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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูเคมี กลุ่มที่ศึกษา

ประกอบด้วยครูเคมี 4 คน ในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จำานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 

2 คน สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดย

การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสังเกตการสอน การตอบแบบสอบถาม และการตรวจ

เอกสารที่ใช้ในการสอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัยเพื่อพิจารณาแนวการสอนของครู  

ผลการศึกษาพบว่า ครูเข้าใจว่าการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการใช้

คำาถามและการใหน้กัเรยีนทำาการทดลอง แตใ่นการสอนจรงิครยูงัใชค้ำาถามปลายปดิและ

มกัจะตอบคำาถามดว้ยตนเอง แมว้า่ครใูหน้กัเรยีนทำาการทดลองเปน็กลุม่แตก่ารมสีว่นรว่ม 

ในการทดลองของนักเรียนยังน้อย ครูประเมินผลการเรียนรู้จากการทำาแบบทดสอบ

และรายงานผลการทดลองเปน็หลกั แสดงวา่การสอนของครยูงัไมส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ ครคูวรมโีอกาสเขา้รว่มการพฒันาการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน

และการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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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.  

คําสําคัญ: การสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การสอนของครูเคมี 

Keywords: Teaching for critical thinking, Chemistry teachers’ teaching

บทนํา (Introduction)
 การสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Teaching for critical 

thinking) เป็นเป้าหมายสำาคัญของการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท., 2544) สอดคล้องกับ 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 (ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่2 พ.ศ. 2545) และหลกัสตูร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณซึง่เปน็การคดิทีซ่บัซอ้นมกีารไตรต่รองอยา่งละเอยีดรอบคอบ 
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อาศัยเหตุผลและหลักฐานประกอบในการตัดสินใจหรือประเมินสิ่งต่างๆ (ศันสนีย์และ

อุษา, 2544; กฤษฐา, 2547) 

 วิชาเคมีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3: สารและสมบัติ

ของสาร เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดขั้นสูง ดังนั้นครูผู้สอนวิชาเคมีต้อง

สามารถสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไร

ก็ตามการศึกษาผลการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยพบว่านักเรียนในระดับชั้นที่

สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตำ่าลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.), 2544) 

นอกจากนีผ้ลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนในภาคกลางพบวา่ มาตรฐานที ่4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จำาเปน็ตามหลกัสตูร และมาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  

รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามมาตรฐาน เฉลี่ยอยู่ในระดับ “ควร

ปรับปรุง” (สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550) 

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนซึ่งเป็นความ

สามารถในการไตร่ตรอง การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและประเมินคุณค่าบน 

พื้นฐานของหลักฐานข้อมูล ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้ 

ผู้เรียนประสบความสำาเร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

(ศันสนีย์และอุษา, 2544) 

 ครเูปน็บคุคลสำาคญัทีม่ผีลตอ่การพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 

แตค่รบูางคนยงัคงเชือ่วา่กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้การใชก้ารคดิเหมาะกบันกัเรยีน

ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูเทา่นัน้ ครจูงึไมใ่ชก้จิกรรมทีเ่นน้ทกัษะการคดิกบันกัเรยีนที่

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตำา่ ซึง่ทำาใหเ้พิม่ความแตกตา่งในทกัษะการคดิระหวา่งนกัเรยีน

ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกบันกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตำา่ (Zohar, 2004; 

Torff and Sessions, 2006) นอกจากนีค้วามรูข้องครเูกีย่วกบัการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิ

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

อยา่งตอ่เนือ่ง แตย่งัมขีอ้จำากดัเรือ่งการอบรมครใูหส้ามารถนำากจิกรรมเหลา่นัน้มาปรบัใช้

ในหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหค้รยูงัคงสอนแบบบรรยายโดยบอกขอ้ความรู ้

ให้นักเรียนโดยตรงซึ่งพัฒนาการคิดของนักเรียนได้น้อย (Zohar and Schwartzer, 

2005)

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจและการสอนของครูเกี่ยว

กบัการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของครผููส้อนวชิาเคมโีรงเรยีนในจงัหวดั

นนทบุรี รวมทั้งปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของครูในการสอนที่ส่งเสริมการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเปน็พืน้ฐานในการออกแบบกจิกรรมการพฒันาการ

สอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูซึ่งเป็นการศึกษาขั้นต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
 รูปแบบการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) ใชว้ธิวีจิยัการ

ศึกษาพหุกรณี (Multiple-case studies) เพื่อทำาความเข้าใจเชิงลึกในบริบทที่ศึกษา

เกีย่วกบัความเขา้ใจและการสอนของครใูนการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ภายใตก้รอบแนวคดิการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หาและการตคีวามหมายจากขอ้มลู (Andrade, 

2009) เกี่ยวกับความเข้าใจและการสอนของครูเคมีในบริบทการสอนที่ส่งเสริมการคิด

อยา่งมวีจิารณญาณ ปญัหาและความตอ้งการพฒันาตนเองในการสอนวชิาเคม ีตรวจสอบ 

คุณภาพงานวิจัยโดยการเก็บข้อมูลจากหลายวิธีในข้อมูลอย่างเดียวกันและให้ผู้ให้

ข้อมูลวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิจัย ด้วยเหตุผลทาง

จริยธรรมผู้วิจัยจึงใช้นามสมมติแทนครูและโรงเรียนที่ศึกษา
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 บริบทที่ศึกษา

