การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเปิด (Open Approach) ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
ปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด
และ 2) ศึกษาผลการใช้รปู แบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
กลุม่ เป้าหมายเป็นนักศึกษา จ�ำนวน 4 คน นักเรียนชัน้ ทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 4
ห้องเรียน จ�ำนวน 141 คน ครูพเี่ ลีย้ งประจ�ำวิชา จ�ำนวน 2 คน และอาจารย์นเิ ทศก์ จ�ำนวน 2 คน ตัวแปร
ทีศ่ กึ ษาได้แก่ รูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิดและผลการใช้รปู แบบ
กระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิดในด้านทักษะการคิด ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สรุปผลการศึกษา
(1) ผลของการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนรู้
แบบเปิด ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา พบว่า รูปแบบของการสอนซึง่ ใช้การพัฒนาด้วยกระบวนการ
วิจัย (R&D) มีขั้นตอน ดังนี้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ น�ำเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem)
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักเรียน (Students’ self learning through problem
solving)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การอภิปรายร่วมกันทัง้ ชัน้ เรียนและเปรียบเทียบ (Whole class discussion
and comparison)
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การสรุปโดยการเชือ่ มโยงแนวคิดของนักเรียนทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน (Summarization
through connecting students’ ideas emerged in the classroom)
(2) ผลจากการศึกษาโดยใช้การศึกษาชัน้ เรียนและการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิดของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทั้ง 4 คน
ซึ่งสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.1 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 2
ห้องเรียน ห้องเรียนที่ 1 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็น
ร้อยละ 94.38 ห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ ร้อยละ 97.14 และมีคะแนนเฉลีย่
คิดเป็นร้อยละ 92.50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนที่ 1
พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 และมีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 73.52
และห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ ร้อยละ 72.22 และมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 70.64
2.2 ด้านทักษะการคิดของนักเรียนทัง้ 4 ห้องเรียน ทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนได้ทำ� การ
วิจยั พบว่า ผลคะแนนทักษะการคิดโดยใช้การวิจดั ว้ ยการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study)
และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 77.14 และมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
ร้อยละ 77.42 ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 77.14 และมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์รอ้ ยละ 73.90 คะแนน ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 77.14
และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 73.04 ส่วนคะแนนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 มีจ�ำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.22
และมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 75.27
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการศึกษาชั้นเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบเปิด, นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
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Abstract

The purposes of the present study for the development of the process
of Lesson Study through Open Approach, in the learning area of Social Studies,
Religion and Culture, by the practicum of students teaching in the Social Studies
Department of the Faculty of Education, Khon Kaen University were 1) to develop
a Lesson Study model through Open Approach learning activities and 2) to study
the results of applying such Lesson Study Model to classroom teaching. The target
group included 4 practicum of students teaching, 141 students of 4 classrooms,
2 the mentor teachers and 2 the university supervisors. The research variable
were the process of Lesson Study through Open Approach and results of the
application of Lesson Study and the organization of learning activities
Summary of the findings:
(1) The development of the process of Lesson Study through Open
Approach based on the Research and Development (R&D) consists of the
following steps:
Step 1: The posing of open-ended problems.
Step 2: The step of students’ self-learning through problem solving.
Step 3: The step of whole class discussion and comparison.
Step 4: The summarization through connecting students’ ideas emerged
in the classroom.
(2) Results of the application of Lesson Study and the organization of
learning activities through Open Approach by the 4 practice students in two levels
of Grades 7 and 8 at Khon Kaen University’s Demonstration School (Modindaeng)
show that:
2.1 Regarding the development of learning achievement of Grade
th
7 students in two classrooms it was found that 100% of those in Classroom
No. 1 passed the prescribed passing criterion. They made a mean achievement
score of 94.38, while 97.14% of the students in Classroom No. 2 passed the
prescribed passing criterion and made a mean achievement score of 92.50. On
the other hand, of the Grade 8th students Classroom No. 1, 80% of them passed
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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the prescribed passing criterion and they made a mean achievement score of
73.52, while 72.22% of the Grade 8th students in Classroom No. 2 passed the
prescribed passing criterion and made a mean achievement score of 70.64.
2.2 On the aspect of thinking skill of the students, 77.14% of the 7th
Grade students in Classroom No. 1 displayed analytical thinking skill for 77.42%,
while 77.14% of the 7th Grade students in Classroom No. 2 displayed analytical
thinking skill for 73.28%. Of the 8th Grade students, on the other hand, 73.04%
of those in Classroom No. 1 displayed analytical thinking skill for 73.25%, while
75% of the 8th Grade 8 students in Classroom No. 2 displayed critical thinking
skill for 75.27%.
Keywords: Lesson Study, Open Approach, Practice students in the Social Studies

