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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรง
รวมพลัง 2)เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง และ 3) ศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 25 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย 2560
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ 1) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นฐานร่ วมกับ การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มแรงรวมพลัง
2) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ จานวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐานร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง ได้
ขั้น ตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้น มีชื่ อ ย่อ ว่า DAISI 6 Steps ได้แ ก่ ขั้น ที่ 1 (Define) กาหนดสถานการณ์ หรื อ เหตุ การณ์ ขั้นที่ 2
(Analyze the problem of a situation or event)วิ เ คราะห์ ปั ญ หาของสถานการณ์ ห รื อเหตุ ก ารณ์ ขั้น ที่ 3 (Identify alternative solutions)
ระบุทางเลือกแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 (Search results) การค้นหาผลลัพธ์ ขั้นที่ 5 (Share knowledge) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ ขั้นที่ 6 (Implement the
results) นาผลลัพธ์ไปใช้ 2) ผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู หลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
เป็ นฐานร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาครู โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐานร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวม
พลังอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.33, S.D = 0.73)
คาสาคัญ : การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง นักศึกษาครู

Abstract
The objectives of this study were: 1) to develop instructions using Case-Based Learning and Collaborative Learning to promote the
ability of Pre- Service Teachers to design instructions, 2) to compare the learning outcomes of Pre- Service Teachers before and after studying,
3) to study the ability to design instructions of Pre- Service Teachers. The samples of this study were: 25 undergraduate students in Early
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Childhood Education Program of the Faculty of Education, Silpakorn University, who were studying their second semester of academic year
2017. The samples were purposively selected. The instrument used in this research included: 1) instructions using Case Based Learning and
Collaborative Learning, 2) 30 items of comprehensive test on the 4 units of the instructions, 3) 20 items of 5-point scale assessment on the
ability to design instructions. The research used various types of statistics including mean, standard deviation, and T-score.
The research found that1)The instructions using Case Based Learning and Collaborative Learning for promoting the ability of
Pre- Service Teachers in the Faculty of Education at Silpakorn University to design instructions applied the 6-steps approach called DAISI.
The first step was to define a situation or event, then followed by the second step which was to analyze the problem of a situation or event.
The third step was to identify alternative solutions, then the fourth step was to search results. The fifth step was to share knowledge, and the
sixth step was to implement the results. 2) The learning outcomes of Pre- Service Teachers after attending the instructions using Case Based
Learning and Collaborative Learning were significantly at 0.05 level higher than before their attendance. 3) The Pre- Service Teachers’
ability to design instructions using Case Based Learning and Collaborative Learning was in “very good” level ( X = 4.33 S.D = 0.73).
Keywords : instructional design, Case-Based Learning, Collaborative Learning, Pre- Service Teachers

