
บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการคดิ
ไตรต่รองเพือ่พฒันากระบวนการคดิไตร่ตรองของนกัศึกษาครู โดยใชก้ระบวนการวจัิย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาครู วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 90 
คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้การ วิจัยเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบันทึก
และการสนทนากลุ่ม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การตีความ 
และ หาข้อสรุป 
 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้ 1. 
เป้าหมาย แนวคดิและหลักการของรปูแบบการเรยีนการสอน 2. ความสมัพนัธข์องรปู
แบบการจัดเรียนการสอน ได้แก่ 2.1 ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมสำาคัญมี ดังนี้ (1) 
ทบทวนชวนคิด (2) เสริมสร้างประสบการณ์ (3) เลือกแนวทางปฏิบัติ (4) นำาเสนอ
แลกเปลี่ยน (5) สะท้อนย้อนคิดและผลของการพัฒนาการคิดไตร่ตรองของนักศึกษา
ครู 2.2 ระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 2.3 หลักการตอบสนองในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.4 ระบบสนบัสนนุทีจ่ะชว่ยหรือส่งเสริมใหรู้ปแบบเปน็ไปตามเปา้หมาย 3. แนวทาง
ในการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4.การกำาหนดผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 5.การกำาหนดแนวทางการประเมิน

รูปแบบการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครู
The Reflective Thinking Instructional Model for Student Teachers
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 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนการคดิไตรต่รองนัน้สามารถพฒันานกัศกึษาครู
โดยแสดงใหเ้หน็พฤตกิรรมทางความคดิทีแ่สดงออก
ทางความสามารถดังนี้ (1) ความสามารถในการ
สะท้อนย้อนคิดต่อการกระทำาและความคิด ท่ีมีต่อ
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม (2) ความสามารถ
ในการกำาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ตามในการ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยความรู้ความ
เชื่อในการตัดสินใจบนแนวทางของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (3) ความสามารถในการสร้างทางเลือก
และข้อสันนิษฐานที่ดีในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา (4) ความสามารถในการสร้างข้อสรุป
ตามแนวทางของหลักฐานนั้นอย่างสร้างสรรค์

คำาสำาคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน ; การคิด
ไตร่ตรอง ; นักศึกษาครู

Abstract
 This research aimed to develop 
instructional model of reflective thinking to 
improve the process of reflective thinking 
of student teachers. Participatory action 
research method was used in this research. 
The target groups were 90 student teachers 
enrolled in the fourth year of the second 
semester of academic year 2011 at Roi-Et 
Rajabhat University. Data were gathered by 
means of documentary study, observation, 
interview, field note, and group discussion. 
Data were analyzed by content analysis, 
interpretation, and making conclusion. 
 The research results showed that 

the components of instructional model 
included: 1) goals, concepts, principles of 
instructional model, 2) the relationship of 
instructional model which included 2.1) five 
teaching  process  or  crucial  activities :
(1) Rethinking Stage, (2) Strengthen Learning 
Experiences Stage, (3) Selecting Practical 
Way Stage, (4) Presenting and Sharing Stage 
and (5) Reflecting Stage. 2.2) the social
system 2.3) the principle of reaction in learners’
learning 2.4) the support system to help 
or promote models in accordance with 
objectives, 3) the guidelines of application of 
instructional model, 4) the specification of 
direct and indirect effects to learners, and 5) 
the specification of guideline of evaluation. 
The research results also revealed that 
abilities of student teachers in teaching 
training included the followings: 1) the ability 
to feedback their own actions and thought 
through experiences and environments they 
confronted, 2) the ability to define problem 
or purpose they want to develop properly 
depending on knowledge and belief in 
making decision based on empir ical 
evidence, 3) the ability to make choices and 
good assumptions in problem solving or 
develop, and 4) the abi l i ty to make 
conclusions creatively based on evidence. 

