
of learning management with subject contents. In sum, guidelines for learning management that 

promotes student’s thinking process were continuing cycles consisting of plan, action, and reflection.

Keywords 
 Guidelines for Learning Management,  Student Teachers in Business Administration, 

Promote Thinking Process,   Classroom Action Research

บทนํา
 การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียนรู (Learning How to Learn) ใหผูเรียนเรียนรูวิธีคิด 

(Learning How to Think) เปนระบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสรางสรรคองคความรู

ดวยตนเอง ซึง่เปนไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 

22 กาํหนดวา การจดัการศกึษาตองยดึหลกัผูเรยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได และถอืวา  

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดและมาตรา 24(2) กําหนดใหการจัดกระบวนการเรียนรูตองมีการฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพือ่ปองกนัและแกไขปญหา 

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2542) ฉะนั้นบทบาทของผูสอนตองรูในศาสตรที่สอนและรูเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระตุนและเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดเพื่อเปนรากฐาน             

ที่สําคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ ที่จําเปนตอไป
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 การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ตองมีการออกแบบและ

วางแผนการจัดการเรียนรู โดยตองคํานึงถึงผูเรียน เนื้อหาสาระ สภาพแวดลอมและเทคนิควิธีการสอน               

ดังคํากลาวของ อาภรณ ใจเท่ียง (2546) ที่กลาววา การสอนยอมมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ                 

ตามจุดประสงคทีก่าํหนดไว ซึง่จะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของ

ผูสอนที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ ผูสอนตองมีความรู ความเขาใจจึงจะจัดกิจกรรมไดถูกตองเหมาะสม 

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2554) ไดกลาววาการจะพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูเรียน ผูสอนตองเขาใจ

เกีย่วกับการคิด และรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบของการคิด เพราะทักษะการคิดทีส่ามารถพัฒนาใหแก

ผูเรยีนนัน้มจีาํนวนมากและการคดิทกุประเภททกุระดบัลวนมคีวามสําคญัตอผูเรยีน ในระบบการจดัการเรยีนรู

ของโรงเรียนพบวายังมีปญหาอุปสรรคมาเปนเวลานานแลว โดยเฉพาะปญหาท่ีตัวครูหรือผูสอน ดังจะเห็น    

ไดจากคํากลาวของ ทิศนา แขมณี (2546) ที่กลาววา ปญหาในการพัฒนาการคิดของนักเรียน คือ ครูผูสอน

ขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการคิด ขาดความรูทางดานทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเปน

พื้นฐานของการพัฒนาการคิด ทําใหครูขาดความมั่นใจและประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู           

เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน จากปญหาดังกลาวขางตนพบวาผูสอนขาดความรูความเขาใจ           

โดยเฉพาะการสอนเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด

 นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร จะตองปฏิบัติการสอน          

ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมิน          

การสอนตามหลกัเกณฑวธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการครุสุภากาํหนด (สาํนกัมาตรฐานวชิาชพี   สาํนกังาน

เลขาธกิารครุสุภา, 2548) โดยการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะและมสีาระท่ีกาํหนดใหฝก 

ขอ 7 คือ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยดําเนินการในภาคเรียนที่สองของปการศึกษาที่ปฏิบัติ

การสอน  คณะศึกษาศาสตร มุงสงเสริมใหผูเรยีนเปน “บคุคลแหงการเรียนรู” จงึเนนการจดัการเรียนการสอน

ทีพ่ฒันานักศกึษาอยางเต็มศักยภาพ สงเสริมใหนกัศกึษาเปนครูมอือาชีพทีม่ทีัง้ความรูและคุณธรรม จริยธรรม 

กาวทันยุคทันสมัย บูรณาการประสบการณการเรียนรูทั้งมวลไปสูการสอนจริง โดยใชความรูจากภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบัติที่ไดศึกษานํามาประยุกตใชในสถานการณที่เปนอยูไดเหมาะกับสภาพความเปนจริงของ     

สถานศึกษา  (หนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู, 2557)

 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คือ การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชั้นเรียน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน 

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็ว นําผลไปใชไดทันทีและสะทอน

ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูทั้งของครูและผูเรียนโดยมีลักษณะสําคัญที่มีการ

ดําเนินงานเปนวงจรตอเน่ือง มีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนกระบวนการเพ่ือใหไดขอคนพบ

เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริง นั่นคือขณะที่กิจกรรมการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู             

ก็ตองมีการวิจัยเพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียนและทําการปรับปรุงแกไขพัฒนาผูเรียน

ควบคูกันไป ทั้งนี้ไดยึดแนวทางการวิจัยตามแนวคิดที่เสนอโดย Kemmis & McTaggart (1988)  เปนวงจร
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การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนซึง่เรยีกยอ ๆ  วา วงจร PAOR ม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) การวางแผนหลงัจากทีว่เิคราะห

และกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการแกไข (Plan)  2) การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด (Act) 3) การสังเกตผล      

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงานใหผูที่มีสวนรวมได

วิพากษวิจารณ ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตอไป (Reflect) (สุวิมล วองวาณิช, 2554)

 ในฐานะผูวจิยัซึง่เปนอาจารยนเิทศกประจําสาขาวิชาบริหารธุรกจิมองเห็นความสําคัญและประโยชน

จากการทาํวิจยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนของนกัศึกษาปฏบิตังิานวชิาชพีครู ทีด่าํเนนิการจดัการเรยีนรูเพือ่พฒันา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่กําหนดในหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนรูทีส่งเสริมกระบวนการคิด ซึง่จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีคาดวาจะพบลักษณะการจัดการเรียนรู     

ที่สงเสริมกระบวนการคิดและไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะการจดัการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิของนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชีพครู 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 2.  เพื่อสังเคราะหหาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิธีการวิจัย
 1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย

       กลุมเปาหมายท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้ไดแก นกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชีพคร ู สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จํานวน 9 คน ที่ทําวิจัยปฏิบัติการใน       

ชั้นเรียนตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988) ซึ่งเปนวงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน                         

ซึง่เรยีกยอๆ วา วงจร PAOR ทีม่ทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน คอื 1) การวางแผนหลงัจากทีว่เิคราะหและกาํหนดประเดน็

ปญหาท่ีตองการแกไข (Plan)  2) การปฏบิตัติามแผนท่ีกาํหนด (Act) 3) การสังเกตผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตังิาน 

(Observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงานใหผูที่มีสวนรวมไดวิพากษวิจารณ ซึ่งนําไปสู          

การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตอไป (Reflect) (สุวิมล วองวาณิช, 2554) ทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด โดยจําแนกตามลักษณะของกระบวนการคิดที่จัดกิจกรรมสงเสริมได 4 ลักษณะ 

การคิด ดังนี้

  1.1  กระบวนการคิดแกปญหา  จํานวน 1  คน

  1.2  กระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ จํานวน 1  คน

  1.3  กระบวนการคิดสรางสรรค  จํานวน 2  คน

  1.4  กระบวนการคิดวิเคราะห  จํานวน 5  คน
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนตามรปูแบบของวงจร PAOR โดย Kemmis & McTaggart (1988)  

ที่จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดใน 4 ลักษณะ ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดขั้นตอน วิธีการและ          

เครื่องมือดังนี้

  2.1 การสงัเกตการจดักจิกรรมการเรียนรู เพือ่การรวบรวมขอมลูในการวจัิยโดยการสังเกตและ

ใชเครื่องมือในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา ดังนี้

   2.1.1  การนเิทศการฝกปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู สงัเกตขัน้ตอนและเทคนคิวธิกีารจดักจิกรรม

การจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่ใชการวิจัยปฏิบัติการใน            

ชัน้เรยีนรวมกับเครือ่งมอืประกอบการสังเกต คอื แบบบนัทกึการนเิทศการปฏิบตังิานวิชาชพีครู (แบบ ป.ค 2 – 06) 

และแบบบันทึกการใหคําปรึกษาการวิจัยในชั้นเรียน (แบบ ป.ค 2–08) จากคูมือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู        

ที่จัดทําโดยหนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   2.1.2  การพบปะอาจารยนเิทศกของนักศึกษาปฏิบตังิานวิชาชีพ โดยนักศึกษาตองเขามา

พบอาจารยนิเทศกเดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 คร้ังตอภาคการศึกษา ใชการสังเกตรวมกับเครื่องมือ คือ                       

แบบรายงานผลการใหคําแนะนําของหนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวชิาชีพครูและการบันทึกการประชุมกลุม