 กลุ่มที่ศึกษาเป็นครูผู้สอนวิชาเคมีจำานวน 4 คน จาก 2 โรงเรียนในจังหวัด

นนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนนำ้าใสวิทยาเป็นครูชาย 1 คนและครูหญิง 1 คน และ โรงเรียน

ต้นนำ้าศึกษาเป็นครูหญิงทั้งสองคน ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละโรงเรียนเป็นดังนี้

 โรงเรยีนนํา้ใสวทิยา เปน็โรงเรยีนขนาดใหญพ่เิศษ มนีกัเรยีนจำานวน 2,971 คน 

โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีวินัย คุณธรรม

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูให้มี

ความสามารถในการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิและการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั เปดิสอน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ สพฐ. และ สสวท. โครงการนี้มุ่งเน้น

การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามความสนใจอยา่งเตม็ตามศกัยภาพพรอ้มทัง้ปลกูฝงัใหม้เีจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัย โรงเรียนจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละหนึ่งห้องใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษต่าง

จากห้องเรียนทั่วไป นักเรียนมีกิจกรรมเสริมวิชาการ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การ

ฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ครูที่สอน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาจากการคัดเลือกของโรงเรียนซึ่งครูจะต้องเข้า

รับการอบรมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างสมำ่าเสมอ 

 โรงเรียนต้นนํ้าศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 3,215 คน 

โรงเรียนมีนโยบายมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 

อดออม มคีา่นยิมทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและมลีกัษณะความเปน็ผูน้ำาและผูต้ามทีด่ ีโรงเรยีน

เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนได้จัดตั้งห้องเรียน

โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเน้นการส่งเสริมความ

สามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน โครงการเปิดสอนนักเรียน

ตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1-6 ระดบัชัน้ละหนึง่หอ้ง นกัเรยีนทำากจิกรรมวชิาการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากห้องเรียนทั่วไป เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

สอนเสรมิวนัเสารแ์ละการทำาโครงงานวทิยาศาสตร ์ครผููส้อนนกัเรยีนโครงการนีไ้ดร้บัการ

คัดเลือกจากโรงเรียนซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางวิชาการ และเข้ารับการอบรม

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างสมำ่าเสมอ
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 กรณีศึกษา

 ครอูาทติย ์เพศชายอาย ุ53 ป ีสอนในโรงเรยีนนำา้ใสวทิยา วฒุกิารศกึษาระดบั

ปรญิญาตรสีาขาการสอนเคมแีละระดบัปรญิญาโท สาขาโสตทศันศกึษา มปีระสบการณ์

การสอนวิชาเคมี 5 ปี สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 นอกจากงานสอนแล้ว

ครูทำางานวัดผลประเมินผล งานฝ่ายปกครองนักเรียน หัวหน้าคณะสี และดูแลนักเรียน

ออกค่ายวิทยาศาสตร์นอกโรงเรียน ครูไม่เคยร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยสังเกตการสอนเรื่อง สมการเคมีของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 52 คน เป็นห้องเรียนทั่วไป เรียนวิชาเคมีสัปดาห์ละ 

4 คาบ คาบละ 50 นาที ในห้องเรียนมีชุดโปรเจคเตอร์ใช้ในการสอนและมีห้องเตรียม

สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองอยู่ติดกัน

 ครูตะวัน เพศหญิงอายุ 50 ปี สอนในโรงเรียนนำ้าใสวิทยา วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาการสอนเคมีและระดับปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์  

มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมี 29 ปี สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ครู

รบัผดิชอบงานเกี่ยวกบัการเงินของโรงเรียน ในช่วงสองปีทีผ่า่นมาครไูดเ้ขา้รว่มกจิกรรม

การพฒันาการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนคิ ATLAS และการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการคดิ 

ผู้วิจัยสังเกตการสอนเรื่องความเข้มข้นของสารละลาย นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ จำานวน 37 คน เรียนวิชาเคมีสัปดาห์ละ 3 คาบ และเรียนวิชาเทคนิคการ

ปฏิบัติการเคมี 3 คาบ คาบละ 50 นาที ในห้องเรียนมีตู้หนังสือความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และชุดคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ตให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้ทันที 

ห้องเรียนมีชุดโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการสอน ส่วนการทดลองครูใช้ห้องปฏิบัติการเคมี

ซึ่งใช้เฉพาะนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 ครูเดือน เพศหญิง อายุ 51 ปี สอนโรงเรียนต้นนำ้าศึกษา วุฒิการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรสีาขาเคมแีละระดบัปรญิญาโทสาขาการสอนเคม ีประสบการณก์ารสอนวชิา

เคมี 28 ปี ครูสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และทำาหน้าที่เป็นหัวหน้า

โครงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้

นักเรียน เช่น การจัดสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

การแขง่ขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร ์เปน็ตน้ ผูว้จิยัสงัเกตการสอนเรือ่งสารชวีโมเลกลุของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 26 คน เป็นนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ 
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นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน คละเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ใน

ห้องเรียนมีชุดโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการสอน มีตู้เก็บอุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

 ครูดาว เพศหญิง อายุ 30 ปี สอนโรงเรียนต้นนำ้าศึกษา วุฒิการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรสีาขาการสอนเคม ีประสบการณก์ารสอนวชิาเคม ี3 ป ีครสูอนนกัเรยีนระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 และ 6 นอกจากการสอนครรูบัหนา้ทีเ่ปน็ฝา่ยวดัผลประเมนิผลและ

ดูแลกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้วิจัยสังเกตการสอนเรื่องสมดุลเคมีของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 33 คน เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติครูสอนเคมีใน

หอ้งปฏบิตักิารเคม ีโดยมชีดุโปรเจคเตอรเ์พือ่ใชใ้นการสอนและมอีปุกรณก์ารทดลองทาง

เคมี

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ผูว้จิยัใชเ้ครือ่งมอืหลากหลายเพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในประเดน็เดยีวกนัเพือ่ให้

ไดข้อ้มลูทีม่คีวามนา่เชือ่ถอื โดยเครือ่งมอืวจิยัไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ มกีาร

ทดลองใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนำาไปใช้เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลวิจัย เครื่องมือ

วิจัยที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายเปิด แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสังเกต

การสอน และการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการสอน 

 แบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของ

คร ูจำานวน 8 ขอ้ สอบถามเกีย่วกบัประสบการสอน ภาระหนา้ทีแ่ละแนวคดิเกีย่วกบัการ

สอนเคมี ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูต่อการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ประกอบด้วยคำาถามปลายเปิด 10 ข้อ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความหมายของการคิดอย่าง

มวีจิารณญาณ ความสำาคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การออกแบบการจดักจิกรรม

การเรียนการสอน และปัจจัยที่มีผลต่อการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจัยทดลองใช้แบบสอบถามฉบับนี้กับครูผู้สอนวิชาเคมีจำานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หาและความเหมาะสมของขอ้คำาถาม แลว้ปรบัปรงุแบบสอบถามกอ่น

ให้ผู้ให้ข้อมูลวิจัยตอบแบบสอบถาม

 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการสอน

ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป้าหมายในการสอนวิชาเคมี การเตรียมการสอน 

และการปฏิบัติการสอนของครู และปัจจัยที่มีผลต่อการสอนและสิ่งที่ครูต้องการพัฒนา

ตนเองในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้วิจัยทดลองสัมภาษณ์คร ู
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ผูส้อนวชิาเคมจีำานวน 6 คน เพือ่ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาและความเหมาะสมของ

ข้อคำาถาม แล้วปรับปรุงข้อคำาถามก่อนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลวิจัย

 แบบสังเกตการสอน ผู้วิจัยใช้บันทึกเหตุการณ์ในห้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับ

บริบทการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณขณะครูสอน เช่น 

การนำาเข้าสู่บทเรียน รูปแบบการสอน การใช้คำาถามกระตุ้นการคิด สื่อการสอน และ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น 

 การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการสอน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการ

จดัการเรยีนการสอนของครเูพือ่พจิารณาลกัษณะของใบงาน ลกัษณะกจิกรรมและความ

ยากงา่ยของขอ้คำาถามหรอืกจิกรรมตา่งๆ ในเอกสารเกีย่วกบัการเรยีนการสอนทีน่กัเรยีน

ตอ้งใชค้วามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเพือ่ทำากจิกรรมตา่งๆ โดยเอกสารทีผู่้

วิจัยศึกษา เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ สมุดบันทึกการทดลอง แบบทดสอบ 

ผลงานนักเรียน เป็นต้น ใช้พิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอนของครู 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จากครูผู้สอนวิชาเคมี 4 คน ที่

สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นการ

เลอืกแบบเจาะจงจากการตดิตอ่พดูคยุอยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่งผูว้จิยักบัครผููใ้หข้อ้มลู

วิจัย ผู้วิจัยชี้แจงหลักการและกิจกรรมการวิจัย จากนั้นครูตอบแบบสอบถามความคิด

เห็นเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยสังเกตการสอนของครู

คนละ 4 ครัง้ พรอ้มบนัทกึวดิทีศันแ์ละสมัภาษณห์ลงัการสอน หลงัการสงัเกตการสอนครัง้

สดุทา้ยของครแูตล่ะคนผูว้จิยัสมัภาษณค์วามคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ

สอนของตนเองตลอดภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2552 ใชเ้วลาในการสมัภาษณป์ระมาณ

คนละ 30 นาที

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิเคราะห์แบบข้ามกรณี (Cross-case 

analysis) โดยกำาหนดประเด็นการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากข้อมูล

สองทางคอื จากผูใ้หข้อ้มลูวจิยัผูว้จิยัถอดเทปการสงัเกตการสอนและการสมัภาษณ ์แลว้

อา่นเนือ้หาทัง้หมดเพือ่กำาหนดประเดน็การสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และ

จากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ความเข้าใจการสอนที่ส่งเสริม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป้าหมายในการสอน การเตรียมการสอน การปฏิบัติ
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การสอน (ประกอบด้วยการนำาเข้าสู่บทเรียนและการขึ้นหัวข้อใหม่ รูปแบบกิจกรรมการ

เรยีนการสอน  การใชค้ำาถามหรอืภาษาเพือ่กระตุน้การคดิ  สือ่การเรยีนการสอนและการ

ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน) แลว้วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการสอนของครเูปน็ราย

บคุคลกอ่นแลว้นำามาวเิคราะหข์า้มกรณ ีนอกจากนีผู้ว้จิยัวเิคราะหป์ญัหาในการสอนและ

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก

ข้อมูลที่ศึกษาและการรับรู้ของครู

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.  ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของครูผู้วิจัยจัดกลุ่มความ

เข้าใจการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก ครูอาทิตย์และครู

ดาวซึง่สอนนกัเรยีนหอ้งเรยีนทัว่ไปและมปีระสบการณก์ารสอนวชิาเคมนีอ้ย (5 และ 3 ป ี

ตามลำาดบั) จากการตอบแบบสอบถามของครอูาทติยร์ะบวุา่ “การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