Key	words : Instructional Model ; Reflective 
Thinking ; Student Teachers
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 “ครู” ถือเป็นบุคลากรที่มีสำาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพของประเทศ ซึ่งต้อง
อาศัยครูที่มีความรู้และความปรีชาสามารถ ซึ่ง
ในการที่จะได้ครูท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าวนั้นต้อง
อาศัยกระบวนการผลิตครูท่ีดี แต่ท่ีผ่านมาน้ันใน
กระบวนการผลิตครูประสบปัญหาต่างๆ มากมาย 
โดยเฉพาะในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันการผลิตครูท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนทางด้านเนื้อหาทฤษฎีมากกว่าการส่งเสริม
กระบวนการทางความคดิละเลยความสำาคญัในการ
สง่เสรมิและพฒันากระบวนการคดิของนกัศกึษาคร ู
ซึง่กระบวนการทางความคดินัน้เปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่
การพฒันาตนเองทัง้ด้านวชิาการและความประพฤติ
ร่วมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ความคิดที่ดีนั้นจะส่ง
ผลต่อการกระทำาท่ีดีและความคิดที่ดีนั้นจะต้อง
สัมพันธ์กับการนำาวิชาความรู้ในทางทฤษฎีมาสู่การ
ปฏิบัติซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 
2543)
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครูพบว่าการคิด
ไตร่ตรองเป็นกระบวนการคิดที่สำาคัญที่มีนักการ
ศึกษาหลายๆ ท่านดังเช่น Dewey (1933) ได้ริเริ่ม
และนำาเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการคิด
ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคคล ซึ่งกระบวนการ
คิดดังกล่าวคือ “การคิดไตร่ตรอง” โดยเขาได้ให้คำา
แนะนำาในเรื่องดังกล่าวไว้ว่า การคิดไตร่ตรอง เป็นก
ระบวนการทางสติปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด
และการจัดระบบความคิดเพื่อใช้ในการระบุปัญหา

และสาเหตุของปัญหาหรืออาจกล่าวได้ว่า การคิด
ไตร่ตรองเป็นทักษะการคิดที ่สำาคัญที ่ช่วยให้ครู
ผู้สอนได้ฝึกพินิจพิจารณาความคิดและการกระทำา
ของตน อีกท้ังยังได้ดำาเนินการเปรียบเทียบความ
คิดและการกระทำาของตนเองกับความคิดและ
การกระทำาของผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา
ที่นำาแนวคิดดังกล่าวไปขยายต่อในด้านการฝึกหัด
ครูอีกหลายท่านเช่น Donald Schon (1987) ได้
แนะนำาว่าการกระทำาหรือการปฏิบัติอย่างไตร่ตรอง
นัน้เปน็สิง่จำาเปน็อย่างยิง่สำาหรบัครผููส้อนทีจ่ะทำาให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูของตนและส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและการปฏิบัติตนรวม
ท้ังการปฏิบัติงานในวิชาชีพ จะเห็นได้ว่าการคิด
ไตร่ตรองน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครู
ที่น่าสนใจ ศรินทิพย์ รักษาสัตย์และคณะ (2549) 
ได้อธิบายไว้ว่า กระบวนการคิดไตร่ตรองน้ันมี
ความจำาเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
พัฒนาวิชาชีพครูเพราะครูที่มีความปรีชาสามารถ
นั้นจะต้องมีความสามารถในการสะท้อนความคิด
และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครูที่มี
คุณลักษณะในการคิดไตร่ตรองจะมีความสุขในการ
เรียนรู้และสำารวจตรวจสอบกระบวนการเรียนการ
สอนของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดมุมมองที่ว่า 
การเรียนรู้คือกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ส่วน
การสอนเป็นกระบวนการอำานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
 ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวไปนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครูโดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมี
การวิจัยอยู่ทั้งหมด 3 ระยะ แต่การนำาเสนอการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการนำาเสนอการวิจัยในระยะที่ 
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2 โดยเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนการคิดไตร่ตรองของของนักศึกษาครู แนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวนั้น ได้จากการดำาเนินการสังเคราะห์งาน
วิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการคิดไตร่ตรองของ
นักศึกษาครู ซึ่งเป็นการดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อค้นพบและข้อเสนอ
แนะของปัจจัย วิธีการและกลวิธีที่สำาคัญที่ส่งผลต่อ
การพฒันากระบวนการคดิไตรต่รองของนกัศกึษาคร ู
โดยนำาขอ้ค้นพบดงักลา่วมาเป็นขอ้มลูในการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรอง
ของนักศึกษาครู ในการดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 
ซึ่งในการดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้นำา
ผลของการวิจัยในระยะที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ดำาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนการคิดไตรต่รองของนกัศกึษาครเูพือ่พฒันา
นักศึกษาครูให้มีหลักการแนวทางหรือกระบวนการ
ในการคิด การตัดสินใจ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และ
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนา
กระบวนการคิด มุมมองและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู โดยมีคำาถามในการดำาเนินการวิจัยคือ รูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอนการคดิไตร่ตรองเพือ่พฒันา
กระบวนการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครูควรเป็น
อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง
ของนักศึกษาครู

