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บทคัดย่อ 

 

  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมวิธี (Mixed-method) โดยมีข้ันตอนของ
การวิจัย 2 ข้ันตอน คือ 1) การสร้างรูปแบบฯ และ 2) การน ารูปแบบฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 คน และนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 432 คน จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ชุด ได้แก่ 1) แบบ
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินผลการนิเทศการ
สอน 4) แบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองาน 5) แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ ข้อมูลเ ชิงปริมาณโดยการหาความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปและ
บรรยายข้อมูลตามสภาพจริง ผลการวิจัยพบว่า  

   1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมี 5 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
ข้ันที่ 2 การตัดสินใจ (Decision) ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน (Process) ข้ันที่ 4 ผลที่เกิดข้ึน (Result) และข้ัน
ที่ 5 การแบ่งปัน (Sharing) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบฯ มีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(IOC = 1.0) มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนได้ 

  2. ผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน พบว่า  
   2.1 ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ มีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนตาม
ข้ันตอนของรูปแบบฯ อยู่ในระดับด ี  
   2.2 ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนของ
รูปแบบฯ อยู่ในระดับดี   
    2.3 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินกระบวนการคิดและการน าเสนองานตามขั้นตอน
ของรูปแบบฯ อยู่ในระดับดี  
   2.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินผลงานจากการเรียนการสอนตามข้ันตอนของ
รูปแบบฯ อยู่ในระดับดี    
   2.5 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบฯ อยู่ใน
ระดับมาก  
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research and development were to create and use a developing model 
of thinking process in order to work based on the philosophy of sufficiency economy for 
students of the Prince Royal’s College, Chiang Mai. Data were collected using a Mixed-Method 
research and divided into 2 phases as follows: 1) Create a model; 2) Use a model by 
conducting an experiment study. The samples were 3 experts, 48 school teachers and 432 
students by stratified random sampling. The 6 tools for collected data were 1) A construct 
validity test; 2) Lesson plan assessment form; 3) Observation form for teaching 4) An 
assessment form of thinking process for work and presentation; 5) Product assessment form; 
and 6) A questionnaire of students’ satisfication. The quantitative data collected were 
analyzed using frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Content 
analysis was used to analyze the qualitative data. The research results indicated that: 

  1. A developing model of thinking process works based on the philosophy of sufficiency 
economy and and the stated model consists of five components: 1) Inspiration; 2) Decision- 
making; 3) Working process; 4) Results; and 5) Sharing. The experts agreed that the model was 
appropriate and can be used to guide in instructional design. 

  2. The results of the model usage showed as follows:    
    2.1 The teachers group had the score of the Lesson plan at good level.   
    2.2 The teachers group had the score of teaching in the classroom at good 
level.         
    2.3 The samples group had the score of thinking process to work and present 
at good level.    
    2.4 The samples group had the score of product quality at good level.  
    2.5 The samples group learned with the model was satisfied with high level.  
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กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยในครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ คุณศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล และดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัยมาอย่างต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง      
  ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการ ดร. สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ที่เล็งเห็นความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยมาด าเนินการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลในโรงเรียนอย่างจริงจัง รวมถึงการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาและพัฒนา โดย
บูรณาการหลักคิดต่างๆ จนเกิดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดในการท างานบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนในอนาคตข้างหน้า และมอบ
นโยบายให้ทุกระดับการศึกษาน าไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณ อาจารย์เกรียง ฐิติจ าเริญพร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานในทุกด้าน รวมถึง
ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ช่วยพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบฯ และ
เสียสละเวลาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   
  ขอขอบคุณ คณะครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ช่วย 
ผู้อ านวยการะดับการศึกษา หัวหน้างานวิชาการระดับการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 ทั้งนีโ้รงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หวังว่ารายงานวิจัยการฉบับนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
และสถานศึกษาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

 

                                       คณะผู้วิจัย                                                                        
มกราคม 2558 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบัน กระแสการปฏิรูปการศึกษาของโลกก าลังเคลื่อนตัว Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติ 
มีแถลงการณ์ “ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน” (Global Education First Initiative: GEFI) 
ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ปี 2555 ถือเป็นค ามั่นสัญญาที่ต้องยึดถือร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก (สภาการศึกษา, 2556) โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้า
เรียน (Put every child in school) ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ (Improve the quality of learning) และ
สร้างความเป็นพลเมืองโลก (Foster global citizenship) ส าหรับในประเทศไทยเด็กส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมี
โอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนโดยได้รบัการสนับสนุนจากนโยบายเรยีนฟรี 15 ปี แต่สิ่งที่ประเทศไทยต้องพฒันา
อย่างเร่งด่วนคือ การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกให้กับเด็กและเยาวชนไทย สิ่ง
ส าคัญที่เห็นได้ชัดคือ การที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment) หรือ PISA ซึ่ งจัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เ ศ ร ษฐกิ จ  ห รื อ  OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) เ พื่ อ
ประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและใช้เป็นตัวช้ีวัดศักยภาพการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ จากการศึกษาผลการประเมินของประเทศไทยพบว่า นักเรียนมีผลการประเมินลดลงในช่วงปี 2000-
2006 แต่กลับเพิ่มสูงข้ึนในปี 2009 ทั้งด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ที่ เกือบไม่
เปลี่ยนแปลง ผลการประเมินด้านการอ่านของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 (421 คะแนน) ด้านคณิตศาสตร์
อยู่ในอันดับที่ 50 (419 คะแนน) และด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 49 (425 คะแนน) ทุกวิชามีคะแนนต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD ทั้งนี้ในด้านการอ่าน นักเรียนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43) มีการอ่านไม่ถึง
ระดับพื้นฐานและนักเรียนที่มีการอ่านที่ระดับพื้นฐานยังคงเท่าเดิมซึ่งแสดงว่านักเรียนที่มีการอ่านสูงกว่า
ระดับพื้นฐานมีจ านวนลดลง นักเรียนไทยมีผลการประเมินการอ่านในระดับสูงเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น ส่วน
คณิตศาสตร์มีผลการประเมินในระดับสูงร้อยละ 1.3 และวิทยาศาสตร์ร้อยละ 0.6 นอกจากนี้ จากผลการ
ทดสอบครั้งล่าสุด (PISA 2012) ถึงแม้จะพบว่านักเรียนไทยมีผลการสอบสงูข้ึนจาก PISA 2009 ในทุกด้าน โดย
ผลการประเมินด้านการอ่านมีคะแนน 441 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์มีคะแนน 427 คะแนน และด้าน
วิทยาศาสตร์มีคะแนน 444 คะแนน แต่ทุกด้านก็ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD (OECD, 2014)     

  จากผลการประเมินดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. (2556) 
ช้ีว่า คุณภาพการศึกษาของไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศ ความพยายามที่จะยกระดับการศึกษายังคงเป็น
ภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชนหรือ สสค. (2557) ที่รายงานว่า ในขณะที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจและ
สังคมอาเซียนในปี 2558 แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของประเทศกลับตกต่ าลง สวนทางกับงบประมาณที่รัฐ
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ลงทุนไปกับระบบการศึกษา โดยปี 2557 งบประมาณด้านการศึกษาของไทยสูงกว่า 500,000 ล้านบาท หรือ
มากกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดินและสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ World Economic 
Forum (WEF)  มีรายงานเมื่อเดือนกันยายน 2556 ถึงผลการจัดอันดับด้านการศึกษาของไทยในเวทีโลกว่าอยู่
ในอันดับที่ 66 จาก 148 ประเทศและอยู่ในกลุ่มท้ายๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากผลการประเมินและ
รายงานการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเกี่ยวกับวิกฤติการณ์การศึกษาของ
ประเทศไทยที่เห็นว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังและเร่งด่วนหรือจัดให้มีปฏิรูปการศึกษา
กันอีกครั้ง  
  สสวท. (2556) เสนอว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ทั้งระบบ เพียงแต่มีมาตรการที่ดีในการยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอน โดยอาจให้
กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนสูงและมีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนใน
โรงเรียนทั่วไปและกระจายคุณภาพการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนในชนบท นอกจากนี้ สสค. (2557) ยังเสนอ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ร่วมคิดค้นนวัตกรรม
ทางการศึกษา สนับสนุนนโยบายปฏิรูปหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น “ทักษะชีวิตและโลกของงาน” 
และรวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2556) สอดคล้องกับกระแสการปฏิรูปการศึกษาของโลกซึ่ง เคน เคย์ (2554) เสนอกรอบความคิด
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระบุทักษะที่ส าคัญ 3 ด้านคือ 1) ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการท างาน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วเราจะพบว่าทักษะต่าง ๆ  ดังกล่าวมีทักษะการคิดเป็นรากฐานส าคัญ ดังนั้นการสรางกระแสทาง
การศึกษาใหม่ จึงเปนสิ่งจ าเปนที่จะตองปรับปจจัยในการสรางพลังแหงความคิด นับแตหลักสูตร ทัศนคติ วิธี
สอน วิธีวัดผล การจัดสภาพแวดลอมการท าความเขาใจขอจ ากัด จุดออน จุดดอย ของเด็กแตละคน เราจึงอาจ
คาดหวังผลผลิตทางความคิดไดในอนาคต หากสังคมใดที่ไมสนใจน าพาสิ่งที่เปนความรูสากลและการสืบสาน
ภูมิปญญาของชาติและไมพยายามผลักดันความเคลื่อนไหวที่ลงมาถึงภาคปฏิบัติที่สงผลถึงคุณภาพความคิดให
กับเด็ก ๆ  ที่ท ากันอยางจริงจังในประเทศที่พัฒนาแลว ก็จะท าใหเกิดภาวะความแตกตางกันในเรื่องความเจรญิ
ทางความคิดที่ชัดเจนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และจะเกิดการครอบง าทางความรูความคิด อาจรวมไปถึง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของคนในสังคมเล็ก ๆ ที่ไมพยายามพัฒนาพลังปญญา พลังความคิด และ
พัฒนาภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของตนใหโดดเดน ดังเชนที่ประเทศดอยพัฒนาหลายประเทศถูกกระท าอยู
ในขณะนี้ (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2554: 6) ดังนั้น การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูงจึงเปนเรื่องส าคัญ
และจ าเป็นอยางเรงดวนที่จะตองน าไปสูการปฏิบัติจริงใหไดอยางเปนรูปธรรม นั่นหมายถึงวาผทูี่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกหนวยตองวางโครงสรางเรื่องระบบกลไกและการจัดการที่ท าใหเกิดการพัฒนา
ความคิดอยางจริงจัง นับแตเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพความคิด การพัฒนาบุคลากร การสรางมาตรฐานใน
สถาบันฝกหัดครูที่จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ การสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ
การคิด ตลอดจนเผยแพรวิธีการพัฒนาความคิดโดยรวมมือกับสื่อมวลชนเพื่อหาทางลัดในการพัฒนา 
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  ใ นก า ร ป ระ ชุม  The Wingspread Conference Center in Racine รั ฐ วิ ส คอนซิน  ป ร ะ เทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม 1984  ผูเขารวมประชุมเปนนักการศึกษาทั่วโลกจ านวน  60 คน สรุปวา
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการคิดมีอยู ่3 แนวทาง คือ 1) การสอนเพื่อใหเกิดการคิดเปน การสอนแนวทางนี ้
จะประสบผลส าเรจ็ไดก็ตอเมื่อครูจดับรรยากาศในช้ันเรียนใหเอื้อตอการใหผเูรียนคิดค าตอบซึ่งตองเปนค าตอบ
ที่เกิดจากการวิเคราะห การจัดหมวดหมู ประมวลขอมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ กอนตอบค าถาม โดยการสอนเพื่อให
เด็กคิดเปนอาจจะเปนการใชวิธีแทรกในบทเรียนวิชาตาง ๆ ที่รวมไวในหลักสูตร 2) การสอนการคิด โดยจัดให้
เป็นวิชาที่แยกออกมาจากวิชาที่มีการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนอาจจะสอนวิชาการคิดใหแกเด็กเพื่อให
ไดหลักการและทักษะการคิดที่สามารถน าไปประยุกต ใชในการเรียนวิชาตาง ๆ ได  และ 3) การสอน
กระบวนการคิด เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดตระหนักถึงกระบวนการคิดของตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให
เกิดทักษะการคิดและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองในอดีต และสิ่งที่ตนจะตองศึกษาเพิ่มเติม
ใหไดแนวทางการแกปญหาในอนาคต เปนการสอนที่เนนการวางแผนเกี่ยวกับการคิด การตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของความคิดของตน  (อรพรรณ พรสีมา, 2540) 
  ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนในระบบเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นการ
ป้อนความรู้จากครูสู่นักเรียน นักเรียนต้องเรียนด้วยการท่อง จ า และท าความเข้าใจโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสอบ
และการวัดผลประเมินผล  ซึ่งทักษะการคิดที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นทักษะการคิดใน
ระดับสูง จึงท าให้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดประเมินค่าได้ ดังนั้น การจัดการ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม โดยเน้น
การพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดมากข้ึน เพราะหากเด็กคิดเป็น หรือคิดอย่างมีระบบพวกเขาก็จะสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ หรือตัดสินใจในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และ
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย    
  โดยที่ทักษะการคิดมีหลากรูปแบบ แต่ละแบบก็มีเป้าหมายในการคิดที่แตกต่างกันออกไป การคิดที่
ส าคัญประการหนึ่งคือกระบวนการคิดที่น าไปสู่กระบวนการท างานซึ่ง พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2557:5) ระบุว่า 
การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ เพราะกระบวนการเท่านั้นที่น าไปสู่การให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การสร้างค่านิยมต่อสังคม 
จึงจะส่งผลให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจเลืออย่างชาญฉลาด สามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกสถานการณ์ได้ 
อีกทั้งยังส่งผลให้รักการอ่านอย่างมีความหมาย เพราะการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการรรวบรวมข้อมูลข้ันต้นก่อนที่
น าไปสู่ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การประเมินเริ่มจากการวางแผน การหาทางเลือก การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติจริง และการประเมินผลการปฏิบัติ จนน าไปสู่งาน ผลงาน หรือองค์ความรู้ที่เด็กสร้างและสรุปได้เอง ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาดังกลา่วนี้คือ วิธีการเรียนรู้ที่สะท้อนใหเ้หน็ถึงการคิดอย่างเป็นระบบและการท างานอย่าง
เป็นทักษะกระบวนการ เด็กสามารถน าวิธีเรียนรู้นี้ไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  
  นอกจากทักษะการคิดแล้ว ปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยมมีนโยบายส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย ทั้งนี้หลักส าคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาน้ัน จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอนัดับแรก (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547 หน้า 16-17) เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่างๆ 
ให้แก่เด็ก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่อง
แท้ก่อน เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้ เป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนคือ การ
ท าให้เด็กรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกในยุคปัจจุบัน    
  ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  (2550, หน้า ภาคผนวก ก) ได้อธิบายถึงกรอบ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องเร่งสร้างและปลูกฝังการเรียนรู้ตั้งแต่เดก็
จนถึงระดับอุดมศึกษา มิฉะนั้นแล้วเยาวชนของชาติจะไม่สนใจการด ารงชีวิตแบบพอกินพอใช้ มีการฟุ่มเฟือย ไม่
มีการประหยัดเก็บออม ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนต่าง ๆ  เน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีหลักสูตรการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน โดยสอนให้เด็กมีความคิดที่จะน าทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยเป้าหมาย
ส าคัญของการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิต
ที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปใน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจ
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยุ่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ     
 ส าหรับการจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด าเนินการได้ใน 2 
ส่วนคือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา และส่วนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งส่วนที่ 2 นี้ 
ประกอบด้วยการสอดแทรกสาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียนและ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาในระยะแรกเริ่มจากการไปค้นหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ และการจัดการที่สอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณกับศักยภาพของนักเรยีน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชน
ที่ตั้ง มีการส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง ฝึกให้เด็กคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
ส่งเสริมให้เด็กท างานร่วมกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีวินัย มีสัมมา
คารวะ ปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ สอนให้ผู้เรียน ยึดมั่นในหลักศีลธรรม 
พัฒนาคนให้เขารู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคมและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และตัวกิจกรรมเองก็ต้องยั่งยืน โดย
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ หลังจากนั้น ก็ส่งเสริมให้บูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้  เข้าไปในการเรียนรู้
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สาระต่างๆ บูรณาการเข้ากับทุกสาระเรยีนรู ้เช่น วิทยาศาสตร์ เพื่อท าให้เกิดสมดุลทางสิ่งแวดล้อม บูรณาการเข้า
กับวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอนการค านวณที่มีความหมายในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง หรือบูรณาการเข้ากับ
สาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยีต่างๆ ได้หมด นอกเหนือจากการ
สอนในสาระการเรียนรุ้หลักคือในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเท่านั้น  
  มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นองค์กรเอกชนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาและครูมีเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยเน้นว่า เป้าหมายปลายทางนั้นอยู่ที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและน าไปสู่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ให้เกิด “ทักษะะชีวิต” คิดวิเคราะห์ได้เอง มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ด าเนินชีวิต
อยู่ในทางสายกลาง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน ทั้งนี้ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาไม่ใช่ภาระงานใหม่ แต่เป็นการช่วยให้
บุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้เพื่อท าให้งานประจ าของตนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และบรรลุเป้าหมายได้เร็วข้ึน 
(ปิยะภรณ์ มัณฑะจิตร, 2553) 
 จากความส าคัญของทักษะกระบวนการคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริใน
การจัดการศึกษาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้เห็นความส าคัญและได้น าไปใช้ในการ
บริหารจัดการและการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนได้รับคัดเลือกให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปีการศึกษา 2550 และในปีการศึกษา 2556 ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ศูนย์การเรยีนรูห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจ านวน 10 โรงเรียน ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการตรวจประเมินระบวุ่า เป็นโรงเรียนทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างโดดเด่นในการน้อมน าเอาหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานจนถือเปน็เอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะต่อยอดองค์ความรู้นี้ให้เกิดผลเป็นสมรรถนะที่ส าคัญที่ฝงัแน่นอยูใ่น
ตัวของนักเรียน ทั้งในด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและความสามารถในการสื่อสารหรือน าเสนองาน 
เนื่องจากพบว่า นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดที่ชัดเจนในการท างาน การคิดของนักเรียนยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
ขาดความสัมพันธ์ ขาดความสอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งในการเรียนการสอนและในงานกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงยังไม่
สามารถอธิบายการท างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นล าดับข้ันตอนทีชั่ดเจน ไม่เช่ือมโยงใหส้อดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่พบมากที่สุดคือ ผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบที่เช่ือมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  ดังนั้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคต มีความพร้อมเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากล
ทั้งในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนจึงด าเนินการพฒันารปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการ
ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยหวังว่าจะใช้รูปแบบที่พัฒนาข้ึนในการปลูกฝังและพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีทักษะท างานและทักษะการน าเสนองานให้เป็นความสามารถที่โดดเด่น
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ชัดเจนในตัวผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน และกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยต่อไปใน
อนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
  1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
  2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าถามวิจัย  
  1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะอย่างไร  
  2. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไร 

สมมุติฐานของการวิจัย  

  1. ครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่ในระดับดี 

  2. นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมีผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดอยู่ในระดับดี 

ขอบเขตของการวิจัย  

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิตรวจพจิารณารูปแบบ จ านวน 3 คน 
   1.2 กลุ่มครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 คน 
   1.3 กลุ่มนักเรียนทีเ่รียนจากแผนการสอนที่พัฒนาข้ึนตามข้ันตอนของรปูแบบฯ จ านวน 
2,060 คน สุ่มเป็นกลุม่ตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 432 คน (Yamane,1973) 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
    ตัวแปรต้น  รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
    ตัวแปรตาม ผลการใช้รปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงส าหรบันักเรียนโรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยพจิารณา
ในด้าน 
    1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของคร ู
    2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของคร ู
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    3. กระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน 
    4. การน าเสนองานของนกัเรียน 
    5. คุณภาพผลงานของนักเรียนของนกัเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย  

  1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง แบบแผนที่คณะผู้วิจัยพัฒนาข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับครูในการออกแบบบการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดที่เหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งน าไปสู่การวางแผนการ
ท างานและการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถอธิบายผลงานของตนเองได้อย่างชัดเจน
และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  โดยมี ข้ันตอนของรูปแบบฯ 5 ข้ันตอนคือ 1) แรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 2) การตัดสินใจ (Decision) 3) กระบวนการท างาน (Process) 4) ผลที่เกิดข้ึน (Result) และ 5) 
การแบ่งปัน (Sharing) โดยรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนมีแนวคิดมากจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนากระบวนการคิดระดับสงู บันได 5 ข้ันซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7 ค าถามส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 
และทักษะการสื่อสารและการน าเสนองาน  

 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวคิดหลักที่ใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถี
การปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะให้แก่  
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน 30 ปี และทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต และสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แนวคิดหลักประกอบด้วย 3 
ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันทีด่ีในตนเอง  2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม และ 
4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม   
  3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ผลจากการน ารูปแบบไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ของครูแกนน ามากใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยพิจารณาใน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
     3.1 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครู หมายถึง ความสามารถของครู
แกนน าการใช้รูปแบบฯ ในการน ารูปแบบไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง โดย
พิจารณาจากการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง 5 ข้ันตอนของรูปแบบฯ ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ท า
การประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ สังกัด ด้วยแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      3.2  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง ความสามารถของครูใน
การน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามข้ันตอนของรูปแบบฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดย
พิจารณาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามล าดับข้ันตอนของรูปแบบฯ ท าการประเมินโดยหัวหน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ สังกัด ด้วยแบบประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    3.3 กระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นอย่งเป็นล าดับข้ันตอนของนักเรียนซึ่งเป็นผลจากการใช้รูปแบบฯ ในการจัดการเรียนการสอนของครู โดย
พิจารณาตามข้ันตอนของรูปแบบฯ ทั้ง 5 ข้ันตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ครูผู้สอนก าหนด ท าการ
ประเมินโดยครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ที่น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนด้วยแบบประเมินกระบวนการคิด
และการน าเสนองานของนักเรียน 

    3.4 การน าเสนองานของนักเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอธิบายผลงาน
ที่พัฒนาข้ึนตามข้ันตอนของรูปแบบฯ โดยพิจารณาในด้านเนื้อหาที่น าเสนอ ความสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนด การใช้ภาษาในการสื่อสาร การใช้สื่อ -
อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ และบุคลิกภาพ ประเมินโดยครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ที่น าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้สอนด้วยแบบประเมินกระบวนการคิดและการน าเสนองานของนักเรียน 

  3.5 คุณภาพผลงานของนักเรียน หมายถึง ผลคะแนนจากการตรวจประเมินคุณภาพงาน
ของนักเรียนที่พัฒนาข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนของรูปแบบฯ โดยครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ 
ซึ่งพิจารณาใน 3 ประเด็นคือ 1) ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความสอดคล้องกับ
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คุณภาพของผลงาน มีเกณฑ์ประเมินรวม
ทั้งหมด 10 ข้อ ท าการประเมินโดยครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ที่น าแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้สอน 

ค าอธิบายกรอบแนวคิด 

  1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดหลักที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบฯ ประกอบด้วย 3 
ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง  2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 
และ 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
  2. ทักษะการคิด เป็นความสามารถในการคิดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
การคิด 6 อย่าง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ปัญหา และการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
  3. บันได 5 ขั้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 3 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สาระการเรียนรู้ IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and 
Knowledge Formation) 2) สาระการเรียนรู้ IS2 - การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and 
Presentation) และ 3) สาระการเรียนรู้ IS3 – การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสงัคม (Social Service Activity)
โดยทั้ง 3 สาระการเรียนรู้จะใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 
ได้แก่ 1) การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน 2) การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ 3) การสรุป
องค์ความรู้ 4) การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ
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  4. ค าถามส าคัญในการส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี โดยเป็น 7 ค าถามที่ให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ทดสอบวิถีพอเพียง ได้แก่ 1) จะท าอะไร ท าไมจึงท า  2) มีความพร้อม/ความเป็นไปได้ที่จะท าหรือไม่  3) มี
ความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะท าหรือไม่ ต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติม  4) จะท าอะไรจึงจะเกิดความพอดี/
พอประมาณ และสามารถรองรับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  5) ลงมือท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ   
6) อะไรที่ท าได้ดี อะไรที่ยังท าไม่ได้ดี จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และ 7) เกิดการเรียนรู้อะไรข้ึนบ้างจากการคิด 
การท าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  5. ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการพูดเพื่อน าเสนอผลงานซึ่งมาจากการค้นคว้าและปฏิบัติ
จริงของนักเรียนตามขั้นตอนรูปแบบฯ  ในการสื่อความรู้-ความคิดของตนเองและผู้อื่นผ่านการน าเสนองานบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติอย่างชัดเจนและมีเหตุผลตามพฤติกรรม
บ่งช้ี ได้แก่ การเขียนรายงาน การเขียนสรุปสาระส าคัญจากการเรยีน การตอบค าถามเพื่อแสดงความรู้ความคิด 
แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพูดอภิปรายการน าเสนองาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  1. ได้รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สามารถน าไปใช้การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียน
ปริน์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชาและทุกระดับช้ัน ส่งผลดีต่อการพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาครูผู้สอน และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนตลอดจนสามารถขยายผลไปยัง
หน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ    
 2.  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาแผนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นอกจากนี้ยังสามารถไปใช้ในการพัฒนางานในด้านอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ   
  3. นักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการคิด ในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงความรู้ และทักษะ
ความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น เช่น ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะการท างาน และทักษะการน าเสนอ
งาน เป็นต้น   
  4. องค์ความรู้จากงานวิจัยจะช่วยพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาศาสตร์ทางด้านการคิด การท างาน และ
การด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะท าให้มีการขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ทั้งภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ท าให้ความพยายามในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ และเกิดผลในกว้างมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 งานวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเปฯพื้นฐานความรู้ส าหรับการวิจัย โดยน าเสนอ
ตามล าดับดังนี้ดังนี้ 
  เรื่องท่ี 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  เรื่องท่ี 2 แนวทางการจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เรื่องท่ี 3 ทักษะการคิดระดับสูง  

เรื่องท่ี 4 ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ 
เรื่องท่ี 5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  เรื่องท่ี 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สืบเนื่องมาจากผลการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนและเกิดผลทั้งในด้านบวก
และด้านลบ โดยเฉพาะด้านลบได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและ
พ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้
แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป   
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการก าหนดอุดมการณ์
การพัฒนาของประเทศ มีปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
ศ.เสน่ห์ จามริก ศ.อภิชัย พันธเสน และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจ านวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธศตวรรษ 2520 
และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวล
และกลั่นกรองพระราชด ารัสเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจใุนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
9 และได้จัดท าเป็นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้น าความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข
พระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าบทความที่ทรงแก้ไขแล้ว
ไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและทกุ
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ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานา
ประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนัก
เศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (www.เศรษฐกิจพอเพียง.net) 

 1.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (2550, หน้า 149) ระบุว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้ มกันในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับใหม้ีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่ความ
พอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีจิตใจที่พอเพียงมคีวาม วิริยะพอเพียง มีปัญญาพอเพียง มีวัฒนธรรม
ที่พอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่พอเพียง และมีความเอื้ออาทรต่อกัน หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที่บูรณา
การได้ดุลยภาพ มีความเป็นปกติและยั่งยืน (ประเวศ วะสี , 2542: 3) นอกจากนี้ยังน าหลักพุทธธรรม หลัก
เศรษฐศาสตร์ และการน าหลักการครองชีวิตธรรมดามาประยุกต์เข้าด้วยกันให้คนไทยได้น าไปปฏิบัติเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยเศรษฐกิจเป็นการน าหลักอิทัปปัจจยตา หลักอริยมรรค อริยสัจ หลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ และหลักอื่น ๆ  ในพระพุทธศาสนามาต้ังเป็นทฤษฎีใหม่ในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา
อย่างแนบเนียนและเข้ากับความเป็นไทย (วิษณุ เครืองาม อ้างถึงใน สมพร เทพสิทธา , 2548) และเป็น
เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกระดับทางเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอ ที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนไปตามล าดับต่อไปได้ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549:286) 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิดปรัชญาท่ีชี้ถึง
แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของสังคมไทย เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เ พ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักความพอเพียงเป็น
หลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