เป็นการตอบคำาถามที่ใช้เหตุผล” ครูดาวตอบว่า “การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการ

เชือ่มโยงความรูร้ะหวา่งวชิาและการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทำาไดโ้ดย

การกำาหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในชัน้เรยีนระหวา่งนกัเรยีนกบัคร”ู ครเูขา้ใจวา่การพฒันาการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ขึ้นกับกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ขึ้นอยู่กับความสนใจของ

นักเรียน เช่น ครูอาทิตย์กล่าวว่า “การส่งเสริมการคิดนะ มันขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะเอา

หรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะได้เขาก็ไม่คิด แต่ถ้าเขาอยากจะได้เขาก็จะคิด 

มนัเนน้คำานวณ มนัตอ้งอธบิาย ไมม่กีารทดลอง มนัเปน็การนำาความรูท้ีเ่ราเรยีนๆ มาแลว้  

เอามาใช้” ซึ่งจะเห็นว่าความเข้าใจการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสอนที่ส่งเสริม

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของครอูาทติยไ์มส่อดคลอ้งกนั เพราะครคูดิวา่การคดิอยา่งมี

วิจารณญาณเป็นการตอบคำาถามที่ใช้เหตุผลแต่แนวคิดเกี่ยวกับการสอนของครูเน้นการ

สอนเนื้อหา การคำานวณมากกว่าให้นักเรียนใช้เหตุผล กลุ่มที่สองครูตะวันและครูเดือน 

สอนนักเรียนห้องเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูมีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมาก 

(29 และ 28 ปีตามลำาดับ) ครูเข้าใจว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิดขั้นสูงมี

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยึดหลักเหตุผล นำาความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ และครูทั้งสอง

กลา่ววา่การสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณควรเนน้ใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
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จรงิ โดยครเูดอืนเนน้วา่ควรเปน็กจิกรรมทีใ่ชเ้วลาไมม่าก เนน้การใชค้ำาถามทีน่กัเรยีนตอ้ง

แสดงเหตุผลในการตอบ แสดงให้เห็นว่าครูทั้งสี่คนมีแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณยังไม่หลากหลายโดยครูเน้นการใช้คำาถาม 

การทำาแบบฝึกหัดและการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  

 2.  การสอนของครูในบริบทที่สอดคล้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ผู้วิจัยวิเคราะห์การสอนของครูโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตการสอน 

การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณา 6 ประเด็น ดังนี้  

เป้าหมายการสอนและการเตรียมการสอน การนำาเข้าสู่บทเรียนและการขึ้นหัวข้อใหม่ 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้คำาถามหรือภาษาเพื่อกระตุ้นการคิด สื่อที่ใช้

ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.1  เป้าหมายการสอนและการเตรียมการสอน

    ครอูาทติยแ์ละครดูาวมเีปา้หมายในการสอนคลา้ยกนัคอืตอ้งการให้

นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการ

สอบแขง่ขนัเปน็หลกั ครไูมไ่ดค้ำานงึถงึการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 

เช่น ครูดาวกล่าวว่า เทอมนี้จริงๆ ไม่มีไฟฟ้าเคมีนะ แต่จับอัดต้องการให้นักเรียนเรียนรู้

เนื้อหาให้มากที่สุด เพื่อที่จะไปสู้กับโรงเรียนอื่น อยากให้เขารู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์

ต่างๆ ในห้องทดลอง ครูอาทิตย์และครูดาวเตรียมการสอนโดยศึกษาเนื้อหาให้แม่นยำา 

ในชั่วโมงการทดลองครูอาทิตย์จะเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีเองส่วนครูดาวให้ตัวแทน

นักเรียนหมุนเวียนกันเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง ครูดาวเตรียมใบความรู ้

และสมุดการทดลองให้นักเรียน

    ครูตะวันและครูเดือนมีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร

โรงเรียนกำาหนดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สามารถทำาการทดลอง 

ทำางานเปน็กลุม่และมทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เชน่ จากการสมัภาษณค์รตูะวนั

กลา่ววา่ เราจะตอ้งทำาใหน้กัเรยีนเปน็ตามตวัชีว้ดัคณุภาพผูเ้รยีนซึง่มุง่พฒันาการคดิของ

เด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีวิจารณญาณ เวลาเด็กไปทำางาน เขาจะมีวิจารณญาณมองออกว่า

ขอ้มลูไหนเปน็ขอ้มลูจรงิหรอืเปน็ขอ้มลูแฝง และเนือ่งจากครสูอนนกัเรยีนหอ้งเรยีนเนน้

วิทยาศาสตร์ครูจึงเตรียมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเป็นหลัก 

บางครั้งครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลองโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้

ความช่วยเหลือ
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  2.2  การนําเข้าสู่บทเรียนและการขึ้นหัวข้อใหม่

    ครูอาทิตย์ขึ้นหัวข้อใหม่ด้วยการบอกเนื้อหาที่ต้องการสอน โดย

เขียนเนื้อหาบนกระดานแล้วบอกขั้นตอนการคำานวณสมการเคมีเลย ครูไม่ใช้กิจกรรม

หรอืคำาถามทีก่ระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน ครดูาวมกันำาเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยการทบทวน

ความรู้เดิม โดยครูเป็นผู้สรุปเนื้อหาและใช้คำาถามแต่ครูมักตอบคำาถามเอง เช่น ครูดาว

