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บทคัดย่อ 

   งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้บริหารจัดการด้านวิชาการและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบผสมวิธี (Mixed-method) โดยมีขั้นตอนการทำวิจัย 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 
ระยะที่ 2 การนำรูปแบบไปใช้ และระยะที่ 3 การศึกษาผลการนำรูปแบบไปใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 24 คน ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจำนวน 24 คน ครูผู้สอนจำนวน 933 คน 
และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 โรงเรียนจำนวน 11,175 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 6 ชุดได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์-สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำรูปแบบ 
CCT-TS ไปใช้ในสถานศึกษา 3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 4) บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 5) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการคิด และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการแจกแจงความถี่ นำเสนอเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปและบรรยายความ ผลการวิจัยพบว่า  
  1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด CCT-TS มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด   
  2. กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์สภาพบริบทของ
การพัฒนาทักษะการคิด 2) ขั้นการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3) ขั้นการพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียนและ 4) ขั้นการประเมิน ติดตามผลและรายงานการพัฒนา   
  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอนมี 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย 2) ขั้นร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ขั้นสืบเสาะแล้วสร้าง
ความคิดเป็นของตนเอง 4) ขั้นคิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน 5) ขั้นนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และ 6) ขั้น
สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน    
  4. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูกลุ่มนำ
ร่องจำนวน 933 คน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก   
  5. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูกลุ่มนำร่องจำนวน 
933 คน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก   
  6. พฤติกรรมการคิดของผู้เรียน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากในทุกด้าน   
  7. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
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ABSTRACT 

  The purpose of this descriptive research was to study the results of using The 

Church of Christ in Thailand-Thinking School Model ( CCT-TS Model) .  The data 

were collected by a mixed-methods research methodology and divided into 3 phases 

as follow: 1) Create a model; 2) Use a model; and 3) Study the results of use the 

model. The samples were 24 school administrators, 24 academic department 

administrators, 933 teachers and 11,175 students in 24 schools under The Church of 

Christ in Thailand Foundation. The 6 tools for collected data were 1) An analytical 

form for creating The CCT-TS model; 2) A questionnaire about the management of 

CCT-TS model in school; 3) Lesson plan assessment form; 4) Observation form  for 

teaching; 5) Thinking behavior assessment form for students; and 6) A questionnaire 

of satisfaction for related parties. The quantitative data collected were analyzed 

using in frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Content 

analysis was used to analyze the qualitative data. The research results indicated that: 

  1. The Church of Christ in Thailand-Thinking School Model ( CCT-TS 
Model)  consists of 2 parts: 1) Academic administration process 2) Instructional 

process.  
  2. The academic administration process with the CCT-TS model was carried 

out in 4 steps with were 1) Context analysis step; 2) Instructional design step;  
3) Teaching step; and 4) Assessment and reporting step.    

  3. The Instructional process with the CCT-TS model were carried out in 6 

steps with were 1) Questions and inspiration; 2) Goal setting; 3) Inquiry and 

alternated option; 4) Advance thinking; 5) Implement in new situation; and  
6) Reflection and feedback.  

  4. Most of the teachers had the score of Instructional design at very good 

level.  

  5. Most of the teachers had the score of teaching in classroom at very good 

level.  

  6. Most of the students had the score of thinking behavior at high level. 

  7. Most of the relevant parties had the score of satisfaction at high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

   รายงานการวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมอย่างดียิ่งจาก ศาสนาจารย์ สยาม 

ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน 

พันธกิจการศึกษา ไดเ้ล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการ

คิดและนำคณะผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น แล้วกลับมาประชุมถอด

บทเรียนและตั้งคณะทำงานเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่

เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    

  ขอบขอบคุณ ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานพันธกิจการศึกษา และดร.สิรินันท์  

ศรีวีระสกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา ที่ได้สืบสานงานต่อเนื่องจากศาสนาจารย์

สยาม ม่วงศักดิ์ รวมถึงดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

และพัฒนาการเรียนการสอนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้วิจัยทุกท่าน ที่กรุณา

สละเวลา ให้ความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือและดำเนินการด้วยด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท มาตลอดปี

การศึกษา 2562 จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี  

  ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนที่นำรูปแบบ CCT-

TS ไปทดลองใช้ในโรงเรียนและให้ความร่วมมือในการรายงานการผลการดำเนินงานการนำรูปแบบฯ ไปใช้

อย่างต่อเนื ่อง และขอบคุณเจ้าหน้าที ่สำนักงานพันธกิจการศึกษาทุกคน ที ่ให้การช่วยเหลือในการ

ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จลงด้วยดี       

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

กระบวนการคิดในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะ

การคิดระดับสูง สามารถนำความรู้ไปใช้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ คิดสร้างสรรค์และคิด

แก้ปัญหาได้ดียิ่งข้ึน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติสืบไป   

 

 สำนักงานพันธกิจการศึกษา 

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

   งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้บริหารจัดการด้านวิชาการและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบผสมวิธี (Mixed-method) โดยมีขั้นตอนการทำวิจัย 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 
ระยะที่ 2 การนำรูปแบบไปใช้ และระยะที่ 3 การศึกษาผลการนำรูปแบบไปใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 24 คน ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจำนวน 24 คน ครูผู้สอนจำนวน 933 คน 
และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 โรงเรียนจำนวน 11,175 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 6 ชุดได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์-สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำรูปแบบ 
CCT-TS ไปใช้ในสถานศึกษา 3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 4) บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 5) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการคิด และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการแจกแจงความถี่ นำเสนอเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปและบรรยายความ ผลการวิจัยพบว่า  
  1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด CCT-TS มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด   
  2. กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์สภาพบริบทของ
การพัฒนาทักษะการคิด 2) ขั้นการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3) ขั้นการพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียนและ 4) ขั้นการประเมิน ติดตามผลและรายงานการพัฒนา   
  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอนมี 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย 2) ขั้นร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ขั้นสืบเสาะแล้วสร้าง
ความคิดเป็นของตนเอง 4) ขั้นคิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน 5) ขั้นนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และ 6) ขั้น
สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน    
  4. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูกลุ่มนำ
ร่องจำนวน 933 คน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก   
  5. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูกลุ่มนำร่องจำนวน 
933 คน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก   
  6. พฤติกรรมการคิดของผู้เรียน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากในทุกด้าน   
  7. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
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ABSTRACT 

  The purpose of this descriptive research was to study the results of using The 

Church of Christ in Thailand-Thinking School Model ( CCT-TS Model) .  The data 

were collected by a mixed-methods research methodology and divided into 3 phases 

as follow: 1) Create a model; 2) Use a model; and 3) Study the results of use the 

model. The samples were 24 school administrators, 24 academic department 

administrators, 933 teachers and 11,175 students in 24 schools under The Church of 

Christ in Thailand Foundation. The 6 tools for collected data were 1) An analytical 

form for creating The CCT-TS model; 2) A questionnaire about the management of 

CCT-TS model in school; 3) Lesson plan assessment form; 4) Observation form  for 

teaching; 5) Thinking behavior assessment form for students; and 6) A questionnaire 

of satisfaction for related parties. The quantitative data collected were analyzed 

using in frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Content 

analysis was used to analyze the qualitative data. The research results indicated that: 

  1. The Church of Christ in Thailand-Thinking School Model ( CCT-TS 
Model)  consists of 2 parts: 1) Academic administration process 2) Instructional 

process.  
  2. The academic administration process with the CCT-TS model was carried 

out in 4 steps with were 1) Context analysis step; 2) Instructional design step;  
3) Teaching step; and 4) Assessment and reporting step.    

  3. The Instructional process with the CCT-TS model were carried out in 6 

steps with were 1) Questions and inspiration; 2) Goal setting; 3) Inquiry and 

alternated option; 4) Advance thinking; 5) Implement in new situation; and  
6) Reflection and feedback.  

  4. Most of the teachers had the score of Instructional design at very good 

level.  

  5. Most of the teachers had the score of teaching in classroom at very good 

level.  

  6. Most of the students had the score of thinking behavior at high level. 

  7. Most of the relevant parties had the score of satisfaction at high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

   รายงานการวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมอย่างดียิ่งจาก ศาสนาจารย์ สยาม 

ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน 

พันธกิจการศึกษา ไดเ้ล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการ

คิดและนำคณะผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น แล้วกลับมาประชุมถอด

บทเรียนและตั้งคณะทำงานเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่

เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    

  ขอบขอบคุณ ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานพันธกิจการศึกษา และดร.สิรินันท์  

ศรีวีระสกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา ที่ได้สืบสานงานต่อเนื่องจากศาสนาจารย์

สยาม ม่วงศักดิ์ รวมถึงดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

และพัฒนาการเรียนการสอนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้วิจัยทุกท่าน ที่กรุณา

สละเวลา ให้ความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือและดำเนินการด้วยด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท มาตลอดปี

การศึกษา 2562 จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี  

  ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนที่นำรูปแบบ CCT-

TS ไปทดลองใช้ในโรงเรียนและให้ความร่วมมือในการรายงานการผลการดำเนินงานการนำรูปแบบฯ ไปใช้

อย่างต่อเนื ่อง และขอบคุณเจ้าหน้าที ่สำนักงานพันธกิจการศึกษาทุกคน ที ่ให้การช่วยเหลือในการ

ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จลงด้วยดี       

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

กระบวนการคิดในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะ

การคิดระดับสูง สามารถนำความรู้ไปใช้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ คิดสร้างสรรค์และคิด

แก้ปัญหาได้ดียิ่งข้ึน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติสืบไป   
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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

  การคิด เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ ่งของมนุษย์ทุกคนซึ ่งส่งผลไปถึงพฤติกรรมและ 

การปฏิบัติของมนุษย์รวมถึงเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยอาจกล่าวได้ว่าถ้าบุคคลใด

มีความคิดดี คิดถูกต้อง คิดเหมาะสม คิดเป็น ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล มีคุณค่ามีประโยชน์และส่งผลดีต่อความเป็นไปของสังคมโดยรวม ดังนั้น การคิดจึงเป็น

สิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่ปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมาก โดยที่การ

คิดเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่เริ่มจากการมีสิ่งเร้ามากระตุ้น สมองนำข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่เดิม

มาผสมผสานและประมวลเพ่ือให้ได้ผลของการคิดออกมาและเกิดเป็นการเรียนรู้ ผลของการคิดจะออกมา

เป็นคำตอบที่ตอบสนองความต้องการหรือตอบข้อสงสัยใคร่รู ้หรือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ

แก้ปัญหาหรือเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือเป็นแนวคิด เป็นความรู้ เป็นทางเลือกหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์

ใหม ่ๆ ที่ล้วนตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งสิ้น จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการ

ระบุ “การคิด” ไว้อย่างชัดเจนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (สำนักเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 หน้า 79-80) ข้อ 4.5 เป้าหมายด้านนักเรียน (Learner 

Aspirations) โดยมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Rs 8Cs) 

ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) 

และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ

แก้ป ัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ท ักษะด้านการสร ้างสรรค์และนว ัตกรรม 

(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural 

Understanding) ท ักษะด ้านความร ่วมม ือ การทำงานเป ็นท ีมและภาวะผ ู ้นำ  (Collaboration, 

Teamwork and Leadership) ท ั ก ษ ะด ้ า น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะก า ร ร ู ้ เ ท ่ า ท ั น สื่ อ 

(Communications, Information and Media Literacy) ท ักษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career 

and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion)   

  แต่จากผลการทดสอบความรู ้ระดับชาติในหลาย ๆ ปีที ่ผ ่านมาพบว่า นักเรียนไทยยังขาด

ความสามารถในการคิดระดับสูง ส่งผลให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการแข่งขันในสังคมโลก มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
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เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องอาศัยและพึ่งพานวัตกรรม

จากต่างชาติ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

มีการลงทุนในการศึกษาในระดับสูงแต่ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาอยู ่ในระดับต่ำ  ซึ ่ง McKinsey and 

Associates ได้เปรียบเทียบการลงทุนกับการศึกษาในประเทศต่าง ๆ โดยจัดแบ่งระดับผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาในโรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับต่าง ๆ คือ Poor-Fair-  Good-Great และ Excellent ประเทศ

ไทยได้รับการประเมินการศึกษาเป็นระดับ Poor ในขณะที่ใช้งบประมาณทางการศึกษาใช้ไปถึงร้อยละ 20 

ของยอดรวมงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีหรือร้อยละ 3.9 ของผลผลิตมวลรวมของชาติหรือ GDP 

(คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา, 2562 หน้า 28) นักเรียนยังขาดความรู้และทักษะสำคัญและ

จำเป็นในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง การสอนเน้นการให้

ความรู้แบบท่องจำและการถ่ายทอดเนื้อหาโดยตรงจากครู นักเรียนไม่ได้เป็นเจ้าของความรู้ ไม่สามารถ

สืบเสาะ ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นวงกว้างใน

ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเกิดข้ึนทั้งในสถานศึกษาของรัฐและ

สถานศึกษาเอกชน นักเรียนส่วนมากขาดความสามารถในการคิดที่สำคัญเช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด

อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาที่ล้วนแต่มีความสำคัญเป็น

อย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน 

 การปฏิรูปการศึกษาท่ีสำคัญอย่างหนึ่งคือการปฏิรูปวัฒนธรรมการเรียนรู้จากแบบท่องจำเพ่ือสอบ

เป็นการคิดวิเคราะห์ การคัดเลือกคนเข้าทำงานและประเมินผลเลื่อนความดีความชอบ ต้องพิจารณาจาก

ความรู้ความสามารถ ความตั้งใจทำงาน รักการอ่านและพัฒนาตนเอง การศึกษาทุกระดับทุกประเภทต้อง

ช่วยให้นักเรียนรักการอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น เรียนรู้ต่อด้วยตนเองเป็น 

แก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาตนเองเป็น มีความฉลาดทั้งทางอารมณ์และสังคม ทำงานในระบบเศรษฐกิจ

สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและเอื้ออาทรต่อคนอื่นในสังคม (วิทยากร 

เชียงกูล, 2562) คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (2562) ให้แนวทางในการปฏิรูปการจัดการ

เรียนการสอนว่า การปฏิรูปห้องเรียน (Classroom Reform) เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

ควรปฏิรูปห้องเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีที่ปรับเหมาะตามสภาพพื้นที่ นักเรียน

ชี้นำตนเองในการเรียนรู้ มีวินัยในการเรียนรู้ มีความใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและมีการฝึกฝนทักษะการคิดขั้นสูง 

นอกจากนี้ควรมีการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) เพ่ือ

ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษ

ที่ 21 ลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็น ลดภาระและเวลาเรียนในการสอบตามตัชี้วัดจำนวนมากและเอื้อให้

สถานศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของตนโดยยึดสมรรถนะ

กลางเป็นเกณฑ์เทียบเคยีง   
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  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีพันธกิจที่สำคัญหลายด้านรวมถึงการจัดการศึกษาโดย

กำหนดให้สำนักงานพันธกิจการศึกษา ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 27 โรงเรียน มีนักเรียน

ต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51,739 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีบริบทและความ

พร้อมที่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติปีการศึกษา 2561 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ยังมี โรงเรียนที่นักเรียนมีผลการสอบวัดความรู้

ระดับชาติต่ำค่าเฉลี่ยระดับระดับประเทศในบางระดับชั้นไปจนถึงทุกระดับชั้นที่ทำการสอบอยู่จำนวนหนึ่ง 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละโรงเรียนยังมีความเหลื่อมล้ำ จำเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

 จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร

ในประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยไปศึกษาดงูาน 

ณ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดอะคิตะมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ทาง

วิชาการอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ ในวิชาภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี

กระบวนการเสริมสร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้

เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม จากการสำรวจเด็กนักเรียนทั่วประเทศทางด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาและสถานการณ์การศึกษา รวมถึงการสำรวจด้านสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการ

ออกกำลังกาย พบว่าเด็กนักเรียนในจังหวัดอะคิตะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสมรรถภาพทางกายอยู่

ในเกณฑ์ดี ทางจังหวัดอะคิตะได้พยายามรักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้อยู ่ในระดับต้นของ

ประเทศมาอย่างต่อเนื่องทำให้การจัดการศึกษาของจังหวัดอะคิตะได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามอง

จากภายในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก    

  วิธีการสำคัญที่จังหวัดอะคิตะนำมาใช้คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกท่ีเรียกว่า “Akita-Action” 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ให้เด็กนักเรียนได้คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ผ่านการอภิปรายกันเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกชั้นปีจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้ที่

ตนเองกำหนดขึ้น โดยมี 4 ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1) รู้จักตั้งข้อสังเกตในการเรียนรู้ ซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้

โดยการคิดเอง ค้นพบหัวข้อในการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักตั้งข้อสังเกตในการหาคำตอบ 2) มีความคิด

เป็นของตนเอง การมีความคิดเป็นของตนเองจะเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการอภิปรายที่ช่วยขยายความคิดให้

กว้างและลึกซึ้งขึ้น 3) อภิปรายกันเป็นคู่ กลุ่มหรือทั้งชั้นเรียน จากการเรียนรู้แบบให้ความร่วมมือซึ่งกัน

และกัน จะช่วยทำให้ความคิดของแต่ละคนกว้างและลึกขึ้น ความสามารถในการคิดและการแสดงออกก็จะ

เพิ่มขึ้นด้วย 4) ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ กิจกรรมทบทวนโดยใช้สมุดจดบันทึกหรือการเขียนบน
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กระดานจะช่วยให้จดจำเนื้อหาการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น   

 หลังจากการศึกษาดูงาน สำนักงานพันธกิจการศึกษาได้จัดให้มีการวิเคราะห์กรณีศึกษาและ

ถอดรหัสองค์ความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดอะคิตะหรือที่เรียกว่า “Akita-

Action” หลายครั้ง โดยเห็นว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้คิดและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องมีวินัยในการเรียนรู้ มีทักษะ

และความสามารถในการสืบค้น สรุป นำเสนอ สร้างให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะการคิด ผ่านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และการทำงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อีกด้วย 

จึงเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวน่าจะมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

คิดในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางที่

เหมาสมและชัดเจนที่จะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด

พร้อมทั้งทำการศึกษาวิจัยการขยายผลการนำรูปแบบฯ ดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทยอีกด้วย  

  คณะทำงานได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า “รูปแบบการบริหารจัดการด้าน

วิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS) ของมูลนิธิแห่งสดภา

คริสตจักรในประเทศไทย” โดยมีชื่อย่อว่า “รูปแบบ CCT-TS” (The Church of Christ in Thailand - 

Thinking School Model) โดยมุ่งหวังว่าสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทยจะมีรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่จะนำไปบริหารจัดการและขับเคลื่อนทั้งองค์กร ทั้งด้าน

หลักสูตร การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ 

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของตนเอง นักเรียนได้รับพัฒนาการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความสามารถในการคิดระดับสูงอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปใช้ 

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาน คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่

ประเทศชาติต้องการในที่สุด โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดให้แต่ละโรงเรียนนำรูปแบบ CCT-TS ไป

ทดลองใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงการนำร่อง มีการติดตาม สอบถามและ

เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือที่จะนำผลไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

คำถามในการวิจัย     

 1. สถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีกระบวนการบริหารจัดการด้าน

วิชาการในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้อย่างไรบ้าง   

  2. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามรูปแบบ CCT-TS อย่างไรบ้าง   
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  3. ผลของการนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

กระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS เพ่ือ

ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

  2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS เพื่อส่งเสริม

กระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

ขอบเขตของการวิจัย  

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ   

   1. ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทย

ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตาม

รูปแบบ CCT-TS ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทยจำนวน 25 โรงเรียน 

โดยผู้บริหารหมายถึง ผู้อำนวยการของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการหมายถึง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ

โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการการนำรูปแบบ CCT-TS ใช้ในโรงเรียน 

  2. ครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทยทั้ง 25 

โรงเรียน ซึ่งคัดเลือกโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียน

การสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในปีการศึกษา 2562  

   3. นักเรียนของแต่ละโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทยทั้ง 25 

โรงเรียน ทีเ่รียนในรายวิชาที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562  

  2. ตัวแปรที่ศึกษา   

     ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS) ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    

    ตัวแปรตาม ได้แก่   

   1. ผลของการใช้กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

   2. ผลของการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจักรในประเทศไทย   

   3. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอน   
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   4. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูผู้สอน  

   5. พฤติกรรมการคิดของนักเรียน   

   6. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่         

   6.1 ผู้บริหาร   

    6.2 ฝ่ายวิชาการ  

    6.3 ครูผู้สอน  

    6.4 นักเรียน  

คำจำกัดความท่ีใช้ในการวิจัย   

  รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  

(CCT-TS) ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการด้าน

วิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของผู้เรียน ทีส่ำนักงานพันธกิจการ

ศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทยพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการ

สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง

ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ประกอบไปด้วยแนวทางการ

ดำเนินงาน 2 ส่วนคือ 1) กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS และ 2) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS   

  กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS หมายถึง วิธีดำเนินงานและ

ขั้นตอนของการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของโรงเรียนใน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทย ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการวิเคราะห์สภาพบริบทของการ

พัฒนาทักษะการคิด 2) ขั้นการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้  3) ขั้นการพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียน และ 4) ขั้นการประเมิน ติดตามผล และรายงานผลการพัฒนา ผู้รับผิดชอบดำเนินการคือ 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียน  

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS หมายถึง วิธีการและขั้นตอนของการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู ้สอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย ซึ่งนำรูปแบบฯ ไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน โดยซึ่งมีการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนคือ 1) สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย 2) ร่วมกัน

กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) สืบเสาะแล้วสร้างความคิดเป็นของตนเอง 4) คิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน 5) นำ

ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และ 6) สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการคือ ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่โรงเรียนคัดเลือกให้นำรูปแบบฯ ไปทดลองใช้สอน   
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  ผลของการใช้กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง ผลที่ได้จากการนำขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการด้าน

วิชาการตามรูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้ง 4 ขั้นตอนไปใช้ดำเนินงาน

ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจำนวน 25 แห่งในปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก 

1) กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS ของโรงเรียน 2) กระบวนการจัดการเรียน

การสอนตามรูปแบบ CCT-TS 3) ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน 4) ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน 5) พฤติกรรมการคิดของนักเรียน และ 6) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  

  ผลของการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง ผลที่ได้จากการนำขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้ง 6 ขั้นตอนไปใช้จัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจำนวน 25 แห่งในปีการศึกษา 2562 

โดย พิจารณาจาก 1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน 2) พฤติกรรม

การคิดของนักเรียน และ 3) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง   

 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของครูผู้สอนในการนำ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนในเนื้อหารายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา  พิจารณาจาก

แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS  

  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง ความสามารถของครูผู ้สอนในการนำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมถึง

ความสามารถในการจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน พิจารณาจากบันทึกการนิเทศชั้นเรียนที่สอนโดยใช้

รูปแบบ CCT-TS ของครผูู้สอนทุกคน      

  พฤติกรรมการคิดของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในระหว่างการเรียนการ

สอนที่เก่ียวกับการคิดในลักษณะต่าง ๆ 5 แบบได้แก่ 1) การนำความรู้ไปใช้ 2) การคิดวิเคราะห์ 3) การคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 4) การคิดสร้างสรรค์ และ 5) การคิดแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากแบบประเมิน

พฤติกรรมการคิดท่ีครูผู้สอนทำการสังเกตและประเมินนักเรียนทุกคนที่ครูสอน    

  ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

จากผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ฝ่ายวิชาการ 3) ครูผู้สอน และ 4) นักเรียน เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยแต่ละแห่งมีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละ

โรงเรียน  

  2. โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยแต่ละแห่งมีกระบวนการที่เหมาะสม

ในการบริหารงานวิชาการและสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน   

  3. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีความสามารถในการ

ออกแบบและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม

บริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน    

  4. นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีทักษะการคิดระดับสูง มี

พฤติกรรมการคิดและความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

  5. สำนักพันธกิจการศึกษาฯ สามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิดระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งจะช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้สูงขึ้น 
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและ

การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์-สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่

สำคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ CCT-TS ดังนี้  

  1. ทักษะการคิดระดับสูง (Higher order thinking skills)   

 2. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  

  3. วิธีการสอนเชิงรุกของจังหวัดอะคิตะ (Akita action)     

  4. การออกแบบการเรียนการสอน  (Instructional Design)  

  5. การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  (Inquiry Method)  

  6. การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)   

  7. การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)  

  8. บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 

   1. ทักษะการคิดระดับสูง (High Order Thinking Skills) 

 1.1 ความหมายของทักษะการคิดและทักษะการคิดขั้นสูง 
 มีนักการศึกษาหลายท่านและหน่วยงานทางการศึกษาให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดไว้สรุปได้ดังนี้ 
 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2542) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า ทักษะการคิดว่าหมายถึง 
“ความสามารถย่อย ๆ ในการคิด ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้และเป็น
องค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน” 
 สมชัย โกมล (2542) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า ทักษะการคิด หมายถึงความสามารถใน
การแสวงหาข้อมูลโดยการอธิบายที่มาของสาเหตุปัญหาและปรากฏการณ์ คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ แปลความหมายและสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และเป็นการแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูล สื่อความหมายข้อมูลและตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล 
 ทิศนา แขมมณี (2544) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า หมายถึงความสามารถย่อยๆ ใน
การคิดในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดท่ีซับซ้อน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545 : 29-62) แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ ทักษะการคิดที ่ เป ็นแกนและทักษะการคิดขั ้นส ูง ทักษะการคิดที ่ เป ็นแกน
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(Core/General Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที ่จำเป็นต้องใช้อยู ่เสมอในการดำรงชีวิต
ประจำวันและเป็นพ้ืนฐานของการคิดข้ันสูงที่มีความสลับซับซ้อน ประกอบไปด้วย 
  1. การสังเกต (Observing) 
  2. การสำรวจ (Exploring) 
  3. การตั้งคำถาม (Questioning) 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
  5. การระบุ (Identifying) 
  6. การจำแนกแยกแยะ (Discriminating) 
  7. การจัดลำดับ (Ordering) 
  8. การเปรียบเทียบ (Comparing) 
  9. การจัดหมวดหมู่ (Classifying) 
  10. การสรุปอ้างอิง (Inferring) 
  11. การแปล (Translating) 
  12. การตีความ (Interpreting) 
  13. การเชื่อมโยง (Connecting) 
  14. การขยายความ (Elaborating) 
  15. การให้เหตุผล (Reasoning) 
  16. การสรุปย่อ (Summarizing) 
 ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher – Ordered/More Complexed Thinking Skills) หมายถึง ทักษะ
การคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆ 
ทักษะในแต่ละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความ
ชำนาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วยการคิดท่ีสำคัญดังนี้ 
 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลไตร่ตรองเพ่ือ
การตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อและสิ่งใดควรทา การใช้เหตุผลเชิงอุปมาน การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน การ
สังเกต การตีความ การตั้งสมมติฐาน การพิจารณา ความน่าเชื่อถือ การตัดสินคุณค่ าและกลวิธ ีการ
แก้ปัญหา 
 2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ 
ในแง่มุมต่างๆ เป็นความคิดที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน 
มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย คือ ความคิดหลาย
ทิศทางที่นำไปสู่กระบวนการคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 
ความคิดแบบอเนกนัยประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่อง และความคิดละเอียด 
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 3. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การกระทำของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยู่
หลายๆ ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่สำคัญโดยการเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของผู้เลือก เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติจนกระทั่งนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ความสำคัญของการตัดสินใจ มีลักษณะของ
กระบวนการและวิธีการรวมกัน หมายถึงข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นระเบียบวิธีมี
ความก้าวหน้าตามลำดับขั้นตอน คือ 
  3.1 การกำหนดปัญหาที่ชัดเจน (Problem Definition) 
  3.2 เสนอทางเลือกของคำตอบต่างๆ  (Generation of Alternatives that Address 
the Problem) 
  3.3 การทดสอบทางเลือกของคำตอบเหล่านั้นโดยเกณฑ์ที่กำหนดชัดเจน (Testing of 
Alternatives against a Set of Well-Defined Criteria) 
  3.4 การเลือกคำตอบที ่แก้ปัญหาได้ด ีที ่ส ุด  (Selecting the Alternative that Best 
Solves the Problem) 
 4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทำงาน ที่
สลับซับซ้อนของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความชำนาญ 
รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ประสบการณ์เดิมทั้งจากทางตรง (มีผู้อบรมสั่งสอน) และทางอ้อม (เรียนรู้ด้วย
ตนเอง) มโนมติ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป การพิจารณา การสังเกตและการใช้กลยุทธ์ทางปัญญาที่จะวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ มี เหตุผลและจินตนาการ เพื่อหาแนวปฏิบัติให้
ปัญหานั้นหมดสิ้นไป บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและได้มาซึ่งความรู้ใหม่จากกระบวนการการแก้ปัญหานั้น
  อุษณีย์ โพธิสุข (2544) ให้ความหมายของทักษะการคิดขั้นสูงไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะทาง
ความคิดของมนุษย์ที่ใช้กลยุทธ์ทางความคิดที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง สร้างสรรค์ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องอาศัยคุณภาพ
ความคิดขั้นสูงในการประมวลองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยอาจใช้วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแบบมี
วิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ เพ่ือนนำไปสู่คำตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจใช้ทักษะ
ความคิดหลายๆ ด้าน ประกอบกันหรืออาจเน้นทักษะความคิดด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าทักษะทางความคิด
ด้านอื่นซึ่งแล้วแต่เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางความคิดด้านใดด้านหนึ่ งไปใช้ โดยมิใช่
เป็นคุณภาพทางความคิดที่ได้มาจากการจำเท่านั้น  
 1.2 ประเภทของทักษะการคิด 
 ทิศนา แขมมณี (2544) ได้แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   12.1. ทักษะการคิดพื ้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที ่เป็นพื ้นฐาน
เบื้องต้นต่อ การคิดในระดับท่ีสูงขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุก
คนจำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารความคิดของตน 
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 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึง
ความคิดของผู้อื ่นเข้ามาเพื่อรับรู้ ตีความ/จดจำ และเมื่อต้องการที่จะระลึกเพื่อนำมาเรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผู้อ่ืน โดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปของภาษาต่างๆ ทั้งท่ีเป็นข้อความ คำพูด 
ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่นี ้จะมุ่งกล่าวถึงการรับและการถ่ายทอดความคิดด้วยภาษา 
ข้อความ คำพูด ซึ่งนิยมใช้มากที่สุดโดยเฉพาะในระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมายที่สำคัญๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันมีหลายทักษะ แสดงได้ดังนี้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2544)  
   1. ทักษะการฟัง (Listening)  
   2. การอ่าน (Reading)  
   3. การรับรู้ (Perceiving)  
   4. การจดจำ (Memorizing)  
   5. การจำ (Remembering)  
   6. การคงสิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ได้ภายหลังการเรียนนั้น (Retention)  
   7. การบอกความรู้ได้จากตัวเลือกที่กำหนดให้ (Recognizing)  
   8. การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง (Recalling)  
   9. การใช้ข้อมูล (Using Information)  
   10. การบรรยาย (Describing)  
   11. การอธิบาย (Explaining)   
   12. การทำให้กระจ่าง(Clarifying)  
   13. การพูด (Speaking)  
   14. การเขียน (Writing)  
   15. การแสดงออกถึงความสามารถของตน  
 1.2.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General Thinking Skills) 
หมายถึง ทักษะการคิดที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง
ที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งคนเราจำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื ้อหาวิชาการต่างๆ ตลอดจนใช้ในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทักษะการคิดที่เป็นแกนที่สำคัญและทักษะย่อย ได้แก่ (ทิศนา แขมมณี, 2544)  
   1. ทักษะการสังเกต (Observing)  
   2. การสำรวจ (Exploration)   
   3. การตั้งคำถาม (Questioning)   
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering)  
   5. การระบุ (Identifying)   
   6. การจำแนกแยกแยะ (Discrimination)  
   7. การจัดลำดับ (Ordering)  
   8. การเปรียบเทียบ (Comparing)  
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   9. การจัดหมวดหมู่ (Classifying)  
   10. การสรุปอ้างอิง (Inferring)  
   11. การแปล (Translating)    
    12. การตีความ (Interpreting)  
   13. การเชื่อมโยง (Connecting)  
   14. การขยายความ (Elaborating)  
   15. การให้เหตุผล (Reasoning)  
   16. การสรุปย่อ (Summarizing) 
  1.2.3. ทักษะการค ิดข ั ้นส ูง หร ือ ท ักษะการค ิดท ี ่ซ ับซ ้อน  (Higher order or More 
Complexed Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและต้องอาศัยทักษะการสื่อ
ความหมายและทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะ
การคิดพ้ืนฐานจนมีความชำนาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขั้นสูงทีส่ำคัญมีดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2544) 
  1. การสรุปความ (Drawing Conclusion)  
   2. การให้คำจำกัดความ (Defining)  
   3. การวิเคราะห์ (Analyzing)  
   4. การผสมผสานข้อมูล (Integrating)  
   5. การจัดระบบความคิด (Organizing)  
   6. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructing)  
   7. การกำหนดโครงสร้างความรู้ (Structuring)  
   8. การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้เสียใหม่ (Restructuring)  
   9. การค้นหาแบบแผน (Finding Patterns)  
   10. การหาความเชื่อพ้ืนฐาน (Finding Underlying)  
   11. การคาดคะเน/พยากรณ์ (Predicting)  
   12. การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)  
   13. การทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis)  
   14. การตั้งเกณฑ์ (Establishing Criteria)   
   15. การพิสูจน์ความจริง (Verifying)  
   16. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) 
 สมชัย โกมล (2544) ได้แบ่งการคิดออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์พฤติกรรมของการคิดดังนี้ 
 1. การคิดวิเคราะห์ เป็นการแสวงหาข้อมูลที่เป็นสาเหตุของปัญหา ปัจจัยองค์ประกอบที่มีต่อ
ปรากฏการณ์ต่าง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์นี้ ได้แก่การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
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 2. การคิดสังเคราะห์ เป็นการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลกระทบที่เกิด
จากเหตุการณ์ ปัจจัยต่างๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความหมายและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ พฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการคิดสังเคราะห์ ได้แก่ การตั้งสมมติฐาน การทำนายการตีความหมายจากข้อมูลและการ
ลงขอ้สรุป 
 3. การคิดหาทางปฏิบัติ เป็นการแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื ่อรวบรวม จัดกระทำข้อมูล สื่อ
ความหมายข้อมูลและตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล โดยระบุว่าการคิดสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1) วิธีการคิดโดย
ใช้ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์เป็นฐานในการคิดเพื่อแสวงหาข้อมูล คำตอบต่างๆ โดยใช้วิธีการลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล เพ่ืออธิบายสาเหตุที ่มาของปัญหา แจกแจงปัจจัย องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตั้งสมมติฐาน เพ่ือโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุและผลคาดคะเนสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ทำนายสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตีความหมายจากข้อมูลและลง
ข้อสรุปเพื่อทำการแปลความหมายและสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และ 2) วิธีการคิดโดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดเพื่อแสวงหาวิธีการรวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล สื่อ
ความหมายข้อมูล ตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล 
  1.3 แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด 
  สมชัย โกมล (2544) กล่าวเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาการคิดให้แก่นักเรียนว่า 
จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งฝึกทักษะพื้นฐานการคิดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล เพื่ออธิบายสาเหตุที่มา ปัจจัยองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ 
  2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน เพ่ือให้สามารถคาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนสิ่ง
ที่จะเกิดจากตัวแปรต่างๆ 
  3. ทักษะการทำนาย เพ่ือทำนายสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป เพื่อตีความหมายจากข้อมูลและลง
ข้อสรุปสิ่งต่างๆ 
  5. ทักษะการเลือกรูปแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล การสื่อความหมาย
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการที่จะใช้รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลและตรวจสอบ
พิสูจน์ข้อมูล 
 ในการตั้งคำถาม Frazee และ Rudnitski (1995) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียน ได้เสนอว่า การตั้งคำถามมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับที่
ต่างกัน ในการถาม ผู้สอนควรเลือกใช้คำถามที่เหมาะสมกับทักษะการคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ต้องการ แสดงได้ดังนี้ (ตาราง 1 หน้า 16) 
 