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดย
มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนการคิดไตร่ตรอง ได้แก่ 
 1. นักศึกษาครู วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 
2 ปกีารศึกษา 2554 จำานวน 90 คน โดยจำาแนกตาม
สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำานวน 22 
คน สาขาวชิาภาษาองักฤษ จำานวน 32 คน สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ จำานวน 30 คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
จำานวน 6 คน 
 2. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอนในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซ่ึงสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยดังกล่าว โดย
มีคุณสมบัติคือ (1) เป็นอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด (2) มีประสบการณ์ในการสอนระดับ
อดุมศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปแีละ (3) มวิีชาสอนนกัศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ดำาเนินการวิจัย 
จำาแนกตามสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 
คน สาขาวชิาคณติศาสตร ์1 คน สาขาวิชาดนตรศีกึษา 
จำานวน 1 คน และตัวผู้วิจัย รวมเป็น 4 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เพ่ือที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครู ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจดบันทึกหลังการ
เรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยมี
ขั้นตอนในการรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 นำาผลการสังเคราะห์งาน
วิจัยที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลในการ
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พิจารณารายละเอียดต่างๆของรูปแบบการเรียน
การสอน 
 ขัน้ตอนที ่2 รา่งรปูแบบการเรยีนการสอน
การคิดไตร่ตรอง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเคราะห์การวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำาแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการตามคำาแนะนำาของ 
Joyce and Weil (2010) มาพัฒนาร่างรูปแบบการ
เรียนการสอนการคิดไตร่ตรอง 
 ขัน้ตอนที ่3 ทดลองใชร้า่งรปูแบบการเรยีน
การสอนที่พัฒนาขึ้น โดยการศึกษานำาร่อง ผู้วิจัยได้
นำาร่างรูปแบบการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรองที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กที่
มีความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน เป็นการทดลองใน
ลักษณะการศึกษานำาร่องก่อนนำาไปใช้กับกลุ่มเป้า
หมายจริง ผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการใช้รูปแบบโดยให้
ผูม้สีว่นรว่มในการวิจยัเป็นผูส้งัเกตการณ์อยา่งมสีว่น
ร่วมในการดำาเนนิการทดลองใชร้า่งรปูแบบการเรยีน
การสอนดงักลา่ว ซึง่กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา
นำาร่องเพื่อทดลองใช้ร่างรูปแบบได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำานวน 26 คน เพศชาย 
12 คน เพศหญิง 14 คน สังกัดวิทยาลัยการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ ชัน้ปทีี ่3 ภาคเรยีนที ่1 
ปกีารศกึษา 2554 ในรายวชิา หลกัการจดัการเรียนรู้
และการบรหิารชัน้เรยีน ดำาเนนิการจดัการเรยีนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว จำานวน 
5 แผนการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการขออนุญาต
อาจารยผ์ูส้อนประจำารายวชิาดังกลา่วในการขอสอน
ร่วมเพ่ือทดลองใช้ร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้เวลาจำานวน 20 ชั่วโมง 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพของรูป

แบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนำาเสนอรูปแบบที่ผ่าน
การทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุง จากการใช้จริง
ในชัน้เรียนต่อผู้เชีย่วชาญเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของ
รปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้โดยประยกุต์ใช้
สูตรหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยใช้
การหาค่าสัมประสิทธิค์วามสอดคล้องด้วยสูตร IOC 
(Index of Concordance) 
 ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่รูปแบบการเรียน
การสอนต่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ผู้วิจัยนำาเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรองเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูท่ีพัฒนา
แล้วจากการศึกษานำาร่องและได้ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมาเสนอผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในหลักการ แนวคิด คู่มือ และแนวทางในการนำารูป
แบบการเรียนการสอนดังกล่าวไปใชใ้นรายวชิาต่างๆ 
 ขั้นตอนที่ 6 ดำาเนินจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น รวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสรุปและสะท้อน
ผลการดำาเนินการวิจัยในแต่ละวงรอบของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการดำาเนินการวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิด
ไตรต่รองของนกัศกึษาครรูว่มกนัระหวา่งผูว้จิยัและ
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยนำาข้อมูล
ต่างๆทีอ่ยูใ่นลกัษณะของการบนัทกึขอ้มลูภาคสนาม 
(Field notes) ใช้การให้รหัสข้อมูลและจัดกลุ่ม นำา
มาตคีวามหาคำาตอบและขอ้คน้พบ พรอ้มทัง้อธบิาย
และสรุปผลของการตีความ (ชาย โพธิสิตา 2550 ; 



62 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2557                     Vol.12 No.1 (January - July) 2014รมยสาร

Patton 1990 : Miles and Huberman 1994)

สรุปผลการวิจัย	
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการคิด
ไตร่ตรองของนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น มีรายละเอียดของ
รูปแบบการสอนตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอน ซึ่ง Joye and Well (2010) 
ได้นำาเสนอไว้ได้แก่ 
 1. เป้าหมาย แนวคิดและหลักการของรูป
แบบการเรียนการสอน (Goals and Assumption) 
 2. ความสัมพันธ์ของรูปแบบการจัดเรียน
การสอน ได้แก่ 
  2.1 ขั้นตอนการสอนของรูปแบบ 
(Syntax/Phrase) 
  2.2 ระบบปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Social 
System) 
  2.3 หลักการตอบสนอง (Principle of 
Reaction) 
  2.4 ระบบสนับสนุน (Support System)
 3. แนวทางในการประยุกต์ใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน(Application)  
 4. ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รียนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม (Instructional and Natural Effects) 
 5. แนวทางการประเมิน (Evaluation) 
 รปูแบบการเรยีนการสอนการคดิไตร่ตรอง
ของนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นนั้นมีรายละเอียดใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละองค์
ประกอบสรุปได้ดังนี้ 

