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บทคัดย่อ
การพัฒนารปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรยีนรู ้

แบบเปิด (Open Approach) ในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัศึกษา
ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันารปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด 
และ 2) ศึกษาผลการใช้รปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเปิด  
กลุม่เป้าหมายเป็นนกัศึกษา จ�านวน 4 คน นักเรียนช้ันทีนั่กศึกษาปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 4  
ห้องเรยีน จ�านวน 141 คน  ครพูีเ่ลีย้งประจ�าวชิา จ�านวน 2 คน และอาจารย์นเิทศก์ จ�านวน 2 คน ตวัแปร
ทีศ่กึษาได้แก่ รปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิดและผลการใช้รปูแบบ
กระบวนการศกึษาชัน้เรียนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิดในด้านทกัษะการคิด ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

สรุปผลการศึกษา
(1) ผลของการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนรู ้

แบบเปิด ในกลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัศกึษาปฏบิตักิารสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาสงัคมศกึษา พบว่า รปูแบบของการสอนซึง่ใช้การพฒันาด้วยกระบวนการ
วิจัย (R&D) มีขั้นตอน ดังนี้
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ขัน้ที ่1 ขัน้น�าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem) 
ขัน้ที ่2 ขัน้การเรียนรูด้้วยตนเองของนกัเรยีน (Students’ self learning through problem 

solving) 
ขัน้ที ่ 3 ขัน้การอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้เรยีนและเปรยีบเทยีบ (Whole class discussion  

and comparison) 
ขัน้ที ่4 ขัน้การสรปุโดยการเชือ่มโยงแนวคดิของนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน (Summarization 

through connecting students’ ideas emerged in the classroom)
(2)  ผลจากการศกึษาโดยใช้การศึกษาชัน้เรยีนและการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิดของนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทั้ง 4 คน
ซึ่งสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 2.1  ผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ�านวน 2 
ห้องเรยีน ห้องเรียนที ่1 พบว่า มีจ�านวนนักเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลีย่คดิเป็น
ร้อยละ 94.38 ห้องเรยีนที ่2 พบว่า มจี�านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ ร้อยละ 97.14 และมคีะแนนเฉลีย่ 
คิดเป็นร้อยละ 92.50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนที่ 1   
พบว่า มจี�านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 และมคีะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 73.52  
และห้องเรยีนที ่ 2 พบว่า มีจ�านวนนกัเรียนทีผ่่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.22 และมีคะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 70.64

 2.2 ด้านทกัษะการคิดของนักเรยีนทัง้ 4 ห้องเรียน ท่ีนกัศกึษาปฏบิตักิารสอนได้ท�าการ 
วิจยั พบว่า ผลคะแนนทกัษะการคดิโดยใช้การวจัิด้วยการศกึษาชัน้เรียน (Lesson Study) 
และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 
ปีที ่ 1 ห้องเรยีนที ่ 1 มจี�านวนนกัเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมทีกัษะการคดิวเิคราะห์ 
ร้อยละ 77.42 ส่วนทกัษะการคดิวเิคราะห์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ห้องเรยีนท่ี 2 มจี�านวนนกัเรยีนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 77.14 และมีคะแนนทกัษะการคิดวเิคราะห์ร้อยละ 73.90 คะแนน ทักษะการคดิวิเคราะห์ 
ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 ห้องเรยีนที ่1 พบว่า มจี�านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14  
และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 73.04 ส่วนคะแนนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 มีจ�านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.22  
และมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 75.27

ค�าส�าคัญ: 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 
7th 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 
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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�า
การพฒันาคนเพือ่เตรยีมความพร้อมเป็นเรือ่งส�าคัญโดยเฉพาะการเตรยีมความพร้อมใน

ด้านการศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดให้การจดัการศึกษาต้องยดึหลักว่าผู้เรยีน 
ทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถอืว่าผูเ้รียนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ กระบวนการ 
จดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ จดัเนือ้หาสาระและกจิกรรม 
ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 
ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรูม้าใช้ 
เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา จัดกจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบัิตใิห้ท�าได้  
คดิเป็น ท�าเป็น สถานศกึษาจงึจัดกระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นการฝึกทกัษะการคิด เพราะการคิด
เป็นเรือ่งท่ีส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการด�ารงชีวิตในสงัคมทีซ่บัซ้อน กระบวนการคดินบัว่า
เป็นสิง่ส�าคญักว่าเนือ้หา และเป็นสิง่ทีค่รจูะต้องพฒันาข้ึนในตวันกัเรยีนให้ได้ (ชาญชยั  อนิทรประวตัิ 
และคณะ, 2534) นอกจากนัน้ยคุปัจจบุนัเป็นยคุศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุแห่งการแข่งขันทางสังคม
ค่อนข้างสงู ส่งผลต่อการปรบัตวัให้ทดัเทยีมและเท่าทนักบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในบรบิท 
ทางสงัคมในทุกมติริอบด้าน ดงันัน้การเสรมิสร้างองค์ความรู ้ (Content Knowledge) ทกัษะ
เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทนั  
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(Literacy) จึงเป็นตวัแปรส�าคญัทีเ่กดิขึน้กบัตวัผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้ยคุสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที ่21 นีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระแสการปรบัเปล่ียนทางสังคมทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษ
ที ่21 ซ่ึงเป็นยคุแห่งความเป็นโลกาภวิตัน์ (The Globalization) ท่ีได้เกดิววัิฒนาการความก้าวหน้า
ทกุๆ มติเิป็นไปอย่างรวดเรว็และรนุแรง ส่งผลต่อวถิกีารด�ารงชวิีตของสงัคมอย่างทัว่ถงึ ดงันัน้ 
การก�าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น  
เป็นส่ิงทีท้่าทายศกัยภาพและความสามารถของมนุษย์ท่ีจะสร้างนวตักรรมทางการเรียนรู้ในลกัษณะ
ต่างๆ ให้เกิดขึน้ (สรุศกัดิ ์ ปาเฮ, 2555)

ในการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ 
ผูเ้รยีนมคีวามรู้ความเข้าใจการด�ารงชวิีตของมนษุย์ ทัง้ในฐานะปัจเจกบคุคลและการอยูร่่วมกนั 
ในสงัคม การปรบัตวัตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรพัยากรทีมี่อยูจ่�ากดั เข้าใจถงึการพฒันาการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  
มคีวามอดทน อดกลัน้ ยอมรบัความแตกต่างและมคีณุธรรม สามารถน�าความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ด�าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองชาตแิละสงัคมโลก (ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  
ซึง่สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาผู้เรียน
โดยเฉพาะทางด้านการคดิและก�าหนดไว้เป็นสมรรถนะท่ีส�าคญัของผูเ้รียน ด้วยถอืว่าเป็นทกัษะ
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างความรูแ้ละการน�าความรูไ้ปใช้ในชวีติได้อย่างมคุีณภาพ (ส�านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553) ดงันัน้การคดินบัเป็นสิง่ส�าคญัต่อมนษุย์ เพราะการคิดเป็นกระบวน
การทางสมองของมนษุย์ซึง่มศีกัยภาพสงูมาก เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของการเรยีนรู ้การท�าให้
นกัเรียนสามารถคดิเป็น รู้วธิคีดิ เผชญิปัญหาและหาวธิกีารแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในวงการศึกษา (ทศินา  แขมมณ,ี 2542) 

แต่ปัจจุบันคนไทยแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้าน
สติปัญญา คุณภาพการศึกษาผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก ระดับเชาว์ปัญญา 
มค่ีาเฉลีย่ลดลงจาก 91 เป็น 88 ในช่วงปี 2550-2552 (องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ที ่90-110) 
เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสมวัยมสีดัส่วนลดลงจากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 67.0  
ส่วนเดก็วยัเรยีน มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนต�่ากว่าร้อยละ 50.0 และมาตรฐานความสามารถ 
ของผู้เรียนในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต�่า 
(ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ม.ป.ป.) สอดคล้องกบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 ด้านผู้เรียนก�าหนด 
ให้ผูเ้รยีนต้องมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 18.12 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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คิดอย่างมีวิสัยทัศน์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ พบว่า ความสามารถประเมินค่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณา
ข้อด ีข้อเสยี ความผดิ ระบสุาเหต ุผลการค้นหาค�าตอบเลอืกวธีิและมีปฏภิาณในการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจได้อย่าสันติ และมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับต�่ามาก (18.74%) รองลงมา
คือ ความสามารถในการจ�าแนกข้อมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด (26.24%) มีการ
คิดริเริ่ม มีจินตนาการ มีความสามารถในการคาดการณ์และก�าหนดเป้าหมายได้ (36.74%) 
ซึ่งเป็นมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ควรเร่งปรับปรุงและพัฒนา (ส�านักงานวิชาการและมาตรฐาน
ทางการศึกษา, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2540) ที่กล่าวว่า การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการคิดยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
เน้นเนือ้หา ความรู ้ความจ�า มากกว่าการฝึกปฏิบัตเิพ่ือน�าไปใช้ในชวีติตนเอง เนือ่งจากการจดัการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นความรู้ความจ�า ครูจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ถ่ายทอดเนื้อหาให้ครบ 
ตามที่หลักสูตรก�าหนดไว้ ไม่ได้เน้นกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย ท�าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่อยากเรียนและขาดความสามารถในการใช้ทกัษะการคดิวิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนต�า่ โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่มกัจะสอนองิต�าราต่างๆ 
มากกว่าทีจ่ะจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผู้เรยีนมีความรูค้วามสามารถตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด หรอือกีนยั
หนึ่งครูผู้สอนมักจะคิดว่าในวิชาที่รับผิดชอบ ตนจะสอนอย่างไรมากกว่าจะคิดว่าจะให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างไร (เฉลิม ฟักอ่อน, 2552) 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของการ 
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ที่ด�าเนินไปในห้วงเวลาปัจจุบันนี้นั้น 
กล่าวกันว่าการศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส�าคัญท่ีสังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับตา
มองในกระบวนทัศน์ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ซึ่งก็คง
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองใน
ปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มติสิ�าคญั ได้แก่ การปฏริปูนกัเรยีนยคุใหม่ การปฏริปู
ครยูคุใหม่ การปฏริปูโรงเรยีนหรอืแหล่งเรยีนรูยุ้คใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุค
ใหม่ ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูป 
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ดังกล่าว ส�าหรับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนา
คณุภาพครยูคุใหม่นัน้ ได้มข้ีอเสนอแนะในเชงิยทุธศาสตร์ของการปฏริปูครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้เสนอแนะไว้ท้ังนี้เพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจ
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ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์และ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะขณะเดียวกันสามารถ
พัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพท่ีเข้มแข็ง บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก�าลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพครูภาย
ใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานี้นับได้ว่าเป็นบทบาทและภารกิจส�าคัญที่ท้าทาย
เป็นอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของ
ศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู ทั้งนี้คงสืบเนื่องมาจากสภาพทางบริบทรอบด้านที่ส่งผลกระ
ทบ ต่อการเปลีย่นแปลงและพฒันาโดยเฉพาะในด้านการจดัการศกึษาของยคุปฏิรปูในทศวรรษ
ทีส่องนีเ้ป็นอย่างมาก ซึ่งมีดัชนีบ่งช้ี (Indicators) หลายประการที่บ่งบอกและสะท้อนผลให้
ทราบทั้งที่เป็นภาพในเชิงบวกและลบควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ (Output) ที่เกิด
กับผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษาซ่ึงก็หมายถึงผู้เรียนนั่นเองที่เป็นสิ่งบ่งบอกหรือเป็น
สญัญาณของการสะท้อนภาพดงักล่าวออกมาสูส่งัคมจากกระแสของการปฏิรปูการศกึษาของไทย 
ในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นการตอบโจทย์ส�าคัญที่สังคมโดยรวมต่างมุ่งเป้าหมายกลุ่มใหญ่
ไปที่ “ครูอาจารย์” ในด้านประสิทธิภาพและศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนให้กับ 
ผูเ้รยีน โดยมอิาจหลกีเลีย่งหรือปฏเิสธความรับผดิชอบเหล่านีไ้ด้ ดังน้ันมาตรการและแนวทางของ
การยกระดบัการพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพของวชิาชพีแห่งความเป็นครจูงึถกูก�าหนดขึน้ 
ในหลากหลายกลยทุธ์เพือ่น�ามาซ่ึงความส�าเรจ็ของการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องในปัจจบุนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับต่างๆ จะเป็นประเด็นส�าคัญของ
การสร้างประสิทธิภาพในการพฒันาศาสตร์แห่งความเป็นครใูห้บรรลผุล สอดรบักบัสถานการณ์ 
และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้ก้าวไปในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555) 

ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียน หากครูใช้วิธีการการศึกษา 
ชัน้เรียน ซึง่เป็นนวัตกรรมแนวทางหนึง่จะสามารถพฒันาผูเ้รยีนได้ นวตักรรมการศึกษาชัน้เรียน
เป็นนวตักรรมทีเ่ป็นรูปแบบหลกัในการพฒันาวชิาชพีครทูีไ่ด้รบัการพฒันาและใช้ในประเทศญีปุ่น่
มาแล้วประมาณ 130 ปีมาแล้ว และได้มีการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอน 
อกีวธิหีนึง่ เพราะมีการปรบัปรงุและพฒันาอยูต่ลอดเวลา (Lewis & Perry, 2003 อ้างถงึใน  
นภาพร  วรเนตรสดุาทพิย์, 2552) นอกจากนีย้งัจะช่วยในการพัฒนาวิชาชพีครู เพราะเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้ครูได้ปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง และเป็นการผลักดันให้ครูเกิดความรู้เกิด
ความรู้สึกทีจ่ะพฒันาวิชาชพีครภูายใต้กระบวนการปรบัปรงุการสอนด้วยตวัครเูองอยูต่ลอดเวลา 
โดยไม่ต้องรอให้มผีูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกมาดแูล เพราะจดุประสงค์หลกัหรอืจดุเน้นทีจ่ะท�าให้
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เกดิผลคอืนกัเรยีน ดังนัน้การน�าแนวทางน้ีมาใช้ในการสอนของครไูม่ว่าจะเป็นด้านเนือ้หา วธิกีาร
สอน ส่ือการสอน ท่ีน�ามาใช้จะเกิดผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนมาก ดังท่ี นฤมล อนิทร์ประสทิธิ์ 
(2552) พบว่า การใช้การศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาวิชาชีพครูมีผลท�าให้ครูมีการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง และเปลี่ยนแปลง
เจตคตทิีม่ต่ีอนกัเรยีน มผีลท�าให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการเรียนรูแ้ละเกดิกระบวนการคดิ รวมถงึ
วิธีการส�าคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด ได้ศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด (Open-ended Problems) ซึง่เป็นปัญหาท่ีมคี�าตอบหรอืแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้หลากหลาย การพิจารณาหาค�าตอบของปัญหาปลายเปิด ไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิด 
ของค�าตอบ หรือตัดสินโดยคนส่วนมากกว่าถกูหรือผดิ แต่จะเป็นการพิจารณาเหตุผล ว่ามีความ 
สมเหตสุมผลมากน้อยเพยีงใด (ไมตร ีอินทร์ประสทิธ์, 2547) การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การใช้ปัญหาปลายเปิด จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของ
นกัเรยีนได้ เนือ่งจากกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นการใช้ปัญหาปลายเปิด สามารถจดักจิกรรม
ท่ีเป็นการบูรณาการเนื้อหาหลายๆเรื่องเข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการจัดสรรเนื้อหา 
โดยเน้นกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่ นอกจากนี้สื่อการสอนที่ใช้ให้เป็นลักษณะของการ
ดึงเอากระบวนการคิดของนักเรียนออกมาท�าให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียน
แต่ละคน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการใช้ตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับศาสตราจารย์โนบุฮิโกะ โนห์ตะ (Nohda, 1983 อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์, 2547) ได้กล่าวถึง วิธีการแบบเปิด มีแนวคิดส�าคัญอยู่ 3 ประการ คือ การเปิดใจของ
นักเรียน การเปิด และ ชนิดของการปัญหาปลายเปิด และแนวทางในการพัฒนาปัญหาแบบเปิด  
การจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบเปิด มกัเริม่ด้วยการใช้ ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problems) 
หมายถงึ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกท�าให้อยู่ในลักษณะของกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหา ซึ่ง
ซ่อนตัวเนื้อหา สาระ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เอาไว้ โดยปัญหาปลาย
เปิดจะมีลักษณะที่มีค�าตอบที่หลากหลาย มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีกระบวนการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเปิดนี้
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้เพราะ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดจะอาศัยปัญหาหรือค�าถาม เป็นประตู
ของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
ของวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีต้่องการค�าตอบทีม่คีวามหลากหลายในแต่ละค�าถาม
หรอืแต่ละปัญหา เพราะการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม นัน้
ต้องอาศัยกระบวนการคิดเป็นส�าคัญในการเรียน โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็น
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ความสามารถทางการคดิระดบัสงูทีจ่ะช่วยให้เราสามารถตอบค�าถามหรือวเิคราะห์ข้อมลูข่าวสาร
ได้อย่างมหีลกัการ สามารถตดัสนิใจบนพืน้ฐาน ของการใช้เหตุผล และเป็นสิง่ส�าคญัในการเรยีน
รู้การด�าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และ อุษา ชูชาติ, 2544)   

