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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูเคมี กลุ่มที่ศึกษา
ประกอบด้วยครูเคมี 4 คน ในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จำ�นวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ
2 คน สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดย
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสังเกตการสอน การตอบแบบสอบถาม และการตรวจ
เอกสารที่ใช้ในการสอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัยเพื่อพิจารณาแนวการสอนของครู
ผลการศึกษาพบว่า ครูเข้าใจว่าการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการใช้
คำ�ถามและการให้นกั เรียนทำ�การทดลอง แต่ในการสอนจริงครูยงั ใช้ค�ำ ถามปลายปิดและ
มักจะตอบคำ�ถามด้วยตนเอง แม้วา่ ครูให้นกั เรียนทำ�การทดลองเป็นกลุม่ แต่การมีสว่ นร่วม
ในการทดลองของนักเรียนยังน้อย ครูประเมินผลการเรียนรู้จากการทำ�แบบทดสอบ
และรายงานผลการทดลองเป็นหลัก แสดงว่าการสอนของครูยงั ไม่สง่ เสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ครูควรมีโอกาสเข้าร่วมการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
และการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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2
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Abstract

This study assesses chemistry teachers’ understanding of, and
teaching for critical thinking. Participants included four chemistry teachers,
grades 10-12, in Nonthaburi Province: two teachers each in two schools.
Data collection took place in the first semester of academic year 2009 using
semi-structured interviews, classroom observations, teachers’ questionnaire,
and analysis of teaching documents. Data was analyzed inductively, and
then categorized into themes. The teachers perceived that to promote
students’ critical thinking is by asking questions and doing experiments
in group. However, in real teachers’ teaching, the teachers always used
close-ended questions and answered the questions by themselves.
Although the teachers did experiments with students, students did not
participate properly in doing experiment. In assessment, the teachers
assess student learning based on tests and experimental report document.
The teachers did not teach for critical thinking. It implies that professional
development on designing and implementing learning activities related to
teaching for critical thinking would be valuable for the teachers.
คำ�สำ�คัญ: การสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การสอนของครูเคมี
Keywords: Teaching for critical thinking, Chemistry teachers’ teaching

บทนำ� (Introduction)

การสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Teaching for critical
thinking) เป็นเป้าหมายสำ�คัญของการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท., 2544) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2545) และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึง่ เป็นการคิดทีซ่ บั ซ้อนมีการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ
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อาศัยเหตุผลและหลักฐานประกอบในการตัดสินใจหรือประเมินสิ่งต่างๆ (ศันสนีย์และ
อุษา, 2544; กฤษฐา, 2547)
วิชาเคมีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3: สารและสมบัติ
ของสาร เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดขั้นสูง ดังนั้นครูผู้สอนวิชาเคมีต้อง
สามารถสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไร
ก็ตามการศึกษาผลการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยพบว่านักเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตํ่าลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.), 2544)
นอกจากนีผ้ ลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภาคกลางพบว่า มาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำ�เป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามมาตรฐาน เฉลี่ยอยู่ในระดับ “ควร
ปรับปรุง” (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550)
จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนซึ่งเป็นความ
สามารถในการไตร่ตรอง การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและประเมินคุณค่าบน
พื้นฐานของหลักฐานข้อมูล ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้
ผู้เรียนประสบความสำ�เร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
(ศันสนีย์และอุษา, 2544)
ครูเป็นบุคคลสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
แต่ครูบางคนยังคงเชือ่ ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการใช้การคิดเหมาะกับนักเรียน
ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงเท่านัน้ ครูจงึ ไม่ใช้กจิ กรรมทีเ่ น้นทักษะการคิดกับนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตํา่ ซึง่ ทำ�ให้เพิม่ ความแตกต่างในทักษะการคิดระหว่างนักเรียน
ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกับนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนตํา่ (Zohar, 2004;
Torff and Sessions, 2006) นอกจากนีค้ วามรูข้ องครูเกีย่ วกับการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงควร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการ
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คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักนักเรียนและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีความ
สามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาการคิดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน รู้บทบาทของครูและ
บทบาทของนักเรียน และมีความมุ่งมั่นในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Zohar and Schwartzer, 2005; Barak, Ben-Chaim, and Zoller, 2007) แม้ว่า
นักการศึกษาได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มีขอ้ จำ�กัดเรือ่ งการอบรมครูให้สามารถนำ�กิจกรรมเหล่านัน้ มาปรับใช้
ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูยงั คงสอนแบบบรรยายโดยบอกข้อความรู้
