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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรง

รวมพลงั 2)เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั และ 3) ศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั จ านวน 25 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย 2560  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง  
2) แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน 30 ขอ้ 3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าที 

ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น มีช่ือย่อว่า  DAISI 6 Steps  ได้แก่ ขั้นท่ี 1 (Define) ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ขั้นท่ี 2 
(Analyze the problem of a situation or event)วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ขั้ นท่ี  3 (Identify alternative solutions)  
ระบุทางเลือกแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 (Search results) การคน้หาผลลพัธ์ ขั้นท่ี 5 (Share knowledge) แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ ขั้นท่ี 6 (Implement the 
results) น าผลลพัธ์ไปใช ้2) ผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 3) ความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ของนกัศึกษาครู โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวม
พลงัอยูใ่นระดบัดีมาก (X = 4.33, S.D = 0.73)  
 

ค าส าคัญ : การออกแบบการจดัการเรียนรู้ กรณีศึกษาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั นกัศึกษาครู 
 

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 attend ance. 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 
 
 

บทน า   
  ปรากฏการณ์ท่ีมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงทกัษะการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 [1] [2][3] [4] ใน 7 เร่ือง ซ่ึงทุก
คนต้องตระหนักท่ีจะน าไปสู่เหตุผลและประเด็นการการปรับเปล่ียนบทบาทครู วิธีการเรียนของนักเรียน การจัดหลกัสูตร
สถานศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันาการศึกษา การพฒันาครูจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในโลกยคุปัจจุบนัท่ี
กระแสแห่งความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และขอ้มูลข่าวสารไหลบ่าขา้มพรมแดนมาถึงกนัอยา่งรวดเร็ว 
ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อระบบการศึกษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที าใหรู้ปแบบการเรียนรู้
และวธีิแสวงหาความรู้ก าลงัปรับเปล่ียนไปจากระบบการเรียนแบบดั้งเดิม ท่ีมีครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้สู่นกัเรียนเพียงฝ่ายเดียว ไปสู่
รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีนกัเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองเพ่ิมมากข้ึน ท่ามกลางสภาวะเช่นน้ีจึง
เป็นส่ิงท่ีทา้ทายยิ่งส าหรับครูในการจดัการองค์ความรู้ให้บงัเกิดผลต่อการพฒันาคุณภาพของนักเรียน ครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
พฒันาสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบติังานหรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการขององค์กรการศึกษา ตั้ งแต่โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ [5] 
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 โดยแปลจากมาตรฐานครูในมลรัฐฟลอริดา (Florida Education Standards Commission)  
สรุปไดว้า่ ครูตอ้งมีสมรรถนะใชเ้ทคนิคและยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมใหน้กัเรียนคิด สามารถใชย้ทุธศาสตร์การเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย  มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา  สามารถสร้างสรรคบ์รรยากาศทางการเรียนรู้  และ สามารถวางแผน 
การสอนและด าเนินการตามแผนไดอ้ยา่งหลากหลาย[6] 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นคณะท่ีผลิตนกัศึกษาเพื่อไปประกอบวชิาชีพครู บุคคลท่ีก าลงัจะเขา้สู่วชิาชีพ
ครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจหลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกบัความเป็นครู เช่น เน้ือหาสาระท่ี
จะตอ้งน าไปสอนนกัเรียน ระเบียบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัฐานะความเป็นครู 
การยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ [5]รวมทั้งตอ้งมีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพครูในสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน
ความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบส่ือการรู้ การเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้ การออกแบบช้ินงาน และภาระงาน รวมทั้งการออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตน้   ความพยายาม
ของครูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึง  การท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการเชิงรุก (proactive)  มีความรับผิดชอบ (responsive) และเป็น
ผูส้นับสนุน (supportive) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาหรือทางดา้นจิตใจ จะช่วยสร้าง
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ความรู้สึกให้นกัเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลวัและวิตกกงัวล   มีบรรยากาศของการสร้างสรรคเ์ร้าความ
สนใจ ให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยความสุข นกัเรียนจะเกิดความรู้เช่นน้ี ข้ึนอยูก่บั “ ครู” เป็นส าคญั ทั้งในเร่ือง
ของบุคลิกภาพ   พฤติกรรมการสอน เทคนิคการปกครองชั้นเรียน รวมทั้งปฏิสมัพนัธ์ในหอ้งเรียน 

ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน ดงัท่ี วชัรา  เล่าเรียนดี [7]กล่าวถึงยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
คิด  ประกอบดว้ย  การจดัการเรียนรู้แบบ CATS (Classroom  Assessment  Techniques)  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(Cooperative  Learning  Strategies)  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem  Based  Learning)  การจดัการเรียนรู้โดย
การคน้ควา้อิสระ (Independent  Investigation  Learning) และการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Case - Based  Learning ส าหรับวธีิท่ีจะช่วย
ในการพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา  ไดร่้วมกนัเรียนรู้เป็นกลุ่ม  มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และมีการ
น าเสนอความรู้คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช ้Case - Based  Learning ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ครู  ชั้นเรียน และโรงเรียน  
สอดคลอ้งกับ ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง[8] ได้กล่าวว่า  การใช้กรณีประกอบการสอนเป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จักวิเคราะห์
สถานการณ์แวดลอ้มทั้งทางสงัคมและทางกายภาพเฉพาะเร่ืองกรณีท่ีอาจน ามาใชใ้นการสอน  จะเป็นเร่ืองสมมติข้ึนหรือเป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนจริงก็ได ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาและเกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ข้ึน  ครูผูส้อนน ากรณีมาใช้
ในเชิงอุปนัย (Inductive) หรือนิรนัย (Deductive) ข้ึนอยู่กบัความมุ่งหมายของครูเอง  ถา้น ามาใชใ้นเชิงอุปนัย  ครูจะยกกรณีให้
ผูเ้รียนวเิคราะห์เพื่อสรุปปัญหา  แนวคิด  และแนวทางน ามาใชแ้กปั้ญหาเอง  แต่ถา้ใชใ้นเชิงนิรนยั  ครูจะอธิบายหลกัการ  กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ แลว้ยกกรณีข้ึนมาประกอบเป็นตวัอย่างชัดเจนข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยของ Hays [9] ท่ีพบวิธีการสอนโดยใช้ Case - Based  
Learning เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ีเนน้การแสดงบทบาทและการแกปั้ญหาของผูเ้รียน โดยเนน้ความร่วมมือแบบทีมมากกวา่ 
และยงัเน้นการสืบค้นความรู้ท่ีมากกว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรืออาจจะเรียกว่า การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั 
(Collaborative Learning) นบัวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส
ท างานร่วมกนัเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัใหผู้เ้รียนท างานเป็น
กลุ่ม แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์วิธีใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้
สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการส าคญั[10] อีกทั้ง ไพฑูรย ์และคณะ [11] ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้น้ีเป็นวิธีการเรียนการ
สอนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกนัเนน้การมีความสนใจร่วมกนัของสมาชิกมากกวา่ระดบัความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุก
คนมีความชดัเจนและท างานไปพร้อม ๆ กนั ศึกษาคน้ควา้ ปฏิบติังานและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การเรียนแบบน้ีเนน้การยอมรับ
ในบทบาทหน้าท่ีของกนัและกนั รวมทั้งสามารถแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Gokhlae [12]ท่ีเห็นวา่  Collaborative Learning เป็นวิธีการสอนท่ีเนน้กระบวนการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กเพ่ือจุดหมายร่วมกนั 
ผูเ้รียนจะมีความรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนั เพ่ือผลส าเร็จร่วมกนั  ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคการ
จดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ี
กลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่ง
มีประสิทธิภาพนั่นเอง จากความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนโดยใชใ้ชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning (CBL) 
และการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) หากน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะสามารถพฒันา
นกัศึกษาครู ใหมี้ความรู้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู   



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  38  - 48  (2020)     Vol. 10, No. 1 

41 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้าร
เรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวม 
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  โดยใช้การเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั เพื่อหาคุณภาพงานวจิยัดา้นหลกัสูตร การสอนและการนิเทศ 
 ขอบเขตการวจิยั 

1. ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 462 202 
วธีิสอนทัว่ไป  ในภาคการศึกษาปลาย 2560 จ านวน 4 หมู่เรียน จ านวน 76 คน  

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 462 
202 วิธีสอนทัว่ไป  ในภาคการศึกษาปลาย 2560 จ านวน 1 หมู่เรียน ไดแ้ก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั จ านวน  25 คน  ท่ีไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง 

3. ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรต้น ไดแ้ก่  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ระยะเวลา ด าเนินการศึกษาทดลอง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม  - มิถุนายน 2561) จ านวน 9 
สปัดาห์ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบแผนการวจิยั Pre – Experimental Research แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest - Posttest Design [13] ดงัตารางท่ี 1 
             ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest - Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
 2. แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ขอ้ 30 คะแนน 
 3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ จ านวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1. กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
  1.1 วเิคราะห์การจดัการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งไทยและต่างประเทศ 
  1.2 การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรตามรายวิชา 462 202 วิธีสอนทั่วไประดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  1.3 สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
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  1.4 เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน/วิธีสอน  2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาชีพครู และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบัคือมากท่ีสุด  
มาก ปานกลางนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  ของ Likert’s Five  Rating  Scales   [13]โดยก าหนดเกณฑร์ะดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยั
ได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายค่าความคิดเห็นโดยได้จากแนวคิดของ Best [14] ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง มีค่า 0.50 ข้ึนไป  
  1.5 ปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.6 น ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ท่ีปรับปรุง
แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง   
 2. แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้  
  2.1 ศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบักาสร้างแบบทดสอบ จากเอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.2 สร้างแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วย ไดแ้ก่ 1) เทคนิควทิยาการ
จดัการเรียนรู้ จ านวน 12 ขอ้ 2) ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้ จ านวน 5 ขอ้ 3) การวดัและประเมินผล จ านวน 8 ขอ้ 
และ 4) การบริหารจดัการชั้นเรียน จ านวน 2 ขอ้ รวมจ านวน 30 ขอ้ 30 คะแนน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคือตอบถูกได ้1 คะแนนและตอบผิดได ้0 คะแนน 
  2.3 เสนอแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  4 หน่วย น ามาให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คนตรวจสอบและน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence :IOC ) ของเคร่ืองมือไดค้ะแนน
ดชันีความสอดคลอ้งมีค่า  0.66-1.00 แสดงวา่แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  วดัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยมีความเหมาะสมสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์
  2.4 น าแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษาปลาย 2560 สาขาวชิาการประถมศึกษา จ านวน 23 คน   
  2.5 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพ่ือหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายของแบบทดสอบปรนัย คือ
สดัส่วนจ านวนผูต้อบขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80  ตรวจสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบปรนยั คือการตรวจสอบวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัศึกษาเก่ง และนกัศึกษาอ่อนไดดี้เพียงใด
โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.70 
  2.6 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) คือการตรวจสอบผลการวดัท่ีสม ่าเสมอและคงท่ีโดยผูว้ิจัยเลือก
แบบทดสอบแบบปรนยัท่ีผา่นเกณฑม์าหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวธีิการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสนัจากสูตร KR-20  โดย
ใชเ้กณฑค์่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.75 เป็นตน้ไป ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งชุด 0.96 
  2.7  ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  2.8 น าแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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 3. แบบประเมนิความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
  3.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การ
เขียนแผนการสอน   
  3.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  จ านวน 20 ขอ้  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือมากท่ีสุด  มาก ปานกลางนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  ของ Likert’s Five  Rating  Scales  [13] 
  3.3 น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้ และดา้นการวดัและประเมิน เพ่ือน าไปหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตอ้งมีค่า .50 ข้ึนไป  
  3.4 น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 การด าเนินการทดลองในการวจิยั 
  ในการด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 ผูว้ิจยัช้ีแจงเก่ียวกบัขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning 
(CBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) ในหน่วยการเรียนรู้ ทั้ ง 4 หน่วย และวิธีวดัและ
ประเมินผล และการทดลองสอนจริงในสถานศึกษา โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอน   
   1.2 ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 30 ขอ้ ก่อนเรียน (pretest) ฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.ขั้นทดลอง  ผูว้ิจยัด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมแรงรวมพลงั ท่ีสร้างไวแ้ละใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.1 เวลาท่ีใชใ้นการทดลองตามรูปแบบของกิจกรรมฯ ใน 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 1  วนั 
รวม 2 ชัว่โมง  
   2.3 เน้ือหาท่ีใชท้ดลองสอน คือ รายวิชา 462 202 วิธีสอนทัว่ไป  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เทคนิค
วทิยาการจดัการเรียนรู้  จ านวน 3 สปัดาห์ ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้ จ านวน 1 สปัดาห์ การวดัและประเมินผล 2 
สปัดาห์ และการบริหารจดัการชั้นเรียน 
   2.4 นกัศึกษาแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมการเรียนรู้ และ ฝึกปฏิบติัการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.5 ผูว้จิยัประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม  
   2.6 ด าเนินการสอน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง  
  3. ขั้นหลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest ) ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติ 