   2.1.3  การนาํเสนอผลงานวิจยัของนักศกึษาปฏิบตังิานวิชาชพีเม่ือส้ินสุดการฝกปฏิบตังิาน

วิชาชีพครู ใชการสังเกตรวมกับเครื่องมือคือ แบบสะทอนคิด ซึ่งมีการกําหนดประเด็นไว ดังนี้

    1)  ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

    2)  ความรู ความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

    3)  ความรูสึกเกี่ยวกับการทาํวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

    4)  การนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในอนาคต

  2.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่ผู วิจัยใชเพ่ือตรวจสอบความเขาใจและ

กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณไว 

ดังนี้

   2.2.1  กิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิดตามลักษณะการคิด ทานเขาใจความหมาย        

ขั้นตอนและตัวบงชี้พฤติกรรมอยางไร

   2.2.2  การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู สอดคลองกับขั้นตอนของลักษณะ

กระบวนการคิดที่ทานเลือก มีขั้นตอนและวิธีการแสวงหาอยางไร

   2.2.3     ผลที่เกิดกับผูเรียนในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดเปนอยางไร

  2.3 การสนทนากลุมนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและ     

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด ซึ่งกําหนดรูปแบบการสนทนาใหมีผู นํา               

การสนทนาและเลขานุการจดบันทึกรายงานการสนทนากลุม รวมทั้งกําหนดประเด็นการสนทนาไว ดังนี้
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   2.3.1  นักศึกษาคิดวาการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดมีความสําคัญอยางไร

   2.3.2  นักศึกษามีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานกระบวนการคิดอยางไร

   2.3.3  นักศึกษาไดเลือกรูปแบบและเทคนิคการสอนเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดอยางไร

   2.3.4  ผลของการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดเปนอยางไร 

ทั้งผูสอนและผูเรียน

  2.4 การวิเคราะหเอกสาร เปนวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการนําเอาเอกสารหลักฐาน

การปฏิบัติการจัดการเรียนรูของนักศึกษา ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาและช้ินงานการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศกึษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ฉบับสมบูรณ โดยกําหนดกรอบการวิเคราะห ดังนี้

   2.4.1  ขั้นตอนกระบวนการคิดที่นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูใช

   2.4.2  เทคนิคหรือวิธีการที่นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูใชเพื่อพัฒนาการคิดแตละข้ัน

   2.4.3  เครื่องมือที่ใชเพื่อการตรวจสอบ

   2.4.4  ผลที่เกิดกับผูเรียน

 3. การวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูตามวัตถุประสงค          

แลวนาํเสนอในรปูแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยการนาํขอมลูทีไ่ดทัง้จากการศกึษาคนควาและการปฏบิตัิ

กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูมาวิเคราะหจัดหมวดหมูแลวนํามาสังเคราะห  

เปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด ฉบับราง แลวตรวจสอบแนวทางการจัดการเรียนรูที่  

สงเสริมกระบวนการคิด ฉบับราง โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และปรับปรุงแกไขแนวทางการจัดการเรียนรู

ที่สงเสริมกระบวนการคิดตามคําชี้แนะของผูเชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปไดดังนี้

 1. ลักษณะการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ใชเพื่อการสงเสริมกระบวนการคิด 

พบวา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดใน 2 ลักษณะ คือ

  1.1 การจดักจิกรรมการเรียนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคิดโดยตรง เปนการจดักจิกรรมการเรียนรู

ทีมุ่งสงเสรมิกระบวนการคดิของผูเรยีนโดยไมคาํนงึถงึการเรยีนรูตามสาระรายวชิา ซึง่นกัศกึษาฝกปฏิบตังิาน

วชิาชพีครจูะจัดกจิกรรมนีใ้นขัน้ตอนการนาํเขาสูบทเรยีน โดยมวีตัถปุระสงคในการพฒันากระบวนการคดิและ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  1.2  การบูรณาการกระบวนการคิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงการเรียนรูตามรายวิชา       

เปนการจัดการเรียนรูทีเ่กดิขึน้ในข้ันดําเนินการเรียนรู ทีผู่สอนคาดหวังใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูตามสาระรายวิชา 

และไดนําเอากระบวนการคิดในระดับตางๆ มาบูรณาการสอดแทรก โดยการวางแผนการเรียนรูใหผูเรียน       