ให้นักเรียนโดยตรงซึ่งพัฒนาการคิดของนักเรียนได้น้อย (Zohar and Schwartzer,
2005)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจและการสอนของครูเกี่ยว
กับการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของครูผสู้ อนวิชาเคมีโรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี รวมทั้งปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของครูในการสอนที่ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็นพืน้ ฐานในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการ
สอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูซึ่งเป็นการศึกษาขั้นต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วธิ วี จิ ยั การ
ศึกษาพหุกรณี (Multiple-case studies) เพื่อทำ�ความเข้าใจเชิงลึกในบริบทที่ศึกษา
เกีย่ วกับความเข้าใจและการสอนของครูในการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายใต้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาและการตีความหมายจากข้อมูล (Andrade,
2009) เกี่ยวกับความเข้าใจและการสอนของครูเคมีในบริบทการสอนที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองในการสอนวิชาเคมี ตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจัยโดยการเก็บข้อมูลจากหลายวิธีในข้อมูลอย่างเดียวกันและให้ผู้ให้
ข้อมูลวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิจัย ด้วยเหตุผลทาง
จริยธรรมผู้วิจัยจึงใช้นามสมมติแทนครูและโรงเรียนที่ศึกษา
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บริบทที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษาเป็นครูผู้สอนวิชาเคมีจำ�นวน 4 คน จาก 2 โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนนํ้าใสวิทยาเป็นครูชาย 1 คนและครูหญิง 1 คน และ โรงเรียน
ต้นนํ้าศึกษาเป็นครูหญิงทั้งสองคน ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละโรงเรียนเป็นดังนี้
โรงเรียนนํา้ ใสวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ มีนกั เรียนจำ�นวน 2,971 คน
โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีวินัย คุณธรรม
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความสามารถในการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดและการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ เปิดสอน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ สพฐ. และ สสวท. โครงการนี้มุ่งเน้น
การส่งเสริมการเรียนรูต้ ามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทัง้ ปลูกฝังให้มเี จตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัย โรงเรียนจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละหนึ่งห้องใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษต่าง
จากห้องเรียนทั่วไป นักเรียนมีกิจกรรมเสริมวิชาการ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การ
ฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ครูที่สอน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาจากการคัดเลือกของโรงเรียนซึ่งครูจะต้องเข้า
รับการอบรมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอ
โรงเรียนต้นนํ้าศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 3,215 คน
โรงเรียนมีนโยบายมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
อดออม มีคา่ นิยมทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและมีลกั ษณะความเป็นผูน้ ำ�และผูต้ ามทีด่ ี โรงเรียน
เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนได้จัดตั้งห้องเรียน
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเน้นการส่งเสริมความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน โครงการเปิดสอนนักเรียน
ตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชัน้ ละหนึง่ ห้อง นักเรียนทำ�กิจกรรมวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากห้องเรียนทั่วไป เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
สอนเสริมวันเสาร์และการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูผสู้ อนนักเรียนโครงการนีไ้ ด้รบั การ
คัดเลือกจากโรงเรียนซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางวิชาการ และเข้ารับการอบรม
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอ
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กรณีศึกษา
ครูอาทิตย์ เพศชายอายุ 53 ปี สอนในโรงเรียนนํา้ ใสวิทยา วุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาการสอนเคมีและระดับปริญญาโท สาขาโสตทัศนศึกษา มีประสบการณ์
การสอนวิชาเคมี 5 ปี สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 นอกจากงานสอนแล้ว
ครูทำ�งานวัดผลประเมินผล งานฝ่ายปกครองนักเรียน หัวหน้าคณะสี และดูแลนักเรียน
ออกค่ายวิทยาศาสตร์นอกโรงเรียน ครูไม่เคยร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยสังเกตการสอนเรื่อง สมการเคมีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำ�นวน 52 คน เป็นห้องเรียนทั่วไป เรียนวิชาเคมีสัปดาห์ละ
4 คาบ คาบละ 50 นาที ในห้องเรียนมีชุดโปรเจคเตอร์ใช้ในการสอนและมีห้องเตรียม
สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองอยู่ติดกัน
ครูตะวัน เพศหญิงอายุ 50 ปี สอนในโรงเรียนนํ้าใสวิทยา วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาการสอนเคมีและระดับปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมี 29 ปี สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ครู
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมาครูได้เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค ATLAS และการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
ผู้ วิ จั ย สั ง เกตการสอนเรื่ อ งความเข้ ม ข้ น ของสารละลาย นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 37 คน เรียนวิชาเคมีสัปดาห์ละ 3 คาบ และเรียนวิชาเทคนิคการ
ปฏิบัติการเคมี 3 คาบ คาบละ 50 นาที ในห้องเรียนมีตู้หนังสือความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และชุดคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ตให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้ทันที
ห้องเรียนมีชุดโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการสอน ส่วนการทดลองครูใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
ซึ่งใช้เฉพาะนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์