จากความส�าคัญท่ีกล่าวมาท�าให้คณะผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบกระบวนการ
ศึกษาช้ันเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเป็นครูสังคมศึกษาในอนาคต เนื่องจากยัง 
ไม่เคยมีการใช้กระบวนการศกึษาชัน้เรียนในรายวชิาสังคมศกึษามาก่อน จงึมุง่เน้นให้เกดิรปูแบบ 
ทีใ่ห้นักศึกษาปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา สามารถพฒันาผูเ้รยีนให้มทีกัษะ 
การคิดระดับสูงเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 พัฒนารปูแบบกระบวนการศกึษาช้ันเรยีนด้วยการจัดการเรยีนรูแ้บบเปิด ในกลุม่ 

สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนกัศึกษาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  
สาขาวชิาสังคมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

2.2 ศกึษาผลการใช้รปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีน ด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด  
ในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนกัศกึษาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา  
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1  กลุ่มเป้าหมาย   
 3.1.1 นกัศกึษาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 4 คน
  3.1.2 นักเรียนช้ันท่ีนกัศกึษาปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในกระบวนการศกึษาช้ันเรยีน 4 ห้องเรียน จ�านวน 
141 คน

  3.1.3 ครูพีเ่ลีย้งประจ�าวชิา ระดบัชัน้ละ 1 คน จ�านวน 2 คน และอาจารย์นเิทศก์ 
จ�านวน 2 คน
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3.2  ตัวแปรที่ศึกษา
  3.2.1 รูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  3.2.2  ผลการใช้รูปแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในด้านทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

3.3  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
 กลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
 ปีการศึกษา 2557

4. วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบกระบวนการศึกษา

ชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของนกัศกึษาปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้

4.1  ระเบียบวิธีวิจัย
 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยประยกุต์

ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึง่มีข้ันตอน
ในการด�าเนนิการ ดังต่อไปนี้

 4.1.1 การสร้างบรรยากาศการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและร่วมกันระบุปัญหา 
และการแก้ไขปัญหาทีม่ศีกัยภาพ คณะผูวิ้จยัได้ท�าการประชมุเพ่ือท�าความเข้าใจถงึวัตถปุระสงค์
ของการด�าเนินการ รวมทั้งศึกษาสภาพทั่วไปและตรวจสอบความต้องการหรือความจ�าเป็น 
กับผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงประจ�าวิชาและนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 4.1.2 ด�าเนินการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)  
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนา  
และวฒันธรรม ของนกัศกึษาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขัน้ท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน (R1) ผูว้จิยัได้รวบรวมเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจัดการเรยีนรู้
แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธนัวาคม  2558

การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
(Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

79

ข้ันที่ 2 การสร้างรูปแบบ (D1) เป็นการสร้างรูปแบบกระบวนการศึกษาช้ันเรียน  
ด้วยการจัดการเรยีนรูแ้บบเปิด  ในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส�าหรบั
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการศกึษาข้อมลู โดยอยูบ่นพืน้ฐานจากข้อมลูทีไ่ด้ในขัน้ที ่ 1  
ด้วยการอบรมเชงิปฏบิตักิารคณะครทูีเ่ข้าร่วมโครงการและผูบ้รหิารโรงเรยีน เพือ่สร้างรปูแบบ

ขัน้ท่ี 3 การทดลองใช้รปูแบบ (R2) เป็นการน�ารูปแบบกระบวนการศึกษาชัน้เรยีน 
ด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด ในกลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ของนักศกึษาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ทีไ่ด้รบัการประเมนิและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ด้วยการน�าไปปฏบิตัจิรงิกบันกัเรยีน  
โดยคณะผูว้จิยั อาจารย์พีเ่ลีย้งเป็นผูน้เิทศ

ข้ันที ่ 4 การประเมนิผลการปรับปรงุรูปแบบ (D2) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการปรบัปรงุแก้ไข 
รปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด ในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัศกึษาปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลงัการทดลองใช้ โดยน�าผลจากการสมัภาษณ์ 
มาสรปุและวเิคราะห์เพ่ือปรบัปรงุเป็นรปูแบบทีส่มบรูณ์

สรุปได้ดงัแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1 แสดงการพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
 4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาช้ันเรียน ได้แก่ แผนการจัดการเรยีนรูด้้วยการ 

จดัการเรยีนรูแ้บบเปิดของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

 4.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้สะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ได้แก่ แบบบันทึกการ 
ร่วมสร้างแผนการจัดการเรยีนรู ้แบบบนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้แบบบนัทกึแบบสงัเกตชัน้เรยีน  
แบบบันทึกการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน และแบบสัมภาษณ์ผู้เรียน

 4.2.3 เครื่องมือศึกษาผลการศึกษาชั้นเรียน ได้แก่ แบบวัดทักษะการคิดและ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผูวิ้จัยได้ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 โดยด�าเนนิการ 

ดังนี้
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 4.3.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหาร เพื่อรับทราบข้อมูล 
ของโครงการวิจัย

  4.3.2 ศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกระบวนการศึกษา 
ชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิด  จากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ก�าหนดเป็นรปูแบบ

  4.3.3 น�ารูปแบบกระบวนการศึกษาช้ันเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด  
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

  4.3.4  น�ารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด   
ทีไ่ด้น�ารปูแบบไปอบรมครพ่ีูเล้ียง ผูบ้ริหาร และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดนิแดง) เพื่อพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์

  4.3.5  นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนด้วยการ 
จัดการเรียนรู้แบบเปิด ไปทดลองใช้ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา  
(มอดินแดง) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

  4.3.6  สะท้อนผลและสรปุผลการทดลองของนกัศกึษาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และคะแนนทักษะการคิด

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล
 4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
  ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้จากเคร่ืองมอืวดัผลของนกัศกึษา ได้แก่ แบบวดัทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย  
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ นักเรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และต้องมีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่ร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลรวบรวมเรียบเรียง 

และวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึกการร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้ แบบบันทึกแบบสังเกตชั้นเรียน แบบบันทึกการสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน  
แบบสมัภาษณ์ผูเ้รยีน น�ามาวเิคราะห์ให้เหน็เป็นข้อมลูเชงิประจักษ์ในกระบวนการพัฒนากิจกรรม
การเรยีนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบเปิด ตามขัน้ตอนของนวตักรรมศึกษาชัน้เรยีน
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1  ผลของการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาช้ันเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ 

แบบเปิด ในกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัศกึษาปฏบัิตกิารสอน
ในสถานศึกษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา พบว่า รปูแบบของการสอนซึง่ใช้การพฒันาด้วยกระบวนการ
วิจัย (R&D) มีขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ที ่1 ขัน้น�าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem) 
 ขัน้ที ่ 2 ขัน้การเรยีนรูด้้วยตนเองของนักเรยีน (Students’ self learning through  

problem solving) 
 ขัน้ที ่3 ขัน้การอภปิรายร่วมกันทัง้ชัน้เรียนและเปรยีบเทยีบ (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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5.2 ผลจากการศกึษาโดยใช้การศึกษาชัน้เรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเปิดของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทั้ง 4 คน
ซึ่งสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ผลการพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จ�านวน  
2 ห้องเรียน ห้องเรียนที ่1 พบว่า มจี�านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 และมคีะแนนเฉลีย่ 
คิดเป็นร้อยละ 94.38 ห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 97.14  
และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนท่ี 1 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 และมีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 73.52 และห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.22  
และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.64 สรุปดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 3 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 4 ห้องเรียน

ด้านทกัษะการคดิของนกัเรยีนทัง้ 4 ห้องเรยีน ทีน่กัศึกษาปฏบิตักิารสอนได้ท�าการวจัิย  
พบว่า ผลคะแนนทกัษะการคิดโดยใช้การวิจยัด้วยการศกึษาช้ันเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบเปิด  
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ห้องเรยีนที ่1 มีจ�านวนนักเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมทีกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ร้อยละ 77.42 ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2  
มจี�านวนนกัเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมคีะแนนทกัษะการคดิวเิคราะห์ร้อยละ 73.90 คะแนน 
ทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที ่1 พบว่า มจี�านวนนักเรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 73.04 ส่วนคะแนนทักษะการคิด 
แบบมีวจิารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่2 ห้องเรยีนที ่2 มจี�านวนนกัเรยีนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 72.22 และมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 75.27 สรุปดังแผนภาพต่อไปนี้
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ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอปญหาปลายเปด (Posing openended problem)  
ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน (Students’ self learning through problem solving)  
ข้ันท่ี 3 ข้ันการอภิปรายรวมกันท้ังช้ันเรียนและเปรียบเทียบ (Whole class discussion and comparison)  
ข้ันท่ี 4 ข้ันการสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน (Summarization through connecting 

students’ mathematical ideas emerged in the classroom) 
สรุปดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  2  แสดงรูปแบบระบวนการศึกษาช้ันเรียนดวยการจดัการเรยีนรูแบบเปด  
 

5.2  ผลจากการศึกษาโดยใชการศึกษาช้ันเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเปดของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ท้ัง 4 คนซึ่งสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 2  
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนท่ี 1 พบวา มี
จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ รอยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.38   หองเรียนท่ี 2 พบวา  มีจํานวนนักเรียนท่ี
ผานเกณฑ รอยละ 97.14 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 92.50 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 2 หองเรียน  
หองเรียนท่ี 1 พบวา มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ รอยละ 80.00 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.52 และหองเรียนท่ี 2  
พบวา  มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ  รอยละ 72.22 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 70.64 สรุปดังแผนภาพตอไปน้ี 
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ผลสมัฤทธิทางการเรยีน

แผนภาพท่ี  3  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 4 หองเรียน 

ข้ันท่ี"1"ข้ันนําเสนอปญหาปลายเปด"
(Posing openended problem) 

ขั้นท่ี"2"ขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน""""""""""""""""""""""""""
(Students’ self learning through problem solving)

ข้ันท่ี"4"ข้ันการสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดข้ึน
ในชั้นเรียน"(Summarization through connecting students’ 

mathematical ideas emerged in the classroom)

ข้ันท่ี"3"ข้ันการอภิปรายรวมกันท้ังชั้นเรียนและเปรียบเทียบ"
(Whole class discussion and comparison)

รูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน"(Lesson Study)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
โดยการจัดการเรียนรูแบบเปด"(Open Approach)
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แผนภาพท่ี 4 แสดงทักษะการคิดของนักเรียนทั้ง 4 ห้องเรียน

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลของการพัฒนารปูแบบกระบวนการศกึษาชัน้เรยีนด้วยการจัดการเรยีนรูแ้บบ

เปิดในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัศกึษาปฏบิตักิารสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการสอนซึ่งใช้การ
พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย (R&D) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขัน้ที ่ 1 ขัน้น�าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem) เป็นการก�าหนด
สถานการณ์แรกโดยใช้สือ่ทีห่ลากหลายร่วมกบัค�าถามเพือ่ตรงึความสนใจในเรือ่งทีจ่ะเรยีนรู ้กระตุน้ 
ให้เกดิความคดิ ส่ือลกัษณะต่างๆ ทัง้เกม เพลง ภาพ วดีทิศัน์ ข่าวเหตกุารณ์ คลิปวดีโีอ ซึง่มสีาระ 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน แล้วตัง้ประเดน็ค�าถามเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เปิดความคดิทีห่ลากหลาย ค�าตอบ 
ของนักเรียนจะไม่ก�าหนดว่าผิดหรือถูก ซ่ึงจะใช้การถามเป็นรายบุคคลเพ่ือกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Students’ self learning through 
problem solving) เป็นขัน้ทีก่�าหนดกจิกรรมให้ผูเ้รยีนคิดค้นหาวธิกีาร หาค�าตอบ จากสถานการณ์ 
ปัญหาแรกด้วยกระบวนการคิดของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของครู ด้วยการเสริมแรง 
ค�าตอบของนกัเรยีน จากค�าตอบหรอืแนวคดิของผูเ้รยีนแต่ละคนแล้ว ครจูะก�าหนดสถานการณ์  
หรือปัญหาใหม่ เป็นสถานการณ์ที่ 2 ที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่ 1 ซึ่งจะเน้นสื่อ 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ ข่าว กรณีตัวอย่าง วีดิทัศน์ เพื่อให้เห็นความหลากหลายของเนื้อหา  
ให้ผู้เรียนตอบประเด็นค�าถามที่ครูก�าหนดจากสถานการณ์ที่ 2 ผู้เรียนตอบค�าถามจากประเด็น 
ท่ีก�าหนด ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในค�าตอบทุกค�าตอบ ด้วยการเชื่อมโยงค�าตอบ 
ของผู้เรียนไปสู่ประเด็นค�าถามใหม่ เพื่อความกระจ่างชัดในค�าตอบและผลจากค�าตอบ 
ที่หลากหลาย ครูพยายามรวบรวมค�าตอบไปสู่สถานการณ์ที่ 3 ต่อไป 

10 
 

 ดานทักษะการคิดของนักเรียนท้ัง 4 หองเรียน ท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนไดทําการวิจัย พบวา ผลคะแนนทักษะการคิด 
โดยใชการวิจัยดวยการศึกษาช้ันเรยีนดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนท่ี 1 มี
จํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 77.14 และมีทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 77.42 สวนทักษะการคิดวิเคราะห ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 หองเรียนท่ี 2 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 77.14 และมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 73.90 คะแนนทักษะการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หองเรียนท่ี 1 พบวา มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 77.14 และมีทักษะการคิด
วิเคราะหรอยละ 73.04 สวนคะแนนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 หองเรียนท่ี 2 มี
จํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 72.22 และมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดเปนรอยละ 75.27 สรุปดังแผนภาพตอไปน้ี 
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แผนภาพท่ี  4  แสดงทักษะการคิดของนักเรียนท้ัง 4 หองเรียน 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

