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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน                  

โดยใชทักษะการคิดเปนฐาน กลุมเปาหมายในการพัฒนาคร้ังนี้คือ ครูโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 9 คน         

และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 84 คน ครูโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 14 คน                                

และนักเรียนโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 137 คน ครูโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 6 คน                  

และนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จาํนวน 46 คน รวมจาํนวนครูทั้งหมด 29 คน และรวมจํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 267 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบบันทึกการสัมภาษณ                            

แบบบันทึกการดําเนินงาน แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลการพัฒนาผูเรียน ครอบคลุมเนื้อหา                           

การใชทักษะการคิดเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา จากการเขาไปสงเสริมใหโรงเรียนใชกระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานน้ัน ครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และสื่อการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานไดอยางเหมาะสม เพ่ือพัฒนาทักษะ                               
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ที่จําเปนสําหรับนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนเพื่อเปนทักษะพ้ืนฐานใหนักเรียนนําไป                      

ตอยอดความรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป

คําสําคัญ
 กิจกรรมทักษะการคิดเปนฐาน   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Abstract
 This research aims to develop the instructional process of teachers by using thinking-based 

skills. The target group included 9 teachers and 84 students of Chumchonbarndong School,                       

14 teachers and 137 students of Saithongratutis School, 6 teachers and 46 students of Chumchon 

Ban Bae Sab School. The total number of teachers is 29 and total number of students is 267.                       

The research instruments included a group discussion form, Interview form, report form, lesson 

plan and evaluation form covering contents of thinking-based learning skills. The research found 

that encouraged school to use the instructional process by using thinking-based skill; teachers 

have developed techniques for organizing instructional and instructional media and using                              

appropriate thinking skills to develop the skills needed for students in each group. As well as being 

a basic skill for students are required to continue to gain knowledge at a higher level.

Keywords
 Thinking - Based Learning Skill, Instructional Process

บทนํา
 ผลจากการดําเนนิโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทองถิน่โดยมีสถาบนัอุดมศกึษา

เปนพี่เลี้ยงของเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน: โรงเรียนบานวังลุง ตําบลหางดง อําเภอฮอด                         

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2559  ซึ่งเปนโครงการนํารองท่ีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดกําหนดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพครูดานการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห สงัเคราะห จากการดําเนินงาน

โครงการพบวา ครูมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ                

และสามารถจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูทีเ่นนการคิดวเิคราะหไดในระดบัด ีทัง้นีเ้นือ่งมาจากกิจกรรมท่ีกาํหนด

ทําใหครูที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจและแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนครู  ทําใหเกิดความเขาใจ                    

เกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห  ตลอดจนไดฝกปฏิบัติการจัดทํา                            

แผนการจดัการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การนําเสนอแผนการเรียนรูซึ่งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น                    

รวมทั้งมีการวิพากษและใหขอเสนอแนะโดยทีมวิทยากร สงผลใหครูมีความมั่นใจและสามารถจัดการเรียนรู



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 193

ที่เนนการคิดวิเคราะหได โดยบูรณาการผานสาระความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่สอน เพื่อพัฒนาทักษะ                    

การคิดวิเคราะหของนักเรียน  สําหรับผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห สังเคราะหพบวา นักเรียนมีคะแนนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มมากข้ึน                              

ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูที่เปดโอกาส                

ใหนักเรียนไดฝกการคิดเพื่อหาคําตอบโดยใชสถานการณ เน้ือหาสาระ เร่ืองราว เหตุการณที่นาสนใจ                            

และมีการกระตุนใหมีความอยากรูอยากเห็น อยากคนหาคําตอบ โดยนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม               

การเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุมยอย (Teachasoraphat et al., 2015, 48-50) 

 จากผลการดําเนินงานในโครงการนํารองดงักลาว มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนไดพจิารณาแลวเหน็วา

เกดิประโยชนตอบคุลากรครูและนกัเรยีนเปนอยางยิง่ จงึเหน็วาควรนาํองคความรูทีไ่ดรบัไปพัฒนาครใูนพืน้ที่

กลุมเปาหมายท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจึงไดมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ                       

การจัดการศึกษาของบุคลากรครูและนักการศึกษา/นักบริหารการศึกษาในพื้นที่อําเภอใกลเคียง เพื่อกําหนด