ครูเดือน เพศหญิง อายุ 51 ปี สอนโรงเรียนต้นนํ้าศึกษา วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเคมีและระดับปริญญาโทสาขาการสอนเคมี ประสบการณ์การสอนวิชา
เคมี 28 ปี ครูสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้า
โครงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้
นักเรียน เช่น การจัดสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผูว้ จิ ยั สังเกตการสอนเรือ่ งสารชีวโมเลกุลของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำ�นวน 26 คน เป็นนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555

82

KKU Research Journal

นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน คละเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ใน
ห้องเรียนมีชุดโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการสอน มีตู้เก็บอุปกรณ์การทดลองและสารเคมี
ครูดาว เพศหญิง อายุ 30 ปี สอนโรงเรียนต้นนํ้าศึกษา วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาการสอนเคมี ประสบการณ์การสอนวิชาเคมี 3 ปี ครูสอนนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 นอกจากการสอนครูรบั หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายวัดผลประเมินผลและ
ดูแลกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้วิจัยสังเกตการสอนเรื่องสมดุลเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน 33 คน เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติครูสอนเคมีใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี โดยมีชดุ โปรเจคเตอร์เพือ่ ใช้ในการสอนและมีอปุ กรณ์การทดลองทาง
เคมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือหลากหลายเพือ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลในประเด็นเดียวกันเพือ่ ให้
ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยเครือ่ งมือวิจยั ได้รบั การตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการ
ทดลองใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลวิจัย เครื่องมือ
วิจัยที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายเปิด แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสังเกต
การสอน และการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการสอน
แบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของ
ครู จำ�นวน 8 ข้อ สอบถามเกีย่ วกับประสบการสอน ภาระหน้าทีแ่ ละแนวคิดเกีย่ วกับการ
สอนเคมี ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูต่อการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบด้วยคำ�ถามปลายเปิด 10 ข้อ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความหมายของการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ความสำ�คัญของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และปัจจัยที่มีผลต่อการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจัยทดลองใช้แบบสอบถามฉบับนี้กับครูผู้สอนวิชาเคมีจ�ำ นวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หาและความเหมาะสมของข้อคำ�ถาม แล้วปรับปรุงแบบสอบถามก่อน
ให้ผู้ให้ข้อมูลวิจัยตอบแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการสอน
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป้าหมายในการสอนวิชาเคมี การเตรียมการสอน
และการปฏิบัติการสอนของครู และปัจจัยที่มีผลต่อการสอนและสิ่งที่ครูต้องการพัฒนา
ตนเองในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้วิจัยทดลองสัมภาษณ์ครู
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ผูส้ อนวิชาเคมีจำ�นวน 6 คน เพือ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาและความเหมาะสมของ
ข้อคำ�ถาม แล้วปรับปรุงข้อคำ�ถามก่อนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลวิจัย
แบบสังเกตการสอน ผู้วิจัยใช้บันทึกเหตุการณ์ในห้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บริบทการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณขณะครูสอน เช่น
การนำ�เข้าสู่บทเรียน รูปแบบการสอน การใช้คำ�ถามกระตุ้นการคิด สื่อการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น
การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการสอน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ พิจารณาลักษณะของใบงาน ลักษณะกิจกรรมและความ
ยากง่ายของข้อคำ�ถามหรือกิจกรรมต่างๆ ในเอกสารเกีย่ วกับการเรียนการสอนทีน่ กั เรียน
ต้องใช้ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพือ่ ทำ�กิจกรรมต่างๆ โดยเอกสารทีผ่ ู้
วิจัยศึกษา เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ สมุดบันทึกการทดลอง แบบทดสอบ
ผลงานนักเรียน เป็นต้น ใช้พิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอนของครู
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จากครูผู้สอนวิชาเคมี 4 คน ที่
สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นการ
เลือกแบบเจาะจงจากการติดต่อพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผูว้ จิ ยั กับครูผใู้ ห้ขอ้ มูล
วิจัย ผู้วิจัยชี้แจงหลักการและกิจกรรมการวิจัย จากนั้นครูตอบแบบสอบถามความคิด
เห็นเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยสังเกตการสอนของครู
คนละ 4 ครัง้ พร้อมบันทึกวิดที ศั น์และสัมภาษณ์หลังการสอน หลังการสังเกตการสอนครัง้
สุดท้ายของครูแต่ละคนผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ
คนละ 30 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิเคราะห์แบบข้ามกรณี (Cross-case
analysis) โดยกำ�หนดประเด็นการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากข้อมูล
สองทางคือ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลวิจยั ผูว้ จิ ยั ถอดเทปการสังเกตการสอนและการสัมภาษณ์ แล้ว
อ่านเนือ้ หาทัง้ หมดเพือ่ กำ�หนดประเด็นการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ
จากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ความเข้าใจการสอนที่ส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป้าหมายในการสอน การเตรียมการสอน การปฏิบัติ
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การสอน (ประกอบด้วยการนำ�เข้าสู่บทเรียนและการขึ้นหัวข้อใหม่ รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้ค�ำ ถามหรือภาษาเพือ่ กระตุน้ การคิด สือ่ การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน) แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการสอนของครูเป็นราย
