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บทคัดย่อ  
  บทความวิจัยฉบับนี้มวีัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์  2) พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ และ 3) ศึกษาผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยครั้ง
นี้ เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งปฏ ิบ ัต ิการ  กล ุ ่มต ัวอย ่าง  ได ้แก ่  น ักศ ึกษาสาขาว ิชาพลศ ึกษา                             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว ิทยาเขตลำปาง ชั ้นปี ที ่ 3 ภาคต้น              
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 57 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                     
1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 2) รูปแบบการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนา
กระบวนการคิดไตร ่ตรองเชิงสร ้างสรรค์ 3) แบบวัดทักษะกระบวนการคิดไตร ่ตรอง               
เชิงสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนตามรูปแบบการ
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เรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะที่มีความต้องการ อยู่ในระดับมาก 
2) ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 
พบว่า มี 5 ขั้น เรียกว่า 3P2E MODEL และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ พบว่า อยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมากและความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, คิดไตร่ตรอง, เชิงสร้างสรรค์ 
 
Abstract 
  The objectives of this research article were to 1) study the problems and 
the needs of the instructional model development for developing the creatively 
contemplative process 2) develop the instructional model in developing             
the teacher students’ creatively contemplative process and 3) study the result 
of the instructional model in developing the teacher students’ creatively 
contemplative process. This research is Action Research.  The participants were 
included the 3rd year graduate students of the physical education program of the 
faculty of education, the national sports university, Lampang campus on              
the semester 1st in academic year 2020, 57 numbers selected by cluster random 
sampling. The research tools included 1) the questionnaire related to the 
problems and the needs of the instructional model development in developing 
the teacher students’ creatively contemplative process. 2) The instructional 
model for developing the teacher students’ creatively contemplative process.                    
3) The test of the creatively contemplative process skill and 4) the questionnaire 
of students’ satisfaction on the instructional model in developing the teacher 
students’ creatively contemplative process. The statistics employed in                 
the analysis concluded the basic statistics: �̅� and S.D. The result found that                 
1) The result of the study of the problems and the needs in developing the 
teacher students’ creatively contemplative process found that the problems 
were at the middle level, while the needs were at the highest level. 2) The result 
of the instructional model for the teacher students’ creatively contemplative 
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process consisted of the five stages of the instruction called 3P2E MODEL and 
being the most appropriate. 3) The result of the use of the instructional model 
for developing the teacher students’ creatively contemplative process was                 
the highest level. And the teacher students’ satisfaction was totally agreed the 
most. 
Keywords: Instructional Model, Contemplative, Creatively 
 