กล่าวว่า ถ้าพูดถึงสมดุลเคมีต้องพูดถึงสมการเคมีก่อน องค์ประกอบของสมการเคมีมีที่

สำาคัญสามอย่าง คืออะไรบ้างคะ? สามอย่าง สารตั้งต้น ลูกศร และสารผลิตภัณฑ์ เช่น 

A + B -- > C + D เห็นจากลูกศรจะรู้เลยว่าทิศทางของปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือย้อน

กลบั ไปขา้งหนา้รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ครตูะวนันำาเขา้สูบ่ทเรยีนและขึน้หวัขอ้ใหมโ่ดยใชค้ำาถาม  

เช่น ถ้าครูให้เตรียมนำ้าเชื่อมแต่ละกลุ่มเตรียมมา ความหวานจะเท่ากันไหม? (นักเรียน

ตอบ ไม่เท่ากัน) แต่ถ้าครูต้องการให้นำ้าเชื่อมของทุกกลุ่มหวานเท่ากันหมดต้องทำายังไง?  

ต้องบอกว่าใส่นำ้าเท่าไหร่? ใส่นำ้าตาลเท่าไหร่? นั่นคือการบอกปริมาณของตัวละลายใน

สารละลายเนี่ยเรียกว่า ความเข้มข้นในรายละเอียด จะเรียนใน ม.5 เทอม 2 ตอนนี้แค่

ปูพื้นเอาง่ายๆ ส่วนครูเดือนนำาเข้าสู่บทเรียนและขึ้นหัวข้อใหม่โดยถามทบทวนความรู้

ของนักเรียนแต่มักเป็นคำาถามปลายปิด เช่น นักเรียนจำาได้นะคะว่าเรามีวัตถุดิบที่เป็น

ก๊าซธรรมชาติกับนำ้ามันแล้วเราเอาวัตถุดิบนั้นไปสร้างเป็นมอนอเมอร์ซึ่งมันก็จะเป็น

อตุสาหกรรมขัน้อะไรคะ (นกัเรยีนตอบ ขัน้ตน้) ขัน้ตน้จากนัน้กเ็อามอนอเมอรท์ีไ่ดม้าผลติ

เป็นพอลิเมอร ์จะเห็นว่าครูทั้งสี่คนนำาเข้าสู่บทเรียนและขึ้นหัวข้อใหม่โดยการใช้คำาถาม 

แต่ส่วนใหญ่เป็นคำาถามปลายปิดเน้นความรู้ความจำาและครูมักเป็นผู้ตอบคำาถามเองซึ่ง

ยังไม่กระตุ้นการคิดของนักเรียนมากนักเพราะคำาถามที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนได้ดี

ควรเปน็คำาถามปลายเปดิไมม่คีำาตอบทีต่ายตวัและใชเ้หตผุลเชงิวทิยาศาสตรใ์นการตอบ 

(Zohar and Schwartzer, 2005)  

  2.3  รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

    ครอูาทติยใ์ชก้ารสอนแบบบรรยายเปน็หลกัโดยเขยีนสมการเคมบีน

กระดานแล้วบอกขั้นตอนการแก้โจทย์สมการปฏิกิริยาเคมีพร้อมแสดงวิธีการเป็นลำาดับ

ขั้นตอนโดยนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มและเขียนเนื้อหาตามครู ครูถามคำาถามนักเรียนทั้งห้อง

ไม่ระบุเป็นรายบุคคล แต่นักเรียนไม่ตอบและครูไม่มีระยะเวลารอคำาตอบ ครูมักตอบ

คำาถามดว้ยตนเอง หรอืครถูามยำา้นกัเรยีนถงึจะตอบ เชน่ เมือ่รูโ้มลหาอะไรได?้ เมือ่รูโ้มล
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หาอะไรได?้ หาอะไรได?้ (นกัเรยีนตอบ หามวล) ในชัว่โมงทำาการทดลองครเูตรยีมอปุกรณ์

และสารเคมทีีใ่ชใ้นการทดลองและใหน้กัเรยีนอา่นวธิกีารทดลองในตน้ชัว่โมง จากนัน้ครู

บอกขั้นตอนการทดลองแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำาการทดลอง ครูนำาอภิปรายผลการ

ทดลองตามผลในหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่สรปุความสมัพนัธข์องตวัแปร ครไูมไ่ดน้ำาผลการ

ทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาใช้ในการอภิปราย และครูให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัดใน

หนังสือเรียนทุกครั้งหลังการสอน 

    ครูดาวสอนแบบบรรยายสลับกับการทำาการทดลอง ครูบรรยาย

เนื้อหาก่อนแล้วให้นักเรียนทำาการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหานั้นในชั่วโมงถัดไป ครูบอก 

ขั้นตอนการทดลองเป็นลำาดับขั้น บางครั้งครูบอกผลการทดลองก่อนที่นักเรียนทำาการ

ทดลอง ขณะครใูหน้กัเรยีนทำาการทดลองมนีกัเรยีนเพยีง 6-8 คน ชว่ยกนัทำาการทดลอง 

สว่นนกัเรยีนคนอืน่จะเขยีนสมดุบนัทกึการทดลองเกีย่วกบัทฤษฎแีละวธิกีารทดลอง ชว่งนี ้

ครูจะเดินดูการทำางานของนักเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนนำาผลการทดลองจากเพื่อน

ที่ทำาการทดลองมาสรุปและตอบคำาถามหลังการทดลอง ครูให้นักเรียนส่งสมุดบันทึก

การทดลองในวันถัดไปโดยไม่มีการสรุปหรืออภิปรายผลหลังการทดลองร่วมกันในห้อง

    ครตูะวนัสอนโดยการบรรยายสลบัการทำาการทดลอง และใหน้กัเรยีน

นำาเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม ระหว่างการสอนครูมักแนะนำาการปฏิบัติ