 



16 
 

ตาราง 1 การตั้งคำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (Frazee และ Rudnitski, 1995) 
ทักษะการคิด ประเภทของคำถาม พฤติกรรม

นักเรียน 
ตัวอย่างคำถาม 

ทักษะการคิดระดับ
ต่ำ (Lower-Level 

Thinking) 

ความรู ้
(Knowledge) 

ระลึก 
บรรยาย 

- ใคร อะไร ที่ไหน 
- เมื่อไร ทำไม 

ความเข้าใจ 
(Comprehensive) 

อธิบาย 
สรุป/ย่อความ 

- อะไรคือใจความสำคัญของเร่ือง 
- ตัวละครสำคัญของเร่ืองมีลักษณะอย่างไร 

การนำไปใช ้
(Application) 

แก้ปัญหา - เคน มีเงิน 10 บาท จะสามารถซื้อขนม 
ชิ้นละ 2 บาทได้กีช่ิ้น 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher – Level 

Thinking) 

การวิเคราะห์ 
(Analysis) 

สรุป 
เปรียบเทียบ 

- ย่อหน้านี้บอกอะไรเกี่ยวกับชีวติของผู้แต่ง 
- พืชและสัตว์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

สร้าง 
ทำนาย 

- รูปภาพนี้ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร 
- เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ไร้ทีอ่ยู่อาศัย
อย่างไร 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

ตัดสิน 
เลือก 

- คุณเห็นด้วยกับตัดสินของครูใหญ่หรือไม่ 
- เครื่องดื่มแบบไหนดีที่สดุ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดขั้นสูงว่า ความคิดขั้นสูง เป็น
ความสามารถทางสติปัญญาประการหนึ่งที ่ต้องพัฒนาให้เกิดในขณะที่นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียน  
ประกอบด้วยความคิดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ ความคิดที่เกี ่ยวข้องกับการจำแนก 
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งการจัดประเด็นต่างๆ เช่น การจำแนกชนิดของหินโดยพิจารณาลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์ การจำแนกใบไม้ โดยพิจารณารูปร่างของใบ ขอบใบและเส้นใบเป็นเกณฑ์ เป็นต้น 
   2. การคิดวิพากษ์วิจารณ ์(Critical Thinking) คือ ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบอย่างมีเหตุผล โดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างเพียงพอในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ เชิงสนับสนุนหรือโต้แย้งเทคโนโลยีดังกล่าว 
   3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ ความคิดที ่แปลกใหม่ยืดหยุ ่นและ
แตกต่างจากผู้อื่น เช่น ให้นักเรียนทำกิจกรรมคิดออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์กำเนิดเสียงแทนการใช้กระดิ่ง
ไฟฟ้าหรือออดไฟฟ้า เป็นต้น 
   4. ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Logical Thinking) คือ ความสามารถที่จะคิดในเชิง
เหตุผลของเรื่องราวต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนเรื่องการสร้างเขื่อน หรือ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นโต้แย้งทางสังคมที่ไม่อยู่บนข้อมูลหรือประจักษ์พยานที่เป็น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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จึงควรให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการโต้แย้งหรือสนับสนุน ไม่ใช้ความรู้สึก
หรืออารมณ์ในการตัดสินว่าควรจะดำเนินการพัฒนาหรือไม่อย่างไร 
   5. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) คือ ความคิดที่ใช้ในการพิสูจน์และ
สำรวจตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที ่เป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน การดองผักด้วยน้ำ
มะพร้าว เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับสืบทอดกันมาโดยไม่ทราบหลักทางวิทยาศาสตร์ 
ครูควรให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาวางแผนในการ
ตรวจสอบพิสูจน์เพื่ออธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
   โดยทั่วไปความคิดขั้นสูงต่าง ๆ เหล่านี้ จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนต้อง
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน และอาจรวมทั้งพัฒนาไปพร้อมกับความสามารถด้านอ่ืน ๆ ด้วยไม่จำเป็นต้องเน้นว่า
จะต้องพัฒนาเรื่องใดก่อนหรือหลัง 
 1.4 แนวคิด 7 คำถามสำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี  (2555) ที่นำเสนอไว้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพ 1) ซึ่งมีลำดับขั้นตอนของการใช้
คำถามดังนี้  
    1. จะทำอะไร? / ทำทำไม 
   2. มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะทำหรือไม่ / ต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพ่ิมเติมบ้าง 
   3. มีความพร้อมหรือไม่ / มีความเป็นไปได้ที่จะทำหรือไม่  
   4. ทำอย่างไรจึงจะพอดี พอประมาณ? / ทำอย่างไรจะสามารถรองรับปัญหาหรือการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้   
   5. ลงมือทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ 
   6. อะไรที่ทำได้ดี / อะไรที่ยังทำไม่ได้ดี จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
   7. เกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นบ้างจากการคิด/ทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพ 1 กระบวนการคิดและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ถอดความจากเอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี (2555) 
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 1.5 พฤติกรรมทีแ่สดงว่านักเรียนเกิดทักษะการคิด 
   ผู้มีทักษะการคิดจะต้องมีความสามารถในการนำข้อมูลความรู้ ประสบการณ์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ไปใช้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (สมชัย โกมล, 2544) 
  1. ลงความเห็นจากข้อมูล เพ่ืออธิบายสาเหตุที่มา ปัจจัย องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ 
  2. ตั้งสมมติฐาน คาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปร ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากตัวแปร 
  3. ทำนายสิ่งต่างๆ 
  4. ตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อสรุปต่างๆ 
  5. เลือกรูปแบบวิธีการที่จะใช้รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล สื่อความหมายของข้อมูล
และตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลในการวัดและประเมินผลการคิดของนักเรียนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิด ซึ่งทำได้โดย 1) สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมว่า
สามารถปฏิบัติได้ตรงตามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 2) วัดจากผลของ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ด้วยการทำแบบทดสอบวัดความคิด ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้คำถามที่
นำไปสู่การคิดเป็นเครื่องมือในการวัด 

2. การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
   การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีให้ครบทั้ง 2 ระดับ คือ ทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน และทักษะการคิดระดับสูง ทิศนา แขมมณี (2555 :142-146) เสนอแนวทางในการสอนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดไว้หลายแนวทางเพ่ือเป็นตัวเลือกให้เพ่ือนครู สรุปได้ดังนี้  
 แนวที่ 1 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดโดยตรงด้วยการใช้โปรแกรม สื่อสำเร็จรูปหรือบทเรียน  /
กิจกรรมสำเร็จรูป สาหรับครูและโรงเรียนที่สนใจจะพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนเป็นพิเศษ
และสามารถท่ีจะจัดหาเวลาและบุคลากรรวมทั้งงบประมาณท่ีจะดาเนินการได้ สามารถพัฒนาการคิด ของ
เด็กได้โดยใช้โปรแกรมและสื่อสำเร็จรูป รวมทั้งบทเรียน / กิจกรรมสำเร็จรูปที่มีผู้พัฒนาและจัดทำไว้ให้
แล้ว อาทิ  
 1 . The Productive thinking Program (Covengton, Crutchfield Davies & Olton, 1974 ) 
ประกอบด้วยบทเรียน 15 บท มีเป้าหมายสอนทักษะการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย  
 2. The Ideal Problem Solver (Branford & Stein, 1984) เป็นโปรแกรมเน้นการแก้ปัญหา
ประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ  
  1) การระบุปัญหา (Identifying Problems)  
  2) การนิยาม (Defining Problems)  
  3) การเสนอทางเลือก (Explaining Alternatives)  
  4) การวางแผนดำเนินการ (Acting on a plan)  
  5) การศึกษาผล (Looking at the Effects)  
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 3. Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) Feuerstein (1980) เรียกโปรแกรมนี้ว่า 
Mediated Learning Experiences (MLES) เป็นโปรแกรมที่มีกิจกรรมสอนให้นักเรียน โดยมี ครู พ่อ แม่ 
และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคอยช่วยให้นักเรียนฝึกคิดความหมายและรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ปรากฏการณ์ของตนเอง กิจกรรมพื้นฐานของ MLES คือการฝึกให้นักเรียนมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยทำากิจกรรมต่างๆเพ่ือนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 4. The CoRT Thinking Materials – CoRT (Cognitive Research Trust) ซึ่งเป็นโปรแกรม 
2 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (De Bono, 1973) บทเรียนของโปรแกรมนี้ประกอบด้วยการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เป็นบทเรียนที่ใช้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไปเป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วย 
หน่วยใหญ่ๆ รวม 6 หน่วย  
 แนวที่ 2 การสอนเนื้อหาสาระต่างๆโดยใช้รูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การ
สอนเพื่อพัฒนาการคิดในลักษณะนี้เป็นการสอนที่มุ่งสอนเนื้อหาสาระต่างๆตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
แต่เพื่อให้การสอนนั้นเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนไปในตัว ครูสามารถนำ
รูปแบบการสอนต่างๆที่เน้นกระบวนการคิด ซึ่งได้มีผู ้ค้นคิดพัฒนา และทดสอบ พิสู จน์แล้วมาใช้เป็น
กระบวนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและการคิดไปพร้อมๆ
กัน รูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เน้น/ส่งเสริมกระบวนการคิดมีหลากหลายทั้งจากต่างประเทศ และจาก
นักการศึกษาไทย ได้แก่ 1) รูปแบบการสอนตัดสินใจอย่างฉลาด 2) รูปแบบการสอนสืบสวนสอบสวน 3) 
รูปแบบการสอนสร้างความคิดรวบยอด 4) รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์ 5) กระบวนการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 6) กระบวนการวิทยาศาสตร ์และ 7) กระบวนการสร้างค่านิยม  
 แนวที่ 3 การสอนเนื ้อหาสาระต่าง ๆ โดยพยายามส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด 
ลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ แนวทางท่ี 3 นี้ น่าจะ
เป็นแนวทางท่ีผู้สอนสามารถทำได้มากท่ีสุดและสะดวกท่ีสุด เนื่องจากผู้สอนสอนเนื้อหาสาระอยู่แล้วและมี
กิจกรรมการสอนอยู่แล้ว เมื่อครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดตามกรอบความคิดที่เสนอมาข้างต้น 
ครูจะสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้  
 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดในแบบต่าง ๆ คณะผู้วิจัยได้คัดสรรทักษะการคิด
ที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู ้และชีวิตประจำวันของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 ทักษะซึ่งเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดของผู ้ เร ียนตามรูปแบบการจัดการเร ียนการสอนที ่ส ่งเสริม
กระบวนการคิด CCT-TS ทักษะที่สำคัญทั้ง 5 ทักษะได้แก่ 1) การนำความรู้ไปใช้ 2) การคิดวิเคราะห์ 3) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) การสร้างสร้างสรรค์ และ 5) การคิดแก้ปัญหา ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนจะ
ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่
สำคัญติดตัวตลอดไป 



21 
 

2. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

  ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) 
ประสบการณ์นิยม ( Experimentalism)  อนุกรรมวาท หรือ ก้าวหน้านิยม หรือการศึกษาแผนใหม่ (New 
Education) เป็นต้น ปรัชญาการศึกษาลัทธินี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นที่กล่าวถึง
อย่างมาก การเรยีนรู้ตามแนวปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม มีลักษะสำคัญดังนี้   
  1. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ถ้าเด็กเป็นฝ่ายกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมและริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูจะเป็นผู้คอยแนะนำและจัดเตรียมประสบการณ์ ไม่เน้นเนื้อหาวิชา แต่มุ่งให้เด็กพัฒนาทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
  2. เน้นการทดลองและการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการฝึกแก้ปัญหา  
  3. ถือว่าการศึกษาคือชีวิต เป็นการพัฒนาเด็กในทุกด้าน มุ่งให้เด็กเกิดความเจริญงอกงาม และ
เพ่ิมพูนสติปัญญาสำหรับการดำเนินชีวิต  
  4. เน้นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เน้นความรับผิดชอบ   
  5. มุ่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตย สอนให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่
ดี ฝึกให้รู้จักแสดงความคิดเห็น  
  การจัดชั้นเรียนจะจัดคละกันทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามสภาพที่เป็นจริงของสังคมภายนอก ให้
เด็กเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มและการร่วมมือกัน รู ้จักแก้ปัญหาหรือทำกิจกรรม โต๊ะ เก้าอี้ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน แม้แต่ตารางสอนก็จัดแบบยืดหยุ่น มุ่งที่
ความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ เนื้อที่เรียนต้องนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ดังคำกล่าวที ่ว่า 
การศึกษาคือชีวิต จึงควรให้โอกาสแก่เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน (Universal Education) 

 หลักการสำคัญของทฤษฎีการศึกษาตามแนวคิดฝ่ายพิพัฒนาการนิยม    
  1. การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต  (Education should be life itself, not 
a preparation for living) หมายความว่า การที่จะมีชีวิตอยู่อย่างชาญฉลาดนั้นจะต้องอาศัยการเข้าใจ
ความหมายของประสบการณ์ ฉะนั้น เด็กจึงควรจะได้เรียนรู้ในการสิ่งที่เหมาะสมแก่วัยของเขา และสิ่งที่จัด
ให้เด็กเรียนนั ้นควรจะเป็นไปในทางที ่ก่อให้เกิดประสบการณ์ที ่เด็กอาจจะต้องประสบเมื ่อโตเป็น
ผู้ใหญ่  เรียนรู้เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาของชีวิตและสังคมในปัจจุบันและหาทางปรับตัวให้เข้าภาวะที่
เป็นจริงในปัจจุบัน  
  2. การเรียนควรจะเรียนในสิ ่งที ่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสนใจของเด็ก  (directly 
related to the interests of the child)  ดังนั้นแนวคิดของฝ่ายพิพัฒนาการนิยมจึงถือว่าเด็กเป็นส่วน
สำคัญในกระบวนการเรียน คีลแพทริค (William Heard Kilpatrick) จึงสนับสนุนให้จัดโรงเรียนแบบยึด
เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered) ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนจะเป็นไปตามแนวทางที่เด็กแต่ละคน
สนใจ ทั้งนี้ คีลแพทริคเชื่อว่าธรรมชาติของเด็กนั้นย่อมอยากจะเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสิ่งที่เด็กเห็น
ว่าจะช่วยแก้ปัญหาของเขาได้และในขณะเดียวกันโดยธรรมชาติเด็กก็จะต่อต้านกับสิ่งที่ถูกบังคับให้เรียน 
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เพราะฉะนั้นเด็กจะเรียนเพราะเขาต้องการและเห็นความจะเป็นว่าจะต้องเรียน ไม่ใช่เรียนเพราะมีคนอ่ืน
เห็นดีเห็นงามว่าเขาควรจะเรียน  เด็กควรจะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตของ
ตนด้วยตัวของเด็กเอง  ไม่ใช่เป็นชีวิตตามความเห็นของผู้ใหญ่ ทั้งนี ้ ไม่ได้หมายความว่าครูจะปล่อยให้เด็ก
เลือกเรียนอะไร ๆ ก็ได้ตามความปรารถนาของตนไปเสียทุกอย่าง  ถ้าหากเด็กยังไม่โตพอที่เข้าใจใน
จุดมุ่งหมายอันสำคัญแห่งชีวิตได้  ครูก็ย่อมจะต้องช่วยแนะนำ เด็กนั้นย่อมต้องการแนะแนวทางจากครู
เพราะครูเป็นผู้มีประสบการณ์มามากกว่า   
  3. การเรียนโดยวิธีแก้ปัญหาย่อมจะมีความสำคัญกว่าการเรียนโดยวิธีท่องจำเนื้อหาวิชา ฝ่าย
พิพัฒนาการนิยมคัดค้านวิธีการเรียนรู้  โดยการยัดเยียดความรู้ซึ่งเป็นนามธรรมเข้าไปในจิตใจและความจำ
ของเด็กและเห็นว่าความรู้นั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์เท่านั้นประสบการณ์ย่อม
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่า การจะให้เด็กมีประสบการณ์ในเรื่องใด ๆ ย่อมต้องอาศัยวิธีการแก้ปัญหา  
(Problem solving method)  ในการเรียนวิชาต่าง ๆ นั้น  แทนที่จะสอนในเนื้อหาวิชาจึงเป็นการนำ
เนื้อหาวิชาเหล่านั้นมากำหนดเป็นปัญหา  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาการคมนาคม การขนส่ง ปัญหาเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ เป็นต้น  
  4. บทบาทของครูนั้นไม่ใช่เป็นผู้บงการหรือออกคำสั่ง  แต่จะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำและ
คำปรึกษา ในลักษณะเช่นนี ้ เด ็กจะเป็นผู ้กำหนดว่าตนเองต้องการอะไร มีแผนการในการเร ียน
อย่างไร  ต้องการประสบความสำเร็จในด้านใด  จากการที่ได้ทราบความต้องการของเด็กเช่นนี้ครูก็จะคอย
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำ แต่การที่จะทำเช่นนี้อย่างได้ผลครูจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์
ของตนมาใช้เป็นประโยชน์ในการให้คำแนะนำ   
  5. โรงเรียนควรจะส่งเสริมให้เด็กเกิดความร่วมมือ  (to encourage cooperation rather 
than competition) ไม่ใช่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติย่อมจะไม่อยู่โดดเดี ่ยว
หากแต่จะอยู่กันเป็นหมู่คณะที่เรียกว่าสังคม และความพอใจสูงสุดของมนุษย์นั้นก็ได้มาจากการที่ได้มี
ความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  นักการศึกษาฝ่ายพิพัฒนาการนิยมจึงเชื่อว่าความรักก็ดี การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ดีจะเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรยิ่งกว่าการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วน
ตน ดังนั้นการศึกษาในฐานะที่เป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์จึงเป็นเครื่องมือสร้างสร รค์
ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั่นก็คือ ให้มนุษย์รู้จักร่วมมือกัน    
  6. วิถีทางแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้เกิดมีความสัมพันธ์กันทางแนวความคิด
และบุคลิกภาพอย่างเสรี (only democracy permits the free ideas and personalities)  ซ่ึงสิ่งนี้เอง
คือลักษณะที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการที่ถูกต้องนั่นก็คือ หลักการข้อ 5 กับข้อ 6 มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ตามความเห็นของฝ่ายพิพัฒนาการนิยมนั้นเห็นว่าประชาธิปไตยก็คือการมีความร่วมมือใจกัน
นั่นเอง คำว่า “ประชาธิปไตย” “พัฒนาการ” (Growth) และ “การศึกษา” จึงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น การที่จะสอนความรู้เรื่องประชาธิปไตยนั้น โรงเรียนเองก็จะต้องเป็นประชาธิปไตยเสียก่อน นั่นก็
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คือ โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปกครองตนเอง ส่งเสริมให้มีการอภิปรายและใช้ความคิดอย่างเสรี 
ครูนักเรียนวางแผนงานร่วมกัน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างเต็มท่ี   

  สรุปได้ว่าลักษณะการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือ การเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจใน
ชั้นเรียนมาเป็นเด็กเป็นศูนย์กลาง เพราะเชื่อว่าโดยพื้นฐานทางจิตวิทยาแล้วเด็กในวัยเรียนเป็นผู้ที่
ชอบสังสรรค์ ติดต่อสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อ่ืนตลอดจนเป็นผู้ที่ชอบเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่อยู่นิ่ง การ
เร ียนการสอนเน้นให้ผู ้สอนและผู้เร ียนทั ้งชั ้นร ่วมมือกัน แลกเปลี ่ยนทัศนะความคิดเห็นและ
ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงาน ช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยขจัด
ปัญหาข้อขัดแย้งทางสังคม  และยังสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในห้องเรียนได้ด้วย   

3. วิธีการสอนเชิงรุกของจังหวัดอะคิตะ (Akita Action)  
  จังหวัดอะคิตะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 675 
กิโลเมตร จากผลการสำรวจเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนทั่ว
ประเทศในปี ค.ศ. 2007 จนถึงปี ค.ศ. 2016 พบว่าจังหวัดอะคิตะมีผลการเรียนอยู ่ในระดับสูงสุด 
โดยเฉพาะในคำถามชุด B ซึ่งเป็นคำถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าจังหวัดอ่ืนมาก  
 วิธีการสำคัญที่จังหวัดอะคิตะนำมาใช้คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกท่ีเรียกว่า “Akita-Action” 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ให้เด็กนักเรียนได้คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ผ่านการอภิปรายกันเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกชั้นปีจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้ที่
ตนกำหนดขึ้นเอง โดยมี 4 ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1) รู้จักตั้งข้อสังเกตในการเรียนรู้ ซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้
โดยการคิดเองโดยการค้นพบหัวข้อในการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักตั้งข้อสังเกตในการหาคำตอบ 2) มี
ความคิดเป็นของตนเอง การมีความคิดเป็นของตนเองจะเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการอภิปรายที่ช่วยขยาย
ความคิดให้กว้างและลึกซึ้งขึ้น 3) อภิปรายกันเป็นคู่ กลุ่มหรือทั้งชั้นเรียน จากการเรียนรู้แบบให้ความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน จะช่วยทำให้ความคิดของแต่ละคนกว้างและลึกขึ้น ความสามารถในการคิดและการ
แสดงออกก็จะเพิ่มขึ้นด้วย 4) ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ กิจกรรมทบทวนโดยใช้สมุดจดบันทึกหรือ
การเขียนบนกระดานจะช่วยให้จดจำเนื้อหาการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  
  ความสามารถและคุณลักษณะที่สร้างขึ้นได้ดด้วย “Akita-Action” คือมีการสอดแทรกแนวคิดใน
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งผ่านการคิดด้วยตนเองและการสนทนา
โต้ตอบ” ให้เกิดขึ้นได้จริงซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของแนวทางการเรียนการสอนใหม่ของประเทศญี่ ปุ่น 
นอกจากนี้ “Akita-Action” ยังส่งผลดีในเรื่องของการฝึกทักษะและการสร้างคุณลักษณะที่องค์กรวิจัย
การศึกษาในหลายประเทศให้ความสำคัญ ดังนี้  
  1. การเรียนรู ้ผ่านการคิดด้วยตนเอง เกิดจากการมีความสนใจและฝักใฝ่ในการเรียนรู ้ การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับทิศทางการประกอบอาชีพของตนเอง การมีวิสัยทัศน์และมีความพยายามอย่าง
ไม่ย่อท้อ การมองย้อนกิจกรรมการเรียนรู้ของตนgองและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป  
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  2. การเรียนรู ้ผ่านการสนทนาโต้ตอบ เป็นการร่วมมือกันระหว่างเด็ก ๆ สนทนาโต้ตอบกับ
ครูผู้สอนหรือคนในพ้ืนที่ เพ่ือขยายความคิดของตนเองให้กว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการคิดโดยใช้ข้อคิดจาก
ผู้รู้ต่าง ๆ   
  3. ในกระบวนการเรียนแบบ เรียนรู้ ประยุกต์ ค้นหา ให้ใช้ “วิธีมองและวิธีคิด” ซึ่งเหมาะสมกับ
จุดเด่นของแต่ละวิชาไปพร้อม ๆ กับทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงองค์ความรู้สำรวจข้อมูลอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนและสร้างแนวคิด ค้นพบปัญหาและคิดวิธีแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์โดยมีพื้นฐานจากความคิด
จนทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง   
  ทักษะการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประกอบด้วย 1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 2) ดำเนินการอย่าง
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา และ 3) สร้างและรักษาองค์ประกอบของทีม (PISA2015 : OECD) 
  ประเด็นสำคัญในแต่ละขั้นตอนของ “Akita-Action”     
  Steep 1: รู้จักตั้งข้อสังเกตในการเรียนรู้ (หัวข้อการเรียนรู้)    
   สิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กนักเรียนเรียนรู้แบบเชิงรุกได้นั้น คือหัวข้อการเรียนรู้ต้องมีความ
ดึงดูด น่าสนใจและเพิ่มความรู้สึกอยากเรียนรู้ให้กับนักเรียน สิ่งสำคัญในการสร้างหัวข้อการเรียนรู้ได้แก่ 
กระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับสาเหตุและหลักฐานสนับสนุนโดยใช้คำถามว่า “ทำไม” กระตุ้นการสร้างหรือการ
ผลิต กระตุ้นการนำความรู้และทักษะที่ติดตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นการแก้โจทย์ปัญหา กระตุ้นให้
เกิดการเปรียบเทียบและการพิจารณา กระตุ้นให้เกิดความสนใจในความแตกต่างและความสงสัย และ
กระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างเงื่อนไขใหม่ สำหรับวิธีทีช่่วยทำให้นักเรียนรู้จักตั้งข้อสังเกตเพ่ือค้นหาคำตอบ ครู
จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยใช้ความรู้ทักษะที่ติดตัวมาจาการเรียนรู้ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พิจารณา
เนื้อหาของหัวข้อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนตระหนักเองว่าควรสนใจจุดไหนและคิดอย่างไรดี รวมถึงให้
นักเรียนกะประมาณเวลาและกำหนดขั้นตอนในการหาคำตอบตามข้อสังเกตที่ตั้งไว้ 
 Step 2: มีความคิดของตัวเอง  
   ทักษะการคิดพิจารณาด้วยตนเองมีความจำเป็นในการเรียนรู้แบบเชิงรุก เมื่อนักเรียนมี
ความคิดของตัวเองแล้วจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ ข้อสำคัญในการคิด
พิจารณาด้วยตัวเองได้แก่ ปรับเวลา (ประมาณ 5 นาที) ให้เข้ากับสภาพจริงของนักเรียนซ่ึงไม่เพียงแค่แสดง
ความคิดเห็นของตัวเองผ่านการเขียนเป็นประโยคเท่านั้นแต่ต้องแสดงด้วยการวาดภาพหรือแผนผังด้วย 
และเตรียมคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดและใช้เครื่อมือช่วยคิด (Thinking Tools) เพื่อให้สามารถจัด
ระเบียบความคิดให้เข้าใจได้ง่าย โดยครูควรดูสมุดบันทึกของนักเรียนไปพร้อมกับสังเกตความคิดของ
นักเรียน กระตุ้นให้เกิดความคิดที ่หลาหลาย สังเกตกระบวนการคิด เพิ ่มคุณค่าให้กับความคิดและ
สนับสนุนความคิดของนักเรียนเป็นรายบุคคลและให้คิดเกี่ยวกับการอภิปรายในครั้งต่อไป หลังจากคิดด้วย
ตัวเองแล้ว กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึก “อยากพูดในสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นหรืออยากฟังในสิ่งที่เพื่อน
สังเกตเห็น” การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่มนั้น จะนำไปสู่การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือหรือการเรียนรู้ร่วมกัน   
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 Step 3: อภิปรายเป็นคู่ กลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน   
   การอภิปรายจะช่วยเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาโดยการเปรียบเทียบกับความคิดที่ได้จาก
การคิดด้วยตัวเอง มีการแบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย หรืออภิปรายร่วมกันกับทุกคนในชั้นเรียน หาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ปรับแก้ความคิด ให้คำแนะนำในส่วนที่ผิด และการยอมรับในจุดดีจะช่วยทำให้ทักษะในการคิด
พิจารณาหลากหลายมุมติดตัวนักเรียนไปตลอด สิ่งสำคัญที่ทำให้การอภิปรายสมบูรณ์แบบคือ รวบรวม
และให้ความสำคัญกับความคิดที่สอดรับกับการแก้ไขปัญหา เน้นย้ำวิธีและกฎระเบียบในการอภิปราย 
แสดงขั้นตอนของการอภิปรายและสรุปความคิดเห็นของนักเรียนแล้วเขียนลงบนกระดานอย่างเป็นแบบ
แผนหรือด้วยวิธีอ่ืนใดที่ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ได้โดยง่าย 
 Step 4: ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้  
.    การสรุปสิ่งที่สามารถทำได้และเข้าใจได้เพิ่มขึ้นด้วยคำพูดของตนเอง จะทำให้เกิดความ
เข้าใจที่แท้จริงและสร้างความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในครั้งต่อไป โดยหลังจากทำกิจกรรมอภิปรายแล้ว นักเรียน
จะต้องสรุปด้วยคำพูดของตัวเองลงในสมุดหรือบนกระดาน ทบทวนสิ่งที่เรียนในชั่วโมงเรียนซึ่งไม่เพียงแต่
ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ แต่ทบทวนสิ่งอื่น ๆ ด้วยเช่น ข้อดีของการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นต่อไปคือทำให้จดจำด้วย
โจทย์ปัญหาประยุกต์ ครูสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองในการเรียนรู้และเชื่อมโยงไปสู่การคาดการณ์การเรียนรู้
ในครั ้งต่อไป และเตรียมโจทย์ปัญหาที่สามารถทบทวนสิ่งที ่เรี ยนไปได้ทันทีไว้ล่วงหน้า ให้นักเรียน
คาดการณ์หัวข้อการเรียนรู้ใหม่จากสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้ และให้นักเรียนคิดถึงการประยุกต์ใช้เนื้อหาและ
วิธีการเรียนรู้กับการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวัน   
  สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้วิธีการสอนแบบเชิงรุกของจังหวีดอะคิตะประสบความสำเร็จคือ 
การเขียนกระดานและการจดบันทึก เป็นวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนมองเห็นกระบวนการคิด โดยการเขียน
กระดานจะแสดงลำดับขั้นตอนของการคิดของนักเรียนในหนึ่งชั่ว โมงเชื่อมโยงไปยังการจดบันทึกของ
นักเรียน เงื่อนไขสำคัญในการเขียนกระดานที่ดีคือ ต้องสามารถมองเห็นลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้ใน
หนึ่งชั่วโมงเรียน ซ่ึงความคิดของนักเรียนถูกนำมาใช้ประโยชน์และมีการจดบันทึก   
  การพัฒนาศักยภาพในการสอนแบบเชิงรุกของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นของจังหวัดอะคิตะ จะใช้การฝึกอบรมภายในโรงเรียนซึ่งเรียกว่า การศึกษาเป็นกลุ่ม (Group 
study) ก่อนเริ่มการศึกษาเป็นกลุ่ม ครูผู้สอนจะต้องจัดทำแผนการสอนรายวิชา หารือเกี่ยวกับเนื้อหาและ
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้ทดลองสอน การทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ครูผู้สอนทุกคนมี
ความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่ม หลังจากที่ดำเนินการทดลองสอนจริงแล้วครูผู้สอนตะ
จ้องเข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อพิจารณาผลลัพธ์ของแผนการสอนร่วมกันอีกครั้ง การที่ครูผู้สอนทุกคน
เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มและรับรู้ถึงผลลัพธ์ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพยิ่งข้ึน โดยขั้นตอนการฝึกอบรมในโรงเรียนสรุปได้ดังนี้   
    1. จัดทำแผนการสอนรายวิชา  
   2. พิจารณาแผนการสอนรายวิชาก่อนสอนจริง     
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   3. ดำเนินการทดลองสอน  
   4. ศึกษาการสอนเป็นกลุ่มหลังการสอน  
   5. พิจารณาผลลัพธ์และปัญหา  
  รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่มดังกล่าว ในประเทศไทยได้นำมาใช้พั่ฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) หรือ PLC โดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า “การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน” 
หรือ Lesson Study  
 
4. การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน   
  การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) หรือ การออกแบบระบบการเรียนการ
สอน (Instructional System Design) หรือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Instructional System 
Development) ล้วนเป็นคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันคือ คือ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคำสำคัญที่ควรกล่าวถึง 3 คำได้แก่   
  การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากกระบวนการคิดออกมาเป็นผลงานที่
สามารถนำไปปฏิบัติและส่งผลให้เป้าหมายมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือได้
ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ การออกแบบไม่ใช่การลงมือปฏิบัติจริง แต่เป็นขั้นตอนก่อนการลง
มือปฏิบัติจริงโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน การทดลองใช้ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาทำการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์จนได้รูปแบบที่เหมาะสมดีแล้ว จึงนำรูปแบบ
เหล่านั้นไปใช้ปฏิบัติจริงต่อไป  
  ระบบ (System) หมายถึง หน่วยรวมของสิ่งต่างๆ ที่ซึ่งองค์ประกอบแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์
กันและมีหน้าที ่ร ่วมกัน เพื ่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที ่กำหนดโดยใช้ว ิธ ีการเชิงระบบ (System 
Approach) ซึ่งทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 199) อธิบายว่า “เป็นแนวคิดที่ใช้ในการจัดการสิ่งต่างๆ ให้
เป็นระเบียบเพ่ือนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยอาศัยความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบที่
สำคัญของสิ่งนั้นและการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นให้ส่งเสริมกันอย่างมีระเบียบ โดย
ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอย่างน้อย 3 ส่วนคือ ตัวป้อน ( Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 
(Product)” ซึ่งผลผลิตนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผลลัพธ์ (Output)  
  การเรียนการสอน (Instruction) หมายถึง วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ที ่จัดขึ ้นเพื ่อช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนด โดยอาจแยกได้ว่า “การ
เรียน” หมายถึงกิจกรรมใดๆ ของนักเรียนที่ตอบสนองต่อวิธีการสอนของผู้สอน และ “การสอน”  คือ 
วิธีการใดๆ ที่ผู้สอนจัดให้กับนักเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และตอบสนองต่อกิจกรรม 
 ดังนั้น การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการที่ช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน นักการศึกษาส่วนใหญ่มักออกแบบ
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ระบบการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปของแบบจำลอง (Model) ซึ่งมีลักษณะเป็นผังกราฟิก (Chart) สำหรับ
ใช้อธิบายระบบที่พัฒนาขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบในภาพรวม กระบวนการหรือขั้นตอน
ของกิจกรรม ความสัมพันธ์และการเชื ่อมโยงของแต่ละส่วน องค์ประกอบหลักและส่วนย่อย ฯลฯ 
โดยทั่วไป สามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะคือ  
  1. แบบจำลองการเรียนการสอน ( Instructional Model หรือ I-Model) คือ แบบจำลองการ
เรียนการสอนที่มีการออกแบบมาเพ่ือใช้ในบริบทเฉพาะหรือในสถานการณ์เฉพาะ มุ่งแก้ปัญหาในการเรียน
การสอนเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ซึ่งอาจจะไม่สามารถนำไปใช้ในบริบทอ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป
ได้ แบบจำลองลักษณะนี้ มักใช้คำว่า การพัฒนา.... หรือ การสอนแบบ.... เป็นต้น       
  2. แบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design Model หรือ ID-Model) 
คือ แบบจำลองระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นๆ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบระบบการเรียนการสอนของตนได้ แบบจำลองลักษณะนี้มักใช้คำว่า การพัฒนา
รูปแบบ... ซึ่งในแต่ละรูปแบบอาจมีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่ใช้อยู่หลายวิธี  