บทนำ  
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนให้มีความสามารถในการคิด
เพื่อที่จะมีแนวทางในการอยู่ในสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความ
เจริญก้าวหน้าในรูปแบบต่าง ๆ ความสามารถในการคิดที่ส่งผลให้คนมีความรู้ความสามารถ คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดได้หลาย
ทิศทาง (Guilford, J. P., 1967) เป็นการนำเอาประสบการณ์เดิมของแต่ละคนออกมาแล้ว
นำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบใหม่ ในการจัดรูปแบบใหม่ของความคิดนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของแต่
ละบุคคลจึงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ระดับโลกก็ได้ (Wescott, A. M. & Smith, J. A., 1967) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมขึ้นกับคุณภาพของครู นั่นคือหากครู ทำหน้าที่ของครูได้อย่าง
มีคุณภาพ ย่อมเชื่อมั่นได้ว่าการศึกษาของชาติจะมีคุณภาพ แต่การที่คุณภาพการศึกษายังไม่
บรรลุเป้าหมายดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สาเหตุที่สำคัญก็คือครูผู้ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการ
เรียนรู้ (จิติมา วรรณศรี, 2552) การพัฒนาคุณภาพของครูจึงมีความสำคัญสำหรับหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีความสามารถ 
ในการคิดต่อไป  
  กระบวนการคิดไตร่ตรอง เป็นกระบวนการตัดสินใจในประเด็นปัญหาทางการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและความเชื ่ออย่างมีเหตุผล มีการติดตามผลที่เกิดตามมาและ
ประเมินผลจากการตัดสินใจ เพื่อให้คำตอบของปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับ การคิดไตร่ตรองเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (พลรพี ทุมมาพันธ์, 
2545) ส่งผลให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เกิดทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา 
(Dewey, J., 1933) การคิดไตร่ตรองจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถสังเกต รับรู้
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน (Taggart, G. L. & Wilson, A. P., 2005) สำหรับ
ความต้องการจำเป็นด้านกระบวนการคิดไตร่ตรองในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามหลักสูตร
นับว่าได้รับความสนใจมานานแล้ว ดังจะเห็นได้จาก (Laboskey, V., 1994) กล่าวว่า นักศึกษา
ครูควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที ่ตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและคิดอย่างมีจุดหมาย             
มีความสามารถในการปฏิบัติและนำวิธีการนี้ไปช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี (Loughran, J. 
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J., 1996) การคิดไตร่ตรองมีผลต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ช่วยให้ผู้สอนตระหนักถึงหลักการ
ที่ชี้นำการปฏิบัติงาน 2) ช่วยให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 3) ช่วยให้ผู้สอนสามารถ
อธิบายกับผู้เรียนได้และ 4) ทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย (อภิกา ปรัชญพฤทธิ์, 
2547) 
  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความสามารถ ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครูให้มีความสามารถในกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป 
 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 
  2. เพื ่อพัฒนารูปแบบการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง             
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 
  3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนิน 
การโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย             
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ห้องเรียน 
จำนวน 102 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 57 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง            
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู 
  2. ต ัวแปรตาม ได้แก่  1) สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ             
การเรียนการสอน 2) ทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ และ 3) ความพึงพอใจ   
ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
  1. แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเร ียน          
การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 
  3. แบบวัดทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ             
ที่ใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์
สำหรับนักศึกษาครู ดำเนินการดังนี้ 
   1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการสร้าง
แบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย 
   1.2 กำหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื ้อหา ภาษา การวิจัยในการสร้างเครื่องมือวิจัย แล้วนำแบบสอบถามที่ผ่าน              
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณ์
อีกครั้งและผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินความสอดคล้อง 
   1.4 วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาค่า IOC ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 
   1.5 นำแบบสอบถามที ่ผ ่านความเห็นชอบแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับ
ประชากรที ่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนและนำมาหาค่าความเชื ่อมั ่น โดยวิธีการหา           
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, L. J., 1990) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้า              
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์มีค่าใกล้เคียง 0.80 ขึ้นไปแล้วนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
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วิจัย 
  2. ว ิธ ีการสร ้างและการหาคุณภาพของร ูปแบบการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนา
กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู ดำเนินการดังนี้  
   2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตำราและงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง  
   2.2 สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบ มีดังนี้ 1) กำหนดหลักการ
และเหตุผลตามข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องนำมาเป็น
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ และ 2) กำหนดแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 
   2.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
    2.3.1 หลังจากได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาจัดประชุมเพื่อสังเคราะห์จัดทำร่างรูปแบบการเรียน             
การสอน  