1. บทน�ำ

การพัฒนาคนเพือ่ เตรียมความพร้อมเป็นเรือ่ งส�ำคัญโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมใน
ด้านการศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำ� หนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้
เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้
คิดเป็น ท�ำเป็น สถานศึกษาจึงจัดกระบวนการเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นการฝึกทักษะการคิด เพราะการคิด
เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในสังคมทีซ่ บั ซ้อน กระบวนการคิดนับว่า
เป็นสิง่ ส�ำคัญกว่าเนือ้ หา และเป็นสิง่ ทีค่ รูจะต้องพัฒนาขึน้ ในตัวนักเรียนให้ได้ (ชาญชัย อินทรประวัติ
และคณะ, 2534) นอกจากนัน้ ยุคปัจจุบนั เป็นยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคม
ค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทดั เทียมและเท่าทันกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในบริบท
ทางสังคมในทุกมิตริ อบด้าน ดังนัน้ การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะ
เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเ้ ท่าทัน
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(Literacy) จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ กับตัวผูเ้ รียนในการเรียนรู้ ยุคสังคมแห่งการเปลีย่ นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 นีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในศตวรรษ
ที่ 21 ซึง่ เป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวตั น์ (The Globalization) ทีไ่ ด้เกิดวิวฒ
ั นาการความก้าวหน้า
ทุกๆ มิตเิ ป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของสังคมอย่างทัว่ ถึง ดังนัน้
การก�ำหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ทจี่ ะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรูใ้ นลักษณะ
ต่างๆ ให้เกิดขึน้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555)
ในการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้
ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ ทัง้ ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัด เข้าใจถึงการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรับความแตกต่างและมีคณ
ุ ธรรม สามารถน�ำความรูไ้ ปปรับใช้ในการ
ด�ำเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของชาติและสังคมโลก (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
ซึง่ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผูเ้ รียน
โดยเฉพาะทางด้านการคิดและก�ำหนดไว้เป็นสมรรถนะทีส่ ำ� คัญของผูเ้ รียน ด้วยถือว่าเป็นทักษะ
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้างความรูแ้ ละการน�ำความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ (ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553) ดังนัน้ การคิดนับเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อมนุษย์ เพราะการคิดเป็นกระบวน
การทางสมองของมนุษย์ซงึ่ มีศกั ยภาพสูงมาก เป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานของการเรียนรู้ การท�ำให้
นักเรียนสามารถคิดเป็น รูว้ ธิ คี ดิ เผชิญปัญหาและหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในวงการศึกษา (ทิศนา แขมมณี, 2542)
แต่ปัจจุบันคนไทยแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้าน
สติปัญญา คุณภาพการศึกษาผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก ระดับเชาว์ปัญญา
มีคา่ เฉลีย่ ลดลงจาก 91 เป็น 88 ในช่วงปี 2550-2552 (องค์การอนามัยโลกก�ำหนดไว้ที่ 90-110)
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพฒ
ั นาการสมวัยมีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 67.0
ส่วนเด็กวัยเรียน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�่ำกว่าร้อยละ 50.0 และมาตรฐานความสามารถ
ของผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต�่ำ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 ด้านผู้เรียนก�ำหนด
ให้ผเู้ รียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 18.12 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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คิดอย่างมีวิสัยทัศน์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ พบว่า ความสามารถประเมินค่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณา
ข้อดี ข้อเสีย ความผิด ระบุสาเหตุ ผลการค้นหาค�ำตอบเลือกวิธแี ละมีปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจได้อย่าสันติ และมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับต�่ำมาก (18.74%) รองลงมา
คือ ความสามารถในการจ�ำแนกข้อมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด (26.24%) มีการ
คิดริเริ่ม มีจินตนาการ มีความสามารถในการคาดการณ์และก�ำหนดเป้าหมายได้ (36.74%)
ซึ่งเป็นมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ควรเร่งปรับปรุงและพัฒนา (ส�ำนักงานวิชาการและมาตรฐาน
ทางการศึกษา, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2540) ที่กล่าวว่า การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการคิดยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบัน
เน้นเนือ้ หา ความรู้ ความจ�ำ มากกว่าการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ น�ำไปใช้ในชีวติ ตนเอง เนือ่ งจากการจัดการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นความรู้ความจ�ำ ครูจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ถ่ายทอดเนื้อหาให้ครบ
ตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ ไม่ได้เน้นกระบวนการคิดที่หลากหลาย ท�ำให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่อยากเรียนและขาดความสามารถในการใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนต�ำ่ โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่มกั จะสอนอิงต�ำราต่างๆ
มากกว่าทีจ่ ะจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด หรืออีกนัย
หนึ่งครูผู้สอนมักจะคิดว่าในวิชาที่รับผิดชอบ ตนจะสอนอย่างไรมากกว่าจะคิดว่าจะให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างไร (เฉลิม ฟักอ่อน, 2552)
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ที่ด�ำเนินไปในห้วงเวลาปัจจุบันนี้นั้น
กล่าวกันว่าการศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส�ำคัญที่สังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับตา
มองในกระบวนทัศน์ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ซึ่งก็คง
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองใน
ปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิตสิ ำ� คัญ ได้แก่ การปฏิรปู นักเรียนยุคใหม่ การปฏิรปู
ครูยคุ ใหม่ การปฏิรปู โรงเรียนหรือแหล่งเรียนรูย้ ุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุค
ใหม่ ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ดังกล่าว ส�ำหรับการปฏิรูปเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูยคุ ใหม่นนั้ ได้มขี อ้ เสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรปู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้เสนอแนะไว้ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจ
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การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
(Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
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รักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์และ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะขณะเดียวกันสามารถ
พัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก�ำลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพครูภาย
ใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานี้นับได้ว่าเป็นบทบาทและภารกิจส�ำคัญที่ท้าทาย
เป็นอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของ
ศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู ทั้งนี้คงสืบเนื่องมาจากสภาพทางบริบทรอบด้านที่ส่งผลกระ
ทบ ต่อการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาของยุคปฏิรปู ในทศวรรษ
ทีส่ องนีเ้ ป็นอย่างมาก ซึ่งมีดัชนีบ่งชี้ (Indicators) หลายประการที่บ่งบอกและสะท้อนผลให้
ทราบทั้งที่เป็นภาพในเชิงบวกและลบควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ (Output) ที่เกิด
กับผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งก็หมายถึงผู้เรียนนั่นเองที่เป็นสิ่งบ่งบอกหรือเป็น
สัญญาณของการสะท้อนภาพดังกล่าวออกมาสูส่ งั คมจากกระแสของการปฏิรปู การศึกษาของไทย
ในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นการตอบโจทย์ส�ำคัญที่สังคมโดยรวมต่างมุ่งเป้าหมายกลุ่มใหญ่
ไปที่ “ครูอาจารย์” ในด้านประสิทธิภาพและศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผูเ้ รียน โดยมิอาจหลีกเลีย่ งหรือปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านีไ้ ด้ ดังนัน้ มาตรการและแนวทางของ
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแห่งความเป็นครูจงึ ถูกก�ำหนดขึน้
ในหลากหลายกลยุทธ์เพือ่ น�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จของการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ องในปัจจุบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ำหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับต่างๆ จะเป็นประเด็นส�ำคัญของ
การสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศาสตร์แห่งความเป็นครูให้บรรลุผล สอดรับกับสถานการณ์
และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ก้าวไปในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555)
ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาผู้เรียน หากครูใช้วิธีการการศึกษา
ชัน้ เรียน ซึง่ เป็นนวัตกรรมแนวทางหนึง่ จะสามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้ นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน
เป็นนวัตกรรมทีเ่ ป็นรูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูทไี่ ด้รบั การพัฒนาและใช้ในประเทศญีป่ นุ่
มาแล้วประมาณ 130 ปีมาแล้ว และได้มีการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอน
อีกวิธหี นึง่ เพราะมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา (Lewis & Perry, 2003 อ้างถึงใน
นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์, 2552) นอกจากนีย้ งั จะช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู เพราะเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้ครูได้ปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง และเป็นการผลักดันให้ครูเกิดความรู้เกิด
ความรูส้ กึ ทีจ่ ะพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้กระบวนการปรับปรุงการสอนด้วยตัวครูเองอยูต่ ลอดเวลา
โดยไม่ตอ้ งรอให้มผี เู้ ชีย่ วชาญจากภายนอกมาดูแล เพราะจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นทีจ่ ะท�ำให้
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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เกิดผลคือนักเรียน ดังนัน้ การน�ำแนวทางนีม้ าใช้ในการสอนของครูไม่วา่ จะเป็นด้านเนือ้ หา วิธกี าร
สอน สือ่ การสอน ทีน่ ำ� มาใช้จะเกิดผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนมาก ดังที่ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
(2552) พบว่า การใช้การศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาวิชาชีพครูมีผลท�ำให้ครูมีการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง และเปลี่ยนแปลง
เจตคติทมี่ ตี อ่ นักเรียน มีผลท�ำให้นกั เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละเกิดกระบวนการคิด รวมถึง
วิธีการส�ำคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด ได้ศกึ ษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หา
ปลายเปิด (Open-ended Problems) ซึง่ เป็นปัญหาทีม่ คี ำ� ตอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้หลากหลาย การพิจารณาหาค�ำตอบของปัญหาปลายเปิด ไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิด
ของค�ำตอบ หรือตัดสินโดยคนส่วนมากกว่าถูกหรือผิด แต่จะเป็นการพิจารณาเหตุผล ว่ามีความ
สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์, 2547) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
การใช้ปัญหาปลายเปิด จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของ
นักเรียนได้ เนือ่ งจากกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการใช้ปญ
ั หาปลายเปิด สามารถจัดกิจกรรม
ที่เป็นการบูรณาการเนื้อหาหลายๆเรื่องเข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการจัดสรรเนื้อหา
โดยเน้นกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่ นอกจากนี้สื่อการสอนที่ใช้ให้เป็นลักษณะของการ
ดึงเอากระบวนการคิดของนักเรียนออกมาท�ำให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียน
แต่ละคน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการใช้ตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับศาสตราจารย์โนบุฮิโกะ โนห์ตะ (Nohda, 1983 อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์, 2547) ได้กล่าวถึง วิธีการแบบเปิด มีแนวคิดส�ำคัญอยู่ 3 ประการ คือ การเปิดใจของ
นักเรียน การเปิด และ ชนิดของการปัญหาปลายเปิด และแนวทางในการพัฒนาปัญหาแบบเปิด
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารแบบเปิด มักเริม่ ด้วยการใช้ ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problems)
หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกท�ำให้อยู่ในลักษณะของกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหา ซึ่ง
ซ่อนตัวเนื้อหา สาระ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เอาไว้ โดยปัญหาปลาย
เปิดจะมีลักษณะที่มีค�ำตอบที่หลากหลาย มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีกระบวนการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเปิดนี้
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้เพราะ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดจะอาศัยปัญหาหรือค�ำถาม เป็นประตู
ของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีต่ อ้ งการค�ำตอบทีม่ คี วามหลากหลายในแต่ละค�ำถาม
หรือแต่ละปัญหา เพราะการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นัน้
ต้องอาศัยกระบวนการคิดเป็นส�ำคัญในการเรียน โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็น
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ความสามารถทางการคิดระดับสูงทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถตอบค�ำถามหรือวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้อย่างมีหลักการ สามารถตัดสินใจบนพืน้ ฐาน ของการใช้เหตุผล และเป็นสิง่ ส�ำคัญในการเรียน
รู้การด�ำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และ อุษา ชูชาติ, 2544)
จากความส�ำคัญที่กล่าวมาท�ำให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเป็นครูสังคมศึกษาในอนาคต เนื่องจากยัง
ไม่เคยมีการใช้กระบวนการศึกษาชัน้ เรียนในรายวิชาสังคมศึกษามาก่อน จึงมุง่ เน้นให้เกิดรูปแบบ
ทีใ่ ห้นกั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะ
การคิดระดับสูงเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 พัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด ในกลุม่
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ศึกษาผลการใช้รปู แบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียน ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด
ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ขอบเขตของงานวิจัย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย
3.1.1 นักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 4 คน
3.1.2 นักเรียนชั้นที่นกั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกระบวนการศึกษาชัน้ เรียน 4 ห้องเรียน จ�ำนวน
141 คน
3.1.3 ครูพเี่ ลีย้ งประจ�ำวิชา ระดับชัน้ ละ 1 คน จ�ำนวน 2 คน และอาจารย์นเิ ทศก์
จ�ำนวน 2 คน
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.2.1 รูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2.2 ผลการใช้รปู แบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในด้านทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ปีการศึกษา 2557