บทนา
ปรากฏการณ์ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะการดาเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 [1] [2][3] [4] ใน 7 เรื่ อง ซึ่ งทุก
คนต้อ งตระหนัก ที่ จะนาไปสู่ เหตุผลและประเด็นการการปรั บเปลี่ ย นบทบาทครู วิธีการเรี ยนของนักเรี ยน การจัด หลักสู ตร
สถานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ครู เป็ นบุคคลสาคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครู จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ในโลกยุคปั จจุบนั ที่
กระแสแห่ งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ ว
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้รูปแบบการเรี ยนรู ้
และวิธีแสวงหาความรู ้กาลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรี ยนแบบดั้งเดิม ที่มีครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้สู่นกั เรี ยนเพียงฝ่ ายเดียว ไปสู่
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่นกั เรี ยนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเองเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้จึง
เป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทายยิ่งสาหรับครู ในการจัดการองค์ความรู ้ให้บงั เกิ ดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน ครู จาเป็ นต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานหรื อดาเนินกิจกรรมในวิชาชีพครู ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการขององค์กรการศึ กษา ตั้งแต่โรงเรี ยน เขตพื้นที่ การศึ กษา และกระทรวงศึ กษาธิ การ [5]
สมรรถนะของครู ใ นศตวรรษที่ 21 โดยแปลจากมาตรฐานครู ใ นมลรั ฐ ฟลอริ ด า (Florida Education Standards Commission)
สรุ ปได้วา่ ครู ตอ้ งมีสมรรถนะใช้เทคนิคและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิด สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์ การเรี ยน
การสอนที่หลากหลาย มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชา สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศทางการเรี ยนรู ้ และ สามารถวางแผน
การสอนและดาเนินการตามแผนได้อย่างหลากหลาย[6]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นคณะที่ผลิตนักศึกษาเพื่อไปประกอบวิชาชีพครู บุคคลที่กาลังจะเข้าสู่วชิ าชีพ
ครู จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนอบรมเพื่อให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจหลายสิ่ งหลายอย่างเกี่ ยวกับความเป็ นครู เช่น เนื้ อหาสาระที่
จะต้องนาไปสอนนักเรี ยน ระเบียบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็ นครู
การยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ [5]รวมทั้งต้องมีความรู ้ในมาตรฐานวิชาชีพครู ในสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน
ความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ซึ่งได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบสื่ อการรู ้ การเลือกใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ การออกแบบชิ้นงาน และภาระงาน รวมทั้งการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น ความพยายาม
ของครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นหมายรวมถึง การที่ ครู เป็ นผูด้ าเนิ นการเชิ งรุ ก (proactive) มีความรับผิดชอบ (responsive) และเป็ น
ผูส้ นับสนุ น (supportive) การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ดา้ นจิ ตวิทยาหรื อทางด้านจิ ตใจ จะช่ วยสร้าง
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ความรู ้สึกให้นกั เรี ยนเกิดความสบายใจในการเรี ยน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์เร้าความ
สนใจ ให้นกั เรี ยนร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยความสุ ข นักเรี ยนจะเกิดความรู ้เช่นนี้ ขึ้นอยูก่ บั “ ครู ” เป็ นสาคัญ ทั้งในเรื่ อง
ของบุคลิกภาพ พฤติกรรมการสอน เทคนิคการปกครองชั้นเรี ยน รวมทั้งปฏิสมั พันธ์ในห้องเรี ยน
ในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนั้นจาเป็ นต้องอาศัยหลักการหรื อวิธีการที่เหมาะสม
เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยน ดังที่ วัชรา เล่าเรี ยนดี [7]กล่าวถึงยุทธวิธีการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการ
คิด ประกอบด้วย การจัดการเรี ยนรู ้แบบ CATS (Classroom Assessment Techniques) การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
(Cooperative Learning Strategies) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดย
การค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Case - Based Learning สาหรับวิธีที่จะช่วย
ในการพัฒนาและส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา ได้ร่วมกันเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม มีการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการ
นาเสนอความรู ้คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Case - Based Learning ซึ่ งเป็ นกรณี ที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ครู ชั้นเรี ยน และโรงเรี ยน
สอดคล้องกับ ปรณัฐ กิ จรุ่ งเรื อง[8] ได้กล่าวว่า การใช้กรณี ประกอบการสอนเป็ นวิธีหนึ่ งที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้จักวิเคราะห์
สถานการณ์แวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพเฉพาะเรื่ องกรณี ที่อาจนามาใช้ในการสอน จะเป็ นเรื่ องสมมติข้ ึนหรื อเป็ นเรื่ องที่
เกิดขึ้นจริ งก็ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจเนื้อหาและเกิดความรู ้สึกนึ กคิดต่าง ๆ ขึ้น ครู ผสู ้ อนนากรณี มาใช้
ในเชิ งอุปนัย (Inductive) หรื อนิ รนัย (Deductive) ขึ้นอยู่กบั ความมุ่งหมายของครู เอง ถ้านามาใช้ในเชิ งอุปนัย ครู จะยกกรณี ให้
ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์เพื่อสรุ ปปั ญหา แนวคิด และแนวทางนามาใช้แก้ปัญหาเอง แต่ถา้ ใช้ในเชิงนิรนัย ครู จะอธิบายหลักการ กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ แล้วยกกรณี ข้ ึ นมาประกอบเป็ นตัวอย่างชัดเจนขึ้ น ซึ่ งผลการวิจัยของ Hays [9] ที่ พบวิธีการสอนโดยใช้ Case - Based
Learning เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการแสดงบทบาทและการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน โดยเน้นความร่ วมมือแบบทีมมากกว่า
และยัง เน้นการสื บค้นความรู ้ ที่มากกว่า การจัด การเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ หรื ออาจจะเรี ย กว่า การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มแรงรวมพลัง
(Collaborative Learning) นับว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส
ทางานร่ วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็ จร่ วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรี ยนแบบร่ วมมือมิใช่เป็ นเพียงจัดให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ น
กลุ่ม แต่ผสู ้ อนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่ งที่มาจากการทากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู ้
สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นหลักการสาคัญ[10] อีกทั้ง ไพฑูรย์ และคณะ [11] ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้น้ ี เป็ นวิธีการเรี ยนการ
สอนแบบทางานรับผิดชอบร่ วมกันเน้นการมีความสนใจร่ วมกันของสมาชิกมากกว่าระดับความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุก
คนมีความชัดเจนและทางานไปพร้อม ๆ กัน ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การเรี ยนแบบนี้ เน้นการยอมรับ
ในบทบาทหน้าที่ ของกันและกัน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็ นซึ่ งกันและกันได้ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับ
Gokhlae [12]ที่เห็นว่า Collaborative Learning เป็ นวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กเพื่อจุดหมายร่ วมกัน
ผูเ้ รี ยนจะมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เพื่อผลสาเร็ จร่ วมกัน ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือผูส้ อนจะต้องเลือกเทคนิคการ
จัดการเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่ วมกันทากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่ วมกัน โดยที่
กลุ่มจะประสบความสาเร็ จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรี ยนรู ้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นัน่ คือ การเรี ยนเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีมอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพนั่นเอง จากความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน Case Based Learning (CBL)
และการเรี ยนรู ้ แบบร่ ว มแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) หากนามาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอนก็จะสามารถพัฒ นา
นักศึกษาครู ให้มีความรู ้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้การ
เรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ของนัก ศึ ก ษาครู โดยใช้การเรี ย นการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง เพื่อหาคุณภาพงานวิจยั ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 462 202
วิธีสอนทัว่ ไป ในภาคการศึกษาปลาย 2560 จานวน 4 หมู่เรี ยน จานวน 76 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 462
202 วิธีสอนทัว่ ไป ในภาคการศึกษาปลาย 2560 จานวน 1 หมู่เรี ยน ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 25 คน ที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู ้เรื่ องการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ระยะเวลา ดาเนิ นการศึกษาทดลอง ในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2561) จานวน 9
สัปดาห์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบแผนการวิจยั Pre – Experimental Research แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน
ทดสอบหลัง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest - Posttest Design [13] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest - Posttest Design
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง
2. แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน
3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ จานวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรียนรู้ แบบร่ วมแรงรวมพลัง
1.1 วิเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ
1.2 การศึ กษาวิเ คราะห์ ห ลักสู ต รตามรายวิช า 462 202 วิธี ส อนทั่ว ไประดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 สร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง
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1.4 เสนอกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมแรงรวมพลัง ต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน คือ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน/วิธีสอน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครู และ 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิ ด 5 ระดับคือมากที่สุด
มาก ปานกลางน้อยและน้อยที่สุด ของ Likert’s Five Rating Scales [13]โดยกาหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายค่าความคิ ดเห็ นโดยได้จากแนวคิ ดของ Best [14] ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง มีค่า 0.50 ขึ้นไป
1.5 ปรับปรุ งแก้ไขกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.6 นากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง ที่ปรับปรุ ง
แล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกาสร้างแบบทดสอบ จากเอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย ได้แก่ 1) เทคนิควิทยาการ
จัดการเรี ยนรู ้ จานวน 12 ข้อ 2) ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ จานวน 5 ข้อ 3) การวัดและประเมินผล จานวน 8 ข้อ
และ 4) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน จานวน 2 ข้อ รวมจานวน 30 ข้อ 30 คะแนน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.3 เสนอแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่ วย นามาให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 คนตรวจสอบและนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :IOC ) ของเครื่ องมือได้คะแนน
ดัชนีความสอดคล้องมีค่า 0.66-1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วัดความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยมีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
2.4 น าแบบทดสอบวัด ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษาปลาย 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 23 คน
2.5 นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายของแบบทดสอบปรนัย คือ
สัดส่วนจานวนผูต้ อบข้อสอบถูกในแต่ละข้อต่อจานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ตรวจสอบ
ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบปรนัย คือการตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถจาแนกนักศึกษาเก่ง และนักศึกษาอ่อนได้ดีเพียงใด
โดยใช้เกณฑ์ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.70
2.6 ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) คื อ การตรวจสอบผลการวัด ที่ ส ม่ า เสมอและคงที่ โ ดยผูว้ ิ จัย เลื อ ก
แบบทดสอบแบบปรนัยที่ผา่ นเกณฑ์มาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร์ - ริ ชาร์ดสันจากสูตร KR-20 โดย
ใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.75 เป็ นต้นไป ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งชุด 0.96
2.7 ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
2.8 นาแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กับกลุม่
ตัวอย่าง
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3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
3.1 การศึ กษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ การ
เขียนแผนการสอน
3.2 สร้ างแบบประเมิ นความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ จานวน 20 ข้อ มี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือมากที่สุด มาก ปานกลางน้อยและน้อยที่สุด ของ Likert’s Five Rating Scales [13]
3.3 นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่ สร้างขึ้นเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และด้านการวัดและประเมิน เพื่อนาไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้องมีค่า .50 ขึ้นไป
3.4 นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่แก้ไขแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การดาเนินการทดลองในการวิจยั
ในการดาเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ผูว้ ิจยั ชี้ แจงเกี่ ยวกับขั้นตอนกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน Case Based Learning