6.1  ผลของการพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเปดในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา จาก
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการสอนซึ่งใชการพัฒนาดวยกระบวนการวิจัย (R&D) มี  4 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอปญหาปลายเปด (Posing openended problem) เปนการกําหนดสถานการณแรกโดยใชสื่อท่ี
หลากหลายรวมกับคําถามเพ่ือตรึงความสนใจในเรื่องท่ีจะเรียนรู กระตุนใหเกิดความคิด สื่อลักษณะตางๆ ท้ังเกม เพลง ภาพ วีดิ
ทัศน ขาวเหตุการณ คลิปวีดีโอ ซึ่งมีสาระเก่ียวกับเรื่องท่ีจะสอน แลวตั้งประเด็นคําถามเพ่ือใหผูเรียนไดเปดความคิดท่ีหลากหลาย 
คําตอบของนักเรียนจะไมกําหนดวาผิดหรือถูก ซึ่งจะใชการถามเปนรายบุคคลเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน 

ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน (Students’ self learning through problem solving) เปน
ข้ันท่ีกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนคิดคนหาวิธีการ หาคําตอบ จากสถานการณ ปญหาแรกดวยกระบวนการคิดของตนเอง 
ภายใตการสนับสนุนของครู ดวยการเสริมแรงคําตอบของนักเรียน จากคําตอบหรือแนวคิดของผูเรียนแตละคนแลว ครูจะ
กําหนดสถานการณ หรือปญหาใหม เปนสถานการณท่ี 2 ท่ีมีความสัมพันธกับสถานการณท่ี 1 ซึ่งจะเนนสื่อในรูปแบบตางๆ 
เชน ภาพ ขาว กรณีตัวอยาง วีดิทัศน เพ่ือใหเห็นความหลากหลายของเน้ือหา ใหผูเรียนตอบประเด็นคําถามท่ีครูกําหนดจาก
สถานการณท่ี 2 ผูเรียนตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนด ครูกระตุนใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในคําตอบทุกคําตอบ ดวยการ
เช่ือมโยงคําตอบของผูเรียนไปสูประเด็นคําถามใหม เพ่ือความกระจางชัดในคําตอบและผลจากคําตอบท่ีหลากหลาย ครู
พยายามรวบรวมคําตอบไปสูสถานการณท่ี 3 ตอไป  

ข้ันท่ี 3 ข้ันการอภิปรายรวมกันท้ังช้ันเรียนและเปรียบเทียบ (Whole class discussion and comparison) ใน
ข้ันน้ีครูแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ตามรายช่ือท่ีกําหนด โดยใชผลการเรียน
จากคะแนนวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนท่ีแลว กําหนดช่ือเปนกลุม ครูกําหนดสถานการณปญหาในรูปแบบของกรณี
ตัวอยาง บทความสั้นๆ สรุปขาว สถานการณจําลอง ท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกับสถานการณท่ี 1 และ 2 ใหผูเรียนอภิปราย
คําตอบในกลุมอยางกวางขวาง หลากหลาย โดยครูคอยกระตุน เสริมแรงผูเรียน จากน้ันใชวิธีเทคนิคการรวมมือกันเรียนรู 
จับสลากกลุม จับสลากหมายเลขนักเรียนแตละกลุม (ใหนักเรียนนับเลขท่ีในกลุม พรอมจําเลขท่ีตนเองในสมาชิกกลุม) เพ่ือ



วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธนัวาคม  2558

การพัฒนารูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
(Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ขัน้ที ่ 3 ขัน้การอภิปรายร่วมกันท้ังช้ันเรยีนและเปรยีบเทยีบ (Whole class discussion 
and comparison) ในข้ันนี้ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย คละความสามารถ เก่ง  
ปานกลาง อ่อน ตามรายชื่อที่ก�าหนด โดยใช้ผลการเรียนจากคะแนนวิชาสังคมศึกษา ในภาค
เรียนที่แล้ว ก�าหนดชื่อเป็นกลุ่ม ครูก�าหนดสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบของกรณีตัวอย่าง  
บทความสั้นๆ สรุปข่าว สถานการณ์จ�าลอง ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 
ให้ผู้เรียนอภิปรายค�าตอบในกลุ่มอย่างกว้างขวาง หลากหลาย โดยครูคอยกระตุ้น เสริมแรง 
ผู้เรียน จากนั้นใช้วิธีเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ จับสลากกลุ่ม จับสลากหมายเลขนักเรียน 
แต่ละกลุ่ม (ให้นักเรียนนับเลขที่ในกลุ่ม พร้อมจ�าเลขที่ตนเองในสมาชิกกลุ่ม) เพื่อสุ่มน�าเสนอ
ค�าตอบภาพรวม เพ่ือให้ผู้เรียนอภิปรายค�าตอบในชั้นเรียนพร้อมกับเปรียบเทียบค�าตอบ  
และวิธีการแก้ปัญหาของทั้ง 3 สถานการณ์            