 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2552) อธิบายว่า จุดประสงค์ของรูปแบบหรือแบบจำลองการ
ออกแบบการเรียนการสอนต่างๆ นั้นมีไว้เพ่ือ   
   1. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของกระบวนการอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน    
   2. เป็นเครื่องมือให้ผู้สอน นักออกแบบการสอนและนักการศึกษาดำเนินงานตามขั้นตอน
ของการออกแบบการสอน   
   3. เป็นหลักการที่สามารถทดสอบได้ สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได ้   
   4. ช ่วยให ้น ักออกแบบการสอนได้พ ิจารณาภาระงานที ่ ใช ้ เป ็นเกณฑ์พิจารณา
องค์ประกอบของการออกแบบการสอนที่ดี   
 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการก่อนการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อได้ทำการออกแบบระบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้น จะพบว่าในแบบจำลองมักจะไม่มีขั้นตอนของการใช้ (Utilization) แต่มีขั้นตอน
ที ่อธิบายถึงวิธ ีการที ่จะนำรูปแบบไปใช้ ( Implementation) แทน โดยแบบจำลองต่างๆ นั้น 
พัฒนาขึ ้นเพื ่อให้เป็นแนวทางสำหรับผู ้ที ่มีหน้าที ่ในการจัดการเรียนการสอนนำไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  

  4.2 ความหมายของการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน  
  The Association for Educational Communications and Technology หร ื อ  AECT 
ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Development) ไว้ว่า เป็นการใช้วิธี
เชิงระบบในการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินผล ซึ่งในทุกองค์ประกอบ
ที่เกี ่ยวข้องกับโครงสร้างการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการในการพัฒนาการเรียนการสอน
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ครอบคลุมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ( Instructional media production) และการออกแบบการ
เรียนการสอน (Instructional design) ด้วย อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบการเรียนการสอนเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนเท่านั้น ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนใดๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการทำงานอย่าง เป็นระบบ (System approach) 
(AECT, 1977)    
 Reigeluth (1983) กล่าวว่า การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาความรู้เรื่องมโนทัศน์ (Concepts) และหลักการ (Principles) ซ่ึงมโนทัศน์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่หลักการหรือกฎเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และมโนทัศน์ที่ไม่กำหนดตายตัว แต่อาจแบ่งเป็นระดับ
ชั้นในแนวทางต่างๆ กันได้ ส่วนหลักการเป็นเรื ่องของการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมสอง
กิจกรรมหรือระหว่างความเปลี่ยนแปลงสองอย่างและเสนอเป็นกรอบทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการสอน (Theory 
of instruction) ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ วิธีการสอน (Method ) สภาพการณ์หรือ
เงื่อนไขของการสอน (Condition) และผลผลิตของการสอน (Outcomes) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. วิธีการสอน ประกอบด้วยลำดับขั้นของกลยุทธ์ทั้งระดับใหญ่และระดับเล็ก กลยุทธ์
การถ่ายทอดการสอนและกลยุทธ์การจัดการ   
   2. สภาพการณ์หรือเงื่อนไขของการสอน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของเนื้อหาสาระ 
ลักษณะของอุปสรรค และลักษณะของนักเรียน   
   3. ผลผลิตของการสอน ประกอบด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการสอน   
 Conrad (2000) ให้ความหมายว่า การออกแบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ (รวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบ) โดยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้และ
ทฤษฎีการสอน ซึ่ง Gustafson และ Branch (2002) กล่าวว่า รูปแบบของการพัฒนาการเรียนการสอน 
( Instructional development) นอกจากจะเกี ่ยวข ้องกับการว ิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) และการประเมิน (Evaluation) 
แล้วรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนยังต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้    
  1. รูปแบบการเรียนการสอนต้องให้แนวคิด วิธีการจัดการและเครื่องมือสื่อสาร สำหรับ
การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการประเมิน ทั ้งในภาพรวมกว้าง ๆ และในส่วนที่
เฉพาะเจาะจง     
   2. ไม่มีรูปแบบใด ๆ ที่เหมาะสมไปกับทุกบริบทและสภาพแวดล้อม ดังนั้นนักออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องประยุกต์ดัดแปลงรูปแบบให้มีความหลากหลาย เหมาะสมเท่าที่
จะเป็นไปได้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ที่เป็นพิเศษเฉพาะ       
   3. มีความสอดคล้องกันของรูปแบบการเรียนการสอนกับบริบท แนวคิดทฤษฎี ปรัชญา 
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น     
   4. รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ได้ทราบถึงเรื ่องราวเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียน 
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ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการเรียนรู้ และความหลากหลายของนักเรียนในบริบทของ
การเรียนรู้  
   5. ความสำคัญของรูปแบบการเรียนการสอนยังคงมีอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าระดับการใช้จะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทหรือสถานการณ ์  
  Richey (2011) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนการสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ของการสร้างสรรค์
รายละเอียดที่พิเศษเฉพาะสำหรับการพัฒนา การประเมิน การนำไปใช้ในสถานการณ์ของการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน โดยการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานความรู้ (Knowledge -based) มีขอบเขตที่
เกี่ยวข้อง 6 ส่วน คือ   
   1. นักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ (Learners and Learning Process)  
   2. บริบทของการเรียนและการปฏิบัติ (Learning and performance Contexts) 
  3. โครงสร้างและการจัดลำดับของเนื้อหา (Content Structure and Sequence) 
  4. กลยุทธ์สำหรับการเรียนการสอนและไม่ใช่การเรียนการสอน (Instructional and 
Non-instructional Strategies)   
   5. สื่อและระบบการส่งมอบความรู้ (Media and Delivery Systems)   
   6. นักออกแบบและกระบวนการออกแบบ (Designers and Design process)  

 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2552) อธิบายว่า การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
เป็นกระบวนการและเป็นหลักการหรือกรอบที่จะช่วยวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโดยแต่ละข้ันหรือกระบวนการมีผลกระทบสัมพันธ์ต่อกัน การออกแบบและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที ่ดำเนินการโดยอาศัยการนำรูปแบบหรือแบบจ ำลอง 
(models) ที่มีนักวิชาการต่างๆ ได้คิดไว้มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยพิจารณารายละเอียดต่างๆ 
ตามบริบทของแต่ละสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ใน 2 แบบ คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะ
ในบริบทนั้นๆ (Instructional model) และ/หรือ 2) รูปแบบหรือแบบจำลองการออกแบบการเรียนการ
สอน (Instructional design model) ใหม่ที่จะเป็นแนวทางให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้ใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนต่อไป    
 ฐาปนี สีเฉลียว (2553) การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดวางไว้อย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกัน
และกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนการสอน เพ่ือแสดงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การผลิต
พัฒนา 4) การทดสอบและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 5) การประเมิน 6) การควบคุม ตรวจสอบและติดตาม
การเรียน    
 สรุปจากความคิดเห็นของนักวิชาการและนักออกแบบการสอนต่างๆ สามารถสรุปความหมายของ
การออกแบบการเรียนการสอนได้ว่า “การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) เป็น
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กระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน บนพื้นฐานของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและมีความสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องในระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  (Instructional model) ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
กำหนด”   

 4.3 แบบจำลองของการออกแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  
     3.3 .1 แบบจำลอง ADDIE ค ือ หล ักการออกแบบระบบการเร ียนการสอน 
(Instructional System Design: ISD) ที่นักการศึกษาจำนวนมากนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ADDIE ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปีในปี 1975 โดยศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ Florida State University เพื่อใช้สำหรับกองทัพสหรัฐ และมีการพัฒนาต่อจากนั้นเรื่อยมา
จนกลายเป็นกระบวนการของการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีผู ้นำไปใช้อย่างมากทั้งในด้าน
การศึกษา การจัดอบรมทางธุรกิจ ฯลฯ ADDIE เป็นการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบที่มีอยู่ 
5 ขั้นตอนหลักแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการย่อยออกไปอีก ขั้นตอนหลักได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) 
การออกแบบ (Design) การผลิตหรือพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) และการ
ประเมิน (Evaluation) โดยในตอนแรกมี 19 ขั้นตอน ต่อมามีการจัดเป็น 5 กลุ่มเพื่อความสะดวกในการ
ประยุกต์ใช้เข้ากับ ISD และรูปแบบอ่ืนๆ ปัจจุบัน ADDIE ถูกนำเสนอในรูปแบบผังกราฟิกท่ีเรียบง่าย แสดง
ถึงพลวัตและความสัมพันธ์กันของแต่ละขั้นตอนหลัก  

     3.3.2 แบบจำลองของการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ  

  

ภาพ 2 แบบจำลองระบบการเรียนการสอนของ Dick & Carey (2009) 

  Dick and Carey (2009) เสนอรูปแบบสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่รู้จัก
กันในชื่อว่า Dick & Carey model มี 10 ขั้นตอนคือ      
  1. ระบุเป้าหมายของการเรียนการสอน     
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  2. วิเคราะห์การเรียนการสอน     
  3. ระบุพฤติกรรมพ้ืนฐานของนักเรียน     
  4. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม     
  5. พัฒนาแบบการทดสอบอิงเกณฑ์     
  6. พัฒนากลยุทธ์ในการเรียนการสอน    
  7. พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน    
  8. พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน    
  9. พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน    
  10. ทบทวนการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้จะกระทำเป็นระยะๆ ในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา 

 

ภาพ 3 แบบจำลองระบบการเรียนการสอนของ Kemp, Morrison & Ross (2011) 

 Kemp, Morrison, & Ross (2011) นำเสนอวิธีระบบในจัดการเรียนการสอนที่ Kemp (1985) ได้
ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 9 ขั้นตอนคือ   
  1. กำหนดหัวข้อที่จะสอน และเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป   
  2. ศึกษาคุณลักษณะของนักเรียน   
  3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม   
  4. กำหนดเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์แต่ละข้อ   
  5. ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียนก่อนที่จะทำการสอน   
  6. เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการสำหรับการเรียนการสอนเพ่ือจะนำเนื้อหาวิชาไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีวางไว้    
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  7. ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน บุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และ
ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดไว้     
  8. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เพียงใด   
  9. พิจารณาดูว่าควรจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างไร 

 

ภาพ 4 แบบจำลองระบบการเรียนการสอนของ Gerlach & Ely (1980) 

 Gerlach and Ely (1980) ออกแบบวิธีระบบสำหรับจัดการเรียนการสอน 10 ขั้นตอน ซึ่งได้รับ
การอ้างถึงในวงการศึกษาไทยอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย      
   1. การกำหนดวัตถุประสงค์ โดยควรจะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์ เชิง
พฤติกรรม ทีน่ักเรียนสามารถปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้      
   2. การกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
   3. การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียนก่อนการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม      
  4. การกำหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การสอนแบบเตรียม
เนื้อหาความรู้ให้แก่นักเรียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     
   5. การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน เหมาะสมกับวิธีสอน      
   6. การกำหนดเวลาเรียน       
   7. การจัดสถานที่เรียน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 ขนาด คือ ห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถสอนได้
ครั้งละ 50-300 คน ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย และห้องเรียนแบบเสรี
หรืออิสระ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนตามลำพังแบบรายบุคคล       
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   8. การเลือกสรรทรัพยากรหรือสื่อการสอน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ สื่อบุคคล
และของจริง สื่อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องฉาย สื่อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวัสดุที่ใช้
แสดงต่างๆ      
   9. การประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองระหว่างผู้สอนกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับสื่อการสอน  
  10. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับเพื ่อพิจารณาว่าการดำเนินงานตั ้งแต่ต้นมานั ้นมี
ข้อบกพร่องอะไรบ้างในระบบ หรือมีปัญหาประการใดบ้าง สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ 
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  (Inquiry Method)   
  ลักษณะการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สุคนธ์  สินธพานนท์และคณะ (2545: 196)  กล่าวไว้ว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็น 3 ประเภท คือ    
  1. ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการสืบสวนสอบสวน (Passive Inquiry) วิธีนี้ผู้สอนมีบทบาทสำคัญใน
การใช้คำถามกระตุ ้นเป็นแนวทางให้นักเรียนคิดหาคำตอบ เหมาะสำหรับการเริ ่มสอนแบบสืบสวน
สอบสวน เนื่องจากผู้สอนจะเป็นผู้ใช้คำถามถามนำไปสู่คำตอบและพยายามกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม
อยู่เสมอ ผู้สอนเป็นผู้ตั้งคำถามเป็นส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 90 ส่วนนักเรียน จะเป็นผู้ตั้งคำถามเอง
ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น และส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นผู้ตอบคำถาม      
  2. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสืบสวนสอบสวน (Combined Inquiry) วิธีนี้ผู้สอนและนักเรียนเป็น
ผู้ดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน โดยผู้สอนเป็นผู้ตั้งคำถามเท่า ๆ กับนักเรียนคือประมาณร้อย
ละ 50 ซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนที่นักเรียนได้ผ่านขั้นของ Passive Inquiry มาแล้ว นักเรียนจะคุ้นเคยกับ
การตอบคำถามและฝึกการตั้งคำถาม การซักถามปัญหาในขั้นนี้เมื่อนักเรียนถามผู้สอนไม่ควรให้คำตอบ
ทันทีแต่ควรจะส่งเสริม หรือถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดด้วยตนเองโดยใช้คำถามนำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
นักเรียนค้นพบคำตอบด้วยตนเอง     
  3. นักเรียนเป็นผู ้มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนสอบสวน (Active Inquiry) การสอนแบบนี้
นักเรียนจะเป็นผู้ตั้งคำถามและตอบคำถามเป็นส่วนใหญ่ หลังจากท่ีได้ฝึกการตั้งคำถามและตอบคำถามจน
คุ้นเคยมาแล้ว นักเรียนได้รับการพัฒนาการคิด การตั้งคำถามในกระบวนการสืบสวนเพื่อหาคำตอบด้วย
ตนเองมาตามลำดับขั้น ในขั้นนี้จึงมีความสามารถในการสร้างกรอบความคิด การสร้างคำถามนำไปสู่การ
ค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนมีส่วนในการตั้งคำถามและตอบคำถามประมาณร้อยละ 90 จึงนับว่าเป็น
จุดประสงค์สูงสุดในการเรียนรู้โดยวิธีสืบสวนสอบสวน  
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ได้มีผู้ให้ความหมายและเรียกชื่อในหลายรูปแบบด้วยกัน 
เช่น การสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบสืบสอบ และวิธีสอนแบบสอบสวน ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ
ว่า “Inquiry Method” มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนไว้มากมาย ดังนี้    
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  พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 56) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายวิธีสืบเสาะหาความรู้จะเน้นนักเรียนเป็นสำคัญของการเรียน     
  สุคนธ์  สินธพานนท์และคณะ (2545: 194 ) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนว่า เป็นวิธีสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ 
โดยใช้กระบวนการทางความคิดเพื่อแสวงหาความรู้และค้นพบคำตอบด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้เร้า
ความสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย คิดหาคำตอบ ช่วยจัดสถานการณ์  สิ่งอำนวยความสะดวก 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการสืบเสาะหาความรู้และอาจร่วมอภิปรายกับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้ค้นพบความคิดรวบยอดหรือหลักการที่ถูกต้อง  
  สุวิทย์  มูลคำและอรทัย  มูลคำ (2545: 136) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ 
กฎเกณฑ์ หรือวิธ ีการแก้ปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุม ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง     
  สุวิมล เขี้ยวแก้ว (2540: 64) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง 
การสอนที่ครูจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ขยายความคิดของตนเองได้อย่างกว้างขวาง สามารถวางแผนและกำหนดวิธีการค้นหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิดได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องตอบรับฟังการ
บรรยายของครูเพียงฝ่ายเดียว    
  จากความหมายข้างต้นดังกล่าว  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู ้แบบสืบสวนสอบสวน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางความคิดเพื่อแสวงหาความรู้และค้นพบคำตอบ
ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry Method) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ที่เน้น
นักเรียนเป็นหลักหรือแนวคิดอีกแบบที่เน้นการเรียนรู้โดยเกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามหรือกำหนดสมมติฐาน
การคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเหตุและผลหรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking) และการแก้ปัญหาเป็น
พ้ืนฐานที่สำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีลักษณะที่คล้ายกับการสอน
แบบวิธีแก้ปัญหาโดยผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดปัญหาทำให้นักเรียนคิดแสวงหา
คำตอบ สิ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่การค้นพบก็คือ การใช้คำถามและการตอบคำถามในการดำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน        
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  
  สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2545: 197) ได้จัดรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวนออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ   
  1. ผู้สอนสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากเนื้อหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยปัญหาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้องเลือกหรือปรับ
วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ การเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่
การออกแบบการค้นคว้าหาความรู้หรือการทดลองเพ่ือหาคำตอบด้วยตนเอง    
  2. ขั้นใช้คำถามในการอภิปรายเพ่ือนำไปสู่แนวทางในการหาคำตอบ การใช้คำถามนี้จะต้องอาศัย
สถานการณ์หรือปัญหาที่กำหนดขึ้นโดยใช้คำถามเป็นชุดต่อเนื่องสัมพันธ์กันชุดของคำถามต้องสามารถนำ
นักเรียนไปสู่การตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคำตอบที่อาจเป็นไปได้ ซึ่งควรเป็นแนวทางของการกำหนดวธิี
การศึกษาค้นคว้าหรือทำการทดลอง   
  3. ขั้นใช้คำถามเพื่อนำไปสู่การออกแบบกำหนดวิธีการศึกษา การทดลองเพื่อหาคำตอบ ในขั้นนี้
เป็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอธิบายวิธีการหาความรู ้หรือคำตอบในแต่ละขั ้นตอน สิ่งจำเป็น อุปกรณ์ 
เครื่องมือหรือข้อมูลสารสนเทศที่จะใช้ในการศึกษาหาความรู้ อาจออกแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าหลายวิธี
แล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุด   
  4. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าสืบสวนสอบสวน ผู้สอนจะต้องใช้คำถามกระตุ้นให้ นักเรียนได้ทำความ
เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามวิธีการที่ได้เลือกไว้ให้ชัดเจนและจดบันทึกข้อมูล   
  5. ขั้นอภิปรายเพื่อสรุปผล ในขั้นนี้เป็นการใช้คำถามโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาการศึกษาค้นคว้าและ
การตอบคำถามเป็นหลักเพื่อนำไปสู่การสรุปหาคำตอบของปัญหา ผู้สอนควรใช้คำถามเพื่อฝึกให้ นักเรียน
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวัน หรือเรื่องที่จะเรียนต่อไป    
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 42-43) ได้ระบุขั ้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน (Inquiry Process) ไว้ดังนี้    
  1. สร้างความสนใจ    
   1.1 จัดสถานการณ์หรือเรื ่องราวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสังเกต สงสัยใน
เหตุการณ์หรือเรื่องราว      
   1.2 กระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถาม กำหนดประเด็นที่จะศึกษา    
  2. สำรวจและค้นหา     
   2.1 นักเรียนวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน และกำหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้     
   2.2 นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่น การทดลอง การทำกิจกรรมภาคสนาม การศึกษาหาข้อมูลจาก
แหล่งเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่างเพียงพอ สรุปสิ่งที่คาดว่าจะเป็น
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คำตอบของปัญหานั้น     
  3. อธิบายและลงข้อสรุป     
   3.1 นักเรียนนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ นำเสนอผลใน
รูปแบบต่าง ๆ      
   3.2 การค้นพบในขั้นนี้อาจสนับสนุนหรือโต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ตั้งไว้ แต่ไม่ว่าผลจะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้   
 4. ขยายความรู้ นักเรียนนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ ค้นคว้า
เพ่ิมเติมหรือนำข้อสรุปที่ได้ไปอธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ     
  5. ประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด จากข้ันนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ  

  วีระยุทธ  วิเชียรโชติ  (2521: 11-16) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนในประเทศ
ไทยโดยใช้ชื่อว่า การสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Investigation or OEPC inquiry) และได้เสนอโครงการ
ของการสอนหรือวิธีการสอนไว้  4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการสังเกต (Observation) เป็นขั้นที่ครูสร้าง
สถานการณ์หรือทดลองให้นักเรียนได้สังเกตและวิเคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติของปัญหาอย่าง
ละเอียด ซึ่งเด็กจะถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่ออภิปรายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น คำตอบคำถามต้องเป็นแบบใช่ ? 
หรือ ไม่ใช่ ? หรืออาจจะเป็นไปได้แล้วแต่กรณี เพื่อกระตุ้นให้ถามโดยใช้ความคิดในขั้นนี้ครูจะไม่อธิบาย
อะไรนอกจากคำถาม 2) ขั้นการอภิปรายปัญหา (Explanation) เด็กจะอาศัยข้อมูลที่ได้เป็นเหตุผลมา
อภิปรายหรืออธิบายปัญหาหรือสาเหตุปัญหา ส่วนมากใช้ความคิดแบบโยงความสัมพันธ์และแบบอ้างอิง 
อันจะนำไปสร้างสมมติฐานทั่วไปและทฤษฎี คำอธิบายในขั้นนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความจริงเสมอไป 
เพราะคำอธิบายนั้นก็คือสมมติฐานกว้าง ๆ หรือทฤษฎีนั่นเองซึ่งยังเป็นการคาดคะเนอยู่ ความจริงอาจไม่
เป็นไปตามคำอธิบายนี้ก็ได้ ขั้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงขั้นของการสืบสวนเท่านั้น 3) ขั้นพยากรณ์หรือทำนาย
ผล (Prediction) เมื่อลองตั้งสมมติฐานเพ่ือหาทาง อธิบายว่าปัญหาเหล่านั้นมีมูลเหตุจากอะไรแล้วนักเรียน
พอจะจับเค้าโครงของปัญหาได้ชัดเจน ก็สามารถตั้งสมมติฐานเชิงทำนายได้หรือคาดคะเนผลของสาเหตุ
ต่าง ๆ ได้  การเรียนที่สำคัญในขั้นนี้คือ การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยนำหลักการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 มาใช้
ซึ่งเป็นการสอบสวนนั่นเอง และ 4) ขั้นควบคุมและสร้างสรรค์ (Control or Creativity) หรือขั้นนำไปใช้
เป็นขั้นที่นำผลของการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่ค้นพบในขั้นอธิบายและขั้นทำนายผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริง สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ เพ่ือเกิดประโยชน์และนำไปใช้ได้ 

 6. การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)   
   หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ ที่เน้นความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
ซึ่งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอนไม่ใช่แต่เพียงนั่งฟังคำบรรยาย
อย่างเดียว โดยอาจจะต้องมีการพูดคุย ถกประเด็น อภิปรายปัญหา และใช้การคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เนื้อหาเรื ่องราวต่างๆ ไปด้วย (Bonwell and Eison, 1991) ระบุว่า เมื่อใช้กิจกรรมที่เป็น 
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Active learning จะต้องใช้ในระหว่างการเรียนการสอน และควรมีการแนะนำกิจกรรมก่อนมากกว่าที่จะ
แนะนำภายหลังจากการบรรยายหรือการอ่าน กิจกรรมที่จัดเป็นการเรียนรู้เชิงรุก เช่น การอภิปรายในชั้น
เรียน (Class discussion) การเรียนเป็นคู่ (Think-pair-share) การเรียนแบบเซลล์ (Learning cell) การ
ทำแบบฝึกหัด (exercise) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (collaborative learning) การโต้วาที (debate) 
การเรียนรู้จากวีดีโอ (reaction to a video) กิจกรรมการแข่งขัน (Class game)  และการเรียนรู้จากการ
สอนหรือแนะนำผู้อ่ืน (learning by teaching) เป็นต้น (Paulson และ Faust, 2010)   
  Center for Research Learning and Teaching, Michigan State University (2014) อธิบาย
ว่า เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น การอ่าน การเขียน การ
อภิปรายหรือการแก้ปัญหา ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนแบบกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง  
 จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2556) อธิบายว่า เป็นกระบวนการเรียนรู ้ที ่ให้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง
เป็นผู้จัดเตรียมและสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้สอน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน บรรลุความสำเร็จทางวิชาการ
ที่ตั้งไว้ เกิดทักษะด้านการสื่อสารระหว่างกัน และมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น 
และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้  
  Bonwell (2000) ระบุ ลักษณะลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงรุก ไว้ดังนี้   
   1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่านั่งฟังอยู่เฉย ๆ  
   2. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม (เช่น การอ่าน การเขียน การอภิปราย ฯลฯ)  
   3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของนักเรียนมากกว่าการนำเสนอเนื้อหาข้อมูล  
   4. ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือตรวจสอบเจตคติและค่านิยมของนักเรียน  
   5. เพ่ิมแรงจูงในในการเรียน   
   6. นักเรียนได้รับการตอบสนองทันทีจากครูผู้สอน   
   7. นักเรียนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาการคิดระดับสูง (เช่น การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมิน)   
  โดยสรุปคือ เป็นการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและคิดในสิ่งที่พวกเขาทำ โดยการเรียนแบบ
กระตือรือร้นจะเป็นความต่อเนื่องจากงานง่ายๆ ไปหางานที่ยากหรือซับซ้อนมากยิ่งขึ้น งานที่ง่ายอาจ
ใช้เวลาน้อยและขาดความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ส่วนงานที่ยากอาจใช้เวลานานแต่ให้รายละเอียดที่
ขยายความสัมพันธ์หรือโครงสร้างมีมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้การออกแบบการเรียนการสอนอย่าง
ระมัดระวัง 
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ภาพ 5 กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก  (http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tsal)  

 Center for Research Learning and Teaching, Michigan State University (2014)  เ ส น อแนะ 
กลยุทธ์ที่สามารถใช้ในการเรียนแบบ Active learning จากง่ายไปยาก (ภาพ 5) 

 พูนสุข อุดม (2554) กล่าวว่า บทบาทของครูในการสอนแบบกระตือรือร้นคือ กระตุ้นให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดด้วยตัวเอง นักเรียนมีโอกาสในการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่สถานการณ์ที่
เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น สำหรับบทบาทของนักเรียนคือ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ ลง
มือทำงานด้วยตนเอง ทดสอบความคิดของตนเอง วางแผนและออกแบบการทดลองของตนเอง ประเมินผล
งานของตนเอง ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ร่วมอภิปรายโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลการเรียนรู้
ต่อเพ่ือนร่วมชั้น สะท้อนเกี่ยวกับงานที่ได้ทำสำเร็จแล้ว   
  ผลของการใช้การเรียนแบบกระตือรือร้นทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้สามารถเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย มีเจตคติที่ดีและมีความคงทนในการเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การกำหนดกิจกรรม การวางแผน และออกแบบกิจกรรมได้ลงมือทำงานและ
นำเสนอผลงานด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการอภิปราย/โต้ตอบ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผล ได้รับ
การสะท้อนกลับทั้งจากเพื่อนและครูผ่านกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียน อยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง โดยเสนอกรอบ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่กระตือรือร้นไว้ตามภาพที่ 6   

http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tsal
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ภาพที่ 6 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่กระตือรือร้น (พูนสุข, 2554) 

7. การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning)   
  การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในสภาพแวดล้อมจริงให้ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมเสมือน นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ร่วมกันกำหนดแนวทางการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ความสำเร็จ
นักเรียนของแต่ละคนถือว่าเป็นความสำเร็จของกลุ่ม มักใช้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ความรู้
ของตนผ่านการพูดคุย การอภิปราย นักเรียนแต่ละคนแต่ละคนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้อื่น  
  ลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน     
  การเรียนรู้ร่วมกันมีลักษณะสำคัญ (Smith and McGregor, 1992) ดังนี้    
   1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการผสมผสานความรู้ที่ได้รับมาใหม่กับความรู้
เดิมทีน่ักเรียนมีอยู่เกิดเป็นความรู้ใหม่   
   2. เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนค้นพบด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลออกมา ทำให้เกิดความเข้าใจ
และจะช่วยให้นักเรียนเรียนจดจำได้ดีกว่าการเรียนแบบท่องจำข้อมูลเพียงอย่างเดียว     
   3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากมุมมองหรือจากประสบการณที่หลากหลายจากบุคคล
ที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน     



40 
 

   4. เป็นการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่านการสนทนาหรือการ
สืบเสาะค้นคว้าด้วยตนเอง     
  5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูที่เหมาะสม การแสดง
ความคิดเห็นและการได้รับฟัง ได้รับรู้ความคิดจากมุมมองที่หลากหลาย และจากการเรียนรู้ผ่านกลุ่มต่างๆ 
โดยไม่ต้องอาศัยความรู้จากผู้รู้ หรือจากหนังสือตำราเพียงอย่างเดียว โดยวิธีการใช้คำถามทำให้ผู้ เรียนเกิด
ความเข้าใจมากข้ึนและเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง 

  Slavin (1995) กล่าวถึงลักษณะสำคัญของเรียนรู้ร่วมกันไว้ดังนี้   
   1. สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบการทำงานร่วมกันสนใจการทำงานของตนเองเท่ากับการ
ทำงานของกลุ่มผลงานที่เกิดข้ึนจากการทำงานจะออกมาในลักษณะงานกลุ่ม   
   2. ความสำเร็จของกลุ ่มขึ ้นอยู ่กับการเรียนรู ้ของทุกคนเน้นให้สมาชิกทุกคนต้อง
รับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือกันทำงานต่างๆในกลุ่ม   
            3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาสประสบความสำเร็จเท่าเทียมกันนักเรียนในกลุ่มสามารถ
ช่วยกลุ่มของตนเองได้โดยพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่านักเรียนจะเรียนเก่ง ปานกลาง
หรืออ่อนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

  การเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) มี
ลักษณะคล้ายกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) ดังนั้น จึงมักมีความสับสนในการเรียก
และการให้นิยามความหมาย ซึ่งมีนักการศึกษาส่วนหนึ่งเห็นว่า ทั้งสองคำมีความหมายไม่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามก็มีนักการศึกษาส่วนหนึ่งที่ให้ความคิดเห็นจำแนกแยกแยะการจัดการเรียนการสอนทั้งสอง
แบบออกจากกัน ดังนี้    

  บุบผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2543) ได้เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้ร่วมกันไว้ดังนี้ 

การเรียนรู้ร่วมกัน  
(Collaborative Learning) 

การเรียนแบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) 

เป็นการเรียนที่เน้นการแบ่งนักเรียนออกเป็นทีมที่
นักเรียนมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน รับผิดชอบ
เรื่องใดเรื ่องหนึ่ง ซึ่งการเรียนจะเน้นการค้นคว้า 
จัดทำ แล้วนำเสนอถ่ายทอดเนื้อหาให้กลุ่มอื่นๆ 
นักเรียนมีบทบาทเหมือนผู้สอน 

เป็นการเรียนที่เน้นการแบ่งนักเรียนออกเป็นทีมที่
ม ีจำนวนเท่าๆ กัน ในระดับความสามารถที่
แตกต่างกันคือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ
อ่อน 1 คน ซึ่งจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มด้วย
รูปแบบที่ผู้สอนกำหนด เช่น การผลัดกันพูด การ
ระดมสมองร ่วมก ันค ิด ผ ู ้สอนม ีบทบาทเป็น 
Teacher center 
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 พิช ัย ทองดีเล ิศ (2548) สร ุปล ักษณะการเร ียนทั ้งสองร ูปแบบจากนักการศึกษาต่างๆ 
(Rockwood, 1995; Cooper and Robinson, 1997; Smith and McGregor, 1992; Bruffe, 1995; 
Johnson and Johnson, 1998; Brody and Davidson, 19980) และประมวลไว้ดังนี้ 

การเรียนรู้ร่วมกัน  
(Collaborative Learning) 

การเรียนแบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) 

1. การเรียนแบบกล่มเล็ก 
2. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
3. การค้นพบความรู ้
4. การแลกเปลี่ยนความรู ้
5. การสร้างความรู้จากสงัคม 
6. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
7. เป็นการเรียนแบบเปิดกวา้ง 
8. เน้นกระบวนการมปีฏิสัมพันธ์ 
9. กระบวนการเรียนเป็นธรรมชาติ 
10. นักเรียนต้องมีประสบการณ ์
11. พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวนักเรียน 
   อย่างเต็มที่ 

1. การเรียนแบบกล่มเล็ก 
2. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
3. การค้นพบความรู ้
4. การแลกเปลี่ยนความรู ้
5. ความรู้ในระดับพื้นฐาน 
6. ค่อนข้างผู้สอนเป็นศนูย์กลาง 
7. เป็นการเรียนค่อนข้างมีขอบเขต 
8. เน้นผลงานที่เปน็ชิน้งาน 
9. กระบวนการเรียนมีโครงสร้างเป็นระบบ 
10. นักเรียนไม่จำเป็นต้องมปีระสบการณ์ 
11. พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวนักเรียนใน 
   ระดับหนึ่ง 

 

      เขมณัฐฏ์ มิ่งศิริธรรม (2552) สรุปความแตกต่างของการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้ 

โครงสร้าง การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนแบบร่วมมือ  
โครงสร้างดา้นเนื้อหา ผู ้สอนจะเป็นผู ้กำหนดขอบเขตของ

เนื้อหาให้แต่ละกลุ่ม 
นักเรียนจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหา เป็น
การเร ียนแบบเปิดกว้างตามความ
สนใจ 

โครงสรา้งดา้นภาระงาน เน้นการมอบหมายงานให้สมาชิกในกลุ่ม
ตามความถนัดของแต่ละคนและนำมา
อภิปรายร่วมกัน 
 

จ ะ เ น ้ น ก า ร ค ้ น ค ว ้ า แ ล ะ อ า ศั ย
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ ่มใน
การถ่ายทอดเนื้อหาและสร้างความรู้
จากสังคม 

โครงสร้างดา้นกลุ่ม จะเน้นการที ่สมาชิกในกลุ ่มที ่มีความ 
สามารถแตกต ่างก ัน ไปอย ู ่ ในกลุ่ ม
เดยีวกันและคอยช่วยเหลือกัน 

สมาชิกในกลุ่มจะมีความสนใจในเรื่อง
เดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

โครงสร้างดา้นปฏิสัมพนัธ ์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ ่มด้วย
รูปแบบที่ผู้สอนกำหนด 