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบกระบวนการศึกษา
ชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้
4.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึง่ มีขนั้ ตอน
ในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1.1 การสร้างบรรยากาศการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและร่วมกันระบุปัญหา
และการแก้ไขปัญหาทีม่ ศี กั ยภาพ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การประชุมเพือ่ ท�ำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการด�ำเนินการ รวมทั้งศึกษาสภาพทั่วไปและตรวจสอบความต้องการหรือความจ�ำเป็น
กับผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงประจ�ำวิชาและนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
4.1.2 ด�ำเนินการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน (R1) ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบ (D1) เป็นการสร้างรูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส�ำหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพือ่ ให้สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูล โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานจากข้อมูลทีไ่ ด้ในขัน้ ที่ 1
ด้วยการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะครูทเี่ ข้าร่วมโครงการและผูบ้ ริหารโรงเรียน เพือ่ สร้างรูปแบบ
ขัน้ ที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบ (R2) เป็นการน�ำรูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทีไ่ ด้รบั การประเมินและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ดว้ ยการน�ำไปปฏิบตั จิ ริงกับนักเรียน
โดยคณะผูว้ จิ ยั อาจารย์พเี่ ลีย้ งเป็นผูน้ เิ ทศ
ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลการปรับปรุงรูปแบบ (D2) ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังการทดลองใช้ โดยน�ำผลจากการสัมภาษณ์
มาสรุปและวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงเป็นรูปแบบทีส่ มบูรณ์
สรุปได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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แผนภาพที่ 1 แสดงการพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชั้นเรียน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเปิดของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.2 เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ได้แก่ แบบบันทึกการ
ร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกแบบสังเกตชัน้ เรียน
แบบบันทึกการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน และแบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
4.2.3 เครื่องมือศึกษาผลการศึกษาชั้นเรียน ได้แก่ แบบวัดทักษะการคิดและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
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การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
(Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4.3.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหาร เพื่อรับทราบข้อมูล
ของโครงการวิจัย
4.3.2 ศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกระบวนการศึกษา
ชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิด จากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดเป็นรูปแบบ
4.3.3 น�ำรูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
4.3.4 น�ำรูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
ทีไ่ ด้นำ� รูปแบบไปอบรมครูพเี่ ลีย้ ง ผูบ้ ริหาร และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์
4.3.5 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ำรูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบเปิด ไปทดลองใช้ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
(มอดินแดง) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
4.3.6 สะท้อนผลและสรุปผลการทดลองของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคะแนนทักษะการคิด
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
		