ในการเรียน เช่น จากที่นักเรียนได้ทำาการทดลองครั้งที่แล้วแสดงว่านักเรียนไม่วางแผน

มาก่อนจริงๆ นักเรียนต้องอ่านการทดลองล่วงหน้าแล้วค่อยมาถามถ้าไม่เข้าใจ อีกอย่าง

ทักษะการแก้ปัญหา พอนักเรียนเจอว่าอุปกรณ์บางอย่างไม่มี นักเรียนต้องคิดละจะแก้

ปัญหาอย่างไรใช้อะไรแทนได้ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยขออาสาสมัคร

นักเรียนออกมาสาธิตการใช้อุปกรณ์การไทเทรต ในชั่วโมงการทดลองครูนำาอภิปราย

ขั้นตอนการทดลองและให้นักเรียนซักถามข้อที่สงสัยก่อนลงมือทำาการทดลอง ระหว่าง

ทำาการทดลองครเูดนิดกูารทำาการทดลองของนกัเรยีนแตล่ะกลุม่ จากนัน้รว่มกนัอภปิราย

ผลการทดลองรว่มกนั ครใูหน้กัเรยีนนำาเสนอจากการศกึษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบ

หมายซึ่งนักเรียนนำาเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม เช่น เกมโชว์ การถาม

ตอบปัญหา และการแสดงละคร เป็นต้น

    ครเูดอืนสอนแบบบรรยายและการทำาการทดลอง ครใูชส้ือ่เพาเวอร์

พอยต์ประกอบการบรรยาย ครูใช้คำาถามระหว่างสอนแต่มักเป็นคำาถามปลายปิด เช่น 
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นักเรียนรู้ว่าโปรตีนเราพบได้ที่ไหนคะ (นักเรียนตอบ เนื้อสัตว์ นม ไข่) องค์ประกอบย่อย

สุดของโปรตีน คืออะไรคะ (นักเรียนตอบกรดอะมิโน) ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องโปรตีน เรา

มาทบทวนความรูเ้รือ่งกรดอะมโินกบัพนัธะเพปไทดก์อ่นซึง่ธาตทุีเ่ปน็องคป์ระกอบหลกั

ของกรดอะมิโนมีอะไรบ้างคะ C H O N จำาง่ายๆ คือ ชอน ในชั่วโมงทำาการทดลอง ครูให้

นักเรียนนำาวัสดุที่ใช้ในการทดลองมาเองบางส่วน เช่น ไข่ นม นำ้าผลไม้ เพื่อศึกษาวิธีการ 

ทดสอบสารชีวโมเลกลุ นักเรียนทำาการทดลองและบนัทกึผลการทดลองของกลุม่ตนเอง 

หลังการทดลองครูนำาอภิปรายผลการทดลองโดยใช้ผลการทดลองของนักเรียนมาใช้ใน

การอภิปรายผล 

    ครูทั้งสี่คนใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลักใช้คำาถามระหว่างการ

สอนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประนอมและวรรณทิพา (2552) ที่ว่าครูเคมีใช้การ

สอนแบบบรรยายเปน็หลกั บางครัง้ครใูหน้กัเรยีนทำาการทดลองและทำากจิกรรมกลุม่แต่

ยังขาดการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เน้น

การใช้เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุน และนักเรียนทำาการทดลองตามขั้นตอนในหนังสือ

แบบเรยีน หรอืครบูอกผลการทดลองกอ่นนกัเรยีนทำาการทดลองซึง่เปน็เพยีงการพสิจูน์

ข้อความรู้ที่ครูบอกนักเรียนไปแล้ว นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปและอภิปรายผลการ

ทดลองน้อย จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนของครูยังไม่กระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมี

วิจารณญาณมากนัก ครูควรเน้นการถามด้วยคำาถามปลายเปิด การอภิปรายกลุ่มย่อย 

การลงมือปฏิบัติ การเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริงและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายมากขึ้น (Barak, Ben-Chaim, and Zoller. 2007) 

  2.4  การใช้คําถามหรือภาษาเพื่อกระตุ้นการคิด

    ครูเน้นการใช้คำาถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมและให้นักเรียนติดตาม

เนื้อหาระหว่างเรียนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ครูใช้คำาถามภาพรวมทั้งห้อง ไม่เรียกตอบเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม และครูมักตอบคำาถามเองไม่มีช่วงเวลารอคำาตอบจากนักเรียน 

เช่น ขณะที่ครูอาทิตย์อภิปรายผลการทดลองความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตร

ของแกส๊โดยการกดและดงึหลอดฉดียา ครกูลา่ววา่ ถามวา่อากาศมนัไปไหนไหม ไมห่าย

เพราะปิดปากหลอดฉีดยาไว้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมวลจากเดิม 4 cm3 เมื่อเรากดลงไปให้

เหลือ 2 cm3 ปริมาณของอากาศยังคงเดิมนะ แต่ว่าปริมาตรมันเปลี่ยนไป ส่วนครูดาว 

ครตูะวนัและครเูดอืนใชค้ำาถามทัง้รายบคุคลและถามทัง้หอ้งเรยีน บางครัง้นกัเรยีนตอบ
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ผดิครดูาวจะบอกทนัทวีา่ผดิและครไูมถ่ามเหตผุลหรอืใหน้กัเรยีนอธบิายวา่ทำาไมถงึตอบ