 รูปแบบการเรียนการสอนการคิด
ไตร่ตรองของนักศึกษาครู

 1.	 เป้าหมาย	 แนวคิดและหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอน
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการ
คิดไตร่ตรองนี้มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของ
กระบวนการคดิไตรต่รองของนกัศกึษาครูทีป่ระกอบ
ไปด้วยพฤตกิรรมความสามมารถในการคิดไตรต่รอง 
ดังนี้ 
  1) ความสามารถในการสะท้อนย้อน
คิดต่อการกระทำาและความคิดของตน ที่ มีต่อ
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ตนได้เผชิญ 
  2) ความสามารถในการกำาหนดปัญหา
หรือวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมโดยอาศัยความรู้ความเชื่อที่ตนมีอยู่มา
ใช้ในการตัดสินใจบนแนวทางของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
  3) ความสามารถในการสร้างทางเลือก
และข้อสันนิษฐานที่ดีในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ตนต้องการ 
  4) ความสามารถในการสร้างข้อสรุป
ตามแนวทางของหลักฐานนั้นอย่างสร้างสรรค์
 2.	ความสมัพนัธข์องรปูแบบการจดัเรยีน
การสอน
  2.1	ขั้นตอนการสอนของรูปแบบ
  ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนชวนคิด (ทบทวน
ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ ใหม่ โดยนำาเสนอ
สถานการณ์ เหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาที่
สอดคลอ้งกบัองค์ความรูท้ีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูห้รอื
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ) 
  ขั้นตอนที่ 2 เสริมสร้างประสบการณ์ 
(นำาเสนอองค์ความรู้ใหม่และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้เกิดทักษะและ
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ประสบการณ์ร่วมกัน) 
  ขั้นตอนท่ี 3 เลือกแนวทางปฏิบัติ 
(ให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณากำาหนดปัญหาหรือสิ่ง
ท่ีต้องพัฒนาโดยอาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีและ
ประสบการณ์ของตนท่ีได้รับมาใช้เพื่อสร้างความ
เข้าใจ การตัดสินใจและคิดหาแนวทางในการ
แก้ไขหรือพัฒนา พิจารณาสร้างทางเลือกและข้อ
สันนิษฐานที่ดีในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ตนต้องการ) 
  ขั้นตอนที่ 4 นำาเสนอแลกเปลี่ยน (ให้ผู้
เรียนนำาเสนอแนวทางท่ีตนใช้ในการแกไ้ขหรอืพฒันา
สถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาที่
พบ สรา้งขอ้สรปุและขอ้คน้พบตามแนวทางและขอ้
สันนิษฐานนั้นอย่างสร้างสรรค์) 
  ขัน้ตอนท่ี 5 สะท้อนยอ้นคดิ (เมือ่ดำาเนนิ
การจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดตามธรรมชาติของ
วิชาแล้วควรให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองการเรียนรู้ของ
ตนโดยการ ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนรู้อันได้มาจากประสบการณ์ท่ีได้รับในการจัด
เรยีนการสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน โดยการเขยีน
บันทึกหรือพูดสะท้อนความคิดเห็นในการเรียนรู้
  2.2	ระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  ใชก้ารมสีว่นรว่มโดยอาศยักระบวนการ
กลุ่ม
  2.3	หลักการตอบสนอง
  ครูมีบทบาทในการกระตุ้นช่วยเหลือ
และสนบัสนนุ สว่นผูเ้รยีนสรา้งแนวทาง ขอ้สรุปและ
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  2.4	ระบบสนับสนุน
  ควรใช้คำาถามและสถานการณ์ตัวอย่าง
ในการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน
	 3.	แนวทางในการประยุกต์ใชรู้ปแบบการ