ขั้นท่ี 4 ขั้นการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน (Sum-
marization through connecting students’ ideas emerged in the classroom) 
ในขั้นนี้เป็นการสรุปเชื่อมโยงความคิด แนวค�าตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
ทัง้ชัน้ ครจูะใช้ประเดน็ค�าถามเสริมมาพูดคุย จนมคีวามเข้าใจทีช่ดัเจน ซึง่ครตู้องใช้กระบวนการ
เสริมแรงผู้เรียนในค�าตอบตลอดเวลา ครู และนักเรียนร่วมกันก�าหนดวิธีการสรุปเชื่อมโยง 
ความคิดของนักเรียนด้วยชิ้นงาน รูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังความคิด การเขียนค�าขวัญ การท�า
โครงงาน การเขียนเรียงความ การท�า Learning Log แผ่นพับ จัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ 
โดยน�าเสนอจดัแสดงในชัน้เรียน สอดคล้องกบังานวจัิยของ สภุาภรณ์ แน่นอดุร (2550) ได้ศกึษา
การพฒันาการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยวธีิแบบเปิด (Open Approach) ในกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ พบว่า การพฒันาการจดักจิกรรม 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ช้อนกลางสร้างสุขภาพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ด้วยวธิแีบบเปิด (Open Approach) เป็นการจดักระบวนการเรยีนรู้ท่ีมลี�าดบั 
ขั้นตอนชัดเจน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้น คือ 1) ขั้นสถานการณ์ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียน 
จะได้พบกับสถานการณ์ปัญหา ทบทวนความรู้เดิม โดยการใช้สถานการณ์ปัญหาและค�าถาม
ปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 2) ขั้นสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อ 
แก้ปัญหา จากการเสนอสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท�าให้นักเรียนเกิดความคิดแก้ปัญหา ท�าให้
เกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจอยากรู้อยากเห็น เพื่อที่จะขจัดปัญหา และกิจกรรมกลุ่มย่อย 
นกัเรยีนได้พดูคยุ ซักถาม อภิปราย โต้แย้ง แลกเปล่ียนความคดิเหน็เกีย่วกบัการแก้ปัญหาเหล่านัน้  
ในเวลาเรียน วิธีการแก้ปัญหาได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น กิจกรรมกลุ่มใหญ่ระดับช้ัน นักเรียน 
ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม สามารถน�าเสนอผลงานของกลุ่มได้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนในกลุ่มได้มี
การช่วยเหลือกันในการท�าให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน มีความเข้าใจในวิธีด�าเนินการแก้ปัญหา 
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ที่กลุ่มได้ร่วมกันสร้างขึ้น นอกจากน้ันครูจะใช้ค�าถามกระตุ้นให้นักเรียน หาวิธีการแก้ปัญหา 
เพิม่เตมิ นกัเรยีนพยายามค้นหา วธิกีารใหม่ ทีแ่ตกต่างจากวธิกีารเดมิ 3) ขัน้สรุปขยายปัญหาใหม่ 
เพ่ือพัฒนาผลการสร้างปัญหาใหม่ เป็นขั้นที่ช่วยให้นักเรียนได้สรุปแนวคิดหลักการ เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนและแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนจะสรุปตามที่นักเรียนเข้าใจ ถึงแม้ว่า
การใช้ภาษาของนักเรียนยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ครูต้องใช้ค�าถามน�า  
เพื่อช่วยให้นักเรียนสรุปได้และเพ่ือให้เกิดความคิดที่เป็นระบบยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้น และในแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทย ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ คือ สาระที่ 1) การอ่านสาระที่ 2) การเขียน สาระที่ 3) การฟัง  
การดูและการพูด สาระท่ี 4) หลักการใช้ภาษา สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ช่วยให้
นักเรียนได้ทั้งกระบวนการคิด และกระบวนการในการท�างานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด คือนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.88 และ
จ�านวนนกัเรียนร้อยละ 85.00 มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่ร้อยละ 75 ขึน้ไป นอกจากนีก้ารน�า 
กระบวนการศกึษาชัน้เรยีน มาใช้ในการพฒันาปรบัปรงุแต่ละคร้ังของการจัดท�าแผนการจัดการ
เรียนรู้รวมทั้งการน�าไปสู่การลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ จึงช่วยให้ขั้นตอนการสอน
มีความน่าเชื่อถือและเกิดความเช่ือม่ันแก่ครูด้วย ดังท่ีผลงานวิจัยของ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 
(2552) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาชั้นเรียน(Lesson study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครู
และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลการใช้การศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อครูภาษาไทย  
ผลการใช้การศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อนักเรียน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�า
การศกึษาชัน้เรยีนไปใช้ในการพฒันาวิชาชพีคร ูเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้วธิสีงัเกตแบบมส่ีวนร่วม  
การบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์ การบันทึกแถบเสียงและวีดีทัศน์ การใช้แบบสอบถาม และ
การรวบรวมเอกสาร ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการใช้การพรรณนาและวิเคราะห์โปรโตคอล 
ผลการวจิยัพบว่า การใช้การศึกษาชัน้เรยีนในการพัฒนาวิชาชพีครูมผีลท�าให้ครูมกีารเปล่ียนแปลง
ความเชื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง และเปลี่ยนแปลง
เจคติที่มีต่อนักเรียน มีผลท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดในขณะที่เรียน
วิชาภาษาไทย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าการศึกษาชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพครู ได้แก่ การสนับสนุนหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียน การสนับสนุนของผู้บริหาร
โรงเรยีน ความร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอก ความตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงของนกัเรยีน
และตัวครเูอง ความมัน่ใจว่าการศกึษาเป็นโอกาสการพฒันาวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท�างาน
ร่วมกนัของครท่ีูเข้าร่วมกระบวนการศกึษาชัน้เรยีน และวธีิการจดัการเรียนรู ้นอกจากนัน้เหตผุล
อีกประการหนึ่งก็คือ การที่ขั้นตอนการสอนได้พัฒนาเป็นรูปแบบที่ยอมรับได้น้ันเป็นเพราะ
กระบวนการของการพฒันาครัง้นีผู้ว้จัิยได้ใช้กระบวนการของ (R&D) ซึง่มกีระบวนการทีมี่กลยทุธ์
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ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาโดยยึดหลักเหตุผลและตรรกวิทยา โดยมีเป้าหมายหลักคือ
การใช้กระบวนการในการพฒันากระบวนการและวธิกีารทางการศกึษา (พฤทธิ ์ศริบิรรณพิทักษ์, 
2555) ซ่ึงการใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนจะก่อให้เกดิประโยชน์อย่างมากต่อการสอนของครู
สงัคมศกึษา ไม่ว่าจะเป็นด้านเนือ้หาทีส่อนและวธิกีารสอนและการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เป็นวธิกีาร
ทีจ่ะช่วยให้บรรลจุดุมุง่หมายและมาตรฐานทางการศกึษา สนบัสนนุให้เกดิการปรบัปรุงการสอน
ของครดู้วยข้อมลูทีม่อียู่ (data-based improvement) มเีป้าหมายอยูท่ี่คณุภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
สร้างสรรค์ความต้องการพืน้ฐานส�าหรบัการปรบัปรงุการสอนและสร้างคณุค่าแก่ครู รวมทัง้ท�าให้เกดิ
การสร้างชมุชนการเรยีนรูใ้นหมูค่รดู้วยกนั (Lewis, 2002; Lewis & Perry, 2003; Isoda, 2006)
และการน�าการสอนแบบเปิดมาใช้ร่วมกบัการศกึษาชัน้เรยีนในรายวชิาสังคมศกึษาเป็นการสอน 
ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเปิดความคิดที่หลากหลาย เป็นวิธีการที่ครูต้องใช้ความคิดหา
วิธีการที่จะให้ผู้เรียนได้เปิดความคิดให้หลากหลายจะอยู่ในเรื่องของการน�าเสนอความคิดเห็น 
หรอืการก�าหนดปัญหาข้ึนมาเพ่ือกระตุน้การคดิของผูเ้รยีน จะมคี�าตอบประเดน็ปัญหาอย่างกว้าง
ขวางรวมทัง้มแีนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืมกีารตัง้ปัญหาขึน้มาใหม่เพ่ือค้นหาความชดัเจนของค�าตอบ 
(ลดัดา  ศลิาน้อย และ องัคณา  ตงุคะสมิต, 2550)  ด้วยเหตผุลดงักล่าวจงึท�าให้รปูแบบของการสอน
แบบเปิดในการวิจัยคร้ังนีม้คีวามสมบรูณ์กับการเรยีนการสอนในวิชาสงัคมศกึษา 

6.2 ผลการใช้รูปแบบกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนโดยการจัดการเรียนรู ้
แบบเปิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 6.2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  จากผลการวิจัยพบว่า การทดลองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถาน

ศึกษา สาขาวิชาสงัคมศกึษา ท่ีได้ใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ท้ัง 4 คน นัน่คอื ผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 จ�านวน 
2 ห้องเรียน ห้องเรียนที่ 1 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 94.38 ห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 97.14 และ 
มคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 92.50 นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 จ�านวน 2 ห้องเรยีน ห้องเรยีน 
ที่ 1 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
73.52 และห้องเรียนที่ 2 พบว่า มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.22 และมีคะแนน
เฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 70.64 ผลการวจิยัของนกัศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกับงานวจัิยของ ไพจิตร บ้าน
เหล่า (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open approach)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนจ�านวนร้อยละ 85 มีทักษะการคดิ
วเิคราะห์ร้อยละ 76.69 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนร้อยละ 77.55 ขึน้ไป สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลดัดา  
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ศลิาน้อย และ องัคณา ตงุคะสมติ (2550) ได้ท�าการวจิยัพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีาร 
แบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ส�าหรับครู ส�าหรับนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาร้อยละ 73.21 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 84.21 สูงกว่าเกณฑ์การผ่าน 
ที่ก�าหนดไว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบเปิด (Open 
Approach) เป็นกิจกรรมที่ฝึกพัฒนาการคิดอย่างสม�่าเสมอ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด 
โดยใช้ค�าถามปลายเปิด มีสื่อการสอนที่หลากหลายท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 
เช่น ข่าว สถานการณ์ บทความ เกมตลอดจนวีดิทัศน์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศกึษา (มอดนิแดง) มคีวามกล้าแสดงออก กล้าท่ีจะแสดงว่าคดิเหน็ เนือ่งจาก
ได้รับการจดัการเรยีนการสอนท่ีมุง่เน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญมาอย่างต่อเนือ่ง เมือ่น�ากระบวนการศกึษา 
ชั้นเรียนกระบวนการ Lesson study มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ จึงช่วย
ให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิดมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีการร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นิเทศก์  
ครูพี่เล้ียง และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการสังเกต 
ชั้นเรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นและลดจุดด้อยในการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในคาบต่อไป สอดคล้องกบังานวจัิยของ กชพร ตุณสวุรรณ (2553) ทีพ่บว่า 
ขัน้ตอนการน�าเสนอปัญหาปลายเปิด เป็นการน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาทีช่่วยกระตุน้ให้นกัเรยีน 
เกิดทกัษะการคดิวเิคราะห์และมคีวามสนใจในบทเรยีนทีจ่ะเรยีนรูแ้ละกล้าทีจ่ะแสดงความคดิเหน็
ที่หลากหลาย โดยการใช้สื่อที่หลากหลายมีความน่าสนใจ อาทิ แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ บทความ 
ข่าว วีดิทัศน์ เป็นต้น รวมถึงให้ประเด็นค�าถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ท�าความเข้าใจ 
จากสถานการณ์น้ันๆ เป็นวธิกีารทีน่กัเรยีนใช้หรอืความยุ่งยากทีน่กัเรยีนประสบในการแก้ปัญหา 
มีอิทธิพลมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม อันได้แก่ ภาษาสัญลักษณ์ และการน�าเสนอ
หรือสื่อความผู้วิจัยได้วางแผนในอันที่จะท�าให้เกิดผลการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
ที่ได้รับการฝึกในการแก้ปัญหา นอกจากนี้แล้ว การวิจัยยังพบว่า ครูผู้สอนจะต้องตระหนัก 
และเข้าใจถึงกระบวนการของการถ่ายโยงข้อมูลหรือการเชื่อมโยงของนักเรียนในการแก้ปัญหา 
ซึง่ประกอบด้วยการสือ่สารและมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ของครแูละนกัเรยีนในการแก้
ปัญหาสอดคล้องกับโนดะ (Nohda, 1999) ทีก่ล่าวว่า ขัน้ตอนการเรยีนรูด้้วยตนเองของนกัเรยีน 
เป็นการเชือ่มโยงสถานการณ์จากสถานการณ์ที ่1 และน�าเสนอสือ่ประกอบการเรยีนรูเ้พือ่ให้นกัเรยีน 
ได้เกดิการเรยีนรูแ้ละค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง และศกึษาแนวคดิของผูเ้รยีนแต่ละคน  
ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดที่มีความหลากหลาย และเลือกประเด็นที่มีความน่าสนใจ 
และตรงตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้มาเชือ่มโยงเข้าสูส่ถานการณ์หรอืปัญหาต่อไป ขัน้การอภปิราย 
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ร่วมกันทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้สอนท�าการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ของนักเรียน  
แล้วก�าหนดสถานการณ์หรอืปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงและสมัพันธ์กนั โดยให้ผูเ้รยีนร่วมกนัอภิปราย 
ค�าตอบทั้งชั้นเรียน ขั้นตอนการสรุปบทเรียนโดยการเชื่อมโยง ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของผู้เรียน 
เป็นการเชือ่มโยงแนวคดิของนักเรยีนต่อท้ังช้ัน ร่วมอภิปรายประเดน็การเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้
ร่วมกนัซึง่เป็นการจดัการเรยีนรู้แบบเปิดทีเ่ป็นส่วนช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนได้เกดิทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
โดยการใช้ค�าถามปลายเปิดและการเขยีนบนัทกึการเรยีนรูม้ผีลต่อการเข้าใจในวชิาคณติศาสตร์ 
ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์และทัศนคติของนักเรียนรวมถึงผลต่อบรรยากาศการเรียนรู ้
ในห้องเรียน รวมทั้งมาจากกระบวนการวิจัยด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งเป็นกระบวน
การวจิยัท่ีมีการปรบัปรงุและพฒันาอยูต่ลอดเวลา พร้อมกันนัน้ยังมกีารร่วมสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วน�ามาสะท้อน อภิปราย
ผลทุกครั้งหลังจากท�าการจัดการเรียนรู้จึงท�าให้รู้ข้อบกพร่อง ในด้านการเรียนและผลสัมฤทธิ ์
ของนักเรียน โดยสามารถน�าข้อบกพร่องนั้นๆ มาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขในแผนต่อไป  
จงึส่งผลให้นักเรยีนเข้าใจในบทเรยีนมากขึน้ ประกอบกบัการจดัการเรยีนรูด้้วยวิธกีารแบบเปิด 
เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ท�าให้เกิดการร่วมมือ 
ในการเรยีนรู ้พร้อมกบัฝึกฝนลงมอืปฏบิตักิิจกรรมตามขัน้ตอนต่างๆ จนก่อให้เกดิประสบการณ์ 
การเรียนรู้ สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 6.2.2 ด้านทักษะการคิดของนักเรียน  
  จากการวิจัยพบว่า  ด้านทกัษะการคดิของนกัเรยีนทัง้ 4 ห้องเรยีน ทีน่กัศกึษา