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากเครือ่ งมือวัดผลของนักศึกษา ได้แก่ แบบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ นักเรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และต้องมีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่ร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
		
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลรวบรวมเรียบเรียง
และวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึกการร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้ แบบบันทึกแบบสังเกตชั้นเรียน แบบบันทึกการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน
แบบสัมภาษณ์ผเู้ รียน น�ำมาวิเคราะห์ให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในกระบวนการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนแบบเปิด ตามขัน้ ตอนของนวัตกรรมศึกษาชัน้ เรียน
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ผลของการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนรู้
แบบเปิด ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา พบว่า รูปแบบของการสอนซึง่ ใช้การพัฒนาด้วยกระบวนการ
วิจัย (R&D) มีขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ น�ำเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem)
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักเรียน (Students’ self learning through
problem solving)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การอภิปรายร่วมกันทัง้ ชัน้ เรียนและเปรียบเทียบ (Whole class discussion
and comparison)
ขั้นที่ 4 ขั้นการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
(Summarization through connecting students’ ideas emerged in the classroom)
สรุปดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2 แสดงรูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
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ขั้นที่" 4"ขั้นการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนัก เรียนที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียน"(Summarization through connecting students’
mathematical ideas emerged in the classroom)

การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
(Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
ปแบบกระบวนการศึ
ษาชั้นเรี
ยน"(Lesson
Study)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ปฏิบัติกรูารสอนในสถานศึ
กษา กสาขาวิ
ชาสั
งคมศึกษา คณะศึ
กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โดยการจัดการเรียนรูแ บบเปด"(Open Approach)

5.2 ผลจากการศึกษาโดยใช้การศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิดของนักศึกษา

่ 2 แสดงรู
ปแบบระบวนการศึ
้นเรียนด
การเรีกยษา
นรูแ(มอดิ
บบเปนดแดง) ทั้ง 4 คน
ปฏิบัติกแผนภาพที
ารสอนในโรงเรี
ยนสาธิ
ตมหาวิทยาลักษาชั
ยขอนแก่
นวฝ่ยการจั
ายมัธดยมศึ

ซึ่งสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

5.2 ผลจากการศึกษาโดยใช
การศึกฒ
ษาชั
้นเรียนดมวฤทธิ
ยการจัท
การเรียนรูยแนของนั
บบเปดของนั
กษาปฏิ
ัติการสอนในโรงเรี
ผลการพั
นาผลสั
์ ดางการเรี
กเรีกยศึนชั
น้ มัธบยมศึ
กษาปีที่ 1 จ�ยำนนวน
ธิตมหาวิทยาลัย2ขอนแก
ษา ่ (มอดิ
นแดง)ทั
คนซึ่งกสอนในระดั
มัธยมศึกษาป
ที่ 1 และมั
ยมศึกคษาป
ที่ 2 ย่
ห้องเรีนยฝนายมัห้อธยมศึ
งเรียกนที
1 พบว่
า มีจ้ง ำ� 4นวนนั
เรียนทีผ่ า่ บนเกณฑ์
ร้อยละ
100 ธและมี
ะแนนเฉลี
ผลการพัคิฒดนาผลสั
ยนชั่ ้น2มัธพบว่
ยมศึกาษาป
จํานวนกเรี2 ยหนที
องเรี่ผย่านนเกณฑ์
หองเรียนทีร้่ อ1ยละ
พบวา97.14
มี
เป็นร้มอฤทธิ
ยละ์ทางการเรี
94.38ยนของนั
ห้องเรีกยเรีนที
มีจท�ำี่ 1นวนนั
นวนนักเรียนที่ผและมี
านเกณฑ
รอยละ 100่ยคิและมี
คิดเปนรนัอยละ
องเรียกนที
่ 2 พบว
ํานวนนั2กเรีห้ยอนที
คะแนนเฉลี
ดเป็คนะแนนเฉลี
ร้อยละ ่ย92.50
กเรีย94.38
นชั้นมัหธยมศึ
ษาปี
ที่ 2า จ�มีำจนวน
งเรี่ ยน
นเกณฑ รอยละห้97.14
รอยละ ก92.50
นัก่ผเรี่ายนเกณฑ์
นชั้นมัธยมศึร้กอษาป
จํานวน และมี
2 หองเรีคยะแนนเฉลี
น
องเรีและมี
ยนทีค่ ะแนนเฉลี
1 พบว่า่ยคิมีดเปจ�ำนนวนนั
เรียนที
ยละที่ 280.00
่ยคิด
งเรียนที่ 1 พบวเป็
า มีนจร้ําอนวนนั
ยนที่ผาและห้
นเกณฑอรงเรี
อยละ
และมีาคะแนนเฉลี
่ยคิดกเปเรีนยรนที
อยละ่ผ่า73.52
และหร้อองเรี
ยนที72.22
่2
ยละกเรี73.52
ยนที80.00
่ 2 พบว่
มีจ�ำนวนนั
นเกณฑ์
ยละ
วา มีจํานวนนักและมี
เรียนทีค่ผาะแนนเฉลี
นเกณฑ รอ่ยยละ
ะแนนเฉลี
นรอยละ 70.64
คิดเป็72.22
นร้อและมี
ยละค70.64
สรุ่ยปคิดดัเปงแผนภาพต่
อไปนีสรุ้ ปดังแผนภาพตอไปนี้
100
80
60

จํานวนน ักเรียนทีผ
 า่ นเกณฑ์
ผลส ัมฤทธิท
 างการเรียน

40
20
0

ม.1/1

ม.1/2

ม.2/1

ม.2/2

แผนภาพที
่ 3 แสดงผลสั
มฤทธิ์ทยนของนั
างการเรี
แผนภาพที
่ 3 แสดงผลสั
มฤทธิ์ทางการเรี
กเรียยนของนั
นทั้ง 4 หกอเรีงเรียยนทั
น ้ง 4 ห้องเรียน
ด้านทักษะการคิดของนักเรียนทัง้ 4 ห้องเรียน ทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนได้ทำ� การวิจยั
พบว่า ผลคะแนนทักษะการคิดโดยใช้การวิจยั ด้วยการศึกษาชัน้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารแบบเปิด
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 77.14 และมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์ร้อยละ 77.42 ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2
มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 77.14 และมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์รอ้ ยละ 73.90 คะแนน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 73.04 ส่วนคะแนนทักษะการคิด
แบบมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 72.22 และมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 75.27 สรุปดังแผนภาพต่อไปนี้
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6. อภิปรายผลการวิจัย