กลุมเปาหมายและไดขอสรุปจากงานวิจัยของ Mungthamdee (2013) ซึ่งไดทําการวจิัย เรื่อง ปจจัยที่สงผล

ตอสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง                         

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 5 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานบอแกว                           

โรงเรียนบานแมขะปู โรงเรียนบานแมโต โรงเรียนบานแมยางหา และ โรงเรียนบานแมตะละ ซึ่งกลาววา                     

นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา การอาน พูด เขียนภาษาไทยไมคลอง ความสามารถในการคิดวิเคราะห

อยูในระดับตํ่า และยังสอดรับกับผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ป พ.ศ. 2556 จากเอกสารบทสรุปสําหรับ

ผูบริหารของ The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public                                 

Organization) (2013) ผลปรากฏวาตัวบงชี้ทุกบงชี้มีระดับคุณภาพดีขึ้น ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิ                      

ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรอนจึงเห็นวาโรงเรียน                  

ในพ้ืนทีอ่าํเภอสะเมิงนาจะเปนพืน้ทีเ่ปาหมายสําหรับการพัฒนาศกัยภาพคร ู จงึไดประสานงานไปยังโรงเรียน 

3 โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและซักซอมความเขาใจกับคณะครู เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา       

การศึกษา โดยมีโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการประกอบดวย โรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอทุศิ 

และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ  ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน ครูผูสอน ตลอดจนชุมชน และ              

ผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อจะไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหผูเรียน                  

มผีลสัมฤทธิท์างการเรียน บรรลเุปาหมายท่ีตัง้ไว และสามารถนําความรู ประสบการณทีไ่ดรบัไปปรับประยุกต

ใชในชีวิตประจําวันได จึงไดกําหนดประเด็นหลักท่ีตองการพัฒนาในครั้งน้ีคือ การพัฒนารูปแบบการจัด                 

การเรียนการสอนท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห สงัเคราะหของนกัเรยีน โดยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเก่ียวกบั

การจดัการเรยีนรูทีบ่รูณาการทกัษะการคดิใหแกครูผูสอนผานการจัดกจิกรรมการเรียนรูในแตกลุมสาระการเรยีนรู 
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วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐาน

ทบทวนวรรณกรรม
 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เปนทักษะท่ีจําเปนและใชมากในชีวิตประจําวัน รวมทั้งเปนพื้นฐานใน                   

การคดิขัน้สงูขึน้ หากทกัษะการคิดขัน้พ้ืนฐาน ไมดพีอ กจ็ะเปนอปุสรรคตอการคดิข้ันสูง สวนทกัษะการคดิข้ันสูง 

และลักษณะการคิดตาง ๆ ก็มีความจําเปนตอการคิดที่ซับซอนขึ้น หากผูเรียนไดรับการพัฒนา ก็จะสามารถ

คิด ตัดสินใจและกระทําการในเรื่องที่ซับซอนและลึกซึ้งไดดี สงผลใหเกิดการพัฒนากาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น 

ครูผูสอนทั้งหลายจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาการคิดทุกประเภท  โดยยึดพื้นฐานและความตองการ

ของผูเรียนของตนเปนหลัก ทักษะใดที่ผูเรียนของตนยังออนอยู แมจะเปนทักษะขั้นพื้นฐาน ก็ควรชวยฝกฝน

พัฒนาใหแกผูเรียน  มิใชมุงแตจะพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ทั้ง ๆ ที่ผูเรียนยังขาดทักษะพ้ืนฐานที่จําเปน 

เน่ืองจากทักษะการคิดมีจํานวนมาก จึงไมสามารถที่จะกลาวถึงในท่ีนี้ไดหมด จําเปนตองเลือกท่ีสําคัญ                     

บางประการ ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงทักษะ/กระบวนการคิด 3 ประเภท คือ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค 

และการคดิอยางมีวจิารณญาณ เน่ืองจากเปนกระบวนการคิดท่ีเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

ดานคณุภาพผูเรยีน มาตรฐานท่ี 4 ซึง่กาํหนด ไวดงันี ้“มาตรฐานท่ี 4 ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห

คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน” (Office of the Education 

Council, 2004, 6)