เน้นกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มแบบเปิดกว้าง 
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   เขมณัฐฎ์ มิ่งศิริธรรม (2552) สรุปรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกันว่า เป็นการเรียนรู้ของกลุ่มขนาด
เล็กประมาณ 4-6 คน โดยจะเน้นผลลัพธ์หรือผลงานมากกว่ากระบวนการ ทั้งนี้กลุ่มนักเรียนจะศึกษา
ค้นคว้าและอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มในการถ่ายทอดเนื้อหาและสร้างความรู้จากสังคมโดย
การผสมผสานความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ด้วยการค้นพบคำตอบด้วยตนเองหรือผ่านกระบวนการกลุ่ม โดย
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลงานหรือประเมินสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนมีการ
เรียนรู้และมีการเชื่อมโยงความคิดผ่านนักเรียนกลุ่มต่างๆ ร่วมกับกิจกรรมการเรียนในสภาพจริง และ
ร่วมกันค้นหาคำตอบเพ่ือให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งด้วยเหตุผล อีกทั้งการนำเสนอ
และสรุปผลงานเป็นทักษะที่สำคัญเนื่องจากเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเรียนให้แก่
สมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่มให้ผู้อ่ืนทราบ โดยผู้สอนเป็นที่ปรึกษาหรือผู้อำนวยความสะดวก เมื่อพิจารณา
ถึงข้ันตอนการเรียนร่วมกันจะพบว่ามีข้ันตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 การนำเสนอสถานการณ์ ผู้สอนเสนอหัวเรื ่องที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาจาก
บทเรียนนักเรียนเลือกศึกษาหัวข้อเรื่องตามความสนใจซึ่งในการเลือกหัวข้อเรื่องต้องให้อิสระแก่นักเรียน 
นักเรียนที่สนใจเลือกหัวข้อเรื่องเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มละ 4-6 คน   
  ขั้นตอนที่ 2  การประชุมวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน  นักเรียนประชุมวางแผนสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน กำหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้า กำหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของเนื้อหาของหัวข้อเรื่อง กำหนด
วิธีการดำเนินงาน การแบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิก โดยนักเรียนแต่ละคนต้องร่วมแสดงความคิด 
ปรึกษาหารืออภิปราย ซักถาม โต้แย้ง เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการกำหนดหรือ
ระบุว่าจะนำเสนอหัวข้อเรื่องในประเด็นที่สนใจ แล้วเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มให้ผู้สอนตรวจสอบ
ขอบเขตของเนื้อหา เพ่ือตัดทอนหรือหรือเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายหรือบกพร่องไป  
   ขั้นตอนที่  3 การร่วมมือกันระดมสมอง สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระงานที่
ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลที่นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากนั้น
สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย และสกัดเป็นความรู้ของกลุ่ม โดยกลุ่มจะเป็นผู้ควบคุม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ขั้นตอนที่  4  การนำเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมเนื้อหาและนำเสนอสิ่งที่
เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติงานที่กลุ่มกำหนดไว้โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการนำเสนอของกลุ่มอื่นๆ และกลุ่ม
ตนเองด้วย หรือผู้สอนอาจร่วมกับนักเรียนทั้งชั้นให้ช่วยออกแบบแบบประเมินการนำเสนองานก็ได้เพื่อใช้
ในการประเมนิ  
  ขั้นตอนที่ 5   อภิปรายและสรุปผล เพื่อซักถามข้อสงสัยระหว่างผู้สอนกับนักเรียน หรือระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเอง ผู้สอนและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนและร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเพ่ือ
พิจารณาข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น   
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 สมพงษ์ สิงหะพล (2543 อ้างถึงใน พิชัย ทองดีเลิศ, 2547) อธิบายว่า การเรียนรู้ร่วมกันมีเทคนิค
วิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้หลายวิธีคือ   
   1. ว ิธ ีให ้เร ียนรู ้ เป ็นกลุ ่ม ได้แก่ แบบทีมสัมฤทธิ ์ ( student team-achievement 
division)  แบบท ี มแข ่ ง ข ั น  ( team game tournament)  แบบท ี ม ร ายบ ุ คคล  ( team assisted 
individualization) และแบบทีมภาษา (cooperative integrated reading and composition) 
  2. วิธีให้เรียนรู้ร่วมกันแต่แบ่งงานกันศึกษาเฉพาะเรื่อง (Task specialization method) 
ได้แก่ แบบกลุ่มสืบสวนค้นคว้า (Group investigation) แบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-0p) แบบทีม
สะสมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ(Jigsaw II)    
   3. ว ิธ ี เร ียนร ู ้ร ่วมก ันแบบอื ่นๆ (Other cooperative learning methods) ได ้แก่  
แบบเรียนด้วยกัน (Learning together) แบบกลุม 4  คน (Group of four) แบบอภิปรายกลุ่ม (Group 
discussion) แบบโครงการกลุ ม (Group projects) แบบอภิปรายในกลุ ่มธรรมชาติ (Spontaneous 
group discussion) แบบระบุจากกลุ่มสุมหัว (Numbered  heads  together) แบบผลงานทีม (Team 
product) และ แบบทบทวนร่วมกัน (Cooperative review)   

  ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน     
     การเรียนโดยใช้วิธีการเรียนร่วมกันจำเป็นต้องมีการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียน
ด้วยวิธีนี้ซึ่งทักษะบางอย่างจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน หรือทำงานเป็นทีมต่อไปใน
อนาคต การเตรียมทักษะพื้นฐานสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันให้กับนักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนและจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น  (Bosworth, 1994) ได้แก 1) ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
2) ทักษะการสร้างกลุ่มหรือการจัดกลุ่ม 3) ทักษะในการเสาะแสวงหาข้อมูล 4) ทักษะการแก้ปัญหาและ
ความขัดแย้ง และ 5) ทักษะการนำเสนอ  
  บทบาทของผู้สอนและนักเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน   
   ในกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ผู้สอนและนักเรียนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุด สำหรับ
ในการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ผู้สอนและนักเรียนจะต้องปรับบทบาทของตนในบริบทของการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังนี้    
  ผู้สอน มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก จัดหาสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนต้องการ เป็นผู้ให้คำแนะนำ 
ให้ข้อมูลบางอย่าง เป็นผู้จัดการ โดยวางแผนจัดกลุ่ม และสร้างข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียน และเป็นผู้
ประเมินผล โดยการตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้ มโนทัศน์และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน  
 นักเรียน เป็นผู้ปฏิบัติในการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนจะเป็นผู้กำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
วางแผนในการศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหาต่างๆ รับผิดขอบในการเสนองานของตนเอง และตรวจสอบกับกลุ่ม
อื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนคนอื่นๆ สามารถเข้าใจในสิ่งที่ตนเองนำเสนอ รวมทั้งคอยดูแลและช่วยเหลือ
สมาชิกในกลุ่มของตน และเป็นผู้ประเมิน ทั้งประเมินตนเอง ประเมินนักเรียนคนอ่ืนๆ และประเมินผลงาน 
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  การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน   
  ในการประเมินผลการเรียนรู้นั้น ควรเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการเรียนที่จัด
ให้กับนักเรียน ผู้สอนจึงสามารถปรับเปลี่ยนและใช้วิธีการประเมินโดยให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการเรียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการประเมินใน 2 ด้านคือ   
 1. การประเมินกระบวนการเรียนการสอน (Assessment Process) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยสามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางการเรียนและประเมินได้ทุก
สัปดาห์ กระบวนการดังกล่าวไดแก   
   1.1 การประเมินชั้นเรียน (Class Assessment)    
   1.2 การเลือกตามรายการ (Checklists)    
   1.3 การประเมินรายงานส่วนบุคคล (Journal Monitoring)    
   1.4 การประเมินโดยสมาชิกในกลุ่ม (Anonymous Group Member Evaluations)   
   1.5 รายงานของนักเรียน (Student Papers)    
   1.6 ประเมินความร่วมมือของกลุ่ม (Evaluating Collaborative Group)    
  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนและใช้เพ่ือ
จัดลำดับของผลการเรียนให้กับนักเรียน ในลักษณะนี ้จะใช้การประเมินผลผลิต (Assessment of 
Products) ได้แก่  
   2.1 รายงานของนักเรียน (Student Papers)   
   2.2 โครงการวิจัย (Research Projects)    
   2.3 แบบทดสอบสั้นๆ (Shot-Answer Examination Question)    
   2.4 ผลย้อนกลับของการร่วมมือทำงาน (Formative Feedback)  
   2.5 การทดสอบความร่วมมือ (Collaborative Examination)    
   2.6 งานที่มอบหมายให้ทำร่วมกัน (Collaborative Assignments)   
  การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันควรใช้การประเมินทั้งสองด้านควบคู่กันไป สิ่งที่จะต้องพิจารณา
ในการประเมิน ได้แก่ 1) กระบวนการทำงานร่วมกันของนักเรียน ที่แสดงใหเ้ห็นขณะที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
2) ผลงาน (Task) และ 3) การแสดงออก (Performance) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้   
    1. ประเมินชิ้นงานที่นำเสนอ ในการประเมินจะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลความรู้  
มโนทัศน์ที่นำเสนอ ข้อมูลความรู้ในเชิงลึก การสื่อความหมายที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจเนื้อหาสาระ และ
การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือตรวจสอบหาความเข้าใจ     
   2. ผู้สอนประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนขณะที่มี
การทำงาน โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์การเขียนอนุทิน (Journal)    
   3.  นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง และให้เพื่อนในกลุ่มประเมินตัวนักเรียนด้วย ตาม 
ผลสำเร็จของงานทีน่ักเรียนทำ หน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม และบทบาทในการดำเนินงาน 
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8. บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 

 การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นพันธกิจที่สําคัญของสถานศึกษาซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล ตลอดจนการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ช ุมชน และคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน (สำน ักว ิชาการและมาตรฐานการศ ึกษา, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ในที่นี้ขอเน้นเฉพาะการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในด้าน
การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นบทบาทของบุคคลที่เกี ่ยวข้องที่สำคัญ 3 ฝ่าย คือ 1) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) บทบาทของครูผู้สอน และ 3) บทบาทของนักเรียน ดังนี้  

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
 การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ดีและมีคุณภาพนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผู ้บริหารที่
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างถ่องแท้  ลงไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้  
  1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ  
  2. ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปกครอง ชุมชนและผู้ที ่เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าใจแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดทําหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
  5. ระดมทรัพยากรในชุมชน พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  8. เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรในสถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ โดย
เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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  9. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย พร้อมนําผลการวัดและประเมินมาพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ  
  10. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย เช่น 
ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  11. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือบริการเครือข่ายและชุมชน 

2. บทบาทของครูผู้สอน  
  ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความสําเร็จด้วยดี เพราะ
การจัดการศึกษาที ่ยึดนักเรียนเป็นสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 นั้น 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนจึงควรมีบทบาทดังนี้   
  1. ศึกษา ทําความเข้าใจเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  2. จัดทําหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญของนักเรียน  
  3. ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียน ตามความแตกต่างของนักเรียนและพัฒนาการ 
ทางสมองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 4. จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร  
  5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  6. จัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน  
  7. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั ้งนี ้มุ ่งเน้นการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ตามสภาพจริงเป็นสําคัญ นอกจากนี้ควรเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนความสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและพัฒนาการของนักเรียน  
  8. นําผลการประเมินนักเรียนมาใช้เพื่อสอนซ่อมเสริมและพัฒนานักเรียน ตลอดจนปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ  
  9. ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนจะบรรลุผลได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ 
อีกหลายประการ เช่น ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้ การใช้หลักจิตวิทยา การใช้
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สื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ ที่สําคัญ
ยิ่งคือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

3. บทบาทของนักเรียน  
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นนักเรยีน
เป็นสําคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการที่จะให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรได้ นักเรียนต้อง
ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งบทบาทของ
นักเรียนควรมี ดังนี้  
  1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนและผู้ปกครอง เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของนักเรียนเป็นสําคัญ  
  2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมหลากหลายด้วยความกระตือรือร้น 
และใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
  3. ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
  4. นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม  
 5. มีส่วนร่วมในการเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
  6. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครู เพ่ือน และมีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ด้วยความ
เป็นมิตรไมตรี กล่าวคือมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสม่ําเสมอ  
  7. ร่วมจัดทํา ดูแล รักษา และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง  
  8. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมตลอดจนมรดกของชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 
  9. ประสานความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือ
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
  10. รักษาสิทธิและโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี 
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บทท่ี 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

  งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนำรูปแบบ 

CCT-TS ไปใช้บริหารจัดการด้านวิชาการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   

 ระเบียบวิธีวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบผสมวิธี (Mixed-method) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative data) วิธีดำเนินการวิจัย ได้แบ่งการ

ดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้    

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)  

  ระยะที่ 2 การนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

กระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย       

  ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)  

  แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดของการดำเนินงานดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด (CCT-TS Model)    
  วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)   
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้อำนวยโรงเรียน ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากจากสำนักงานพันธ
กิจการศึกษา ฯ จำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 18 คน (ดูรายชื่อในภาคผนวก ก)   
 วิธีดำเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้    
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และนำมาวิเคราะห์ ผสมผสาน เพ่ือนำไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
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(CCT-TS Model) ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
  2. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและ
ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยเรียนเชิญกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
ประชุม ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม่   
  3. สรุปความคิดเห็นและจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
   แบบวิเคราะห์-สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เป็นเครื่องมือ
สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมกลุ่มย่อย
นำมาวิเคราะห์-สังเคราะห์และพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ทีส่อดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562   
   ผลการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด (CCT-TS Model) มีลักษณะดังนี ้  
  1. หลักการของรูปแบบ   
   รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
(CCT-TS Model) เป็นรูปแบบพัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์-สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
จัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกี ่ยวกับการคิดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก-
ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ พัฒนาเป็นแบบแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการคิดที่
สำคัญได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา 
ในกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการสืบเสาะหาความรู้ การใช้คำถาม การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
การปฏิบัติกิจกรรม การนำเสนอผลงาน การสะท้อนคิดและการให้ข้อมูลย้ อนกลับแก่นักเรียนโดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม   
  2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มี 2 ข้อดังนี้      
   1. เพื ่อใช ้เป็นแนวทางสำหร ับสถานศึกษาในการบร ิหารจัดการและขับเคล ื ่อน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในโรงเรียน  
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   2. เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูผู ้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ    
  2. ลักษณะและข้ันตอนของรูปแบบ    
  รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
(CCT-TS Model) เป็นรูปแบบที ่พัฒนาขึ ้นเพื ่อใช้ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู ้เร ียนโดยเน้นการ
ดำเนินงานอบ่างเป็นระบบทั้งองค์กรคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ความรู้และความเข้าใจและยึดถือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด CCT-TS จึงมีการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่  
    1. ขั้นการวิเคราะห์ สภาพบริบทของการพัฒนาทักษะการคิด เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรการสอนคิด 
และการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน  
    ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการดำเนินงานและออกแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป   
    ขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการสอนคิด โดยอาจมีการพัฒนาหลักูตรเกี่ยวกับ
การสอนคิดเพ่ิมเติมหรือประยุกต์หรือบูรณาการกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว  
    ขั้นที่ 3 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด มีการวางแผนพัฒนาครูเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการสอนคิดให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน     
  วิธีดำเนินการ ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียนและวางแผนการบริหารจัดการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ดำเนินการให้เกิดผลใน
โรงเรียนตามบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน การวางแผนพัฒนาศักยภาพครูในการสอนคิดให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนงานด้านการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการสอนคิดของครูผู้สอน   
    2. ขั้นการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน    
     ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์
เป้าหมายในกิจกรรมส่งเสริมการคิด ระบุเป้าหมายว่าจะพัฒนาทักษะการคิดแบบใดให้กับนักเรียน  
     ขั้นที่ 2 ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนของการพัฒนา
ทักษะการคิด 6 ขั้นตอน ทั้งนี้อาจแนวทางการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) กับครูอื่น ๆ  
   ขั้นที ่ 3 การตรวจสอบการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด และการออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางของ PLC   
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    วิธีดำเนินการ ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียน ครูผู้สอนออกแบบและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน (Lesson study) และ/หรือแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
    3. ขั้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้ครูผู้สอนนำแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ไปใช้สอนในชั้นเรียน โดยใช้กิจกรรม 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างแรง
บันดาลใจและชวนสงสัย 2) ขั้นร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ขั้นสืบเสาะและสร้างความคิดเป็น
ของตนเอง 4) ขั้นคิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน 5) นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และ 6) สะท้อนคิด/ให้
ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน  
   วิธีดำเนินการ ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมทั้ง 6 
ขั้นตอน โดยบทบาทของครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน กำกับดูแลให้
นักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ครูอาจให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำแนะนำแก่
นักเรียนโดยหลีกเลี่ยงการชี้นำเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและสร้างความคิดของตนเองด้วยตนเอง 
    4.  ข้ันการประเมิน ติดตามผล และรายงานการพัฒนา เป็นการประเมินและติดตามผล
การนำรูปแบบฯ ไปใช้ของครูผู้สอน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการนำรูปแบบฯ ไปใช้ และรายงานผลการ
พัฒนาต่อผู้เกี่ยวข้อง    
  วิธีดำเนินการ ฝ่ายวิชาการดำเนินการนิเทศ ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้สอนในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการประเมินทักษะการคิดหรือพฤติกรรมการคิดของนักเรียน
และ/หรือความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สรุปผลการดำเนินงานและเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป   
 ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ดำเนินงานโดยครูผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา โดยมีการดำเนินการ 6 ขั้นตอนได้แก่    
      ขั้นที ่1 สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย (Questions and Inspiration) ในขั้นตอนนี้
นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ใคร่เรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนจะเกิดแรงบันดาลใจ เกิด
ความสงสัยใคร่รู้และมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 2 ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (K*P*A*C) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้
ค้นพบหัวข้อการเรียนรู้และอาจร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งอาจจะมาจากการร่วมกันศึกษาหรือกำหนดเป้าหมายกับเพื่อนก็ได้ แต่ใน
ท้ายที่สุดนักเรียนทุกคนจะต้องมีเป้าหมายในการเรียนรู้เป็นของตนเอง 
   ขั้นที่ 3  สืบเสาะแล้วสร้างความคิดเป็นของตนเอง (Alternate options) ในขั้นตอนนี้
นักเรียนตรวจสอบความรู้เดิมของตนเองกับสิ่งที่ตนเองสนใจใคร่รู้ ลงมือสำรวจและค้นหาความรู้ หาทาง
เลือกที่หลากหลาย สรุปและอธิบาย ขยายความรู้ ประเมิน สะท้อนผล (Assess results  and Reflect) 
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และสร้างความคิดเป็นของตนเองผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณญาณ สร้างความรู้เป็นของตนเองและ/
หรือคิดต่ออย่างสร้างสรรค์ (Advance thinking)  

 ขั้นที่ 4  คิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน (Advance Thinking) ในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละคนมา
แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอความคิดของตนเอง/พิจารณาความคิดที่ได้จากกลุ่ม โดยใช้การ
อภิปรายขยายความคิดให้กว้าง-ลึก ร่วมกันประเมิน สะท้อนผล หาทางเลือกที่เหมาะสมและสร้างความรู้
เป็นของกลุ่ม 
   ขั้นที่ 5 นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Implementation) ในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่
ละคนนำความรู้/ข้อสรุปมาใคร่ครวญเป็นความคิดหลักของตนเองแล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หา
ข้อสรุปของตนเองจากการนำไปใช้ว่าได้รับรู้อะไร เรียนรู้อะไร และตนเองทำอะไรได้บ้างอย่างไร เป็นการ
ประเมินความคิดและการปฏิบัติตามความคิดของตนเอง 
            ขั้นที่ 6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน (Reflect and Feedback) ใน
ขั้นตอนนี้นักเรียนจะกลับมาร่วมกันสะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับ นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของตนเองว่าบรรลุตามแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร  
    วิธีดำเนินการ ครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ไปดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนตามขั้นตอนของรูปแบบฯ ทั้ง 6 ขั้นตอนโดยบทบาทของครูผู้สอนเป็นเพียงผู้
ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน กำกับดูแลให้นักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ทั่วถึง ทั้งนี้ครูอาจให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนโดยหลีกเลี่ยงการชี้นำเพื ่อให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดและสร้างความคิดของตนเองด้วยตนเอง 
 
สรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 
 รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  
(CCT-TS Model) ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร คือ  
   ฝ่ายบริหารและวิชาการทำหน้าที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกิดผล โดยมีการดำเนิการ 4 ขั้นตอน   
  ครูผู้สอนทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยนำขั้นตอนการ
พัฒนาทักษะการคิดทั้ง 6 ขั้นตอนไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ   
  ผลจากการนำรูปแบบฯ ไปใช้จะทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานร่วมกัน รู้จัก
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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ภาพ 7 รูปแบบ CCT-TS ของสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (2562) 
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ภาพ 8 ขั้นตอนของรูปแบบ CCT-TS กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคดิ  (สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2562) 
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ระยะที่ 2 การนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย      
  วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายผลการนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 
25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการ
หรือผู้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ที่ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนคัดเลือกให้นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอน ดังนี้  
   1. ผู้อำนวยโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน จำนวน 25 คน   
   2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียน จำนวน 25 คน  
   3. ครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 10 คน  
  เกณฑ์การคัดเลือกครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้  
   1. เข้าร่วมโดยสมัครใจ   
   2. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน   
   3. กำลังปฏิบัติการสอนอยู่ในปีการศึกษา 2562  
   4. มีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้ันตอนของรูปแบบฯ และการดำเนินงานอื่น ๆ  

 วิธีดำเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้   
        1. สำนักงานพันธกิจการศึกษา ฯ ประกาศแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรายละเอียดที่กำหนด โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
   2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู ้สอนของ
โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้ง 27 โรงเรียน ๆ  ละ 10 คน รวมทั้งหมด 270 
คน ในวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงและให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของโรงเรียนในสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และชี้แจง 

 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมีนาคม 2562   
  ผลการดำเนินงาน  
   สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยดำเนินการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร+ทีมวิชาการ+ตัวแทนครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ
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แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 โรงเรียน จำนวน 270 คน (กำหนดการประชุมสัมมนาดูในภาคผนวก ก) 

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีดังนี ้  
   1. ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทย
ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการและขับเคลื่อนการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนทั้ง 25 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อำนวยกาฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนหรือหัวหน้างานวิชาการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 1 คน รวม 50 คน  
   2. กลุ่มครูผู ้สอนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทยทั้ ง 25 
โรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบฯดังนี้   
    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอน 6-8 คน/ทุกระดับการศึกษา  
    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง ครูผู้สอน 12-16 คน /ทุกระดับการศึกษา  
    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ ครูผู้สอน 24-32 คน/ทุกระดับการศึกษา      
    3. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประทศไทยทั้ง 27 โรงเรียน
ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด โดยใช้ห้องเรียนที่ครูกลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบฯ ของแต่ละโรงเรียนทำการสอน โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 150 คน   
 การดำเนินงานวิจัย เป็นการทดลองนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้   
  1. ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียน นำกระบวนการบริหารจัดการด้าน
วิชาการตามรูปแบบ CCT-TS ไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในสถานศึกษาของตนเองตามบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละ
โรงเรียน   
   2. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่โรงเรียน
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ไปทดลองใช้จัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนด      
   3. คณะผู้วิจัย ดำเนินการนิเทศ/ติดตามผล และเก็บรวบรวมข้อมูลการนำรูปแบบไป
ทดลองใช้จากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้ง 25 แห่ง     
  4. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนำรูปแบบไปใช้ ในระหว่างเดือน
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ตุลาคม 2562      
   5. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้ง 25 แห่ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้  
   1. แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำรูปแบบ 
CCT-TS ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้บริหารจัดการด้านวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดมูลนิธ ิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หลังจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการนำรูปแบบฯ ไปใช้ในโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questionnaire) มี 10 ตอนดังนี้  
    ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 การวางแผนการนำรูปแบบ ฯ ไปใช้  
    ตอนที่ 3 การคัดเลือกครูผู้สอน   
    ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
    ตอนที่ 5 การนิเทศและติดตาม  
    ตอนที่ 6 การสนับสนุน  
    ตอนที่ 7 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
    ตอนที่ 8 การพัฒนาครูผู้สอน  
    ตอนที่ 9 ความคิดแห็นและข้อเสนอแน  
    ตอนที่ 10 ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียน   
    คณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามฯ ให้กับทุกโรงเรียนและกำหนดให้แต่ละโรง เรียนตอบ
แบบสอบถามส่งกลับคืนให้สำนักงานพันธกิจการศึกษา (ดเูครื่องมือในภาคผนวก)    
  2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS เป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประเมินใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ CCT-TS ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ผู้ประเมินเป็น
หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนหรือผู้ที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย โดยมีหัวข้อในการประเมิน 2 ด้านคือ 
ลักษณะทั่วไปของแผนการจัดการเรียนรู้ มี 12 รายการประเมิน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ CCT-TS มี 6 รายการประเมิน ตามขั้นตอนการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 6 ขั้น 
หลังจากการประเมินให้สรุปข้อมูลแล้วให้ส่งใหค้ณะผู้วิจัย (ดเูครื่องมือในภาคผนวก)    
   3. บันทึกการนิเทศชั้นเรียนที่สอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS เป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้นิเทศทำการบันทึกการนิเทศการสอนตามหัวข้อที่คณะผู้วิจัยกำหนด ลักษณะบันทึกการ
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นิเทศการสอนเป็นแบบประมาณค่าและการบันทึกแบบปลายเปิด ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
มอบหมายให้ทำการนิเทศ โดยทำการนิเทศครูผู้สอนที่นำรูปแบบฯ ไปทดลองใช้สอนอย่างน้อยคนละ 1 
ครั้ง หัวข้อการนิเทศมี 9 ประเด็นพิจารณาและ 3 บันทึกข้อคิดเห็นปลายเปิด เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วให้
สรุปผลการพิจารณาแล้วส่งข้อมูลให้คณะผู้วิจัย (ดูเครื่องมือในภาคผนวก)     
    4. แบบประเมินพฤติกรรมการคิด เป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอน
นำไปใช้ประเมินพฤติกรรมการคิดของนักเรียนที่สอน โดยให้ครูผู้สอนเลือกแบบประเมินไปใช้ให้ตรงกับ
พฤติกรรมการคิดของนักเรียนที่สอดคล้องกิจกรรมการเรียนการสอนของครู แบประเมินพฤติกรรมการคิด
มี 5 ชุด ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ แบบประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ แบบ
ประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบประเมินพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมิน
พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา แบบประเมินแต่ละชุดประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 20 ข้อ กลุ่มเป้าหมาย
ในการวัดได้แก่ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบตามรูปแบบ CCT-TS ผู้
ประเมินคือครูผู้สอน ทำการประเมินตามวิธีการและเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยกำหนด เมื่อประเมินเสร็จให้แต่ละ
โรงเรียนรวบรวมข้อมูลผลการประเมินส่งให้คณะผู้วิจัย (ดูเครื่องมือในภาคผนวก)      
   5. แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS จากผู้เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือที่
ใช้เก็บรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ ครูผู ้สอนและนักเรียนของแต่ละโรงเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ฝ่าย
วิชาการ และครูผู้สอนมี 6 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมี 12 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating scales) และแบบปลายเปิด (Open-ended) จากนั ้นให ้แต ่ละโรงเร ียนนำ
แบบสอบถามมาสรุปและส่งผลการวิเคราะห์ให้กับคณะผู้วิจัย (ดูเครื่องมือในภาคผนวก)     
  การหาคุณภาพของเครื ่องมือ นำเครื ่องมือทุกฉบับเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คนทำการ
วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Consistency: IOC) โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทุกฉบับเท่ากับ 1.0 จากนั้นนำมา
ปรับปรุงข้อความให้มีความเหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป   
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนเมษายน 2562-มีนาคม 2563  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ   
 ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำรูปแบบ CCT-
TS ไปใช้บริหารจัดการด้านวิชาการในสถานศึกษาด้วยแบบสอบถามกระบวนการบริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งสริมกระบวนการคิด CCT-TS ไปใช้ในสถานศึกษา 
ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562  
   ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนด้วยแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS บันทึกการนิเทศชั้นเรียนที่สอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS แบบ
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ประเมินพฤติกรรมการคิดและแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS จากผู้เกี่ยวข้อง ดำเนิน
การะหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-มีนาคม 2563  
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้    
   สถิติที่ใช้ในการจัดกระทำข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย 

การดำเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-
TS Model) ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย 

มกราคม-กุมภาพันธ ์
2562 

แบบวิเคราะห์-สังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 

ระยะที ่ 2 การนำรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-
TS Model) ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทยไปใช้จัดการเรียนการสอน
ใน โรง เร ี ยนส ั งก ั ดมู ลน ิ ธ ิ แห ่ ง สภา
คริสตจักรในประเทศไทย  

มีนาคม 2562 1. แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ
บริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำ
รูปแบบการ CCT-TS ไปใช้ใน
สถานศึกษา  
2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ CCT-TS  
3. บันทึกการนิเทศชัน้เรียนที่สอนโดยใช้
รูปแบบ CCT-TS  

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
บร ิหารจ ัดการด ้านว ิชาการและการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อน ท ี ่ ส ่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการคิด (CCT-TS Model) ของ
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

เมษายน 2562 
ถึงมีนาคม 2563 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการคิด 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำรายงาน
การวิจัย 

เมษายน-กรกฎาคม 
2563 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและ

การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ

และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้บริหารจัดการด้านวิชาการ

และจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอตามลำดับดังนี้    

  1. ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

  2. กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS   

  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS  

  4. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน  

  5. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน  

  6. พฤติกรรมการคิดของนักเรียน  

  7. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานพันธ

กิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีทั้งหมด 27 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 โรงเรียน ดังนี้  

(ตาราง 2) 

 

 

 

 

 



61 
 

ตาราง 2 ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2562  

 ชื่อโรงเรียน จังหวัด ภาค จำนวน 
ครแูละ
บุคลากร 

จำนวน
นักเรียน 

1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม ่ เหนือ 550 6,652 
2 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม ่ เหนือ 526 5,807 
3 เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม ่ เหนือ 92 1,551 
4 สืบนทีธรรม เชียงใหม ่ เหนือ 43 708 
5 รังษีวิทยา เชียงใหม ่ เหนือ 261 3,605 
6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า เชียงราย เหนือ 47 387 
7 เชียงรายวิทยาคม เชียงราย เหนือ 157 2,208 
8 วิชชานาร ี ลำปาง เหนือ 54 575 
9 เจริญราษฎร์ แพร ่ เหนือ 65 794 
10 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน เหนือ 166 2,191 
11 อุดรคริสเตียนศึกษา อุดรธาน ี ตะวันออกเฉียงหนือ 38 332 
12 อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธาน ี ตะวันออกเฉียงหนือ 133 1,330 
13 ผดุงราษฏร์ พิษณุโลก กลาง 168 2,130 
14 สว่างวิทยา นครปฐม กลาง 29 220 
15 บำรุงวิทยา นครปฐม กลาง 37 519 
16 สหบำรุงวิทยา นครปฐม กลาง 77 852 
17 สหคริสเตียนศึกษา กาญจนบุร ี กลาง 38 775 
18 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กลาง 432 2,429 
19 สัจจวิทยา กรุงเทพฯ กลาง 27 232 
20 สุริยวงศ์ ราชบุรี กลาง 80 517 
21 อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี กลาง 275 3,303 
22 กุญแจคริสเตียนวิทยา ชลบุรี ตะวันออก 131 1,721 
23 ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง ใต้ 137 1,533 
24 ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช ใต้ 209 5,274 
25 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ใต้ 39 370 

รวม 3,811 46,015 

  จากตาราง 2 พบว่า ทั้ง 25 โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือมากที่สุด (10 โรงเรียน) รองลงมา

คือ ภาคกลาง (9 โรงเรียน) และภาคใต้ (3 โรงเรียน) จังหวัดที่มีโรงเรียนของมูลนิธิฯ มากที่สุดคือ จังหวัด

เชียงใหม่ (5 โรงเรียน) โรงเรียนที่มีจำนวนครู-บุคลากรมากที่สุดคือ 550 คน น้อยที่สุดคือ 27 คน และ

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากท่ีสุดคือ 6,652 คน น้อยที่สุดคือ 220 คน  
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ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของครทูี่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอน 

 ชื่อโรงเรียน จำนวน 
ครูและบุคลากร 

ทั้งหมด 

จำนวน 
ครูที่นำรูปแบบ

ไปใช้สอน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 550 34 6.2 
2 ดาราวิทยาลัย 526 66 12.5 
3 เชียงใหม่คริสเตียน 92 44 47.8 
4 สืบนทีธรรม 43 21 48.8 
5 รังษีวิทยา 261 147 56.3 
6 ปรินส์รอยแยลส์ฯ เวียงป่าเป้า 47 4 8.5 
7 เชียงรายวิทยาคม 157 16 10.2 
8 วิชชานารี 54 6 11.1 
9 เจริญราษฎร ์ 65 30 46.2 
10 น่านคริสเตียนศึกษา 166 4 2.4 
11 อุดรคริสเตียนศึกษา 38 3 7.9 
12 อุดรคริสเตียนวิทยา 133 20 15.0 
13 ผดุงราษฏร์ 168 16 9.5 
14 สว่างวิทยา 29 10 34.5 
15 บำรุงวิทยา 37 15 40.5 
16 สหบำรุงวิทยา 77 37 48.1 
17 วัฒนาวิทยาลัย 432 98 22.7 
18 สัจจวิทยา 27 11 40.7 
19 สุริยวงศ์ 80 14 17.5 
20 อรุณประดิษฐ 275 28 10.2 
21 กุญแจคริสเตียนวิทยา 131 27 20.6 
22 ตรังคริสเตียนศึกษา 137 79 57.7 
23 ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 209 187 89.5 
24 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 39 16 41.0 

รวม 3,773 933 24.7 

 จากตาราง 3 พบว่า โรงเรียนที่ครูนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนมากที่สุดคือ โรงเรียนศรีธรรม

ราชศึกษา นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 89.5) รองลงมาคือ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา (ร้อยละ 57.8) และ

โรงเรียนรังษีวิทยา (ร้อยละ 56.3) ตามลำดับ    

  หมายเหตุ เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลของโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาช้ากว่าที่กำหนด 

จึงวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงเรียนที่นำรูปแบบฯ ไปใช้สอนเพียง 24 โรงเรียน 
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2. กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS   

  แต่ละโรงเรียนโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ มีการดำเนินงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนของรูปแบบ 

CCT-TS ดังนี้  

  1. ขั้นการวิเคราะห์สภาพบริบทของการพัฒนาทักษะการคิด มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน 

ผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้    

    ขั ้นตอนที ่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียน ผลการดำเนินงานพบว่า 

 ทุกโรงเรียนโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ข้อมูลผลการประเมินของโรงเรียนจากรายงานประจำปี (SAR) ผล

การสอบวัดความรู้ระดับชาติ (NT-ONET) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผล

การประเมินความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง และข้อมูลด้านอื่นๆ มีการวิเคราะห์ด้วยการระดมความ

คิดเห็น การอภิปราย การทำ SWOT Analysis การศึกษาจากข้อมูลและเอกสาร ส่วนใหญ่พบว่าแต่ละ