6.1 ผลของการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเปดในกลุมสาระการ
ผลของการพั
ฒนารู
แบบกระบวนการศึ
กษาชักน้ ษาเรียสาขาวิ
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ชาสังคมศึ
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จากแ้ บบ
เปิดในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
การวิจัยพบวา รูปแบบของการสอนซึ่งใชการพัฒนาดวยกระบวนการวิจัย (R&D) มี 4 ขั้นตอน ไดแก
ในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการสอนซึ่งใช้การ
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปญหาปลายเปด (Posing openended problem) เปนการกําหนดสถานการณแรกโดยใชสื่อที่
พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย (R&D) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่
ากหลายรวมกับคําถามเพื่อตรึงความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรู กระตุนใหเกิดความคิด สื่อลักษณะตางๆ ทั้งเกม เพลง ภาพ วีดิ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ น�ำเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem) เป็นการก�ำหนด
น ขาวเหตุการณ คลิปวีดีโอ ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน แลวตั้งประเด็นคําถามเพื่อใหผูเรียนไดเปดความคิดที่หลากหลาย
สถานการณ์แรกโดยใช้สอื่ ทีห่ ลากหลายร่วมกับค�ำถามเพือ่ ตรึงความสนใจในเรือ่ งทีจ่ ะเรียนรู้ กระตุน้
ตอบของนักเรียนจะไมกําหนดวาผิดหรือถูก ซึ่งจะใชการถามเปนรายบุคคลเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน
ให้เกิดความคิด สือ่ ลักษณะต่างๆ ทัง้ เกม เพลง ภาพ วีดทิ ศั น์ ข่าวเหตุการณ์ คลิปวีดโี อ ซึง่ มีสาระ
ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน (Students’ self learning through problem solving) เปน
เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะสอน แล้วตัง้ ประเด็นค�ำถามเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เปิดความคิดทีห่ ลากหลาย ค�ำตอบ
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การอภิปรายร่วมกันทัง้ ชัน้ เรียนและเปรียบเทียบ (Whole class discussion
and comparison) ในขั้นนี้ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย คละความสามารถ เก่ง
ปานกลาง อ่อน ตามรายชื่อที่ก�ำหนด โดยใช้ผลการเรียนจากคะแนนวิชาสังคมศึกษา ในภาค
เรียนที่แล้ว ก�ำหนดชื่อเป็นกลุ่ม ครูก�ำหนดสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบของกรณีตัวอย่าง
บทความสั้นๆ สรุปข่าว สถานการณ์จ�ำลอง ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2
ให้ผู้เรียนอภิปรายค�ำตอบในกลุ่มอย่างกว้างขวาง หลากหลาย โดยครูคอยกระตุ้น เสริมแรง
ผู้เรียน จากนั้นใช้วิธีเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ จับสลากกลุ่ม จับสลากหมายเลขนักเรียน
แต่ละกลุ่ม (ให้นักเรียนนับเลขที่ในกลุ่ม พร้อมจ�ำเลขที่ตนเองในสมาชิกกลุ่ม) เพื่อสุ่มน�ำเสนอ
ค�ำตอบภาพรวม เพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายค�ำตอบในชั้นเรียนพร้อมกับเปรียบเทียบค�ำตอบ
และวิธีการแก้ปัญหาของทั้ง 3 สถานการณ์
ขั้นที่ 4 ขั้นการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (Summarization through connecting students’ ideas emerged in the classroom)
ในขั้นนี้เป็นการสรุปเชื่อมโยงความคิด แนวค�ำตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
ทัง้ ชัน้ ครูจะใช้ประเด็นค�ำถามเสริมมาพูดคุย จนมีความเข้าใจทีช่ ดั เจน ซึง่ ครูตอ้ งใช้กระบวนการ
เสริมแรงผู้เรียนในค�ำตอบตลอดเวลา ครู และนักเรียนร่วมกันก�ำหนดวิธีการสรุปเชื่อมโยง
ความคิดของนักเรียนด้วยชิ้นงาน รูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังความคิด การเขียนค�ำขวัญ การท�ำ
โครงงาน การเขียนเรียงความ การท�ำ Learning Log แผ่นพับ จัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ
โดยน�ำเสนอจัดแสดงในชัน้ เรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภาภรณ์ แน่นอุดร (2550) ได้ศกึ ษา
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธแี บบเปิด (Open Approach) ในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นนุ่ พบว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธแี บบเปิด (Open Approach) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ มี่ ลี ำ� ดับ
ขั้นตอนชัดเจน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้น คือ 1) ขั้นสถานการณ์ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะได้พบกับสถานการณ์ปัญหา ทบทวนความรู้เดิม โดยการใช้สถานการณ์ปัญหาและค�ำถาม
ปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 2) ขั้นสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหา จากการเสนอสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท�ำให้นักเรียนเกิดความคิดแก้ปัญหา ท�ำให้
เกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจอยากรู้อยากเห็น เพื่อที่จะขจัดปัญหา และกิจกรรมกลุ่มย่อย
นักเรียนได้พดู คุย ซักถาม อภิปราย โต้แย้ง แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาเหล่านัน้
ในเวลาเรียน วิธีการแก้ปัญหาได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น กิจกรรมกลุ่มใหญ่ระดับชั้น นักเรียน
ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม สามารถน�ำเสนอผลงานของกลุ่มได้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนในกลุ่มได้มี
การช่วยเหลือกันในการท�ำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน มีความเข้าใจในวิธีด�ำเนินการแก้ปัญหา
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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ที่กลุ่มได้ร่วมกันสร้างขึ้น นอกจากนั้นครูจะใช้ค�ำถามกระตุ้นให้นักเรียน หาวิธีการแก้ปัญหา
เพิม่ เติม นักเรียนพยายามค้นหา วิธกี ารใหม่ ทีแ่ ตกต่างจากวิธกี ารเดิม 3) ขัน้ สรุปขยายปัญหาใหม่
เพื่อพัฒนาผลการสร้างปัญหาใหม่ เป็นขั้นที่ช่วยให้นักเรียนได้สรุปแนวคิดหลักการ เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนและแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนจะสรุปตามที่นักเรียนเข้าใจ ถึงแม้ว่า
การใช้ภาษาของนักเรียนยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ครูต้องใช้ค�ำถามน�ำ
เพื่อช่วยให้นักเรียนสรุปได้และเพื่อให้เกิดความคิดที่เป็นระบบยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น และในแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทย ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ คือ สาระที่ 1) การอ่านสาระที่ 2) การเขียน สาระที่ 3) การฟัง
การดูและการพูด สาระที่ 4) หลักการใช้ภาษา สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ช่วยให้
นักเรียนได้ทั้งกระบวนการคิด และกระบวนการในการท�ำงานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.88 และ
จ�ำนวนนักเรียนร้อยละ 85.00 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป นอกจากนีก้ ารน�ำ
กระบวนการศึกษาชัน้ เรียน มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแต่ละครัง้ ของการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้รวมทั้งการน�ำไปสู่การลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ จึงช่วยให้ขั้นตอนการสอน
มีความน่าเชื่อถือและเกิดความเชื่อมั่นแก่ครูด้วย ดังที่ผลงานวิจัยของ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
(2552) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาชั้นเรียน(Lesson study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครู
และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลการใช้การศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อครูภาษาไทย
ผลการใช้การศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อนักเรียน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
การศึกษาชัน้ เรียนไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ สี งั เกตแบบมีสว่ นร่วม
การบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์ การบันทึกแถบเสียงและวีดีทัศน์ การใช้แบบสอบถาม และ
การรวบรวมเอกสาร ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการใช้การพรรณนาและวิเคราะห์โปรโตคอล
ผลการวิจยั พบว่า การใช้การศึกษาชัน้ เรียนในการพัฒนาวิชาชีพครูมผี ลท�ำให้ครูมกี ารเปลีย่ นแปลง
ความเชื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง และเปลี่ยนแปลง
เจคติที่มีต่อนักเรียน มีผลท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดในขณะที่เรียน
วิชาภาษาไทย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำการศึกษาชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพครู ได้แก่ การสนับสนุนหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียน การสนับสนุนของผู้บริหาร
โรงเรียน ความร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ความตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงของนักเรียน
และตัวครูเอง ความมัน่ ใจว่าการศึกษาเป็นโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ร่วมกันของครูทเี่ ข้าร่วมกระบวนการศึกษาชัน้ เรียน และวิธกี ารจัดการเรียนรู้ นอกจากนัน้ เหตุผล
อีกประการหนึ่งก็คือ การที่ขั้นตอนการสอนได้พัฒนาเป็นรูปแบบที่ยอมรับได้นั้นเป็นเพราะ
กระบวนการของการพัฒนาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการของ (R&D) ซึง่ มีกระบวนการทีม่ กี ลยุทธ์
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ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาโดยยึดหลักเหตุผลและตรรกวิทยา โดยมีเป้าหมายหลักคือ
การใช้กระบวนการในการพัฒนากระบวนการและวิธกี ารทางการศึกษา (พฤทธิ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์,
2555) ซึ่งการใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการสอนของครู
สังคมศึกษา ไม่วา่ จะเป็นด้านเนือ้ หาทีส่ อนและวิธกี ารสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน เป็นวิธกี าร
ทีจ่ ะช่วยให้บรรลุจดุ มุง่ หมายและมาตรฐานทางการศึกษา สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการสอน
ของครูดว้ ยข้อมูลทีม่ อี ยู่ (data-based improvement) มีเป้าหมายอยูท่ คี่ ณ
ุ ภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
สร้างสรรค์ความต้องการพืน้ ฐานส�ำหรับการปรับปรุงการสอนและสร้างคุณค่าแก่ครู รวมทัง้ ท�ำให้เกิด
การสร้างชุมชนการเรียนรูใ้ นหมูค่ รูดว้ ยกัน (Lewis, 2002; Lewis & Perry, 2003; Isoda, 2006)
และการน�ำการสอนแบบเปิดมาใช้รว่ มกับการศึกษาชัน้ เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาเป็นการสอน
ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเปิดความคิดที่หลากหลาย เป็นวิธีการที่ครูต้องใช้ความคิดหา
วิธีการที่จะให้ผู้เรียนได้เปิดความคิดให้หลากหลายจะอยู่ในเรื่องของการน�ำเสนอความคิดเห็น
หรือการก�ำหนดปัญหาขึน้ มาเพือ่ กระตุน้ การคิดของผูเ้ รียน จะมีคำ� ตอบประเด็นปัญหาอย่างกว้าง
ขวางรวมทัง้ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือมีการตัง้ ปัญหาขึน้ มาใหม่เพือ่ ค้นหาความชัดเจนของค�ำตอบ
(ลัดดา ศิลาน้อย และ อังคณา ตุงคะสมิต, 2550) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้รปู แบบของการสอน
แบบเปิดในการวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามสมบูรณ์กบั การเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา
6.2 ผลการใช้รูปแบบกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
6.2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
		