 1.2 ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจที่สามารถใช้ก ากับนโยบาย และมาตรฐานทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งสามารถยึดถือเป็นหลักปฏิบัติได้ใน
ทุก ๆ โอกาส ซึ่งหากว่าจะพิจารณาในบริบทของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแบบจ าลองทาง
เศรษฐกิจ (Economic Model) ที่สะท้อนความเป็นจริงของเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีความ
ถูกต้องและชัดเจนที่สุด (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2546:5-6) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ด ารัสช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  25 ปี ตั้งแก่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 และเมื่อภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแล้ว ได้ทรงเน้นย้ าให้ช้ี
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นจากความเดือดร้อน ทั้งยังช่วยให้สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแม้ประเทศจะตกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็ตาม
(อุทัย สงวนดีกุล, 2548:1) นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้จักโลกที่เราอยู่ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร และการพัฒนาในอดีต
ให้อะไรแก่เราแล้วบ้าง เพื่อจะได้ไม่เดินไปสู่ความผิดพลาดซ้ ารอยโดย สุเมธ ตันติเวชกุล (2549, หน้า 3) กล่าว
ว่า เราพูดเรื่องความยั่งยืนแต่ไม่เคยท าอะไรให้เกิดความยั่งยืนเลย ทุกวินาทีถูกกระตุ้นให้บริโภคตลอดเวลาจาก
โลกาภิวัตน์ ถ้าหยุดการบริโภคเมื่อไหร่ธุรกิจก็จบ ดังนั้นเพื่อความเป็นอยู่ของคนไทยในภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เราควรต้องคิดถึง ความอยู่รอดของตัวเองและของโลก ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเปน็
ตัวน าทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขณะนี้วิธีคิดในการท าธุรกิจควรเปลี่ยนจากใช้อุปสงค์เป็นตัวตั้ง และสร้าง
อุปทานมาสนองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปลี่ยนเป็นเอาอุปทานตั้งและปรับอุปสงค์ให้สอดคล้องกับอุปทานที่มีอยู่
เพื่อให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืน 

 1.3 เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ นั้น ต้องค านึงถึง
เป้าหมายในการด าเนินการที่แท้จริงของแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้การน าไปทดลองปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547, หน้า 16-17) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ว่า เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงให้นึกถึง 4 ระดับ คือ 
ระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ เป้าหมายคือ เพื่อให้มีแนวทางการด ารง
อยู่และปฏิบัติให้ได้สมดุล พร้อมกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เพื่อให้มีแนวทาง
ด ารงอยู่ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ ปฏิบัติตนให้สมดุลไม่มากไม่น้อย และพร้อมจะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
 คณะกรรมการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (อ้างใน ส านักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถ่ิน, 2550, หน้า 150) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจ
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พอเพียง คือมุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ 
ต้องก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน 
 สอดคล้องกับ ถวัลย์ มาศจรัส (2550, หน้า 36) ที่ระบุเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า มุ่ง
ให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ได้ทุกเรื่อง โดยใช้ความรู้กับคุณธรรมในการ
ตัดสินใจ ใช้ความรู้ทางหลักวิชาอย่างรอบรู้ รอบคอบ และการกระท าอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีการช่วยเหลือแบ่งปันกัน คือความพอเพียงโดยตรง ท าแบบ
พอประมาณกับทรัพยากร ทุน ศักยภาพ ภูมิสังคม และมีความสามารถท่ีจะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา 

 1.4 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักวิชาการหลายท่านได้น าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาหรือขยายความต่อ โดยส่วนใหญ่
แล้วมักเป็นนักวิชาการที่ปฏิเสธแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักหรือเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยม แต่
เ ช่ือในศักยภาพของชุมชนในการพึ่ งตนเองซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
 พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต (อ้างใน ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ, 2546, หน้า 33) กล่าวว่ามองเศรษฐกิจ
พอเพียงออกเป็น 2 ด้าน คือ มองอย่างวัตถุวิสัย และมองแบบจิตวิสัย มองอย่างวัตถุวิสัย มองภายนอก คือ 
ต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี่เพียงพอที่เราพูดว่าพอสมควรแก่อัตภาพ ซึ่งใกล้เคียงกับค าว่าพึ่งตนเองได้ในทาง
เศรษฐกิจ ส่วนความหมายด้านจิตวิสัย หรือด้านจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมี
เป็นล้านก็ไม่พอ บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ้างใน ถวัลย์ มาศจรัส, 2550, หน้า 
22-23) ระบุว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาการด ารงชีวิตและด ารงชาติที่ก้าวพ้นเพดานความคิด
แบบตะวันตกที่มีลักษณะเป็นเอกนิยมและทวินิยม แต่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นพหุนิยมที่
ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกันโดยไม่จ าเป็นต้องมีความขัดแย้ง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทยที่เช่ือมโยงทุกมิติของวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน จึงเป็นทฤษฎีแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ทั้งเป็น
ปรัชญาที่มองสถานการณ์โลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร มีความเป็นสากล เข้าใจง่าย และสามารถน ามา
ปฏิบัติได้ผลจริง จึงมีพลังสูงในการกระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติมีความสุขได้ตามอัตภาพที่เหมาะสมกับสถานะของตนโดย
ประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตลอดเวลา ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
เป็นหลักการที่จะช่วยช้ีน าสังคมให้สามารถรอดพ้นวิกฤติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการพัฒนา
ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี 
 ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (2550, หน้า ภาคผนวก ก) ได้อธิบายถึงกรอบ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องเร่งสร้างและปลูกฝังการเรียนรู้ตั้งแต่
เด็กจนถึงระดับอุดมศึกษา มิฉะนั้นแล้วเยาวชนของชาติจะไม่สนใจการด ารงชีวิตแบบพอกินพอใช้ มีการ
ฟุ่มเฟือย ไม่มีการประหยัดเก็บออม ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนต่าง ๆ เน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมี
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หลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน โดยสอนให้เด็กมีความคิดที่จะน าทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 จากที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมาแล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความจ าเป็นกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนธรรมดาท่ัวไปในการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักส าคัญคือการเดินทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ มี
เหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีโดยค านึงถึงเง่ือนไขด้านความรู้ ได้แก่ รอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง และเง่ือนไข
ด้านคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญาและแบ่งปัน 
 
2. แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1 เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  ฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551   
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดังนี้              
  1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต  
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
  3. มีวินัย  
  4. ใฝ่เรียนรู้  
  5. อยู่อย่างพอเพียง  
  6. มุ่งมั่นในการท างาน  
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  7. รักความเป็นไทย  
  8. มีจิตสาธารณะ 
  2.4 มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 บรรจุในสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยมี
มาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจระบบและวิธีการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ ดังนี้  
  มาตรฐานช่วงชั้นท่ี 1 - 2 ส 3.1 (4) เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้  
  มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 - 4 ส 3.1 (5) เข้าใจระบบและวิธีการของสหกรณ์ ส าหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ดังนี้  
  มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานเรียนรู้ในแต่ละช้ันปี มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะท างานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนได้ก าหนดขอบเขตการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอน หรือมาตรฐานการเรียนรูข้องแต่ละช้ันปี เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละวัย ดังนี้ 
 ช่วงชั้นท่ี 1 เน้นให้เด็กใช้ชีวิตพอเพียงระดับตัวเองและครอบครัว รู้จักช่วยเหลือตนเองและรู้จัก
ช่วยเหลืองานในครอบครัว แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักวิเคราะห์รายรับ -รายจ่ายของตนเอง 
สอนให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ่งของ ตระหนักถึงคุณค่าของเงินทอง จะได้ฝึกนิสัยประหยัด ฝึกจิตส านึก และนิสัย
พอเพียง 

เน้นระดับตัวเองและครอบครัว 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 
1. รู้จักช่วยเหลือตนเอง 1 . ปฏิบัติห น้าที่ ของตนเองและ

ครอบครัวอย่างมีความรับผิดชอบ 
1 . รู้ จั กช่ วย เหลือครอบครัวและ
ชุมชน 

2. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  2. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

2 . รู้ จั ก เ ลื อกใช้ท รัพยากรอย่ าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

3. รู้จักการออม 3. มีวินัยในการใช้จ่าย 3. วิเคราะห์รายรับ - รายจ่าย 
ของตนเอง 

4. รู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับ
ผู้อ่ืน 

4. รู้จักการแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 

4. รู้จักเสียสละแบ่งปันทรัพยากร ที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 5 . ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีความสุข 

5 . ชื่นชมและปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ช่วงชั้นท่ี 2 ฝึกให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการสร้างความพอเพียง
ระดับโรงเรียนและชุมชนใกล้ตัว โดยเริ่มจากการส ารวจทรัพยากรต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมใน
การดูแลบ ารุงรักษาทรพัยากรต่างๆ ทั้งด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และรวบรวมองค์
ความรู้มาเป็นข้อมูลในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

เน้นระดับโรงเรียนและชุมชนใกล้ตัว 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 

1. เขา้ใจหลักการปฏิบตัิตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ
น าไปประยุกต์ ใช้ในชีวติประจ าวันได ้

1. ปฏบิัตตินตามหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. เขา้ใจระบบและวิธีการด าเนินงาน
ขององค์กรในโรงเรียน/ชุมชน ตาม
หลักแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส ารวจสภาพปญัหาทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา 

2. วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลในชุมชน 

2. รู้จักใช้ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม
ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เขา้ใจสภาพรายรับ - รายจ่าย 
ของตนเองและวางแผนการใช้จ่าย
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เขา้ใจสภาพรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัวและน าหลักคดิของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมาลดรายจ่าย และ
เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว 

3. วิเคราะห์วางแผนและจัดท าบันทึก 
รายรับ - รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส ารวจและเห็นคุณค่าของ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชน 

4. รวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปญัญา
ท้องถิ่น มาประยุกต ์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 
 ช่วงชั้นท่ี 3 ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
สามารถส ารวจและวิเคราะห์ความพอเพียงในระดับต่างๆ และในมิติต่างๆ ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมในชุมชนใกล้ตัว เห็นคุณค่าของการใช้หลักพอเพียงในการพัฒนาชุมชน และสามารถน าหลักการ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของแต่ละคน จนน าไปสู่การปรับเปลีย่นพฤติกรรมสู่ความพอเพียงไดใ้น
ที่สุด 

เน้นระดับชุมชน 
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 มัธยมศึกษาปทีี่ 2 มัธยมศึกษาปทีี่ 3 

1. รู้และเข้าใจ ประวัติความเป็นมา
ความหมาย และหลักแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุ ม ช น ด้ า น สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
สิ่ งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม บน
พื้นฐานของหลักแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เข้าใจแนวทางพัฒนาชุมชนด้าน
สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม หรือ
วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สามารถน าหลักการแนวคิด และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ตนเองครอบครัว และชุมชนอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

2 . เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ชุ ม ช น  ด้ า น สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 . มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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 ช่วงชั้นท่ี 4 เตรียมคนให้เป็นคนที่ดี สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ โดยเน้นเข้า
ใจความพอเพียงระดับประเทศและการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศ หรือการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสภาพปัญหาด้านสังคม เป็นต้น 

เน้นระดับประเทศ  
มัธยมศึกษาปทีี่ 4 มัธยมศึกษาปทีี่ 5 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 

1 . เข้าใจและวิเคราะห์การบริหาร
จัดการองค์กร วิสาหกิจชุมชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 . เข้าใจและวิเคราะห์การพัฒนา
ป ระ เ ท ศ ต า มห ลั กป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 . เข้าใจและวิเคราะห์การพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักในความส าคัญของการ
บริหารจัดการองค์กร วิสาหกิจชุมชน
ตามหลักป รัชญาของ เศรษฐ กิจ
พอเพียง 

2. ตระหนักในความส าคัญของการ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักในความส าคัญของการ
พัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิ
วั ต น์  โ ด ย ยึ ด ห ลั กป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ก้าวหน้าไปได้
อย่างสมดุล  

3. น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3. น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เพื่อประโยชน์ของสังคมและ
ประเทศชาติ  

3. น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ 

 
  2.5 แนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวด าเนินการ 2 
ส่วน คือ  
   1. การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 

1.1 การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป 

1.2 การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เน้นการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี 
บนฐานของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ และไม่ประมาท  
  2. การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ได้ดังนี ้

2.1 สอดแทรกหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ โดยจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ 
       2.2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.6 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  
  1. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดัง ภาพ 1 
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แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
ภาพ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพยีงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
  2. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนหน่วย  / แผนการจัดการเรียนรู้ ปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา 
ระดับช้ันตามบริบทของโรงเรียน แต่ขอให้คงหัวข้อส าคัญ ได้แก่  

1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2) สาระการเรียนรู้ 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
5) การวัดและประเมินผล  

  3. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังวิธีการคิด และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนให้
ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน  
  4. ข้ันตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

4.1 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษาและเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระ และก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระที่จะเรียน แต่สามารถยืดหยุ่นได้ในแต่ละสถานศึกษา 

4.2 วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.4 เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
4.5 ก าหนดเครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิที่ผูเ้รยีน

ได้รับ ได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจน นักเรียนมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนได้รับการวัดผลตามสภาพจริง 

3. ทักษะการคิดระดับสูง (High Order Thinking Skills) 
 3.1 ความหมายของทักษะการคิด และทักษะการคิดขั้นสูง 
 มีนักการศึกษาหลายท่านและหน่วยงานทางการศึกษาให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดไว้สรุปได้ดังนี้ 
 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2542) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า ทักษะการคิดว่าหมายถึง  
“ความสามารถย่อยๆ ในการคิด ในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้และเป็น
องค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน” 
 สมชัย โกมล (2542) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า ทักษะการคิด หมายถึงความสามารถในการ
แสวงหาข้อมูลโดยการอธิบายทีม่าของสาเหตุปญัหาและปรากฏการณ์ คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากสาเหตุและปจัจยั
ต่างๆ แปลความหมายและสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และเป็นการแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูล จัด
กระทาข้อมูล สื่อความหมายข้อมูลและตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล 
 ทิศนา แขมมณี (2544) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า หมายถึงความสามารถย่อยๆ ในการ
คิดในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่ซับซ้อน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 29-62) แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ทักษะการคิดที่เป็นแกนและทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะการคิดที่เป็นแกน (Core/General Thinking 
Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพืน้ฐานของการคิดข้ัน
สูงที่มีความสลับซับซ้อน ประกอบไปด้วย 
  1. การสังเกต (Observing) 
  2. การส ารวจ (Exploring) 
  3. การตั้งค าถาม (Questioning) 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
  5. การระบุ (Identifying) 
  6. การจ าแนกแยกแยะ (Discriminating) 
  7. การจัดล าดับ (Ordering) 
  8. การเปรียบเทียบ (Comparing) 
  9. การจัดหมวดหมู่ (Classifying) 
  10. การสรุปอ้างอิง (Inferring) 
  11. การแปล (Translating) 
  12. การตีความ (Interpreting) 
  13. การเช่ือมโยง (Connecting) 
  14. การขยายความ (Elaborating) 
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  15. การให้เหตุผล (Reasoning) 
  16. การสรุปย่อ (Summarizing) 
 ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher – Ordered/More Complexed Thinking Skills) หมายถึงทักษะการ
คิดที่มีขั้นตอนหลายข้ันและต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆ ทักษะ ใน 
แต่ละข้ัน ทักษะการคิดข้ันสูงจึงจะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความช านาญพอสมควร
แล้ว ทักษะการคิดข้ันสูงประกอบด้วยการคิดที่ส าคัญดังนี้ 
 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลไตร่ตรองเพื่อการ
ตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือและสิ่งใดควรทา การใช้เหตุผลเชิงอุปมาน การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน การสังเกต การ
ตีความ การตั้งสมมติฐาน การพิจารณา ความน่าเช่ือถือ การตัดสินคุณค่าและกลวิธีการแก้ปัญหา 
 2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ ใน
แง่มุมต่างๆ เป็นความคิดที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน มาก
บ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย คือ ความคิดหลายทิศทางที่
น าไปสู่กระบวนการคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ความคิดแบบ
อเนกนัยประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตัวและความละเอียดลออ 
 3. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การกระท าของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยู่
หลายๆ ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ส าคัญโดยการเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของผู้เลือก เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติจนกระทั่งน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ความส าคัญของการตัดสินใจ มีลักษณะของกระบวนการและ
วิธีการรวมกัน หมายถึงข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นระเบียบวิธีมีความก้าวหน้า
ตามล าดับข้ันตอน คือ 
  3.1 การก าหนดปัญหาที่ชัดเจน (Problem Definition) 
  3.2 เสนอทางเลือกของค าตอบต่างๆ  (Generation of Alternatives that Address the 
Problem) 
  3.3 การทดสอบทางเลือกของคา ตอบเหล่านั้นโดยเกณฑ์ที่ก าหนดชัดเจน  (Testing of 
Alternatives against a Set of Well-Defined Criteria) 
  3.4 การเลือกค าตอบที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด (Selecting the Alternative that Best Solves 
the Problem) 
 4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท างาน ที่
สลับซับซ้อนของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความช านาญ 
รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ประสบการณ์เดิมทั้งจากทางตรง (มีผู้อบรมสั่งสอน) และทางอ้อม (เรียนรู้ด้วยตนเอง) 
มโนมติ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป การพิจารณา การสังเกตและการใช้กลยุทธ์ทางปัญญาที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความรู้ความเข้าใจต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลและจินตนาการ เพื่อหาแนวปฏิบัติให้ปัญหาน้ันหมดสิ้น
ไป บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและได้มาซึง่ความรู้ใหม่จากกระบวนการการแก้ปญัหาน้ัน 
 อุษณีย์ โพธิสุข (2544) ให้ความหมายของทักษะการคิดข้ันสูงไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะทางความคิด
ของมนุษย์ที่ใช้กลยุทธ์ทางความคิดที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง สร้างสรรค์ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องอาศัยคุณภาพความคิดข้ันสงู
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ในการประมวลองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจใช้วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแบบมีวิจารณญาณ คิด
แก้ปัญหา คิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ เพื่อนน าไปสู่ค าตอบเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง โดยอาจใช้ทักษะความคิดหลายๆ ด้าน 
ประกอบกันหรืออาจเน้นทักษะความคิดด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าทักษะทางความคิดด้านอื่นซึ่งแล้วแต่เงื่อนไข
หรือสถานการณ์ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางความคิดด้านใดด้านหนึ่งไปใช้ โดยมิใช่เป็นคุณภาพทางความคิดที่ได้มา
จากการจ าเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า ความคิดระดับสูงหมายถึง คุณลักษณะของสมองในการที่รับข้อมูล  
(Encode) เก็บรักษา (Storage) และจัดกระท า (Operate) ข้อมูลแล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 3.2 ประเภทของทักษะการคิด 
 ทิศนา แขมมณี (2544) ได้แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อ การคิดใน
ระดับที่สูงข้ึนหรือซับซ้อนข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการ
สื่อสารความคิดของตน 
 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิด
ของผู้อื่นเข้ามาเพื่อรับรู้ ตีความ/จดจ า และเมื่อต้องการที่จะระลึกเพื่อน ามาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด
ของตนให้แก่ผู้อื่น โดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปของภาษาต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อความ ค าพูด ศิลปะ ดนตรี 
คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่นี้จะมุ่งกล่าวถึงการรับและการถ่ายทอดความคิดด้วยภาษา ข้อความ ค าพูด ซึ่งนิยม
ใช้มากที่สุดโดยเฉพาะในระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมายที่ส าคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีหลายทักษะ 
แสดงได้ดังนี้ 
ตาราง 1 ทักษะการสื่อความหมายที่ส าคัญและทักษะย่อย (ที่มา : ทิศนา แขมมณี, 2544) 

ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะย่อย 
1. ทักษะการฟงั (Listening) 1.1 การแยกแยะความแตกต่างของสิ่งที่ฟังได ้

1.2 การจดจา สิ่งที่ได้ยินมา : เสียง ค า ข้อความ 
1.3 การจดจา ข้อความท่ีมีความหมายได้ : ค าศัพท์ ข้อความ เร่ืองราว 
1.4 การเข้าใจเร่ืองราวที่ฟัง เหตุการณ์ และ/หรือรายละเอียดทีเ่ล่าตรงๆ 
1.5 การเข้าใจความหมายที่สื่อผา่นน้า เสยีง สหีน้า ท่าทางและลลีา 
การเล่าของผู้พูด 
1.6 การไวต่ออารมณ์หรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในการพูดหรือสิ่งที่พูด 
1.7 การประเมินความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ/หรือคุณค่าของสิง่ที่ฟัง 
รวมทั้งความคิดหรือเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้พดู 
- มีเหตุผลที่หนักแน่น เพียงพอ ประกอบการประเมิน 
- มีการเปิดกว้างรับข้อมูลที่ต่างไปจากความเชื่อของตัวเอง 

2. การอ่าน (Reading) 2.1 การบอกเน้ือหาสาระและรายละเอียดจากภาพได ้
2.2 การอ่านประสมค าได ้: อักษร พยางค์ ค า ประโยค ข้อความ 
2.3 การอ่านโดยอาศัยสิ่งชีแ้นะ เช่น ภาพประกอบ หรือ บริบทได ้
2.4 การจดจ าสิง่ที่อ่านได ้: ค าศัพท์ ข้อความ เร่ืองราว 
2.5 การเข้าใจเร่ืองราวที่อ่านได ้(ตรงกับที่ผูเ้ขยีนต้องการบอก) 
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ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะย่อย 
2.6 การใชป้ระโยชน์จากวิธีน าเสนอ เช่น การย่อหน้า เคร่ืองหมายตา่งๆ การ
พิมพ์ตัวหนา ตัวเอน การขดีเส้นใต ้การตีกรอบ เป็นต้น ในการท าความ
เข้าใจในเร่ืองที่อ่าน 
2.7 การไวต่ออารมณ์หรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในข้อความบทอ่าน 
2.8 การประเมินความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ/หรือ คุณค่าของสิง่ที่อ่าน 
รวมทั้งความคิดหรือเจตนาที่แอบแฝงอยู่ของผู้เขียน 

3. การรับรู้ (Perceiving) 3.1 การรู้ตัวว่าสิง่เร้าเข้ามาสู่ประสาทสัมผสัของตน 
3.2 การเลือกว่าควรจดจ่อกับสิง่เร้าใดและไม่สนใจสิ่งเร้าใดในขณะน้ัน 
3.3 การเลือกว่าควรจดจ่อโดยการฟงั การอ่านหรือการรับรู้ข้อมูลได ้
จนครบถ้วน 

4. การจดจ า (Memorizing) 4.1 การบอกได้ถึงสิ่งที่เพิ่งรับรู้ไปสักครู่ (ไม่ก่ีวินาที ไม่ก่ีนาที) 
5. การจ า (Remembering) 5.1 การบอกไดถ้ึงสิ่งที่รับรู้หรือเรียนรู้ไประยะหน่ึง 

5.2 การบอกได้ถึงสิ่งที่รับรู้หรือเรียนรู้ไปเป็นเวลานาน 
6. การคงสิง่ที่เรยีนไปแล้ว 
ไว้ได้ภายหลงัการเรียนน้ัน 
(Retention) 

6.1 การสามารถพดูหรือกระทา สิง่ที่เคยเรียนรู้จนสามารถพูดหรือท าได้ 
แล้วภายหลงัจากที่ไม่ได้เรียนเร่ืองน้ันแล้วมาระยะหน่ึง เช่น 1 สปัดาห ์ 1 
เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น 

7. การบอกความรู้ได้จาก 
ตัวเลือกที่ก าหนดให ้
(Recognizing) 

7.1 การทบทวนและระลึกถึงค าตอบที่ถูกต้อง คดิหาค าตอบที่ถกูต้อง 
แล้วเลือกตวัเลือกที่ตรงกับค าตอบที่ถูกต้องน้ัน 
7.2 (ในกรณีไม่รู้ค าตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง) การพิจารณาความเป็นไปได้ของ
ตัวเลือกแต่ตัว โดยอาศัยความรู้เดิมที่เก่ียวข้องแล้วก าจัดตัวเลือกที่เป็นไปได้ 
ต่ าจนเหลือเพียงตัวเลือกเดียวหรือตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สูง 

8. การบอกความรู้ออกมา 
ด้วยตนเอง (Recalling) 

8.1 การทบทวนถึงความรู้ทีเ่คยเรียนมาหรือประสบการณ์ที่เคยประสบมา 
แล้วบอกให้ผู้อ่ืนทราบไดถู้กต้อง 

9. การใช้ข้อมูล 
(Using Information) 

9.1 การเทียบสิ่งทีเ่รียนรู้ใหม่หรือสิง่ที่ก าลงัประสบแล้วบอกได้วา่ตน 
มีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมอะไรบ้างทีเ่ก่ียวข้องกัน 
9.2 การเลือกความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงและ 
เป็นประโยชน์ต่อสิง่ที่ก าลังเรียนรู้ใหม ่
9.3 การบอกได้วา่ความรู้เดิมทีเ่ลือกมามีความสัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์แก่สิ่ง
ที่ก าลังเรียนรู้ใหม่อย่างไร 
9.4 การใชข้้อมูลเดิมที่เลือกมาน้ันให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้สิ่งใหม ่

10. การบรรยาย (Describing) 10.1 การจัดล าดับความคิดต่างๆ ที่จะบอกใหเ้ป็นระบบและต่อเน่ืองตาม
เวลา เหตุการณ์ ความเป็นเหตเุป็นผล 
10.2 การจัดหมวดหมูค่วามรู้ใหเ้ป็นโครงสร้างที่ถูกต้องและชัดเจน การท า 
ความคดิย่อยๆ แต่ละส่วนใหช้ัดเจนตรงไปตรงมา 
10.3 การค้นหาและระบุลักษณะ คุณสมบตัิหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ความคดิใหญ่และความคดิย่อย แต่ละประเด็นได้ถูกต้องและครบถ้วน 
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10.4 การน าเสนอความคิดที่เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ 

11. การอธิบาย (Explaining) 11.1 การเรียบเรียงความคดิหรือประเด็นส าคญัต่างๆ ในเร่ืองที่เรียน 
11.2 การบอกความสัมพันธ์เหตุผล/เชิงสาเหตุ ระหวา่งประเด็นส าคัญ 
11.3 การจัดล าดับความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเลอืกจัดตาม
เวลาของการเกิดขึ้น ล าดับของการเกิดผลจากสิ่งหน่ึงที่มีต่ออีกสิ่งหน่ึงอย่าง
เหมาะสม 

12. การท าให้กระจ่าง
(Clarifying) 

12.1 การแยกความคิดหรือประเด็นที่ต้องการออกจากความคิดหรือประเด็น
อ่ืน อย่างเดด็ขาด 
12.2 การระบุคุณลักษณะ/คุณสมบตัติ่างๆ ในแต่ละมิติของความคิดที่
ก าหนดและความคดิอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงหรือที่มักสบัสน 
12.3 การบอกคุณสมบตัิที่ร่วมกันและแตกตา่งกันระหว่างความคิดที่ก าหนด
กับความคดิที่ใกล้เคียงหรือมักสับสน 
12.4 การบอกได้แน่นอนว่าตัวอย่างที่ก าหนดข้อใดเป็นความคิดที่ก าหนด
และตัวอยา่งใดไม่ใช ่
12.5 การให้ตัวอย่างของความคิดที่ก าหนด 

13. การพดู (Speaking) 13.1 การบอกได้ชดัเจนแน่นอนจะพูดเพื่อถ่ายทอดความคิดเก่ียวกับอะไร
และเพื่ออะไร 
13.2 การจัดโครงสร้างของสิง่ที่จะพูดได้ถูกต้อง ครบถว้น 
13.3 การจัดล าดับความคิดของเร่ืองที่จะพูดได้ต่อเน่ืองและสอดคล้อง 
13.4 การเลือกวิธีนาเสนอและส านวนภาษาให้เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์ใน
การพูด 
13.5 การเรียบเรียงความคดิทั้งหมดแล้วถา่ยทอดออกมาเป็นค าพูด 
13.6 การใช้เทคนิคตา่งๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอความคิด
ด้วยการพดู เช่น น้ าเสียง สีหน้า ท่าทาง จงัหวะ 
13.7 การพูดตามท่ีเรียบเรียงไว้ เพื่อนา เสนอความคิดของตนออกมา
ตามล าดับต่อเน่ือง ครอบคลุมประเด็นส าคัญและมีรายละเอียดครบถ้วนโดย
ใช้วิธีท่ีเหมาะสม ท าให้ผูฟ้ังเกิดการตอบสนองตามท่ีผู้พดูต้องการ 

14. การเขียน (Writing) 14.1 การบอกได้ชดัเจนแน่นอนว่าจะเขยีนเพื่อถ่ายทอดความคดิเก่ียวกับ
อะไรและเพื่ออะไร 
14.2 การจัดโครงสร้างของสิง่ที่จะเขยีนได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
14.3 การจัดล าดับความคิดของเร่ืองที่จะเขยีนได้ต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน 
14.4 การเลือกวิธีน าเสนอและส านวนภาษาให้เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์ใน
การเขียน 
14.5 การเรียบเรียงความคดิทั้งหมดแล้วถา่ยทอดออกมาเป็นค าเขียน 
14.6 การใช้เทคนิคตา่งๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอความคิด
ด้วยการเขียน เช่นการใชต้ัวอักษรลักษณะต่างๆ กัน การย่อหน้า 
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14.7 การเขยีนตามท่ีเรียบเรียงไว้ เพื่อน าเสนอความคิดของตนออกมา
ตามล าดับต่อเน่ือง ครอบคลุมประเด็นส าคัญและมีรายละเอียดครบถ้วนโดย
ใช้วิธีท่ีเหมาะสม ท าให้ผู้อ่านเกิดการตอบสนองตามท่ีผูเ้ขียนต้องการ 

15. การแสดงออกถึง
ความสามารถของตน 

15.1 ทักษะย่อยท านองเดยีวกับการพดูและการเขียน โดยอาจใช้วิธีการ 
ต่างๆ ในการแสดงถึงความคิดความรู้ของตน วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือ
หลายๆ วิธีประกอบกัน 