โรงเรียนยังไม่มีรูปแบบการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดของนักเรียนบ้างแต่ก็ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอน แต่อย่างไรก็

ตามแต่ละโรงเรียนค่อนข้างมีความพร้อมในการที่จะนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียน  

    ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานพบว่า ฝ่าย

บริหารและฝ่ายวิชาการมีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน บางแห่งกำหนดเป็นจุดเน้นของการจัด

การศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยฝ่ายวิชาการนำไปวางแผนการดำเนินงานและดำเนินการนำแผนไปสู่

การปฏิบัติ มีการศึกษาแนวคิด เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลจากการอบรมที่โรงเรียนวัฒนาวิ ทยาลัย นำไป

วิเคราะห์-สังเคราะห์เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ข้ึนอยู่บริบท โอกาสและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  

  ทุกโรงเรียนทำการคัดเลือกครูแกนนำหรือครูกลุ่มทดลองให้เป็นกลุ่มนำร่องในการนำ

รูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีการคัดเลือกครูตั้งแต่ 4-187 คน ซึ่งมีครูที่เป็น

กลุ่มนำร่องทั้งหมด 933 คน (จาก 24 โรงเรียน) ทุกโรงเรียนมีการอบรมให้ความรู้ในการนำรูปแบบไปใช้

สอนในแต่ละรายวิชา/ระดับชั้น บางแห่งให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วยและมีการนิเทศ ติดตาม 

ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในทุกข้ันตอน   

   ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการสอนคิด ผลการดำเนินงานพบว่า ไม่มีโรงเรียนที่

เข้าร่วมโครงการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการสอนคิด เพียงแต่นำรูปแบบและขั้นตอนของ CCT-TS ไป

ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาเท่านั้นไม่ได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

สอนคิดเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามทุกโรงเรียนได้นำขั้นตอนการสอนคิด 6 ขั้นตอนตามรูปแบบ ไป

ประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และมี 2 โรงเรียน ( โรงเรียนดาราวิทยาลัยและ
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โรงเรียนรังษีวิทยา) ได้นำรูปแบบไปประยุกต์เข้ากับรูปแบบบการสอนคิดที่มีอยู่เดิมของโรงเรียน โดย

โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีรูปแบบการคิดที่เรียกว่า Dara Thinking Model และโรงเรียนรังษีวิทยามีรูปแบบ

ทีเ่รียกว่า RSV Thinking School   

   ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ผลการดำเนินงานพบว่า ส่วนใหญ่

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู ซึ่งมีทั้งการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียนและเฉพาะกลุ่มครูนำร่องที่

นำรูปแบบไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอน บางโรงเรียนกำหนดให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับครูด้วยกระบวนการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา ชี้แนะ 

ตลอดจนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น หัวข้อสำคัญได้แก่ การใช้คำถามที่กระตุ้นหรือส่งเสริมการคิด 

การออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและการใช้เครื่องมือส่งเสริมการคิดในการเรียนการสอนและ

การวัดและประเมินผล นอกจากนี ้ย ังพบว่า มีหลายโรงเรียนนำกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาครูด้วย บางโรงเรียนใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

(Lesson Study) ในการพัฒนาแผนการสอน แลกเปลี่ยนกันเข้าสังเกตชั้นเรียน มีการสะท้อนคิดและให้

ข้อมูลป้อนกลับหลังจบแผนการสอนแต่ละครั้ง    

  2. ขั ้นการวิเคราะห์เพื ่อออกแบบการจัดการเรียนรู ้ มีการดำเนินงาน 3 ขั ้นตอนผลการ

ดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้   

   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า ทุกโรงเรียนมี

การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ทำการวิเคราะห์และเลือก

เนื้อหาที่เหมาะสมที่จะนำไปสอนตามขั้นตอนของรูปแบบ นอกจากนี้ยังพิจารณาทักษะการคิดที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม ทั้งนี้ข้ันอยู่กับวิธีการที่แต่ละโรงเรียนกำหนดให้สอดคล้องกับบริบท

ของแต่ละโรงเรียน  

    ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการดำเนินงานพบว่า ครูกลุ่มนำร่อง

ออกแบบการสอนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่แต่ละโรงเรียนกำหนด ซึ่งมีตั้งแต่ 1 แผนไปจนถึง

ตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา บางโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC หรือกระบวนการ Lesson study 

ในการพัฒนาแผนการสอนโดยครูที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน   

   ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและแผนการจัดการเรียนรู้  ผล

การดำเนินงานพบว่า หลังจากจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินซึ่งส่วนใหญ่

ดำเนินการโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวิชาการหรือฝ่ายวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ดแูล

โครงการ และ/หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้

จัดการเรียนการสอนต่อไป สำหรับการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นั้น แต่ละโรงเรียนใช้แบบ

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย 
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  3. ขั้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 6 ขั้นตอน ผลการดำเนินงานพบว่า ส่วนใหญ่เกือบ

ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นของรูปแบบ ยกเว้นโรงเรียนดาราวิทยาลัย

และโรงเรียนรังษีวิทยา ที่นำทั้ง 6 ขั้นตอนไปประยุกต์เข้ากับขั้นตอนการสอนคิดที่โรงเรียนดำเนินการอยู่

แล้ว ดังนี้ 

ขั้น รูปแบบ CCT-TS 
6 ขั้นตอน 

Dara Thinking Model 
4 ขั้นตอน 

RSV Thinking 
School 

4 ขั้นตอน 
1 สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย ขั้นที่ 1 จูงใจ ใคร่รู้ สู่เป้าหมาย ขั้นที่ 1 Do Now 

2 ร ่วมก ันกำหนดเป ้าหมายการ
เรียนรู้  

ขั้นที่ 2 Purpose 

3 สืบเสาะแล้วสร้างความคิดเป็น
ของตนเอง 

ขั้นที่ 2 สรรค์แนวทาง สร้างคำตอบ ขั้นที่ 3 Work Mode 

4 คิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน 
5 นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ขั้นที่ 3 พินิจ ประเมินค่า นำพา

ประยุกต ์

6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และสรุปร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 รู้รอบสะท้อนคิด ขั้นที่ 4 Reflective 
Thinking 

 

  4. ขั้นการประเมินและติดตาม ผลการดำเนินพบว่า การประเมินและติดตามผลการนำรูปแบบ 

CCT-TS ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของของครูกลุ่มนำร่อง มีการดำเนินการดังนี้   

  1. การดำเนินการของโรงเรียน พบว่าแต่ละโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามโดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องซึ่งมีตั้งแต่เพื่อนครูในการประเมินและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ในเบื้องต้น จากนั้นมีการ

นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้อำนวยการไปจนถึงรอง

ผู้อำนวยการในบางแห่ง นอกจากนี้บางแห่งยังดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการที่รับหน้าที่ดูแลโครงการและทำ

หน้าที่นิเทศการสอนและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ไปด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและนิเทศ

ติดตามได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการนิเทศชั้นเรียน ซึ่งโดยคณะผู้วิจัยเป็น

ผู้พัฒนาและส่งให้แต่ละโรงเรียนไปดำเนินการประเมินและนิเทศโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่คณะผู้วิจัย

กำหนด   

    2. การดำเนินการของคณะผู้วิจัย พบว่า คณะผู้วิจัยดำเนินการติดตามการดำเนินงาน

การนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้แต่ละโรงเรียนดังนี้     

   2.1 ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ติดตามผลแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในการ

นำรูปแบบไปใช้จัดการเรียนการสอน    
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   2.2 ช่วงเดือนมกราคม 2563 ติดตามผลการประเมินการนำรูปแบบไปใช้จัดการเรียนการ

สอนของแต่ละโรงเรียน  

   2.3 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ติดตามผลการดำเนินงานการนำรูปแบบไปใช้ของ

โรงเรียนโดยขอให้แต่ละโรงเรียนจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามรูปแบบ CCT-TS    

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามรูปแบบ CCT-TS มีทั้งหมด 6 

ขั้นตอน ซึ่งกำหนดให้ครูผู ้สอนนำขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นไปดำเนินการออกแบบการเรียนการสอน พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู ้ในรายวิชาที่รับผิดชอบและจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้ที่

พัฒนาขึ้น ผลการดำเนินงานนำเสนอในภาพรวมของแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นที ่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย ในขั้นตอนนี้พบว่า ครูนำเสนอเนื ้อหา/ข้อมูล/

สถานการณ์/ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลหรือ

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย จากนั้นให้นักเรียนตั้งคำถามหรือร่วมกันตั้งคำถาม เมื่อได้คำถามแล้วครูกับ

นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์คำถาม แยกหมวดหมู่คำถาม ประเมินคำถาม ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมประเด็น

คำถาม อภิปราย ขยายความคิดและเลือกคำถามที่เหมาะสม มีการบริหารสมอง (Brain Gym) ใช้สื่อ/

เพลง/เกม/วิดีโอในการกระตุ้นการเรียนรู้ และ/หรือนำเสนอสถานการณ์/ประเด็นปัญหาใช้สถานการณ์

จำลองเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ ใช้ธรรมชาติ/สภาพแวดล้อมรอบตัวกระตุ้นการเรียนรู้    

  ผลจากการดำเนินงานในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนแต่ละคนจะมีทักษะในการตั้งคำถามในประเด็น

ที่สงสัยใคร่รู ้ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม นักเรียนได้

ทบทวนความรู้ที่เรียนมา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน/นักเรียนกับนักเรียน    

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนบางคนขาดความมั่นใจ/ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 

ประเด็นที่นักเรียนสนใจไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ คำถามท่ีครูใช้ไม่ทรงพลัง/ไม่กระตุ้นการคิด 

และในชั้นเล็กครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอ 

  ขั้นที่ 2 ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนครู

กำหนดให้นักเรียนร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการหาคำตอบจากประเด็นคำถามที่เลือก มีการวิเคราะห์

คำถาม กำหนดขอบเขตของปัญหาและวางแผนในการดำเนินงานเพ่ือตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา ผลงาน

ของนักเรียนในขั้นตอนนี้คือนักเรียนรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง มีการใช้คำถาม

กระตุ้นการคิดให้นักเรียนหาคำตอบจากประเด็นคำถามเพื่อกำหนดเป้าหมาย/กำหนดขอบเขตของปัญหา 

ครูกระตุ้นให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน มีการใช้คำถาม/กิจกรรม/สื่อ/เกม ในการจัดการ

เรียนการสอนและให้นักเรียนตั้งข้อสังเกต/ข้อสงสัย/ประเด็นใคร่รู้/ใคร่สืบเสาะ โดยใช้การระดมความคิด/
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนเลือก/เขียนหัวข้อการเรียนรู้ นักเรียนเสนอคำสำคัญหรือตั้ง

คำถามที่ตนเองอยากรู ้ มีการวิเคราะห์คำถามของตนเองเพื ่อนำไปสู่การหาคำตอบและวางแผนการ

ดำเนินงานเพื่อตอบคำถาม/แก้ไขปัญหา   

  ผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 

นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ของ

ตนเอง มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ และสามารถประเมินตนเองได้   

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนบางคนยังไม่ค่อยกล้าแสดงออก เด็กเล็กสมาธิ

สั้น นักเรียนบางคนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ครูไม่อดทนรอให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง และมีครูที่ยังขาด

ประสบการณ์ในการสอนคิด 

  ขั้นที่ 3 สืบเสาะสร้างความคิดเป็นของตนเอง ในขั้นตอนนี้พบว่า ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

นักเรียนสืบค้น สืบเสาะ ค้นหา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือเรียน ใบความรู้ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนและในระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงจากการปฏิบัติและการทดลอง นักเรียนได้สืบค้น/

สืบเสาะ/ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการสืบค้นและรวบรวบความรู้

ทั ้งจากการสืบค้น/สอบถาม/สัมภาษณ์/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/การทดลอง-การปฏิบัติ มีการ

รวบรวม/การบันทึก การสรุปข้อมูลในรูปผังความคิด สรุปข้อมูลและสร้างความคิดเป็นของตนเอง แหล่ง

เรียนรู้ที่ใช้สืบค้นได้แก่หนังสือ-หนังสือเรียน-เอกสาร-ใบงาน-ใบความรู้ อินเทอร์เน็ต-ป้ายนิเทศ-สื่อการ

สอน-สื่ออุปกรณ-์สื่อการเรียนรู้-ห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์-สถานประกอบการ-สถานที่จริง ฯลฯ   

  ผลการดำเนินงานในขั ้นตอนนี้พบว่า นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล 

นักเรียนสามารถสรุปและสร้างองค์ความรู ้ของตนเอง นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนมึความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนสามารถนำเสนอความรู้/ความคิดในรูปแบบ

ต่าง ๆ    

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า การที่ความรู้/ความสามารถของนักเรียนแตกต่างกัน 

ทำให้ผลงานของนักเรียนต่างกันมาก ข้อมูลของนักเรียนที่สืบค้นมาไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ นักเรียนบาง

คนไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ข้อมูลของนักเรียนไม่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญ 

แหล่งข้อมูลที่ให้นักเรียนไปสืบค้นมีน้อย/ไม่หลากหลาย การสืบค้นแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด

ในบางชั้นและในบางโรงเรียน  

  ขั้นที่ 4 คิดคู่/คิดเป็นกลุ่ม/คิดทั้งชั้นเรียน ในขั้นตอนนี้พบว่า ครูจัดกิจกรรมที่ให้มีการตรวจสอบ

และนำเสนอข้อมูลที่แต่ละคนสืบเสาะมาได้จากข้ันตอนที่ 3 โดยนำข้อมูลของตนเองมานำเสนอให้กับเพ่ือน 
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1 คน (คู่) แล้วสรุปเนื้อหาร่วมกันเป็นความรู้/ความคิดเห็นของทั้งคู่ จากนั้นเข้ากลุ่มแล้วนำเสนอแนวคิด

ให้กับกลุ่มเพื่อสรุปเนื้อหาเป็นความรู้/ความคิดเห็นของทั้งกลุ่ม ขั้นตอนสุดท้ายคือนำข้อสรุปของกลุ่มเสนอ

ในชั้นเรียน ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นความรู้/ความคิดเห็นของทั้งชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนแต่ละคน

นำความรู้ที่ไปทบทวนและสรุปเป็นความรู้/ความคิดเห็นของตนเอง กิจกรรมใช้การนำเสนอ/การอภิปราย/

การแสดงความคิดเห็นเป็นหลัก เริ่มจากนักเรียนนำข้อสรุปของตนเองแลกเปลี่ยนกับคู่ แล้วนำข้อสรุปของ

คู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม นำข้อสรุปของกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ โดยในระหว่างทำกิจกรรม

มีมาตรการ ระเบียบ ข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน ผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนเรียนรู้ที่

จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตระหนักถึงความหลากหลายของความคิดและมุมมอง มีทักษะในการเรียน

แบบร่วมมือรวมพลัง นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนและเป็นการส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไดยในชั้นเรียน   

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามากและมีเวลาจำกัดในการ

ทำกิจกรรม ทำให้ต้องเร่งเวลาและทำให้บางส่วนทำกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนรูปแบบหรือเป็นการ

รีบ ๆ ทำให้เสร็จ นักเรียนบางคนไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน นักเรียนบางคนไม่มั่นใจในความคิด

ของตนเอง นักเรียนบางคนวรได้รับการพัฒนาในเรื่องทักษะการพูด/การสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่าง

เพ่ือนในชั้นเรียน 

  ขั้นที่ 5 นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การดำเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการที่ครู/หรือ/

นักเรียนกำหนดสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน

เหตุการณ์นั้น ๆ โดยอาจให้นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองหรือเป็นคู่/เป็นกลุ่มก็ได้เพ่ือให้แนวคิดในการไปใช้

มีความเหมาะสม เป็นเหตุเป็นผลที่สมูบรณ์และผ่านการพิจารณาร่วมกัน โดยครู/นักเรียนกำหนด

สถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์อื่น ๆ ให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมา

พิจารณาด้วยตนเองหรือ/เป็นคู่/เป็นกลุ่ม หรือครูเสนอสถานการณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของ

นักเรียน หรือให้โจทย์/แบบฝึก/แบบฝึกหัด/ภาระงานที่ท้าทายมากขึ ้น นักเรียนเสนอทางเลือกที่

หลากหลายในการนำความรู้ไปใช้ รวมถึงการให้ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ หรือให้

นักเรียนนำความรู้ไปคิดต่อยอด รวมไปถึงนำเสนอข้อดี/ข้อด้อย/ผลกระทบของการนำความรู้นั้นไปใช้ ทั้งนี้ 

การคิดเป็นคู่ เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน อาจไม่ได้กระทำเพียงครั้งเดียวต่อ 1 แผนกิจกรรม แต่สามารถ

ดำเนินการได้หมายครั้งในหลายขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูล การวางแผนการทำงาน การ

ปฏิบัติงานและการนำเสนอผลของการปฏิบัติงานหรือผลงานของนักเรียน  

  ผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง

จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง มองเห็นทางเลือกที่หลากหลายในแต่

ละสถานการณ์ สามารถตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของความรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
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หลากหลายและท้าทาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ   

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนยังนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 

ยังไม่ได้/ไม่เหมาะสม/ไม่หลากหลายการนำความรู้/ความคิดไปต่อยอดยังขาดความท้าทาย มีเวลาจำกัดใน

การทำกิจกรรม  

  ขั้นที่ 6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน การดำเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการให้

นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือสะท้อนความคิดเห็นของตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ผ่าน

มา โดยที่การสะท้อนคิดจะรวมถึงการระบุข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคและความท้ าทาย

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ นอกจากนี้ในส่วนของผู้รับฟังการนำเสนอนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ 

วิจารณ์และประเมินงานได้อย่างมีเหตุมีผลบนหลักการที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความรู้ที ่ได้เรียนรู ้มา 

สุดท้ายคือสามารถร่วมกันสรุปได้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมมากที่สุด กิจกรรมที่ส่วนใหญ่ได้

ดำเนินการคือนักเรียนนำเสนอผลงานและสะท้อนคิดจากการทำงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผลงานของ

เพื่อน/กลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และประเมินการสะท้อนคิด ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สรุปองค์ความรู้ ร่วมกันนำเสนอแนวคิด/แนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไข/ปรับปรุง นักเรียนอธิบาย

เหตุผลเกี่ยวกับผลงานของตน เขียนสะท้อนคิดด้วยความคิดเห็นของตนเอง และการให้นักเรียนประเมิน

ตนเอง โดยมีรูปแบบที่หลากหลายในการนำเสนองานของนักเรียน  

  ผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น ฝึกทักษะการ

วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิด เห็นที ่แตกต่าง

หลากหลาย เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของเหตุและผลที่ถูกต้องและเหมาะสม

ได้ ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น และส่งเสริมการคิดเชิงบวก

และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์         

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า มีเวลาจำกัดในการให้นักเรียนได้สะท้อนคิดทุกคน 

นักเรียนบางคนยังขาดทักษะการนำเสนอที่ดี นักเรียนบางคนหลีกเลี่ยงการสะท้อนคิด/การแสดงความ

คิดเห็นต่องานของเพ่ือน และนักเรียนบางคนควรได้รับการส่งเสริมอุปนิสัยเชิงบวก    
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4. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน 

   ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน พิจารณาจาก

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอน ผู้ประเมินคือฝ่ายวิชาการของ

แต่ละโรงเรียนโดยคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของ

รูปแบบ CCT-TS มากที่สุดเพียง 1 แผน/ครู 1 คน โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

CCT-TS ที ่คณะผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูแบบประเมินฯ ใน

ภาคผนวก) ผลการประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 4)   

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของครูผู้สอนที่มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

CCT-TS ของครูผู้สอน จำนวน 933 คน 

ระดับความสามารถ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 ต้องปรับปรุงอย่างมาก 0 0.0 
ระดับ 2 ต้องปรับปรุง 10 1.1 
ระดับ 3 พอใช้ 100 10.7 
ระดับ 4 ดี 355 38.0 
ระดับ 5 ดีมาก 468 50.2 

รวม 933 100.0 

   จากตาราง 4 พบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 (468 คน) มีความสามารถในการออกแบบการเรียน

การสอนตามรูปแบบ CCT-TS อยู่ในระดับดีมาก มีครูร้อยละ 38.0 อยู่ในระดับดี (355 คน) ครูร้อยละ 

10.7 อยู่ในระดับพอใช้ (100 คน) และมีครูที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 1.1 (10 คน) 
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5. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน  

  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน พิจารณาจาก

บันทึกการนิเทศชั้นเรียนของครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอน ผู้ประเมินคือฝ่ายวิชาการของแต่ละ

โรงเรียน โดยคัดเลือกผลการนิเทศชั้นเรียนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของรูปแบบ 

CCT-TS มากที่สุดเพียง 1 ครั้งต่อครู 1 คน โดยใช้แบบบันทึการนิเทศชั้นเรียนที่สอนตามรูปแบบ CCT-TS 

ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูบันทึการนิเทศชั้นเรียนฯ ใน

ภาคผนวก) ผลการประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 5)   

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของครูผู้สอนที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-

TS ของครูผู้สอน จำนวน 933 คน 

ระดับความสามารถ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 ต้องปรับปรุงอย่างมาก 0 0.0 
ระดับ 2 ต้องปรับปรุง 8 0.9 
ระดับ 3 พอใช้ 106 11.4 
ระดับ 4 ดี 372 39.9 
ระดับ 5 ดีมาก 447 47.9 

รวม 933 100.0 

   จากตาราง 5 พบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 (447 คน) มีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบ CCT-TS อยู่ในระดับดีมาก มีครูร้อยละ 39.9 อยู่ในระดับดี (372 คน) ครูร้อยละ 11.4 

อยู่ในระดับพอใช้ (106 คน) และมีครูที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 0.9 (8 คน) 
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6. พฤติกรรมการคิดของนักเรียน   

  การประเมินพฤติกรรมการคิดของนักเรียน ทำการประเมินการคิด 5 แบบคือ การนำความรู้ไปใช้ 

การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา วิธีการประเมินขึ้นอยู่

กับครูผู้สอนแต่ละคนว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเน้นการคิดแบบใด ดังนั้นจำนวนนักเรียนที่ได้รับการ

ประเมินพฤติกรรมการคิดแต่ละแบบจะไม่เท่ากัน ผลการประเมินพฤติกรรมการคิดแต่ละแบบปรากฏผล

ดังนี้ (ตาราง 6) 

ตาราง 6 เปรียบเทียบจำนวน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการคิดของ

นักเรียน 

 จำนวน
นักเรียน 

X SD ระดับ
คุณภาพ 

พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ 14,685 3.7 0.84 มาก 
ฟฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ 15,190 3.9 0.85 มาก 
พฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2,996 3.8 0.76 มาก 
พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ 6,428 3.8 0.82 มาก 
พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา 3,103 3.8 0.83 มาก 

  จากตาราง 6 พบว่า พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.9) รองลงมาคือ

พฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (X = 3.8) พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ (X = 3.8) และพฤติกรรม

การคิดแก้ปัญหา (X = 3.8) และพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ (X = 3.7) ตามลำดับและทุกพฤติกรรมมี

คุณภาพอยู่ในระดับมาก 
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  6.1 พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ พิจารณาจากแบบประเมินพฤติกรรมการคิดด้านการ

นำความรู้ไปใช้ ผู้ประเมินคือครูผู้สอน ทำการประเมินนักเรียนทุกคนที่สอนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม

การคิดที ่คณะผู ้วิจัยพัฒนาขึ ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูแบบประเมินฯ ใน

ภาคผนวก) ผลการประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 7)   

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้จากการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ CCT-TS จำนวนนักเรียนที่ประเมิน 14,685 คน 

ระดับพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 น้อยที่สุด 83 0.6 
ระดับ 2 น้อย 951 6.5 
ระดับ 3 ปานกลาง 4,419 30.1 
ระดับ 4 มาก 6,750 46.0 
ระดับ 5 มากที่สุด 2,482 16.9 

รวม 14,685 100.0 

  จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.0 (6,750 คน) มีพฤติกรรมการคิดด้านการนำ

ความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 30.1 (4,419 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.9 

(2,482 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 6.5 (951 คน) อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.6 (83 คน) อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุดตามลำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 6.2 พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ พิจารณาจากแบบประเมินพฤติกรรมการคิดด้านการคิดวิเคราะห์ 

ผู ้ประเมินคือครูผู ้สอน ทำการประเมินนักเรียนทุกคนที่สอนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดที่

คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูแบบประเมินฯ ในภาคผนวก) ผลการ

ประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 8)   

ตาราง 8 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์จากการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

CCT-TS จำนวนนักเรียนที่ประเมิน 15,190 คน 

ระดับพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 น้อยทีสุ่ด 118 0.8 
ระดับ 2 น้อย 546 3.6 
ระดับ 3 ปานกลาง 3,822 25.2 
ระดับ 4 มาก 6,799 44.8 
ระดับ 5 มากท่ีสุด 3,905 25.7 

รวม 15,190 100.0 

  จากตาราง 8 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.8 (6,799 คน) มีพฤติกรรมการคิดด้านการนำ

ความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 25.7 (3,905 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 25.2 (3,822 

คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.6 (546 คน) อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.8 (118 คน) อยู่ในระดับ

น้อยที่สุดตามลำดับ 
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  6.3 พฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารญาณ พิจารณาจากแบบประเมินพฤติกรรมการคิดด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ผู้ประเมินคือครูผู ้สอน ทำการประเมินนักเรียนทุกคนที่สอนโดยใช้แบบประเมิน

พฤติกรรมการคิดท่ีคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูแบบประเมินฯ ใน

ภาคผนวก) ผลการประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 9)   

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการเรียนการสอน

ตามรูปแบบ CCT-TS จำนวนนักเรียนที่ประเมิน 2,996 คน 

ระดับพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 น้อยที่สุด 27 0.9 
ระดับ 2 น้อย 68 2.3 
ระดับ 3 ปานกลาง 863 28.8 
ระดับ 4 มาก 1,549 51.7 
ระดับ 5 มากท่ีสุด 489 16.3 

รวม 2,996 100.0 

  จากตาราง 9 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 (1,549 คน) มีพฤติกรรมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 28.8 (863 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.3 (489 

คน) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รอ้ยละ 2.3 (68 คน) อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.9 (27 คน) อยู่ในระดับน้อย

ที่สุดตามลำดับ 
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 6.4 พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากแบบประเมินพฤติกรรมการคิดด้านการคิด

สร้างสรรค์ ผู้ประเมินคือครูผู้สอน ทำการประเมินนักเรียนทุกคนที่สอนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการ

คิดที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูแบบประเมินฯ ในภาคผนวก) 

ผลการประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 10)   

ตาราง 10 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์จากการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ CCT-TS จำนวนนักเรียนที่ประเมิน 6,428 คน 

ระดับพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 น้อยที่สุด 37 0.6 
ระดับ 2 น้อย 280 4.4 
ระดับ 3 ปานกลาง 1,775 27.6 
ระดับ 4 มาก 2,998 46.6 
ระดับ 5 มากท่ีสุด 1,338 20.8 

รวม 6,428 100.0 

  จากตาราง 10 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 (2,998 คน) มีพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์

อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 27.6 (1,775 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 20.8 (1,338 คน) อยู่

ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.4 (280 คน) อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.6 (37 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตามลำดับ 
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  6.5 พฤตกิรรมการคิดแก้ปัญหา พิจารณาจากแบบประเมินพฤติกรรมการคิดด้านการคิดแก้ปัญหา 

ผู้ประเมินคือครูผู ้สอน ทำการประเมินนักเรียนทุกคนที่สอนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดที่

คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและจัดส่งไปให้แต่ละโรงเรียนทำการประเมิน (ดูแบบประเมินฯ ในภาคผนวก) ผลการ

ประเมินจัดเป็น 5 ระดับดังนี้ (ตาราง 11)   

ตาราง 11 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาจากการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ CCT-TS จำนวนนักเรียนที่ประเมิน 3,103 คน 

ระดับพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับ 1 น้อยที่สุด 18 0.6 
ระดับ 2 น้อย 158 5.1 
ระดับ 3 ปานกลาง 911 29.4 
ระดับ 4 มาก 1,443 46.5 
ระดับ 5 มากท่ีสุด 573 18.5 

รวม 3,103 100.0 

  จากตาราง 11 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.5 (1,443 คน) มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอยู่

ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 29.4 (911 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 18.5 (573 คน) อยู่ในระดับ

มากที่สุด ร้อยละ 5.1 (158 คน) อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.6 (18 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามลำดับ 
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7. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  

  ในด้านความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่มคือ 1) 

ผู้บริหารโรงเรียน 2) ฝ่ายวิชาการ 3) ครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนและ 4) นักเรียนที่เรียนจาก

แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS ที่

คณะผู้วิจัยจัดทำข้ึน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้ (ตาราง 12) 

  7.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ผลการ

วิเคราะห์มีดังนี้ (ตาราง 12)  

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 24 คน 

ข้อคำถาม X SD ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านเห็นว่าการใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนานักเรียนได้ 
    ในระดับใด 

4.1 0.54 มาก 

2. ท่านเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดสูงขึ้นในระดับ 
    ใด 

3.5 0.59 มาก 

3. ฝ่ายวิชาการสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการนำ 
    รูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียนให้เกิดผลได้ในระดับใด 

3.8 0.66 มาก 

4. ท่านเห็นว่าครูผู ้สอนมีความสามารถในการออกแบบการ 
    จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดได้สูงขึ้นในระดับใด 

3.6 0.65 มาก 

5. ท่านเห็นว่าครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการ 
    สอนที่ส่งเสริมการคิดในชั้นเรียนได้สูงขึ้นในระดับใด 

3.5 0.66 มาก 

6. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS  
    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของท่านใน 
    ระดับใด 

3.8 0.74 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.7 0.64 มาก 

  จากตาราง 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเท่ากับ 3.7 อยูในระดับ

มาก และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นคำถาม  
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 7.2 ความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ ผู้ตอบแบบสอบถามคือฝ่ายวิชาการที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการ

นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ (ตาราง 13)  

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ จำนวน 24 คน 

ข้อคำถาม X SD ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านเห็นว่าการใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนานักเรียนได้ 
   ในระดับใด 

4.3 0.55 มาก 

2. ท่านเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดสูงขึ้นในระดับใด 3.5 0.51 มาก 
3. ฝ่ายวิชาการสามารถบริหารจัดการและขับเคลื ่อนการนำ 
   รูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียนให้เกิดผลได้ในระดับใด 

3.6 0.58 มาก 

4. ท่านเห็นว่าครูผ ู ้สอนมีความสามารถในการออกแบบการ 
   จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดได้สูงขึ้นในระดับใด 

3.7 0.69 มาก 

5. ท่านเห็นว่าครูผู ้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการ 
   สอนที่ส่งเสริมการคิดในชั้นเรียนได้สูงขึ้นในระดับใด 

3.7 0.70 มาก 

6. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS  
   มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของท่านในระดับใด 

3.7 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.8 0.62 มาก 

  จากตาราง 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการเท่ากับ 3.8 อยูในระดับมาก 

และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นคำถาม 
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  7.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ผู้ตอบแบบสอบถามคือครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียน

การสอนในโรงเรียน ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ (ตาราง 14)  

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการ

เรียนการสอน จำนวน 927 คน 

ข้อคำถาม X SD ระดับความ
คิดเห็น 

1. โรงเรียน/ฝ่ายวิชาการให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือครูใน 
   การนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน 
   ระดับใด 

4.2 0.36 มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการ 
   เรียนการสอนระดับใด 

3.6 0.25 มาก 

3. การออกแบบการเรียนการสอนสอนตามรูปแบบ CCT-TS มี 
   ความยากในระดับใด 

3.6 0.32 มาก 

4. ท่านเห็นว่าการใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนาการคิดของ 
   นักเรียนได้ในระดับใด 

4.0 0.44 มาก 

5. นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น หรือร่วมมือในกิจกรรมของ 
   ชั้นเรียนในระดับใด 

3.9 0.25 มาก 

6. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS  
   มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของท่านในระดับใด 

3.8 0.41 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.8 0.34 มาก 

  จากตาราง 14 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการ

เรียนการสอนเท่ากับ 3.8 อยูในระดับมาก และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น

คำถาม 
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  7.4 ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามคือนักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบ CCT-TS ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

(ตาราง 15) 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS จำนวนที่นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 11,175 คน 

ข้อคำถาม X SD ระดับความ
คิดเห็น 

1. ครูชี้แจงจุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ทุกครั้งที่สอน 4.3 00.28 มาก 
2. ครูใช้คำถามและกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยู่เสมอ 4.2 0.25 มาก 
3. กิจกรรมในชั้นเรียนมีความหลากหลาย แปลกใหม่ สนุกสนาน  
   น่าสนใจอยู่เสมอ 

4.1 0.32 มาก 

4. ครูใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แปลกใหม่  
   น่าสนใจอยู่เสมอ 

4.1 0.25 มาก 

5. กิจกรรมในชั้นเรียนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสยัให้กับนักเรียน 4.1 0.23 มาก 
6. กิจกรรมในชั้นเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถกำหนดเปา้หมายการเรียนรู้ 
   ของตนเองได้ 

4.1 0.38 มาก 

7. กิจกรรมในชั้นเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถสืบเสาะและสรา้งความคิด 
   เป็นของตนเอง 

4.2 0.22 มาก 

8. การคิดเป็นคู่/การคิดเป็นกลุม่/การคิดทั้งชัน้เรียนและการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น 

4.3 0.22 มาก 

9. กิจกรรมในชั้นเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ใน 
   สถานการณ์ใหม ่

4.2 0.18 มาก 

10. กิจกรรมสะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน ช่วยให้นักเรียน 
     สามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้้วยตนเองและเข้าใจเนื้อหาบทเรียนดีขึ้น 

4.2 0.20 มาก 

11. กิจกรรมในชั้นเรียนช่วยพฒันาการคิดของนักเรียนให้ดีข้ึนได้ระดับใด 4.2 0.27 มาก 
12. ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
     ในวิชานี้ระดบัใด 

4.4 0.28 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.2 0.26 มาก 

 จากตาราง 15 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบ CCT-TS เท่ากับ 4.2 อยูในระดับมาก และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุก

ประเด็นคำถาม 

 



82 
 

 ผลการดำเนินงานในภาพรวม จากการที่ครูนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนากระบวนการคิดในรายวิชาต่าง ๆ เกิดผลดังนี้  

   1. นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดมากยิ่งขึ้น ช่วยให้มีทักษะในการคิด

ระดับสูงและคิดอย่างเป็นระบบ  

    2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  ได้แสดงความคิดเห็น ได้ฝึกการเรียนรู้และ

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง   

   3. นักเรียนสามารถสืบเสาะ สืบค้น ค้นหา วิเคราะห์และเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ได้ 

รวมถึงสามารถนำเสนอความรู้/ความคิดจากการสืบค้นของมูลของตนเองได้  

   4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน เชื่อมโยง สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบ  

   5. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือสถานการณ์ใหม่ รวมถึงการ

คิดต่อยอดในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง  

   6. ในห้องเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์แบบร่วมมือ ก่อให้เกิดเจต