เรียนการสอน
 ในการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสิ่งที่ต้องคำานึงถึงและดำาเนินการควบคู่ไปกับ
ขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 1) บรรยากาศการเรียนรู้
ควรจัดให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา 2) ต้องตั้งคำาถาม มอบหมายภาระงานและ
กำาหนดสถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆเพื่อจะกระตุ้น
ให้นักศึกษาได้คิดไตร่ตรอง 3) ควรให้ความรู้ใน
เชิงทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอ 4) ควรอาศัย
กระบวนการทางสังคมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 5) ควรสอดแทรกมุมมอง
และปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 6) 
ควรใหน้กัศกึษามอีสิระในการคดิและแสดงความคิด
เหน็ แต่ต้องอยูบ่นเหตุผลและหลักฐานเชงิประจักษ์
ที่น่าเชื่อถือ 8) ควรมอบหมายงานให้นักศึกษาได้
เขียนหรือพูดอธิบายการคิดไตร่ตรองของตน 9) 
ควรให้นักศึกษาได้ลองพิจารณากำาหนดบทบาท
สมมุติของตนเองที่มีต่อสถานการณ์เหตุการณ์
หรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
	 4.	ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
 ผลทางตรง
 การพัฒนาพฤติกรรรมความสามารถใน
การคิดไตร่ตรอง ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
สะท้อนย้อนคิดต่อการกระทำาและความคิดของตน 
ทีม่ตีอ่ประสบการณแ์ละสิง่แวดล้อมทีต่นได้เผชญิ 2) 
ความสามารถในการกำาหนดปญัหาหรอืวตัถปุระสงค์
ตามทีต่นตอ้งการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาศยั
ความรู้ความเชื่อท่ีตนมีอยู่มาใช้ในการตัดสินใจบน
แนวทางของหลกัฐานเชงิประจกัษ ์3) ความสามารถ
ในการสร้างทางเลือกและข้อสันนิษฐานที่ดีในการ
ดำาเนนิการแก้ไขปญัหาหรอืพัฒนาตามวตัถปุระสงค์
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เฉพาะทีต่นตอ้งการ 4) ความสามารถในการสรา้งขอ้
สรุปตามแนวทางของหลักฐานนั้นอย่างสร้างสรรค์
 ผลทางอ้อม
 1) ทักษะทางสังคม กล้าแสดงออกทาง
ความคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการพิจารณา
ตดัสนิใจแกป้ญัหาหรือพจิารณาเลอืกแนวทางในการ
ดำาเนนิการตา่งๆ 2) กระบวนการคดิและตดัสนิใจบน
พื้นฐานทางทฤษฎีอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมตาม
สถานการณแ์ละบริบทตา่งๆ 3) เกดิกระบวนการคดิ
ในเชิงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตัดสินใจในการเลือก
ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ของตนเอง 4) ทักษะการเขียน
และการพูดอธิบาย อภิปราย เรื่องราว เหตุผลและ
ความคิดของตนและการตัดสินใจของตน 
	 5.	แนวทางการประเมิน
 1) กระบวนการวัดและประเมินผลควร
เปน็การประเมนิตามสภาพจรงิโดยอาศยั การสงัเกต 
การสัมภาษณ์และการพิจารณาจากชิ้นงานและ
ภาระงานที่มอบหมายให้กับนักศึกษา ในการตรวจ
ชิ้นงานและภาระงานของนักศึกษานั้น
 2) ควรที่จะต้องสะท้อนผลการทำางานให้
นักศึกษาทราบทันท่ี เพื่อกระตุ้นให้พัฒนางานของ
ตนใหดี้ยิง่ข้ึน และเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ มมุ
มองความคิดและเหตุผลของนักศึกษา 
 3) ประเมินโดยพิจารณาตามระดับการ
ไตรต่รองตามเกณฑท์ีพ่ฒันาขึน้และควรใหน้กัศกึษา
ทราบเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาตาม
ระดบัของการคิดไตร่ตรองตามแนวคดิของ Taggart 
and Wilson (1998 อ้างถึงใน ศรินทิพย์ รักษาสัตย์
และคณะ,2549.)โดยมีระดับของการไตร่ตรองทั้ง 3 
ระดับ ได้แก่
 เกณฑ์ในระดับที่ 1 พิจารณาประเมินการ