(CBL) ร่ ว มกับ การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) ในหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ทั้ง 4 หน่ ว ย และวิ ธี ว ดั และ
ประเมินผล และการทดลองสอนจริ งในสถานศึกษา โดยให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการดาเนินการทุกขั้นตอน
1.2 ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้
จานวน 30 ข้อ ก่อนเรี ยน (pretest) ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบหลังเรี ยน
2.ขั้นทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมแรงรวมพลัง ที่สร้างไว้และใช้เครื่ องมือในการวิจยั ที่เตรี ยมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เวลาที่ใช้ในการทดลองตามรู ปแบบของกิจกรรมฯ ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน
รวม 2 ชัว่ โมง
2.3 เนื้ อหาที่ใช้ทดลองสอน คือ รายวิชา 462 202 วิธีสอนทัว่ ไป จานวน 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิ ค
วิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 3 สัปดาห์ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ จานวน 1 สัปดาห์ การวัดและประเมินผล 2
สัปดาห์ และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.4 นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.5 ผูว้ จิ ยั ประเมินแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
2.6 ดาเนินการสอน โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนเอง
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ้นการดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้
จานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest ) ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. รู ปแบบการกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง เพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาครู คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ได้ข้ นั ตอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้น มีชื่อย่อว่า DAISI 6 Steps ได้แก่
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ขั้นที่ 1 กาหนดสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ (Define a situation or event)ผูส้ อนให้นกั ศึกษาจัดกลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และ
ผูส้ อนนาเสนอกรณี ศึกษาที่เป็ นสถานการณ์หรื อเหตุการณ์จริ งหรื อจาลอง จากข่าวหนังสื อพิมพ์ สื่ อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เป็ น
ต้น ทั้งในด้านบวก ดี และด้านลบ ไม่ดี
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ (Analyze problems of the situation or event)โดยสมาชิกในกลุ่ม
ร่ วมกันวิเคราะห์กรณี ศึกษา สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ในภาพรวม ซึ่ งจะนาไปสู่ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล และนามาอภิปรายร่ วมกัน โดยผูส้ อนใช้แนวทางตั้งคาถาม เทคนิค 5 W 1 H
(What Who When Where Why How) และให้นกั ศึกษาค้นหาสาเหตุของปั ญหาว่าคืออะไร ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขั้นที่ 3 ระบุทางเลือก (Identify alternative solutions)สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันระดมสมองเพื่อหาวิธีการศึกษากรณี ศึกษาที่
หลากหลายทางเลือก และระบุเลือกวิธีวิธีการที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ งที่สมาชิกกลุ่มเห็นว่าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด และ
สอดคล้องกับหลักการ (Principle) แนวคิด (Concept) ทฤษฎี (Theory) และงานวิจยั (Research) ของใครที่ได้ทาไว้
ขั้นที่ 4 การค้นหาผลลัพธ์ (Search for results)โดยสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันนาทางเลือก หรื อแนวทางปฏิ บตั ิที่เหมาะสม
ที่สุด ตามบริ บทของตนเอง และของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Share)นักศึกษาตรวจสอบคาตอบหรื อแนวทางที่คน้ พบ โดยนาเสนอวิธีการปฏิบตั ิที่คน้ พบ
หน้าชั้นเรี ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ดว้ ย ผูส้ อนและนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิน้ นั ๆ
ขั้นที่ 6 นาผลลัพธ์ไปใช้ (Implement) โดยนักศึกษากลุ่มอื่นสามารถนาวิธีการปฏิบตั ิที่คน้ พบถูกต้อง และเป็ นที่ยอมรับ
ร่ วมกันของทุกกลุ่มไปใช้ในการปฏิบตั ิต่อไป (ดังรู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้น (DAISI 6 Steps)
2. ผลของการใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอน DAISI 6 Steps พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ศึกษาในรายวิชา 462 202 วิธีสอนทัว่ ไปหลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
เป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู ก่ อนและหลังเรียน
ส่ วนเบี่ยงเบน
การทดสอบ
จานวนนักศึกษา
คะแนนเต็ม
ค่ าเฉลีย่ ( X )
มาตรฐาน (S.D)
ก่อนเรี ยน
25
30
15.48
1.80
หลังเรี ยน
25
30
23.92
1.89
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่ า t
39.45*