ไดใชกระบวนการคิดในการแสวงหาคําตอบตามรายวิชา
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 2. แนวทางการจัดการเรียนรูที่ส งเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู               

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริม

กระบวนการคิดเปนวงจรตอเนื่องกัน มีขั้นตอนดังนี้

  2.1  การวางแผน (Plan) เปนขั้นตอนการเตรียมการกอนการลงมือปฏิบัติการจัดการเรียนรู

เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด

  2.2  การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Action) เปนข้ันตอนการนําแผนการจัดการเรียนรู      

ที่สงเสริมกระบวนการคิดไปสูการปฏิบัติในช้ันเรียนเพ่ือใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งผูสอนตอง        

ดําเนินการในลักษณะการเปนแบบอยางโดยใชบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผูสอนในดานการแสดงออก                       

ถึงกระบวนการคิด

  2.3  การสะทอนคิด (Reflection) เปนขั้นตอนที่เกิดข้ึนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ    

สงเสริมกระบวนการคิดแลว ผูสอนจะทําการพิจารณาและตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูและผลของ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดอยางรอบคอบ เพื่อทําความเขาใจและเกิดการเรียนรู

จากประสบการณ แลวนําไปสูการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรูตามข้ันตอน

อภิปรายผลการวิจัย
 การอภิปรายผลการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถสรุปไดดังนี้

 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะการจดัการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิของนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชพีครู 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ผลการวิจัยพบวา มีลักษณะการจัดการเรียนที่

สงเสริมกระบวนการคิดใน 2 ลักษณะ คือ

  1.1  การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดโดยตรงโดยไมคํานึงถึงเนื้อหา

สาระในรายวิชา มกีารดําเนินการในข้ันนําเขาสูบทเรียนในการสงเสริมคุณธรรมดานตางๆ ตามคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค กิจกรรมที่นักศึกษาใชทุกคน คือ การใชสื่อประกอบการเรียนรูรวมกับการใชคําถาม ซึ่งไดแก      

กรณตีวัอยางรวมกบัการกาํหนดประเด็นปญหา การใชสือ่ภาพเคลือ่นไหว รปูภาพ การเลาขาว เลาเร่ือง  เลานทิาน

และใชกจิกรรมการฝกคิดอืน่ๆ ทีช่วยสงเสรมิกระบวนการคิด การเลอืกใชกจิกรรมตางๆ ตองคาํนงึถงึระดบัชัน้ วัย

และความสนใจของนักเรียน พฒันาการทางสติปญญาของนักเรียนตามชวงช้ันจัดประสบการณใหเหมาะสม 

ไมยากเกินไปตามวัยของนักเรียน การเลือกใชสื่อที่สามารถเห็นเปนรูปธรรมจะชวยใหนักเรียนเขาใจไดดีขึ้น 

การเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง การสอนในเรื่องตางๆ ตองคํานึงถึงประสบการณเดิมของนักเรียนและเปด

โอกาสใหไดรับประสบการณตรงก็จะเปนการสงเสริมกระบวน     การคิดตามสติปญญาของนักเรียน ซึ่งเปน

ไปตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของ Piaget  (Piaget อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556, 64) เกี่ยวกับ

พฒันาการดานความคิดของเด็กวา การเรียนรูของเดก็เปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ซึง่จะมพีฒันาการ

ไปตามวัยตางๆ เปนลําดับขั้น เปนไปตามธรรมชาต ิไมควรที่จะเรงเด็กใหขามจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสูอีก

ขั้นหน่ึง เพราะจะทําใหเกิดผลเสียแกเด็ก ในสวนกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดท่ีตอง
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คํานึงถึงอีกขอคือความสนใจของนักเรียน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2557, 50-78) ไดกลาวถึงยุคปจจุบันวา            

นักวิชาการไดมีการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูใหสามารถตอบโจทยของสภาพสังคมในปจจุบันที่ตองการใหคน

มทีกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเร่ิมจากทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมลู ซึง่ความรูของผูเรยีน

ตองมาจากสิ่งที่สนใจและความรูเดิม สามารถใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนได

  1.2 ลกัษณะท่ี 2 การจัดกจิกรรมการเรียนรูทีบ่รูณาการกับเนือ้หาสาระ ลกัษณะการจัดกจิกรรม