 การบูรณาการการฝกทักษะการคิดในการจัดการเรียนรู

  การพฒันาทกัษะการคิดและความสามารถทางการคดิของผูเรยีน โดยบรูณาการเขาไปในการจดัการ

เรียนรูสาระตาง ๆ นับเปนวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาในระบบที่ครูผูสอน มีหนาที่หลัก

ในการจดัการเรยีนรูสาระตาง ๆ  ใหแกผูเรียนอยางเปนทางการ หากครูผูสอนบรูณาการสอดแทรก การพฒันา 

หรือฝกทักษะการคิดควบคูไป กับการสอนเนื้อหาสาระตางๆ ก็จะเกิดประโยชนสองตอ คือ นอกจากผูเรียนจะ

มีโอกาสฝกฝนพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้นแลว ทักษะเหลาน้ันยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน

สาระที่เรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวย ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรศึกษาเรียนรูวิธีการ

ในการบรูณาการการสอนและฝกทักษะการคดิตาง ๆ  ใหแกผูเรียนอยางเหมาะสมและเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 

(Khammani, 2006, 61-62, 72)  

 ขั้นตอนในการบูรณาการทักษะการคิดตางๆ ในการจัดการเรียนรูมีดังนี้ 

  ขัน้ที ่1 : การศกึษาทาํความเขาใจ ความหมายและกระบวนการของทกัษะการคิดตาง ๆ การทีจ่ะสอน ฝก 

หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดก็คือผูสอน ผูฝก หรือผูจัดกิจกรรม ดังกลาว                     

จะตองมีความเขาใจในสาระ หรือสิ่งที่จะสอน หากสาระที่จะสอน/ฝก คือ ทักษะ/กระบวนการคิดครูผูสอน                 

ก็จะตองมีความเขาใจวา ทักษะ/กระบวนการคิดที่จะสอน/ฝกนั้นคืออะไร ซึ่งความยากของเรื่องนี้ ก็อยูตรงที่

สาระเก่ียวกับทักษะการคิดน้ี มลีกัษณะเปนสาระท่ี ไมใช “เน้ือหา” แตเปนสาระท่ีมลีกัษณะเปน “กระบวนการ” 
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ดงันัน้ครจูงึตองเขาใจความหมายและกระบวนการหรอืข้ันตอนของการคิดลักษณะตาง ๆ  ซึง่มีอยูหลากหลาย

เสียกอน จึงจะสามารถพิจารณาตัดสินใจไดวาจะบูรณาการอะไร ลงไปตรงไหน อยางไร จึงจะเหมาะสม                     

และบรรลุผลตามตองการ 

  ขั้นท่ี 2 : การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขั้นน้ีเปนข้ันตอนปกติใน               

การวางแผนการสอน ซึ่งครูผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักสูตร และกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 

หรอืผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัใหตอบสนองตอมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสูตร ซึง่หากมีความประสงคจะบรูณาการ

ทักษะการคิดใหเห็นเดนชัด หรือเพิ่มมากข้ึนแลวก็ควรระบุทักษะการคิดที่ตองการบูรณาการเขาไปใน                            

จุดประสงคการเรียนรูดวย 

  ขัน้ท่ี 3 : การกาํหนดเนือ้หาสาระการเรยีนรู การกาํหนดเนือ้หาสาระทีจ่ะชวยใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู     

ตามจุดประสงค ที่กําหนดเปนข้ันตอนปกติของการวางแผนการสอนโดยท่ัวไป ซึ่งครูจําเปนตองทําอยูแลวแต

ในที่นี้ขอยํ้าความสําคัญใหมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรู เพื่อชวยใหครูมีความเขาใจในเนื้อหา สาระ

ที่จะสอน และสามารถเลือกหรือคัดสรรเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผูเรียนของตน มิใชเปนเพียงไปยกเนือ้หา

จากแหลงตาง ๆ  มาใชโดยยงัไมไดวเิคราะห ใหเกิดความเขาใจและขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูเรียน

และบริบทของตน 

  ขั้นที่ 4 : การกําหนดทักษะการคิดที่ควรบูรณาการ ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจาก                        

การดําเนินการวางแผนการสอนตามปกติ การพิจารณาวิเคราะหหาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการ                 