3.ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ศึกษาในรายวิชา 462
202 วิธีสอนทัว่ ไป โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง อยูใ่ น
ระดับดีมาก( X = 4.33, S.D = 0.73) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
รายการประเมิน
1. แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ส อดคล้อ งสัม พัน ธ์ กับ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่
กาหนดไว้
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วน(ตามที่กาหนด)
3. ความสอดคล้องของสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้
4. ตัวชี้ วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เกิด KPA
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้พฒั นาผูเ้ รี ยนครอบคลุมด้าน KPA
6. ชิ้นงานและภาระงานเหมาะสมกับตัวชี้วดั
7. สาระการเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับเวลาและตัวชี้วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบ่งเป็ นขั้นตอนตามความเหมาะสม
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ หมาะสมกับ สาระการเรี ย นรู ้ แ ละระดับ ชั้น
นักเรี ยน
10. กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
11. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถพัฒนาครอบคลุมด้านองค์ความรู ้
กระบวนการและเจตคติ
12. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน
13. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์
14. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง

ระดับความสามารถ
กลุ่มที่
3
4
5
4

1
4

2
4

5
4

6
4

5
4

4
5

4
4

4
4

5
4

4
4

4

5

4

5

4

4

4
5
4
5
4

4
4
5
5
4

5
5
5
4
5

4
4
4
5
4

4
5
4
5
4

4
5
5
4
4

5
4

4
4

4
5

4
4

5
4

4
4

4

5

4

4

4

4

4
5

5
4

4
5

5
4

4
5

4
4
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รายการประเมิน

ระดับความสามารถ
กลุ่มที่
3
4
4
4

1
5

2
5

5
5

6
4

4

4

4

4

5

4

17. นักเรี ยนใช้สื่อด้วยตนเอง

4

4

5

5

5

4

18. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มสมรรถนะการเรี ยนรู ้

4

5

5

4

5

4

19. การวัดและประเมินผลระบุเครื่ องมือวัดและประเมินไว้อย่างชัดเจน

4

5

5

4

4

4

20. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

4

4

4

4

4

4

รวม

86

89

90

84

89

82

เฉลีย่ ( X )

4.30

4.45

4.50

4.20

4.45

4.10

S.D

0.73

0.68

0.76

0.81

0.74

0.68

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

15. แผนการจัดการเรี ยนรู ้กาหนดวัสดุอุปกรณ์ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายเหมาะสม
16. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

หรื อผลการเรี ยนรู ้

เฉลีย่ รวม( X )