คิดไตร่ตรองจากการท่ีผู้ปฏิบัติได้แสดงออกทาง
พฤติกรรมในการคิดไตร่ตรองจาก ความรู้ ความ
เข้าใจและประสบการณ์เดิมของตน ในการสะท้อน
การปฏิบัติงาน
 เกณฑ์ในระดับที่ 2 พิจารณาประเมินการ
คิดไตร่ตรองจากการท่ีผู้ปฏิบัติได้แสดงออกทาง
พฤติกรรมในการคดิไตรต่รองทีด่ำาเนนิการโดยคำานงึ
ถึงบริบทและตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงที่
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการปฏบิติัและทฤษฎไีด้
อย่างเหมาะสม
 เกณฑ์ในระดับที่ 3 พิจารณาประเมินการ
คิดไตร่ตรองจากการท่ีผู้ปฏิบัติได้แสดงออกทาง
พฤติกรรมในการคิดไตร่ตรองที่แสดงออกให้เห็น
ถึงการคำานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม สภาพสังคม 
การเมือง แนวทางการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ 
เคารพในวิธีแนวทางการเรียนรู้และการสร้างความ
เข้าใจของแต่ละบุคคล  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลของการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการคดิไตรต่รองเพือ่พฒันากระบวนการคิด
ไตร่ตรองของนักศึกษาครู จากการดำาเนินการวิจัย
นอกจากแสดงให้เห็นผลของการวิจัยแล้วสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง
ของนักศึกษาครู ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามคำาแนะนำาในส่วนขององค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่เสนอโดย Joyce 
and Weil, (2010.) ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวใน
ส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบนั้นมีข้อแนะนำา
ของนักการศึกษาหลากหลายท่านในการพัฒนารูป
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แบบการเรียนการสอน ถึงแม้แต่ละท่านจะไม่ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการหรือหัวข้อในแต่ละ
องคป์ระกอบของรูปแบบเชน่เดยีวกบัท่ี Joyce and 
Weil ได้เสนอไว้ แต่ก็มีความสอดคล้องกันในราย
ละเอียด ดังเช่น (Eggen & Kauchak, 2006 ; กิ่งฟ้า 
สินธุวงษ์, 2551 ; ทิศนา แขมมณี, 2553.) ซึ่งจาก
การดำาเนินการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนดังกล่าว เมื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามองคป์ระกอบของรปูแบบจากขอ้แนะนำาน้ัน 
ช่วยให้ได้กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานที่ชัดเจน
และได้ข้ออธิบายทั้งในส่วนขั้นตอนการสอน และ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ อีก
ทั้งการวัดและประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาว่าการ
ดำาเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางดังกลา่วช่วยใหรู้ปแบบการเรียนการสอนมี
ความครอบคลุมและสร้างคำาอธิบายและข้อแนะนำา
ให้แก่ผู้ที่สนใจในการนำารูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้ต่อไป 
 ในส่วนของการพิจารณาข้ันตอนของการ
จัดการเรียนการสอนของรูปแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำาคัญของการดำาเนินการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เรียน ผู้วิจัยได้พิจารณาสังเคราะห์ขั้นตอนของรูป
แบบการเรียนการสอนจากข้อแนะนำาของนักการ
ศึกษาท่านต่างๆที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับการคิด
ไตร่ตรองและได้นำาแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนางานวิจัยในบริบทของตน  (Dewey, 1933 ; 
Hullfish and smith, 1961 ; Moon, 2002 ;
พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช, 2547 ; ภาษิต ประมวล
ศิลป์ชัย, 2548.) และนำาคุณลักษณะของการคิด
ไตร่ตรองที่ได้จากมิติของการคิดไตร่ตรองและจุด
เน้นของแต่ละขั้นตอนของการคิดไตร่ตรองมาเป็น
แนวทางในการออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียน

การสอนการคิดไตร่ตรองในเบื้องต้นของผู้วิจัย ซึ่ง
ชว่ยใหไ้ด้แนวทางเบือ้งตน้ในการพฒันารา่งรูปแบบ
การเรยีนการสอนการคดิไตรต่รอง แตเ่มือ่นำารา่งดงั
กล่าวไปใชจ้ริงในสถานการณข์องการเรียนการสอน
ในห้องเรียนกลับพบว่าขั้นตอนการสอนนั้นจำาเป็น
ต้องปรับปรุงโดยให้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเพื่อ
ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำาหนดไวแ้ตก่ารปรับปรงุนัน้กไ็ม่ใชก้ารเปลีย่นแปลง
เลยทั้งหมดยังคงมีแนวคิดเดิมเป็นพื้นฐานของการ
ปรับเปลีย่นเพยีงแตใ่หร้ายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอน
ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ จากการดำาเนนิการดังกลา่วนัน้แสดง
ให้เห็นว่า การสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองจากงานวิจัยของนักการศึกษาท่านอื่นๆ
นั้นสามารถช่วยให้แนวทางในการพัฒนาขั้นตอน
การเรียนการสอนของรูปแบบท่ีเราต้องการพัฒนา
ได้ เมื่อนำาไปใช้จริงก็สามารถปรับปรุงจนได้รูปแบบ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การ
วิจัย 