 

ผลการวจัิย 
 1. รูปแบบการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดข้ั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น มีช่ือยอ่วา่  DAISI 6 Steps  ไดแ้ก่  
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ขั้นท่ี 1 ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event)ผูส้อนใหน้กัศึกษาจดักลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และ
ผูส้อนน าเสนอกรณีศึกษาท่ีเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริงหรือจ าลอง จากข่าวหนงัสือพิมพ ์ส่ือสังคมออนไลน์ เวบ็ไซต ์เป็น
ตน้ ทั้งในดา้นบวก ดี และดา้นลบ ไม่ดี 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Analyze problems of the situation or event)โดยสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณีศึกษา สถานการณ์หรือเหตุการณ์ในภาพรวม ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล และน ามาอภิปรายร่วมกนั โดยผูส้อนใชแ้นวทางตั้งค  าถาม เทคนิค 5 W 1 H 
(What Who When Where Why How) และใหน้กัศึกษาคน้หาสาเหตุของปัญหาวา่คืออะไร ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบน้ี 

ขั้นท่ี 3 ระบุทางเลือก (Identify alternative solutions)สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพ่ือหาวิธีการศึกษากรณีศึกษาท่ี
หลากหลายทางเลือก และระบุเลือกวิธีวิธีการท่ีเหมาะสม ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นวา่เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด  และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ (Principle) แนวคิด (Concept) ทฤษฎี (Theory) และงานวจิยั (Research) ของใครท่ีไดท้ าไว ้  

ขั้นท่ี 4 การคน้หาผลลพัธ์ (Search for results)โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าทางเลือก หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ตามบริบทของตนเอง และของผูเ้รียน  

ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share)นกัศึกษาตรวจสอบค าตอบหรือแนวทางท่ีคน้พบ โดยน าเสนอวิธีการปฏิบติัท่ีคน้พบ
หนา้ชั้นเรียนใหเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย ผูส้อนและนกัศึกษาอภิปรายเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติันั้นๆ    

ขั้นท่ี 6 น าผลลพัธ์ไปใช ้ (Implement) โดยนกัศึกษากลุ่มอ่ืนสามารถน าวิธีการปฏิบติัท่ีคน้พบถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกนัของทุกกลุ่มไปใชใ้นการปฏิบติัต่อไป (ดงัรูปท่ี 1) 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น (DAISI 6 Steps)   
2. ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน  DAISI 6 Steps  พบวา่  ผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ท่ีศึกษาในรายวิชา 462 202 วิธีสอนทัว่ไปหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
เป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่2 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ก่อนและหลงัเรียน 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ (X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่า t 

ก่อนเรียน 25 30 15.48 1.80 39.45* 
หลงัเรียน 25 30 23.92 1.89 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

3.ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ท่ีศึกษาในรายวชิา 462 
202 วธีิสอนทัว่ไป โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั อยูใ่น
ระดบัดีมาก(X = 4.33, S.D = 0.73) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ผลความสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  

รายการประเมนิ 

ระดบัความสามารถ 

กลุ่มที ่

1 2 3 4 5 6 
1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพนัธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว ้