จากผลการวิจัยพบว่า การทดลองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ทีไ่ ด้ใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทั้ง 4 คน นัน่ คือ ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน
2 ห้องเรียน ห้องเรียนที่ 1 พบว่า มีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 94.38 ห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 97.14 และ
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 92.50 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียน
ที่ 1 พบว่า มีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
73.52 และห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.22 และมีคะแนน
เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 70.64 ผลการวิจยั ของนักศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพจิตร บ้าน
เหล่า (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open approach)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนจ�ำนวนร้อยละ 85 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์รอ้ ยละ 76.69 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนร้อยละ 77.55 ขึน้ ไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดา
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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ศิลาน้อย และ อังคณา ตุงคะสมิต (2550) ได้ทำ� การวิจยั พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี าร
แบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ส�ำหรับครู ส�ำหรับนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาร้อยละ 73.21 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 84.21 สูงกว่าเกณฑ์การผ่าน
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบเปิด (Open
Approach) เป็นกิจกรรมที่ฝึกพัฒนาการคิดอย่างสม�่ำเสมอ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด
โดยใช้ค�ำถามปลายเปิด มีสื่อการสอนที่หลากหลายท�ำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เช่น ข่าว สถานการณ์ บทความ เกมตลอดจนวีดิทัศน์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความกล้าแสดงออก กล้าทีจ่ ะแสดงว่าคิดเห็น เนือ่ งจาก
ได้รบั การจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญมาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ น�ำกระบวนการศึกษา
ชั้นเรียนกระบวนการ Lesson study มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ จึงช่วย
ให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิดมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีการร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการสังเกต
ชั้นเรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นและลดจุดด้อยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นคาบต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชพร ตุณสุวรรณ (2553) ทีพ่ บว่า
ขัน้ ตอนการน�ำเสนอปัญหาปลายเปิด เป็นการน�ำเสนอสถานการณ์ปญ
ั หาทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้นกั เรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และมีความสนใจในบทเรียนทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
ที่หลากหลาย โดยการใช้สื่อที่หลากหลายมีความน่าสนใจ อาทิ แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ บทความ
ข่าว วีดิทัศน์ เป็นต้น รวมถึงให้ประเด็นค�ำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ท�ำความเข้าใจ
จากสถานการณ์นนั้ ๆ เป็นวิธกี ารทีน่ กั เรียนใช้หรือความยุง่ ยากทีน่ กั เรียนประสบในการแก้ปญ
ั หา
มีอิทธิพลมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม อันได้แก่ ภาษาสัญลักษณ์ และการน�ำเสนอ
หรือสื่อความผู้วิจัยได้วางแผนในอันที่จะท�ำให้เกิดผลการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
ที่ได้รับการฝึกในการแก้ปัญหา นอกจากนี้แล้ว การวิจัยยังพบว่า ครูผู้สอนจะต้องตระหนัก
และเข้าใจถึงกระบวนการของการถ่ายโยงข้อมูลหรือการเชื่อมโยงของนักเรียนในการแก้ปัญหา
ซึง่ ประกอบด้วยการสือ่ สารและมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสบการณ์ของครูและนักเรียนในการแก้
ปัญหาสอดคล้องกับโนดะ (Nohda, 1999) ทีก่ ล่าวว่า ขัน้ ตอนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักเรียน
เป็นการเชือ่ มโยงสถานการณ์จากสถานการณ์ที่ 1 และน�ำเสนอสือ่ ประกอบการเรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั เรียน
ได้เกิดการเรียนรูแ้ ละค้นคว้าหาค�ำตอบด้วยตนเอง และศึกษาแนวคิดของผูเ้ รียนแต่ละคน
ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดที่มีความหลากหลาย และเลือกประเด็นที่มีความน่าสนใจ
และตรงตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้มาเชือ่ มโยงเข้าสูส่ ถานการณ์หรือปัญหาต่อไป ขัน้ การอภิปราย
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การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
(Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ร่วมกันทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้สอนท�ำการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ของนักเรียน
แล้วก�ำหนดสถานการณ์หรือปัญหาทีม่ คี วามเชือ่ มโยงและสัมพันธ์กนั โดยให้ผเู้ รียนร่วมกันอภิปราย
ค�ำตอบทั้งชั้นเรียน ขั้นตอนการสรุปบทเรียนโดยการเชื่อมโยง ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของผู้เรียน
เป็นการเชือ่ มโยงแนวคิดของนักเรียนต่อทัง้ ชัน้ ร่วมอภิปรายประเด็นการเรียนรูแ้ ละสรุปองค์ความรู้
ร่วมกันซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบเปิดทีเ่ ป็นส่วนช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยการใช้คำ� ถามปลายเปิดและการเขียนบันทึกการเรียนรูม้ ผี ลต่อการเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์
ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์และทัศนคติของนักเรียนรวมถึงผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้
ในห้องเรียน รวมทั้งมาจากกระบวนการวิจัยด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งเป็นกระบวน
การวิจยั ทีม่ กี ารปรับปรุงและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา พร้อมกันนัน้ ยังมีการร่วมสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วน�ำมาสะท้อน อภิปราย
ผลทุกครั้งหลังจากท�ำการจัดการเรียนรู้จึงท�ำให้รู้ข้อบกพร่อง ในด้านการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน โดยสามารถน�ำข้อบกพร่องนั้นๆ มาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขในแผนต่อไป
จึงส่งผลให้นกั เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึน้ ประกอบกับการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารแบบเปิด
เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ท�ำให้เกิดการร่วมมือ
ในการเรียนรู้ พร้อมกับฝึกฝนลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมตามขัน้ ตอนต่างๆ จนก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6.2.2 ด้านทักษะการคิดของนักเรียน
		