อยา่งนัน้ ซึง่การใหน้กัเรยีนบอกเหตผุลของคำาตอบของเขาเปน็การฝกึใหน้กัเรยีนใชค้วาม

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบการ

ตอบคำาถามอย่างสมเหตุสมผล ส่วนครูตะวันและครูเดือนใช้คำาถามเป็นระยะขณะสอน 

ครเูหน็วา่การใชค้ำาถามระหวา่งสอนเปน็การประเมนิความรูแ้ละกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจ

กิจกรรมในชั้นเรียน บางครั้งครูรอให้นักเรียนตอบคำาถาม เช่น ครูตะวันอธิบายวิธีการ

คำานวณความเขม้ขน้ของสารละลายโดยการเทยีบบญัญตัไิตรยางคด์งันี ้ขอ้มลูตวัแรกทีค่รู

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 จะเห็นว่าครูทั้งสี่คนยังขาดทักษะการใช้คำาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนแสดง

ความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์และใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และครูใช้คำาพูดหรือ

ภาษาที่ชักชวนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นน้อย

  2.5  สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

    สือ่การสอนทีค่รอูาทติยใ์ชเ้ปน็หลกัคอืหนงัสอืเคมขีอง สสวท. ครดูาว 

ครูตะวันและครูเดือนใช้ใบความรู้และใบงานประกอบการสอนโดยยึดหลักเนื้อหาตาม

หนงัสอืเคมขีอง สสวท. ครทูัง้สีค่นใชอ้ปุกรณก์ารทดลองซึง่โรงเรยีนทัง้สองมวีสัดอุปุกรณ์

ที่ใช้ในการทดลองอย่างเพียงพอ ครูเดือนใช้สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย ครู

ตะวันใช้สื่อที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น เช่น ใช้ลูกโป่งแทนโครงสร้างโมเลกุลของสาร

โคเวเลนต์อย่างไรก็ตามสื่อการสอนหลักที่ครูทั้งสี่คนใช้คือหนังสือเรียนใบความรู้และ

วัสดุอุปกรณ์การทดลอง แต่นักเรียนยังมีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการสอนน้อย

และการใช้สื่อการสอนเหล่านั้นในกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนใช้การ

คิดอย่างมีวิจารณญาณหรือทักษะแก้ปัญหาน้อย

  2.6  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

    ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบ แบบฝึกหัด 

และรายงานการทดลองเป็นหลัก ส่วนมากเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจทั้งแบบ

ปรนัยและอัตนัย ครูตะวันและครูเดือนประเมินการทำากิจกรรมกลุ่ม ทักษะการทดลอง 

การตอบคำาถามหลงัการทดลอง ครตูะวนัประเมนิการใชอ้ปุกรณก์ารทดลองของนกัเรยีน
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ถา้นกัเรยีนใชไ้มถ่กูตอ้งครจูะแนะนำาชว่งหลงัการทดลองแลว้สงัเกตวา่ครัง้ถดัไปนกัเรยีน

ใช้ถูกต้องหรือไม่ ครูเดือนให้นักเรียนประเมินการทำางานกลุ่มของตนเองและกลุ่ม

เพื่อนถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะนักเรียนต้อง

วิเคราะห์เพื่อตัดสินและประเมินค่าและครูจัดสอบทักษะการปฏิบัติการทดลองโดยให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลอง ทำาการทดลองและนำาเสนอผลการทดลองใน

เวลาที่กำาหนด ครูทั้งสี่คนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เช่น ความ

กระตอืรอืรน้และการมสีว่นรว่มกจิกรรมโรงเรยีน เปน็ตน้ แตค่รไูมไ่ดค้ำานงึถงึการประเมนิ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 

 3. ปญัหาและความตอ้งการพฒันาตนเองของครใูนการสอนทีส่ง่เสรมิการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ครูมีความเห็นว่าปัญหาในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

มีหลายปัจจัย ครูอาทิตย์ ครูตะวันและครูดาวมองว่าเนื้อหาที่ต้องสอนมีปริมาณมากใน

ขณะทีม่เีวลาจำากดัและโรงเรยีนมกีจิกรรมทีน่กัเรยีนตอ้งเขา้รว่มเสมอซึง่เบยีดบงัเวลาใน

การสอนดว้ย ครอูาทติยแ์ละครดูาวมองวา่ตวันกัเรยีนเปน็ปจัจยัสำาคญันกัเรยีนขาดความ

ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นพัฒนาการคิดของตนเอง รวมทั้งนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่แน่นครู

ตอ้งทบทวนความรูท้ีน่กัเรยีนเคยเรยีนมาแลว้อยูเ่สมอในการอธบิายเนือ้หาทีส่อนแตล่ะ

เรือ่ง ครตูะวนัเหน็วา่กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เทคนคิการสอนของครมูผีลตอ่การคดิอยา่ง

มวีจิารณญาณ นอกจากนีค้วามคาดหวงัของผูป้กครองตอ่ตวันกัเรยีนมผีลตอ่การจดัการ

เรียนการสอนของครู ครูเดือนระบุว่าภาระงานนอกจากงานสอนและนักเรียนได้ผลการ

ทดลองไม่เป็นตามทฤษฎีหรือเนื้อหาตามหนังสือทำาให้ยากต่อการสอนให้นักเรียนเข้าใจ

และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Torff และ Sessions 

(2006) ที่ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครูในการใช้หรือไม่ใช้กิจกรรมการ

เรยีนการสอนทีเ่นน้การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คอื ตอ้งการใหน้กัเรยีนสอบไดค้ะแนนสงู 