ในการสอนเน้ือหาสาระที่กําหนดและสามารถนําผู เรียนไปสูจุดหมายที่ตองการ การพิจารณาในขั้นนี้                      

ก็คือ  การตอบคําถามสําคัญวา 

   - ทักษะการคิดอะไรที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูสาระตาง ๆ ไดดี และเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด หรือ 

   - ในการเรยีนรูสาระตาง ๆ  ทีก่าํหนดเพือ่ใหผูเรียนบรรลุจดุประสงคทีก่าํหนด ผูเรียนควรใชทกัษะ

การคิดอะไรบาง 

   จะเห็นไดวาการจะตอบคําถามน้ีได  ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

ลักษณะ/ประเภทของการคิดที่มีอยูหลากหลาย ซึ่งเปนขั้นตอนที่ครูผูสอนควรดําเนินการเปนอันดับแรก

  ขั้นท่ี 5 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกระบวนการคิด เม่ือวิเคราะหไดแลววา                             

ผูเรียนจําเปนตองใชทักษะการคิดอะไร ในการเรียนรูสาระตาง ๆ ที่กําหนดครูก็ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียน                        

มีโอกาสใชทักษะการคิดนั้น ๆ ในการเรียนรู การใหผูเรียนใชทักษะการคิด หมายถึง การใหผูเรียนดําเนินการ

คิดตามกระบวนการ/ขั้นตอนของการคิดแบบนั้น ๆ ดังนั้นครูจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจวา                                   

การคดิลกัษณะตาง ๆ มกีระบวนการ/ขัน้ตอนการคดิอยางไร กจิกรรมการเรยีนรูทีบ่รูณาการทกัษะการคดิตาง ๆ 

นั้น โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 

   -  กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบนิรนัย (Deductive) กิจกรรมแบบน้ีมีลักษณะเปน                      

การสอนวิธีคิดหรือกระบวนการคิดใหผูเรียนเกิดความเขาใจกอนแลวใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดนั้น ๆ                     

ในการเรียนรูสาระที่กําหนด 
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  - กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบอุปนัย (Inductive) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะเปน                     

การชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูจากประสบการณตรงหรือประสบการณจริง ครูจดักิจกรรมใหผูเรียนดาํเนนิการคิด

ไปตามความคิดความสามารถของตนแลวใชประสบการณที่เกิดข้ึนเปนบทเรียนนําไปสูความเขาใจวา                           

การดําเนินการคิดที่เหมาะสมควรเปนเชนไร โดยครู/ผูสอนทําหนาที่กระตุนการคิด 

 ขั้นท่ี 6 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (ดานการคิด) เม่ือมีการบูรณาการทักษะการคิด                                   

ในการเรยีนรู ทกัษะการคิดทีบ่รูณาการน้ันยอมถอืเปนสวนหนึง่ของจุดประสงค การเรยีนรู ซึง่กค็วรตองมีการวดั

และประเมินผลวา ผูเรยีนบรรลจุดุประสงคนัน้เพยีงใด การเรียนรูดานการคดินัน้ แสดงผลใหเหน็ไดหลายทาง 

ดังนี้ 

  - แสดงออกทางผลของการคิด ผลของการคิดอาจเปนสาระความคิดเห็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ผล

งานช้ินงานการกระทาํหรอืการปฏิบตักิจิกรรมตาง ๆ  ทีเ่ปนผลติผลของการคิดของผูคดิผลงานทีผ่านการคิดมา

แลวยอมสะทอนความสามารถทางการคิดของผูคิดซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน แบบสอบถาม 

แบบสํารวจ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ 

  - แสดงออกทางกระบวนการคิด กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีผูคิดใชในการคิดเปนเคร่ืองบงชี้                  

ถึงทักษะการคิด หรือความชํานาญในการดําเนินการคิดของผูคิด เคร่ืองมือที่ใชในการวัดทักษะการคิด                          

จึงมุงไปที่การเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีคิดหรือกระบวนการดําเนินการคิดของผูคิด มิใชดูทีส่าระหรือผลผลิตของ

การคิดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจมีลักษณะเปนแบบทดสอบ ซึ่งครูผูสอนสามารถพัฒนาขึ้น