   2.3.2 ได้ร่างรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยจัดวิพากษ์ร่างรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม เพ่ือวิพากษ์
รูปแบบการเรียนการสอน 
    2.3.3 นำข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์มาปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์
มากขึ้น 
   2.4 นำร ูปแบบที ่ปร ับปรุงแล้ว พร ้อมแบบประเมินเสนอผู ้ เช ี ่ยวชาญ             
เพื่อตรวจสอบประเมินความเหมาะสม โดยนำข้อมูลจากคำตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมา
วิเคราะห์ให้น้ำหนักเป็นคะแนน 
  3. วิธ ีการสร้างและการหาคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรอง                
เชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการดังนี้ 
   3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรอง 
เชิงสร้างสรรค์จากเอกสารและตำราต่าง ๆ 
   3.2 สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ 
   3.3 นำไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้หลักเกณฑ์
พิจารณา และนำไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
   3.4 นำผลการพิจารณาของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   3.5 คัดเล ือกแบบว ัดทักษะกระบวนการค ิดไตร ่ตรองเช ิงสร ้างสรรค์               
ที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้ว ข้อที่จะนำไปใช้ต้องมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์  
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  3.6 นำแบบวัดทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ที ่มีความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนำไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง 
   3.7 วิเคราะห์หาความยาก และอำนาจจำแนกของข้อคำถามแต่ละข้อโดย
ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดหรือไม่ตอบ 0 คะแนน โดยคัดเลือกข้อที่มีความยากง่าย 0.2 - 0.8 
และมีอำนาจจำแนก 0.2 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะกระบวนการคิด
ไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ – รีชาร์ดสัน 
  4. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการดังนี้ 
   4.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิธีการวิจัย 
   4.2 กำหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุ  
ประสงค์ของการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  
   4.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษา ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างเครื่องมือวิจัย แล้วนำแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณ์
อีกครั้งและผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินความสอดคล้อง 
   4.4 วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาค่า IOC ได้ผลค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 
  5. นำแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปทดสอบกับประชากรที ่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คนและนำมาหาค่าความเชื ่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาค (Cronbach, L. J., 1990) มีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ ์สหพันธ์มีค่า
ใกล้เคียง 0.80 ขึ้นไปแล้วนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้
ดำเนินการ ดังนี้  
 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยศึกษาจากเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (Plan) 
  2. ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการโดยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง      
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู (Plan) 
  3. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู (Action) 
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  4. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง เชิงสร้างสรรค์
สำหรับนักศึกษาครู (Action) 
  5. จัดสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู (Action) 
  6. ทดลองใช ้ร ูปแบบการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร ่ตรอง              
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (Action) 
  7. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง             
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู (Observe) แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
  การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล ในการวิจัยผู้วิจัยให้สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ให้
ข้อมูล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อข้องใจในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถ
เลื่อนนัดหรือถอนตัวจากการให้สัมภาษณ์ได้ทุกเวลาและผู้วิจัยรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล 
การวิจัยนี้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เอกสารรับรองเลขที่ E 2563 – 120 
  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนที่ได้จากการทำวัดทักษะกระบวนการ
คิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ทำการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ  และ
ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้     
1) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชา  พลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พบว่า สภาพปัญหาในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (�̅� = 3.05, S.D. = 0.47) ในขณะที่มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.33,              
S.D. = 0.32) 
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  2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง              
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พบว่า ได้รูปแบบ มี 5 ขั้น เรียกว่า 3P2E MODEL ดังนี้ 1) การรับรู้
สถานการณ์ป ัญหา (Problematic Situation) 2) การกำหนดกรอบปัญหา (Problem 
Framing/Reframing) 3) การจ ัดเตร ียมคำตอบที ่ เป ็นไปได ้  (Problem Solution Sets)               
4) การตรวจสอบคำตอบอย่างเป็นระบบ (Experimentation) 5) การประเมินผล (Evaluation) 
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.64) 
  3. ผลการใช ้ร ูปแบบการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร ่ตรอง               
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  การ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรอง เชิงสร้างสรรค์
อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมากและมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนตามรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.57, S.D. = 0.52) 
 