4 4 5 4 4 4 

2. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบส าคญัครบถว้น(ตามท่ีก าหนด) 5 4 4 4 5 4 
3. ความสอดคลอ้งของสาระส าคญั/ความคิดรวบยอดกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 

4 5 4 4 4 4 

4. ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิด KPA 

4 5 4 5 4 4 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้พฒันาผูเ้รียนครอบคลุมดา้น KPA 4 4 5 4 4 4 
6. ช้ินงานและภาระงานเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 5 4 5 4 5 5 
7. สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบัเวลาและตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 4 5 5 4 4 5 
8. กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นขั้นตอนตามความเหมาะสม 5 5 4 5 5 4 
9. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และระดับชั้น
นกัเรียน 

4 4 5 4 4 4 

10. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 5 4 4 4 5 4 
11. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพฒันาครอบคลุมดา้นองคค์วามรู้ 

กระบวนการและเจตคติ 
4 4 5 4 4 4 

12. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นกัเรียน 

4 5 4 4 4 4 

13. กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 4 5 4 5 4 4 
14. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 5 4 5 4 5 4 
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รายการประเมนิ 

ระดบัความสามารถ 

กลุ่มที ่

1 2 3 4 5 6 
15. แผนการจดัการเรียนรู้ก าหนดวสัดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายเหมาะสม 

5 5 4 4 5 4 

16. แผนการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

การเรียนรู้ 

4 4 4 4 5 4 

17. นกัเรียนใชส่ื้อดว้ยตนเอง 4 4 5 5 5 4 

18. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ 4 5 5 4 5 4 

19. การวดัและประเมินผลระบุเคร่ืองมือวดัและประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน 4 5 5 4 4 4 

20. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั

หรือผลการเรียนรู้ 

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 

ระดบัคุณภาพ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ด ี ดมีาก ด ี

เฉลีย่รวม( X ) 4.33 

S.D 0.73 

ระดบัคุณภาพ ดมีาก 
 

อภิปรายผล 
 1. การพฒันาการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดข้ั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ท่ีเรียกว่า “DAISI 6 Steps”   มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event) ขั้นท่ี 2 
วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์  (Analyze problems of the situation or event) ขั้ นท่ี 3 ระบุทางเลือก (Identify 
alternative solutions) ขั้นท่ี 4 การคน้หาผลลพัธ์ (Search for results) ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) และขั้นท่ี 6 น าผลลพัธ์ไปใช ้ 
(Implement) จากทั้ง 6 ขั้น ขั้นท่ีส าคญัคือขั้นท่ี 1 ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event) เพราะเป็นขั้นท่ี
อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งจดัหากรณีศึกษาท่ีตรงกบัเน้ือหา และน่าสนใจตรงกบัเร่ืองหรือหน่วยท่ีสอน เพ่ือใหน้กัศึกษาไดจ้ะไดน้ ามาสู่ขั้น
ท่ี 2 คือ วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ หากผูส้อนจดัหากรณีศึกษาไดต้รงกบัเร่ืองท่ีสอนไดจ้ะท าให้การเรียนการ
สอนเกิดการวิเคราะห์หรือระปัญหาในขั้นท่ี 2 ได ้และร่วมมือกนัเรียนรู้ไม่ได ้ดงัท่ีมีนกัวิชาการหลายคนไดเ้สนอไว ้ Case - Based 
Learning เป็นการสร้างกรณีศึกษาอนัเป็นจุดแข็งเพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่ผ่านการประยุกต์ใชแ้ละการอภิปราย เน่ืองจากเป็น
การบูรณาการการเรียนรู้  ดงันั้น ผูเ้รียนจึงตอ้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลข่าวสารความรู้ และคดักรองความส าคญัของขอ้มูลท่ีมีและไม่มี
ประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Harman [15]  ไดก้ล่าวอีกวา่ Case - Based Learning เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นพ้ืนฐาน  โดยทัว่ไป
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จะนิยามจากกรณีศึกษาท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้นกัเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิดว้ยเน้ือหาท่ีพวกเขาเรียนใน
ชั้นเรียนโดยใชว้ิธีการแบบมืออาชีพ  โดยกระบวนการดงักล่าวจะก าหนดสถานะผูเ้รียนใหแ้กปั้ญหาผ่านการกระตุน้จากสถานการณ์
จ าลองในชีวติจริง และ แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ
ต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายของงานได ้[16] ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Slavin, Robert E. [17] ท่ีกล่าววา่ เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน  สมาชิกในกลุ่มจะ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน  และช่วยเพ่ือนสมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยมีเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั  คือ  เป้าหมายของกลุ่ม  และในขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Analyze problems of the 
situation or event) ผูส้อนจะตอ้งเร่ิมใชค้  าถามง่ายๆ เพ่ือทบทวนความรู้ของนกัศึกษาก่อน โดยใชเ้ทคนิค 5 W 1 H (What Who When 
Where Why How) จากนั้นก็ใชค้  าถามท่ีมีระดบัสูงข้ึนเนน้ให้นกัศึกษาใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง เป็นค าถามลกัษณะท่ีทา้ทายเพื่อให้
นกัศึกษาคน้หาสาเหตุของปัญหาวา่คืออะไร ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์น้ี หากนกัศึกษาเป็นครูหรือนกัเรียนจะท าอยา่งไรเป็นตน้ เพราะ
การจดัการเรียนรู้โดยใชค้  าถามเป็นการมุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งป้อนค าถามในลกัษณะต่าง ๆ 
เพื่อใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดชิงเหตุผล วเิคราะห์ สงัเคราะห์ หรือประมาณค่า [18] 