บุคคลก่อนแล้วนำ�มาวิเคราะห์ขา้ มกรณี นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั วิเคราะห์ปญ
ั หาในการสอนและ
ความต้องการพัฒนาตนเองของครูในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก
ข้อมูลที่ศึกษาและการรับรู้ของครู

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของครูผู้วิจัยจัดกลุ่มความ
เข้าใจการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก ครูอาทิตย์และครู
ดาวซึง่ สอนนักเรียนห้องเรียนทัว่ ไปและมีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีนอ้ ย (5 และ 3 ปี
ตามลำ�ดับ) จากการตอบแบบสอบถามของครูอาทิตย์ระบุวา่ “การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เป็นการตอบคำ�ถามที่ใช้เหตุผล” ครูดาวตอบว่า “การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการ
เชือ่ มโยงความรูร้ ะหว่างวิชาและการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทำ�ได้โดย
การกำ�หนดข้อตกลงร่วมกันในชัน้ เรียนระหว่างนักเรียนกับครู” ครูเข้าใจว่าการพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ขึ้นกับกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
นักเรียน เช่น ครูอาทิตย์กล่าวว่า “การส่งเสริมการคิดนะ มันขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะเอา
หรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะได้เขาก็ไม่คิด แต่ถ้าเขาอยากจะได้เขาก็จะคิด
มันเน้นคำ�นวณ มันต้องอธิบาย ไม่มกี ารทดลอง มันเป็นการนำ�ความรูท้ เี่ ราเรียนๆ มาแล้ว
เอามาใช้” ซึ่งจะเห็นว่าความเข้าใจการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสอนที่ส่งเสริม
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของครูอาทิตย์ไม่สอดคล้องกัน เพราะครูคดิ ว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการตอบคำ�ถามที่ใช้เหตุผลแต่แนวคิดเกี่ยวกับการสอนของครูเน้นการ
สอนเนื้อหา การคำ�นวณมากกว่าให้นักเรียนใช้เหตุผล กลุ่มที่สองครูตะวันและครูเดือน
สอนนักเรียนห้องเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูมีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมาก
(29 และ 28 ปีตามลำ�ดับ) ครูเข้าใจว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิดขั้นสูงมี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยึดหลักเหตุผล นำ�ความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ และครูทั้งสอง
กล่าวว่าการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณควรเน้นให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
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จริง โดยครูเดือนเน้นว่าควรเป็นกิจกรรมทีใ่ ช้เวลาไม่มาก เน้นการใช้คำ�ถามทีน่ กั เรียนต้อง
แสดงเหตุผลในการตอบ แสดงให้เห็นว่าครูทั้งสี่คนมีแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณยังไม่หลากหลายโดยครูเน้นการใช้คำ�ถาม
การทำ�แบบฝึกหัดและการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
2. การสอนของครูในบริบทที่สอดคล้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ก ารสอนของครู โ ดยใช้ ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตการสอน
การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณา 6 ประเด็น ดังนี้
เป้าหมายการสอนและการเตรียมการสอน การนำ�เข้าสู่บทเรียนและการขึ้นหัวข้อใหม่
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้คำ�ถามหรือภาษาเพื่อกระตุ้นการคิด สื่อที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
		 2.1		 เป้าหมายการสอนและการเตรียมการสอน
				 ครูอาทิตย์และครูดาวมีเป้าหมายในการสอนคล้ายกันคือต้องการให้
นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการ
สอบแข่งขันเป็นหลัก ครูไม่ได้ค�ำ นึงถึงการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
เช่น ครูดาวกล่าวว่า เทอมนี้จริงๆ ไม่มีไฟฟ้าเคมีนะ แต่จับอัดต้องการให้นักเรียนเรียนรู้
เนื้อหาให้มากที่สุด เพื่อที่จะไปสู้กับโรงเรียนอื่น อยากให้เขารู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ในห้องทดลอง ครูอาทิตย์และครูดาวเตรียมการสอนโดยศึกษาเนื้อหาให้แม่นยำ�
ในชั่วโมงการทดลองครูอาทิตย์จะเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีเองส่วนครูดาวให้ตัวแทน
นักเรียนหมุนเวียนกันเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง ครูดาวเตรียมใบความรู้
และสมุดการทดลองให้นักเรียน
			 ครูตะวันและครูเดือนมีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร
โรงเรียนกำ�หนดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สามารถทำ�การทดลอง
ทำ�งานเป็นกลุม่ และมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เช่น จากการสัมภาษณ์ครูตะวัน
กล่าวว่า เราจะต้องทำ�ให้นกั เรียนเป็นตามตัวชีว้ ดั คุณภาพผูเ้ รียนซึง่ มุง่ พัฒนาการคิดของ
เด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีวิจารณญาณ เวลาเด็กไปทำ�งาน เขาจะมีวิจารณญาณมองออกว่า
ข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลแฝง และเนือ่ งจากครูสอนนักเรียนห้องเรียนเน้น
วิทยาศาสตร์ครูจึงเตรียมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเป็นหลัก
บางครั้งครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลองโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้
ความช่วยเหลือ
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555

86

KKU Research Journal

		 2.2 การนำ�เข้าสู่บทเรียนและการขึ้นหัวข้อใหม่
				 ครูอาทิตย์ขึ้นหัวข้อใหม่ด้วยการบอกเนื้อหาที่ต้องการสอน โดย
เขียนเนื้อหาบนกระดานแล้วบอกขั้นตอนการคำ�นวณสมการเคมีเลย ครูไม่ใช้กิจกรรม
หรือคำ�ถามทีก่ ระตุน้ ความสนใจของนักเรียน ครูดาวมักนำ�เข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการทบทวน
ความรู้เดิม โดยครูเป็นผู้สรุปเนื้อหาและใช้คำ�ถามแต่ครูมักตอบคำ�ถามเอง เช่น ครูดาว
กล่าวว่า ถ้าพูดถึงสมดุลเคมีต้องพูดถึงสมการเคมีก่อน องค์ประกอบของสมการเคมีมีที่
สำ�คัญสามอย่าง คืออะไรบ้างคะ? สามอย่าง สารตั้งต้น ลูกศร และสารผลิตภัณฑ์ เช่น
A + B -- > C + D เห็นจากลูกศรจะรู้เลยว่าทิศทางของปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือย้อน
กลับ ไปข้างหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ครูตะวันนำ�เข้าสูบ่ ทเรียนและขึน้ หัวข้อใหม่โดยใช้ค�ำ ถาม
เช่น ถ้าครูให้เตรียมนํ้าเชื่อมแต่ละกลุ่มเตรียมมา ความหวานจะเท่ากันไหม? (นักเรียน
ตอบ ไม่เท่ากัน) แต่ถ้าครูต้องการให้นํ้าเชื่อมของทุกกลุ่มหวานเท่ากันหมดต้องทำ�ยังไง?