 
 2. ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป (Core or General Thinking Skills) หมายถึง 
ทักษะการคิดที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานของการคิดข้ันสูงที่มีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งคนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการต่างๆ ตลอดจนใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ทักษะดังกล่าวแสดงไว้ในตาราง 2 
ตาราง 2 ทักษะการคิดที่เป็นแกนที่ส าคัญและทักษะย่อย (ที่มา : ทิศนา แขมมณี, 2544) 

ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
1. ทักษะการสงัเกต 
(Observing) 

1.1 การรับรู้สิง่หรือปรากฏการณ์ตา่งๆ 
1.2 การรับรู้แล้วเห็นหรือบอกได้ถงึ 
- คณุสมบตัิหรือคุณลักษณะของสิ่งน้ัน 
- องค์ประกอบหรือโครงสร้างของสิ่งน้ัน 
- รายละเอียดของแต่ละส่วนของสิ่งน้ัน 
- ความแตกต่างจากสิง่อ่ืนหรือความผิดปกติของสิง่น้ัน 
- จุดที่น่าสนใจของสิ่งน้ัน 

2. การส ารวจ (Exploration) 2.1 การลงมือท ากิจกรรมกับสิง่ที่ต้องการเรียนรู้เช่น จับ ลูบคล า เคลื่อนย้าย
หรือพลิกสิ่งของไปในมุมต่างๆ ดม ชิม เขย่าและฟงัเสยีง และใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า รับรู้ปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นระหว่างที่ท ากิจกรรมน้ันโดย 
- ท าอย่างไม่มีทิศทาง 
- ท าตามท่ีผู้อ่ืนก าหนด 
- ท าโดยวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาค าตอบบางอย่างที่ตั้งไว้ 

3. การตัง้ค าถาม(Questioning) 3.1 การก าหนดขอบเขตของการศึกษาว่าเก่ียวข้องกับอะไรบ้างและ 
ระบุวัตถุประสงค์ทีต่้องการจากการศึกษาให้ชดัเจน 
3.2 การรับข้อมูลที่เลือกแล้วว่าเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ศึกษาเขา้มาโดยผา่น
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 แล้วเปรยีบเทียบความรู้เดิมทีต่นมีอยู่แล้วตัง้ค าถาม
เก่ียวกับ 
- ความเป็นไปไดข้องความแตกตา่งหรือความเหมือนของข้อมูลเดิมกับข้อมูล
ใหม่ 
- ความถูกต้องเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเองหลงัจากเปรียบเทียบแล้ว 
- รายละเอียดหรือสิง่ที่ยงัไม่รู้เก่ียวกับข้อมูลใหมเ่พราะความจ ากัดหรือความ
แตกตา่งของความรู้เดิม 
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- เหตุผลของปรากฏการณ์ทีค่วามรู้เดิมไม่เพยีงพอที่จะอธิบายได ้
3.3 การคาดคะเนปรากฏการณ์ที่กา ลงัจะเกิดขึ้นจากการทดลองกระท าด้วย
ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือการสมมตเิหตุการณ์ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด แล้วอาศยัความรู้เดิมเทียบกับปรากฏการณ์หรอืเหตุการณ์
ดังกลา่ว แล้วตัง้ค าถามเก่ียวกับ 
- ความเป็นไปไดข้องความต่างหรือความเหมือนของข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม ่
- ความถูกต้องเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเองหลงัเปรียบเทยีบข้อมูลแล้ว 
- รายละเอียดหรือสิง่ที่ยงัไม่รู้เก่ียวกับข้อมูลใหมเ่พราะความจ ากัดหรือความ
แตกตา่งของความรู้เดิม 
- เหตุผลของปรากฏการณ์ที่ความรู้เดิมไม่เพียงพอจะอธิบายได้ 
3.4 การเรียนรู้สิ่งใหม่ แล้วคาดคะเนความคาดหวังในตวัผู้อ่ืนเม่ือเราเรียนรู้
ส่ิงน้ีว่าจะต้องสามารถบอกอะไรได้บ้าง แล้วตัง้ค าถามเพื่อตรวจสอบความรู้
ของบคุคลที่สมมติขึ้นน้ันเก่ียวกับ 
- ข้อเท็จจริงตามท่ีพบในสิ่งที่เรยีน 
- ข้อสรุปอ้างอิงจากสาระในสิ่งทีเ่รียน 
- ความคดิเห็นเชิงวเิคราะห ์วิจารณ์เก่ียวกับสิง่ที่เรยีน 
- คณุค่าหรือค่านิยมเก่ียวกับสิง่ที่เรยีน 
3.5 การพิจารณาค าถามต่างๆ ทีต่ั้งขึ้นแล้ว เจาะจงเลือกเฉพาะค าถามท่ีตรง
กับวัตถุประสงคข์องการศึกษามากที่สุดจ านวนเท่าทีต่้องการ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Information Gathering) 

4.1 การพิจารณาเร่ืองที่เรียนรู้ว่าเก่ียวข้องกับอะไรและเรียนรู้เพือ่อะไร 
4.2 การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และสาระที่ต้องเรียนรู้กับ
ความรู้เดิมที่มีอยู ่เพื่อบอกว่ายังไม่รู้อะไรหรือยังรู้อะไร ไม่พอตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้น้ัน 
4.3 การจดัระบบสิง่ที่ยงัไม่รู้หรือยงัรู้ไม่พอ 
4.4 การระบุวิธีไดค้วามรู้และแหลง่ข้อมูลของความรู้ เช่น อ่านหนังสือใน
ห้องสมุด ถามผู้รู้ จากพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น 
4.5 การรวบรวมความรู้ใหม ่โดยใช้วิธเีก็บรวบรวมความรู้จากแหล่ง 
ที่ก าหนดไว ้
4.6 การน าความรู้ใหม่มาจดัระบบให้เป็นหมวดหมู ่
4.7 การตรวจสอบความเพยีงพอของข้อมูล เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 

5. การระบุ (Identifying) 5.1 การค้นหาและก าหนดวตัถุประสงค์หรือขอบเขตของการศึกษา 
เก่ียวกับสิง่ที่ก าหนดให ้
5.2 การค้นหาและบอกมิติตา่งๆ ที่สิง่น้ันเป็นสมาชิกอยู่ เช่น ส ีขนาด พื้นผิว 
น้ าหนัก เป็นต้น 
5.3 การคัดเลือกเฉพาะมิติที่เก่ียวข้องโดยตรง หรืออยู่ในขอบเขตของ
การศึกษาคร้ังน้ี 
5.4 การส ารวจสิ่งที่ก าหนดให้อย่างรอบคอบ ตามท่ีคดัเลือกไว ้
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5.5 การบอกคุณสมบตัิ คุณลักษณะหรือระดบัของการเป็นสมาชกิในมิติ
ต่างๆ ที่ไดส้ ารวจไป 
5.6 การทบทวนและตรวจสอบค าที่ใช้ในการบอกคุณสมบตัิหรือระดับการ
เป็นสมาชิกว่าถูกต้องชัดเจนตามท่ีต้องการหรือไม่ 

6. การจ าแนก แยกแยะ 
(Discrimination) 

6.1 การก าหนดมิตทิี่จะแยกแยะระหว่างสิง่สองสิง่ เช่น สี เป็นตน้ 
6.2 การเทียบระดับของสิ่งสิงสิง่น้ันว่าเหมือนกันหรือไม่ 
6.3 การสรุปความเหมือนหรือไม่เหมือนระหว่างของสองสิ่งน้ัน 

7. การจัดล าดบั (Ordering) 7.1 การก าหนดมิตทิี่จะจัดลา ดับให้แก่สิง่ต่างๆ ที่ก าหนดให ้
7.2 การระบุระดับของสิง่ของที่ก าหนดให้แต่ละชิ้น/อัน 
7.3 การก าหนดทิศทางของระดบัที่จัดเรียง เช่น มากไปหาน้อย 
7.4 การน าสิง่ต่างๆ แต่ละสิง่มาจดัเรียงโดยเปรียบเทยีบระดับระหว่างกัน
และกันให้ไปในทิศทางที่ก าหนด 

8. การเปรียบเทยีบ 
(Comparing) 

8.1 การก าหนดมิตทิี่จะเปรียบเทยีบระหว่างสิง่สองสิง่ 
8.2 การน าของทัง้สองสิ่งที่จะเปรียบเทียบมาจัดให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน เช่น 
วัดความยาวของเส้นต้องเร่ิมจากจุดเร่ิมต้นที่เท่ากันหรือเปรียบเทียบเส้น
จ านวนต้องเร่ิมจาก 0 เท่าๆ กัน จากน้ัน 
- ตรวจสอบว่าสิง่ใดเกินหรือเหลือมากกว่าเม่ือเทยีบกันและระบคุ าที่แสดง
ทิศทางของการเหลือมากกว่าน้ัน 
- ตรวจสอบว่าสิง่ใดขาดไปเม่ือเทยีบกันและระบุค าที่แสดงทิศทางของการ
ขาดไปน้ัน เช่น สั้นกว่า น้อยกว่า 

9. การจัดหมวดหมู ่
(Classifying) 

9.1 การก าหนดมิตทิี่จะจ าแนกแยกแยะ เช่น สี ขนาด รูปทรง โดย 
- การค้นหาจากคุณสมบตัิร่วมและคุณสมบัติทีต่่างกันในสิ่งต่างๆ ที่ก าหนดให้
ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิม 
- การก าหนดให้จากผู้อ่ืน เช่น ครู เพื่อนหรือหนังสือ 
9.2 การก าหนดระดับหรือจ านวนระดับที่จ าแนกในแต่ละมิติที ่
ก าหนดไว้ เช่น 3 ระดับ หรือมาก-น้อย ถูก-ไม่ถูก เป็นต้น 
9.3 การน าสิง่ต่างๆ ที่ก าหนดให้จ าแนกไปตามระดบัที่ก าหนดไว้เพื่อให้เกิด
เป็นหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ ซ่ึงมีคุณสมบัตติามท่ีต้องการ 

10. การสรุปอ้างอิ’(Inferring) 10.1 การจัดระบบข้อมูลที่ได้มาใหม ่
10.2 การเปรียบเทยีบข้อมูลใหม่กับข้อมูลความรู้ในโครงสร้างความรู้เดิมว่า
ข้อมูลใหม่คล้ายคลึงหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิกับความรู้เดิมส่วนใดมากที่สุด 
10.3 การค้นหาความแตกต่างและสาเหตขุองความแตกตา่งระหว่างข้อมูล
ใหม่กับความรู้เดิมที่คล้ายคลงึกันน้ัน 
10.4 การใช้หลักเหตุผลสรุป สรุปจากความรู้เดิมเพื่ออธิบายคุณสมบัติส่วนที่
ยังไม่รู้เก่ียวกับข้อมูลใหม ่เช่น 
- เป็นสมาชิกของมิติใด 
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- ข้อมูลใหม่มีองคป์ระกอบอย่างไรแต่ละองค์ประกอบเหล่าน้ันสัมพันธ์กัน
อย่างไร 
- มีความสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีแต่ละส่วนอย่างไร 

11. การแปล (Translating) 11.1 การศึกษาข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง 
11.2 การแยกสาระที่เป็นแก่นและสาระที่เป็นรายละเอียด 
11.3 การเรียบเรียงสาระที่ได้รับเป็นข้อความ/ส านวนของตนเองโดยคงสาระ
ที่เป็นแก่นและรายละเอียดที่ส าคัญ 
11.4 การตรวจสอบโดยการเทยีบกับข้อมูลที่ได้รับว่าเรียบเรียงสารแก่นและ
รายละเอียดที่ส าคัญได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

12. การตีความ(Interpreting) ระดับที่ 1 : การตีความเพ่ือระบถุึงสิ่งที่ผู้ส่ือไม่ได้บอกตรงๆ 
12.1 การพิจารณาข้อมูลต่างๆท่ีได้รับว่ามีความสัมพันธ์กับสิง่ใดบ้าง โดย
อาศัยความรู้/ประสบการณ์เดิม 
12.2 การเปรียบเทยีบเพื่อหาสิง่ที่เป็นความสัมพันธ์ร่วมของข้อมูล 
12.3 การใช้หลักเหตุผลเพื่อพิจารณาและคดัเลือกว่าสิง่ทีเ่ป็นความสัมพันธ์ 
ร่วมสิ่งใดน่าจะเป็นสิ่งที่ผูส้ื่อต้องการสื่อให้แก่ผูเ้รียน โดยอาศยัความรู้เก่ียวกับ 
ตัวผู้สื่อ ลักษณะของสาร โอกาส/สถานการณ์ของการสื่อสาร บริบท 
ขณะสื่อสารและการคาดคะเนการรับรู้เก่ียวกับผู้รับสาร 
ระดับที่ 2 : การตีความเพ่ือหาความหมายที่แท้จริง 
12.4 การใช้หลักเหตุผลประกอบกับความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับผู้สื่อสาร 
การสื่อสารและผู้รับสาร เพื่อระบุว่า 
- ความหมายที่ผิวเผินของสารน้ีคืออะไร ความหมายทีแ่ท้จริงของสารน้ีคือ
อะไร ความหมายทั้งสองต่างกันอยา่งไร 
- เจตนาทีแ่ท้จริงของผู้สื่อ คืออะไร ตรงกับเจตนาที่ปรากฏ 
เพียงผิวเผินหรือไม่ เพราะอะไร 
- สาเหตุที่มีการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมา หรือสารที่มีความหมายระดับผิว
เผินกับระดับแฝงเร้นไม่เหมือนกันคืออะไร 
- สารทีส่ื่อมา สะท้อนให้เห็นถึงแนวคดิอย่างไรของผู้สื่อ 
ระดับที่ 3 : การตีความเพ่ือสร้างข้อมูลใหม่ 
12.5 การใช้ทฤษฎแีนวคดิหลักหรือแนวในการอธิบายความเป็นเหตเุป็นผล
ของข้อมูลหรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา 

13. การเชื่อมโยง 
(Connecting) 

ระดับที่ 1 : การเชื่อมโยงความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งสองสิ่ง 
13.1 การพิจารณาสิง่ที่ก าหนดให้ว่าสามารถจดัเป็นสมาชิกในมิติหรือแง่มุม
ใดบ้างแล้ว ระบุมิติหรือแง่มุมเหล่าน้ันออกมาให้มากที่สดุ 
13.2 การหามิติหรือแง่มุมระหว่างสิ่งสองสิง่ 
13.3 การบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ทัง้สองในแต่ละมิต ิ
ระดับที่ 2 : การเชื่อมโยงความสัมพันธร์ะหว่างโครงสร้างความรู้เดิม 
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กับสิ่งที่ก าหนดให้ใหม่ 
13.4 การระบุมิติหรือแง่มุมต่างๆ ของสิง่ที่ก าหนดให ้
13.5 การเปรียบเทยีบมติิของสิ่งที่ก าหนดให้กับมิตติ่างๆ ในโครงสร้างความรู้
เดิมเพื่อระบุว่าสิง่ที่ก าหนดให้ใหม่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างความรู้เดิมใน
ระดับใด 
13.6 การตรวจสอบและระบุลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนดให้ใหม่กับ
โครงสร้างความรู้เดิมในระดับและมิติที่สัมพันธ์กัน 

14. การขยายความ 
(Elaborating) 

14.1 การพิจารณาและเลือกประเด็นสิง่ทีต่้องการขยายความ 
14.2 การพิจารณาวตัถุประสงคข์องการขยายความ เช่น เพื่อใหผู้้อ่านเช้าใจ
เหตุผลของพฤติกรรม 
14.3 การเลือกมิตหิรือแง่มุมที่จะขยายความ 
14.4 การระบุคุณลักษณะหรือคุณสมบตัิรวมทัง้อาจยกตัวอย่างประกอบใน
แต่ละมิตหิรือแง่มุมที่ต้องการขยายความน้ัน 

15. การใหเ้หตุผล 
(Reasoning) 

15.1 การพิจารณาและระบุให้ชัดเจนว่า ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร 
15.2 การพิจารณาเหตุการณ์หรือสิ่งทีเ่กิดขึ้นก่อนผลน้ันและระบุว่า 
มีเหตุการณ์หรือสิ่งใดที่มีความสัมพันธ์กับผล โดยเกิดก่อนอย่างสม่ าเสมอ 
15.3 การพิจารณาแต่ละเหตุการณ์หรือสิ่งทีเ่กิดขึ้นก่อนและมีความสัมพันธ์ 
อย่างสม่ าเสมอน้ัน และตดัสินว่าเป็นผลมาจากสิง่ใดสิง่หน่ึงร่วมกันหรือเป็น 
สิ่งที่ท าให้เกิดผลโดยการสรุปอ้างอิงจากความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
15.4 การเลือกระบุเหตุการณ์หรือสิง่ที่พิจารณาและตดัสินแล้ววา่ 
เป็นสิ่งที่ท าให้เกดิผลที่ก าหนดไว ้

16. การสรุปย่อ 
(Summarizing) 

16.1 การท าความเขา้ใจกับความรู้ใหม่ท้ังหมด 
16.2 การจัดโครงสร้างของความรู้ใหม ่
16.3 การระบุสาระส่วนที่เป็นแก่นในแต่ละส่วนย่อยของโครงสร้างหรือ
องค์ประกอบของสิ่งน้ัน 
16.4 เรียบเรียงความคดิเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นใหเ้ป็นระบบและมีความ
ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน 
16.5 น าเสนอความคิดที่เรียบเรียงไว้ในรูปของการพดูหรือการเขียนข้อความ
หรือแผนภูมิ แผนผงั 

 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูง หรือ ทักษะการคิดท่ีซับซ้อน  (Higher order or More Complexed 
Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีข้ันตอนหลายข้ันและต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆ ทักษะการคิดข้ันสูงจึงจะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมี
ความช านาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดข้ันสูงที่ส าคัญๆ แสดงไว้ในตาราง 3 ดังนี้ 
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ตาราง 3 ทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะย่อย (ที่มา : ทิศนา แขมมณี, 2544) 
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อย 

1. การสรุปความ (Drawing 
Conclusion) 

1.1 การพิจารณาทบทวนข้อมูลเหตุการณ์ตา่งๆ โดยแยกแยะแตล่ะเร่ือง/
เหตุการณ์/ปรากฏการณ์ เป็นส่วนต่างๆ 
1.2 การน าข้อมูลในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละส่วนมาเพื่อค้นหาแบบแผนใน
เร่ืองความเหมือน ความตา่ง ความสอดคล้องความคล้ายคลงึหรอื
ความสัมพันธ ์
1.3 การพิจารณาแบบแผนในแต่ละส่วน เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างแต่ละ
ส่วนในรูปต่างๆ เช่น ความสอดคล้องความขดัแย้ง ความเป็นเหตุเป็นผล 
1.4 การน าความสัมพันธต์่างๆ ทีค่้นพบท้ังหมดมาเรียบเรียงให้สอดคล้อง
ต่อเน่ืองและเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน 
1.5 การสรุปภาพรวมหรือแบบแผนรวมของข้อมูล/เหตุการณ์/ปรากฏการณ์
ทั้งหมด ซ่ึงครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ และแบบแผนย่อยๆ ใน
แต่ละส่วน 

2. การให้ค าจ ากัดความ 
(Defining) 

2.1 การรวบรวมตัวอยา่งต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชิกของความคดิรวบยอดที่
ก าหนดให ้
2.2 การค้นหาคุณสมบัตหิรือลักษณะร่วมระหว่างตัวอย่างเหลา่น้ัน 
2.3 การรวบรวมตัวอยา่งต่างๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกของความคิดรวบยอด 
ที่ก าหนดให ้
2.4 การเปรียบเทียบคุณสมบัตแิต่ละข้อ ของตัวอย่างที่เป็นสมาชิกแต่
แตกตา่งออกไปในตัวอย่างที่ไม่ใช่สมาชิก 
2.5 การเลือกเฉพาะคุณสมบตัิที่มีร่วมกันในตัวอย่างที่เป็นสมาชกิแต่แตกตา่ง
กันออกไปในตัวอย่างที่ไม่ใช่สมาชิก 
2.6 การเรียบเรียงความคิดเก่ียวกับคุณสมบตัิเฉพาะดงักล่าวใหช้ดัเจน 
2.7 การพดูหรือเขยีนถ่ายทอดความคิดเก่ียวกับคุณสมบตัิเฉพาะซ่ึงเป็นค า
จ ากัดความของความคิดรวบยอดที่ก าหนดน้ัน 

3. การวิเคราะห์ (Analyzing) 3.1 การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหง้่ายแก่การท า
ความเขา้ใจ 
3.2 การก าหนดมิตหิรือแง่มุมที่จะวิเคราะหโ์ดย 
- อาศัยความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมและ/หรือ 
- อาศัยการค้นพบลักษณะหรือคุณสมบตัิร่วมของกลุ่มข้อมูล 
3.3 การก าหนดหมวดหมู่ในมิตหิรือแง่มุมที่จะวิเคราะห ์
3.4 การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู ่โดยค านึงถงึความเป็น
ตัวอย่างเหตุการณ์ การเป็นสมาชิก 
3.5 การน าเสนอข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่หมวดหมู่มาจัดล าดับ 
เรียงล าดบัหรือจัดระบบให้ง่ายแก่การทา ความเข้าใจ 
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3.6 การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแต่ละหมวดหมู ่ในแงข่องความมาก-น้อย 
ความสอดคล้อง-ความขดัแย้ง ผลทางบวก-ผลทางลบ ความเป็นเหต-ุเป็นผล 
ล าดับความต่อเน่ือง 

4. การผสมผสานข้อมูล 
(Integrating ) 

4.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนว่าต้องการผสมผสานระหว่างอะไรบ้าง
และเพื่อน าไปสู่การสร้างหรือการท าอะไร 
4.2 การพิจารณาทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาใหม่และ/หรือข้อมูลที่เป็น
ความรู้เดิมที่เก่ียวข้องวา่มีอะไร 
4.3 การทบทวนและเลือกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การสร้างชุดข้อมูลหรือความรู้ขึ้นมาใหม่จากการใช้
ข้อมูลทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ หรือข้อมูลจากความรู้เดิมหลายๆ เร่ือง 
เข้าด้วยกัน 

5. การจัดระบบความคิด 
(Organizing) 

5.1 การพิจารณาทบทวนข้อมูลที่มีทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชิ้น 
5.2 การน าลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่พบมาก าหนดเป็นมิติหรือแง่มุม 
เช่น ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นตัวอยา่งของความคดิหน่ึง 
5.3 การจดัข้อมูลทัง้หมดเข้าเป็นกลุ่มตามมิติหรือแง่มุมที่ก าหนดไว้ เช่น 
จิงโจ้ หมี ลงิ อยู่ในมิติสตัว์บก ส่วนปลา กุ้ง ป ูอยู่ในมิติสตัว์น้า 
5.4 การระบุความสัมพันธ์ระหว่างมิตหิรือแง่มุมแตล่ะคู่ เช่นสัตวบ์กและสัตว์
น้า มีความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นสมาชิกของมิติใหญ ่ซ่ึงก็คือ สัตว ์
5.5 การประมวลความสัมพันธย์่อยๆ ของมิติหรือแง่มุมต่างๆครบทุกเร่ือง 

6. การสร้างองค์ความรู้ใหม ่
(Constructing) 

6.1 การน าข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบเพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจ 
6.2 การวเิคราะห์ข้อมูลที่จัดระบบแล้ว 
6.3 การค้นพบความสัมพันธ์ใหม่หรือแบบแผนความสัมพันธ์ใหมใ่นข้อมูลที่
วิเคราะห ์
6.4 การสร้างโครงสร้างความรู้จากแบบแผนความสัมพันธ์ท่ีค้นพบ 
6.5 การก าหนดความคดิรวบยอดของโครงสร้างความรู้ใหม ่

7. การก าหนดโครงสร้าง 
ความรู้ (Structuring) 

7.1 การนา ข้อมูลทัง้หมดมาพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน 
7.2 การระบุความสัมพันธ์ร่วมของข้อมูลและจัดกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดตาม
ลักษณะความสัมพันธ์ร่วมเหล่าน้ัน 
7.3 การตั้งชื่อหรือระบุความคดิรวบยอดของความสัมพันธ์รวมตา่งๆ 
7.4 การหาความสัมพันธ์ร่วมระหว่างความสัมพันธ์ร่วมย่อยๆท้ังหมด เพื่อให้
เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่ทีค่รอบคลุมข้อมูลทั้งหมด 

8. การแก้ไขปรับปรุง 
โครงสร้างความรู้เสยีใหม ่
(Restructuring) 

8.1 การค้นพบว่าข้อมูลใหม่ที่ได้มา ซ่ึงได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องไม่สามารถ
เติมเข้าไปในโครงสร้างเดิมได ้
8.2 การเปรียบเทียบลักษณะหรือคุณสมบตัิของข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมว่า
ข้อมูลใหม่น้ีน่าจะเป็นข้อมูลระดับใด 
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8.3 การทบทวนระดับทีต่้องการปรับเปลีย่นในโครงสร้างเดิมเพือ่ให้สามารถ
รับกับข้อมูลใหม่ท่ีเข้ามาได้และระบุว่าควรน าองคป์ระกอบต่างๆ ในระดับน้ัน
มายุบรวมกัน แยกย่อยลงไปอีกหรือจัดองค์ประกอบใหม ่โดยใชเ้กณฑ์ใหม่ 
8.4 การก าหนดเกณฑข์ึ้นมาใหม่และ/หรือปรับความคดิรวบยอดของ
องค์ประกอบต่างๆ ใหม ่
8.5 การจดักลุ่มข้อมูลใหมต่ามเกณฑ์และชื่อ/ความคดิรวบยอดที่ปรับใหม ่
8.6 การตรวจสอบโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
โดยรวมหรือไม่และการปรับปรุงโครงสร้างซ้ าจนกว่าจะได้โครงสร้างรวมใหม่
ที่ไม่มีความขดัแย้งกันในที่สุด 

9. การค้นหาแบบแผน 
(Finding Patterns) 

9.1 การวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใหเ้ป็นหมวดหมู ่
9.2 การค้นหาและค้นพบความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างข้อมูลบางกลุ่มหรือ
มิติหรือแง่มุมใหม่ท่ีข้อมูลในมิติน้ันมีความแตกตา่งกันอย่างเป็นระบบ 
9.3 การค้นหาเกณฑ์ในการจดัระดับหรือแบ่งข้อมูลตามมิติใหมท่ี่ค้นพบหรือ
การก าหนดความคดิรวบยอดของกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่มที่สัมพันธกั์น 
9.4 การอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ค้นพบ 
9.5 การน าข้อมูลอ่ืนที่อยู่ในขอบเขตของความสัมพันธ์ท่ีค้นพบมาจัดเข้ากลุ่ม
ข้อมูลน้ี 
9.6 การปรับค าอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดหาก
ยังไม่สามารถจดัข้อมูลใหม่เข้ากลุ่มได ้

10. การหาความเชื่อพื้นฐาน 
(Finding Underlying) 

10.1 การท าความเขา้ใจให้ชดัเจนเก่ียวกับเหตุการณ์หรือเป็นการกระท าว่า
เป็นจะอย่างไร 
10.2 การใช้เหตุผล ค้นหาและบอกที่มาหรือเหตผุลของเหตุการณ์หรือการ
กระท าน้ัน 
10.3 การใช้หลักเหตุผลค้นหาให้ลึกลงไปเพื่อระบุถงึความเชื่อพืน้ฐานที่ท าให้
บุคคลเกิดการกระท าหรือก่อให้เกิดเหตุการณ์ 
10.4 การทบทวนกลับถึงผลสะท้อนของการมีความเชื่อพื้นฐานที่ระบุและ
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับเหตุการณ์หรือการกระท าที่ศึกษาหรือไม่เพื่อ
ยืนยันความเป็นเหตุเป็นผลของความเชื่อขั้นพื้นฐานที่ระบตุ่อเน่ืองกับ
เหตุการณ์หรือในการกระท าที่ไปศึกษา 

11. การคาดคะเน/พยากรณ์ 
(Predicting) 

แบบที่ 1 
- การทบทวนพิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ก าลงัเกิดขึน้หรือ
ก าหนดให้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการหรือปรากฏการณ์ใหม่ได้หรือไม่ 
จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู ่
- การระบุว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นน้ันอยู่ในขั้นตอนใด 
ของกระบวนการ 
- การพยากรณ์โดยระบุขั้นตอนของกระบวนการน้ันคืออะไร 
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แบบที่ 2 
- การเทยีบเคยีงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นหรือที่ก าหนดไว้ว่า
คล้ายคลงึกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดจากความรู้เดิมหรือประสบการณ์
ที่มีอยู ่
- การพยากรณ์ โดยระบุขั้นตอนต่อไปที่จะเกิดขึ้นจากการสรุปอ้างอิง
เหตุการณ์น้ันไปสู่เหตุการณ์ทีค่ล้ายคลงึกันในความรู้เดิม ซ่ึงเป็นขั้นตอนย่อย
ของกระบวนการหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองหน่ึง ในท านองเดียวกับแบบที ่1 
แบบที่ 3 
- การพิจารณาข้อมูลที่เป็นความรู้เดิมเก่ียวกับเหตุการณ์หรืปรากฏการณ์ที่
ก าลังเกิดขึ้นหรือก าหนดให้ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ในท านองเดยีวกับแบบที่ 1 
- การระบุเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ตา่งๆ ที่มีความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขึ้น
โดยการสรุปอ้างอิงจากข้อมูลความรู้เดิม 
- การให้น้ าหนักแก่แต่ละเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เป็นไปไดเ้หล่าน้ัน 
- การพยากรณ์ โดยเลือกเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีน้ าหนักมากที่สุด
เพียงหน่ึงเหตุการณ์หรือผสมผสานเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีน้ าหนัก
มากที่สุดหลายอย่างเขา้ด้วยกัน 