4.33

S.D

0.73

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

อภิปรายผล
1. การพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง เพื่อส่งเสริ มความสามารถ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ เรี ยกว่า “DAISI 6 Steps” มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กาหนดสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ (Define a situation or event) ขั้นที่ 2
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาของสถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ (Analyze problems of the situation or event) ขั้น ที่ 3 ระบุ ท างเลื อ ก (Identify
alternative solutions) ขั้นที่ 4 การค้นหาผลลัพธ์ (Search for results) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Share) และขั้นที่ 6 นาผลลัพธ์ไปใช้
(Implement) จากทั้ง 6 ขั้น ขั้นที่ สาคัญคือขั้นที่ 1 กาหนดสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ (Define a situation or event) เพราะเป็ นขั้นที่
อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องจัดหากรณี ศึกษาที่ตรงกับเนื้อหา และน่าสนใจตรงกับเรื่ องหรื อหน่วยที่สอน เพื่อให้นกั ศึกษาได้จะได้นามาสู่ข้ นั
ที่ 2 คือ วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ หากผูส้ อนจัดหากรณี ศึกษาได้ตรงกับเรื่ องที่สอนได้จะทาให้การเรี ยนการ
สอนเกิดการวิเคราะห์หรื อระปั ญหาในขั้นที่ 2 ได้ และร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ไม่ได้ ดังที่มีนกั วิชาการหลายคนได้เสนอไว้ Case - Based
Learning เป็ นการสร้างกรณี ศึกษาอันเป็ นจุดแข็งเพื่อการแสวงหาความรู ้ใหม่ผ่านการประยุกต์ใช้และการอภิปราย เนื่ องจากเป็ น
การบูรณาการการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึงต้องเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลข่าวสารความรู ้ และคัดกรองความสาคัญของข้อมูลที่มีและไม่มี
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ Harman [15] ได้กล่าวอีกว่า Case - Based Learning เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาเป็ นพื้นฐาน โดยทัว่ ไป
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จะนิ ยามจากกรณี ศึกษาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็ นกระบวนการที่มุ่งให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยเนื้อหาที่พวกเขาเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ โดยกระบวนการดังกล่าวจะกาหนดสถานะผูเ้ รี ยนให้แก้ปัญหาผ่านการกระตุน้ จากสถานการณ์
จาลองในชีวติ จริ ง และ แบบร่ วมแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถ
ต่างกัน ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ทาให้งานของกลุ่มดาเนิ น
ไปสู่เป้ าหมายของงานได้ [16] ซึ่งสอดคล้องกับ Slavin, Robert E. [17] ที่กล่าวว่า เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้นกั เรี ยนทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมี สมาชิ กกลุ่มละ 4 คน สมาชิ กกลุ่มมี ความสามารถในการเรี ยนต่ างกัน สมาชิ กในกลุ่มจะ
รับผิดชอบในสิ่ งที่ได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยมีเป้ าหมายในการ
ทางานร่ วมกัน คือ เป้ าหมายของกลุ่ม และในขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ (Analyze problems of the
situation or event) ผูส้ อนจะต้องเริ่ มใช้คาถามง่ายๆ เพื่อทบทวนความรู ้ของนักศึกษาก่อน โดยใช้เทคนิค 5 W 1 H (What Who When
Where Why How) จากนั้นก็ใช้คาถามที่มีระดับสู งขึ้นเน้นให้นกั ศึกษาใช้กระบวนการคิดขั้นสู ง เป็ นคาถามลักษณะที่ทา้ ทายเพื่อให้
นักศึกษาค้นหาสาเหตุของปั ญหาว่าคืออะไร ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์น้ ี หากนักศึกษาเป็ นครู หรื อนักเรี ยนจะทาอย่างไรเป็ นต้น เพราะ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้คาถามเป็ นการมุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะต้องป้ อนคาถามในลักษณะต่าง ๆ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อประมาณค่า [18]
2. ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาครู สาขาวิชาการศึ กษาปฐมวัย ที่ ศึกษาในรายวิชา
462202 วิธีสอนทั่วไป โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง
อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 4.33, S.D = 0.73) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า นักศึกษาได้ศึกษางานตัวอย่างจากสารสนเทศที่ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอใน
กลุ่ม Face book ของชั้นเรี ยน และประเด็นคาถาม โดยใช้กรณี ศึกษาทั้ง ในด้านไม่ดี และ ด้านดี ของครู จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ทั้งสื่ อออนไลน์ และ ข่าวจากสิ่ งพิมพ์ และโทรทัศน์ครู ในเรื่ องเทคนิ ควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมใน
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ทาให้นกั ศึกษาได้มีกรณี ศึกษาของครู ที่สอนดี ๆ เป็ นตัวอย่างที่ดีใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Mellish and Brink [19] ได้เสนอว่า Case – Based Learning นักศึ กษาศึ กษาและทาความ
เข้าใจ และเตรี ยมพร้อมที่จะวิเคราะห์วจิ ารณ์สาระสาคัญในกรณี และร่ วมกันวิเคราะห์วจิ ารณ์กรณี ศึกษา ซึ่งเป็ นการใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรี ยนรู ้ในระยะนี้ นักศึ กษาอาจต่อต้านข้อคิดเห็ นใหม่ ๆ ที่ ขดั แย้งกับความเชื่ อของตน อีกทั้ง Brett [20] ได้กล่าวว่า
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Case – Based Learning เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตรวจสอบสมมติฐานจากคาตอบที่คน้ พบและในขั้นนี้มี
การนาเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ดว้ ย และ นาผลลัพธ์ไปใช้ นาผลลัพธ์ที่เป็ นที่ยอมรับร่ วมกันของทุกกลุ่มมาใช้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้
1. การใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ“DAISI 6 Steps” ผูส้ อนต้องเลือกกรณี ศึกษา จากสารสนเทศ สังคมออนไลน์ ข่าว
สิ่ งพิมพ์ โทรทัศน์ครู ทั้งในด้านบวก/ดี และด้านลบ/ไม่ดีให้เหมาะสมกับเนื้ อหาในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ดังนั้นผูส้ อนจะต้องมี
ความสามารถในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆเพื่อให้นกั ศึกษาได้ศึกษาจากวีดีโอ/สารสนเทศก่อนเข้าชั้นเรี ยน
2. การใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ“DAISI 6 Steps” อาจารย์ตอ้ งมีการตั้งเงื่อนไข และวางแผน แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และเกณฑ์การประเมินผลงาน ให้นกั ศึกษาทราบตั้งแต่ชวั่ โมงแรก
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครังงต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน Case Based Learning (CBL) ร่ วมกับการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ๆ
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2.ควรมีการวิจยั โดยใช้แนวคิด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน Case Based Learning (CBL)
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคิด
วิเคราะห์ การแก้ไขปั ญหา การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นต้น
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