จากการวิจัยพบว่า ด้านทักษะการคิดของนักเรียนทัง้ 4 ห้องเรียน ทีน่ กั ศึกษา
ปฏิบตั กิ ารสอนได้ทำ� การวิจยั พบว่า ผลคะแนนทักษะการคิดโดยใช้การวิจยั ด้วยการศึกษาชัน้ เรียน
(Lesson Study) และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 77.14 และมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
ร้อยละ 77.42 ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 77.14 และมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์รอ้ ยละ 73.90 คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1 พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 77.14 และมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์รอ้ ยละ 73.04 ส่วนคะแนนทักษะการคิดแบบมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ชัน้ ปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 72.22 และมีทกั ษะการคิดวิจารณญาณ
คิดเป็นร้อยละ 75.27 ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของไพจิตร บ้านเหล่า (2551) ได้ศกึ ษา
การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบเปิด (Open approach) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนมีทักษะการคิดผ่านเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้รอ้ ยละ 70 โดยมีคะแนนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 76.67 ของคะแนนเต็ม และมีจำ� นวนนักเรียน
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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ทีผ่ า่ นเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 ซึง่ ถือว่าผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546) ได้วจิ ยั เรือ่ งการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
โดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใช้ปญั หาปลายเปิด (Open - ended
problem) และการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocal analysis) และเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนา
กระบวนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการบูรณาการปัญหาปลายเปิดกับยุทธวิธเี มต้าคอกนิชนั
(Meta cognition strategy) กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ผลการวิจัย พบว่า การที่ผู้วิจัยใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นสถานการณ์ปัญหาและใช้การ
วิเคราะห์โปรโตคอลในการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหา
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีความตระหนักในการคิดเกิดขึ้นในกระบวนการ
แก้ปัญหา และมีความตระหนักในการคิดในกิจกรรมการแก้ปัญหาเรื่องเรขาคณิต ทั้งที่
ความเป็นจริงปัญหาเรขาคณิตเกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวันนักเรียนมาก สอดคล้องกับ พุทธชาด
ชุมแวงวาปี (2554) ที่ได้การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
เรือ่ ง ชีวติ สุขี ตามวิถพี อเพียง ด้วยการสอนแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม จ�ำนวน 38
คน พบว่า นักเรียนร้อยละ 90.10 มีพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์รอ้ ยละ 89.50 ซึง่ เป็นไป
ตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ 80/70 และนักเรียนร้อยละ 78.95 มีพฒ
ั นาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 81.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 การที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก กระบวนการ
สอนด้วยรูปแบบการสอนแบบเปิด มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
ที่ผู้สอนต้องตั้งประเด็น สถานการณ์ให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิด โดยเฉพาะค�ำถามทีใ่ ช้ถาม
จะเป็นค�ำถามทีก่ ระตุน้ ความคิดของเด็กตลอดเวลา สอดคล้องกับ ลัดดา ศิลาน้อย (2548)
ทีก่ ล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบเปิดในวิชาสังคมศึกษาว่า การสอนแบบเปิดนี้ จะช่วย
ส่งเสริมทั ก ษะการคิ ด ได้ ดี เ พราะมี กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย น
ได้พัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการหรือความสงสัยที่เกิดจากตนเองเพราะกระบวน
การเปิดนั้น นักเรียนได้ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าหาค�ำ
ตอบและคิด เพื่อความกระจ่างชัดเจนในค�ำตอบ และฝึกการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ Groot
(1999 อ้างถึงใน ลัดดา ศิลาน้อย และคณะ, 2550) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค�ำถามปลาย
เปิดและการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในการวิจัย ซึ่งผลวิจัยพบว่า การใช้ค�ำถามปลายเปิดและการเขียนบันทึก
การเรียนรูท้ มี่ ผี ลต่อความเข้าใจคณิตศาสตร์และทัศนคติของนักเรียน รวมถึงมีผลต่อบรรยากาศ
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การเรียนรูใ้ นห้องเรียน นอกจากนัน้ ขัน้ ตอนการสอนแบบเปิดเป็นขัน้ ตอนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ของนักเรียน เป็นการเชื่อมโยงสถานการณ์จากสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ และน�ำเสนอ
สื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และค้นคว้าหาค�ำตอบด้วยตนเอง
ศึกษาแนวคิดของผู้เรียนแต่ละคน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดที่มีความหลากหลาย น�ำประเด็น
ที่มีความน่าสนใจ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เชื่อมโยงเข้าสู่สถานการณ์หรือปัญหา
ต่อไป ขั้นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้สอนท�ำการแบ่งกลุ่ม
การเรียนรู้ของนักเรียน แล้วก�ำหนดสถานการณ์หรือปัญหาที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
โดยให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค�ำตอบทั้งชั้นเรียน ขั้นตอนการสรุปบทเรียนโดยการเชื่อมโยง
แนวคิดของนักเรียนต่อทัง้ ชัน้ ร่วมอภิปรายประเด็นการเรียนรูแ้ ละสรุปองค์ความรูร้ ว่ มกันซึง่ เป็น
การจัดการเรียนรู้แบบเปิดเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 		
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อและ
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนเป็นอย่างมาก ยิง่ กว่านัน้ ยังช่วยให้นกั เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิด การสือ่ สารจะถูกน�ำมาใช้ในระหว่างการน�ำเสนอผลงานของตนเอง ด้วยการให้เหตุผลในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นในระหว่างการท�ำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
แบบเปิด ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านคุณลักษณะ และพัฒนาทางสติปัญญาได้อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเชือ่ มโยงค�ำตอบทีห่ ลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผเู้ รียน
เป็นคนที่คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท�ำให้
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทสี่ งู ขึน้ นอกจากนี้
หากพิจารณาบริบทของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนาทักษะการคิด จึงท�ำให้ผลการวัด
ทักษะการคิดสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีการพัฒนาทักษะการคิด
ผลจากการสัมภาษณ์นกั เรียนของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ของทัง้
4 คน พบว่า นักเรียนส่วนมากจะชื่นชอบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เนื่องจาก
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยขณะที่คณะผู้วิจัยได้สังเกต การจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
พร้อมกับวิเคราะห์ได้อย่างดียงิ่ รวมทัง้ มีความสุขในการเรียน ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะนักศึกษาปฏิบตั กิ าร
สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มีการใช้สถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด และลักษณะของนักเรียน
ยังกล้าแสดงออกทางความคิด ซึง่ สอดคล้องกับหลักการของการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารแบบเปิด
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนแสดงแนวคิด ค�ำตอบ จากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงท�ำให้นักเรียนได้
รับการพัฒนากระบวนการคิดตัง้ แต่คาบแรกของการทดลองวิจยั ไปจนถึงคาบสุดท้าย จนเกิดความ
เชีย่ วชาญในการคิดวิเคราะห์มากขึน้ ส่งผลให้มคี ะแนนวัดทักษะการคิดสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้

6. ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ในการวิจยั กระบวนการศึกษาชัน้ เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเปิด
ควรก�ำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันภายในโรงเรียนให้ชดั เจน ในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
ครูพเี่ ลีย้ งของนักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาให้ชดั เจนรวมทัง้ ผูบ้ ริหารต้องรับทราบข้อมูล
เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกัน ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะวิธกี ารนีต้ อ้ งอาศัยความเข้าใจและร่วมมือกันหลายฝ่าย
ในกรณีทตี่ อ้ งการน�ำไปใช้ในโรงเรียน ทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องท�ำความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน
6.1.2 ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสอนแบบเปิดและกระบวนการศึกษาชัน้ เรียน เป็นอย่างดีเพือ่ ความเข้าใจในกระบวนการ
และควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6.1.3 ส�ำหรับการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนนัน้ กิจกรรมทีน่ ำ� มาใช้ควรเป็นกิจกรรม
ทีห่ ลากหลาย เป็นสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ชีวติ จริงนักเรียนจึงจะท�ำให้นา่ สนใจ การเปิด
ความคิดโดยการตอบประเด็นค�ำถามอย่างเดียว อาจท�ำให้นกั เรียนเกิดความเบือ่ หน่าย ควรมีกจิ กรรม
หรือเทคนิคอืน่ ๆ แทรกเพือ่ กระตุน้ ความสนใจนักเรียน และการตัง้ ประเด็นค�ำถามของการเปิดประเด็น
ปัญหา ต้องเป็นประเด็นปัญหาทีส่ ามารถเปิดความคิดของผูเ้ รียนได้หลากหลาย เป็นประเด็นปัญหา
ทีก่ ระตุน้ ความสนใจในการขวนขวายหาค�ำตอบ กระตุน้ ความสนใจหาความรู้ รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย
6.1.4 การท�ำวิจัยควบคู่กับการท�ำการวิจัยของนักศึกษาที่ผู้วิจัยรับผิดชอบนั้น
นักศึกษาควรรับรู้รับทราบ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล รวมทั้งให้นักศึกษามีส่วนในงาน
วิจัยด้วยการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อความชัดเจนและเติมเต็มในส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมในงานวิจัย
ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และผู้วิจัยต้องให้ความช่วยเหลือดูแล
6.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการวิจยั เนือ้ หาในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน
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6.2.2 ควรมีการศึกษาความพร้อมของครูในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
6.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านการจัดการเรียนรูท้ เี่ ป็นแนวโน้มการศึกษาปัจจุบนั
เช่น ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นในหลายด้าน

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั ตามโครงการพัฒนาการคิดขัน้ สูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษา
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ใคร่ขอขอบพระคุณส�ำหรับการสนับสนุนงานวิจยั ให้บรรลุผลส�ำเร็จด้วยดี
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