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 1.	ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
 จากการดำาเนินการวิจัยดังกล่าวนั้นผู้
วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิด
ไตร่ตรอง โดยใช้ทั้งการสังเคราะห์งานวิจัยและใช้
การดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบดังกล่าว จะเห็นได้
ว่าในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน สิ่งสำาคัญนอกจากการศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ดำาเนินการพฒันาดงักลา่ว คอืการทดลองนำารปูแบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนไปใชเ้พ่ือใหไ้ด้ข้อมลูในการปรับปรุงและ
การดำาเนินการปรับปรุงควรคำานึงถึงบริบท สภาพ
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แวดล้อมและเป้าหมายของการพัฒนาเป็นสำาคัญ 
นอกจากน้ีควรมีการเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนที่มีความสนใจ
ในการนำารปูแบบการเรยีนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้
เพือ่ศกึษาความแตกตา่ง ความเหมาะสม และความ
ยดืหยุน่และเปรียบเทยีบผลท่ีไดจ้ากการจดัการเรยีน
การสอนของรูปแบบของผู้ที่สนใจในแต่ละท่าน

 2.	ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
  2.1 จากผลการวิจัยที่ชี้ว่า การคิด
ไตร่ตรองนั้นส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์และพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยแสดงให้เห็นได้จากคุณลักษณะใน
การคิดไตร่ตรอง ทั้ง 4 คุณลักษณะซึ่งช่วยส่งเสริม
ความสามารถของนักศึกษาครูในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน
ในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ควรมีรายวิชา 
ข้ันตอนการสอนหรอืกจิกรรมในหลกัสตูรท่ีใช้การคดิ
ไตรต่รองในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนากระบวนการ
คิดไตร่ตรองของนักศึกษาครูและการคิดไตร่ตรอง
ของอาจารย์ เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะและ
ความสามารถของนกัศกึษาครรูวมทัง้การพฒันาการ
สอนของอาจารย์ 
  2.2 จากผลการวิจัยชี้ว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นช่วยให้คณาจารย์ที่
ทำาวิจัยร่วมกันได้แลกเปลี่ยน ความรู้ มุมมองและ
ประสบการณ์ อีกทั้งร่วมตรวจสอบและเติมเต็ม
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการจัดการเรียน
การสอน อันส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาและการ
พัฒนาการสอนของตน ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอน ควรที่จะมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่เอื้อให้

คณาจารย์ได้ดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน 
 3.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	
  3.1 จากผลการวิจัยที่ชี้ว่า การคิด
ไตรต่รองนัน้สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองของนกัศกึษา
ครู ในด้านการเรียนรู้  ด้านทักษะทั้งทักษะใน
วิชาชีพและทักษะทางสังคมรวมทั้งเจคติต่อวิชาชีพ 
ดังนั้นควรมีงานวิจัยในลักษณะของการพัฒนา
หลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ในเรื่องการ
คิดไตร่ตรองขึ้นสำาหรับการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นรายวิชาที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาครู
  3.2 จากผลการวิจัยที่ชี้ว่า การคิด
ไตรต่รองนัน้สง่ผลตอ่การพัฒนาในวชิาชพีครดัูงทีไ่ด้
กลา่วมาแลว้นัน้ การคดิไตรต่รองกค็วรสง่ผลตอ่การ
พฒันานกัศกึษาในกลุม่อืน่ๆ ท่ีไมใ่ชน่กัศกึษาครดู้วย 
ทั้งการพัฒนา ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดัง
นัน้ควรมกีารศกึษาในการใชก้ารคดิไตร่ตรองในการ
พัฒนานักศึกษากลุ่มอื่นๆ หรือวิชาชีพอื่นๆ นอก
เหนือจากวิชาชีพครูให้กว้างขวางขึ้น 
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