อภิปรายผล 
  1. จากผลการศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู พบว่า สภาพปัญหา
ในการพัฒนารูปแบบ อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบ             
อยู่ในระดับมาก จึงส่งผลให้ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ชาตรี ฝ่ายคำตา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ การสะท้อนความคิดและการอภิปรายร่วมกัน
ในชั ้นเรียน (ชาตรี ฝ่ายคำตา , 2554) และสอดคล้องกับ จตุพร พงศ์พีระ และปราสาท        
เนืองเฉลิม กล่าวว่าผลการวิจัยที่เกี่ยวกับสมองและการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็น 
ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู ้เรียน
เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์  การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบมี
วิจารณญาณ ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียนต่อไปในชั้นสูงขึ้นเกิดการเพิ่มโอกาสการ
ทำงานในอนาคตการเพิ่มมูลค่าและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในทุกด้าน  (จตุพร 
พงศ์พีระ และปราสาท เนื่องเฉลิม, 2560) 
  2. จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง 
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู พบว่า รูปแบบมี 5 ขั้นตอน เรียกว่า 3P2E MODEL และมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดทำร่างรูปแบบได้วิจัย
เชิงสำรวจในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ จึงก่อให้เกิดการวางแผนและการ
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ตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบ ซึ ่งเป็นการดำเนินการในระยะแรกที ่มี
ความสำคัญ เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้คำตอบที่นำไปสู่การร่าง
ต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้
ประยุกต์รูปแบบตามแนวคิดของ Joyce, B. & Weil, M. มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ที่มาของ
รูปแบบ 2) ขั้นตอนของรูปแบบ 3) ระบบสังคม 4) หลักการแสดงการโต้ตอบ 5) ระบบการ
สนับสนุน (Joyce, B. & Weil, M., 2009) สอดคล้องกับ ช ุล ีกร ยิ ้มส ุด พบว่า ร ูปแบบ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการในการพัฒนาครู 2) กระบวนการพัฒนา และ                
3) การประเมินผล (ชุลีกร ยิ ้มสุด, 2552) สอดคล้องกับ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช พบว่า                
มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจเบื้องต้น 2) เชื่อมโยงประสบการณ์ 3) เรียนรู้อยา่ง
มีปฏิสัมพันธ์ 4) ให้และรับข้อมูลกลับ 5) การทบทวน (พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช , 2547)                 
และสอดคล้องกับ รสริน เจิมไธสง และสําลี ทองธิว พบว่า มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทบทวน
ภายใต้หลักการและเหตุผลตามหลักวิชาการ 2) การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง 3) การปรับ
แผนการสอนใหม่ภายใต้ข้อสรุปอย่างไตร่ตรอง 4) การจัดกิจกรรม และ 5) การประเมินผล
กระทบเชิงคุณค่าต่อผู้เรียนและสังคม (รสริน เจิมไธสง และสําลี ทองธิว, 2556)  
  3. จากผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง           
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู พบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์
อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎี
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Laboskey, V. ได้พัฒนาและค้นคว้ายุทธศาสตรใ์น
คิดไตร่ตรองในการสอน ซึ ่งเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง เชิงสร้างสรรค์ 
(Laboskey, V., 1994) โดยพัฒนามาจากแนวค ิดของ Dewey, J. ซ ึ ่ งม ี เทคน ิคท ี ่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของการคิดไตร่ตรองในการสอน เป็น 2 ขั้นตอน (Dewey, J., 1933) ดังนี้ 1) ให้
ครูได้ฝึกบรรยายและสรุปการเรียนการสอนโดยการทดสอบผู้เรียนและสำรวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับบทเรียนและ 2) ให้ผู้ร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ซึ่งในสถานการณ์
ดังกล่าวครูจะมีการคิดไตร่ตรองในสถานการณ์ที่สร้างขึ้น (Taggart, G. L. & Wilson, A. P., 
2005) สอดคล้องกับ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม (พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช, 2547) และสอดคล้องกับ รสริน เจิมไธสง และสำลี 
ทองธิว พบว่า นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการสอนอย่างไตร่ตรองเชิงวิพากษ์สูง
กว่าก่อนการเรียน โดยนักศึกษาครูมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  รวมทั้ง
การประเมินผลกระทบของวิธีสอนที่ใช้ในการออกแบบการสอนและผลกระทบที่มีต่อสังคม      
(รสริน เจิมไธสง และสําลี ทองธิว, 2556) 
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สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรอง              
เชิงสร้างสรรค์ มี 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) การรับรู้สถานการณ์ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู ้ว ิจัย
กำหนดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ผู้เรียนได้รับรู้และทำการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา 2) การกำหนดกรอบปัญหา โดยผู้เรียนวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดเตรียม
คำตอบที่เป็นไปได้ ผู้เรียนวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหา 4) การตรวจสอบคำตอบอย่างเป็น
ระบบ ผู้เรียนนำแนวทางในการแก้ปัญหาไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การประเมินผล ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการแก้ปัญหาจากสถานการณ์นั้น ๆ จากขั้นตอนดังกล่าวจะส่งผลให้
ผู ้เร ียนมีทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู ้ ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
วิจัย 1.1) การจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ควรมีการจัดสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือ
กระตุ ้นความสนใจของผู ้เรียนและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 1.2) ในการวัดประเมินผล
กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ ควรมีการพัฒนาแบบวัดให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือง่าย
ต่อการนำไปใช้ 2) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจ ัยไปใช้  2.1) ผ ู ้ที ่ เกี ่ยวข้องควรให้
ความสำคัญและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิง
สร้างสรรค์รวมทั้งสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 2.2) ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบ
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรวมถึงการวัดประเมินผล การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
ควรจัดให้เป็นเชิงบวก เพื่อช่วยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นและควรมีการสอนแบบบูรณา
การกับรายวิชาอื่น ๆ 3) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 3.1) ควรนำรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาอื่น ๆ และเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนา 3.2) ควรนำรูปแบบหรือวิธีการสอนที่พัฒนาทักษะอื่น ๆ มาบูรณาการให้เกิด
รูปแบบการเรียนการสอนใหม ่ๆ  
 