เปนการสอดแทรกกระบวนการคิดไปพรอมๆ การจัดการเรียนรูเนื้อหาสาระในรายวิชา ซึ่งมีการดําเนินการใน

ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ทั้งขั้นนํา ขั้นดําเนินการและข้ันสรุปทบทวน กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่        

สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาทุกคน พบวา นักศึกษาจะใชการใชคําถาม ซึ่งถือเปนกิจกรรมหลักของ

การจัดการเรียนรูโดยใชรวมกับกิจกรรมหรือเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตางๆ ใชการถามเปนรายบุคคล            

เพื่อตรวจสอบความรู ความเขาใจ แลวขยับสูงขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหรือแสดงความคิดเห็น        

คาํถามทีใ่ชตองไมซบัซอน อกีทัง้เปนการกระตุนเราความสนใจ ตลอดจนการใชคาํถามเปนรายกลุมซึง่ใชเพือ่

สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้งชั้น ใหสมาชิกในกลุมไดเรียนรูและทํางานรวมกันในการหาคําตอบ    

เปนคําถามในระดับสูงข้ึนเพ่ือฝกการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ประเภทของคําถามน้ันสวนใหญ  

ใชแนวคิดของเบนจามินบลูม หรือ เทคนิคคําถาม 5W1H ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง (2546, 182-185) 

ทีก่ลาววา คาํถามมีบทบาทสาํคัญอยางยิง่ตอการเรียนการสอนเปนการกระตุนความคิดของผูเรียน หากผูสอน

สามารถใชคําถามที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะประเภทคําถาม            

ของบลูม จะเปนคาํถามทีส่งเสริมความคิดรเิริม่สรางสรรค คดิอยางมีเหตผุลและคิดนําไปใชไดด ี ซึง่สอดคลอง

กับ วิทย มูลคํา (2547, 19-24) ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน การใชคําถาม         

ในแตละขั้นตอนจะกระจายสิ่งที่กําหนดในแตละข้ันอยางเปนสวนยอยๆ โดยใชคําถาม 5W1H เพราะเปน     

การคดิตามกระบวนการเปนการคิดเชงิลกึ คดิอยางละเอียด ตลอดจนเช่ือมโยงความสัมพันธในเชงิเหตแุละผล 

และสามารถวิเคราะหขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ เทคนิคนี้จึงเปนที่นิยมใช

 สวนการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การใชกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยาง            

การเลือกใชกจิกรรมในรูปแบบตางๆ ซึง่มทีัง้ขอด ีขอเสยีในการสงเสริมกระบวนการคิด ทัง้นีข้ึน้กบักลุมนกัเรยีน

เพราะบางกิจกรรมสามารถนํามาใชไดดี บางกิจกรรมอาจใชไมไดผล หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูที่         

สงเสริมกระบวนการคิด คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือทํากิจกรรม เนนทักษะการแสวงหาความรู          

การคนพบและการสรางองคความรูดวยตนเอง ดังที่ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543, 4-5) ไดกลาว

ถึงการจัดการเรียนการสอนใหดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียน

มีสวนรวมในการปฏิบัติ สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลองและแสวงหาความรู

ดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ดวยวธิกีาร กระบวนการ และแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย ซึง่เปนไปตาม

ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนน       

ผูเรยีนเปนสาํคญั โดยนาํรปูแบบการเรยีนรูของครตูนแบบมาวจิยัและพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรูรวมกบั  

ผูเช่ียวชาญดานการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผลวิจัยพบวา แนวทางการจัดการเรียนรู 9 รูปแบบ                       
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ที่ใหเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจริงและ     

การประยุกตใชสามารถใชไดผลดี ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้นและสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรู  

ของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544, 1-2) ที่กลาวถึงกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวา หลักการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหมีสวนรวมใน           

การเรียนรูใหมากที่สุด เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน และ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง      

เนนเรือ่งความรวมมอืซึง่เปนทกัษะทีส่าํคัญในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั และเนนรปูแบบการเรยีนรู (Learning 

in Styles) จัดไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล

 2. เพื่อสังเคราะหหาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการสังเคราะหพบวา มีทั้งหมด                 

3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการจัดการเรียนรูและการสะทอนคิด คือ

  2.1 การวางแผน (Plan) ในขั้นตอนนี้จะมีกิจกรรมยอยท่ีใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย การศึกษาทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการคิด การวินิจฉัยผูเรียน การสรางเกณฑ    