คติท่ีดีต่อการเรียน  

    7. นักเรียนได้รับการฝึกฝนในเรื่องของความรับผิดชอบ การมีวินัยในการทำงาน การ

วางแผนการทำงาน ทักษะในการสื่อสารสำหรับการนำเสนองานหรือเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อผู้อ่ืน  

    8. ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) มาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของรูปแบบด้วยตนเอง โดยครูคอยกำกับ 

ดูแล ช่วยเหลือ เวลาส่วนใหญ่ในกิจกรรมของชั้นเรียนเป็นการให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ 

เกือบทั้งหมด   

    9. เป็นการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง เนื่องจากนักเรียนมี

บทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของตนตั้งแต่การตั้งข้อสงสัย การกำหนดเป้าหมายและหัวข้อที่จะ

เรียนรู้ การเลือกวิธีการคิด/การสืบค้นข้อมูล การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนรู้กับเพื่อน/กลุ่ม การสรุปองค์

ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และการสะท้อนคิด ซึ่งทั้งหมดนี้นักเรียนต้องทำด้วยตนเอง

ทั้งหมด  

    10. ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการ

ดำรงชีวิตในอนาคต  

 

 



83 
 

  อุปสรรค/ปัญหา/ความท้าทาย จากการที่ครูนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนากระบวนการคิดในรายวิชาต่าง ๆ มีอุปสรรค/ปัญหา/ความท้าทาย ดังนี้  

    1. นักเรียนส่วนหนึ่งยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการเรื่องทักษะการคิด การ

สืบค้นข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าในการแสดง

คิดเห็น ความรับผิดชอบในการเรียน และทัศนคติเชิงบวก  

     2. การบริหารจัดการในเรื่องเวลาทั้งของครูผู้สอนและนักเรียน ในบางขั้นตอนอาจใช้เวลา

มากเกินไปหรือน้อยเกินไปส่งผลกระทบต่อผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เช่น ถ้าให้เวลาในการสืบค้นข้อมูล

น้อยเกินไป ข้อมูลที่ได้ก็จะน้อย ไม่หลากหลาย ไม่มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือไม่มีการ

วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลที่ดีพอ    

    3. ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน/ตัวชี้วัด และการ

ออกแบบการเรียนการสอนของครู  

    4. ความเข้าใจในแนวทาง/กระบวนการของรูปแบและความอดทนต่อกระบวนการ

ทำงานของนักเรียนเป็นเรื ่องที่ครูผู ้สอนต้องคำนึงถึง ถ้าครูยึดเนื้อหาเป็นหลักจะเน้นที่การให้ นักเรียน

เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนและจะทำให้ครูใจร้อน

ต้องการจบบทเรียนในเวลาที่กำหนด จึงอาจใช้วิธีบอกเนื้อหาสำคัญ/ความคิดรวบยอดหรือสรุปประเด็น

สำคัญให้กับนักเรียนไปเลย ทำให้นักเรียนไม่ได้ใช้ความคิดของตนเองกลับไปสู่การเรียนการสอนแบบเดิมที่

ครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาให้กับนักเรียน  

    5. ความเข้าใจต่อลักษณะการคิดในแต่ละแบบของครูผู ้สอน โดยเฉพาะที่เป็นการคิด

ระดับสูงตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่ามีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา โดยพบ

มีการประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในจำนวนค่อนข้างน้อย น้อยกว่าการประเมินในด้าน

การคิดสร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าและยากกว่า  

   6. แหล่งเรียนรู ้ที ่ให้นักเรียนสืบค้นอาจยังไม่มีความหลากหลาย บางแห่งหรือบาง

ระดับชั้นมีข้อจำกัดในเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้มีน้อย โอกาสในการเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้ในแบบออนไลน์ การเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม การใช้แหล่งเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย เป็นต้น 

รวมถึงคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ครูใช้สอนอีกด้วย    

   7. ศักยภาพของนักเรียน ซึ่งหมายถึงความพร้อม เจตคติในการเรียนรายวิชา ความรู้ 

ความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียนอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

ของรูปแบบฯ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของครูผู ้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื ่อให้

สามารถพัฒนานักเรียนได้ทุกคน 
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บทท่ี 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและ

การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้บริหารจัดการด้าน

วิชาการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(Descriptive Research) โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบผสมวิธี (Mixed-method) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทั ้งข้อมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative data) ในการดำเนินการวิจัย ได้แบ่งการ

ดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้      

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)  

  ระยะที่ 2 การนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

กระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย       

  ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)  

สรุปผลการวิจัย การดำเนินงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนมผีลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้   

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model)  

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด CCT-TS พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในโรงเรียน และเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 

ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  

   ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการด้านวิชาการ เป็นการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและ

กลุม่สาระการเรียนรู้ เพ่ือบริหารจัดการและขับเคลื่อนการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน โดยมีการ

ดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
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  1. ขั้นการวิเคราะห์ สภาพบริบทของการพัฒนาทักษะการคิด เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

พ้ืนฐานของโรงเรียนและวางแผนการบริหารจัดการด้านวิชาการ มี 3 ขั้นตอนคือ 1) วิเคราะห์แนวทางการ

บริหารจัดการ 2) การพัฒนาหลักสูตรการสอนคิด และ 3) การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้

แนวทางของ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้)  

    ขั้นการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การ

วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์เป้าหมายในกิจกรรมส่งเสริมการคิด   

2) ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางการทำ Lesson Study และ 3) การตรวจสอบ

การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด และการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางของ PLC  

   ขั้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูนำแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ออกแบบไว้ไปใช้สอนในชั้นเรียน โดยใช้กิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างแรงบันดาลใจและชวน

สงสัย 2) ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) สืบเสาะแล้วสร้างความคิดเป็นของ 4) คิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้น

เรียน 5) นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และ 6) สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน   

   ขั้นการประเมิน ติดตามผล และรายงานการพัฒนา เป็นการประเมินและติดตามผล

การนำรูปแบบฯ ไปใช้ของครูผู้สอน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการนำรูปแบบฯ ไปใช้ และรายงานผลการ

พัฒนาต่อผู้เกี่ยวข้อง   

  ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เป็นการดำเนินงานของ

ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการนำขั้นตอนการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนตามรูปแบบ 

CCT-TS ไปใช้ออกแบบและจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยโดยใช้กิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้าง

แรงบันดาลใจและชวนสงสัย (Questions and Inspiration) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้

เกิดแรงบันดาลใจ ใคร่เรียนรู้ 2) ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (K*P*A*C) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้

ค้นพบหัวข้อการเรียนรู้และร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 3) สืบเสาะแล้วสร้างความคิดเป็นของ

ตนเอง (Alternate options) ในขั้นตอนนี้นักเรียนตรวจสอบความรู้เดิมของตนเองกับสิ่งที่ตนเองสนใจใคร่

รู ้ ลงมือสำรวจและค้นหาความรู้ หาทางเลือกที่หลากหลาย สรุปและอธิบาย ขยายความรู้ ประเมิน 

สะท้อนผล และสร้างความคิดเป็นของตนเอง 4) คิดคู่/กลุ่ม/ทั้งชั้นเรียน (Advance Thinking) ในขั้นตอน

นี้นักเรียนแต่ละคนมาแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอความคิดของตนเอง/พิจารณาความคิดที่ได้

จากกลุ่ม โดยใช้การอภิปรายขยายความคิดให้กว้าง-ลึก ร่วมกันประเมิน สะท้อนผล หาทางเลือกที่

เหมาะสมและสร้างความรู้เป็นของกลุ่ม 5) นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ( Implementation) ใน

ขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละคนนำความรู้/ข้อสรุปมาใคร่ครวญเป็นความคิดหลักของตนเองแล้วนำไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ หาข้อสรุปของตนเองจากการนำไปใช้ว่าได้รับรู้อะไร เรียนรู้อะไร และตนเองทำอะไรได้
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บ้างอย่างไร เป็นการประเมินความคิดและการปฏิบัติตามความคิดของตนเอง และ 6) สะท้อนคิด/ให้ข้อมูล

ย้อนกลับและสรุปร่วมกัน (Reflect and Feedback) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะกลับมาร่วมกันสะท้อนคิด

และให้ข้อมูลย้อนกลับ นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองว่าบรรลุตามแรงบันดาลใจและ

เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร  

 ระยะที่ 2 การนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

กระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้  

  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยดำเนินการจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ทีมวิชาการและตัวแทนครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมี

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 โรงเรียน จำนวน 270 คน   

  การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด CCT-TS ของมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้กับนักเรียน มีการ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร คือ ฝ่ายบริหารและวิชาการทำหน้าที่บริหารจัดการและขับเคลื่อน

กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ สำหรับครูผู้สอนทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดของนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ผลจากการนำรูปแบบฯ ไปใช้ทำให้ทุกฝ่ายมีความ

เข้าใจในกระบวนการทำงานร่วมกัน รู ้จักบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของตน ส่งผลไปถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

    ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 โรงเรียน พบว่า ทั้ง 

25 โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือมากที่สุด (10 โรงเรียน) รองลงมาคือ ภาคกลาง (9 โรงเรียน) และ

ภาคใต้ (3 โรงเรียน) จังหวัดที่มีโรงเรียนของมูลนิธิฯ มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ (5 โรงเรียน) โรงเรียนที่

มีจำนวนครู-บุคลากรมากท่ีสุดคือ 550 คน น้อยที่สุดคือ 27 คน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

คือ 6,652 คน น้อยที่สุดคือ 220 คน   

  ในด้านครูผู้สอนพบว่า มีครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนจำนวน 933 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 

ของครูทั้งหมด โรงเรียนที่ครูนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนมากที่สุดคือ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 89.5) รองลงมาคือ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา (ร้อยละ 57.8) และโรงเรียน

รังษีวิทยา (ร้อยละ 56.3) ตามลำดับ   
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2. กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT-TS มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้  

   1) ขั้นการวิเคราะห์สภาพบริบทของการพัฒนาทักษะการคิด มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ผล

การดำเนินงานพบว่า ทุกโรงเรียนโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของ

โรงเรียนและข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ ส่วนใหญ่พบว่าแต่ละโรงเรียนยังไม่มีรูปแบบการส่งเสริมหรือพัฒนา

ทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามแต่ละโรงเรียนค่อนข้างมีความพร้อมในการที่จะนำ

รูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน   

  ในด้านการบริหารจัดการพบว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการมีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ทุกโรงเรียนทำการคัดเลือกครูแกนนำหรือครูกลุ่มทดลองให้เป็นกลุ่มนำร่องในการนำรูปแบบ CCT-TS ไป

ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีการคัดเลือกครูตั้งแต่ 4-187 คน ซึ่งมีครูที่เป็นกลุ่มนำร่องทั้งหมด 

933 คน (จาก 24 โรงเรียน) มีการอบรมให้ความรู้ในการนำรูปแบบไปใช้สอนในแต่ละรายวิชา/ระดับชั้น  

  ด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนคิดพบว่า ไม่มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรการสอนคิด เพียงแต่นำรูปแบบและขั้นตอนของ CCT-TS ไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของกิจกรรม

การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และมี 2 โรงเรียน (ดาราวิทยาลัยและรังษีวิทยา) ได้นำรูปแบบไป

ประยุกต์เข้ากับรูปแบบบการสอนคิดที่มีอยู่เดิมของโรงเรียน   

  ด้านการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดพบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ

ครู ซึ่งมีทั้งการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียนและเฉพาะกลุ่มครูนำร่องที่นำรูปแบบไปทดลองใช้จัดการเรียน

การสอน บางโรงเรียนกำหนดให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย   

  2) ขั ้นการวิเคราะห์เพื ่อออกแบบการจัดการเรียนรู ้ มีการดำเนินงาน 3 ขั ้นตอน ผลการ

ดำเนินงานพบว่า ทุกโรงเรียนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 

มีการวิเคราะห์และเลือกเนื้อหาที ่เหมาะสมที่จะนำไปสอนตามขั้นตอนของรูปแบบ ในการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้พบว่า ครูกลุ่มนำร่องออกแบบการสอนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่แต่ละ

โรงเรียนกำหนด ซึ ่งมีตั ้งแต่ 1 แผนไปจนถึงตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา บางโรงเรียนใช้

กระบวนการ PLC หรือกระบวนการ Lesson study ในการพัฒนาแผนการสอนโดยครูที่อยู่ในระดับชั้น

เดียวกันหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หลังจากจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและ

ประเมินซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวิชาการหรือฝ่ายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการ และ/หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนต่อไป สำหรับการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นั้น 

แต่ละโรงเรียนใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย   

  3) ขั้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 6 ขั้นตอน ผลการดำเนินงานพบว่า ส่วนใหญ่เกือบ

ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นของรูปแบบ ยกเว้นโรงเรียนดาราวิทยาลัย
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และโรงเรียนรังษีวิทยาที่นำทั้ง 6 ขั้นตอนไปประยุกต์เข้ากับข้ันตอนการสอนคิดของโรงเรียน   

  4) ขั้นการประเมินและติดตาม ผลการดำเนินงานพบว่า แต่ละโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามโดยผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีตั้งแต่เพ่ือนครูในการประเมินและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ในเบื้องต้น จากนั้นมี

การนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้อำนวยการไปจนถึง

รองผู้อำนวยการในบางแห่ง  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามรูปแบบ CCT-TS    

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนตามรูปแบบ CCT-TS มี

ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ผลการดำเนินงานนำเสนอในภาพรวมของแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย ในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนแต่ละคนจะมีทักษะใน

การตั้งคำถามในประเด็นที่สงสัยใคร่รู้ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการทำ

กิจกรรม นักเรียนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน/นักเรียนกับนักเรียน  

 ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนบางคนขาดความมั่นใจ/ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 

ประเด็นที่นักเรียนสนใจไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ คำถามท่ีครูใช้ไม่ทรงพลัง/ไม่กระตุ้นการคิด 

และในชั้นเล็กครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอ 

  ขั้นที่ 2 ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนรู้จักวิเคราะห์และวาง

แผนการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย นักเรียนทราบ

เป้าหมายของการเรียนรู้ของตนเอง มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ และสามารถประเมินตนเองได้  

 ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนบางคนยังไม่ค่อยกล้าแสดงออก เด็กเล็กสมาธิ

สั้น นักเรียนบางคนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ครูไม่อดทนรอให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง และมีครูที่ยังขาด

ประสบการณ์ในการสอนคิด 

  ขั้นที่ 3 สืบเสาะสร้างความคิดเป็นของตนเอง ในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนมีทักษะในการสืบค้น

และเก็บรวบรวมข้อมูล นักเรียนสามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ของตนเอง นักเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ นักเรียนมึความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนสามารถนำเสนอความรู้/

ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ    

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า การที่ความรู้/ความสามารถของนักเรียนแตกต่างกัน 

ทำให้ผลงานของนักเรียนต่างกันมาก ข้อมูลของนักเรียนที่สืบค้นมาไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ นักเรียนบาง

คนไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ข้อมูลของนักเรียนไม่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญ 

แหล่งข้อมูลที่ให้นักเรียนไปสืบค้นมีน้อย/ไม่หลากหลาย การสืบค้นแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด

ในบางชั้นและในบางโรงเรียน 
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  ขั้นที่ 4 คิดคู่/คิดเป็นกลุ่ม/คิดทั้งชั้นเรียน ในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ตระหนักถึงความหลากหลายของความคิดและมุมมอง มีทักษะในการเรียนแบบร่วมมือ

รวมพลัง นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนและเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยใน

ชั้นเรียน   

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามากและมีเวลาจำกัดในการ

ทำกิจกรรม ทำให้ต้องเร่งเวลาและทำให้บางส่วนทำกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนรูปแบบหรือเป็นการ

รีบ ๆ ทำให้เสร็จ นักเรียนบางคนไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน นักเรียนบางคนไม่มั่นใจในความคิด

ของตนเอง นักเรียนบางคนควรได้รับการพัฒนาในเรื่องทักษะการพูด/การสื่อสาร และความสัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน 

  ขั้นที่ 5 นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง 

มองเห็นทางเลือกที่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์ สามารถตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของ

ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายและท้าทาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  

 ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนยังนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 

ยังไม่ได้/ไม่เหมาะสม/ไม่หลากหลายการนำความรู้/ความคิดไปต่อยอดยังขาดความท้าทาย มีเวลาจำกัดใน

การทำกิจกรรม  

  ขั้นที่ 6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน ในขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนรู้จักรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื ่น ฝึกทักษะการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  นักเรียนกล้าคิด 

กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของ

เหตุและผลที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน

มากขึ้น และส่งเสริมการคิดเชิงบวกและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์   

  ในด้านอุปสรรค/ปัญหาในขั้นตอนนี้พบว่า มีเวลาจำกัดในการให้นักเรียนได้สะท้อนคิดทุกคน 

นักเรียนบางคนยังขาดทักษะการนำเสนอที่ดี นักเรียนบางคนหลีกเลี่ยงการสะท้อนคิด/การแสดงความ

คิดเห็นต่องานของเพ่ือน และนักเรียนบางคนควรได้รับการส่งเสริมอุปนิสัยเชิงบวก    

4. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน จากครูที่เข้า

ร่วมโครงการทั้งหมด 933 คนพบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 (468 คน) มีความสามารถในการออกแบบ

การเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS อยู่ในระดับดีมาก มีครูร้อยละ 38.0 อยู่ในระดับดี (355 คน) ครู

รอ้ยละ 10.7 อยู่ในระดับพอใช้ (100 คน) และมีครูที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 1.1 (10 คน) 
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5. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ของครูผู้สอน จากครูที่เข้าร่วม

โครงการทั้งหมด 933 คนพบว่าครูส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 (447 คน) มีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบ CCT-TS อยู่ในระดับดีมาก มีครูร้อยละ 39.9 อยู่ในระดับดี (372 คน) ครูร้อยละ 11.4 

อยู่ในระดับพอใช้ (106 คน) และมีครูที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 0.9 (8 คน)  

6. พฤติกรรมการคิดของนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุด  (X = 3.9) 

รองลงมาคือพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (X = 3.8) พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ (X = 3.8) 

และพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา (X = 3.8) และพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ (X = 3.7) ตามลำดับและ

ทุกพฤติกรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และมีผลแยกเป็นรายพฤติกรรมดังนี้  

  6.1 พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ จากจำนวนนักเรียน 14,685 คนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 

46.0 (6,750 คน) มีพฤติกรรมการคิดด้านการนำความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 30.1 

(4,419 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.9 (2,482 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 6.5 (951 คน) 

อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.6 (83 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามลำดับ   

  6.2 พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ จากจำนวนนักเรียน 15,190 คนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 

44.8 (6,799 คน) มีพฤติกรรมการคิดด้านการนำความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 25.7 

(3,905 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 25.2 (3,822 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.6 (546 คน) 

อยู่ในระดับน้อยและร้อยละ 0.8 (118 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามลำดับ  

   6.3 พฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารญาณ จากจำนวนนักเรียน 2,996 คนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่

ร้อยละ 51.7 (1,549 คน) มีพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 28.8 

(863 คน) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.3 (489 คน) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 2.3 (68 คน) อยู่ใน

ระดับนอ้ยและร้อยละ 0.9 (27 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามลำดับ   

 6.4 พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ จากจำนวนนักเรียน 6,428 คนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 

46.6 (2,998 คน) มีพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 27.6 (1,775 คน) อยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 20.8 (1,338 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.4 (280 คน) อยู่ในระดับน้อย

และร้อยละ 0.6 (37 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามลำดับ   

 6.5 พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา จากจำนวนนักเรียน 3,103 คนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 

46.5 (1,443 คน) มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 29.4 (911 คน) อยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 18.5 (573 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 5.1 (158 คน) อยู่ในระดับน้อยและ

ร้อยละ 0.6 (18 คน) อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามลำดับ 



91 
 

7. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในด้านความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า  

  7.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารจำนวน 24 คนพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนเท่ากับ 3.7 อยูในระดับมาก และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นคำถาม

 7.2 ความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการจำนวน 24 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของฝ่าย

วิชาการเท่ากับ 3.8 อยูในระดับมาก และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นคำถาม  

  7.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนจำนวน 927 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของครูที่นำ

รูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนเท่ากับ 3.8 อยูในระดับมาก และถ้าแยกเป็นรายข้อจะพบว่า

อยู่ในระดับมากในทุกประเด็นคำถาม  

  7.4 ความคิดเห็นของนักเรียน จำนวน 11,175 คนพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของ

นักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS เท่ากับ 4.2 อยูในระดับมาก และถ้าแยก

เป็นรายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นคำถาม 

อภิปรายผลการวิจัย   

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและ

การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย คณะผู้วิจัยขออภิปรายผลตามคำถามวิจัย ซึ่งมี 3 ประเด็นดังต่อไปนี้    

  1. สถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีกระบวนการบริหารจัดการด้าน

วิชาการในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้อย่างไรบ้าง   

  2. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามรูปแบบ CCT-TS อย่างไรบ้าง   

  3. ผลของการนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

กระบวนการคิด (CCT-TS Model)ไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 1. สถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีกระบวนการบริหารจัดการ

ด้านวิชาการในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้อย่างไรบ้าง    

  รูปแบบ CCT-TS ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้แต่ละโรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารงานด้าน

วิชาการได้อย่างเป็นระบบ โดยจะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนของรูปแบบฯ มีทั้งส่วนของการบริหารจัดการด้าน

วิชาการของโรงเรียนและส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยกร การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
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การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การประกันคุณภาพภายใน และการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ข, หน้า 65-69) ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หน้า 107-110) โดยแต่

ละขั้นตอนจะระบุกระบวนการที่แต่ละโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่ง

แต่ละขั้นตอนของรูปแบบ CCT-TS สอดคล้องกับวิธีการออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบ (Dick and 

Carey, 2009; Morrison and Kemp, 2011) โดยมีแบบแผนชัดเจนและเป็นกระบวนการที่มีผลกระทบ

สัมพันธ์ต่อกัน มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน 

(ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2552; ฐาปนีย์ สีเฉลียว, 2553) สำหรับกระบวนการบริหารจัดการในการนำ

รูปแบบ CCT-TS ไปใช้ ในทุกโรงเรียนจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันคือ ดำเนินการตามขั้นตอนของ

รูปแบบฯ ทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายวิชาการมีความคิดเห็นว่า การนำรูปแบบ CCT–TS ไปใช้ใน

โรงเรียนนั้นมีความเหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับ

ครูที่สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทักษะการคิดระดับสูงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

และสามารถใช้พัฒนานักเรียนได้จริง เกิดผลดีต่อนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้จะต้องมีการวิเคราะห์บริบท

ของโรงเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อน มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียน ผลการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนที่ใช้

รูปแบบ CCT–TS ผู้บริหารมีความเห็นว่า ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เกิดสมรรถนะตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองให้ความ

สนใจ ไว้วางใจและให้ความร่วมมือในกับทางโรงเรียน  

 2. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามรูปแบบ CCT-TS อย่างไรบ้าง    

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนตามรูปแบบ CCT-TS มี

ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ซึ่งครูผู้สอนได้นำขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นไปดำเนินการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการ

ดำเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย ครมูีการนำเสนอเนื้อหา/ข้อมูล/สถานการณ์/ประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลหรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

ข้อสงสัย จากนั้นให้นักเรียนตั้งคำถามหรือร่วมกันตั้งคำถาม เมื่อได้คำถามแล้วครูกับนักเรียนช่วยกัน

วิเคราะห์คำถาม แยกหมวดหมู่คำถาม ประเมินคำถาม ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมประเด็นคำถาม อภิปราย 

ขยายความคิดและเลือกคำถามที่เหมาะสม มีการบริหารสมอง (Brain Gym) ใช้สื่อ/เพลง/เกม/วิดีโอใน

การกระตุ้นการเรียนรู้ และ/หรือนำเสนอสถานการณ์/ประเด็นปัญหาใช้สถานการณ์จำลองเป็นตัวกระตุ้น

การเรียนรู้ ใช้ธรรมชาติ/สภาพแวดล้อมรอบตัวกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับแนวทางการ
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จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based learning) หรือ BBL ซึ่งจาก

การศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (2561) พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

การทำงานของสมองสามารถพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนโดยผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอนคือ 1) สร้าง

ความสัมพันธ์ 2) รู้ความความหมายและเป้าหมาย 3) เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลาหลาย 4) สร้างความท้าทาย

ตนเอง 5) ลงมือทำ 6) เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริง และ 7) ฝึกฝนและทำซ้ำ โดยจะเห็นว่ากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามรูปแบบ CCT-TS ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับ

แนวทางของ BBL ในหลายขั้นตอน    

  ขั้นที่ 2 ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ครูกำหนดให้นักเรียนร่วมกันกำหนดเป้าหมายใน

การหาคำตอบจากประเด็นคำถามที่เลือก มีการวิเคราะห์คำถาม กำหนดขอบเขตของปัญหาและวางแผน

ในการดำเนินงานเพื่อตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา ซึ่ง Smith and McGregor (1992) ระบุว่าเป็นการ

เรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่มและเกิดการเรียนรู้จากมุมมองหรือจาก

ประสบการณ์ที่หลากหลายจากบุคคลอื่น ผลงานของนักเรียนในขั้นตอนนี้คือ นักเรียนวิเคราะห์และวาง

แผนการเรียนรู้ของตนเอง มีการใช้คำถามกระตุ้นการคิดให้นักเรียนหาคำตอบจากประเด็นคำถามเพ่ือ

กำหนดเป้าหมาย/กำหนดขอบเขตของปัญหา โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน 

มีการใช้คำถาม/กิจกรรม/สื่อ/เกม ในการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนตั้งข้อสังเกต/ข้อสงสัย/

ประเด็นใคร่รู้/ใคร่สืบเสาะ โดยใช้การระดมความคิด/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนเลือก /

เขียนหัวข้อการเรียนรู้ นักเรียนเสนอคำสำคัญหรือตั้งคำถามที่ตนเองอยากรู้ มีการวิเคราะห์คำถามของ

ตนเองเพ่ือนำไปสู่การหาคำตอบและวางแผนการดำเนินงานเพื่อตอบคำถาม/แก้ไขปัญหา    

  ขั้นที่ 3 สืบเสาะสร้างความคิดเป็นของตนเอง ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนสืบค้น 

สืบเสาะ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวกับประเด็นปัญหาหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้จากแหล่งเรียนรู้  

ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือเรียน ใบความรู้ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนและในระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงจากการปฏิบัติและการทดลอง เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้มีบทบาท

สำคัญในการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Active Inquiry) ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้ตั้งคำถามและตอบคำถาม

เป็นส่วนใหญ่ หลังจากที่ได้ฝึกการตั ้งคำถามและตอบคำถามจนคุ้นเคยมาแล้ว จะทำให้ นักเรียนมี

พัฒนาการทางการคิดพิ ่มขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2545) ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้สืบค้น/

สืบเสาะ/ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการสืบค้นและรวบรวบความรู้

ทั ้งจากการสืบค้น/สอบถาม/สัมภาษณ์/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/การทดลอง /การปฏิบัติ มีการ

รวบรวม/การบันทึก การสรุปข้อมูลในรูปผังความคิด สรุปข้อมูลและสร้างความคิดเป็นของตนเอง แหล่ง

เรียนรู้ที่ใช้สืบค้นได้แก่หนังสือ-หนังสือเรียน-เอกสาร-ใบงาน-ใบความรู้ อินเทอร์เน็ต-ป้ายนิเทศ-สื่อการ

สอน-สื่ออุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้-ห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์-สถานประกอบการ-สถานที่จริง ฯลฯ กิจกรรมใน
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ขั ้นตอนนี ้มีความสำคัญเพราะการเรียนการสอนตามแนวคิดการสืบสวนสอบสวนสามารถพัฒนา

ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายโยงการเรียนรู ้ของนักเรียนได้ (ณัฐมน  

สุชัยรัตน์ และคณะ, 2558) นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที ่คงทนกว่าการเรียนรู ้ในแบบทั่วไป 

(พิทยนันท ์จตุนราทิพย์, 2558)  

  ขั้นที่ 4 คิดคู่/คิดเป็นกลุ่ม/คิดทั้งชั้นเรียน ครูจัดกิจกรรมที่ให้มีการตรวจสอบและนำเสนอข้อมูล

ที่แต่ละคนสืบเสาะมาได้จากขั้นตอนที่ 3 โดยนำข้อมูลของตนเองมานำเสนอให้กับเพื่อน 1 คน (คู่) แล้ว

สรุปเนื้อหาร่วมกันเป็นความรู้/ความคิดเห็นของทั้งคู่ จากนั้นเข้ากลุ่มแล้วนำเสนอแนวคิดให้กับกลุ่มเพ่ือ

สรุปเนื้อหาเป็นความรู้/ความคิดเห็นของทั้งกลุ่ม ขั้นตอนสุดท้ายคือนำข้อสรุปของกลุ่มเสนอในชั้นเรียน ครู

กับนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นความรู้/ความคิดเห็นของทั้งชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนแต่ละคนนำความรู้ที่ไป

ทบทวนและสรุปเป็นความรู้/ความคิดเห็นของตนเอง กิจกรรมใช้การนำเสนอ/การอภิปราย/การแสดง

ความคิดเห็นเป็นหลัก เริ ่มจากนักเรียนนำข้อสรุปของตนเองแลกเปลี่ยนกับคู ่ แล้วนำข้อสรุปของคู่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม นำข้อสรุปของกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ โดยในระหว่างทำกิจกรรมมี

มาตรการ ระเบียบ ข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันนี้จะช่วยพัฒนาอุปนิสัยและคุณลักษะ

ที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนของนักเรียนอีกด้วย เมื่อนักเรียนพิจารณาความคิดร่วมกันหลายครั้ง

ทั้เป็นคู่ กลุ่มและทั้งชั้นเรียน การพิจารณาเปรียบเทียบความคิดของตนเองกับความคิดของเพ่ือนที่แตกต่าง

ออกไปนั้นจะช่วยทำให้เกิดการคิดที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นและความคิดส่วนตัวในขณะที่เรียนก็จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน

ไปด้วยเช่นกัน (คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอะคิตะ, 2562)   

  ขั้นที่ 5 นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การดำเนินการในขั้นตอนนี้เป็นครูจะกระตุ้นให้

นักเรียนกำหนดสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน

เหตุการณ์นั้น ๆ แล้วนำมาพิจารณาด้วยตนเองหรือ/เป็นคู่/เป็นกลุ่ม หรือครูเสนอสถานการณ์ใหม่ที่

สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน หรือให้โจทย์/แบบฝึก/แบบฝึกหัด/ภาระงานที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่ง ทิศนา 

แขมมณี (2544) ระบุว่า เป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) โดย

ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลของการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเสนอ

ทางเลือกที่หลากหลายในการนำความรู้ไปใช้ รวมถึงการให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ 

หรือให้นักเรียนนำความรู้ไปคิดต่อยอด รวมไปถึงนำเสนอข้อดี/ข้อด้อย/ผลกระทบของการนำความรู้นั้นไป

ใช้ ทั้งนี้ การคิดเป็นคู่ เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน อาจไม่ได้กระทำเพียงครั้งเดียวต่อ 1 แผนกิจกรรม แต่

สามารถดำเนินการได้หมายครั้งในหลายขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูล การวางแผนการ

ทำงาน การปฏิบัติงานและการนำเสนอผลของการปฏิบัติงานหรือผลงานของนักเรียน   

  ขั้นที่ 6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน ครูให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือ

สะท้อนความคิดเห็นของตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ผ่านมา โดยที่การสะท้อนคิดจะ
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รวมถึงการระบุข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างการ

เรียนรู้ นอกจากนี้ในส่วนของผู้รับฟังการนำเสนอนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน

งานได้อย่างมีเหตุมีผลบนหลักการที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานของความรู้ที่ได้เรียนรู้มา สุดท้ายคือสามารถร่วมกัน

สรุปได้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมมากที่สุด การสรุปสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้และเข้าใจใน

เนื้อหาโดยใช้คำพูดของตนเองจะทำให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงและสร้างความตั้งใจที่จะเรียนรู้ต่อไป ซึ่ง

สอดคล้องกับวิธีการสอนเชิงรุกของจังหวัดอะคิตะ ที่นักเรียนจะต้องทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปด้วย

คำพูดของตนเองลงในสมุดหรือกระดานไปด้วย (คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอะคิตะ,  2562) กิจกรรม

ที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการคือนักเรียนนำเสนอผลงานและสะท้อนคิดจากการทำงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อ

ผลงานของเพื่อน/กลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และประเมินการสะท้อนคิด ร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ ร่วมกันนำเสนอแนวคิด/แนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไข/ปรับปรุง นักเรียน

อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับผลงานของตน เขียนสะท้อนคิดด้วยความคิดเห็นของตนเอง และการให้นักเรียน

ประเมินตนเอง โดยมีรูปแบบที่หลากหลายในการนำเสนองานของนักเรียน   

  ขั้นตอนของการพัฒนาทักษะการคิดทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้ตาม

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ซ่ึง ปนัดดา ปัญฎีกา (2561) ระบุว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึด

เด็กเป็นศูนย์กลาง นักเรียนกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมและริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ครูคอยแนะนำและ

จัดเตรียมประสบการณ์ ไม่เน้นเนื้อหาวิชา เน้นการทดลองและการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการฝึกแก้ปญัหา 

เน้นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เน้นความรับผิดชอบและมุ่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตย สอนให้นักเรียน

รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และฝึกให้รู้จักแสดงความคิดเห็น   

  3. ผลของการนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิด (CCT-TS Model) ไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทยเป็นอย่างไร   

  ผลของการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ทดลองจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศได้นำเสนอไปแล้วในบทที่ 4 และสรุปผลการดำเนินงานวิจัยในบทที่ 5 ในส่วนนี้จะนำ

ผลที่เป็นข้อมูลย้อนกลับจากความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมาอภิปราย      

 ในมุมมองของผู้บริหารและฝ่ายวิชาการเห็นว่า รูปแบบของ CCT–TS เป็นรูปแบบที่มีขั ้นตอน

ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงให้กับ

นักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการสอนและจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดระดับสูงได้เป็นอย่างดี ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการสอนของ

ครูและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นำไปสู่การสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคต การที่ครูจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ คิดเป็น 
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ทำเป็น ต่อยอดและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าบรรยากาศการเรียนรู้ของ

นักเรียนเปลี่ยนแปลงไป เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เป็นห้อง เรียนในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 

2555: 29) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้ (Learning how to learn หริอ Learning skills) ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) 2) การสื ่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) และ 3) การคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ภายใต้การทำงานของครูที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ 

ร่วมกันนำ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ นอกจากนี้ยังพบปัญหาและ

อุปสรรคอยู่หลายประการซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ มีดังนี้   

    1. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ที่เริ่มต้นใช้การจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบ CCT-TS กับครูทั ้งระบบ เป็นช่วงเวลาที ่กระชั ้นชิดและภาระงานของสถานศึกษา