12. การตั้งสมมตฐิาน 
(Formulating Hypothesis) 

12.1 การก าหนดขอบเขตของเร่ืองที่ศึกษา วตัถปุระสงคข์องการศึกษาและ
ค าถามท่ีต้องการในการศึกษา 
12.2 การทบทวนความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับค าถามท่ีต้องการศึกษาว่า 
เก่ียวข้องกันอย่างไร มีอะไรที่รู้แล้ว มีอะไรที่ยงัไม่รู้ 
12.3 การสรุปอ้างอิง โดยอาศยัความรู้เดิม เพื่อบอกว่า 
- จากสถานการณ์ที่กา ลังเกิดขึ้นหรือก าหนดให ้จะมีอะไรเกิดขึ้นตามมา 
- เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นน้ีมีสาเหตุจากอะไร 
12.4 การใช้หลักเหตุผล เพื่ออธิบายในกรณีที่มีความรู้เดิมไม่เพียงพอที่จะใช้
สรุปอ้างอิงว่า 
- จากสถานการณ์ที่ก าลงัเกิดขึ้นหรือที่ก าหนดให้จะมีอะไรเกิดขึน้ตามมา 
- เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นน้ีมีสาเหตุจากอะไร 

13. การทดสอบสมมติฐาน 
(Testing Hypothesis) 

13.1 การวางแผนว่าสิง่ที่สงสยัและตั้งสมมตฐิานน้ันจะตรวจด้วยวิธีใดได้บ้าง
เช่น 
- การทดลองท าจริง 
- ถามคนที่รู้เร่ืองน้ี 
- ค้นหาค าตอบในหนังสือ เป็นต้น 
13.2 การวางแผนในรายละเอียดวา่ วิธีแต่ละวิธีมีความเป็นไปไดจ้ริง เป็นไป
ตามท่ีก าลงัคดิอยูห่รือไม่ มากน้อยเพยีงใด เช่น 
- การทดลองต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงเกินกว่าที่จะซ้ือได ้
- ไม่มีคนรู้จักในละแวกที่อาศยัอยู ่ซ่ึงรู้ในเร่ืองน้ี 
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- ไม่มีหนังสือสารานุกรมหรือหนังสือความรู้เก่ียวกับเร่ืองน้ีในโรงเรียน 
13.3 การเลือกวิธีที่พอจะเป็นไปได้ในความเป็นจริงมาจัดอันดับตามความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใชห้ลักเหตุผล 
13.4 การใช้เหตุผลเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงวิธีที่ทัง้น่าเชื่อถือและ
เป็นไปได้จริงมากทีสุ่ด เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
13.5 การก าหนดขั้นตอนการลงมือปฏิบตัิตามวิธีการทดสอบสมมติฐาน  
13.6 การลงมือปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ซ่ึงครอบคลุมการบันทึกผลการ
ทดสอบสมมติฐาน 
13.7 การเปรียบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานที่ได้มากับสมมตฐิานที่ไดต้ั้ง
ไว้และยืนยันสมมติฐาน 
13.8 การย้อนทบทวนการท างานตั้งแต่ชั้นต้น เพื่อค้นหาข้อผดิพลาดที่อาจมี
ผลทา ใหผ้ลการทดสอบสมมติฐานคลาดเคลื่อนในกรณีผลไม่ตรงกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
13.9 การใช้หลักเหตุผลในการนาความรู้เดิมมาอธิบายเหตุผลในกรณีที่มีผล
การทดสอบออกมาแตกต่างจากสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

14. การตั้งเกณฑ ์
(Establishing Criteria) 

14.1 การระบุความคิดรวบยอดหรือวัตถปุระสงคข์องงานให้ชดัเจน 
14.2 การใช้หลักเหตุผล โดยอาศยัความรู้เดิมเพื่อระบุสิง่ที่สามารถใช้บ่งชี้ถงึ
การบรรลุวัตถุประสงคข์องงาน 
14.3 การพิจารณาระดบัของสิ่งทีเ่ป็นตัวบง่ชี้วา่สามารถจัดได้เปน็ก่ีระดับ 
อะไรบ้าง 
14.4 การใช้หลักเหตุผลพิจารณาบรบิทของงานและลักษณะของงาน
ประกอบกับวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเลือกระดับของตัวบง่ชี้ทีแ่สดงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงคข์องงาน 
14.5 การใช้ความรู้/ประสบการณ์เดิม พิจารณาเกณฑข์องงานอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะงาน บริบทของงาน ตัวบง่ชี้และวัตถปุระสงคข์องงานที่ใกล้เคียง
กับงานที่ก าหนดให้ เพื่อเปรียบเทยีบระดับของตัวบง่ชี้ว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
เพียงไรและเพราะเหตุใด 
14.6 การปรับระดับตัวบง่ชี้ให้สอดคล้องกับความรู้เดิมหรือเม่ือได้รับข้อมูลที่
เก่ียวข้องเขา้มาใหม ่

15. การพิสูจน์ความจริง 
(Verifying) 

15.1 การท าความเขา้ใจและก าหนดขอบเขตของสิง่ที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนว่า
ต้องการพิสูจน์อะไร โดยใชข้้อมูลเร่ืองใด 
15.2 ทบทวนความรู้เดิมวา่ แหลง่ข้อมูลใดและเลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลทีต่้องการ 
15.3 การพิจารณาโดยใช้หลักเหตุผล เลือกแหลง่ข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูลที่
น่าเชื่อถือในเร่ืองที่ก าลงัศึกษามากทีสุ่ด 
15.4 การลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลและโดยใช้วิธเีก็บข้อมูลที่
ได้เลือกแล้วว่าน่าเชื่อถือมากทีสุ่ด 
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15.5 การเปรียบเทยีบข้อมูลที่แตกต่างกัน อันเน่ืองมาจากมีแหลง่ที่ไดต้่างกัน
หรือใช้วิธีเก็บข้อมูลต่างกัน โดยใช้หลักเหตุผลในการอธิบายเหตผุลที่ข้อมูล
แตกตา่งกันเพื่อเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สดุ 
15.6 การน าข้อมูลที่เลือกแล้วว่าน่าเชื่อถือมากที่สดุน้ันมาตรวจสอบ 
ความสัมพันธ์กับสิง่ที่ต้องการพิสูจน์เพื่อสรุปว่าสิง่ที่ต้องการพิสูจน์น้ันเป็น
ความจริงหรือไม่ 
15.7 การปรับข้อสรุปใหม่ เม่ือได้ข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือมากกว่าเดิม 

16. การประยุกต์ใชค้วามรู้ 
(Applying) 

16.1 การพิจารณาบรบิทของสิ่งทีย่งัไม่รู้และน ามาเทยีบเคียงกับโครงสร้าง
ความรู้เดิมเพื่อค้นหาว่ามีอะไรที่เหมือนหรือคล้ายกันและมีอะไรที่ต่างกัน 
16.2 การน าความรู้เดิมเก่ียวกับหลักความคิดรวบยอดในบริบทที่เหมือนหรือ
คล้ายกันมาสรุป อ้างอิงใช้ในบริบทของสิ่งทีย่งัไม่รู้ 
16.3 การใช้หลักเหตุผล เพื่อตัง้สมมตฐิานเก่ียวกับหลักการความคิดรวบยอด
ของสิง่ที่ยงัไม่รู้ในบริบทที่ตา่งจากบริบทของความรู้เดิม โดยพยายาม
พิจารณารายละเอียดของบริบทแต่ละส่วน 
16.4 การสร้างโครงสร้างความรู้ใหมเ่ก่ียวกับสิ่งทีย่งัไม่รู้โดยน าผลการสรุป 
อ้างอิงและผลการใช้หลักเหตุผลเพื่อตั้งสมมตฐิานมาประมวลเขา้ด้วยกัน เป็น
ภาพรวมที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
16.5 การลงมือปฏิบตัิตามโครงสร้างความรู้ใหมเ่พื่อแก้ปญัหาหรอืเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว ้
16.6 การน าเสนอข้อมูลที่ไดเ้พิ่มเติมภายหลงัการประยุกต์ใชค้วามรู้ในแต่ละ
สถานการณ์ย่อยๆ มาเติมหรือปรับโครงสร้างความรู้ใหม่ให้สอดคล้องถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 

 
 สมชัย โกมล (2544) ได้แบ่งการคิดออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์พฤติกรรมของการคิดดังนี้ 
 1. การคิดวิเคราะห์ เป็นการแสวงหาข้อมูลที่เป็นสาเหตุของปัญหา ปัจจัยองค์ประกอบที่มีต่อ
ปรากฏการณ์ต่าง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์นี้ ได้แก่การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
 2. การคิดสังเคราะห์ เป็นการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ ปัจจัยต่างๆ สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ความหมายและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการคิดสังเคราะห์ ได้แก่ การตั้งสมมติฐาน การท านายการตีความหมายจากข้อมูลและการลง
ข้อสรุป 
 3. การคิดหาทางปฏิบัติ เป็นการแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื่อรวบรวม จัดกระท าข้อมูล สื่อความหมาย
ข้อมูลและตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า การคิดสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
  1. วิธีการคิดโดยใช้ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์เป็นฐานในการคิดเพื่อแสวงหาข้อมู ล 
ค าตอบต่างๆ ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
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   - ลงความคิดเห็นจากข้อมูล เพื่ออธิบายสาเหตุที่มาของปัญหา แจกแจงปัจจัย 
องค์ประกอบที่มีผลต่อปรากฏการณ์ต่างๆ 
   - ตั้งสมมติฐาน เพื่อโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุและผลคาดคะเนสิ่งที่
จะเกิดข้ึนจากเหตุและปัจจัยต่างๆ 
   - ท านายสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   - ตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อสรุปเพื่อทาการแปลความหมายและสรุป
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
  2. วิธีการคิดโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดเพื่อแสวงหาวิธีการ
รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล สื่อความหมายข้อมูล ตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล 
 3.3 แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด 
 สมชัย โกมล (2544) กล่าวเกี่ยวกับแนวทางการสรา้งเสรมิและพฒันาการคิดให้แก่ผูเ้รยีนว่า จะต้องจดั
กิจกรรมเพื่อมุ่งฝึกทักษะพื้นฐานการคิดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล เพื่ออธิบายสาเหตุที่มา ปัจจัยองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ 
  2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน เพื่อให้สามารถคาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนสิ่งที่
จะเกิดจากตัวแปรต่างๆ 
  3. ทักษะการท านาย เพื่อท านายสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  4. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป เพื่อตีความหมายจากข้อมูลและลง
ข้อสรุปสิ่งต่างๆ 
  5. ทักษะการเลือกรูปแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การสื่อความหมาย
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการที่จะใช้รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลและตรวจสอบ
พิสูจน์ข้อมูล 
 ในการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการคิดจะใช้คา ถามที่นาไปสู่การคิด เป็นค าถามที่มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อให้ผู้ตอบแสดงพฤติกรรมที่เกิดทักษะข้ึน ตัวอย่างค าถามที่น าไปสู่การคิด เช่น 
  - อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้นกุหลาบที่ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ออกดอก 
  - แสงแดดกับการออกดอกของต้นกุหลาบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
  - ปลูกกุหลาบในร่มกับกลางแจ้งจะมีผลแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  - ถ้าต้องการทราบว่า กุหลาบที่ปลูกไว้กลางแจ้งจะออกดอกเร็วกว่ากุหลาบที่ปลูกไว้ในร่ม 
นักเรียนจะต้องท าอย่างไร 
  - ขณะทดลองจะต้องติดตาม รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง 
  - นักเรียนจะใช้วิธีการอะไรในการรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 
  - ข้อมูลที่รวบรวมได้จะบันทึกหรือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบใด 
  - นักเรียนจะใช้วิธีการอะไรในการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นผลการทดลอง 
  - นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร 
  - จากผลการทดลอง ถ้านักเรียนทดลองต่อไปเรื่อยๆ ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร 
  - ถ้าเปลี่ยนพืชที่นามาทดลองได้ผลเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
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 ในการตั้งค าถาม Frazee และ Rudnitski (1995) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน ได้เสนอว่า การตั้งคา ถามมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียนในระดับที่ต่างกัน ใน
การถาม ผู้สอนควรเลือกใช้ค าถามที่เหมาะสมกับทักษะการคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ สามารถ
แสดงได้ดังตาราง 4 
ตาราง 4 การตั้งค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Frazee และ Rudnitski, 1995) 

ทักษะการคิด ประเภทของค าถาม พฤติกรรม
นักเรียน 

ตัวอย่างค าถาม 

ทักษะการคิดระดบัต่ า 
(Lower-Level 

Thinking) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ระลึก 
บรรยาย 

- ใคร อะไร ที่ไหน 
- เม่ือไร ท าไม 

ความเขา้ใจ 
(Comprehensive) 

อธิบาย 
สรุป/ย่อความ 

- อะไรคือใจความส าคญัของเร่ือง 
- ตัวละครส าคัญของเร่ืองมีลักษณะอย่างไร 

การน าไปใช้ 
(Application) 

แก้ปัญหา - เคน มีเงิน 10 บาท จะสามารถซื้อขนมชิ้นละ 
2 บาทได้ก่ีชิ้น 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher – Level 

Thinking ) 

การวิเคราะห ์
(Analysis) 

สรุป 
เปรียบเทียบ 

- ย่อหน้าน้ีบอกอะไรเก่ียวกับชีวิตของผูแ้ตง่ 
- พืชและสัตวเ์หมือนหรือตา่งกันอย่างไร 

การสังเคราะห ์
(Synthesis) 

สร้าง 
ท านาย 

- รูปภาพน้ีควรตั้งชื่อวา่อย่างไร 
- เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
อย่างไร 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

ตัดสิน 
เลือก 

- คณุเห็นดว้ยกับตัดสินของครูใหญห่รือไม่ 
- เคร่ืองดื่มแบบไหนดีที่สดุ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดข้ันสูงว่า ความคิดข้ันสูง เป็น
ความสามารถทางสติปัญญาประการหนึ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดในขณะที่นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้
เนื้อหาและหลักการรวมทั้งในแนวคิดในวิชาต่างๆ ความคิดข้ันสูง ประกอบด้วยความคิดในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 1. ความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนก รวบรวมเป็น
หมวดหมู่ รวมทั้งการจัดประเด็นต่างๆ เช่น การจ าแนกชนิดของหินโดยพิจารณาลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
การจ าแนกใบไม้ โดยพิจารณารูปร่างของใบ ขอบใบและเส้นใบเป็นเกณฑ์ เป็นต้น 
 2. การคิดวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) คือ ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบอย่างมีเหตุผล โดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างเพียงพอ เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ คือ เรื่อง GMOs ผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว มีผลให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือ
สัตว์มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมจากประเด็นดังกล่าวเป็นสถานการณ์จริงที่ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับ GMOs เป็นข้อมูลในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เชิงสนับสนุนหรือโต้แย้ง
เทคโนโลยีดังกล่าว 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ ความคิดที่แปลกใหม่ยืดหยุ่นและแตกต่างจากผู้อื่น 
เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมคิดออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ก าเนิดเสียงแทนการใช้กระดิ่งไฟฟ้าหรือออดไฟฟ้า 
เป็นต้น 



46 
 

 4. ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Logical Thinking) คือ ความสามารถที่จะคิดในเชิงเหตุผลของ
เรื่องราวต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนเรื่องการสร้างเข่ือน หรือ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็น
ประเด็นโต้แย้งทางสังคมที่ไม่อยู่บนข้อมูลหรือประจักษ์พยานที่เป็น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงควรให้นักเรียน
ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการโต้แย้งหรือสนับสนุน ไม่ใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ในการตดัสนิ
ว่าควรจะด าเนินการพัฒนาหรือไม่อย่างไร 
 5. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking) คือ ความคิดที่ใช้ในการพิสูจน์และส ารวจ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน การดองผักด้วยน้ ามะพร้าว 
เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ได้รับสืบทอดกันมาโดยไม่ทราบหลักทางวิทยาศาสตร์ ครูควรให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาวางแผนในการตรวจสอบ
พิสูจน์เพื่ออธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 โดยทั่วไปความคิดข้ันสูงต่างๆ เหล่าน้ี จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ  
กัน และอาจรวมทั้งพัฒนาไปพร้อมกับความสามารถด้านอื่นๆ ด้วยไม่จ าเป็นต้องเน้นว่าจะต้องพัฒนาเรื่องใด
ก่อนหรือหลัง 
 3.4 แนวคิด 7 ค าถามส าคัญเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี  (2555) ที่น าเสนอไว้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีล าดับข้ันตอนของการใช้ค าถามดังนี้  
    1. จะท าอะไร? / ท าท าไม? 
   2. มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะท าหรือไม่? / ต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง? 
   3. มีความพร้อมหรือไม?่ / มีความเป็นไปได้ทีจ่ะท าหรือไม?่  
   4. ท าอย่างไรจงึจะพอดี พอประมาณ? / ท าอย่างไรจะสามารถรองรับปัญหาหรือการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้?   
   5. ลงมือท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ? 
   6. อะไรที่ท าได้ดี? / อะไรที่ยังท าไม่ได้ดี จะปรับปรงุแก้ไขอย่างไร? 
   7. เกิดการเรียนรู้อะไรข้ึนบ้างจากการคิด/ท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง? 
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ภาพ 2 กระบวนการคิดและการปฏิบตัิงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
ถอดความจากเอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.ดร.ทศินา แขมมณี (2555) 
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 3.5 พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการคิด 
 สมชัย โกมล (2544) กล่าวไว้ว่า ผู้มีทักษะการคิดจะต้องมีความสามารถในการน าข้อมูลความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ไปใช้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ลงความเห็นจากข้อมูล เพื่ออธิบายสาเหตุที่มา ปัจจัย องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ 
  2. ตั้งสมมติฐาน คาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปร ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนจากตัวแปร 
  3. ท านายสิ่งต่างๆ 
  4. ตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อสรุปต่างๆ 
  5. เลือกรูปแบบวิธีการที่จะใช้รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล สื่อความหมายของข้อมูลและ
ตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลในการวัดและประเมินผลการคิดของผู้เรียนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการคิด ซึ่งท าได้โดย 1) สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมว่าสามารถปฏิบัติได้
ตรงตามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 2) วัดจากผลของพฤติกรรมที่นักเรียน
ปฏิบัติ ด้วยการท าแบบทดสอบวัดความคิด ซึ่งสามารถสร้างข้ึนได้โดยใช้ค าถามที่น าไปสู่การคิดเป็นเครื่องมือ
ในการวัด 

3.6 การพัฒนาความสามารถทักษะการคิดขั้นสูง 
 การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดระดับสูง  
 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีให้ครบทั้ง 2 ระดับ คือ ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน 
และทักษะการคิดระดับสงู ทิศนา แขมมณี (2555 :142-146) เสนอแนวทางในการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดไว้หลายแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนครู สรุปได้ดังนี้  
 แนวท่ี 1 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดโดยตรงด้วยการใช้โปรแกรม สื่อส าเร็จรูปหรือบทเรยีน /กิจกรรม
ส าเร็จรูป สาหรับครูและโรงเรียนที่สนใจจะพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนเป็นพิเศษและสามารถ
ที่จะจัดหาเวลาและบุคลากรรวมทั้งงบประมาณที่จะดาเนินการได้ สามารถพัฒนาการคิด ของเด็กได้โดยใช้
โปรแกรมและสื่อส าเร็จรูป รวมทั้งบทเรียน / กิจกรรมส าเร็จรูปที่มีผู้พัฒนาและจัดทาไว้ให้แล้ว อาทิ  
 1 . The Productive thinking Program (Covengton, Crutchfield Davies & Olton, 1974 ) 
ประกอบด้วยบทเรยีน 15 บท มีเป้าหมายสอนทักษะการแก้ปญัหาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
 2 . The Ideal Problem Solver (Branford & Stein, 1984) เป็นโปรแกรมเน้นการแก้ปัญหา
ประกอบด้วยข้ันตอนการแก้ปัญหา 5 ข้ันตอน คือ  
  1) การระบุปัญหา (Identifying Problems)  
  2) การนิยาม (Defining Problems)  
  3) การเสนอทางเลือก (Explaining Alternatives)  
  4) การวางแผนด าเนินการ (Acting on a plan)  
  5) การศึกษาผล (Looking at the Effects)  
 3. Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) Feuersteinetal (1980) เรียกโปรแกรมนี้
ว่า Mediated Learning Experiences (MLES) เป็นโปรแกรมที่มีกิจกรรมสอนให้ผู้เรียน โดยมี ครู พ่อ แม่ 
และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คอยช่วยให้ผู้เรียนฝึกคิดความหมายและรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
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ปรากฏการณ์ของตนเอง กิจกรรมพื้นฐานของ MLES คือการฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยท าากิจกรรมต่างๆเพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 4. The CoRT Thinking Materials – CoRT (Cognitive Research Trust) ซึ่งเป็นโปรแกรม 2 ป ี
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (De Bono, 1973) บทเรียนของโปรแกรมนี้ประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เป็นบทเรียนที่ใช้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษาข้ึนไปเป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วย หน่วยใหญ่ๆ รวม 6 
หน่วย  
 แนวท่ี 2 การสอนเนื้อหาสาระต่างๆโดยใช้รูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การสอน
เพื่อพัฒนาการคิดในลักษณะนี้เป็นการสอนที่มุ่งสอนเนื้อหาสาระต่างๆตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แต่
เพื่อให้การสอนน้ันเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียนไปในตัว ครูสามารถน ารูปแบบการ
สอนต่างๆที่เน้นกระบวนการคิด ซึ่งได้มีผู้ค้นคิดพัฒนา และทดสอบ พิสูจน์แล้วมาใช้เป็นกระบวนการสอน ซึ่ง
จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและการคิดไปพร้อมๆกัน รูปแบบหรือ
กระบวนการสอนที่เน้น/ส่งเสริมกระบวนการคิดมีหลากหลายทั้งจากต่างประเทศ และจากนักการศึกษาไทย 
ได้แก่  
  1) รูปแบบการสอนตัดสินใจอย่างฉลาด  
  2) รูปแบบการสอนสืบสวนสอบสวน  
  3) รูปแบบการสอนสร้างความคิดรวบยอด  
  4) รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์  
  5) กระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
  6) กระบวนการวิทยาศาสตร์  
  7) กระบวนการสร้างค่านิยม  
 แนวท่ี 3 การสอนเนื้อหาสาระต่างๆโดยพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด ลักษณะการ
คิดและกระบวนการคิด ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาต่างๆ แนวทางที่ 3 นี้ น่าจะเป็นแนวทางที่
ผู้สอนสามารถท าได้มากที่สุดและสะดวกที่สุด เนื่องจากผู้สอนสอนเนื้อหาสาระอยู่แล้วและมีกิจกรรมการสอน
อยู่แล้ว เมื่อครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดตามกรอบความคิดที่เสนอมาข้างต้น ครูจะสามารถน าความ
เข้าใจไปปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้  

 4. ทักษะการสื่อสารและการน าเสนองาน 
 4.1 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลหรือเรื่องราวจากผู้สง่สารไปยงัผูร้บั
สารด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่าง
เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง โดยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความ
ต้องการ การขอร้อง การเตือน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น  
 การสื่อสารนั้นสามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น การพูดคุยกันต่อหน้า การพูดคุยกันทางโทรศัพท์ การ
พูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ต การส่งจดหมายติดต่อถึงกัน การส่งอีเมล์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การ
มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คนในสังคมมีความเข้าใจกัน ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
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การอยู้ร่วมกันในสังคม ช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง การมีทักษะการสื่อสารที่ดี จ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใน
ด้านการเป็นผู้พูดที่ดีและการเป็นผู้ฟังที่ดี การเข้าใจธรรมชาติและลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จะ
ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธฺภาพมากยิ่งข้ึน   
  4.2 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)  
  ทฤษฎีสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่เก่าแก่ที่สุดซึ่ง
ถูกพัฒนาและคงรูปแบบมาจนปัจจุบัน ทฤษฎีการสื่อสารแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการซึ่งเริ่มมาจากการค้นพบ
วิวัฒนาการของรูปแบบการสื่อสาร และการจับคู่รูปแบบเหล่าน้ีกับวิวัฒนาการทางปรชัญาที่คลา้ยกันในรปูแบบ
ที่ เราเข้าใจธรรมชาติและการแปลความหมาย กระบวนการสื่อสารเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับ การถ่ายทอด 
(transmission) พฤติกรรม (behaviour) ปฏิสัมพันธ์ (interaction) หรือ การติดต่อกัน (transaction) Miller 
(1951) กล่าวว่า “การสื่อสารหมายถึงข้อมูลที่ถูกส่งผ่านจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่ง ” ซึ่งเริ่มต้นมาจากทฤษฎี 
Mathematical of communication ของ Shannon และ Weaver (1949) ที่แสดงถึงระบบการสื่อสาร 
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของทฤษฎีระบบโดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องแหล่งข้อมูล การเลือกสาร การ
เปลี่ยนสารเป็นสัญญาณ การส่งสัญญาณผ่านช่องทางการสื่อสารโดยกระบวนการถ่ายทอด การรบกวนจาก
สิ่งรบกวนซึ่งสามารถท าลายเนื้อสารก่อนถึงผู้รับสาร การแปลความหมายของสาร 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพ 3 แบบจ าลองการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์ (1949) 
   

   องค์ประกอบของการสื่อสาร มี 6 อย่างได้แก่   
   1. ผู้ส่งสาร (Sender/Transmitter) หรือแหล่งข้อมูลที่ส่งสาร (Source)  
   2. สาร (Massage) คือ ข้อมูลที่ถูกแปลงและส่งไปในรูปแบบต่างๆ      
   3. ช่องทาง (Channel) คือ วิธีการหรือรูปแบบการน าส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ  
   4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผู้ที่เป็นผู้รับสารที่ส่งมาจากผู้ส่งสาร  
   5. จุดหมายปลายทาง (Destination) คือ เป้าหมายที่สารนั้นจะถูกส่งไป  
   6. ส่งรบกวน (Noise) คือ ตัวแปรแทรกซ้อนที่จะท าให้การสื่อการไม่ราบรื่น 

   การส่งผ่าน-ตัวถ่ายทอด (transmission) เป็นกระบวนการที่เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร สิ่งที่ควรค านึงถึง 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวกับวิธีที่ส่งสารสัญญาณอย่าง
ถูกต้อง 2) ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดสาระส าคัญของสารต้นฉบับ 3) ปัญหาของผลที่เกี่ยวกับสารที่มี
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วัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ เป็นปัญหาที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎี  
    พฤติกรรม (Behaviour) โมเดล SMCR พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ส่งสาร (Sender) ทักษะ
การสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบทางสังคม วัฒนธรรม สาร (Message) องค์ประกอบของเนื้อหา 
องค์ประกอบของการจดักระท า โครงสร้างรหัส ช่องทาง (Channel) การมองเห็น ได้ยิน สัมผัส ได้กลิ่น การลิม้
รส และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งมีองค์ประกอบทางพฤติกรรมเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร  
    ปฏิสัมพันธ์ (interaction) George Gerbner กล่าวว่า การสื่อสาร คือ ปฏิสัมพันธ์ผ่านทาง
ข้อความ การสื่อสารไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง และไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ส่งและผู้รับเพียงเท่านั้น และอาจจะเป็น
มากกว่าปฏิกิริยาระหว่างสองฝ่าย การสื่อสารเป็นกระบวนการที่คงที่และเป็นพลวัต กระบวนการที่ส าคัญที่
เกิดข้ึนคือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ    
    การติดต่อกัน (transaction) การสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความหมายก าหนด ไม่ใช่มอง
เพียงแต่การแปลความหมายของผู้เข้าร่วม แต่หมายถึงการแลกเปลี่ยนและร่วมกันสร้างความหมาย การสื่อสาร
อยู่ในการควบคุมของระบบทางสังคม และข้ึนอยู่กับบริบทต่างๆ  

 

ภาพ 4 รูปแบบจ าลองเชิงวงกลมการสื่อสารของออสกูดและชแรมม์ 
 

 4.3 ทฤษฎีการสื่อสารและการออกแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการสื่อสารถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในส่วนของการออกแบบสาร และวิธีการในการติดต่อสื่อสาร กล่าวคือ แนวคิดจากทฤษฎีจะถูก
น ามาใช้ในการเป็นการวางแผนส าหรับออกแบบการเรียนการสอนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ การจัดการรูปแบบทาง
กายภาพของสาร ลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน การรับรู้ การแปล
ความหมาย ช่องทาง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ โอกาสและความพร้อมในการส่งสารและรับ
สาร ฯลฯ เหล่านี้ล้วนมีความส าคัญต่อการออกแบบการเรียนการสอนทั้งสิ้น โดยแนวคิดพื้นฐานของ
กระบวนการสื่อสารถูกก าหนดในรูปแบบของกฎดังนี้   
    1. บทบาทและผลกระทบของภาษาเขียนและภาษาภาพต่อการแปลความหมาย     
   2. อิทธิพลของช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน   
   3. คุณสมบัติในการกระตุ้นความสนใจจากสาร  