ใชเพื่อวัดกระบวนการคิดที่ฝกใชแกผูเรียน 

  - แสดงออกทางคุณลักษณะสวนบุคคลเปาหมายสําคัญของการพัฒนาการคิดของผูเรียนก็คือ 

การพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะนิสัยของความเปนนักคิด 

วิธีการวิจัย
  1. กลุมประชากร

  1.1 ครโูรงเรียนชมุชนบานดง จาํนวน 9 คน โรงเรียนทรายทองราษฎรอทุศิ จาํนวน 14 คน และ

โรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 6 คน  รวมทั้งสิ้น 29 คน

      1.2  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 84 คน โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 137 

คน และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 46 คน  รวมทั้งสิ้น 267 คน

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของ Khammani (2006) ประกอบดวย               

ขั้นตอนดังนี้

  2.1 ขั้นที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนา

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานของคณะครูโรงเรียนชุมชนบานดง 

โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยใช                       

แบบบันทึกการสนทนากลุม
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  2.2 ขั้นท่ี 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัด                   

การเรียนรู รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือดวยเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห

ผานกลุมสาระการเรียนรู โดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ

  2.3 ขั้นที่ 3  การวิจัย (Research) การนําแผนการจัดการเรียนรูทักษะการคิดไปทดลองใชจริง

และศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห โดยใชแบบบันทึกการดําเนินงาน 

  2.4  ขั้นที่ 4  การพัฒนา (Development) การประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ทักษะการคิดโดยใชแบบประเมินผล 

  2.5  ขั้นที่ 5 สรุปผลวิจัยและขอเสนอแนะ โดยใชแบบบันทึกการสนทนากลุม

 3.  การวิเคราะหขอมูล  

  3.1  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แบบประเมนิ ใชวธิกีารวเิคราะหดวยวิธกีารทางสถติโิดยการ

หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

  3.2  ขอมูลที่ไดจากแบบบันทึก แบบสังเกต  การสัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหดวยวิธีการจัด

หมวดหมูโดยสรุปเปนขอคนพบในประเด็นแตละดาน

ผลการวิจัย
          1. ขอมูลพื้นฐานของครูผูสอนที่เขาอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐาน

ตารางที่ 1  

แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง
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 จากตารางที่ 1 แสดงถึง ครูที่เขารวมพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะ

การคิดเปนฐานในครัง้น้ี สวนใหญเปนผูดาํรงตําแหนง ครู ค.ศ.3 มากท่ีสดุจํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 51.72 

รองลงมาไดแกดํารงตําแหนงครู ค.ศ.1 และ ค.ศ.2 จํานวนตําแหนงละ 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 และ                 

ดํารงตําแหนงอัตราจาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 

แสดงความถี่ของขอมูลพื้นฐานของครูผูสอน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบสอน

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงบุคลากรครูของโรงเรียนสวนใหญสอนมากกวา 1 กลุมสาระการเรียนรู                     

เมื่อพิจารณาแตละโรงเรียนพบวา โรงเรียนชุมชนบานดง ครูผู สอนท่ีเปนครูประจําชั้นจะสอนครบ                                        

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ยกเวนสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ และภาษาตางประเทศจะมีบุคลกรท่ีมี                              

ความชํานาญเฉพาะเปนผูรับผิดชอบในการสอนทุกชั้นเรียน สําหรับโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศจะมีการ       

กระจายภาระงานสอนตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาและโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ ครูประจําชั้นจะสอน                

ครบทุกสาระ

 2. ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะ                   

การคิดเปนฐาน

     จากการดําเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปน

ฐานผานกลุมสาระการเรียนรูตางๆ หลังจากครูผูสอนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรแลวไดนํา                  

ความรูและประสบการณที่ไดรับไปปรับประยุกตใชจริงในการเขียนแผนการสอนท่ีใชทักษะการคิดเปนฐาน

โดยมีความยืดหยุนไปตามบริบทของโรงเรียน และไดนําไปทดลองใชจริง ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 3  

ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานของ                          

ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียนบานแมสาบ
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 จากตารางท่ี 3 แสดงถึงผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดย               

ใชทักษะการคิดเปนฐานของครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานดง  โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียน              

บานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูผูสอนมีความหลากหลายในการนําความรูและ