ค่อนข้างมาก ทำให้ครูต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการและการสอนจึงไม่สามารถใช้ได้ทุกขั้นตอน 

รวมทั้งการนิเทศโดยการสังเกตชั้นเรียนนั้นไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง การขับเคลื่อนรูปแบบ CCT–TS 

ภายใต้เวลาที่จำกัด ทำให้การดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลทักษะการคิดยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

    2. การนำรูปแบบ CCT-TS ไปทดลองใช้กับครูทั้งระบบยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจาก

ครูบางส่วนยังยึดติดกับรูปแบบวิธีการสอนแบบเดิม ไม่ปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่  

    3. การขับเคลื่อนรูปแบบ CCT-TS ผ่านครูแกนนำยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 

เนื่องจากครูขาดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้

ความรู้ ความเข้าใจของครูในการนำรูปแบบ CCT–TS ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนในแต่ละขั้นของการจัดกิจกรรม ทำให้การออกแบบกิจกรรมตามขั้ นตอนของรูปแบบ 

CCT–TS ยังไปไม่ถึงข้ันสร้างนวัตกรรม  

    4. การจัดสรรตารางเวลาสำหรับการสังเกตการสอน นิเทศการสอนมีข้อจำกัด ต้องใช้

เวลานานในการเตรียมการ และขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

  สำหรับแนวทางการแก้ไขท้ังผู้บริหารและฝ่ายวิชาการได้เสนอไว้ดังนี้   

    1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู ้สอนได้รับการพัฒนา ผ่านการอบรม สัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อนำรูปแบบการคิดไปใช้ในโรงเรียนให้เกิดผล

อย่างต่อเนื่อง   

    2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการวิจัยในชั้น

เรียนภายใต้รูปแบบคลินิกวิจัย   

   3. พัฒนาครูเพื ่อพัฒนาทักษะการคิด โดยการจัดการอบรมและการทำ PLC โดย

กระบวนการ LS (Lesson study) ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่ง เกรียง 
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 ฐิติจำเริญพร (2560) ระบุว่า การนำกระบวนการ LS ไปใช้ จะส่งเสริมวัฒนธรรมของโรงเรียนใน 3 ด้าน  

คือ 1) ว ัฒนธรรมแห่งการเร ียนรู ้บนการปฏิบัต ิงานจริงและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้   

2) วัฒนธรรมแห่งการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 3) วัฒนธรรมแห่งความร่วมมือรวมพลัง ซึ่ง

ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   

    4. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละขั้นให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยการเรียนรู้

และธรรมชาติของวิชา รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลทักษะการคิดของนักเรียน  

   5. มีการติดตามตรวจสอบ ประชุมพบปะหารือ ซักถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำและสร้างช่อง

ทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีในการปฎิบัติงานร่วมกัน  

 ในด้านความคิดเห็นของครูผู้สอนระบุว่า การนำรูปแบบ CCT–TS ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทำให้

นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์ด้วยตนเอง นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์และทักษะการทำงาน

ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับขั้นตอนและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ในระดับสูงตลอดจนสามารถสรุปความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเหตุผล การที่ครูฝึก ให้นักเรียนตั้ง

คำถามหลากหลายรูปแบบทั้งคำถามกระตุ้นคิด คำถามที่ท้าทาย คำถามที่สร้างแรงบันดาลใจ ฯลฯ ด้วย

ตนเอง ทำให้ในชั้นเรียนมีบรรยากาศเชิงบวกมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ 

(2558 หน้า 32) ระบุว่าการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีและการดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู ้สอนกับนักเรียนช่วยให้

นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและเข้าร่วมกิจรรมของชั้นเรียนมากขึ้น และจะช่วยเสริมความรับผิดชอบ

ของนักเรียนโดยอัตโนมัติ นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด ได้สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง

หลากหลาย จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และทำให้ครูสามารถค้นพบศักยภาพที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งพฤติกรรมการคิดและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของนักเรียน   

  ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้

นำเสนอไว้หลายประเด็น ที่สำคัญคือ มีความคิดเห็นว่าขั้นตอนการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนมี

หลายขัน้ตอนและซับซ้อน ครูต้องเตรียมพร้อมและใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างมากทำให้

ไม่สามารถที่จะเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน รวมถึงบริบทของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านศักยภาพ

และลักษณะการเรียนรู้ (Learning styles) นอกจากนี้ครูยังขาดทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้

และการกำหนดภาระงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด ครูบางส่วนเห็นว่ารูปแบบ CCT–TS มี

ความเหมาะสมกับบางวิชาที่เป็นทฤษฎีและการทดลองในกลุ่มวิชาหลักเท่านั้น รวมถึงครูและนักเรียนยังไม่

คุ้นเคยกับการเรียนการสอนตามรูปแบบ ครูยังขาดการใช้สื่อ/สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมามาใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับแนวทางการแก้ไขครูผู้สอนเสนอไว้ดังนี้      

   1. ควรมีการปรับรูปแบบ CCT–TS ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะวิชาให้มากขึ้นและยืดหยุ่น    

  2. กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิดด้วยตนเองอย่างจริงจัง ครูเพียงแต่คอยให้คำปรึกษาชี้แนะ 
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มีการประเมินการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนอย่างจริงจังและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้

นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อได ้ 

   3. ควรนำสื่อ/สื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้

มีความหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถจัดการเรยีนการสอนได้ครบตามขั้นตอนของรูปแบบ  

 ในด้านความคิดเห็นของของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบ CCT–TS ซึ่งใน

ภาพรวมจะพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเห็นว่าเป็นรูปแบบการสอนที่ดี มีแบบแผน มี

รูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ ครูมีการปรับวิธีการสอนที่ทำให้เกิดการเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้

กระบวนการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดกลุ่มและมีการใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา กิจกรรมการเรียนรู้

มีความน่าสนใจ บางกิจกรรมได้ปฏิบัติจริงทำให้เกิดประสบการณ์ตรงและเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมาก

ขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ พูนสุข อุดม (2554) ที่ระบุว่าการเรียนแบบกระตือรือร้น ช่วยให้นักเรียนมี

ความสนใจในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีเจตคติที่ดีและมีความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่ง

การนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายในชั้นเรียนที่เป็นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นหรือที่

เรียกว่า การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ซ่ึงจินตวีร์ คล้ายสังข์ (2556, อ้างถึงใน กิตติพันธ์ อุดม

เศรษฐ์, 2558 หน้า 40) ระบุว่า เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือ

ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรงเป็นผู้จัดเตรียมและสนับสนุน

กระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมของ

ครูที่จัดให้มีการฝึกคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดกลุ่มและคิดทั้งชั้นเรียน ผ่านการตั้งคำถาม การยกตัวอย่าง การใช้

สถานการณ์ การเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการคิดของนักเรียนมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนสามารถ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและ/หรือเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน และจากการที่ครูจัดกิจกรรมที่เน้นการฝึก

ปฏิบัติอย่างหลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและใช้สื่อการสอนที่เป็นสื่อดิจิทัล ส่งผลทำให้

การเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้นและเห็นควรให้ครูนำรูปแบบการสอน CCT–TS ไปจัดการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา   

  อย่างไรก็ตาม นักเรียนเห็นว่ายังมีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ การจัดการชั้นเรียน โดยในกรณีที่ให้

นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมตามรูปแบบพบว่า นักเรียนไม่สามารถจัดการ 

ชั้นเรียนได้ ครูยังต้องเข้ามาช่วยกำกับดูแล นอกจากนีน้ักเรียนมักขาดการใคร่ครวญแนวทางการหาคำตอบ

ในแต่ละขั้นของกิจกรรมเนื่องจากครูเร่งขั้นตอนเพราะกลัวจะไม่ครบตามขั้นตอนของรูปแบบ โดยเสนอว่า 

ครูควรจัดระบบการจัดกิจกรรมที่เป็นการคิดเดี่ยว คิดคู่ และคิดกลุ่มให้เป็นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ควรมีการกำหนดมาตรการหรือข้อตกลงของชั้นเรียนให้ชัดเจนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย

ในระหว่างทำกิจกรรมและครูควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ใคร่ครวญแนวทางการหา

คำตอบในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษากระบวนการใช้รูปแบบ CCT-TS ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช้และการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน  
  1.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน
การนำรูปแบบ CCT–TS ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลในโรงเรียนอย่างชัดเจนและมีคุณภาพ 
ผ่านการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและใช้วงจร PDCA ซึ่งสามารถดำเนินการดังนี้  
   1.1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด มีการจัดประชุม อบรม
หรือสร้างความเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบ CCT–TS ให้กับฝ่ายบริหารทุกฝ่ายได้รับทราบเพ่ือให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน    
   1.1.2 สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาความรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น    
   1.1.3 มีการนิเทศ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลย้อนกลับ สรุปผลและ
ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดผลในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนไปทั้งระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    
   1.1.4 สร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) มีการทบทวนการปฏิบัติงาน AAR (After  Action 
Review) เน้นบทบาทครูในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียน  
   1.1.5 ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
   1.1.6 มีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลการปฏิบัติที ่เป็น (Best Practice)  
  1.2 ข้อเสนอแนะสำหรับฝ่ายวิชาการ ควรนำรูปแบบ CCT–TS ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยอาจดำเนินการดังนี้  
    1.2.1 มีการวางแผนกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน   
   1.2.2 มีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและกำหนดให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพตามข้ันตอนของรูปแบบฯ      
   1.2.3 มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นรายบุคคล
โดยฝ่ายวิชากาและกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้  ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ครู 
รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม โดยอาจเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT–TS มาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน    



100 
 

   1.2.4 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามรูปแบบ CCT-TS 
สำหรับครูตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน    
   1.2.5 เน้นให้ครูปรับบทบาทเป็น Coach ของนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนครูให้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นงานจน
เกิดนวัตกรรม    
  1.3 ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน มีดังนี ้  
   1.3.1 ครูต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิ ดด้วยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT–TS ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน   
   1.3.2 มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ CCT–TS ทำการศึกษาขั้นตอนต่างๆ ของรูปแบบอย่างละเอียดและถ่องแท้เพ่ือจะได้ออกแบบการ
จัดกจิกรรมได้หลากหลายและตรงประเด็น   
   1.3.3 กำหนดเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละขั ้นตอนของรูปแบบอย่าง
เหมาะสมเพียงพอที่จะเกิดผลกับนักเรียน    
   1.3.4 พัฒนาการประเมินสมรรถนะการคิดของนักเรียนตามบริบทของรายวิชา ส่งเสริม
ให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินพฤติกรรมการคิดของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะตามหลักสูตร    
   1.3.5 อาจทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการนำรูปแบบ CCT–TS ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน    
   1.3.6 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูอื่น ๆ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้   
   1.3.7 พัฒนาความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
  1.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการด้านงานวิชาการของโรงเรียน จากผลการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียน ควรดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงานวิชาการภายในโรงเรียน 
โดยใช้ขั้นตอนในการพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  
    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพบริบทของการพัฒนาทักษะการคิด โดยฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนควรจัดประชุมวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรการสอนคิด และพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง    
    ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการให้ครูผู้สอนได้
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ และคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมที่จะนำไปการออกแบบและ
จัดทำแผนจัดการเรียนรู้เพื่อใช้สอนตามขั้นตอนของรูปแบบ นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบและประเมิน
แผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วย   
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   ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำแสมอและ
ต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งโรงเรียน โดยใช้ทั้ง 6 ชั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 1) สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย 
2) ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) สืบเสาะสร้างความคิดเป็นของตนเอง 4) คิดคู่/คิดกลุ่ม/คิดทั้งชั้น
เรียน แล้วสรุปความคิดเป็นของตนเอง 5) ใช้ความรู้ไปในสถานการณ์ใหม่ และ 6) สะท้อนคิด/ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และสรุปร่วมกัน  
    ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมิน ติดตามและรายงานการพัฒนา แต่ละโรงเรียนควรจัดให้มี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการสอนของครู โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีตั้งแต่เพื่อนครู หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าแผนก ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการ รองผู ้อำนวยการไปจนถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนการนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ต่อไป   
  1.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด จากผลการศึกษา 
ครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียนควรนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน ซ่ึงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย  ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ครู
อาจตั้งคำถามที่ทรงพลังเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน
เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  
    ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันกำหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ ครูควรฝึก (Coaching) ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และวางแผนการเรียนรู้ของ
ตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ข อง
ตนเอง มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ และสามารถประเมินตนเองได้  
    ขั้นตอนที่ 3 สืบเสาะสร้างความคิดเป็นของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ด้านทักษะในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ของตนเอง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำเสนอความรู้/ความคิดใน
รูปแบบต่าง ๆ  
   ขั้นตอนที่ 4 คิดคู่/คิดกลุ่ม/คิดทั้งชั้นเรียน และสรุปความคิดเป็นของตนเอง ควรเน้นย้ำ
ให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตระหนักถึงความหลากหลายของความคิดและมุมมอง 
มีทักษะในการเรียนแบบร่วมมือรวมพลัง ดูแลให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในชั้นเรียน   
     ขั้นตอนที่ 5 ใช้ความรู้ไปในสถานการณ์ใหม่ ในขั้นตอนนี้นักเรียนควรได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมในด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช่ให้เกิดประโยชน์ใน
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ชีวิตจริง มองเห็นทางเลือกที ่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์ สามารถตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของความรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายและท้าทาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ  
    ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับ และสรุปร่วมกัน  ขั้นตอนนี้นักเรียนควรได้
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถเรียนรู้จากผู้อื่น ฝึกทักษะการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถ
แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของเหตุและผลที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื ่นมากขึ้น ส่งเสริมการคิดเชิงบวกและแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค ์และครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการอภิปรายร่วมกัน  

  1.6 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การนำรูปแบบขั้นตอนการสอน CCT–TS ไปใช้
อาจปรับขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดรับกับบริบทของโรงเรียน โดยกำหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ควรมีการจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลเพ่ือทำให้การจัดการเรียนการสอนแบบ CCT–TS ดำเนินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถนำรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ มาใช้พร้อมทำวิจัยคู่ขนานกัน และเปิดโอกาสให้โรงเรียนพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป  

  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นผลของการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น คณะผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้  

  1. ทำการวิจัยแยกระดับการศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น-ประถมศึกษาตอน

ปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนของแต่ละระดับการศึกษาที่

สามารถนำไปบริหารจัดการและออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

  2. ทำการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคิดของนักเรียน ซึ่ง

รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเพื่อที่จะนำไปใช้เป็น

ข้อมูลในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ต่อไป   

  3. ทำการวิจัยเพื่อผลของการคิดหรือประเมินทักษะการคิดของนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจนว่ารูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนาทักษะการคิดได้ในลักษณะใด มากน้อยอย่างไรและผลของการ

คิดแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร.  
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาเครื่องมือ 

1. ดร.สิริลักษณ์  เฟ่ืองกาญจน์   ที่ปรึกษาสำนักงานพันธกิจการศึกษา   

  2. ดร.ดุษิต  พรหมชนะ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

       โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

  3. ดร.นิรันดร์  ตั้งธีระบัณฑิตกุล   หัวหน้าแผนกวัดผลประเมินผลและวิจัยการศึกษา 

       โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม Focus Group Discussion  

เพื่อระดมสมองออกแบบแนวทางการสอนทักษะกระบวนการคิดและพิจารณารูปแบบร่วมกัน 

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

   
1 ผู้ปกครอง ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสวิทยาลัย 
2 วาที่ ร.ต.หญิง ดารญา ตันตินีรนาท โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
3 นางเกตุอัมพร  มียิ่ง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
4 ผู้ปกครอง ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5 ผู้ปกครอง ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
6 ดร.ดุษิต  พรหมชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
6 ดร.กิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
7 อาจารย์ไพรรุ่ง  งามสมพรพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
8 ผู้ปกครอง ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
9 นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
10 นางอรวรรณ  กัลชาญพิเศษ โรงเรียนรังษีวิทยา 
11 นางพิราวรรณ์  ปวนแดง โรงเรียนรังษีวิทยา 
12 มัคนายก ดร. วิทยา พัฒนวงศ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 
13 นางอรนารถ ฟูญาติ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 
14 ผู้ปกครอง สุภลักษณ์ ไชยสถาน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 
15 ผู้ปกครอง จีราพร วุฒิการณ์ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 
16 นางศรีไพร  โคตะวงษ์ โรงเรียนสืบนทีธรรม 
17 ศาสนาจารย์ ไตรรัตน์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสืบนทีธรรม 
18 ผู้ปกครอง ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ 

 

  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน 
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กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “CCT Thinking Schools in Action” 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 

วันที่  11 - 13 มีนาคม ค.ศ. 2019 ณ ห้องประชุม นีลสัน เฮส์  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

************************************************************************************ 

วันอาทิตย์ท่ี  10  มีนาคม  ค.ศ. 2019  

 

14.00 - 20.00 น. - ผู้เข้ารับการอบรม เดินทางเข้าทีพ่ัก ณ โรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย  

  - อาหารเย็นตามอัธยาศัย (Terminal 21 ช้ัน 5 ) 

วันจันทร์ที่  11  มีนาคม  ค.ศ .2019  

07.00 - 08.00 น. - อาหารเช้า ณ อาคารโภชนาการ   

08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน รับเอกสาร 

08.30 - 09.00 น. - นมัสการพระเจ้าเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เทศนา 

    โดย  ศาสนาจารย์ ดร. สินธุ์  คิมหะจันทร์  ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ  

09.00 - 09.45 น. - กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ 

 - การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายของพันธกิจการศึกษาเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน 

    ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด” โดย ศาสนาจารย์ ดร. สินธุ์  คิมหะจันทร์   

09.45 - 10.00 น. - พัก อาหารว่าง 

10.00 - 12.00 น.   - การบรรยายพิเศษ “การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในศตวรรษท่ี 21” 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศวีร์  สายฟ้า  

    อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12.00 - 13.00 น. - อาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น.  - นำเสนอ “โครงการวิจยัและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคดิ 
    ของโรงเรียนสังกัดมลูนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
    โดย  ดร. กิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ ์โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย 
14.00 - 14.15  น. - พัก อาหารว่าง 

14.15 - 16.00 น. - บรรยายหัวข้อ “How to become thinking school in 21st century” 

    โดย  ดร.ดุษติ  พรหมชนะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั และคณะ 

16.00 - 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

17.30 - 18.30 น. อาหารเย็น  

วันอังคารที่  12  มีนาคม ค.ศ. 2019 

07.00 - 08.00 น. - อาหารเช้า ณ อาคารโภชนาการ   

08.30 - 09.00 น. - นมัสการพระเจ้า  

  - เทศนาโดย  อนุศาสนาจารยด์ารณี  วราเศรษฐ์  อนุศาสกโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

09.00 - 10.30 น. - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “คำถามและการตั้งคำถาม การคิดตามคำสำคัญของตัวช้ีวัด”  

    (ผู้บริหารและครู) โดย  ดร.ดุษิต  พรหมชนะ และคณะ 
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10.30 - 10.45 น. - พัก อาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น.  - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและคำสำคญัเพื่อออกแบบการสอน” (สำหรับครู) 

       และ “การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย / เป้าหมายในการจัดกิจกรรม” (สำหรับผู้บรหิาร) 

    โดย  ดร.ดุษติ  พรหมชนะ และคณะ 

12.00 - 13.00 น. - อาหารกลางวัน  

13.00 - 14.30 น.  - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม 

   ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด” โดย  ดร.ดุษิต  พรหมชนะ และคณะ 

14.30 - 14.45 น. - พัก อาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น. - ฝีกปฏิบัติการ “กำหนดบทบาทผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ และคร”ู  

    โดย  ผู้ปกครอง ดร. สิรลิักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการประจำสำนักงานพันธ 

    กิจการศึกษาฯ และดร.ดุษิต  พรหมชนะ และคณะ 

16.00 - 17.30 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

17.30 - 18.30 น. - อาหารเย็น  

วันพุธที่  13 มีนาคม ค.ศ. 2019 

07.00 - 08.00 น. - อาหารเช้า ณ อาคารโภชนาการ   

08.30 - 09.00 น. - นมัสการพระเจ้า  

 - แบ่งปัน ให้ข้อคิด โดย  ว่าท่ีร้อยตรีสาณรุักษ์  ฟ่องวาริน    

     ผู้อำนวยการสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาคริสตจักรไทย 

09.00 - 10.30 น. - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “เครื่องมอืช่วยคิด (Thinking tool)  

    และรูปแบบการเรยีนรู้โดยใช้ CCT - TS Model”  โดย  ดร.ดุษติ  พรหมชนะ และคณะ 

10.30 - 10.45 น. - พัก อาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น.  - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเขียนแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามแบบ  

     CCT – TS Model” (สำหรับครู)  และ “การออกแบบกิจกรรมสง่เสริมกระบวนการคิด 

                                 ตามแบบ CCT – TS Model” (สำหรับผู้บริหาร) โดย  ดร.ดุษติ  พรหมชนะ และคณะ 

12.00 - 13.00 น. - อาหารกลางวัน  

13.00 - 14.30 น.  - นำเสนอผลงาน  “แผนการเรียนรู้ / แผนกิจกรรม”  การสะท้อนผลและการให้ข้อมลูป้อนกลับ 

    โดย  ดร.ดุษติ  พรหมชนะ และคณะ 

14.30 - 14.45 น. - พัก อาหารว่าง 

14.45 - 15.45 น. - สรุปทบทวน “แผนการดำเนินงานและกระบวนการติดตามผลโครงการวิจัยและพัฒนา 

                                การจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของโรงเรียนสังกัด  

     มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” โดย  ดร. กิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ์   

15.45 - 16.00 น. สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ  โดย  ผู้ปกครอง ดร. สิรลิักษณ์  เฟื่องกาญจน์ 

16.00 - 16.20 น. กล่าวปิดการประชุมสัมมนาฯ   

 มอบเกียรติบัตร และปดิประชุมสมัมนาฯ  
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  - แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำรูปแบบการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

  - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS Model 

 - บันทึกการนิเทศชั้นเรียนที่สอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model 

  - แบบประเมินพฤติกรรมการคิด 

  - แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน 

การนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

คำชี้แจง แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการนำรูปแบบการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยฉบับนี้ 

เป็นเครื่องมือในการติดตามการนำรูปแบบ CCT-TS Model ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 

11-13 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หรือหัวหน้างานฝ่ายวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลขับเคลื่อนการนำรูปแบบฯ ไปใช้ในโรงเรียน 

แบบสอบถามชุดนี้มี 10 ตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ชื่อโรงเรียน ................................................................................................................ .....................  

 ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................................................... 

 ตำแหน่งงาน .................................................................................................................. .................

 อายุ ............................................................ ปี อายุการทำงาน .................................................. ปี 

 หมายเลขโทรศัพท์ ...................................... e-mail …………………………………………………............ 

ตอนที่ 2 การวางแผนการนำรูปแบบฯ ไปใช ้    

  หลังจากการอบรมสัมมนาแล้ว ทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการอย่างไร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 3 การคัดเลือกครูผู้สอน     

  1. โรงเรียนฯ มีแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อนำรูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างไร  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
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  2. จำนวนครูผู้สอนของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้นำรูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 
ปฐมวัย 

ระดับ
ประถมศึกษ

า 1-3 

ระดับ
ประถมศึกษ

า 4-6 

ระดับ 
มัธยมศึกษา 

1-3 

ระดับ 
มัธยมศึกษา 

4-6 
     

ภาษาไทย      

คณิตศาสตร์      
วิทยาศาสตร์      

สังคมศึกษา ฯ       

สุขศึกษาและพลศึกษา      
ศิปละ      

การงานอาชีพ      
ภาษาต่างประเทศ      

อ่ืน ๆ       

รวม      

รวมจำนวนครผู้สอนทั้งหมด .......................................... คน 

ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน    

  โรงเรียนฯ กำหนดแนวทางให้ครูผู้สอนนำรูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 5 การนิเทศและติดตาม  

   โรงเรียนฯ มีแนวทางการนิเทศและติดตามการนำรูปแบบฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างไร  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 6 การสนับสนุน   

   โรงเรียนฯ ให้การสนับสนุนครูผู้สอนในการนำรูปแบบฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างไร  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 

 

ตอนที่ 7 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

  โรงเรียนฯ มีแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการนำรูปแบบฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอน

อย่างไร  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
........................................................................................................................................……….........
.................................................................................................................................................……… 

 

 

ตอนที่ 8 การพัฒนาครูผู้สอน  

  โรงเรียนฯ มีการพัฒนาครูผู้สอนที่นำรูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................……… 
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ตอนที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

  1. ความคิดเห็นต่อการนำรูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ตอนที่ 10 ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียน 

  โรงเรียนฯ มีปฏิทินการดำเนินงานอย่างไร (ส่งเป็นเอกสารแนบ) 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
โปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนมายัง 

สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS Model 

ชื่อครูเจ้าของแผน .......................................................... รายวิชา.......................... ระดับชั้น.......................... 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........แผนการสอนที่......เร่ือง............................ จำนวนคาบ........... วันที่ใช้สอน ............................ 
ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

   

1 ส่วนนำของแผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน     
2 ระบุมาตรฐานฯและตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรกำหนดได้ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน     
3 ระบุสาระสำคัญได้สอดคล้องกับสาระฯ มาตรฐานฯ และตัวชี้วัด     
4 ระบุชิ้นงาน/ภาระงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม      
5 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับสาระฯ และมาตรฐานฯ แต่ละขั้นตอนมี

รายละเอียดชัดเจนสอดคล้องกับขั้นตอนของรูปแบบฯ และตามลำดับของการเรียนรู้ 
    

6 กิจกรรมการเรียนการสอนมีการส่งเสริมพฤติกรรมการคิด การใช้คำสำคัญตาม
ขั้นตอนของรูปแบบฯ ได้อย่างชัดเจน เหมาะสม 

    

7 กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิด กลา้คิด กล้าแสดงออก 
กล้าตัดสินใจสามารถสรุปความรู้ ความคิดและสะท้อนความคิดของตนเอง 

    

8 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง  
ส่งเสริมนักเรียนในด้านความพยายาม มุง่มั่น อดทนในการหาหลักฐาน/เหตุผลและพิสูจน์  

    

9 จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์และประเมินการเรียนรู้ของตนเอง     
10 กำหนดสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม      
11 กำหนดวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ถูกตอ้ง เหมาะสม ครบถ้วน     
12 แผนฯ มีสภาพเรียบร้อย ภาษาดี (ถูกต้อง-อ่านง่าย-เข้าใจ) ส่งตามเวลาท่ีกำหนด     

ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ CCT-TS Model 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหต ุ

   

1 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสยั : มีการใช้คำถามและกจิกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แรงบันดาลใจและชวนสงสัย ใคร่รู้  

    

2 ขั้นร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู ้: นักเรียนได้ตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัย หรอืประเด็นใคร่
รู้ เลือกหัวขอ้ที่สนใจแล้วรว่มกันกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 

    

3 ขั้นสืบเสาะและสรา้งความคดิเป็นของตนเอง : นักเรียนได้ลงมือสืบเสาะ ค้นคว้าข้อมูล สรุป
ประเด็นสำคัญ และสร้างความคิดเป็นของตนเอง 

    

4 ขั้นคิดคู่/คิดกลุ่ม/คดิทั้งชั้นเรยีน : นกัเรียนมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ โดยการคิดเป็นคู่/กลุ่ม 
/ทั้งชั้นเรียน   

    

5 ขั้นนำความรู้ไปใช้ในสถานการณใ์หม่ : นักเรียนนำข้อสรุปจากกลุ่มมาพจิารณาใคร่ครวญ
สร้างเป็นความคิดหลักของตนเอง นำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และสรุปสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ 

    

6 ขั้นสะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน: นักเรียนเขยีนสะท้อนคิดของตนเอง 
ประเมินตนเอง ระบุสิ่งที่ทำได้ดี-สิ่งที่ยังทำไม่ได้ดี และจะปรับปรุงอยา่งไร 

    

รวมคะแนนทั้งหมด .......... คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ระดบั   1   2   3   4   5   ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน 
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คำอธิบายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS Model  
  - แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CCT-TS Model ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ CCT Thinking School in Action ของสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ผู้ประเมินคือฝ่ายวิชาการของโรงเรียนหรือผู้ที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียนมอบหมาย 
ใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินความสามารถในการนำรูปแบบฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอน
และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ   
  - แบบประเมินฯ ตอนที่ 1 จะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ว่ามีการ
ระบุ/กำหนดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน เหมาะสม ครบถ้วนตามที่กำหนด มีทั้งหมด 12 ข้อ แต่ละข้อพิจารณา
คุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  
   ระดับ 1 ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  
   ระดับ 2 ครบถ้วน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและถูกต้อง   
   ระดับ 3 ครบถ้วน มีความถูกต้องและเหมาะสมทั้งหมด 

  - แบบประเมินฯ ตอนที่ 2 จะพิจารณาจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดตาม
ขั้นตอนของรูปแบบฯ ทั้ง 6 ขั้นตอน โดยพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องตามขั้นตอนของรูปแบบ
ฯ และความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุผลในแต่ละขั้นตอน มีทั้งหมด 6 ข้อ แต่ละข้อพิจารณา
คุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ      
   ระดับ 1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เหมาะสม หรือมีความเป็นไปได้น้อย  
   ระดับ 2 มีความเหมาะสม ครบถ้วน มีความสอดคล้อง และมีความเป็นไปได้บ้าง   
   ระดับ 3 มีความเหมาะสม ครบถ้วน มีความสอดคล้อง และมีความเป็นไปได้สูง  
  ผลการประเมินจะแบ่งเป็น  
   1. คุณภาพของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (12x3) น้ำหนักคะแนน 36 คะแนน 
  2. คุณภาพของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (6x3x2) น้ำหนัก 36 คะแนน  
   การประเมินคุณภาพโดยรวมของแผนการจัดการเรียนรู้ จะให้น้ำหนักของการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 2 เท่า (6X3x2) คือ 36 คะแนน รวมกับคะแนนคุณภาพของการจัดการ
แผนการจัดการเรียนรู้ 36 คะแนน รวมทั้งหมดเท่ากับ 72 คะแนน และมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

   คะแนน 1-17 ระดับ 1 ต้องปรับปรุงอย่างมากหรือเกือบทั้งหมด  
   คะแนน 18-35 ระดับ 2 ยังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุง   
   คะแนน 36-48 ระดับ 3 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีคุณภาพในระดับพอใช้ 
  คะแนน 49-60 ระดับ 4 มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคุณภาพในระดับดี  
   คะแนน  61-72 ระดับ 5 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีคุณภาพในระดับดีมาก 
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บันทึกการนิเทศชั้นเรียนที่สอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model 

ชื่อครูผู้สอน ....................................................................... รายวิชา .............................................. ชั้น ................... 

วันเดือนปีที่สอน ................................................ คาบท่ีสอน ...................................... ห้องเรียนท่ีสอน  ................... 

เวลา ................................. ถึง ................................... ผู้สังกต ................................................................................... 

ประเด็นพิจารณาในการนิเทศการสอนในชั้นเรียน ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

   

1. การเตรียมความพร้อม : มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนอย่าง
เหมาะสม นักเรียนมีความพร้อมและกระตือรือร้นในการเรียน 

    

2. การนำเข้าสู่บทเรียน : มีการชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน มีการสรุป/ทบทวน ความรู้เดิม 
นักเรียนสามารถสรุปทบทวน/หรือเชื่อมโยงกับความรู้เดิมได้ 

    

3. การจัดกิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู ้อย่างครบถ้วน
สอดคล้องกับขั้นตอนของรูปแบบฯ และ/หรือสามารถปรับ/เปลี่ยนกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความสามารถบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

 3.1 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัย : มีการใชค้ำถามและกิจกรรมท่ีกระตุ้นการคิด 
นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความสงสัย ใคร่รู้  

    

 3.2 ขั้นร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ : นักเรียนได้ต้ังข้อสังเกต ข้อสงสัย หรือ
ประเด็นใคร่รู้ เลือกหัวข้อท่ีสนใจและกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน 

    

 3.3 ขั้นสืบเสาะและสร้างความคิดเป็นของตนเอง : นักเรียนลงมือสืบเสาะ ค้นคว้าข้อมูล 
สรุปได้ประเด็นสำคัญ และสร้างความคิดเป็นของตนเองได้ 

    

 3.4 ขั้นคิดคู่/คิดกลุ่ม/คิดทั้งชั้นเรียน : นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นในชั้นเรียน โดยการคิดเป็นคู่/กลุ่ม/ท้ังชั้นเรียน    

    

 3.5 ขั้นนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ : นักเรียนนำข้อสรุปจากกลุ่มมาพิจารณา
ใคร่ครวญสร้างเป็นความคิดหลักของตนเอง นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และสามารถ
สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ 

    

 3.6 ขั้นสะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกัน: นักเรียนเขียนสะท้อนคิดของตนเอง 
ประเมินตนเอง ระบุส่ิงที่ทำได้ดี-สิ่งท่ียังทำไม่ได้ดี และจะปรับปรุงอย่างไร 

    

4. การส่งเสริมพฤติกรรมการคิด : นักเรียนแสดงพฤติกรรมการคิดในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และมีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

    

5. การประเมิน : วัดและประเมินความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ท่ีเหมาะสม นักเรียนได้รับการประเมินและได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างทั่วถึง 

    

6. การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ : มีการใช้สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม นักเรียนให้ความสนใจและเกิดการเรียนรู้ 

    

7. การดูแลจัดการชั้นเรียน : นักเรียนยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน นักเรียนได้รับ
การดูแล-ช่วยหลือ-กระตุ้น-จูงใจและเสริมแรงทางบวกอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง  

    

8. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : ด้านกายภาพ 
(สภาพชั้นเรียน) และด้านจิตวิทยา (บรรยากาศของชั้นเรียน) 

    

9. บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู : ครูมีกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง อารมณ์ การใช้คำพูด การ
แต่งกาย และพฤติกรรมการสอนท่ีเหมาะสม 

    

รวมคะแนนทั้งหมด     
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1. ครูผู้สอนสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

2. จุดเด่นของการจดัการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พัฒนาต่อยอด 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

สรุปผลการนิเทศ   

  ระดับคุณภาพการสอนของครู    ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   ระดับ 4   ระดับ 5  

 

         ลงช่ือ ...................................................... ผู้รับการนิเทศ ลงช่ือ ...................................................... ผู้นเิทศ 

                (........................................................)                              (........................................................) 

หมายเหตุ    

  วิธีพิจารณา ทั้งหมดมี 15 ข้อ (1-9+3.1-3.6) แต่ละข้อมีระดับคุณภาพ 3 ระดับรวมเป็นคะแนนเต็ม 45 

คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้มาเทียบเกณฑ์การแปลผลที่กำหนด  

ได้ 1-11 คะแนน    
ได้ 12-22 คะแนน   
ได้ 23-30 คะแนน   
ได้ 31-38 คะแนน 
ได้ 39 คะแนนขึ้นไป   

ระดับ 1  หมายถึง ครูยังขาดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ระดับ 2  หมายถึง ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เหมาะสมบางส่วน 
ระดับ 3  หมายถึง ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมในระดับพอใช้ 
ระดับ 4  หมายถึง ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมในระดับดี 
ระดับ 5  หมายถึง ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมในระดับดีมาก 
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แบบประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ 

ชื่อ-สกุล ................................................................................... ชั้น .............................. เลขที่ ..................... 