  4.4 การน าเสนอ (Presentation) หมายถึง วิธีการหรือเครื่องมือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้รับ
การน าเสนอเข้าใจ เห็นด้วย คล้อยตาม สนับสนุน และอนุมัติอย่ างมีระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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นอกจากนี้ ผู้เสนอยังบอกกล่าวเรื่องราว ข่าวสาร ให้ผู้ที่ต้องการรู้หรือไม่ต้องการรู้ ให้เขาได้รู้ เข้าใจ ได้ชัดเจน
ถูกต้องยิ่งขึ้น 
      1. ลักษณะการน าเสนอ 
  ความส าคัญของการน าเสนอ 
  1. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2. เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
  3. เพื่อการประชาสัมพันธ์แนะน าสินค้าและบริการ 
  4. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 
  5. เพื่อเป็นการสื่อสารที่ส าคัญของการบริหารธุรกิจ 
  6. เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคน 
  7. เพื่อสร้างทีมงาน 
      2. รูปแบบการถ่ายทอดข้อมูล 
  1. การสอน 
  2. การสอนงาน 
  3. การพูดต่อที่ชุมชน 
  4. การฝึกอบรม 
 การน าเสนอเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้น าเสนอต้องค านึงถึงความจริง ความถูกต้องของข้อมูลและ
หลักฐานเพื่อสนับสนุนเรื่องที่จะพูด และสร้างบรรยากาศในกลุ่มผู้ฟัง 
      3. โครงสร้างการติดต่อสื่อสารโดยการน าเสนอ 
  1. ผู้ส่งสาร 
  2. ผู้รับสาร 
  3. ช่องทาง 
  4. สาร 
  5. ข้อมูลป้อนกลับ 
  6. ผลที่เกิด 
      4. การติดต่อสื่อสาร 
 ความส าเร็จของการน าเสนอจะเกิดข้ึนได้ ถ้าผู้น าเสนอฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีทักษะการ
น าเสนอที่ดี เพราะการฝึกฝนตนเองให้มีทักษะหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น าเสนอที่ดี เช่น 
ทักษะในการคิด การฟัง การพูด การอ่าน การถ่ายทอด 
 วิธีการน าเสนอท าได้ 2 วิธี 
  1. การน าเสนอโดยการพูดหรือวาจา 
  2. การน าเสนอในลักษณะตัวอักษร เขียน พิมพ์ 
 4.5 ลักษณะและรูปแบบการน าเสนอ การน าเสนอ (Presenting) เป็นศาสตร์ (วิธีการ) ของการ
สื่อสาร (Communication) ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอด สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสาร
(sender)ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านช่องทานของ สื่อ (channel) 
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 รูปแบบการน าเสนอ (ที่นิยมใช้) มี 3 วิธีการ คือ 
  1. มีผู้น าเสนอ และใช้ เอกสารประกอบ (Handout) เป็นส่วนร่วมในการน าเสนอ 
  2. มีผู้น าเสนอ ใช้ วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องฉาย เป็นสื่อ และมีเอกสารประกอบ เป็นส่วนร่วม 
  3. จัดเป็น Display ในรูปของนิทรรศการ ที่ใช้ Post line เป็นเส้นน าทาง และ (อาจ)มี 
เอกสารประกอบ เป็นส่วนร่วมสื่อการน าเสนอ จะมีจุดประสงค์ในการน าไปใช้ 2 สถานะคือ   
    1. Self media presenting เป็นสื่อที่น าเสนอเรื่องราวด้วยตัวของมันเอง ใน
ลักษณะแบบต่อเนื่อง คล้ายวิดีทัศน์ หรือภาพยนตร์ โปรแกรมน าเสนอแบบนี้ที่นิยมใช้ก็มีหลายโปรแกรม 
    2. Benefit media presenting เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายหรือการน าเสนอ 
ซึ่งโปรแกรมน าเสนอประเภทนี้ที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือ PowerPoint  

5. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ควรใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง การปฏิบัติจริง การเรียนรู้
จากธรรมชาติและการเช่ือมโยงเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรที่ผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
อย่างบูรณาการและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
           การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Management) เป็นรูปแบบของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้
ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามรถน าความรู้ ทักษะ และ  เจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  
  หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็นการรวมเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่
มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายกันและทักษะในการเรียนรู้ ให้เช่ือมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน โดยการตั้งเป็น
หัวข้อเรื่องข้ึนใหม่ และมีหัวข้อย่อยตามเนื้อหาสาระ อีกทั้งสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสงัคมอย่างสมดลุ 
มีความหมายแก่ผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด และการสอนแบบ
บูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีสอนหลายวิธี จัดกิจกรรมต่างๆในการสอนเนื้อหา
สาระที่เช่ือมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย (สิริพัชร์  เจษฏาวิโรจน์, 2546:16) 
  5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
            นักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ดังนี้ 
    Lardizabal และคณะ (1970:141)  กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ยังผลให้
เกิดการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพในทุก ๆ  ด้าน ผู้เรียนสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ การ
แก้ปัญหานี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน การสอนแบบบูรณาการจะให้ความส าคัญกับครูและ
นักเรียนเท่าเทียมกัน ท ากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
             กาญจนา คุณารักษ์ (2522:21)  กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ
หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย หรือกระบวนการ
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หรือการปฏิบัติในอันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุล 
             สุมานิน รุ่งเรืองธรรม (2522:32) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนเพื่อ
จัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย ให้เข้าใจลักษณะความเป็นไปอันส าคัญของสังคม 
เพื่อดัดแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เข้ากับสภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นย่างต่อไปนี้ 
             ผกา สัตยธรรม (2523:45-54) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง ลักษณะการ
สอนที่น าเอาวิชาต่างๆ เข้ามาผสมผสานกัน โดยใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักและน าเอาวิชาต่าง ๆ มา
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันตามความเหมาะสม 
          นที ศิริมัย (2529:63-65) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง เทคนิคการสอนโดย
เน้นความสนใจความสามารถ และความต้องการของผู้เรยีน ด้วยการผสมผสานเนื้อหาวิชาในแง่มุมต่าง ๆ  อย่าง
สัมพันธ์กัน เป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน และยังสามารถน าความคิดรวบยอดไปสร้าง
เป็นหลักการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย 
              โดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน 
ท้ังทางด้านสติปัญญา(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถน าความรู้และทักษะท่ี
ได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 5.2 การสอนแบบบูรณาการ มีพื้นฐานมากจากแนวคิด ดังนี้ 
       1. ศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้ เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ต้องด ารง
อยู่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม การจัดให้เด็กได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ อย่างเช่ือมโยง
สัมพันธ์กัน จะท าให้การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริง 
  2. การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ จะช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้ อหาวิชา ลดเวลาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการแบ่งเบาภาระในการสอนของครู 
           3. การเรียนแบบบูรณการ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ความสามารถและ
ทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมๆ กัน 
          5.3 ลักษณะของการบูรณาการ มีลักษณะดังนี้ (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2546:25) 
  1. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เป็นการผสมผสานเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ ในลักษณะการ
หลอมรวมกันโดยการตั้งเป็นหน่วย (Unit) หรือหัวเรื่อง (Theme) 
  2. การบูรณาการเชิงวิธีการ เป็นการผสมผสานวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เข้าในการสอน โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี การสนทนา การอภิปราย การใช้ค าถาม การบรรยาย การ
ค้นคว้าและการท างานกลุ่ม การไปศึกษานอกห้องเรียน และการน าเสนอข้อมูลเป็นต้น           
   3. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้มีทั้งการให้ความรู้
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และกระบวนการไปพร้อม ๆ  กัน เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และ กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดเป็นต้น 
  4. การบูรณาการความรู้ ความคิด กับคุณธรรม โดยเน้นทั้งพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเป็นการ
เรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน เพื่อที่นักเรียนจะได้เป็น “ผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม”  
  5. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  6. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรยีน พยายามให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่
สัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งที่เรียน  
  5.5 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
          กรมวิชาการ. (2549:3-4) ได้แบ่งประเภทการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการออกเป็น 2 แบบ คือ 
   1. การบูรณาการภายในวิชา เป็นการเช่ือมโยงการสอนระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่ม
ประสบการณ์หรือรายวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน   
   2. การบูรณาการระหว่างวิชา มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
            2.1 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก เป็นการสอนในลักษณะที่ผู้สอนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่นๆในการสอนของตน   
    2.2 การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน เป็นการสอนโดยผู้สอนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วม
วางแผนการสอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชากันหรือต่าง
คนต่างสอน   
    2.3 การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการสอนบูรณาการแบบคู่ขนานแต่มี
การมอบหมายงานหรือโครงการร่วมกัน   
    2.4 การสอนแบบบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ เป็นการสอนที่ผู้สอน
วิชาต่างๆร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีมวางแผนปรึกษาร่วมกัน โดยก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด 
ปัญหาร่วมกันแล้วร่วมกันสอนผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียว 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ศรินยา ดวงสัน (2552) ศึกษาการประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 4 ด้าน คือ 
1) ด้านบริบท 2) ด้านทรัพยากร 3) ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร และ 4) ด้านผลงานที่ปรากฏ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือ ครูที่จัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2550 จ านวน 27 คน 
และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ านวน 170 คน ผลการศึกษาพบว่า  
   1. ด้านบริบท (Context) พบว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ การก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในหน่วย
บูรณาการการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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 2. ด้านทรัพยากร/ปัจจัยเบ้ืองต้น (Input) พบว่าความพร้อมของครูก่อนการจัดท าหน่วยบูรณาการ 
 การก าหนดสื่อการเรียนรู้ ความพร้อมของสื่อ การก าหนดแหล่งในการเรยีนรู้ และความพร้อมของแหล่งเรยีนรู้
โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3. ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร (Process) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 4. ด้านผลงานท่ีปรากฏ (Product) พบว่าผลงานที่ปรากฏโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียน
ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 2 ข้ึนไป 

  ดุษิต  พรหมชนะและคณะ (2553) ท าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนคิดระดบัสงู
เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนจ านวน 70 คนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 170 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ครูยังต้องการเพิ่มศักยภาพในการด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูง และการสอนที่ส่งเสริมอุปนิสัยพอเพียง  ในด้านนักเ รียนพบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจและความต้องการในการได้รับการพัฒนาการคิดและอุปนิสัยพอเพียง ด้านการพัฒนา
รูปแบบฯ รูปแบบที่พัฒนาข้ึนมี 4 องค์ประกอบคือ 1) หลักการของรูปแบบฯ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบฯ 3) 
การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหา และ 4) ข้ันตอนการพัฒนา ซึ่งการพัฒนารูปแบบฯ  จะมุ่งเน้นพัฒนาครู
ใน 3 ด้านคือ 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดระดับสูง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอุปนิสัยและ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2) การฝึกการออกแบบการสอนคิดระดับสูง และ 3) การสอนคิดของครูผู้สอน 
ด้านข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 1) ควรจัดอบรมให้กับครูในการน ารูปแบบไปใช้ 2) ก าหนด 
แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือครูอย่างต่อเนื่อง 3) จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบฯ ให้ครูใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 4) ปรับกระบวนการบริหารจัดการโดยให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และต่างกลุ่มสาระฯ 5) ก าหนดให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้รูปแบบฯ   
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดรหัสการเรียนรู้ร่วมกัน  

  ศรีพร แก้วโขง (2554) ได้ศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต  2 ตาม
ขอบข่ายงานใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงาน
บุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษารัตนมิตร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน 86 คน    
  ผลการศึกษาพบว่า การบริการจัดการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้าน การบริหารทั่วไป ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารวิชาการ ส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ในด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนมีปัญหา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา สถานศึกษา ควรจัดท าแผนการนิเทศ 
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ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง แต่งตั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาทีม่ี
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการนิเทศติดตาม ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า โรงเรียน มีปัญหาขาด
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับงบประมาณ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ให้มีการ
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยการ
สรุปโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่จะต้องพัฒนา ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า โรงเรียนมี
ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังและเป็นระบบ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่วนด้านการบริหารท่ัวไป พบว่า โรงเรียนมีปัญหาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาน้อย ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในวางแผนและการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา รวมทั้งปรับปรงุและพัฒนาระบบควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาให้สาธารณชนทราบ 

  ธน เทพปิตุพงศ์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัด
เชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแผนการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
แผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 แผน และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาปรากฏว่า แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่วมกันด ารงหลักการความพอเพียง แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ง 
ร่วมด ารงวิถีชีวีพอประมาณ แผนการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่วมเรียนรู้อยู่อย่างมีเหตุผล และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 4 เรื่อง ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออม ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

  สุพัตรา มาลัย (2556) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบ  5 อี เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่านการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  5 อี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูสังคมศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เช่ียวชาญ เขตพื้นที่การศึกษา  37 
จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  5อี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 5 แผน รวม 12 ช่ัวโมง  
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 2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทุกแผนมีมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับเหมาะสมมากทุก
มาตรฐาน และมีระดับของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน 

 ดรัณภพ เพียรจัด (2556) ท าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
เครือข่ายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  
ผู้บริหารและครูผู้สอนจ านวน 406 คนจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ผู้บริหารและครูผู้สอนจ านวน 418 คน 
จากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ
สถานศึกษาพอเพียง ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนทั่วไปจ านวน 431 คน และ ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการ
ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารการศึกษาจ านวน 12  คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองระบบ ได้แก่ ครูผู้สอนที่สอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จากโรงเรียนที่
เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 1 โรงเรียน และสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนทั่วไปทีเ่ปน็
เครือข่ายจ านวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 100 คน ผลการวิจัยพบว่า   
   1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการจัดการความรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรูแ้ละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครอืข่าย ส่งผลให้เกิดระบบการจดัการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
คุณภาพ      
   2) ผลการใช้ระบบที่พัฒนาข้ึนพบว่าครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาหลังการใช้ระบบฯ สูงกว่าก่อนใช้ระบบฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นวัตกรรมที่ได้
จากระบบการจัดการความรู้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ การประเมินการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนและ
ครูเห็นด้วยกับคุณภาพของระบบอยู่ในระดับมากทีสุ่ด พฤติกรรมการใช้กระบวนการจัดการความรู้ของครอูยู่ใน
ระดับมาก      
   3) ระบบการจัดการความรูส้ าหรับโรงเรยีนเครอืข่ายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขับเคลือ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 องค์ประกอบ 9 ข้ันตอน องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านคน ประกอบด้วยครูผู้
ปฏิบัติจัดการความรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ ครูผู้เช่ียวชาญความรู้จากโรงเรียนแม่ข่ายและวิทยากรผู้ให้ความรู้ 2) 
ด้านโรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนแม่ข่าย โรงเรียนลูกข่ายและแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 3) ด้าน
เทคโนโลยี ประกอบด้วยเทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ การติดต่อสื่อสาร และแสวงหาความรู้ และ 4) 
ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยการเรียนรู้ระดับรายบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับโรงเรียนเครือข่ายและเรื่องที่เรียนรู้ 
ข้ันตอนของระบบ ได้แก่ 1)  ข้ันเตรียมการ เป็นการเตรียมองค์ประกอบของระบบ 2)  ข้ันก าหนดความรู้ เน้น
การน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้สร้างนวัตกรรม 3) ข้ันแสวงหาความรู้เพื่อการจัดการเรียน
การสอน 4) ข้ันแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติของโรงเรียนเครือข่าย 5) ข้ันสร้างความรู้
เพื่อให้ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6) ข้ันประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้ได้นวัตกรรม 7) ข้ัน
จัดเก็บความรู้ที่เป็นนวัตกรรม 8) ข้ันน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และ 9) ข้ันประเมินผลความรู้ 
ครอบคลุมการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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  จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบฯ ได้ดังภาพ 5 

 

ภาพ 5 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้พัฒนารปูแบบฯ 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนนิการวิจัย 

 

  การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบ
การพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาผลการใช้
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรยีน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่    

 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบผสมวิธี (Mixed-method) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยแบ่งข้ันตอนของการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้   
  ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
  ตอนท่ี 2 การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนการสอน  

ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

  วัตถุประสงค์    
   เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  วิธีด าเนินการวิจัย    
  การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีข้ันตอนการด าเนิงาน 4 ข้ันตอนดังนี้   
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย แล้วน าแนวคิดต่างๆ มาวิเคราะห์-สังเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของการพัฒนารวมถึง
ข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  
   2. สร้าง (ร่าง) รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  3. น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับความคิดเห็นและตรวจพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Structure validity) ของรูปแบบฯ แล้วน าผลมาปรับปรุงรูปแบบฯ      
   4. พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบฯ ส าหรับให้ครูน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนเอง 
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กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจพิจารณาความตรงเชิง
โครงสร้าง รวมถึงให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบฯ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใช้การ
คัดเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านหลกัสตูรและการสอนที่มปีระสบการณ์สงูในการบรหิารโรงเรยีน 
1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาอีก 2 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก)   

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่   
  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง เป็นเครื่องมือส าหรับผู้เช่ียวชาญในการ
พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้สร้างรูปแบบและกรอบแนวคิดของการ
วิจัยรวมถึงตรวจสอบความตรงทางโครงสร้างของรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึน แบบตรวจสอบฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ส่วนน าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่ใช้สร้างรูปแบบ 2) กรอบแนวคิดในการวิจัย และ3) แบบบตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครสร้าง ส าหรับแบบตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างใช้การพิจารณาเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of consistency: IOC)   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง ส่งเอกสารถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์ รวมระยะเวลาด าเนินทั้งหมด 3 สัปดาห์ (5 – 25 มิถุนายน 
2557)   

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน
โดยน าเสนอเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบฯ โดย
น าเสนอเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ   
 

ตอนท่ี 2 การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน  

วัตถุประสงค์    
   เพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน  
  วิธีด าเนินการวิจัย    
  การศึกษาผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้สอน มีข้ันตอนการด าเนินงาน 6 
ข้ันตอน ดังนี้     
   1. จัดอบรมครูแกนน าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ และให้ครูแกนน า น า
รูปแบบฯ ไปทดลองใช้ออกแบบการสอนและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนตามแนวทางที่รูปแบบฯ 
ก าหนด  
   2. ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ด าเนินการพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนเอง 
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   3. เก็บรวบรวมแผนการสอนที่ครูแกนน าฯ พัฒนาข้ึนตามรูปแบบฯ มาประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้    
   4. ครูแกนน าฯ น าแผนการสอนไปใช้สอนจริงในช้ันเรียน  
   5. นิเทศการสอนครูแกนน าฯ ที่น าแผนการสอนไปใช้สอนจริงในช้ันเรียนโดยใช้แบบ
ประเมินผลการนิเทศการสอน  
   6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน โดยใช้แบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการ
น าเสอนงานของนักเรียน แบบประเมินผลงานของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน    

กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่ม คือ  
   1. ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 คน เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยผ่านการ
พิจารณาจากหัวหน้างานวิชาการในแต่ละระดับการศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ มี
หน้าที่น ารูปแบบฯ ไปศึกษาและพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนในรายวิชาของตนเอง 
  2. กลุ่มครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับการศึกษา ท าหน้าที่ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้และนิเทศการสอน จ านวน 28 คน   
   3. นักเรียนที่เรียนจากแผนการสอนของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ โดยสุ่มตัวอย่างจาก
นักเรียนแต่ละระดับช้ันที่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบฯ ไปใช้
สอน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เก็บข้อมูลจากนักเรียนในห้องเรียนที่ครูแกน
น าฯ แต่ละคนสอน โดยสุ่มมาห้องเรียนละ 9 คน แยกเป็นนักเรียกลุ่มเก่ง 3 คน นักเรียนกลุ่มกลาง 3 คน และ
นักเรียนกลุ่มอ่อน 3 คน รวมทั้งหมด 432 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน   
   นักเรียนกลุ่มเก่ง คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.00-4.00   
   นักเรียนกลุ่มปานกลาง คือนักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.00-2.99  
   นักเรียนกลุ่มอ่อน คือ นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 0.00-1.99   
  หมายเหต ุคิดจากผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา    

ตาราง 5 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   

 
 

ระดับการศึกษา 

จ านวน 
ครูแกนน า 

(คน) 

ร้อยละ 
ของ

จ านวนครู
แกนน าฯ 

จ านวนนักเรียน 
ท่ีครูน าแผนไปใช้สอน 

จ านวน
นักเรียน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
จ านวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 13 27.1 13 507 117 23.1* 
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 27.1 13 507 117 23.1* 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 14 29.2 14 630 126 20* 
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 8 16.7 8 416 72 17.3* 

รวม 48 100.0 48 2,060 432 20.9** 
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* ร้อยละของนักเรียนที่สุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่เรียนในแต่ละระดับการศึกษา           
** ร้อยละของจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่เรียนทั้งหมด    

  จากตาราง 5 พบว่า จ านวนครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ มีทั้งหมด 48 คน จาก 4 ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียนที่เรียนจากครูแกนน ามี 48 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 2,060 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเกบ็
รวบรวมข้อมูลห้องละ 9 คนจากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของปีการศึกษา 2557 รวมเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง 
432 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนจากแผนการสอนที่พัฒนาข้ึนตามแนวทางของ
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาไทย 8 16.7 
คณิตศาสตร์ 8 16.7 
วิทยาศาสตร ์ 7 14.6 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 10.4 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 8.3 
ศิลปะ 5 10.4 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 8.3 
ภาษาต่างประเทศ 7 14.6 

รวม 48 100.00 
 
  จากตาราง 6 พบว่า จ านวนครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ มาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตาสตร์มีมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา 
ศิลปะ สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
   1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้เป็นเครื่องมอืที่ใช้ประเมินแผนการสอนของครูแกนน า
การใช้รูปแบบฯ ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ สังกัด ลักษณะแบบ
ประเมินเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาตามข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบทั้ง 5 ข้ันตอน มีหัวข้อที่ท าการประเมิน 27 ข้อ รายละเอียดดังนี้   
    ข้ันที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ มีหัวข้อประเมิน 6 ข้อ  
    ข้ันที่ 2 การตัดสินใจ มีหัวข้อประเมิน 4 ข้อ     
    ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน มีหัวข้อประเมิน 7 ข้อ  
    ข้ันที่ 4 ผลที่เกิดข้ึน มีหัวข้อประเมิน 5 ข้อ   
    ข้ันที่ 5 การแบ่งปัน มีหัวข้อประเมิน 5 ข้อ      

   2. แบบประเมินผลการนิเทศการสอน เป็นเครื่องมือส าหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
การนิเทศการสอนตามแผนการสอนที่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ สังกัด เพื่อประเมินการน าแผนการอสนไปใช้
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สอนจริงในช้ันเรียน ลักษณะแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินแผนการสอนของ
ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ประเมินโดยหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ สังกัด ลักษณะ
แบบประเมินเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาตามข้ันตอนของการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบทั้ง 5 ข้ันตอน มีหัวข้อที่ท าการประเมิน 32 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้   
    ข้ันที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ มีหัวข้อประเมิน 8 ข้อ  
    ข้ันที่ 2 การตัดสินใจ มีหัวข้อประเมิน 5 ข้อ      
    ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน มีหัวข้อประเมิน 7 ข้อ  
    ข้ันที่ 4 ผลที่เกิดข้ึน มีหัวข้อประเมิน 7 ข้อ   
    ข้ันที่ 5 การแบ่งปัน มีหัวข้อประเมิน 5 ข้อ    

   3. แบบประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือส าหรบั
ครูผู้สอนในการประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่สอนผ่านการ
น าเสนองานของนักเรียนตามขั้นตอนของการสอน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ โดยพิจารณาตามข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบทั้ง 5 ข้ันตอน นอกจากนี้ยังท าการ
ประมินทักษะการน าเสนองานของนักเรียนควบคู่ไปด้วย โดยมีประเด็นที่ท าการประเมินทั้งหมด 6 ประเด็น
และมีหัวข้อการประเมิน 25 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้   
    1. การสร้างแรงบันดาลใจ มีหัวข้อประเมิน 2 ข้อ  
    2. การตัดสินใจ มีหัวข้อประเมิน 5 ข้อ      
    3. กระบวนการท างาน มีหัวข้อประเมิน 4 ข้อ  
    4. ผลที่เกิดข้ึน มีหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ   
    5. การแบ่งปัน มีหัวข้อการประเมิน 3 ข้อ  
    6. การน าเสนอผลงาน มีประเด็นการประเมิน 6 ข้อ    

   4. แบบประเมินผลงานของนักเรียน เป็นเครื่องมือส าหรับครูผู้สอนในการประเมินผลงานของ
นักเรียนที่ปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผลงาน ลักษณะ
แบบประเมินเปน็แบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีประเด็นที่ท าการประเมนิทั้งหมด 3 ประเด็นและ
มีหัวข้อการประเมินทั้งหมด 10 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้   
     1. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ข้อ  
    2. ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ข้อ 
    3. คุณภาพของผลงาน 3 ข้อ  

   5. แบบสอบถามถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ใช้
ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนตามข้ันตอนของรูปแบบฯ 
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ โดยมีประเด็นสอบถาม 3 ประเด็น รวมทั้งหมดมี 10 ข้อ แบ่งเป็น   
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    1. ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 3 ข้อ   
    2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ข้อ  
    3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 3 ข้อ 

  การหาคุณภาพของเครื่องมือ   
   เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ของเครื่องมือดังนี้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินผลการนิเทศการสอน แบบประเมิน
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบประเมินผลงานของนักเรียน เมื่อด าเนินการ
จัดท าเสร็จเรียบร้อย ได้น าไปให้ครูผู้สอนจ านวน 3 คน ทดลองอ่านพิจารณาท าความเข้าใจในเนื้อหาที่ประเมนิ
และภาษาที่ใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงและน าเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คนช่วยพิจารณาความสอดคล้อง 
(Consistency) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน เป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
บริหารการศึกษา 1 คน ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ด้านวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 1 คน 
โดยผู้เช่ียวชาญทุกคนจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาที่ระบุ ผลการประเมินความสอดคล้องและ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินทั้ง 4 ชุด พบว่า โดยเฉลี่ยหัวข้อประเด็นพิจารณามีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการพิจารณาทุกรายการประเมิน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
(> .60) ทุกแบบประเมิน ซึ่งสรุปได้ว่า แบบประเมินมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ได ้(ดูผลการพิจารณาในภาคผนวก ค) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
    1. เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ของครู
แกนน าการใช้รูปแบบฯ จากแผนการสอนของครูแกนน าฯ ด้วยประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
   2. เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ในระหว่างการ
จัดการเรียนการการสอนของครูแกนน าฯ ด้วยแบบประเมินผลการนิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
    3. เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานของผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูผู้สอนในระหว่างการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนักเรียน  
   4. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานฯ ผ่านทางกิจกรรมการน าเสนอผลงานของนักเรียนโดยครูผู้สอน   
   5. เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ หลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนการสอน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

  การวิเคราะห์ข้อมูล   
   1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลจากการประมินแผนการสอนของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ 
น าเสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด   
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   2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลจากการนิเทศการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น าเสนอ
ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  
   3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลจากการประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนอ
งานของนักเรียน น าเสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลงานของนักเรียน น าเสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด   
   5. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความพึงพอใจของนักเรียนจากแบบสอบถามฯ โดยน าเสนอข้อมูล
เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด   

  เกณฑ์การแปลผลข้อมูล    
 

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด / ต่ ามาก 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย / ต่ า      
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก / ดี   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด / ดีมาก  
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สรุปขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
บนพ้ืนฐานหักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้ ระยะเวลา 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบฯ  

1. แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนารูปแบบฯ ที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์-สังเคราะห์ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของงานวิจัย 
2. กรอบแนวคิดของรูปแบบฯ 

4 สัปดาห ์

1.2 สร้าง (ร่าง) รูปแบบ  2. (ร่าง) รูปแบบฯ พร้อมค าอธิบายและ
รายละเอียดของกรอบแนวคิด  

2 สัปดาห ์

1.3 น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน
เพื่ อขอรับความ คิด เห็นและตรวจ
พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง  

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาและการน ารูปแบบไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

2 สัปดาห ์

1.4 พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบฯ  4. คู่มือการใช้รูปแบบฯ 3 สัปดาห ์
ขั้นท่ี 2 การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้ ระยะเวลา 

2.1 จัดอบรมครูแกนน าเกี่ยวกับการ
จัดการ เรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
จ านวน 48 คน  

5. ความรู้ ความเข้าใจของครูแกนน าฯ 
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบฯ 