ปฏิบตักิารสอนได้ท�าการวจิยั พบว่า ผลคะแนนทกัษะการคดิโดยใช้การวิจยัด้วยการศกึษาชัน้เรยีน  
(Lesson Study) และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียน 
ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 ห้องเรยีนที ่1 มจี�านวนนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมีทกัษะการคดิวเิคราะห์
ร้อยละ 77.42 ส่วนทกัษะการคดิวเิคราะห์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ห้องเรยีนที ่2 มจี�านวนนกัเรยีนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 77.14 และมีคะแนนทกัษะการคดิวเิคราะห์ร้อยละ 73.90 คะแนนทกัษะการคดิวเิคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ห้องเรียนที ่1 พบว่า มีจ�านวนนักเรยีนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 และมทีกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ร้อยละ 73.04 ส่วนคะแนนทกัษะการคดิแบบมวิีจารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ชัน้ปีที ่2 ห้องเรยีนท่ี 2 มจี�านวนนกัเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.22 และมทีกัษะการคดิวจิารณญาณ  
คดิเป็นร้อยละ 75.27 ผลการวจิยัคร้ังนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของไพจิตร บ้านเหล่า (2551) ได้ศกึษา
การพฒันาทักษะการคดิโดยใช้วธิกีารสอนแบบเปิด (Open approach) นักเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนมีทักษะการคิดผ่านเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดไว้ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนอยู่ท่ีร้อยละ 76.67 ของคะแนนเต็ม และมจี�านวนนกัเรียน 
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ทีผ่่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
ไมตร ี อนิทร์ประสทิธิ ์(2546) ได้วจิยัเรือ่งการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์ในโรงเรยีน 
โดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้วิชา
คณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open - ended 
problem) และการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocal analysis) และเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนา
กระบวนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการบูรณาการปัญหาปลายเปิดกับยทุธวธิเีมต้าคอกนชินั 
(Meta cognition strategy) กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 และนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 ผลการวิจัย พบว่า การท่ีผู้วิจัยใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นสถานการณ์ปัญหาและใช้การ
วิเคราะห์โปรโตคอลในการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหา 
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีความตระหนักในการคิดเกิดขึ้นในกระบวนการ 
แก้ปัญหา และมีความตระหนักในการคิดในกิจกรรมการแก้ปัญหาเร่ืองเรขาคณิต ท้ังที่ 
ความเป็นจริงปัญหาเรขาคณิตเกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวันนักเรียนมาก สอดคล้องกับ พุทธชาด 
ชุมแวงวาปี (2554) ที่ได้การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
เรือ่ง ชีวติสขีุ ตามวถิพีอเพยีง ด้วยการสอนแบบเปิด (Open Approach) ของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม จ�านวน 38 
คน พบว่า นักเรียนร้อยละ 90.10 มีพัฒนาด้านทักษะการคดิวเิคราะห์ร้อยละ 89.50 ซึง่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/70 และนกัเรยีนร้อยละ 78.95 มพีฒันาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ร้อยละ 81.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 การที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก กระบวนการ
สอนด้วยรูปแบบการสอนแบบเปิด มีกระบวนการเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
ที่ผู้สอนต้องตั้งประเด็น สถานการณ์ให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิด โดยเฉพาะค�าถามท่ีใช้ถาม 
จะเป็นค�าถามทีก่ระตุ้นความคดิของเดก็ตลอดเวลา สอดคล้องกบั ลดัดา ศลิาน้อย (2548)  
ทีก่ล่าวถงึประโยชน์ของการสอนแบบเปิดในวชิาสงัคมศกึษาว่า การสอนแบบเปิดนี ้จะช่วย
ส่งเสรมิทักษะการคิดได้ดีเพราะมีกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ท�าให้นักเรียน 
ได้พัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการหรือความสงสัยที่เกิดจากตนเองเพราะกระบวน 
การเปิดนั้น นักเรียนได้ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าหาค�า
ตอบและคิด เพ่ือความกระจ่างชัดเจนในค�าตอบ และฝึกการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ Groot 
(1999 อ้างถึงใน ลัดดา ศิลาน้อย และคณะ, 2550) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค�าถามปลาย
เปิดและการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการในการวิจัย ซ่ึงผลวิจัยพบว่า การใช้ค�าถามปลายเปิดและการเขียนบันทึก 
การเรยีนรูท้ีม่ผีลต่อความเข้าใจคณติศาสตร์และทศันคตขิองนกัเรียน รวมถงึมีผลต่อบรรยากาศ 
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การเรยีนรูใ้นห้องเรยีน นอกจากนัน้ ขัน้ตอนการสอนแบบเปิดเป็นขัน้ตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของนักเรียน เป็นการเชื่อมโยงสถานการณ์จากสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ และน�าเสนอ 
สื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง 
ศึกษาแนวคิดของผู้เรียนแต่ละคน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดที่มีความหลากหลาย น�าประเด็น 
ที่มีความน่าสนใจ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้เชื่อมโยงเข้าสู่สถานการณ์หรือปัญหา 
ต่อไป ขั้นการอภิปรายร่วมกันทั้งช้ันเรียนและเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้สอนท�าการแบ่งกลุ่ม
การเรียนรู้ของนักเรียน แล้วก�าหนดสถานการณ์หรือปัญหาที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน  
โดยให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค�าตอบทั้งชั้นเรียน ขั้นตอนการสรุปบทเรียนโดยการเชื่อมโยง 
แนวคดิของนกัเรยีนต่อทัง้ชัน้ ร่วมอภิปรายประเดน็การเรยีนรูแ้ละสรปุองค์ความรูร่้วมกนัซึง่เป็น 
การจัดการเรียนรู้แบบเปิดเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์   
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อและ 
ส่งเสรมิกระบวนการคดิของนกัเรยีนเป็นอย่างมาก ยิง่กว่านัน้ยงัช่วยให้นกัเรยีนได้ใช้กระบวนการ
คดิ การสือ่สารจะถูกน�ามาใช้ในระหว่างการน�าเสนอผลงานของตนเอง ด้วยการให้เหตผุลในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นในระหว่างการท�ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
แบบเปิด  ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านคุณลักษณะ และพัฒนาทางสติปัญญาได้อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนา
ทกัษะการคดิวเิคราะห์ และการเชือ่มโยงค�าตอบทีห่ลากหลายอย่างเป็นรปูธรรม ส่งผลให้ผูเ้รยีน
เป็นคนที่คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท�าให้
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  มีทักษะการคดิวเิคราะห์ทีส่งูขึน้ นอกจากนี้
หากพจิารณาบริบทของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนาทักษะการคิด จึงท�าให้ผลการวัด
ทกัษะการคดิสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ นกัเรยีนมคีวามกล้าแสดงออก มกีารพฒันาทกัษะการคดิ  
ผลจากการสมัภาษณ์นกัเรียนของนักศึกษาปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา สาขาวชิาสงัคมศกึษา ของทัง้  
4 คน พบว่า นักเรียนส่วนมากจะช่ืนชอบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เนื่องจาก
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยขณะท่ีคณะผู้วิจัยได้สังเกต การจัดการเรียนรู ้
ของนกัศกึษาปฏบิตักิารสอน พบว่า นกัเรยีนให้ความร่วมมอืในการร่วมกิจกรรมและแสดงความคดิเห็น  
พร้อมกับวเิคราะห์ได้อย่างดยีิง่ รวมทัง้มคีวามสขุในการเรยีน ทัง้น้ีเป็นเพราะนักศึกษาปฏบัิติการ
สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มีการใช้สถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด และลักษณะของนักเรียน 
ยงักล้าแสดงออกทางความคิด ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัการของการจัดการเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบเปิด 
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ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนแสดงแนวคิด ค�าตอบ จากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงท�าให้นักเรียนได้
รบัการพฒันากระบวนการคดิต้ังแต่คาบแรกของการทดลองวิจยัไปจนถงึคาบสดุท้าย จนเกิดความ
เชีย่วชาญในการคิดวเิคราะห์มากขึน้ ส่งผลให้มคีะแนนวดัทกัษะการคดิสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้

6. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 6.1.1 ในการวิจัยกระบวนการศกึษาช้ันเรยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเปิด  

ควรก�าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกนัภายในโรงเรยีนให้ชดัเจน ในบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ 
ครพูีเ่ลีย้งของนกัศกึษาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาให้ชดัเจนรวมทัง้ผูบ้รหิารต้องรบัทราบข้อมลู 
เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนั ทัง้นีเ้ป็นเพราะวธิกีารนีต้้องอาศยัความเข้าใจและร่วมมอืกนัหลายฝ่าย  
ในกรณทีีต้่องการน�าไปใช้ในโรงเรียน ทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องต้องท�าความเข้าใจให้ไปในทศิทางเดยีวกนั

 6.1.2 ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
รปูแบบการสอนแบบเปิดและกระบวนการศกึษาชัน้เรยีน เป็นอย่างดเีพือ่ความเข้าใจในกระบวนการ
และควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 6.1.3 ส�าหรบัการน�าไปสูก่ารปฏบิตัใินช้ันเรียนน้ันกจิกรรมทีน่�ามาใช้ควรเป็นกจิกรรม 
ทีห่ลากหลาย เป็นสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัชวีติจรงินักเรยีนจึงจะท�าให้น่าสนใจ การเปิด 
ความคดิโดยการตอบประเดน็ค�าถามอย่างเดยีว อาจท�าให้นกัเรียนเกดิความเบ่ือหน่าย ควรมกีจิกรรม
หรอืเทคนคิอืน่ๆ แทรกเพือ่กระตุน้ความสนใจนกัเรยีน และการตัง้ประเดน็ค�าถามของการเปิดประเด็น
ปัญหา ต้องเป็นประเดน็ปัญหาทีส่ามารถเปิดความคิดของผู้เรยีนได้หลากหลาย เป็นประเด็นปัญหา 
ทีก่ระตุน้ความสนใจในการขวนขวายหาค�าตอบ กระตุน้ความสนใจหาความรู ้รวมถงึแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 

 6.1.4 การท�าวิจัยควบคู่กับการท�าการวิจัยของนักศึกษาที่ผู้วิจัยรับผิดชอบนั้น 
นักศึกษาควรรับรู้รับทราบ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล รวมท้ังให้นักศึกษามีส่วนในงาน
วิจัยด้วยการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อความชัดเจนและเติมเต็มในส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมในงานวิจัย 
ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และผู้วิจัยต้องให้ความช่วยเหลือดูแล

6.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 6.2.1 ควรมกีารวิจยัเนือ้หาในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

ที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้นวัตกรรมการศึกษา 
ชั้นเรียน
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 6.2.2 ควรมีการศึกษาความพร้อมของครูในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

 6.2.3 ควรมกีารศกึษาตัวแปรด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นแนวโน้มการศกึษาปัจจบุนั 
เช่น ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นในหลายด้าน
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