ต้องบอกว่าใส่นํ้าเท่าไหร่? ใส่นํ้าตาลเท่าไหร่? นั่นคือการบอกปริมาณของตัวละลายใน
สารละลายเนี่ยเรียกว่า ความเข้มข้นในรายละเอียด จะเรียนใน ม.5 เทอม 2 ตอนนี้แค่
ปูพื้นเอาง่ายๆ ส่วนครูเดือนนำ�เข้าสู่บทเรียนและขึ้นหัวข้อใหม่โดยถามทบทวนความรู้
ของนักเรียนแต่มักเป็นคำ�ถามปลายปิด เช่น นักเรียนจำ�ได้นะคะว่าเรามีวัตถุดิบที่เป็น
ก๊าซธรรมชาติกับนํ้ามันแล้วเราเอาวัตถุดิบนั้นไปสร้างเป็นมอนอเมอร์ซึ่งมันก็จะเป็น
อุตสาหกรรมขัน้ อะไรคะ (นักเรียนตอบ ขัน้ ต้น) ขัน้ ต้นจากนัน้ ก็เอามอนอเมอร์ทไี่ ด้มาผลิต
เป็นพอลิเมอร์ จะเห็นว่าครูทั้งสี่คนนำ�เข้าสู่บทเรียนและขึ้นหัวข้อใหม่โดยการใช้คำ�ถาม
แต่ส่วนใหญ่เป็นคำ�ถามปลายปิดเน้นความรู้ความจำ�และครูมักเป็นผู้ตอบคำ�ถามเองซึ่ง
ยังไม่กระตุ้นการคิดของนักเรียนมากนักเพราะคำ�ถามที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนได้ดี
ควรเป็นคำ�ถามปลายเปิดไม่มคี �ำ ตอบทีต่ ายตัวและใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในการตอบ
(Zohar and Schwartzer, 2005)
		 2.3 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
				 ครูอาทิตย์ใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลักโดยเขียนสมการเคมีบน
กระดานแล้วบอกขั้นตอนการแก้โจทย์สมการปฏิกิริยาเคมีพร้อมแสดงวิธีการเป็นลำ�ดับ
ขั้นตอนโดยนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มและเขียนเนื้อหาตามครู ครูถามคำ�ถามนักเรียนทั้งห้อง
ไม่ระบุเป็นรายบุคคล แต่นักเรียนไม่ตอบและครูไม่มีระยะเวลารอคำ�ตอบ ครูมักตอบ
คำ�ถามด้วยตนเอง หรือครูถามยํา้ นักเรียนถึงจะตอบ เช่น เมือ่ รูโ้ มลหาอะไรได้? เมือ่ รูโ้ มล
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หาอะไรได้? หาอะไรได้? (นักเรียนตอบ หามวล) ในชัว่ โมงทำ�การทดลองครูเตรียมอุปกรณ์
และสารเคมีทใี่ ช้ในการทดลองและให้นกั เรียนอ่านวิธกี ารทดลองในต้นชัว่ โมง จากนัน้ ครู
บอกขั้นตอนการทดลองแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�การทดลอง ครูนำ�อภิปรายผลการ
ทดลองตามผลในหนังสือแบบเรียนเพือ่ สรุปความสัมพันธ์ของตัวแปร ครูไม่ได้นำ�ผลการ
ทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาใช้ในการอภิปราย และครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดใน
หนังสือเรียนทุกครั้งหลังการสอน
				 ครูดาวสอนแบบบรรยายสลับกับการทำ�การทดลอง ครูบรรยาย
เนื้อหาก่อนแล้วให้นักเรียนทำ�การทดลองเกี่ยวกับเนื้อหานั้นในชั่วโมงถัดไป ครูบอก
ขั้นตอนการทดลองเป็นลำ�ดับขั้น บางครั้งครูบอกผลการทดลองก่อนที่นักเรียนทำ�การ
ทดลอง ขณะครูให้นกั เรียนทำ�การทดลองมีนกั เรียนเพียง 6-8 คน ช่วยกันทำ�การทดลอง
ส่วนนักเรียนคนอืน่ จะเขียนสมุดบันทึกการทดลองเกีย่ วกับทฤษฎีและวิธกี ารทดลอง ช่วงนี้
ครูจะเดินดูการทำ�งานของนักเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนนำ�ผลการทดลองจากเพื่อน
ที่ทำ�การทดลองมาสรุปและตอบคำ�ถามหลังการทดลอง ครูให้นักเรียนส่งสมุดบันทึก
การทดลองในวันถัดไปโดยไม่มีการสรุปหรืออภิปรายผลหลังการทดลองร่วมกันในห้อง
				 ครูตะวันสอนโดยการบรรยายสลับการทำ�การทดลอง และให้นกั เรียน
นำ�เสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม ระหว่างการสอนครูมักแนะนำ�การปฏิบัติ
ในการเรียน เช่น จากที่นักเรียนได้ทำ�การทดลองครั้งที่แล้วแสดงว่านักเรียนไม่วางแผน
มาก่อนจริงๆ นักเรียนต้องอ่านการทดลองล่วงหน้าแล้วค่อยมาถามถ้าไม่เข้าใจ อีกอย่าง
ทักษะการแก้ปัญหา พอนักเรียนเจอว่าอุปกรณ์บางอย่างไม่มี นักเรียนต้องคิดละจะแก้
ปัญหาอย่างไรใช้อะไรแทนได้ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยขออาสาสมัคร
นักเรียนออกมาสาธิตการใช้อุปกรณ์การไทเทรต ในชั่วโมงการทดลองครูนำ �อภิปราย
ขั้นตอนการทดลองและให้นักเรียนซักถามข้อที่สงสัยก่อนลงมือทำ�การทดลอง ระหว่าง
ทำ�การทดลองครูเดินดูการทำ�การทดลองของนักเรียนแต่ละกลุม่ จากนัน้ ร่วมกันอภิปราย
ผลการทดลองร่วมกัน ครูให้นกั เรียนนำ�เสนอจากการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายซึ่งนักเรียนนำ�เสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม เช่น เกมโชว์ การถาม
ตอบปัญหา และการแสดงละคร เป็นต้น
				 ครูเดือนสอนแบบบรรยายและการทำ�การทดลอง ครูใช้สอื่ เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย ครูใช้ค�ำ ถามระหว่างสอนแต่มักเป็นคำ�ถามปลายปิด เช่น