1 สัปดาห ์

2.2  ค รู แ ก น น า ก า ร ใ ช้ รู ป แ บ บ ฯ 
ด าเนินการพัฒนาแผนการสอนตาม
รูปแบบฯ 

6. แผนการสอนของครูแกนน าการใช้
รูปแบบฯ จ านวน 48 แผน 

1 ภาคเรียน 
หรือประมาณ 
16 สัปดาห ์

 
หมายเหต ุ
ครูแกนน าฯ ใช้แผน
ในการจัดการเรียน
การสอนในช่วงเวลา
ที่ต่างกันแต่อยู่ใน
ภาคเรียนเดียวกัน 
คือภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2558 
(มิ.ย.-ก.ย. 2558) 
 

 

2.3 ประเมินแผนการสอนของครูแกนน า
การใช้รูปแบบฯ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7. ผลการประเมินแผนการสอนของครู
แกนน าฯ  

2.4 ครูแกนน าฯ น าแผนการสอนไปใช้
สอนจริงในช้ันเรียน 

8. ผลการนิเทศการสอนครูแกนน าฯ 
 

2.5 นิเทศการสอนครูแกนน าฯ ที่น า
แผนการสอนไปใช้สอนจริงในช้ันเรียน 
2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน  
- ประเมินกระบวนการคิดในการท างาน
และการน าเสอนงานของนักเรียน 
- ประเมินผลงานของนักเรียน 

9. ผลการประเมนิกระบวนการคิดในการ
ท างานและการน าเสนองานของนักเรียน 
10. ผลการประเมินผลงานของนักเรียน 

2.7 เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของนักเรียนด้วยแบบสอบถาม 

11. ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียน 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

  การวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอตามล าดับข้ันตอนของการวิจัย ซึ่งมี 2 ข้ันตอนดังนี้  

  ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
  ตอนท่ี 2 การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนการสอน  

ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

  ผลการพัฒนาน าเสนอตามล าดับดังนี้   
   1. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
   2. สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
   4. คู่มือการใช้รูปแบบฯ ส าหรับให้ครูน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนเอง 

1. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

 รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สร้างจากการผสมผสานแนวคิดและหลักการต่างๆ  ได้แก่  
   1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดหลักที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบฯ 
ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 
ความรู้ และคุณธรรม และ 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
   2. ทักษะการคิด เป็นความสามารถในการคิดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยการคิด 6 อย่าง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
    3. บันได 5 ขั้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล แบ่ง
ออกเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สาระการเรียนรู้ IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research 
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and Knowledge Formation) 2) สาระการเรียนรู้ IS2 - การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication 
and Presentation) และ 3) สาระการเรียนรู้ IS3 – การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service 
Activity)    
   4. ค าถามส าคัญในการส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี โดยเป็น 7 ค าถามที่ให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อทดสอบวิถีพอเพียง  
   5. ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการพูดเพื่อน าเสนอผลงานซึ่งมาจากการค้นคว้า
และปฏิบัติจริงของนักเรียนตามข้ันตอนรูปแบบฯ ในการสื่อความรู้-ความคิดของตนเองและผู้อื่นผ่านการ
น าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการศึกษา วิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบฯ 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความส าคัญและความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
แนวคิด 7 ค าถามส าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ รศ.ดร.ทิศนา 
แขมมณี ทักษะการคิดข้ันสูง การคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการ
พัฒนากระบวนการคิดในการท างานนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพ 6 กล่าวคือ 
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 
ข้ันตอนคือ ข้ันสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ข้ันการตัดสินใจ (Decision Making) ข้ันกระบวนการ 
(Process) ข้ันผลที่เกิดข้ึน (Result)  ข้ันการแบ่งปันและขยายผล (Sharing)  

 

ภาพ 6 การบูรณาและความสัมพันธ์ของการใช ้7 ค าถามส าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกับการคิดขั้นสูง 
กับขั้นตอนของรูปแบบการพฒันากระบวนการคดิในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  เพื่อให้รูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน จึงมีการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของยูเนสโก (UNESCO) และโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ประกอบเข้าไปด้วย ซึ่งแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ 
ประกอบด้วย IS1-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  IS2-การสื่อสารและการน าเสนอ IS3-การน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการสังคม ดังภาพ 7 

 

ภาพ 7 ความสัมพันธ์ระหวา่งจดุมุ่งหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของยเูนสโก (UNESCO) 
และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในส่วนของบันไดการเรียนรู้ 5 ขั้นตามรูปแบบ 
การพัฒนากระบวนการคิดในการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่พฒันาขึ้น 

ผลสรุปจากการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการ
น าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยแบ่งข้ันตอนของการพัฒนากระบวนการคิด
ในการท างานบนพื้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 5 ข้ันตอนดังนี้    
   ขั้นท่ี 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)    
   ขั้นท่ี 2 การตัดสินใจ (Decision)   
   ขั้นท่ี 3 กระบวนการท างาน (Process)     
   ขั้นท่ี 4 พิจารณาผลท่ีเกิดขึ้น (Result)    
   ขั้นท่ี 5 การแบ่งปันและขยายผล (Sharing)  

เสร็จแล้วด าเนินการสรุป เรียบเรียงเอกสารแนวคิดที่ส าคัญ น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างและให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ และการน ารูปแบบฯ ไปใช้ ทั้งนี้
เพื่อที่จะได้น าข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงรูปแบบฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป  
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2. สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ   
  2.1 ผลการพิจารณาตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คนเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปรากฏตามตาราง 7 

ตาราง 7 ผลการพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 

รายการพิจารณา 
 ค่า 

เฉลี่ย ผลการ
พิจารณา คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

ขั้นที่ 1 แรงบันดาลใจ (Inspiration) 
    1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือความต้องการในการ 
          ด าเนินงาน/โครงการ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

     1.2 การอธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ และเหตุผลในการ 
          ด าเนินงาน/โครงการ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 2 การตัดสินใจ (Decision Making) 
     2.1 การสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย การก าหนดจุดเด่น  
          จุดอ่อน การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และสิ่งพึงระวังในการ 
          ด าเนินงาน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

     2.2 การอธิบายลักษณะเด่น พร้อมให้เหตุผลของสิ่งที่เลือกได้ภายใต้  
          4 มิติ (4D) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 3 กระบวนการด าเนินงาน 
     3.1 นักเรียนมีกระบวนการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความ 
           ร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

     3.2 มีการพัฒนางานตามวงจร PDCA +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
ขั้นที่ 4 ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
     4.1 การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ 
          งาน/โครงการ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

     4.2 การสะท้อนผลว่าเป็นอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร สามารถน าไปใช้ 
           ได้อย่างไร และมีความรู้สึกอย่างไร 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 5 การแบ่งปันและการขยายผล (Sharing) 
     5.1 การแบ่งปันผลงาน หรือองค์ความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืนหรือชุมชน 
          ท าอย่างไร 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

     5.2 การพัฒนาต่อยอด หรือขยายผลสู่ผู้อ่ืน ชุมชน ท าอย่างไร เพื่อ 
          น าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ยรวม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
 

  จากตาราง... พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( IOC = 1.0) ว่ารูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 
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  2.2 ประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงตามตาราง 8. 
ตาราง 8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 คน 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงคุณวฒุิ 

คนที่ 1 
1. ในขั้นแรงบันดาลใจ ควรให้อธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจและเหตุผลก่อน ก่อนการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือความต้องการ 
2. ในขั้นตัดสินใจ อาจเปลี่ยนใช้เป็นขั้นวางแผน ควรเพิ่มเร่ืองความรอบคอบ การวางแผนและ
การป้องกันความเสี่ยงเน่ืองจากจะท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน การที่รู้ว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างจะ
สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ การคิดถึงทางเลือกต่างๆ สอดคล้องกับความมีเหตุผลและ
พอประมาณ 
3. ในขั้นกระบวนการท างาน ควรเน้นคุณธรรมให้มาก เน่ืองจากคุณธรรมมักเกิดในระหว่างการ
ท างาน 
4. ในขั้นผลที่เกิดขึ้น ควรมีการสะท้อนผลที่ว่า ผลงานเกิดประโยชน์กับใครบ้าง จะแก้ไขปรับปรุง
อย่างไร ถ้าเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมกับคร้ังน้ีแล้วได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้าง 
5. ในด้านการแบ่งปันและขยายผล อาจถามเพิ่มว่าจะเอาไปปรับใช้ในเร่ืองอ่ืนๆ ได้อย่างไร 
6. การแบ่งปัน/ขยายผล ผู้น าเสนอมักจะบอกเล่าผลดีที่เกิดขึ้นกับตนเองและเพื่อนๆ (งานจิต
อาสามักจะปลูกฝังว่าเด็กเป็นผู้ให้ แต่ที่จริงแล้วควรมองในแง่มุมที่ตนเองได้รับ ได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน
ด้วย 

ผู้ทรงคุณวฒุิ 
คนที่ 2 

1. การพัฒนาอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน ครูควรน ามาใช้กับตนเองก่อน ค่อยๆ เรียนรู้  
2. การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกบูรณาการ ปศพพ. การออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กน า
กระบวนการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้ในการท างาน 
3. การจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กฝึกการใช้ ปศพพ. ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ บ่อยๆ ถือเป็นการฝึก
ระบวนการคิดขั้นสูง 
4. การประยุกต์ใช้ค าถามของ ดร.ทิศนาน้ัน ความส าเร็จอยู่ที่การปรับค าถามให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และยิ่งละเอียดมากในขั้นตอนต่างๆ ยิ่งดี 
5. ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการกรองความรู้เป็นสิ่งส าคัญมากในปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมี
มาก หาง่าย แต่ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก การให้เครดิตเจ้าของความคิดก็เป็นสิ่งส าคัญ การน าเสนอ
ในปัจจุบันน่าจะกว้างกว่าการพูด/อภิปราย แต่น าเสนอในรูปคลิปวีดิทัศน์ ในรูปการ์ตูน ฯลฯ 
6. บทบาทหน้าที่ครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิด
กระบวนการคิด ครูควรท าหน้าที่ Coach (ผู้กระตุ้นความอยากเรียนรู้ ผู้ชวนคิด ตั้งค าถาม ฯลฯ 
มากกว่าการบอก/สอน)  

ผู้ทรงคุณวฒุิ 
คนที่ 3 

1. การให้ครูมาเล่า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเป้าหมายกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น/ปัญหา/วิธีการ
แก้ปัญหา ความส าเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและบ่อยๆ จะช่วยสร้างความเข้าใจและ
เติมพลังให้คนท างาน (KM เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ครู หลังลงมือท างาน) 
2. ในช่วงสะท้อนผลการเรียนรู้ ถ้าให้ผู้เรียนสะท้อนทุกคร้ังจะเป็นประโยชน์มาก โดยให้เน้นว่า
ผู้เรียนคิดย่างไร/รู้สึกอย่างไร อยากให้ปรับอะไรหรือสะท้อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
และควรมีการถอดรหัสเชื่อมกับ ปศพพ. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลควรให้ความส าคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจัดให้มีกระบวนการถอด
บทเรียนการท างานของครู นักเรียน และผู้เก่ียวข้อง ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการน ามาปรับ+พัฒนา
งานต่อไป และท าให้งานมีความสมบูรณ์ขึ้น 
4. การระบุเป้าหมายว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียนให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน จะช่วยให้ครูมี
ความชัดเจนขึ้นและสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงประเด็นมากขึ้น 



73 
 

5. ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าผู้เรียนจะท าอะไรก็ต้องใช้ ปศพพ. ในการประเมินทางเลือก
และตัดสินใจว่จะท าอะไร  
6. ในขั้นผลที่เกิดขึ้น ควรเพิ่มเร่ืองให้ผู้เรียนประเมินความรู้สึก+วิธีคิด+พฤติกรรมการท างานของ
ตน+การท างานร่วมกับผู้อ่ืน/และประเมินพฤติกรรมเพื่อน (นอกเหนือจากผลงาน) เพราะจะ
สร้างความตระหนักในเชิงคุณธรรม และเข้าใจ ปศพพ. ความส าเร็จของการท างานอยู่ที่ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของคน/ผลงาน/ชุมชน) 

 

3. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   

 

ภาพ 8 รูปแบบการพฒันากระบวนการคดิในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ  
  เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรบัครผูู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันากระบวนการ
คิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

ค าอธิบายรูปแบบ ฯ 

 รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนคือ ขั้นท่ี 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ขั้นท่ี 2 การตัดสินใจ (Decision) ขั้นท่ี 
3 กระบวนการท างาน (Process) ขั้นท่ี 4 พิจารณาผลท่ีเกิดขึ้น (Result) และขั้นท่ี 5 การแบ่งปัน (Sharing) 
โดยในแต่ละข้ันประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนบนสุดเป็นช่ือข้ัน ส่วนกลาง ทางซ้ายคือค าถามหลัก ทางขวาคือ
ค าถามย่อย และส่วนล่างสุดคือตัวย่อภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจดจ าและการน าไปใช้  
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4. คู่มือการใช้รูปแบบฯ ส าหรับให้ครูน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนเอง 
  คณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการพฒันาคู่มือการใช้รูปแบบการพฒันากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงขึ้น ส าหรับครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 คน น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบการเรียนการสอนตามรปูแบบฯ คู่มือที่พัฒนาข้ึนมีรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อดังนี้ 

  4.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือ  
   เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยเมื่อครูได้
ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

  4.2 เน้ือหา ประกอบด้วย   
    1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
   2. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกกระบวนการคิดข้ันสูง การใช้ค าถามส่งเสริมการคิด กระบวนการ 5 
ข้ัน และการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง  

4.3 กระบวนการฝึกคิดทักษะการคิดขั้นสูง มีขั้นตอนในการปฏิบัตดิังนี ้  
   1. ข้ันเตรียมความพร้อม  
   2. ข้ันเสนอประเด็นส าคัญ / สถานการณ์ /ข้อโต้แย้ง    
  3. ข้ันการฝึกการคิดเป็นรายบุคคล   
  4. ข้ันการฝึกคิดเป็นกลุ่ม   
  5. ข้ันสร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือก   
  6. ข้ันตัดสินใจและหรือแก้ปัญหา    

4.4 ตัวอย่างวิธีสอนท่ีส่งเสริมหลักคิดพอเพียง     
  4.5 สื่อประกอบการใช้คู่มือ  
  4.6 การวัดและประเมินผล     
  4.7 ข้อควรค านึงในการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นที่ส าคัญ 4 ประเด็นดังนี ้  
   1. การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้    
   2. การจัดการเรียนรู้ของครู  
   3. การใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง  
   4. การเรียนรู้ของนักเรียน  
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ตอนท่ี 2 การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน   
  ผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอตามล าดับ ดังนี้   
   1. ผลการประเมนิแผนการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
   2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
    3. ผลการประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าเสนอ
งานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยครูผู้สอน  
   4. ผลการประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางกิจกรรมการน าเสนองาน
ของนักเรียนโดยครูผู้สอน   
   5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  1. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ ปรากฏตามตาราง 9  

ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจของครูแกนน า จ านวน 48 คน  
 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ขั้นที่ 1  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
     ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ 

 
4.62 

 
0.49 

 
ดีมาก 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุองคป์ระกอบขั้นตอน SE MODEL ได้ถูกต้อง 
     ครบถว้น 

4.33 0.74 ด ี

1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุกิจกรรมฯ ที่เอ้ือต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ 
     นักเรียนในการเรียนเร่ืองน้ัน ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

4.44 0.60 ด ี

1.4 แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกทักษะการคดิและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียงในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

4.18 0.56 ด ี

1.5 แผนการเรียนรู้ระบุค าถามที่กระตุ้นและส่งเสริมทักษะการคดิระดับสงูให้ 
     นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 

4.21 0.57 ด ี

1.6 แผนการเรียนมีการใช้สื่อและตัวอย่างที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 4.28 0.56 ด ี
เฉลี่ยขั้นที่ 1 แรงบันดาลใจ 4.34 0.43 ดี 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
รายการประเมิน X  SD ผลการ

ประเมิน 
ขั้นที่ 2  การตัดสินใจ (Decision Making) 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคดิกล้าตดัสินใจใน 
     การท างานด้วยตนเอง 

 
4.46 

 
0.60 

 
ด ี

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นกลุม่คละเด็กเก่งและ    
     เด็กอ่อนเพื่อเปดิโอกาสให้ร่วมกันตัดสินใจ 

4.15 0.63 ด ี

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุค าถามท่ีเอ้ือให้เกิดการตดัสินใจในเร่ืองน้ันๆ ได ้
     อย่างเหมาะสมกับวัย 

4.41 0.59 ด ี

2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้ถึงเปา้หมายใน 
     การเรียนแต่ละคร้ังเพื่อประกอบการเลือกตัดสินใจ 

4.62 .63 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 2 การตัดสินใจ 4.41 .49 ดี 
ขั้นที่ 3  กระบวนการท างาน (Process) 
3.1 มีการทบทวนความรู้เดิมหรือข้อสรุปจากคาบเรียนทีผ่่านมาหรือน าเสนอข้อมูล 
     เพื่อเขา้สู่บทเรียนได้สอดคล้องกับ SE MODEL 

 
4.51 

 
0.60 

 
ดมีาก 

3.2 จดักระบวนการเรียนรู้ที่สะท้อนกระบวนการ SE MODEL ได้อย่างถูกต้อง 
     ชัดเจน 

4.31 0.73 ด ี

3.3 มีกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.62 0.54 ดีมาก 
3.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกรูปแบบการท างานได้หลากหลาย 4.44 0.64 ด ี
3.5 ระหว่างการจดักิจกรรมฯ มีการใชค้ าถามท่ีกระตุ้นและสง่เสริมทักษะการคิด 
     ระดับสงู 

4.18 0.60 ด ี

3.6 ในแผนการจดัการเรียนรู้ได้ระบุหรือสอดแทรกขั้นตอนกระบวนการของ SE  
     MODEL ครบทุกขั้นตอน 

4.23 0.63 ด ี

3.7 มีกิจกรรมกลุ่มที่คละเด็กเก่งกับเด็กอ่อนให้ท างานร่วมกัน 4.15 0.81 ด ี
เฉลี่ยขั้นที่ 3 กระบวนการท างาน 4.35 0.46 ดี 

ขั้นที่ 4  ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีหลักการ ขั้นตอนการด าเนินงานทีถ่กูต้องชดัเจนเป็น 
     ระบบมากขึ้น 

 
4.46 

 
0.60 

 
ด ี

4.2 แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันของ 
    นักเรียน 

4.44 0.55 ด ี

4.3 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองที่เรียนมากยิง่ขึ้น 
     และใช้ระยะเวลาเหมาะสม 

4.41 0.59 ด ี

4.4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ SE MODEL ทีส่มบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน 4.26 0.68 ด ี
4.5 แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ มีกรอบการด าเนินการที่ชดัเจน 4.29 0.61 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 4 ผลที่เกิดขึ้น 4.38 0.51 ดี 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ขั้นที่ 5 การแบ่งปัน (Sharing) 
5.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระฯ 

 
4.38 

 
0.71 

 
ด ี

5.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับชั้น 4.15 0.81 ด ี
5.3 มีการบูรณาการแผนการจดัการเรียนรู้แบบ SE MODEL ในวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน 3.95 0.79 ด ี
5.4 มีการบูรณาการและเปลี่ยนเรียนรู้ SE MODELทัง้ในและนอกสถานศึกษา 3.82 0.68 ด ี
5.5 มีเวทีหรือการส่งเสริมโอกาสใหเ้กิดการแบง่ปัน SE MODEL ร่วมกันบ่อยคร้ัง 3.85 0.71 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 5 การแบ่งปัน 4.03 0.60 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมทกุด้าน 4.23 0.44 ดี 

  

  จากตาราง 9 พบว่า  ผลการประเมินแผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการ
ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ซึ่งประเมินโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.23) และถ้าแยกผลการประมินแต่ละ
ข้ันตอนพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยข้ันที่ 2 การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
( X = 4.41) รองลงมาคือ ข้ันที่ 4 ผลที่เกิดข้ึน ( X = 4.38) ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน ( X = 4.35) ข้ันที่ 1 
แรงบันดาลใจ ( X = 4.34) และข้ันที่ 5 การแบ่งปัน ( X = 4.03)  
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  2. ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนโดยการนิเทศการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน ปรากฏตามตาราง 10  

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
แกนน าการใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ขั้นที่ 1  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
1.1 ครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท างานแก่นักเรียนได้อย่าง 
     เหมาะสมกับช่วงวยั 

 
4.55 

 
0.50 

 
ดีมาก 

1.2 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงในการท างาน 4.50 0.51 ด ี
1.3 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ และที่เอ้ือให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจใน 
     การท างาน/โครงงานเร่ืองน้ัน ๆ ได้เป็นอย่างด ี

4.42 0.76 ด ี

1.4 ครูใช้สื่อหรืออุปกรณ์ ICT ช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจใหนั้กเรียน 4.58 0.60 ดมีาก 
1.5 ครูใช้สื่อหลากหลายทั้งในและต่างประเทศช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
     แก่นักเรียน 

4.42 0.76 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 1 แรงบันดาลใจ 4.49 0.43 ดี 
ขั้นที่ 2  การตัดสินใจ (Decision Making) 
2.1 ครูเปดิโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคดิวิเคราะห์ถงึเหตุผลและเลอืกตัดสินใจในการ 
     ท างานด้วยตนเอง 

 
4.55 

 
0.50 

 
ดีมาก 

2.2 ครูท าหน้าทีเ่ป็นผู้ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือ 
     ปฏิบตัดิ้วยตนเอง 

4.66 0.53 ดีมาก 

2.3 ครูจัดกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจด้วยตนเองเป็น 
     รายบคุคล 

4.37 0.63 ด ี

2.4 ครูจัดกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม คละเด็กเก่งและเด็กอ่อน 
     โดยที่ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 

4.26 0.60 ด ี

2.5 ครูใช้ค าถามกระตุ้นและสง่เสริมให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์หาสาเหตุ และ 
     ผลกระทบต่อ 4 มิต ิในการตัดสินใจ 

4.08 0.59 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 2 การตัดสินใจ 4.38 0.38 ดี 
ขั้นที่ 3  กระบวนการท างาน (Process) 
3.1 ครูจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบวนการท างานและ 
    ลงมือปฏบิัตงิานด้วยตนเอง 

 
4.61 

 
0.59 

 
ดีมาก 

3.2 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังมีความเหมาะสมกับช่วงวัย 4.61 0.59 ดีมาก 
3.3 ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ และมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
     การสอนในเร่ืองน้ัน ๆ  

4.42 0.60 ด ี

3.4 ในการท างานกลุ่มแต่ละคร้ัง จ านวนนักเรียนต่อกลุ่มมีความเหมาะสม คละเด็ก 
     เก่งเด็กอ่อน ท างานร่วมกัน 

4.34 0.75 ด ี

3.5 ในการท างานแต่ละคร้ัง มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน กระบวนการ 
     ที่ชัดเจน 

4.16 0.79 ด ี

3.6 ในการท างานแต่ละคร้ังครูและนักเรียนมีการตรวจสอบระหว่างการด าเนินงาน 
    เป็นระยะ อย่างสม่ าเสมอ 

4.47 0.56 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 3 กระบวนการท างาน 4.43 0.48 ดี 
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 ตาราง 10 (ต่อ) 
รายการประเมิน X  SD ผลการ

ประเมิน 
ขั้นที่ 4  ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
4.1 ครูส่งเสริมให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการประเมินผลงานของตนเองและมีส่วนร่วมใน 
   การประเมินผลงานของผู้อ่ืน 

 
4.18 

 
0.69 

 
ด ี

4.2 นักเรียนมีการประเมินจุดเด่น จดุด้อย ของการท างาน/ชิ้นงาน หรือกิจกรรมน้ันๆ 
     เพื่อน าผลมาแก้ไขและพฒันาต่อไป 

4.26 0.76 ด ี

4.3 น าผลการประเมินน้ันมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด พร้อมติดตามประเมิน 
      ต่อไป 

4.21 0.66 ด ี

4.4 นักเรียนมีทักษะการคดิระดับสงู คิดเป็นระบบมากขึ้น 4.13 0.62 ด ี
4.5 นักเรียนสามารถน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคดิพอเพยีงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4.26 0.72 ด ี
4.6 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงงานที่ท ากับชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 4.27 0.65 ด ี
4.7 นักเรียนมีโอกาสในการน าเสนองานและเสนอความคิดเห็นอย่างทั่วถงึ 4.26 0.79 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 4 ผลที่เกิดขึ้น 4.25 0.52 ดี 
ขั้นที่ 5 การแบ่งปัน (Sharing) 
5.1 ครูมีการจัดเวทีให้นักเรียนไดแ้สดงออก น าเสนองานเผยแพร่แก่ผู้อ่ืนอย่าง 
     สม่ าเสมอ 

 
4.00 

 
0.99 

 
ด ี

5.2 ครูมีการจัดกิจกรรม สื่อ และแหลง่ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนสามารถแบง่ปันความรู้ 
     แก้ผู้อ่ืนอย่างหลากหลาย 

3.97 0.94 ด ี

5.3 ครูเปดิโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเก่งแบง่ปันความรู้ ช่วยเหลือนักเรียน 
     กลุ่มอ่อนอย่างสม่ าเสมอ 

4.18 0.98 ด ี

5.4 นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้ผู้อ่ืนอยา่งถูกต้อง เหมาะสม 4.21 0.99 ด ี
5.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดและขยายผลต่อผู้อ่ืนเพยีงพอและเหมาะสม 3.92 0.97 ด ี

เฉลี่ยขั้นที่ 5 การแบ่งปัน 4.06 0.90 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมทกุด้าน 4.24 0.63 ดี 

 

  จากตาราง 10 พบว่า  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการพฒันากระบวนการคิด
ในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแกนน าการใช้รูปแปบบฯ จากการนิเทศการ
สอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.24) และถ้าแยกผล
การประมินแต่ละข้ันตอนพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยข้ันที่ 1 แรงบันดาลใจ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.49) รองลงมาคือ ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน ( X = 4.43) ข้ันที่ 2 การตัดสินใจ 
( X = 4.38)  ข้ันที่ 4 ผลที่เกิดข้ึน ( X = 4.25) และข้ันที่ 5 การแบ่งปัน ( X = 4.06)   
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  3. ผลการประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าเสนองาน
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยครูผู้สอน ปรากฏตามตาราง 11  

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินกระบวนการคิดและการน าเสนอ
งานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดบัช้ันประถมศึกษา (ป.1-6) จ านวน 234 คน 

รายการประเมิน X  SD 
ผลการ
ประเมิน 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) 
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ ความต้องการและ 
   เหตุผลในการท างาน/ชิ้นงาน/โครงงาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

4.10 

 
 

0.84 

 
 
ด ี

2. ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการด าเนินงาน/ภาระงาน/ 
   โครงงานของผู้เรียน ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

 
3.99 

 
0.90 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านแรงบันดาลใจ 4.05 0.84 ด ี
การตัดสินใจ (Decision Making) 
3. ผู้ เ รียนสามารถสร้างทาง เลือกที่หลากหลายและตัดสิน ใจเลื อกอย่ า ง  
   พอประมาณและสมเหตุสมผล 

 
 

3.95 

 
 

0.92 

 
 
ด ี

4. ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของผู้เรียน 4.04 0.93 ด ี
5. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน อย่างมีขั้นตอน (แต่ละ 
   ขั้นตอนถูกต้อง มีเหตุผล และมีโอกาสส าเร็จ 

 
3.95 

 
0.96 

ด ี

6. ผู้ เ รียนมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน /ภาระงาน/ 
   โครงงานของตนเอง 

 
3.69 

 
0.92 

 
ด ี

7. ผู้ เ รียนมีแผนส ารองในการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ในแต่ละคร้ัง หรือ 
    แต่ละขั้นตอน 

 
3.69 

 
0.97 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านการตัดสินใจ 3.86 0.85 ดี 
กระบวนการท างาน (Process) 
8. ผู้เรียนท างานอย่างเป็นขั้นตอน 

 
4.09 

 
0.90 

 
ด ี

9. ผู้เรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ 3.91 0.95 ด ี
10. ผู้ เ รียนระมัดระวังและมีวิธี การป้อง กันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นในการ  
    ท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ของตนเอง 3.80 0.97 

 
ด ี

11. ผู้เรียนท างานโดยใช้คุณธรรมได้แก่ 
     11.1 ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 4.26 0.93 

 
ด ี

     11.2 ความสนใจในการเรียน 4.27 0.92 ด ี
     11.3 ความมุ่งม่ันในการท างาน 4.20 0.92 ด ี
     11.4 ความรอบคอบ ระมัดระวัง 4.07 0.95 ด ี
     11.5 ความร่วมมือ 4.33 0.90 ด ี
     11.6 การแก้ปัญหาอย่างมีสติ 4.08 1.00 ด ี
     11.7 ความซ่ือสัตย์ สุจริต 4.44 0.84 ด ี

เฉลี่ยด้านกระบวนการท างาน 4.15 0.82 ดี 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  SD 
ผลการ
ประเมิน 

ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
12. ผู้เรียนสามารถสรุปผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ได้ตรงตามเป้าหมาย 
     และวัตถุประสงค์ 

 
4.00 

 
0.95 

 
 
ด ี

13. ผู้ เ รียนสามารถสะท้อนผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ 
     หรือผู้อ่ืนได้อย่างสมเหตุสมผล 3.92 .90 

 
ด ี

14. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร 3.95 .92 ด ี
15. ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ในคร้ังต่อไปจะ 
     ท าให้ได้ดีกว่าน้ีได้อย่างไร 3.95 .92 