เอกสารอ้างอิง 
จตุพร พงศ์พีระ และปราสาท เนื่องเฉลิม. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง

มโนมติที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. วารสารราชพฤกษ์, 15(3), 24-35. 

จิติมา วรรณศรี. (2552). คุณภาพการศึกษากับสมรรถนะของครูที ่พึงประสงค์. วารสาร
ศึกษาศาสตร์, 32(1), 1-5. 

ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2554). วิธีสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอพริล
เรนพริ้นติ้ง. 



318 | Vol.7 No.12 (December 2020)                 ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2563 

ชุลีกร ยิ้มสุด. (2552). การพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญของครูประถมศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. ใน ดุษฎี
นิพนธ์ว ิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช. (2547). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี 
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต. ใน ดุษฎี
น ิพนธ ์คร ุศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต สาขาว ิชาหลักส ูตรและการสอน. จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

พลรพี ทุมมาพันธ์. (2545). ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิด
สะท้อนของครูระดับประถมศึกษา. ใน วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยการศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

รสริน เจิมไธสง และสําลี ทองธิว. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการสอนอย่างไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาครู. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15(2), 26-34. 

อภิกา ปรัชญพฤทธิ์. (2547). การพัฒนาคณาจารย์โดยการส่งเสริมการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์: 
มุมมองของนักทฤษฎีเชิงวิพากษ์และยุคหลังสมัยใหม่. วารสารครุศาสตร์, 32(3), 49-
67. 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (3rd ed.). NY: Harper & 
Collins. 

Dewey, J. (1933). How We Think. New York: D.C. Healt and Company. 
Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. United State: McGraw - 

Hill, Book Company. 
Joyce, B. & Weil, M. ( 2 0 09 ) .  Model of Teaching. ( 8 th ed.). London: Allyn and 

Bacon. 
Laboskey, V. ( 1 9 94 ) .  Development of reflective practice: A study of preserves 

teachers. New York: Teachers College Press. 
Loughran, J. J. ( 1 9 96 ) .  Developing reflective practice: Learning about teaching 

and Learning through modeling. Great Britain: Biddles. 
Taggart, G. L. & Wilson, A. P. ( 2005 ) .  Promoting reflective thinking in teachers. 

(2nd ed.). California: Corwin Press. 



 วารสารมหาจฬุานาครทรรศน์                            Journal of MCU Nakhondhat | 319 

Wescott, A. M. & Smith, J. A. ( 1967 ) .  Creative Teaching of Mathemetics in the 
Elementary School. Boston: Allyn and Bacon, inc. 

 