รายวิชา .......................................................................... วันเดือนปีที่ประเมิน .............................................. 

 
 พฤติกรรมที่ประเมิน ระดับพฤติกรรมที่

ปรากฏ 

1 2 3 4 5 

1 สืบค้นแล้วสรุปประเด็นเป็นความคิดของตนเองอย่างรอบคอบไมร่ีบตัดสินใจ      

2 กำหนดประเด็นสำคัญ/หัวข้อของเรื่องได้ชัดเจน      

3 กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้ครอบคลุม สอดคล้องกับเรื่องท่ีสนใจ      

4 สามารถจัดกระทำข้อมูลอยา่งเป็นระบบ (เปรยีบเทียบ/เชื่อมโยง/หาความสัมพันธ์)      

5 สามารถอธิบายผลการจดักระทำข้อมูลได ้      

6 สามารถระบุปรากฏการณห์รือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหมไ่ด้      

7 สามารถแสวงหาข้อมลูประกอบอย่างมีเหตมุีผล      

8 สามารถเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่กิดขึ้นในสถานการณ์ใหมไ่ด้อย่างชัดเจน      

9 สามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะท่ีได้จากสถานการณ์เดิมไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้      

10 สามารถสรปุและสรา้งความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้      

11 มีความมุ่งมั่นในการหาเหตุผลที่จะนำมาประกอบการอภิปราย/อธิบาย      

12 มีความสนใจในมมุมองที่แตกต่าง      

13 มีใจกว้างยอมรับฟังความคดิเห็นของเพื่อนในกลุ่ม      

14 มีความกล้าคิดและกลา้แสดงออกในการอภิปรายกลุม่      

15 สามารถพิจารณาข้อมูลทีไ่ดม้าอยา่งรอบคอบก่อนจะตัดสินใจนำเสนอ      

16 สามารถสรปุและนำเสนอประเด็นสำคัญได้ชัดเจน      

17 มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น สนใจในการเรียนรู ้      

18 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม      

19  สามารถเขียนและสะท้อนการคิดของตนเองได้อย่างสมเหตสุมผล      

20 สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได ้      

รวมคะแนนพฤติกรรมที่ปรากฏ      

คะแนนเฉลี่ยรวมของพฤตกิรรมที่ปรากฏ  

บันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ 

ชื่อ-สกุล ................................................................................... ชั้น ..................... ......... เลขที่ ..................... 

รายวิชา .......................................................................... วันเดือนปีที่ประเมิน ..................... ......................... 

 
 พฤติกรรมที่ประเมิน ระดับพฤติกรรมที่

ปรากฏ 

1 2 3 4 5 

1 สามารถสืบค้นแล้วสรุปประเด็นเปน็ความคิดของตนเองอย่างรอบคอบไม่รีบตัดสินใจ      

2 สามารถกำหนดประเด็นสำคญั/หวัข้อของเรื่องได้ชัดเจน      

3 สามารถกำหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ได้ครอบคลุม สอดคล้องกับเรือ่งที่สนใจ      

4 สามารถจัดกระทำข้อมูลอยา่งเป็นระบบ (เปรยีบเทียบ/เชื่อมโยง/หาความสัมพันธ์)      

5 สามารถอธิบายผลการจดักระทำข้อมูลได ้      

6 มีความมุ่งมั่นในการหาเหตุผลที่จะนำมาประกอบการอภิปราย/อธิบาย      

7 สามารถเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่กิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งชัดเจน      

8 สามารถสรา้งความสมัพันธ์ของเรือ่งที่สืบสอบได้      

9 สามารถสรปุและสรา้งความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจขึ้นมาใหม่      

10 สามารถแสวงหาข้อมลูประกอบอย่างมีเหตมุีผล      

11 มีความสนใจในมมุมองที่แตกต่าง      

12 มีใจกว้างยอมรับฟังความคดิเห็นของเพื่อนในกลุ่ม      

13 มีความกล้าคิดและกลา้แสดงออกในการอภิปรายกลุม่      

14 สามารถพิจารณาข้อมูลทีไ่ดม้าอยา่งรอบคอบก่อนจะตัดสินใจนำเสนอ      

15 มีความสนใจในกิจกรรมที่กำหนดให้      

16 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม      

17 สามารถสรปุและนำเสนอประเด็นสำคัญได้ชัดเจน      

18 สามารถนำเอาสิ่งทีไ่ด้เรียนรูไ้ปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด ้      

19  สามารถเขียนและสะท้อนการคิดของตนเองได้อย่างสมเหตสุมผล      

20 สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได ้      

รวมคะแนนพฤติกรรมที่ปรากฏ      

คะแนนเฉลี่ยรวมของพฤตกิรรมที่ปรากฏ  

บันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ชื่อ-สกุล ................................................................................... ชั้น .............................. เลขที่ ..................... 

รายวิชา .......................................................................... วันเดือนปีที่ประเมิน .............................................. 

 
 พฤติกรรมที่ประเมิน ระดับพฤติกรรมที่

ปรากฏ 

1 2 3 4 5 

1 สามารถกำหนดประเด็นสำคญั/หวัข้อของเรื่องได้ชัดเจน      

2 สามารถกำหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ได้ครอบคลุม สอดคล้องกับเรือ่งที่สนใจ      

3 สามารถสืบค้นแล้วสรุปประเด็นเปน็ความคิดของตนเองอย่างรอบคอบไม่รีบตัดสินใจ      

4 สามารถจัดกระทำข้อมูลอยา่งเป็นระบบ (เปรยีบเทียบ/เชื่อมโยง/หาความสัมพันธ์)      

5 สามารถพิจารณาข้อมูลทีไ่ดม้าอยา่งรอบคอบก่อนจะตัดสินใจนำเสนอ      

6 สามารถสรปุและสรา้งความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจขึ้นมาใหม่      

7 สามารถอธิบายผลการจดักระทำข้อมูลได ้      

8 สามารถขยายกรอบความคิดเดิม ๆ จนได้ความคิดที่หลากหลาย      

9 สามารถประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ได้อยา่งเหมาะสมและมีเหตุมีผล      

10 สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยการคิดอย่างมีเหตผุลและคดิถูกทาง      

11 เสนอคำตอบหรือทางเลือกที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลได้      

12 มีความมุ่งมั่นในการหาเหตุผลที่จะนำมาประกอบการอภิปราย/อธิบาย      

13 สามารถเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่กิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งชัดเจน      

14 สามารถแสวงหาข้อมลูประกอบไดอ้ย่างมีเหตุมผีล      

15 สามารถนำเอาสิ่งทีไ่ด้เรียนรูไ้ปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้      

16 มีความกล้าคิดและกลา้แสดงออกในการอภิปรายกลุม่      

17 สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได ้      

18 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม      

19  มีใจกว้างยอมรับฟังความคดิเห็นของเพื่อนในกลุ่ม      

20 สามารถเขียนและสะท้อนการคิดของตนเองได้อย่างสมเหตสุมผล      

รวมคะแนนพฤติกรรมที่ปรากฏ      

คะแนนเฉลี่ยรวมของพฤตกิรรมที่ปรากฏ  

บันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

ชื่อ-สกุล ................................................................................... ชั้น .............................. เลขที่ ..................... 

รายวิชา .......................................................................... วันเดือนปีที่ประเมิน .............................................. 

 
 พฤติกรรมที่ประเมิน ระดับพฤติกรรมที่

ปรากฏ 

1 2 3 4 5 

1 สามารถกำหนดประเด็นสำคญั/หวัข้อของเรื่องได้ชัดเจน      

2 สามารถกำหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ได้ครอบคลุม สอดคล้องกับเรือ่งที่สนใจ      

3 สามารถสืบค้นแล้วสรุปประเด็นเปน็ความคิดของตนเองอย่างรอบคอบไม่รีบตัดสินใจ      

4 สามารถจัดกระทำข้อมูลอยา่งเป็นระบบ (เปรยีบเทียบ/เชื่อมโยง/หาความสัมพันธ์)      

5 สามารถอธิบายผลการจดักระทำข้อมูลได ้      

6 สามารถขยายกรอบความคิดเดิม เกิดความคิดที่หลากหลายและนำไปใช้สร้างสิ่งใหม ่      

7 สามารถประเมินและคัดเลือกความคิดที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้สร้างสิ่งใหม ่      

8 สามารถสรา้งสิ่งใหม่ท่ีเป็นความคดิต้นแบบที่ใช้การได้ดีและได้ผลดกีว่าเดิม      

9 สามารถนำเสนอและอธิบายสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นได ้      

10 มีความมุ่งมั่นในการหาเหตุผลที่จะนำมาประกอบการอภิปราย/อธิบาย      

11 สามารถเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่กิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งชัดเจน      

12 สามารถแสวงหาข้อมลูประกอบอย่างมีเหตมุีผล      

13 สามารถพิจารณาข้อมูลทีไ่ดม้าอยา่งรอบคอบก่อนจะตัดสินใจนำเสนอ      

14 สามารถนำเอาสิ่งทีไ่ด้เรียนรูไ้ปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้      

15 มีความกล้าคิดและกลา้แสดงออกในการอภิปรายกลุม่      

16 สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได ้      

17 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม      

18 มีความสนใจในมมุมองที่แตกต่าง      

19  มีใจกว้างยอมรับฟังความคดิเห็นของเพื่อนในกลุ่ม      

20 สามารถเขียนและสะท้อนการคิดของตนเองได้อย่างสมเหตสุมผล      

รวมคะแนนพฤติกรรมที่ปรากฏ      

คะแนนเฉลี่ยรวมของพฤตกิรรมที่ปรากฏ  

บันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา 

ชื่อ-สกุล ................................................................................... ชั้น .............................. เลขที่ ..................... 

รายวิชา .......................................................................... วันเดือนปีที่ประเมิน .............................................. 

 
 พฤติกรรมที่ประเมิน ระดับพฤติกรรมที่

ปรากฏ 

1 2 3 4 5 

1 สามารถกำหนดประเด็นสำคญั/หวัข้อของเรื่องได้ชัดเจน      

2 สามารถกำหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ได้ครอบคลุม สอดคล้องกับเรือ่งที่สนใจ      

3 สามารถสืบค้นแล้วสรุปประเด็นเปน็ความคิดของตนเองอย่างรอบคอบไม่รีบตัดสินใจ      

4 สามารถจัดกระทำข้อมูลอยา่งเป็นระบบ (เปรยีบเทียบ/เชื่อมโยง/หาความสัมพันธ์)      

5 สามารถพิจารณาข้อมูลทีไ่ดม้าอยา่งรอบคอบก่อนจะตัดสินใจนำเสนอ      

6 สามารถสรปุและสรา้งความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจขึ้นมาใหม่      

7 สามารถอธิบายผลการจดักระทำข้อมูลได ้      

8 สามารถทำความเข้าใจปญัหาและระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข      

9 สามารถขยายกรอบความคิดเดิม ๆ จนได้ความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย      

10 สามารถสรา้งแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหาย      

11 สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยการคิดอย่างมีเหตผุลและคดิถูกทาง      

12 สามารถวางแผนออกแบบแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์และหลักการอย่างมีเหตผุล      

13 สามารถดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนพร้อมกับมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ       

14 สามารถสรปุผลการแก้ปญัหาได้อย่างสมเหตุสมผลและได้แนวทางแก้ปัญหา      

15 มีความมุ่งมั่นในการหาเหตุผลที่จะนำมาประกอบการอภิปราย/อธิบาย      

16 สามารถนำเอาสิ่งทีไ่ด้เรียนรูไ้ปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้      

17 มีความกล้าคิดและกลา้แสดงออกในการอภิปรายกลุม่      

18 สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได ้      

19  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม      

20 สามารถเขียนและสะท้อนการคิดของตนเองได้อย่างสมเหตสุมผล      

รวมคะแนนพฤติกรรมที่ปรากฏ      

คะแนนเฉลี่ยรวมของพฤตกิรรมที่ปรากฏ  

บันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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คำชี้แจงการใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดของนักเรียน 
  เพื่อให้การประเมินพฤติกรรมการคิดของนักเรียน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จึงขอขีแ้จงวิธีการใช้แบบประเมินในการประเมินพฤตกิรรมการคิดตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกแบบประเมิน 
  1. แบบประเมินพฤติกรรมการคิด มีทั้งหมด 5 ชุด ให้ครูผู้สอนเลือกใช้เฉพาะชุดทีส่อดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐานและตัวชี้วัดทีท่ำการสอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS นั่นคือ ดูวา่แผนการสอนนั้น
ส่งเสริมพฤติกรรมการคิดแบบใดใน 5 แบบที่กำหนดไว้ โดยไมจ่ำเป็นต้องใชทุ้กชุด อาจเลือกใช้เป็นบางชุด หรือ
อาจเลือกชุดที่เหมาะสมทีสุ่ดเพียงชุดเดียวก็ได้ 
  2. ประเมินพฤติกรรมการคิดของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินที่เลือก เพียงครั้งเดียว โดยประเมนิในช่วง
ท้ายของการเรียนการสอนของแผนการสอนสุดทา้ย หรือหลังจากสิ้นสุดการสอนแล้ว  
  3. ให้ครูที่อยู่ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS ทุกคน นำไปประเมินนักเรียนทุกคน
ที่เรียนจากแผนการสอนตามรปูแบบ CCT-TS ที่ครูแต่ละคนทำการสอน  
กรณีตัวอย่าง โรงเรียน A มีครูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS จำนวน 35 คน ปรากฎว่าในจำนวนนี้
เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิด ดังนี้   
   ครู 9 คน เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมการนำไปใช้ เก็บจากนักเรียน 16 ห้อง จำนวน 640 คน   
 ครู 12 คน เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ เก็บจากนักเรียน 30 ห้อง จำนวน 1,200 
คน   
  ครู 6 คน เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เก็บจากนักเรียน 10 ห้อง จำนวน 
400 คน   
  ครู 3 คน เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ เก็บจากนักเรียน 6 ห้อง จำนวน 240 คน 
  ครู 5 คน เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา เก็บจาก 9 ห้อง นักเรียนจำนวน 360 คน 
  **** จำนวนนักเรียนที่ถูกประเมินขึ้นอยู่กับจำนวนห้องเรียนที่ครูแต่ละคนสอน  
  ****แบบประเมินพฤติกรรมการคิดแต่ละแบบอาจถูกนำไปใช้ประเมินในจำนวนที่ต่างกัน (ตามจำนวน
นักเรียน)  
  **** นักเรียนห้องที่เรียนกับครูที่สอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS มีโอกาสถูกประเมินมากกว่า 1 คร้ัง นั่นคือ 
จากตัวอย่างนี้ จะมีนักเรียนที่ถูกประเมิน 71 ห้องเรียน จำนวน 2,840 คน ในจำนวนนี้อาจมีนักเรียนบางห้องที่มี
ครูที่เข้าร่วมโครงการ CCT-TS หลายคนเข้าสอน นักเรียนก็อาจถูกประเมินจากครูมากกว่า 1 คน และอาจถูก
ประเมินพฤติกรรมการคิดมากกว่า 1 แบบขึ้นอยู่กับแผนการสอนของครูแต่ละคนว่าเน้นพัฒนาการคิดแบบใด 
ขั้นที่ 2 ทำการประเมินนักเรียน 

  1. ครูผู้สอนทำการประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการคิดที่เลือก โดยการสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนที่ทำการประเมิน พิจารณาตามความถี่ที่ปรากฎหรือคุณภาพของพฤติกรรมที่ปรากฎแล้วให้คะแนนตาม

เกณฑ์ดังนี ้

    1 = ไม่ปรากฎหรือน้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด    
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  2. ในกรณีที่ครูทำการสอนหลายคร้ัง/หลายแผนและมีเปา้หมายการคิดคนละแบบ ครูอาจใช้แบบ

ประเมินมากกว่า 1 แบบก็ได้ในการประเมินนักเรียนแต่ละคน (ในทุกห้องที่สอน)  

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบประเมิน 

  1. หลังการประเมิน ให้ครูผู้สอนรวมคะแนนพฤติกรรมที่ปรากฎของนักเรียนแต่ละคน แล้วคำนวณหา

คะแนนเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่ปรากฏของนักเรียนเป็นรายคน (นำคะแนนของทุกข้อมารวมกัน÷20) จากนั้นให้

แปลผลจากคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ออกมาเป็นระดบัพฤติกรรมการคิด ดังนี้    

   ค่าเฉลี่ย 1.0-1.49     ได้ระดับ 1 = น้อยทีสุ่ด  

   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49   ได้ระดับ 2 = น้อย  

   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   ได้ระดับ 3 = ปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49   ได้ระดับ 4 = มาก  

   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.0    ได้ระดับ 5 = มากทีสุ่ด     

  2. ครูสรุปผลการประเมินวา่ นักเรียนที่ครูสอนทั้งหมดมีพฤติกรรมการคิด...(แต่ละแบบ)...อยู่ในระดับ

ใดบ้าง และเป็นจำนวนเท่าใด ลงในตารางดังนี้   

ตัวอย่าง ครู A สอนนักเรียน 3 ห้อง จำนวน 120 คน ทำการวดัพฤติกรรมการคิด 2 แบบ คือวัดพฤติกรรมการนำ

ความรู้ไปใชท้ั้ง 3 ห้อง แต่วัดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์เพียง 2 ห้องจำนวนนักเรียน 60 คน ปรากฎผล ดังนี้ 

ผลการประเมินพฤติกรรมการคิดจากการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS Model 
ชื่อครูผู้สอน ................................................... สอนวิชา ........................................................................... 
ระดับชั้น .......................................................... จำนวนนักเรียนที่ประเมิน….3…. ห้อง จำนวน…120… คน 
ผลการ
ประเมิน 

พฤติกรรมการ
นำความรู้ไปใช้ 

พฤติกรรมการ
คิดวิเคราะห์ 

พฤติกรรมการ
คิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

พฤติกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมการ
คิดแก้ปัญหา 

ระดับ 1 18 8 - - - 
ระดับ 2 28 12 - - - 
ระดับ 3 43 20 - - - 
ระดับ 4 20 14 - - - 
ระดับ 5 11 6 - - - 

รวม 120 60 - - - 
 

 3. ครูส่งตารางผลการประเมินพฤติกรรมการคิด ให้ฝ่ายวิชาการ  

  4. ฝ่ายวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินของครูแต่ละคนจากแต่ละระดับการศึกษา เพื่อนำไปใช้

สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานต่อไป. 
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คำชี้แจงการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model จากผู้เกี่ยวข้อง 

   เพื่อให้การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จึงขอชี้แจงรายละเอียดของการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  
1. ผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model มีทั้งหมด 4 ชุด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้   
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับผู้บริหาร ผู ้ตอบคือ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนผู้ตอบ 1 คน  
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับฝ่ายวิชาการ ผู้ตอบคือ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ให้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ 1 คน   
 ชุดที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับครูผู ้สอน ผู ้ตอบคือ 
ครูผู้สอนที่อยู่ในโครงการ CCT-TS ที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนทุกคน จำนวนผู้ตอบตาม
จำนวนครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอน   
  ชุดที ่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับนักเรียน ผู ้ตอบคือ 
นักเรียนที่เรียนจากแผนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS โดยให้ครูผู้สอนทุกคนที่อยู่ในโครงการฯ ที่นำรูปแบบ 
CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอน สุ่มเลือกนักเรียนที่สอนมาตอบแบบสอบถามจำนวน 10 คน (แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 
3 คน ปานกลาง 4 คนและกลุ่มอ่อน 3 คน) ดังนั้นจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจะเท่ากับ จำนวนครูที่นำ
รูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนx10 เช่น ถ้ามีครูที่นำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้สอนจำนวน 32 คน จำนวนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนจะเท่ากับ 320 ชุด  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามฯ      
      หลังจากตอบแบบสอบถามฯ ให้เก็บรวบรวมมาดำเนินการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล ดังนี้  
  2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ดำเนินการดังนี้  
   2.1.1 ตอนที่ 1 ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารมาสรุปและนำเสนอ
ทั้งหมด เนื่องจากมีผู้ตอบเพียงคนเดียวจึงไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2.1.2 ตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 5 ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารมานำเสนอ
ทั้งหมด  
  2.2 ความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ ดำเนินการดังนี้  
   2.2.1 ตอนที่ 1 ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการมาสรุปและนำเสนอ
ทั้งหมด เนื่องจากมีผู้ตอบเพียงคนเดียวจึงไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2.2.2 ตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 5 ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการมา
นำเสนอทั้งหมด   
  2.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ดำเนินการดังนี้  
   2.3.1 ตอนที่ 1 รวบรวมแบบสอบถามจากครูทุกคน (ที่สอนโดยใช้รูปแบบ CCT-TS ในปี



131 
 

การศึกษา 2562) นำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำเสนอในรูปตาราง (ด้านล่าง) ในช่องค่าเฉลี่ย
คือคะแนนเฉลี่ยจากครูทุกคน ในช่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากครทูุก
คน ในช่องแปลผลให้ใช้เกณฑ์การแปลผล ดังนี้      

    ค่าเฉลี่ย 1.0-1.49   = น้อยที่สุด  
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  = น้อย  
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  = ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  = มาก  
    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.0   = มากที่สุด 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการนำรปูแบบ CCT-TS ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนจำนวน ..(ระบุ).. คน  

ความคิดเห็นจากการนำรูปแบบ CCT-TS  
ไปใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปล 
ผล 

1 โรงเรียน/ฝ่ายวิชาการให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือครูในการนำรปูแบบ 
CCT-TS ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับใด 

   

2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการ
สอนระดับใด 

   

3 การออกแบบการเรียนการสอนสอนตามรูปแบบ CCT-TS มีความยากใน
ระดับใด 

   

4 ท่านเห็นว่าการใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนาการคิดของนักเรยีนได้ใน
ระดับใด 

   

5 นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือรน้ หรือร่วมมือในกิจกรรมของช้ันเรียนใน
ระดับใด 

   

6 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนของท่านในระดับใด 

   

     2.3.2 ตอนที่ 2 นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่ครูส่วนใหญ่ดำเนินการ  

   2.3.3 ตอนที่ 3 นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่ครูส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น 

   2.3.4 ตอนที่ 4 นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่ครูส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น 

   2.3.5 ตอนที่ 5 นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่ครูส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น 

  2.4 ความคิดเห็นของนักเรียน ดำเนินการดังนี ้  
   2.4.1 ตอนที่ 1 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียนทุกคน นำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้วนำเสนอในรูปตารางดังนี้ ในช่องค่าเฉลี่ยคือคะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนทุกคน ในช่องส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากนักเรียนทุกคน ในช่องการแปลผลให้ใช้เกณฑ์การแปลผล 
ดังนี้      
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    ค่าเฉลี่ย 1.0-1.49   = น้อยที่สุด  
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  = น้อย  
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  = ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  = มาก  
    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.0   = มากที่สุด 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนของครูจากนักเรียนจำนวน ....(ระบุ)....คน 

ความคิดเห็นจากการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS  
ของครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 

 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปล 
ผล 

1 ครูชี้แจงจุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ทุกครั้งท่ีสอน    

2 ครูใช้คำถามและกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยูเ่สมอ    
3 กิจกรรมในช้ันเรยีนมีความหลากหลาย แปลกใหม่ สนุกสนาน น่าสนใจอยู่

เสมอ 
   

4 ครูใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แปลกใหม่ น่าสนใจอยู่
เสมอ 

   

5 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสยัให้กับนักเรียน    
6 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการเรยีนรู้ของ

ตนเองได ้
   

7 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยให้นักเรียนสามารถสืบเสาะและสร้างความคิดเป็น
ของตนเอง 

   

8 การคิดเป็นคู่/การคิดเป็นกลุ่ม/การคิดทั้งช้ันเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรยีนได้ดีขึ้น 

   

9 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม ่

   

10 กิจกรรมสะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรปุร่วมกัน ช่วยให้นักเรยีน
สามารถสรา้งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเข้าใจเนื้อหาบทเรียนดีขึน้ 

   

11 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยพัฒนาการคิดของนักเรียนใหด้ีขึ้นได้ในระดบัใด    
12 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน

วิชานี้ระดับใด 
   

    2.4.2 ตอนที่ 2 นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่นักเรียนส่วนใหญ่เสนอแนะ.   

 

 หมายเหตุ ขอให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้เรียบร้อย เพื่อที่จะนำข้อมูลไปสรุปและรายงานผล

การดำเนินงานต่อไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับผู้บริหาร 

ชื่อผู้ตอบ ................................................................. ตำแหนง่ ....................ผู้อำนวยการโรงเรียน................. 

โรงเรียน ........................................................................................................................................................ 

คำชี้แจง พิจารณาข้อความแล้วเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  

            ระดับ 1 = น้อยที่สุด, ระดับ 2 = น้อย, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 4 = มาก, ระดบั 5 = มากที่สุด 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน 

ความคิดเห็นจากการดำเนินงานของโรงเรียน 
ในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในปีการศึกษา 2562 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1 ท่านเห็นว่าการใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนานักเรียนได้ในระดับใด      

2 ท่านเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดสูงขึ้นในระดับใด      
3 ฝ่ายวิชาการสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ใน

โรงเรียนใหเ้กิดผลได้ในระดับใด 
     

4 ท่านเห็นว่าครผูู้สอนมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรยีนการสอนที่
ส่งเสริมการคิดได้สูงขึ้นในระดับใด 

     

5 ท่านเห็นว่าครผูู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคิด 
ในช้ันเรียนไดสู้งขึ้นในระดับใด 

     

6 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS มาใช้ในการจัดการเรยีน
การสอนในโรงเรียนของท่านในระดับใด 

     

ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

  1. ด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ท่านมีวิธีการอย่างไรบ้างในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้และ

ขับเคลื่อนให้เกิดผลในโรงเรียน  

1. ........................................................................ ..........................................................................................  

2. ....................................................................................... ...........................................................................  

3. .......................................................................................................................... ........................................ 

4. ...................................................................................... ............................................................................  

5. ..................................................................................................... ............................................................. 

6. ....................................................................................................................................... ........................... 

7. .......................................................................................... ....................................................................... 

8. .......................................................................................................................... ........................................ 

9. ...................................................................................................................................................... ............ 

10. ........................................................................................................ ........................................................ 
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  2. ท่านได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการนำรูปแบบ CCT-TS อย่างไรบ้างในปีการศึกษา 2562 

1. ................................................................................................................. ................................................. 

2. .......................................................................................................................... ........................................ 

3. ..................................................................................................................................................................  

4. .......................................................................................................................... ........................................ 

5. .......................................................................................................................... ........................................ 

ตอนที่ 3 จุดเด่น/ข้อดี 

  ท่านเห็นว่าการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน มีจุดเด่นหรือทำให้เกิดข้อดีอย่างไรบ้าง 

1. .......................................................................................................................... ........................................ 

2. .................................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................ ...................................................................... 

4. .......................................................................................................................... ........................................ 

5. ..................................................................................................................................................................  

ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค 

 ท่านเห็นว่าการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

1. .................................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................ ...................................................................... 

3. .......................................................................................................................... ........................................ 

4. .................................................................................................................................................................. 

5. .......................................................................................................... ........................................................ 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

  ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้อย่างไร 

........................................................................................................................ ...............................................

............................................................................................................................. ..........................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................................

................................................................................................................................ ....................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับฝ่ายวิชาการ 

ชื่อผู้ตอบ ...................................................................... ตำแหน่ง ............................................................. ..... 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 

คำชี้แจง พิจารณาข้อความแล้วเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  

        ระดับ 1 = น้อยที่สุด, ระดบั 2 = น้อย, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 5 = มากที่สุด 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน 

ความคิดเห็นจากการดำเนินงานของโรงเรียน 
ในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในปีการศึกษา 2562 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1 ท่านเห็นวา่การใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนานักเรียนได้ในระดับใด      
2 ท่านเห็นวา่นักเรียนมีความสามารถในการคิดสูงขึ้นในระดับใด      

3 ฝ่ายวชิาการสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้
ในโรงเรียนให้เกิดผลได้ในระดบัใด 

     

4 ท่านเห็นวา่ครูผู้สอนมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิดได้สงูขึ้นในระดบัใด 

     

5 ท่านเห็นวา่ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด 
ในชั้นเรียนได้สูงขึน้ในระดบัใด 

     

6 ในภาพรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนของท่านในระดับใด 

     

ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

  1. ด้วยภารกิจหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ ท่านมีวิธีการอย่างไรบ้างในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้

และขับเคลื่อนให้เกิดผลในโรงเรียน  

1. .......................................................................................................................... ........................................ 

2. .......................................................................................................................... ........................................ 

3. ............................................................... ................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................... ........................................ 

5. .......................................................................................................................... ........................................ 

6. ............................................................................. ..................................................................................... 

7. .......................................................................................................................... ....................................... 

8. ........................................................................................................................................ .......................... 

9. ............................................................................................ ...................................................................... 

10. ......................................................................................................................... ....................................... 
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  2. ฝ่ายวิชาการมีการติดตาม ตรวจสอบการนำรูปแบบ CCT-TS อย่างไรบ้างในปีการศึกษา 2562 

1. .......................................................................................................................... ........................................ 

2. .............................................................................................................................................................. .... 

3. ................................................................................................ .................................................................. 

4. .......................................................................................................................... ........................................ 

5. ..................................................................................................................................................................  

ตอนที่ 3 จุดเด่น/ข้อดี 

  ท่านเห็นว่าการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน มีจุดเด่นหรือทำให้เกิดข้อดีอย่างไรบ้าง 

1. ........................................................................................................................................................ .......... 

2. .......................................................................................... ........................................................................ 

3. .......................................................................................................................... ........................................ 

4. .................................................................................................................................................................. 

5. ........................................................................................................ .......................................................... 

ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค 

 ท่านเห็นว่าการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในโรงเรียน เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

1. ..................................................................................................................... ............................................. 

2. .......................................................................................... ........................................................................ 

3. .................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................... ............................... 

5. ........................................................................................................ .......................................................... 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

  ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้อย่างไร 

...................................................................................................................... .................................................

.................................................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................................................. ..........

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................... ........................................................................................  
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แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับครู 

ชื่อผู้ตอบ ...................................................................................สอนวิชา ........ .............................................. 

ระดับชั้น ..............................................โรงเรียน ............................................................................................ 

คำชี้แจง พิจารณาข้อความแล้วเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  

   ระดับ 1 = น้อยที่สุด, ระดบั 2 = น้อย, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 5 = มากที่สุด 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จดัการเรียนการสอน 

ความคิดเห็นจากการนำรูปแบบ CCT-TS  
ไปใชจ้ัดการเรียนการสอนในปกีารศึกษา 2562 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1 โรงเรียน/ฝ่ายวิชาการให้การสนบัสนนุ ดูแล ช่วยเหลือครูในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับใด 
     

2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนระดับใด      

3 การออกแบบการเรียนการสอนสอนตามรูปแบบ CCT-TS มีความยากในระดบัใด      
4 ท่านเห็นวา่การใช้รูปแบบ CCT-TS สามารถพัฒนาการคิดของนกัเรียนได้ในระดับใด      

5 นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น หรือร่วมมือในกิจกรรมของชั้นเรียนในระดับใด      
6 ในภาพรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการนำรูปแบบ CCT-TS มาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนในชัน้เรียนของท่านในระดบัใด 
     

 

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  1. ด้วยบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน ท่านมีวิธีการอย่างไรบ้างในการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้

ออกแบบการสอนและจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลในชั้นเรียน  

1. ............................................................................................................................. ..................................... 

2. ................................................................................ .................................................................................. 

3. .......................................................................................................................... ........................................ 

4. ........................................................................................................................................... ....................... 

5. .............................................................................................. .................................................................... 

6. .......................................................................................................................... ........................................ 

7. ......................................................................................................................................................... ........ 

8. ............................................................................................................. ..................................................... 

9. .......................................................................................................................... ........................................ 

10. ................................................................................................................................................................  
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  2. ท่านมีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-

TS อย่างไรบ้าง 

1. ................................................................................................................................................................. . 

2. .................................................................................................................... .............................................. 

3. .......................................................................................................................... ........................................ 

4. .................................................................................................................................................................. 

5. .......................................................................................................................... ........................................ 

ตอนที่ 3 จุดเด่น/ข้อดี 

  ท่านเห็นว่าการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในชั้นเรียน มีจุดเด่นหรือทำให้เกิดข้อดีอย่างไรบ้าง 

1. ............................................................................................................. ..................................................... 

2. .......................................................................................................................... ........................................ 

3. .................................................................................................................................................................. 

4. .......................................................................................................................... ........................................ 

5. .......................................................................................................................... ........................................ 

ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค 

 ท่านเห็นว่าการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้ในชั้นเรียน เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

1. .......................................................................................................................... ........................................ 

2. .................................................................................................................................................................. 

3. .......................................................................................................................... ........................................ 

4. .......................................................................................................................... ........................................ 

5. ..................................................................................................................................................................  

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

  ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำรูปแบบ CCT-TS ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................... ..............................................................................

............................................................................................................................. ..........................................

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................... ................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับนักเรียน 

ชื่อผู้ตอบ ............................................................................... ชั้น .......................... เลขที่ ...........................  

รายวิชา ........................................................... ครูผู้สอน ............................................................................. 

คำชี้แจง พิจารณาข้อความแล้วเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  

    ระดับ 1 = น้อยที่สุด, ระดบั 2 = น้อย, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 5 = มากที่สุด 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนของครู 

ความคิดเห็นจากการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT-TS  
ของครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1 ครูชี้แจงจุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ทุกครั้งท่ีสอน      

2 ครูใช้คำถามและกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยูเ่สมอ      
3 กิจกรรมในช้ันเรยีนมีความหลากหลาย แปลกใหม่ สนุกสนาน น่าสนใจอยู่เสมอ      

4 ครูใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แปลกใหม่ น่าสนใจอยู่เสมอ      
5 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสยัให้กับนักเรียน      
6 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการเรยีนรู้ของตนเองได้      
7 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยให้นักเรียนสามารถสืบเสาะและสร้างความคิดเป็นของ

ตนเอง 
     

8 การคิดเป็นคู่/การคิดเป็นกลุ่ม/การคิดทั้งช้ันเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น 

     

9 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่      
10 กิจกรรมสะท้อนคิด/ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรปุร่วมกัน ช่วยให้นักเรยีนสามารถ

สร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตนเองและเข้าใจเนื้อหาบทเรยีนดีขึ้น 
     

11 กิจกรรมในช้ันเรยีนช่วยพัฒนาการคิดของนักเรียนใหด้ีขึ้นได้ในระดบัใด      
12 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในวิชานี้

ระดับใด 
     

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 

  นักเรียนมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชานี้อย่างไร 

.................................................................................... ................................................................... ................

............................................................................................................................. ..........................................

......................................................................... ..............................................................................................

............................................................................................... ................................................................... .....

............................................................................................................................. .......................................... 
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