 
ด ี

16. ผู้เรียนสามารถบอกความประทับใจหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจในการท างานคร้ังน้ี  
     ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจได้ 4.15 .85 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านผลที่เกิดขึ้น 3.99 .82 ดี 
การแบ่งปัน (Sharing) 
17. ผู้เรียนสามารถแบ่งปันผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ 

 
3.99 

 
0.94 

 
ด ี

18. ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเร่ืองที่ท าได้ 3.84 0.88 ด ี
19. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ในการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน 
     อ่ืน ๆ ได้ 3.88 0.92 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านการแบ่งปัน 3.99 0.82 ดี 
การน าเสนองาน (Presentation) 
20. ผูเ้รียนน าเสนองานด้วยเน้ือหาทีต่รงประเด็นตามกรอบแนวคิดของรูปแบบ 
     การน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคดิพอเพยีง 

 
 

4.60 

 
 

0.52 

 
 
ด ี

21. ผูเ้รียนมีกระบวนการในการน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรูปแบบการ 
     น าเสนองานบนพื้นฐานหลักคดิพอเพยีง 

 
4.55 

 
0.53 

 
ด ี

22. ผูเ้รียนมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเร่ืองที่น าเสนอ 4.27 0.55 ด ี
23. ผูเ้รียนใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถอธิบายผลงานไดอ้ย่างชัดเจน 3.67 0.52 ด ี
24. ผูเ้รียนใช้สื่อ-อุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในการน าเสนองาน 4.75 0.55 ด ี
25. ผูเ้รียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีบคุลิกภาพท่ีด ีและปฏิภาณไหวพริบในการ 
     น าเสนองาน 

 
4.01 

 
0.51 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านการน าเสนองาน 4.37 0.52 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมทกุด้าน 4.19 0.82 ดี 

        
  จากตาราง 11 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการในการท างานและการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นประถมศึกษา ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

( X = 4.19) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านการ

น าเสนองานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.37) รองลงมาคือด้านกระบวนการท างาน ( X = 4.15) ด้านแรงบันดาลใจ  

( X = 4.05) ด้านผลที่เกิดขึ้นและการแบ่งปัน ( X = 3.99) และด้านการตัดสินใจ ( X = 3.86) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินกระบวนการคิดและการน าเสนอ
งานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา (ม.1-6) จ านวน 198 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) 
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ ความต้องการและ 
   เหตุผลในการท างาน/ชิ้นงาน/โครงงาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

4.16 

 
 

0.67 

 
 
ด ี

2. ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการด าเนินงาน/ภาระงาน/ 
   โครงงานของผู้เรียน ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

 
4.21 

 
0.62 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านแรงบันดาลใจ 4.18 0.64 ด ี
การตัดสินใจ (Decision Making) 
3. ผู้ เ รียนสามารถสร้างทาง เลือกที่หลากหลายและตัดสิน ใจเลื อกอย่ า ง  
   พอประมาณและสมเหตุสมผล 

 
 

4.22 

 
 

0.64 

 
 
ด ี

4. ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของผู้เรียน 4.25 0.63 ด ี
5. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน อย่างมีขั้นตอน (แต่ละ 
   ขั้นตอนถูกต้อง มีเหตุผล และมีโอกาสส าเร็จ 

4.23 0.64 ด ี

6. ผู้ เ รียนมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน /ภาระงาน/ 
   โครงงานของตนเอง 

 
4.07 

 
0.73 

 
ด ี

7. ผู้ เ รียนมีแผนส ารองในการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ในแต่ละคร้ัง หรือ 
    แต่ละขั้นตอน 

 
3.99 

 
0.75 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านการตัดสินใจ 4.15 0.68 ดี 
กระบวนการท างาน (Process) 
8. ผู้เรียนท างานอย่างเป็นขั้นตอน 

 
4.15 

 
0.59 

 
ด ี

9. ผู้เรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ 4.13 0.56 ด ี
10. ผู้ เ รียนระมัดระวังและมีวิธี การป้อง กันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นในการ  
    ท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ของตนเอง 

4.03 0.68 ด ี

11. ผู้เรียนท างานโดยใช้คุณธรรมได้แก่ 
     11.1 ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

 
4.29 

 
0.65 

 
ด ี

     11.2 ความสนใจในการเรียน 4.27 0.66 ด ี
     11.3 ความมุ่งม่ันในการท างาน 4.30 0.68 ด ี
     11.4 ความรอบคอบ ระมัดระวัง 4.23 0.67 ด ี
     11.5 ความร่วมมือ 4.29 0.69 ด ี
     11.6 การแก้ปัญหาอย่างมีสติ 4.26 0.67 ด ี
     11.7 ความซ่ือสัตย์ สุจริต 4.36 0.60 ด ี

เฉลี่ยด้านกระบวนการท างาน 4.23 0.64 ดี 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
12. ผู้เรียนสามารถสรุปผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ได้ตรงตามเป้าหมาย 
     และวัตถุประสงค์ 

 
 

4.11 

 
 

0.60 

 
 
ด ี

13. ผู้ เ รียนสามารถสะท้อนผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ 
     หรือผู้อ่ืนได้อย่างสมเหตุสมผล 

 
4.10 

 
0.60 

 
ด ี

14. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร 4.19 0.70 ด ี
15. ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ในคร้ังต่อไปจะ 
    ท าให้ได้ดีกว่าน้ีได้อย่างไร 

 
4.23 

 
0.67 

 
ด ี

16. ผู้เรียนสามารถบอกความประทับใจหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจในการท างานคร้ังน้ี  
    ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจได้ 

 
4.12 

 
0.69 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านผลที่เกิดขึ้น 4.15 0.65 ดี 
การแบ่งปัน (Sharing) 
17. ผู้เรียนสามารถแบ่งปันผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ 

 
4.15 

 
0.64 

 
ด ี

18. ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเร่ืองที่ท าได้ 4.04 0.65 ด ี
19. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ในการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน 
    อ่ืน ๆ ได้ 

 
4.14 

 
0.65 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านการแบ่งปัน 4.11 0.64 ดี 
การน าเสนองาน (Presentation) 
20. ผูเ้รียนน าเสนองานด้วยเน้ือหาทีต่รงประเด็นตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการ
น าเสนองานบนพื้นฐานหลักคดิพอเพียง 

 
 

4.13 

 
 

0.6 

 
 
ด ี

21. ผูเ้รียนมีกระบวนการในการน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรูปแบบการน าเสนองาน
บนพื้นฐานหลักคดิพอเพยีง 

 
4.12 

 
0.68 

 
ด ี

22. ผูเ้รียนมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเร่ืองที่น าเสนอ 4.03 0.58 ด ี
23. ผูเ้รียนใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถอธิบายผลงานไดอ้ย่างชัดเจน 4.13 0.30 ด ี
24. ผูเ้รียนใช้สื่อ-อุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในการน าเสนองาน 4.16 0.57 ด ี
25. ผูเ้รียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีบคุลิกภาพท่ีด ีและปฏิภาณไหวพริบในการ
น าเสนองาน 

 
4.14 

 
0.60 

 
ด ี

เฉลี่ยด้านการน าเสนองาน 4.11 0.55 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมทกุด้าน 4.16 0.63 ดี 

  

  จากตาราง 12 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการในการท างานและการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นมัธยมศึกษา ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

( X = 4.16) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านการ

กระบวนการท างานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมาคือด้านแรงบันดาลใจ ( X = 4.18) ด้านการตัดสินใจ

และผลที่เกิดขึ้น ( X = 4.15) ด้านการแบ่งปันและการน าเสนองาน ( X = 4.11) 



84 
 

 4. ผลการประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการ
คิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางกิจกรรมการน าเสนองานของ
นักเรียนโดยครูผู้สอน ปรากฏตามตาราง 13-17   

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
รวมทุกระดับช้ัน จ านวน 432 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
4.09 

 
0.88 

 
ดี 

2. สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 4.07 0.92 ดี 
3. สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ 3.88 0.93 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.01 0.84 ดี 
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผลงานแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท างาน 

 
4.10 

 
0.92 

 
 
ดี 

5. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม 4.01 0.98 ดี 
6. ผลงานแสดงถึงการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 3.99 1.04 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.03 0.91 ดี 
คุณภาพของผลงาน 
7. ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 
4.03 

 
0.90 

 
ดี 

8. ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้ 3.91 0.96 ดี 
9. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน 3.99 1.0 ดี 
10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 3.92 0.98 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.96 0.87 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมท้ังหมด 4.00 0.83 ดี 

 

  จากตาราง 13 พบว่า การประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.00) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.03) รองลงมาคือด้านความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.01) และด้านคุณภาพของผลงาน ( X = 3.96)   
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) จ านวน 117 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
3.72 

 
0.96 

 
ดี 

2. สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 3.69 1.03 ดี 
3. สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ 3.58 1.05 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.66 0.97 ดี 
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผลงานแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท างาน 

 
3.74 

 
0.98 

 
 
ดี 

5. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม 3.61 1.07 ดี 
6. ผลงานแสดงถึงการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 3.56 1.15 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.64 0.99 ดี 
คุณภาพของผลงาน 
7. ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 
3.61 

 
1.10 

 
ดี 

8. ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้ 3.47 1.07 ปานกลาง 
9. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน 3.50 1.13 ปานกลาง 
10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 3.47 1.10 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.51 1.10 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมท้ังหมด 3.60 0.96 ดี 

 

 จากตาราง 14 พบว่า การประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ตอนต้น ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 3.60) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านด้านความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.66) รองลงมาคือความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.64) และด้านคุณภาพของผลงาน ( X = 3.51)   
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จ านวน 117 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
3.96 

 
0.95 

 
ดี 

2. สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 3.99 1.00 ดี 
3. สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ 3.66 0.98 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.87 0.91 ดี 
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผลงานแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท างาน 

 
4.00 

 
1.06 

 
 
ดี 

5. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม 3.86 1.12 ดี 
6. ผลงานแสดงถึงการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 3.82 1.16 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.89 1.05 ดี 
คุณภาพของผลงาน 
7. ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 
4.06 

 
.96 

 
ดี 

8. ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้ 3.93 1.06 ดี 
9. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน 3.95 1.08 ดี 
10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 3.83 1.03 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.94 0.96 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมท้ังหมด 3.91 0.88 ดี 

 

 จากตาราง 15 พบว่า การประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 3.91) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้าน

พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านคุณภาพของผลงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 

3.94) รองลงมาคือความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.89) 

และด้านความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.87)   
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จ านวน 126 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
4.32 

 
0.56 

 
ดี 

2. สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 4.27 0.58 ดี 
3. สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ 4.02 0.61 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.46 ดี 
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผลงานแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท างาน 4.26 

 
0.56 

 
 
ดี 

5. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม 4.20 0.66 ดี 
6. ผลงานแสดงถึงการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 4.18 0.59 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.21 0.50 ดี 
คุณภาพของผลงาน 
7. ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 
4.17 

 
0.60 

 
ดี 

8. ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้ 4.08 0.53 ดี 
9. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน 4.19 0.55 ดี 
10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 4.18 0.62 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.46 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมท้ังหมด 4.19 0.40 ดี 

 

 จากตาราง 16 พบว่า การประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.19) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.21) รองลงมาคือด้านความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.20) และด้านคุณภาพของผลงาน ( X = 4.16)   
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จ านวน 72 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
4.16 

 
0.68 

 
ดี 

2. สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 4.19 0.72 ดี 
3. สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ 4.10 0.76 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.15 0.63 ดี 
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผลงานแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท างาน 

 
4.21 

 
0.74 

 
 
ดี 

5. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม 4.17 0.71 ดี 
6. ผลงานแสดงถึงการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 4.32 0.74 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.23 0.63 ดี 
คุณภาพของผลงาน 
7. ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 
4.11 

 
0.65 

 
ดี 

8. ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้ 4.02 0.77 ดี 
9. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน 4.22 0.71 ดี 
10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 4.05 0.66 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.10 0.60 ดี 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมท้ังหมด 4.15 0.57 ดี 

 

 จากตาราง 17 พบว่า การประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.15) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมาคือด้านความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.15) และด้านคุณภาพของผลงาน ( X = 4.10)   
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  5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏ
ตามตาราง 18 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบฯ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 432 คน 

รายการประเมิน X  SD ผลการ
ประเมิน 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 
1. มีอิสระในการศึกษา ค้นคว้าแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

 
4.46 

 
0.50 

 
มาก 

2. มีโอกาสไดล้งมือปฏิบตัิจริงจากแผนที่วางไว ้ 4.34 0.56 มาก 
3. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคดิเห็น 4.44 0.54 มาก 

เฉลี่ยด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 4.41 0.53 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4. สง่เสริมให้นักเรียนได้คดิ วางแผน และปฏิบตัิงานเป็นล าดับขัน้ตอนผ่าน 5 ขั้น
ของรูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง 

 
 

4.54 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 
5. สง่เสริมให้นักเรียนได้คดิ วางแผนงาน และปฏิบัตงิานเป็นล าดับขั้นตอนผ่าน 7 
ค าถามส าคญัเพื่อพฒันากระบวนการคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
4.34 

 
0.56 

 
มาก 

6. สง่เสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และแก้ปญัหาจากการท างานเปน็ทีม 4.52 0.51 มากที่สุด 
7. มีส่วนในการปฏิบตังิานในกลุ่มและได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็กันในกลุ่ม 4.42 0.50 มาก 

เฉลี่ยด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้ 4.46 0.52 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้
8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิด 
   พอเพียงช่วยให้นักเรียนมีกรอบแนวคิดพอเพียงในการท างาน 

 
 

4.38 

 
 

0.53 

 
 

มาก 
9. การจัดการเ รียนรู้โดยใช้ รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิด  
   พอเพียงช่วยให้นักเรียนมีหลักคิดพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

 
4.32 

 
0.51 

 
มาก 

10. นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ด ีเห็นความส าคญัของหลักคดิพอเพียง และเป็น 
    แนวทางในการด ารงตนให้เหมาะสมกับชีวติประจ าวัน 

 
4.52 

 
0.51 

 
มากที่สุก 

เฉลี่ยด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู ้ 4.41 0.52 มาก 
เฉลี่ยผลการประเมินรวมท้ังหมด 4.43 0.33 มาก 

 
 จากตาราง 18 พบว่า การประเมิความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญของเศรษบกิจพอเพียง ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้าน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน โดยในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

( X = 4.23) รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรยีนรู้ 

( X = 4.41)  
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บทท่ี 5  
รูปแบบการพฒันากระบวนการคดิในการท างานบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนกัเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

   

  รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
  1. หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. องค์ประกอบและข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
  3. แนวทางการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการเรียนการสอน  

1. หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใช้พัฒนารูปแบบฯ    
  รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สร้างจากการผสมผสานแนวคิด และหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดหลักที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบฯ 
ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง  2 เงื่อนไข ได้แก่ 
ความรู้ และคุณธรรม และ 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
   2. ทักษะการคิด เป็นความสามารถในการคิดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยการคิด 6 อย่าง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
    3. บันได 5 ขั้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล แบ่ง
ออกเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สาระการเรียนรู้ IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research 
and Knowledge Formation) 2) สาระการเรียนรู้ IS2 - การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication 
and Presentation) และ 3) สาระการเรียนรู้ IS3 – การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service 
Activity)โดยทั้ง 3 สาระการเรียนรูจ้ะใช้กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีม่ีความต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย 5 
ข้ันตอน ได้แก่ 1) การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน 2) การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ 3) 
การสรุปองค์ความรู้ 4) การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การบริการสังคมและจิต
สาธารณะ  
   4. ค าถามส าคัญในการส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี โดยเป็น 7 ค าถามที่ให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
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ทดสอบวิถีพอเพียง ได้แก่ 1) จะท าอะไร ท าไมจึงท า  2) มีความพร้อม/ความเป็นไปได้ที่จะท าหรือไม่  3) มี
ความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะท าหรือไม่ ต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติม  4) จะท าอะไรจึงจะเกิดความพอดี/
พอประมาณ และสามารถรองรับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  5) ลงมือท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ   
6) อะไรที่ท าได้ดี อะไรที่ยังท าไม่ได้ดี จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และ 7) เกิดการเรียนรู้อะไรข้ึนบ้างจากการคิด 
การท าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   5. ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการพูดเพื่อน าเสนอผลงานซึ่งมาจากการค้นคว้า
และปฏิบัติจริงของนักเรียนตามข้ันตอนรูปแบบฯ  ในการสื่อความรู้-ความคิดของตนเองและผู้อื่นผ่านการ
น าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติอย่างชัดเจนและมีเหตผุล
ตามพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ การเขียนรายงาน การเขียนสรุปสาระส าคัญจากการเรียน การตอบค าถามเพื่อแสดง
ความรู้ความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพูดอภิปรายการ
น าเสนองาน 

 หลักการของรูปแบบฯ     
  รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเป็น รูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน โดยรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึน
มีหลักการที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

  1. เป็นรูปแบบฯ ที่ให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานในรายวิชาต่างๆ ของนักเรียน โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีหลกัคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
  2. เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
การปฏิบัติงาน และการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
อย่างเป้นระบบ เป็นล าดับข้ันตอนที่ เหมาะสม ที่ เหมาะสม มีความถูกต้อง มีความชัดเจน โดยอาศัย
กระบวนการคิดแบบต่างๆ ที่น าเสนอไว้ในรูปแบบฯ  
  3. เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
ท างานของผู้เรียนทั้งที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติ หรือที่ผู้ เรียนเลือกงานปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ
ของตนเองในรายวิชาต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม    
 4. เป็นรูปแบบฯ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งวิธีคิด และกระบวนการคิดที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ มาพัฒนางานให้มี
ประโยชน์ รวมถึงมองเห็นจุดเด่น จุดด้อยและสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน 
 5. เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
สื่อสารและการน าเสนองาน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน 
เมื่อนักเรียนมีกระบวนการคิดที่เหมาะสม จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถอธิบายเรื่องราว
และน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
  6. เป็นรูปแบบฯ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่หวงความรู้ มีจิตสาธารณะ
และการบริการสังคม  
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ภาพ 9 กรอบแนวคิดของรปูแบบการพฒันากระบวนการคิดในการท างาน 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ  
  เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
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2. องค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

 
ภาพ 10 รูปแบบการพัฒนากระบวนการคดิในการท างานบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบายรูปแบบ ฯ 

 รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนคือ ขั้นท่ี 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ขั้นท่ี 2 การตัดสินใจ (Decision) ขั้นท่ี 
3 กระบวนการท างาน (Process) ขั้นท่ี 4 พิจารณาผลท่ีเกิดขึ้น (Result) และขั้นท่ี 5 การแบ่งปัน (Sharing) 
โดยในแต่ละข้ันประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนบนสุดเป็นช่ือข้ัน ส่วนกลาง ทางซ้ายคือค าถามหลัก ทางขวาคือ
ค าถามย่อย และส่วนล่างสุดคือตัวย่อภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจดจ าและการน าไปใช้ รายละเอียดเป็นดังนี้ 

รายละเอียดของแต่ขั้นตอนหลักมีดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นข้ันแรกของการท างานซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายได้ชัดเจน
ถึงที่มาของการท างานช้ินนี้ ว่าจะท าอะไร  มีแรงบันดาลใจ หรือมีการจุดประกายความคิดในตนเองว่าจะ
ท างานช้ินน้ีเพราะอะไร งานช้ินน้ีมีความส าคัญอย่างไร ท าไมจึงท าและสิ่งที่จะท าน้ันจะแก้ปัญหาหรอืจะพฒันา
ในเรื่องใด จะเกิดผลดีหรือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมอย่างไร หากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร อักษร
ย่อค าส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ 2 ค าคือ WW มาจากค าว่า What (จะท าอะไร) และ Why (ท าไมจึงท า) 
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ขั้นท่ี 2 การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นข้ันที่ผู้เรียนจะต้องอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการด าเนินในครั้งนี้  มีความพร้อม ความเป็นไปได้ที่จะท าหรือไม่ มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะท า
หรือไม่ ต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติม จะท าอย่างไรจึงจะเกิดความพอดี พอประมาณ และสามารถรองรับ
ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  สิ่งของหรือข้อมูลที่เลือกในการท างานผู้เรียนสามารถอธิบายถึง
คุณลักษณะเด่น ความเช่ือถือ หรือจ านวนที่ใช้ว่าเพราะอะไร และสิ่งที่ได้ตัดสินใจนั้นส่งผลดีต่อ มิติใดมิติหนึ่ง
หรือ 4 มิติอย่างไร  มีอักษรย่อค าส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ 3 ค า คือ KVD4 มาจากค าว่า Knowledge (ความรู้
ที่ต้องใช้ในการท างานครั้งนี้คือเรื่องใด) Virtue (การท าครั้งนี้เสริมสร้างคุณธรรมเรื่องใด) และD4 คือ  4 
Dimensions (ผลจากการท างานช้ินน้ีส่งผลดีต่อมิติเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม ใดมิติหนึ่ง หรือทั้ง 
4 มิติอย่างไร) 

 ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการท างาน (Process) เป็นข้ันที่ผู้เรียนจะต้องอธิบายถึงกระบวนการข้ันตอน
ในการท างานว่าท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ เริ่มต้นมีการวางแผนอย่างไร ได้น าไปปฏิบัติอย่างไร ระหว่างที่ท ามี
อุปสรรค ปัญหาข้อติดขัดอะไรและได้แก้ไขอย่างไร มีการติดตามประเมินระหว่างการท างานอย่างไร ได้น าผล
การติดตามประเมินน้ันไปใช้แก้ไขปรับปรุงอย่างไร โดยในข้ันนี้มีอักษรย่อค าส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ 4 ค าคือ 
PDCA มาจากค าว่า Plan (มีการวางแผนงานต้ังแต่เริ่มต้นจนจบอย่างไร) Do (น าไปปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรค
ปัญหา ข้อติดขัดอย่างไรและได้แก้ไขอย่างไร) Check (ติดตาม ตรวจสอบการท างานอย่างไร ผลที่เกิดข้ึนในแต่
ละครั้งเป็นอย่างไร) Act (ได้น าผลนั้นมาปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้) 

 ขั้นตอนท่ี 4 ผลท่ีเกิดขึ้น (Result) ในข้ันนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบาย หรือน าเสนอผลที่เกิดข้ึน
พร้อมการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากการท างานช้ินน้ีได้อย่างชัดเจนว่าผลที่เกิดข้ึนจริงเป็นอย่างไร ตรง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร รู้สึกอย่างไรกับผลงานช้ินน้ี ผลงานนี้มีอะไรที่ท าได้ดี  อะไรที่ยังท าได้ไม่ดี
จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร มีข้อค้นพบ และได้เรียนรู้อะไรจากการท างานครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร มีอักษรย่อค าส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ 3 ค า คือ RFL มาจากค าว่า Result  (ผลงาน
เป็นอย่างไร)  Feeling (รู้สึกอย่างไรกับงานช้ินนี้)  Learning points (มีข้อค้นพบหรือได้เรียนรู้อะไรในการ
ท างาน) 

ขั้นตอนท่ี 5 การแบ่งปัน (Sharing) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของรูปแบบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายถึง
วิธีการ และผลที่เกิดข้ึนจากการแบ่งปันความรู้ต่อผู้อื่นหรือสังคมได้ โดยผู้เรียนอาจอธิบายแนวทางในการน า
ผลงานช้ินน้ีไปแบ่งปัน หรือช่วยเหลือชุมชนสังคมว่าจะน าผลงาน จุดเด่น ข้อค้นพบหรือข้อเรียนรู้ที่ได้จากการ
ท างานครั้งนี้ไปแบ่งปันให้ผู้อื่นอย่างไร และจะต่อยอดหรือขยายผลให้เกิดประโยชน์มากข้ึนอย่างไร อักษรย่อค า
ส าคัญที่ใช้ในข้ันตอนนี้คือ MOD มาจากค าว่า  Means (ใช้วิธีการใดในการแบ่งปันหรือเผยแพร่ผลงาน) 
Outcome (งานช้ินนี้เกิดผลดีต่อผู้อื่น ชุมชนหรือสังคมอย่างไร) และ Develop (จะพัฒนาต่อหรือขยายผล
มากขึ้นอย่างไร) 
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3. แนวทางการน ารปูแบบการพฒันากระบวนการคดิในการท างานบนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการเรียนการสอน  

 การใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะการน าเสนองานของนักเรียน โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งช่วยเหลือกันในการจัดการเรียนรู้ 
โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของครูแต่ละคน รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกมาร่วมกันด าเนินการดังนี้  
   4.1 วิเคราะห์หลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูจัดการเรียนรู้ ระบุหัวข้อ เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะการน าเสนองานของนักเรียน    
   4.2 วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการ
ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูรับผิดชอบ โดยใน
การออกแบบแผนการเรียนรู้จะต้องออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน /ช้ินงาน/โครงงาน หรือ
อื่น ๆ ที่นักเรียนจะเกิดการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา  
   4.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้   
   4.4 วิเคราะห์พฤติกรรมในการน าเสนองาน/ช้ินงาน/โครงงาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะการน าเสนองานของนักเรียนที่เป็นผลจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู    
    4.5 วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ที่ เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตาม รูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ทั้งนี้ การด าเนินการในแต่ละข้อควรมีน าเสนอแนวทางและการศึกษาร่วมกัน มีการแสดง
ความคิดเห็น การสนทนา การอภิปราย การวิเคราะห์  วิจารณ์  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วัตถุประสงค์ของคู่มือ  
   เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยเมื่อครูได้
ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ครูควรจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้  
  1. มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสอนหลักคิด
พอเพียงใน 3 ประเด็นต่อไปนี้   
    1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ เนื้อหา ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักคิดพอเพียง  
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    1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
คิดแก้ปัญหา   
    1.3 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
       2. มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้เอื้อต่อการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และส่งผลต่อความสามารถในการท างานและการการน าเสนอ
งานของนักเรียน   
   3. มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดในการ
ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   4. มีความสามารถในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้ 

 เน้ือหา   
    เนื้อหาในคู่มือคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้   
    1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
     1.1 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    1.3 องค์ประกอบส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    1.4 แนวทางในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   2. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกกระบวนการคิดข้ันสูง การใช้ค าถามส่งเสริมการคิด กระบวนการ 5 
ข้ัน และการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด หรือผล
การเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    

  กระบวนการฝึกคิดทักษะการคิดขั้นสูง มีขั้นตอนในการปฏิบัตดิังนี ้  
   1. ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นข้ันให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับเรื่องที่เรียนรู้ร่วมกัน  
   2. ขั้นเสนอประเด็นส าคัญ / สถานการณ์ /ข้อโต้แย้ง เป็นข้ันเสนอประเด็นส าคัญ / 
สถานการณ์ /ข้อโต้แย้ง เพื่อที่นักเรียนจะได้ศึกษา และท าความกระจ่างให้ชัดเจน   
   3. ขั้นการฝึกการคิดเป็นรายบุคคล เป็นการพิจารณาประเด็นส าคัญ / สถานการณ์ /ข้อ
โต้แย้ง วิเคราะห์ สังเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล  หาเหตุผลสนับสนุน โดยใช้ทักษะการคิด
การคิดเป็นกรอบ ทั้งนี้เพื่อฝึกนักเรียนให้มีความตระหนักในความรู้ ความสามารถของตนเอง ความอดทนและ 
มุ่งมั่นในการหาเหตุผลประกอบ ความอิสระในการคิดและตัดสินใจ  ความเพียรพยายามในการพิจารณา
หลักฐาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้    
   4. ขั้นการฝึกคิดเป็นกลุ่ม เป็นการให้นักเรียนได้น าเสนอผลการคิดของตนต่อเพื่อนในกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีใจกว้างและมีเหตุผลในการรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสนใจมุมมองที่แตกต่างกัน  
   5. ขั้นสร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือก เป็นข้ันของการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
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ข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล  
   6. ขั้นตัดสินใจและหรือแก้ปัญหา เป็นข้ันการน าความรู้และความสามารถในการคิดไปใช้ใน
สถานการณ์ใกล้เคียงหรือสถานการณ์ใหม่  

  ตัวอย่างวิธีสอนท่ีส่งเสริมหลักคิดพอเพียง  วิธีสอนที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงของ
นักเรียน ได้แก่  

   1. วิธีสอนแบบอุปมาหรืออปุนัย (Inductive Method) 
   2. วิธีสอนแบบอนุมานหรือนรินัย (Deductive Method)  
   3. วิธีสอนแบบแก้ปญัหา (Problem Method) 
   4. วิธีสอนแบบสบืสวนสอบสวนหรือสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) 
   5. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน(Learning Center)   
   6. วิธีสอนแบบใช้ค าถาม (Questioning Method)   
   7. วิธีสอนแบบบรูณาการ (Integration) 
   8. วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study Techniques)     

 สื่อประกอบการใช้คู่มือ   
   1. ใบความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   2. ใบความรู้เรื่อง แนวคิด 7 ค าถามส าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   3. ใบความรู้เรื่อง ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานที่ดี   

 การวัดและประเมินผล     
   ในการใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง
และทักษะการน าเสนองานของนักเรียนครั้งนี้ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินตั้งแต่ การเขียนแผนการ
เรียนรู้ของครู การน าแผนการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน และประเมินผลการน าเสนองานของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 