พิจารณาความรู้เดิมของนักเรียน ข้อจำากัดของเวลา ความคาดหวังของผู้ปกครองและ

ระดับความสามารถของนักเรียน 

  ผู้วิจัยพบว่าปัญหาสำาคัญในการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของครูคือ ครูไม่เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ เช่น จากการสัมภาษณ์ครูบอกว่าครูสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณโดยการถามและให้ทำาการทดลอง แต่จากการสังเกตการสอนครูใช้คำาถาม

ปลายปดิและถามความรูค้วามจำาเปน็หลกั หรอืบางครัง้ครบูอกและอธบิายผลการทดลอง

ให้นักเรียนก่อนนักเรียนลงมือทำาการทดลอง หรือครูให้นักเรียนเขียนรายงานผลการ

ทดลองสง่โดยไมใ่หน้กัเรยีนรว่มอภปิรายผลหลงัการทดลอง นอกจากนีเ้ปา้หมายในการ

สอนของครูที่เน้นการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน ครูตะวันและ

ครูดาวกล่าวว่ามีเป้าหมายในการสอนที่จะพัฒนาการคิดให้นักเรียนแต่ในการสอนจริง

กิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมการพัฒนาการคิดให้นักเรียนมากนัก เช่น ครูใช้

เทคนคิการถามคำาถามแตเ่นน้คำาถามปลายปดิและครมูกัตอบคำาถามเอง นกัเรยีนทำางาน

เปน็กลุม่แตก่ารรว่มอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ในกลุม่และระหวา่งกลุม่มนีอ้ย หรอื

นกัเรยีนทำาการทดลองแตท่ำาตามขัน้ตอนในหนงัสอืและมสีว่นรว่มในการอภปิรายหรอืแก้

ปัญหาเกี่ยวกับการทดลองน้อย 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ผลจากการศกึษาความเขา้ใจและการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของครผููส้อนวชิาเคม ี4 คน โดยการสมัภาษณ ์การสงัเกตการสอน การตอบแบบสอบถาม

และการตรวจเอกสารเกีย่วกบัการสอน สรปุไดว้า่ครทูกุคนเหน็วา่การสอนทีส่ง่เสรมิการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสำาคัญ และครูเห็นว่าการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วจิารณญาณควรเปน็กจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เรยีนรูผ้า่นการทำากจิกรรม

กลุ่ม และการใช้คำาถามที่ให้นักเรียนบอกเหตุผลด้วย 

 ครูสองคนที่มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีน้อยและสอนนักเรียนห้องเรียน

ทั่วไปมุ่งที่จะสอนให้นักเรียนมีความรู้ตามเนื้อหาเป็นหลักเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน ครู

จงึเตรยีมการสอนโดยอา่นทบทวนเนือ้หาและใชก้ารสอนแบบบรรยายเปน็หลกั นกัเรยีน

ทำาการทดลองตามขั้นตอนในหนังสือและบางครั้งครูบอกผลการทดลองก่อนนักเรียน

ทำาการทดลอง  การอภปิรายผลการทดลองและสรปุผลการทดลองสว่นใหญค่รเูปน็ผูพ้ดู

ซึง่ไมไ่ดพ้จิารณาหรอืเปรยีบเทยีบผลการทดลองของนกัเรยีน ทำาใหน้กัเรยีนไมไ่ดฝ้กึการ

วิเคราะห์ อภิปรายและการคิดเพื่อสรุปผลจากข้อมูลหรือหลักฐานจากการทดลองเป็น

หลกั ครปูระเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจากแบบฝกึหดั แบบทดสอบ และการรายงาน

ผลการทดลอง ครไูมไ่ดป้ระเมนิทกัษะการทำาการทดลองหรอืประเมนิกระบวนการทดลอง 
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การทำางานเป็นกลุ่มและทักษะการคิดของนักเรียน 

 ส่วนครูอีกสองคนซึ่งมีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากและสอนนักเรียน

หอ้งเรยีนเนน้วทิยาศาสตรม์เีปา้หมายใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะตามหลกัสตูรรวมทัง้ 

การส่งเสริมการคิด ครูจึงเน้นการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้

ฝึกทักษะการทดลองและการทำางานเป็นกลุ่ม ครูมักใช้คำาถามเพื่อทบทวนความรู้เดิม 

แต่ส่วนใหญ่ครูจะตอบคำาถามเองหรือรอคำาตอบจากนักเรียนแต่มักเป็นคำาถามความรู้

ความจำา สื่อการสอนส่วนใหญ่เป็นใบความรู้ สมุดบันทึกการทดลองและวัสดุอุปกรณ์

การทดลอง ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากแบบทดสอบ สังเกตการทำาการ

ทดลองและแกป้ญัหาขณะปฏบิตักิารทดลอง การทำางานกลุม่ ใหน้กัเรยีนประเมนิตนเอง

และประเมนิเพือ่นถอืเปน็การฝกึทกัษะการวเิคราะหเ์พือ่ตดัสนิและประเมนิทีต่อ้งใชก้าร

คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

 อย่างไรก็ตามครูทั้งสี่คนควรได้เข้าร่วมการพัฒนาการสอนที่ส่งเสริมการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและใช้

สือ่การสอน การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการพฒันาความรูด้า้นเนือ้หาวชิาเคม ีขอ้มลู

จากการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัจะนำาไปออกแบบกจิกรรมเพือ่พฒันาการสอนของครใูนขัน้ตอ่ไป
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