ประสบการณทีไ่ดรับจากการอบรมฯ ในคร้ังนี ้ไปปรับประยกุตใชในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  ในแตละระดบัชัน้ 

เมื่อพิจารณาในแตละกลุมสาระการเรียนรูพบวา ครูผูสอนไดนําไปปรับประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรมากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 31.04 รองลงมาไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ                                  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวนอยางละ 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 กลุมสาระการเรียนรู                  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.35 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

จํานวน 2 คน   คิดเปนรอยละ 6.90 และกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา                                 

จํานวนอยางละ 1 คนคิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาในแตละระดับช้ัน พบวา ครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มากท่ีสุด จํานวนระดับชั้นละ 7 คน คิดเปนรอยละ 24.14 รองลงมา ไดแก                        

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 คน                            

คดิเปนรอยละ 13.79 ชัน้ประถมศกึษาปที ่4 จาํนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 10.35 ชัน้ประถมศกึษาปที ่1 จาํนวน 

2 คน คิดเปนรอยละ 6.90 และชั้นอนุบาลจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ 

 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน                       

โดยใชทักษะการคิดเปนฐาน พบวา นักเรียนมีคะแนนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มมากขึ้น                       

สวนแบบสอบถามนักเรียนและครูพบวา มีความพึงพอใจตอการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน                                  

การสอน ของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย
 ดานกระบวนการรับรู หลังจากครูเขารับการอบรมการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน                    

การสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานแลว พบวาครูมีทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ิมมากขึ้น มีเทคนิคการสอน               

ที่ใชทักษะการคิดเปนฐานในแตละกลุมสาระการเรียนรู ครูเร่ิมวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ทกัษะการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ ทีเ่ปนเชนน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการคิดของบคุคล สามารถพัฒนาได       

(Khammani, 2006) ประกอบกับกจิกรรมการฝกอบรมคร ูทีม่กีจิกรรมสาํคญั 3 กจิกรรม คอื การใหความรูพืน้ฐาน

เก่ียวกับการคิดวิเคราะห การฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหแกครูผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง 

และใหความรูเก่ียวกับรูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

เพราะการที่ครูจะสอนใหผู  เ รียนคิดไดนั้น ครูจะตองเข าใจกระบวนการคิดและคิดเปนเสียกอน                              

(Areesophonpichet, 2014) ดังนั้น ครูผูเขารับการฝกอบรมจึงไดรับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห

ของตนเอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

การคิดวิเคราะห 

 ดานการนาํไปประยกุตใช  ครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมแลวสวนใหญสามารถจดัทาํแผนการจัดการเรียนรู 

ที่เนนการคิดวิเคราะหอยูระดับคุณภาพดี แตเน่ืองจากครูบางคนอาจไมไดทําตามแผนการจัดการเรียนรู                 

ทีว่างไวอยางตอเนือ่งตลอดแผน เนือ่งจากเวลาทีก่ระชัน้ชดิและมภีารกจิอืน่ทีต่องรับผิดชอบนอกเหนืองานสอน 

และงานกิจกรรมของโรงเรียน จึงอาจสงผลใหไดผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร แตทั้งนี้ครูที่เขารับ

การฝกอบรมในครัง้นีไ้ดรบัความรูความเขาใจท่ีชดัเจนเกีย่วกบัการคดิวิเคราะหมากขึน้ ไดฝกการคดิวิเคราะห

ดวยตนเอง รวมท้ังไดแลกเปลีย่นเรียนรูกบัเพือ่นครูทีเ่ขารบัการอบรมดวยกนั ทาํใหมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกบั

รูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู ที่ เน นการคิดวิเคราะห ตลอดจนไดฝ กปฏิบัติการจัดทําแผน                                         

การจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การผลิตสื่อการสอนที่ใชทักษะการคิดเปนฐาน มีการบูรณาการผาน                                                  

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการนําเสนอแผนที่จัดทําข้ึน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน รวมทั้งมีการวิพากษวิจารณใหขอเสนอแนะแผนที่จัดทําข้ึนโดยทีมวิทยากร สงผลใหครู                                

ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี นอกจากนี้                            

จากการศึกษาขอมลูเชงิคณุภาพพบวา ครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมสวนใหญไดสะทอนผลการฝกอบรมวาไดรบัความรู 