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นักเรียนรู้ว่าโปรตีนเราพบได้ที่ไหนคะ (นักเรียนตอบ เนื้อสัตว์ นม ไข่) องค์ประกอบย่อย
สุดของโปรตีน คืออะไรคะ (นักเรียนตอบกรดอะมิโน) ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องโปรตีน เรา
มาทบทวนความรูเ้ รือ่ งกรดอะมิโนกับพันธะเพปไทด์กอ่ นซึง่ ธาตุทเี่ ป็นองค์ประกอบหลัก
ของกรดอะมิโนมีอะไรบ้างคะ C H O N จำ�ง่ายๆ คือ ชอน ในชั่วโมงทำ�การทดลอง ครูให้
นักเรียนนำ�วัสดุที่ใช้ในการทดลองมาเองบางส่วน เช่น ไข่ นม นํ้าผลไม้ เพื่อศึกษาวิธีการ
ทดสอบสารชีวโมเลกุล นักเรียนทำ�การทดลองและบันทึกผลการทดลองของกลุม่ ตนเอง
หลังการทดลองครูนำ�อภิปรายผลการทดลองโดยใช้ผลการทดลองของนักเรียนมาใช้ใน
การอภิปรายผล
				 ครูทั้งสี่คนใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลักใช้คำ�ถามระหว่างการ
สอนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประนอมและวรรณทิพา (2552) ที่ว่าครูเคมีใช้การ
สอนแบบบรรยายเป็นหลัก บางครัง้ ครูให้นกั เรียนทำ�การทดลองและทำ�กิจกรรมกลุม่ แต่
ยังขาดการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เน้น
การใช้เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุน และนักเรียนทำ�การทดลองตามขั้นตอนในหนังสือ
แบบเรียน หรือครูบอกผลการทดลองก่อนนักเรียนทำ�การทดลองซึง่ เป็นเพียงการพิสจู น์
ข้อความรู้ที่ครูบอกนักเรียนไปแล้ว นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปและอภิปรายผลการ
ทดลองน้อย จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนของครูยังไม่กระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากนัก ครูควรเน้นการถามด้วยคำ�ถามปลายเปิด การอภิปรายกลุ่มย่อย
การลงมือปฏิบัติ การเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริงและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากขึ้น (Barak, Ben-Chaim, and Zoller. 2007)
		 2.4 การใช้คำ�ถามหรือภาษาเพื่อกระตุ้นการคิด
				 ครูเน้นการใช้คำ�ถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมและให้นักเรียนติดตาม
เนื้อหาระหว่างเรียนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ครูใช้คำ�ถามภาพรวมทั้งห้อง ไม่เรียกตอบเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม และครูมักตอบคำ�ถามเองไม่มีช่วงเวลารอคำ�ตอบจากนักเรียน
เช่น ขณะที่ครูอาทิตย์อภิปรายผลการทดลองความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตร
ของแก๊สโดยการกดและดึงหลอดฉีดยา ครูกล่าวว่า ถามว่าอากาศมันไปไหนไหม ไม่หาย
เพราะปิดปากหลอดฉีดยาไว้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมวลจากเดิม 4 cm3 เมื่อเรากดลงไปให้
เหลือ 2 cm3 ปริมาณของอากาศยังคงเดิมนะ แต่ว่าปริมาตรมันเปลี่ยนไป ส่วนครูดาว
ครูตะวันและครูเดือนใช้คำ�ถามทัง้ รายบุคคลและถามทัง้ ห้องเรียน บางครัง้ นักเรียนตอบ
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ผิดครูดาวจะบอกทันทีวา่ ผิดและครูไม่ถามเหตุผลหรือให้นกั เรียนอธิบายว่าทำ�ไมถึงตอบ
อย่างนัน้ ซึง่ การให้นกั เรียนบอกเหตุผลของคำ�ตอบของเขาเป็นการฝึกให้นกั เรียนใช้ความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบการ
ตอบคำ�ถามอย่างสมเหตุสมผล ส่วนครูตะวันและครูเดือนใช้คำ�ถามเป็นระยะขณะสอน
ครูเห็นว่าการใช้ค�ำ ถามระหว่างสอนเป็นการประเมินความรูแ้ ละกระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจ
กิจกรรมในชั้นเรียน บางครั้งครูรอให้นักเรียนตอบคำ�ถาม เช่น ครูตะวันอธิบายวิธีการ
คำ�นวณความเข้มข้นของสารละลายโดยการเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ดงั นี้ ข้อมูลตัวแรกทีค่ รู
มีคืออะไรนะ (นักเรียนตอบ ความเข้มข้น) เออ รู้ความเข้มข้นของอะไรคะ (นักเรียนตอบ
ของสาร A) ของใครกันแน่ (นักเรียนตอบ ของสาร B) เออความเข้มข้นของสารละลาย
B เท่าไรค่ะเท่าไร (นักเรียนตอบ 0.1 mol/dm3) ของใครๆ (นักเรียนตอบ ของ B) ของ
สารละลาย B จะเห็นว่าครูทั้งสี่คนยังขาดทักษะการใช้คำ�ถามที่กระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์และใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และครูใช้ค�ำ พูดหรือ