การตรวจสอบระดับการคิด และการออกแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด

  2.2 การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Action) ในข้ันนี้เปนการนําแผนมาสูการปฏิบัติใน

ชัน้เรยีน ในขัน้นีก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิจะใชบคุลกิภาพ หรอืพฤตกิรรมของครเูปน

แบบอยาง ตอไปจะเปนการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีท่กุขัน้ตอนจะมกีารสอดแทรกกจิกรรมทีส่งเสรมิกระบวนการคดิ

ในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม และในระหวางการดําเนินการ จะมีการควบคุมตรวจสอบไปดวย

  2.3 การสะทอนคิด (Reflection) เปนการบันทึกหลังสอนถึงการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

สงเสริมกระบวนการคิดวา ในขณะดาํเนนิการมีเหตกุารณอะไรบาง ผลทีเ่กดิกบัผูเรยีนเปนอยางไร  ครไูดแกไข

ปญหาอยางไร เอาขอมูลทั้งหมดที่ไดมาทบทวน และปรับปรุงเพื่อนําไปแกไขกระบวนการจัดการเรียนรู              

ที่สงเสริมกระบวนการคิดในคราวตอไป

  จากผลการสังเคราะหทีไ่ด จะมคีวามสอดคลองกบัระบบการเรียนการสอนของ Tyler (Tyler อางถงึ  

ใน ทิศนา แขมมณี 2556, 205) ที่ไดกําหนดองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนไว 3 สวน คือ                      

จดุมุงหมายของการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการเรยีนการสอน โดยขอมลู

จากการประเมินผลจะสามารถใชเปนขอมูลปอนกลับไปยังกิจกรรมการเรียนการสอน และจุดมุงหมาย            

ของการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุง อีกทั้งผลการสังเคราะหที่ไดยังมีความใกลเคียงกับผลการสังเคราะห            

รูปแบบการสอนของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2554) ที่มีอยู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนา ขัน้ตอนท่ี 3 การนํารปูแบบการสอนไปใช และข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไข

รูปแบบการสอนโดยใชเพื่อสงเสริมดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
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สรุป
 ลกัษณะการจัดการเรียนรูทีน่กัศกึษาปฏิบตังิานวิชาชีพครู  ใชเพือ่สงเสริมกระบวนการคิด มกีจิกรรม

ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดโดยตรง และ 2) การบูรณาการ   

กระบวนการคดิกบักจิกรรมการเรยีนรูทีมุ่งการเรยีนรูตามรายวชิา ทัง้นีจ้ากการสงัเคราะหแนวทางการจดัการ

เรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด โดยผานการปฏิบัติการในชั้นเรียน พบวามี 3 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน 

(Plan) การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Action) และการสะทอนคิด (Reflection) ซึ่งอาจปรับไดตาม

ความเหมาะสม แนวทางการจัดการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคิดนี ้จดุเร่ิมตนอยูทีก่ารศกึษาเอกสาร ทฤษฎี

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคิด เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการทํางานข้ันตอไปและการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม

กระบวนการคิดของผูเรียนนั้นไมมีจุดสิ้นสุด เมื่อมีการสะทอนคิดแลวจะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อออกแบบ     

การเรียนรูใหมไปเรื่อยๆ

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

       การจัดการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิ ไดขอสรุปจากการจดักจิกรรมทีห่ลากหลายไมไดเนน

เฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หากนําไปประยุกตใชอาจปรับเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของ

กลุมสาระวิชาตางๆ เพ่ือใหการสงเสริมการคิดเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดหวัง และควรคํานึงถึงระดับช้ัน 

วัยและความสนใจของผูเรียน สวนแนวทางที่ไดสังเคราะหออกมาเปน 3 ขั้นตอน สามารถนําไปปรับใชและ

เพิ่มรายละเอียดในแตละขั้นตอนตามความเหมาะสม

  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  2.1   ควรทําวิจัยเพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดสําหรับนักเรียน       

ระดับช้ันมัธยม และระดับอาชีวศึกษา

  2.2   ควรทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดใหกับนักศึกษาใน

กระบวนวิชาตางๆ ในระดับอุดมศึกษา

  2.3   ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนท่ีสงเสริมกระบวนการคิด
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