2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ท่ีศึกษาในรายวิชา 
462202 วิธีสอนทั่วไป โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
อยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.33, S.D = 0.73) ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษาไดศึ้กษางานตวัอยา่งจากสารสนเทศท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอใน
กลุ่ม Face book ของชั้นเรียน และประเด็นค าถาม โดยใชก้รณีศึกษาทั้ง ในดา้นไม่ดี และ ดา้นดี ของครูจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งส่ือออนไลน์ และ ข่าวจากส่ิงพิมพ ์และโทรทศัน์ครู ในเร่ืองเทคนิควิทยาการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมใน
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การบริหารจดัการชั้นเรียน ท าให้นกัศึกษาไดมี้กรณีศึกษาของครูท่ีสอนดี ๆ เป็นตวัอยา่งท่ีดีใน
การจัดการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Mellish  and  Brink [19] ได้เสนอว่า  Case – Based  Learning นักศึกษาศึกษาและท าความ
เขา้ใจ และเตรียมพร้อมท่ีจะวเิคราะห์วจิารณ์สาระส าคญัในกรณี และร่วมกนัวเิคราะห์วจิารณ์กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นการใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ในระยะน้ี นักศึกษาอาจต่อตา้นขอ้คิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือของตน อีกทั้ง Brett [20] ไดก้ล่าวว่า  
การจดัการเรียนรู้โดยใช ้Case – Based  Learning เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตรวจสอบสมมติฐานจากค าตอบท่ีคน้พบและในขั้นน้ีมี
การน าเสนอใหเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย และ น าผลลพัธ์ไปใช ้ น าผลลพัธ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกกลุ่มมาใช ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ 
 1. การใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบ“DAISI 6 Steps” ผูส้อนตอ้งเลือกกรณีศึกษา จากสารสนเทศ สังคมออนไลน์ ข่าว 
ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ครู ทั้งในดา้นบวก/ดี และดา้นลบ/ไม่ดีให้เหมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งมี
ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาจากวดีีโอ/สารสนเทศก่อนเขา้ชั้นเรียน 
 2. การใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบ“DAISI 6 Steps” อาจารยต์อ้งมีการตั้งเง่ือนไข และวางแผน แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และเกณฑก์ารประเมินผลงาน ใหน้กัศึกษาทราบตั้งแต่ชัว่โมงแรก  
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัในครังงต่อไป 
 1. ควรมีการวจิยักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning (CBL) ร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิในรายวชิาอ่ืน ๆ  
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 2.ควรมีการวิจยัโดยใชแ้นวคิด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning (CBL) 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษาดา้นต่าง ๆ  เช่น ดา้นการคิด
วเิคราะห์ การแกไ้ขปัญหา การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้ 
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