ภาษาที่ชักชวนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นน้อย
2.5		 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
				 สือ่ การสอนทีค่ รูอาทิตย์ใช้เป็นหลักคือหนังสือเคมีของ สสวท. ครูดาว
ครูตะวันและครูเดือนใช้ใบความรู้และใบงานประกอบการสอนโดยยึดหลักเนื้อหาตาม
หนังสือเคมีของ สสวท. ครูทงั้ สีค่ นใช้อปุ กรณ์การทดลองซึง่ โรงเรียนทัง้ สองมีวสั ดุอปุ กรณ์
ที่ใช้ในการทดลองอย่างเพียงพอ ครูเดือนใช้สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย ครู
ตะวันใช้สื่อที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น เช่น ใช้ลูกโป่งแทนโครงสร้างโมเลกุลของสาร
โคเวเลนต์อย่างไรก็ตามสื่อการสอนหลักที่ครูทั้งสี่คนใช้คือหนังสือเรียนใบความรู้และ
วัสดุอุปกรณ์การทดลอง แต่นักเรียนยังมีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการสอนน้อย
และการใช้สื่อการสอนเหล่านั้นในกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนใช้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหรือทักษะแก้ปัญหาน้อย
		 2.6		 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
				 ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบ แบบฝึกหัด
และรายงานการทดลองเป็นหลัก ส่วนมากเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย ครูตะวันและครูเดือนประเมินการทำ�กิจกรรมกลุ่ม ทักษะการทดลอง
การตอบคำ�ถามหลังการทดลอง ครูตะวันประเมินการใช้อปุ กรณ์การทดลองของนักเรียน
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ถ้านักเรียนใช้ไม่ถกู ต้องครูจะแนะนำ�ช่วงหลังการทดลองแล้วสังเกตว่าครัง้ ถัดไปนักเรียน
ใช้ถูกต้องหรือไม่ ครูเดือนให้นักเรียนประเมินการทำ �งานกลุ่มของตนเองและกลุ่ม
เพื่อนถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะนักเรียนต้อง
วิเคราะห์เพื่อตัดสินและประเมินค่าและครูจัดสอบทักษะการปฏิบัติการทดลองโดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลอง ทำ�การทดลองและนำ�เสนอผลการทดลองใน
เวลาที่กำ�หนด ครูทั้งสี่คนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เช่น ความ
กระตือรือร้นและการมีสว่ นร่วมกิจกรรมโรงเรียน เป็นต้น แต่ครูไม่ได้ค�ำ นึงถึงการประเมิน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
3. ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของครูในการสอนทีส่ ง่ เสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 ครูมีความเห็นว่าปัญหาในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีหลายปัจจัย ครูอาทิตย์ ครูตะวันและครูดาวมองว่าเนื้อหาที่ต้องสอนมีปริมาณมากใน
ขณะทีม่ เี วลาจำ�กัดและโรงเรียนมีกจิ กรรมทีน่ กั เรียนต้องเข้าร่วมเสมอซึง่ เบียดบังเวลาใน
การสอนด้วย ครูอาทิตย์และครูดาวมองว่าตัวนักเรียนเป็นปัจจัยสำ�คัญนักเรียนขาดความ
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นพัฒนาการคิดของตนเอง รวมทั้งนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่แน่นครู
ต้องทบทวนความรูท้ นี่ กั เรียนเคยเรียนมาแล้วอยูเ่ สมอในการอธิบายเนือ้ หาทีส่ อนแต่ละ
เรือ่ ง ครูตะวันเห็นว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร เทคนิคการสอนของครูมผี ลต่อการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ นอกจากนีค้ วามคาดหวังของผูป้ กครองต่อตัวนักเรียนมีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู ครูเดือนระบุว่าภาระงานนอกจากงานสอนและนักเรียนได้ผลการ
ทดลองไม่เป็นตามทฤษฎีหรือเนื้อหาตามหนังสือทำ�ให้ยากต่อการสอนให้นักเรียนเข้าใจ
และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Torff และ Sessions
(2006) ที่ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครูในการใช้หรือไม่ใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คือ ต้องการให้นกั เรียนสอบได้คะแนนสูง
พิจารณาความรู้เดิมของนักเรียน ข้อจำ�กัดของเวลา ความคาดหวังของผู้ปกครองและ
ระดับความสามารถของนักเรียน
		 ผู้วิจัยพบว่าปัญหาสำ�คัญในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของครูคือ ครูไม่เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เช่น จากการสัมภาษณ์ครูบอกว่าครูสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณโดยการถามและให้ทำ�การทดลอง แต่จากการสังเกตการสอนครูใช้คำ�ถาม