ความเขาใจ และไดเทคนิคใหม ๆ ในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน                        

โดยใชทักษะการคิดเปนฐานที่ชัดเจนมากขึ้น ไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะหของตนเอง ไดรับความรูเกี่ยวกับ

รปูแบบหรอืข้ันตอนการจดัการเรยีนรูทีเ่นนการคิดวิเคราะห รวมท้ังไดฝกปฏิบตักิารเขียนแผนการจดัการเรยีนรู   

ที่เนนการคิดวิเคราะห สงผลใหครูผู เขารับการอบรมมีความมั่นใจวาจะสามารถจัดการเรียนรูที่เนน                                   

การคิดวิเคราะหไดและจะนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียน

สอดคลองกับ Somsak (1997) และ  Rattanathongkom (2002) พบวา การพัฒนารูปแบบการสอนคิด                     

โดยการฝกการคิดเปนกลุมยอยเปนการเปดโอกาสใหฝกคิดเปนกลุม เพราะความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน                       

ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดจนนําไปสูการพยายามคนหาขอมูลมาปรับความคิดใหม
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 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน              

โดยใชทกัษะการคิดเปนฐาน พบวา นกัเรยีนมคีะแนนและทักษะการคดิวเิคราะหหลงัเรียนเพิม่มากข้ึน ซึง่เปน

ผลมาจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสให

นกัเรยีนไดฝกการคิดเพือ่หาคําตอบ โดยใชสถานการณ เนือ้หาสาระ เรือ่งราวบทความ เหตกุารณ ปรากฏการณ

ที่นาสนใจ เพราะหัวใจสําคัญของการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดคือการใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิด 

สงผลใหนักเรียนมีความอยากรู อยากเห็นและอยากคนหาคําตอบ นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม                        

การเรียนรู ไดฝกการคิดท้ังรายบุคคลและกลุมยอย ทั้งการวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ                           

และวิเคราะหหลักการ ทําใหนักเรียนไดฝกการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพราะการอภิปรายกลุม

และการเรยีนรูรวมกันจะเปนการชวยเสรมิสรางบรรยากาศทีส่งเสริมการคดิและมผีลตอการพฒันากระบวนการคิด

ของผูเรียนอีกดวย (Pollack, 1987) นอกจากนี้กิจกรรมการนําเสนอและอภิปรายผลการคิดยังจะชวย                          

พฒันากระบวนการคดิของนกัเรยีน เพราะปฏสิมัพันธระหวางครูกบัผูเรยีนและผูเรยีนกับผูเรยีนจะทาํใหผูเรยีน

ขยายขอบเขตความคิดใหกวางและซับซอนยิ่งข้ึน (Gall & Gall cited in Dillon, 1984) ซึ่งจะสงผลให                      

นักเรียนมีการคิดวิเคราะหที่สูงขึ้น

สรุป
 ผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา จากแบบสอบถามนกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจตอการพัฒนากระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี                    

จากการสังเกตและการประเมินผลการพัฒนาผูเรียนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้เปน                            

การเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดฝกคดิวเิคราะหเปนกลุมยอยเพือ่หาคาํตอบ นกัเรียนไดเรียนรูเนือ้หาสาระตามหลกัสูตร

และไดฝกการคดิวิเคราะหควบคูไปดวย ทีเ่ปนผลเชนน้ีเน่ืองมาจากการเรียนรูโดยใชรปูแบบการจดัการเรียนรู               

ที่เนนการคิดวิเคราะห เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูและ               

สรางองคความรูดวยตนเอง กิจกรรมการเรยีนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหตามสถานการณ

เร่ืองราวหรือเหตุการณที่กําหนด นักเรียนไดเรียนรู เน้ือหาสาระตามหลักสูตรและฝกการคิดวิเคราะห                           

ควบคูไปดวย ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู สงผลใหนักเรียน                          

มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนบรรลเุปาหมายทีว่างไว ดงันัน้ผูวจิยัจงึมขีอเสนอวา หนวยงานทีร่บัผดิชอบการอบรม

พัฒนาครูควรนําเร่ืองทักษะการคิดเปนฐานมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถนําความรูดังกลาว                        

ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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