ปลายปิดและถามความรูค้ วามจำ�เป็นหลัก หรือบางครัง้ ครูบอกและอธิบายผลการทดลอง
ให้นักเรียนก่อนนักเรียนลงมือทำ�การทดลอง หรือครูให้นักเรียนเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งโดยไม่ให้นกั เรียนร่วมอภิปรายผลหลังการทดลอง นอกจากนีเ้ ป้าหมายในการ
สอนของครูที่เน้นการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน ครูตะวันและ
ครูดาวกล่าวว่ามีเป้าหมายในการสอนที่จะพัฒนาการคิดให้นักเรียนแต่ในการสอนจริง
กิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมการพัฒนาการคิดให้นักเรียนมากนัก เช่น ครูใช้
เทคนิคการถามคำ�ถามแต่เน้นคำ�ถามปลายปิดและครูมกั ตอบคำ�ถามเอง นักเรียนทำ�งาน
เป็นกลุม่ แต่การร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกลุม่ และระหว่างกลุม่ มีนอ้ ย หรือ
นักเรียนทำ�การทดลองแต่ท�ำ ตามขัน้ ตอนในหนังสือและมีสว่ นร่วมในการอภิปรายหรือแก้
ปัญหาเกี่ยวกับการทดลองน้อย

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาความเข้าใจและการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของครูผสู้ อนวิชาเคมี 4 คน โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตการสอน การตอบแบบสอบถาม
และการตรวจเอกสารเกีย่ วกับการสอน สรุปได้วา่ ครูทกุ คนเห็นว่าการสอนทีส่ ง่ เสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสำ�คัญ และครูเห็นว่าการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณควรเป็นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง เรียนรูผ้ า่ นการทำ�กิจกรรม
กลุ่ม และการใช้คำ�ถามที่ให้นักเรียนบอกเหตุผลด้วย
ครูสองคนที่มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีน้อยและสอนนักเรียนห้องเรียน
ทั่วไปมุ่งที่จะสอนให้นักเรียนมีความรู้ตามเนื้อหาเป็นหลักเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน ครู
จึงเตรียมการสอนโดยอ่านทบทวนเนือ้ หาและใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก นักเรียน
ทำ�การทดลองตามขั้นตอนในหนังสือและบางครั้งครูบอกผลการทดลองก่อนนักเรียน
ทำ�การทดลอง การอภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลองส่วนใหญ่ครูเป็นผูพ้ ดู
ซึง่ ไม่ได้พจิ ารณาหรือเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียน ทำ�ให้นกั เรียนไม่ได้ฝกึ การ
วิเคราะห์ อภิปรายและการคิดเพื่อสรุปผลจากข้อมูลหรือหลักฐานจากการทดลองเป็น
หลัก ครูประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการรายงาน
ผลการทดลอง ครูไม่ได้ประเมินทักษะการทำ�การทดลองหรือประเมินกระบวนการทดลอง
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การทำ�งานเป็นกลุ่มและทักษะการคิดของนักเรียน
ส่วนครูอีกสองคนซึ่งมีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากและสอนนักเรียน
ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มเี ป้าหมายให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละทักษะตามหลักสูตรรวมทัง้
การส่งเสริมการคิด ครูจึงเน้นการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการทดลองและการทำ�งานเป็นกลุ่ม ครูมักใช้คำ�ถามเพื่อทบทวนความรู้เดิม
แต่ส่วนใหญ่ครูจะตอบคำ�ถามเองหรือรอคำ�ตอบจากนักเรียนแต่มักเป็นคำ�ถามความรู้
ความจำ� สื่อการสอนส่วนใหญ่เป็นใบความรู้ สมุดบันทึกการทดลองและวัสดุอุปกรณ์
การทดลอง ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากแบบทดสอบ สังเกตการทำ�การ
ทดลองและแก้ปญ
ั หาขณะปฏิบตั กิ ารทดลอง การทำ�งานกลุม่ ให้นกั เรียนประเมินตนเอง
และประเมินเพือ่ นถือเป็นการฝึกทักษะการวิเคราะห์เพือ่ ตัดสินและประเมินทีต่ อ้ งใช้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อย่างไรก็ตามครูทั้งสี่คนควรได้เข้าร่วมการพัฒนาการสอนที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและใช้
สือ่ การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการพัฒนาความรูด้ า้ นเนือ้ หาวิชาเคมี ข้อมูล
จากการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จะนำ�ไปออกแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนาการสอนของครูในขัน้ ต่อไป
ของการวิจัย
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