  1. ตารางวิเคราะห์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนหลักคิดพอเพียง 
   2. แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อหลักคิดพอเพียงส าหรับครูผู้สอน 
   3. แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูส าหรับผู้สังเกตการสอน 
    4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ  
    5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง 
   6. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงานของนักเรียน  
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  ข้อควรค านึงในการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีประเด็นที่ส าคัญต่อไปนี ้

1. การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้    
  1.1 การวิเคราะห์ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แล้วน ามาเขียนแผนการเรียนรู้โดยระบุ มาตรฐานฯ และตัวช้ีวัดตามที่หลักสูตรก าหนด ให้ชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน จากนั้นระบุองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้ ช้ินงาน/
ภาระงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์ การวัดประเมินผล ได้คล้องกับสาระส าคัญ มาตรฐานฯ และ
ตัวช้ีวัด   
  1.2 การออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักคิดพอเพียง สามารถเลือกใช้วิธีการดังนี้    
   1.2.1 ใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้คิดเป็นรายบคุคลและแลกเปลีย่นเรยีนรู้รว่มกันเปน็
รายกลุ่ม     
   1.2.2 ส่งเสริมใหน้ักเรยีนกลา้คิด กล้าแสดงออก การให้ความส าคัญกับหลักความพอประมาณ 
แล้วมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     
   1.2.3 การใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดประเมินความพร้อม ความเป็นไปได้ของการ
ท างาน/ภาระงานให้ส าเร็จ การมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลักความรู้และ
คุณธรรม      
   1.2.4 การใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างใคร่ครวญ 
รอบคอบก่อนตัดสินใจ การกระตุ้นให้นักเรยีนได้คิดถึงภาวะความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  ของงาน/ภาระงานที่จะท า
ให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์     
   1.2.5 การกระตุ้นให้นักเรียนรูจ้ักการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับการท างาน/
ภาระงาน     
   1.2.6 การใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนมีแผนส ารองในการท างาน     
   1.2.7 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกค้นคว้าสังเกต รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     
   1.2.8 การจัดกิจกรรมผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น 
  1.3 การใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพ้ืนฐานหลักคิดพอเพียง อาจใช้วิธีการดังนี้   
   1.3.1 การกระตุ้นให้นักเรียนได้อธิบายความเป็นมาสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจและ เหตุผลในการ
ท างาน/ช้ินงาน/โครงงาน      
   1.3.2 การใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสวงหาทางเลือกที่หลายหลากและตัดสินใจเลือก
อย่างพอประมาณและสมเหตุสมผล      
   1.3.3 การตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ในการด าเนินงาน/ภาระงาน/
โครงงานของนักเรียน       
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   1.3.4 การตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของนักเรียน  
การตรวจสอบความพร้อมและการเตรียมพร้อมในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของนักเรียน     
   1.3.5 การตรวจสอบข้ันตอนการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของนักเรียน (มีขั้นตอนอย่างไร
จึงจะถูกต้อง เป็นเหตุผลและมีโอกาสส าเรจ็)  มีกิจกรรมที่กระตุ้นหรอืส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน   
  1.3.6 การให้โอกาสนักเรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการ  การก าหนดให้
นักเรียนได้ประเมินและสรุปผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน      
   1.3.7 การให้นักเรียนได้สะท้อนผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงานให้กับ เพื่อนๆ หรือผู้อื่น   
   1.3.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส ต่อยอด และแบ่งปันผลการท างาน/ 
ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ หรือผู้อื่น    
   1.3.9 การสรุปบทเรียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย วัดและประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 

2. การจัดการเรียนรู้ของครู 
      2.1 การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมโดยท่ัวไป ได้แก่ การจัดท าแผนการเรียนรู้ก่อนท าการสอน การ

น าเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ การจัดการเรยีนการสอนตามล าดับข้ันตอน การก าหนดประเด็น/เป้าหมายการสอน
ให้ชัดเจน   

    2.2 การส่งเสริมหลักคิดพอเพียง ด้วยการให้ความส าคัญกับหลักความพอประมาณแล้วมีเหตุผลการ
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลกัความรู้และคุณธรรม   การใช้ค าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดประเมินความพร้อม ความ
เป็นไปได้ ของการท างาน/ภาระงานให้ส าเร็จ  การกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดถึงภาวะความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
ของงาน/ภาระงานที่จะท าให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  การกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการป้องกันปัญหาหรือ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับการท างาน/ภาระงาน  การกระตุ้นให้นักเรียนรูจ้กัปรบัเปลีย่นแผนการท างาน/ช้ินงาน
ให้ส าเร็จ  การใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนมีแผนส ารองในการท างาน การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก
ค้นคว้าสังเกต รวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมผู้เรียนได้
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง ความ
คิดเห็นจากผู้อื่น  การใช้ 7 ค าถามส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ครอบคลุม 

3. การใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพ้ืนฐานหลักคิดพอเพียง  
  1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) กระตุ้นให้นักเรียนได้อธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ
และ เหตุผลในการท างาน/ช้ินงาน/โครงงาน     
  2. ตัดสินใจ (Decision Making) ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสวงหาทางเลือกที่หลายหลากและ
ตัดสินใจเลือกอย่างพอประมาณและสมเหตุสมผล มีการตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการ
ด าเนินงาน/ภาระงาน/โครงงานของผู้เรียน การตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการท างาน/ภาระงาน/ 
โครงงานของนักเรียน การตรวจสอบความพร้อมและการเตรียมพร้อมในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของ
นักเรียน   
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3. กระบวนการ (Process) ตรวจสอบข้ันตอนการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของนักเรียน (มีขั้นตอน
อย่างไรจึงจะถูกต้อง เป็นเหตุผล และมีโอกาสส าเร็จ) เน้นข้ันตอนการท างานโดยใช้คุณธรรม เช่น ความร่วมมือ 
ความสนใจ ใส่ใจ ความมุ่งมั่นในการท างาน ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความรอบคอบ การแก้ปัญหาอย่างมี
สติ และความซื่อสัตย์ สุจริตฯลฯ   

4. ผลที่เกิดข้ึน (Result) ให้โอกาสนักเรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การก าหนดให้นักเรียนได้สรุปผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน การให้นักเรียนได้
สะท้อนผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงานให้กับเพื่อนๆ หรือผู้อื่น   

5. การแบ่งปันและขยายผล (Sharing) จัดกิจกรรมสง่เสรมิให้นักเรียนได้มีโอกาส ต่อยอด และแบ่งปัน 
ผลการท างาน/ ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ หรือผู้อื่น 
  นอกจากนี้ ควรให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนปฏิบัติหรือตอบได้ถูกต้อง ส่งเสริมนักเรียนให้มีความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมขณะที่สอน  มีความเมตตา กรุณา 
ยุติธรรม ปราศจากอคติ ครูมีการสรุปบทเรียนได้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างเปน็
ระบบและเหมาะสม 

4. การเรียนรู้ของนักเรียน ในขณะที่ครูจัดการเรียนรู้นั้นครูต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่านักเรียนมี
พฤติกรรมเป็นไปตามกรอบคิดที่ครูออกแบบไว้ เช่น  

  ด้านแรงบันดาลใจ (inspiration)  
   - นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ ความต้องการและ เหตุผลในการ
ท างาน/ช้ินงาน/โครงงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  
   - นักเรียนสามารถการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการด าเนินงาน/ภาระงาน/โครงงาน
ของนักเรียน ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

  ด้านการตัดสินใจและวางแผน (Decision Making & Planning)  
   - นักเรียนสามารถสร้างทางเลือกที่หลายหลากและตัดสินใจเลือกอย่างพอประมาณและ
สมเหตุสมผล  
   - นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานของนักเรียน  
   - นักเรียนมีการวางแผนการท างาน/ภาระงาน/โครงงานอย่างมีข้ันตอน  (แต่ละข้ันตอน
ถูกต้อง เป็นเหตุผล และมีโอกาสส าเร็จ)  
   - นักเรียนมีวิธีการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการท างาน/ภาระงาน/ โครงงานของ
ตนเอง  
   - นักเรียนมีแผนส ารองในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานในแต่ละครั้งหรือแต่ละข้ันตอน 
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  ด้านกระบวนการท างาน (Process & Principles)  
   - นักเรียนท างานอย่างเป็นข้ันตอน   
   - นักเรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   - นักเรียนระมัดระวังและมีวิธีการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการท างาน/ภาระงาน/
โครงงานของตนเอง   
  - นักเรียนท างานโดยใช้คุณธรรม ได้แก่ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความสนใจใส่ใจ ความ
มุ่งมั่นในการท างาน ความรอบคอบ ระมัดระวัง  ความร่วมมือ  การแก้ปัญหาอย่างมีสติ ความซื่อสัตย์ สุจริต 

ด้านผลท่ีเกิดขึ้น (Result)   
   - นักเรียนสามารถสรุปผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน  ได้ตรงกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์  
   - นักเรียนสามารถสะท้อนผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงานให้กับเพื่อนๆ หรือผู้อื่นได้อย่าง
สมเหตุสมผล    
   - นักเรียนสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร  
   - นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ในครั้งต่อไปจะท าให้ได้ดีกว่านี้
ได้อย่างไร     
   - นักเรียนสามารถบอกความประทับใจหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ ในการท างานครั้งนี้ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได ้

  ด้านการแบ่งปัน (Sharing)  
   - นักเรียนสามารถแบ่งปันผล การท างาน/ ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อนๆ หรือผู้อื่น 
   - นักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้นี้ได้  
   - นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้ ไปใช้ในการท างาน/ภาระงาน/โครงงานอื่น ๆ ได้ 
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บทท่ี 6  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาผล
การใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่    

วิธีด าเนินการวิจัย  
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ผสมวิธี (Mixed-method) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยแบ่งข้ันตอนของการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1) การสร้าง
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2) การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนการสอน  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ จ านวน 48 คน และนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 2,060 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) โดยเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง-กลาง-อ่อน ในแต่ละห้องจากนักเรียน 48 ห้องๆ ละ 9 คน 
ได้นักเรียนจ านวน 432 คนคิดเป็นร้อยละ 20.9 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 
6 ชุด ได้แก่ 1) แบบตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบประเมินผลการนิเทศการ
สอนตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) 
แบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) แบบประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายข้อมูลตามสภาพจริง   

สรุปผลการวิจัย     
  ผลการวิจัยสรุปตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้   
  ตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการพัฒนาสรุปได้ดังนี้  
 รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สร้างจากการผสมผสานแนวคิดและหลักการต่างๆ  ได้แก่ 1) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 2) ทักษะการคิดระดับสงู 3) บันได 5 ข้ัน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรยีนการสอน
ที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 4) 7 ค าถามส าคัญในการส่งเสรมิการคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และ 5) ทักษะการสื่อสาร โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการสงัเคราะหอ์อกมาเปน็ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนากระบวนการ
คิดในการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน โดยแบ่งข้ันตอนของการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 5 ข้ันตอนคือ ขั้นท่ี 1 สร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspiration) ขั้นท่ี 2 การตัดสินใจ (Decision) ขั้นท่ี 3 กระบวนการท างาน (Process) ขั้นท่ี 
4 พิจารณาผลท่ีเกิดขึ้น (Result) และขั้นท่ี 5 การแบ่งปันและขยายผล (Sharing) เสร็จแล้วน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพื่อตรวจพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง  ผลการพิจารณาพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน (IOC = 1.0) ว่ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความตรงเชิงโครงสรา้งและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน นอกจากนี้
ยังมีประเด็นส าคัญที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ (ตาราง 8 หน้า 71) จากนั้นน า
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงรูปแบบฯ และเพิ่มเติมรายละเอียดลงไปในคู่มือการใช้รูปแบบฯ 
เพื่อให้ครูน าไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยในคู่มือประกอบด้วย หลักการและ
วัตถุประสงค์ของคู่มือ เนื้อหา กระบวนการฝึกคิดทักษะการคิดข้ันสูง ตัวอย่างวิธีสอนที่ส่งเสริมหลกัคิดพอเพยีง 
สื่อประกอบการใช้คู่มือ การวัดและประเมินผล และข้อควรค านึงในการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด
ในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

  ตอนท่ี 2 การน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน    
  ผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี ้   
   1. ผลการประเมนิแผนการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ปรากฏว่า แผนจัดการเรียนรูต้าม
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแกนน า

การใช้รูปแบบฯ ซึ่งประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 
4.23) ซึ่งป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนด และถ้าแยกผลการประมินแต่ละข้ันตอนพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

ทุกรายการประเมิน โดยข้ันที่ 2 การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.41) รองลงมาคือ ข้ันที่ 4 ผลที่

เกิดข้ึน ( X = 4.38) ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน ( X = 4.35) ข้ันที่ 1 แรงบันดาลใจ ( X = 4.34) และข้ันที่ 

5 การแบ่งปัน ( X = 4.03) 
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   2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ปรากฏว่า ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.24) และถ้าแยกผลการประมินแต่ละ

ข้ันตอนพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยข้ันที่ 1 แรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 

4.49) รองลงมาคือ ข้ันที่ 3 กระบวนการท างาน ( X = 4.43) ข้ันที่ 2 การตัดสินใจ ( X = 4.38)  ข้ันที่ 4 ผลที่

เกิดข้ึน ( X = 4.25) และข้ันที่ 5 การแบ่งปัน ( X = 4.06)   
    3. ผลการประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าเสนอ
งานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยครูผู้สอน ปรากฏว่า ในระดับช้ันประถมศึกษา มีผลการประเมินในภาพรวม

ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.19) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านการน าเสนองานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.37) รองลงมาคือด้าน

กระบวนการท างาน ( X = 4.15) ด้านแรงบันดาลใจ ( X = 4.05) ด้านผลที่เกิดข้ึนและการแบ่งปัน ( X = 

3.99) และด้านการตัดสินใจ ( X = 3.86) ส าหรับในระดับช้ันมัธยมศึกษา พบว่าในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับดี ( X = 4.16) เช่นเดียวกัน และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

ทุกรายการประเมิน โดยในด้านการกระบวนการท างานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมาคือด้านแรง

บันดาลใจ ( X = 4.18) ด้านการตัดสินใจและผลที่เกิดข้ึน ( X = 4.15) ด้านการแบ่งปันและการน าเสนองาน  

( X = 4.11) 

   4. ผลการประเมินผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางกิจกรรมการน าเสนองาน
ของนักเรียนโดยครูผู้สอน ปรากฏว่า ผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทุกระดับช้ันในภาพรวมทุกด้านมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.00) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนด และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้าน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายการประเมิน โดยในด้านความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.03) รองลงมาคือด้านความสอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.01) และด้านคุณภาพของผลงาน ( X = 3.96)  

  5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏว่า ในภาพรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) และถ้าแยกผลการประมินในแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน โดยในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.46) 

รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการจดัการเรยีนการสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรยีนรู้ ( X = 4.41)  

อภิปรายผลการวิจัย   
  การวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้วิจัยขอน าเสนอ
ประเด็นในการอภิปรายผลใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้  
  1. ลักษณะของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  2. ผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 1. ลักษณะของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลจากการสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
คิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบฯ ที่มีหลักการที่
ส าคัญดังต่อไปนี้  
  1. เป็นรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการท างานในรายวิชาต่างๆ ของนักเรียน โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรูปแบบฯ นี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ (System) โดยในข้ันตอนของการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ นั้น จะช่วยให้ครูมีการคิดเชิงระบบ (System thinking) คือมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด เข้าใจบริบทของการเรียนการสอน มองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละข้ันตอนและกระบวนการ
ที่จะด าเนินการไปสู่เป้าหมายในที่สุด ซึ่งวิธีการท างานอย่างเป็นระบบนี้ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ (2558) ระบุว่า 
เป็นหัวใจส าคัญของการออกแบบการเรยีนการสอน โดยความรู้เกี่ยวกับวิธีระบบ (System approach) จะช่วย
ให้นักออกแบบการสอนตลอดจนครูผู้สอนมีความเข้าที่ชัดเจนต่อการออกแบบการเรียนการสอน มองเห็น
ภาพรวมในมุมกว้าง เข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของระบบและข้ันตอนของการ
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยให้การประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้อง
กับ ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) ที่ให้ค าแนะน าว่า ครูจะต้องสามารถเตรียมการเรียนการสอนโดยยึดหลัก
พอเพียงได้ก่อน โดยน าเอาการคิดเชิงระบบเข้ามาช่วยซึ่งประกอบด้วย Input-Process-Output และ 
Outcome มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเอาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาประกอบในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการ ทั้งนีจ้ากผลการน ารูปแบบไปใช้ฯ พบว่า ผลจากการประเมินการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ โดยพิจารณาจากแผนการสอนพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แสดง
ว่ารูปแบบฯ พัฒนาข้ึนสามารถช่วยให้ครูผู้สอนน าไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ระบบที่ชัดเจน ทั้งนี้เมื่อน าแบบจ าลองเชิงระบบที่ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ
แบบจ าลอง ADDIE (Gustafson และ Branch, 2002) ซึ่งมี 5 ข้ันตอนคือ วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ 
(Design) พัฒนา (Develop) น าไปใช้ (Implement) และประเมิน (Evaluate) มาเทียบเคียงจะพบกว่า
รูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนมีข้ันตอนต่างๆ ที่สอดคล้องกับแบบจ าลอง ADDIE และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงในทุกข้ันตอน (ภาพ 11) โดยที่ทุกข้ันตอนของกระบวนการจะมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงคอยก ากับอยู่  

 

ภาพ 11 ความสัมพันธ์ของรูปแบบฯ กับแบบจ าลอง ADDIE และหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 2. เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
การปฏิบัติงาน และการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ เป็นล าดับข้ันตอนที่เหมาะสม มีความถูกต้อง มีความชัดเจน โดยอาศัยกระบวนการคิดแบบ
ต่างๆ ที่น าเสนอไว้ในรูปแบบฯ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดแบบหมวก 6 ใบ ซึ่งการคิดแต่ละอย่างจะมีวิธีการ ข้ันตอนและ
เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้กระบวนการคิดตามข้ันตอนของรูปแบบฯ นี้จะมุ่งเน้นที่กระบวนการคิดที่
น าไปสู่การท างาน การสร้างสรรค์ผลงาน หรือการผลิตช้ินงานซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  ผลจากการ
ประเมินกระบวนการคิดในการท างานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอดคล้องกับแนวทางที่ ทิศนา แขมมณี (2554) เสนอว่า “กระบวนการคิดจะ
เกิดข้ึนได้ต่อเมื่อเขาได้ลงมือกระท า และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้สอนต้องสอนคิดแบบ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นกระบวนการ” โดยรูปแบบฯ ที่คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาข้ึนประกอบด้วยวิธีการคิดที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ดังตาราง 19 

ตาราง 19 ความสัมพันธ์ของรูปแบบฯ กับกระบวนการคิดแบบต่างๆ 

รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด 
ในการท างานบนพื้นฐาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการคิดท่ีใช้เป็นหลักในแต่ละขั้นตอน 

ข้ันที่ 1 แรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห ์  
การคิด 
แบบ 

หมวก 6 ใบ 

ข้ันที่ 2 การตัดสินใจ การคิดอยางมีวิจารณญาณ-การคิดสังเคราะห ์
ขันที่ 3 กระบวนการท างาน การคิดสร้างสรรค์-การคิดแก้ปญัหา 
ข้ันที่ 4 ผลที่เกิดข้ึน การคิดอยางมีวิจารณญาณ-การคิดสังเคราะห ์
ข้ันที่ 5 การแบ่งปันและขยายผล การคิดวิเคราะห์-การคิดสร้างสรรค์ 
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 จากตาราง 19 พบว่า วิธีการคิดที่น ามาใช้ในแต่ละรูปแบบฯ จะแตกต่างกันออกไป ในข้ันที่ 1 แรง
บันดาลใจจะใช้การคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในข้ันที่ 2 การตัดสินใจจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
สังเคราะห์เป็นหลัก ในข้ันที่ 3 กระบวนการท างานจะใช้การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาเป็นหลกั ในข้ัน
ที่ 4 ผลที่เกิดข้ึนจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสังเคราะห์เป็นหลัก และในข้ันที่ 5 การแบ่งปัน
และขยายผลจะใช้การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ส่วนการคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถ
น ามาใช้ได้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการ อย่างไรก็ตามในแต่ละข้ันไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่วิธีการคิดที่ระบุไว้
เท่านั้น บางครั้งอาจต้องใช้วิธีการคิดอย่างอื่นร่วมด้วย 

  3. เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
ท างานของผู้เรียนทั้งที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติ หรือที่ผู้เรียนเลือกงานปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ
ของตนเองในรายวิชาต่าง ๆ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนแบบคอนสตรัคติวิสม์ (Contructivism) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้หรือสร้าง
ความรู้ใหม่ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน (Duffy and Cunningham, 1996 อ้างถึงใน สุมาลี  
ชัยเจริญ, 2554: 234) ซึ่งเมื่อประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดทุกระดับช้ันในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนด โดยในด้าน
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลีย่มากที่สดุ รองลงมาคือด้าน
ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านคุณภาพของผลงาน สาเหตุที่คะแนนคุณภาพ
ของผลงานของนักเรียนมีน้อยกว่าด้านอื่นๆ อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีเวลาจ ากัดในการพัฒนางานและผลงาน
ที่สร้างขึ้นในระหว่างการเรียนในช้ันเรยีนอาจมีคุณภาพที่ยังไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างก็
ตามก็ถือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาผลงานที่สอดคล้องกับกระบวนการคิดในการท างานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ดีพอสมควร 

 4. เป็นรูปแบบฯ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งวิธีคิด และกระบวนการคิดที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ของรายวิชาต่างๆ มาพัฒนางานให้มี
ประโยชน์ รวมถึงมองเห็นจุดเด่น จุดด้อยและสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน  จากที่
กล่าวมาข้างต้นในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 จะเห็นว่ารูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนมีการบูรณาการทั้งวิธีคิดและวิธีการ
ปฏิบัติที่หลากหลายรวมถึงเน้นการบูรณาการทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติไปพร้อมๆ กันและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2554) ระบุว่า “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปน็สาระที่มลีักษณะเป็นทั้งความรู้ประเภท concept หรือมโนทัศน์ เป็นทั้งทักษะ ที่เรียกว่า 
ทักษะกระบวนการ ซึ่งในที่นี้คือกระบวนการคิด แล้วก็มีลักษณะเป็นทั้งคุณธรรม ค่านิยม เจตคติด้วย” ดังนั้น
ผู้เรียนที่เรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนนี้ จะไม่ได้แต่ความรู้ในเนื้อหาหรือแค่
เพียงทักษะการคิดเท่านั้น แต่ยังได้ทักษะการท างาน ทักษะชีวิต และพัฒนาเจตคติที่ดีอันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไปพร้อมกัน โดย ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) ระบุว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งทักษะกระบวนการ 
เจตคติ และอุดมการณ์ จึงต้องระเบิดจากข้างใน เมื่อใจเราศรัทธา เราฝึกฝน ปฏิบัติ จนเราเข้าใจทักษะ
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กระบวนการว่า 3 ห่วงต้องเกิดข้ึนพร้อมๆ กัน พอประมาณต้องเป็นการพอประมาณแบบมีเหตุผล และต้องเปน็
การพอประมาณที่มีภูมิคุ้มกัน คือ ต้องรอบคอบด้วย เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราจึงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้” 

 5. เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
สื่อสารและการน าเสนองาน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน 
เมื่อนักเรียนมีกระบวนการคิดที่เหมาะสม จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถอธิบายเรื่องราว
และน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซึ่งแต่เดิมเป้าหมายของการวิจัยไม่ได้
มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความสามารถในการน าเสนองานของนักเรียน เนื่องจากการพัฒนาความสามารถใน
การน าเสนอน้ันต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างและต้องมีวิธีการและข้ันตอนในการพัฒนาทักษะในด้านนี้
แยกออกไปต่างหาก อยา่งไรก็ตามเมื่อได้ทดลองให้ผู้เรียนได้น าเสนองานของตนก็พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอธิบายการท างานได้อย่างเป็นล าดับข้ันตอนมากข้ึน มีความชัดเจนในการงานที่ท ามากข้ึน มีเหตุมีผลใน
การด าเนินงานแต่ละข้ันตอนมากข้ึน ดังนั้น ถึงแม้จะไม่ได้มีการส่งเสรมิอย่างจริงจังแต่การจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการน าเสนองานของ
นักเรียนได้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม ซึ่งผลจากการประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยครูผู้สอนพบว่าในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ในด้านการน าเสนองานมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยๆ แล้วพบว่าด้านที่ได้คแนนสูงที่สุดคือ ผู้เรียนใช้สื่อ-อุปกรณ์ประกอบที่
เหมาะสมในการน าเสอนงาน (ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) (ตาราง 11-12 หน้า 79-82)       

  6. เป็นรูปแบบฯ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่หวงความรู้ มีจิตสาธารณะ
และการบริการสังคม เนื่องจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมีค าขวัญว่า “คุณธรรมน าปัญญา พลานามัย
สมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม” ซึ่งในท่อนหลังสุดนี้ โรงเรียนฯ ได้มีการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า P.R.C. Spirits ซึ่งประกอบด้วย ความรัก 
(Love) การเอาใจใส่ (Care) การแบ่งปัน (Share) การช่วยเหลือ (Help) และการเสียสละ (Sacrifice) ซึ่งมี
รากฐานมาจากค าสอนทางคริสตศาสนาที่นักเรียนทุกคนจะได้การอบรมบ่มนิสัยให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนจนจบการศึกษาออกไป คุณลักษณะดังกล่าวได้กลายเป็น 
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยที่สังคม/ชุมชนในท้องถ่ินต่างให้การยอมรับ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขด้านคุณธรรม และมิติด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 

2. ผลการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบ
ค าถามการวิจัยที่ว่า รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อสรุปจากผลการวิจัย สามารถ
น าเสนอได้ใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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 1. พัฒนาด้านการคิด จากผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีผลการประเมินกระบวนการคิด
ในข้ันตอนต่างๆ ทั้ง 5 ข้ันตอนของรูปแบบฯ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการทีค่รูแกนน าการใช้รูปแบบฯ 
มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบอยู่ในระดับดี จากการตรวจ
ประเมินแผนการสอนของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ เนื่องจากก่อนการพัฒนาแผนการสอน ได้มีการอบรมให้
ความรู้ครูแกนน าในการน ารูปแบบฯ ไปใช้และมีคู่มือประกอบให้ครูน าไปศึกษาและทดลองปฏิบัติการออกแบบ
การเรียนการสอน มีการตรวจสอบและการติดตามผล รวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อ ง ท าให้แผนการ
สอนของครูมีคุณภาพ และส่งผลไปถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) ที่ว่า “คุณครูต้องเข้าใจหลักพอเพียงและปฏิบัติจนเห็นผลจริงกับตนเองก่อน 
คุณครูจึงจะสามารถสอนให้นักเรยีนอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิผล...เมื่อคุณครูท าให้ตัวเองเปน็คุณครทูี่
อยู่อย่างพอเพียง พลังในการขับเคลื่อนก็จะเกิดอย่างต่อเนื่อง” สรุปแล้วสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดที่เหมาะสมนั้น เกิดจากการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของครูซึ่งได้รับ
การพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในการด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู รวมทั้งการปฏิบัติตนตาม
หลักคิดพอเพียงจนเกิดอุปนิสัยพอเพียงของครูผู้สอนเอง      

  2. พัฒนาด้านกระบวนการท างาน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ
การให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง (Dale, 1946) ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างมโนทัศน์ (Concept) จาก
สิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วตนเอง ทิศนา แขมมณี (2554) ระบุว่า “วิธีการสอน concept ให้เกิดผลดีนั้น สามารถท าได้
โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้จับหลัก จับแก่นสาระของสิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นด้วยตัวของเขาเอง จนเขาเกิด 
Form concept ข้ึนมาในสมอง ในความคิด concept พอประมาณที่มีความเช่ือมโยงกับ concept ของความ
มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันหรือการที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข มันจะต้องเช่ือมโยงกันเป็นกระบวนการ” 
ซึ่งจากการประเมินการออกแบบการสอนของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ในทุกรายวิชา ทุกระดับช้ัน จะมีการ
มอบหมายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติและท ากิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อให้เกิดผลงานต่างๆ ตามที่ครูผู้สอน
มอบหมาย หรือตามความถนัด/ความสนใจของผู้เรียนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรายวิชา อย่างไรก็ตามจาก
การนิเทศการสอนของหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้พบว่า ครูสามารถน าแผนการสอนที่พัฒนาข้ึนตามรปูแบบฯ 
ไปใช้จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกรายการ
ประเมิน ทุกรายวิชามีกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้ลงมือปฏิบัติสรา้งผลงานที่เป็นรปูธรรมออกมาให้เหน็ได้ชัดเจนและมี
ผลการประเมินผลงานของนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับดีด้วยเช่นเดียวกัน (ดูภาพในภาคผนวก ง) 

  3. พัฒนาด้านการน าเสนองาน การน าเสนองานเป็นผลพลอยได้ของการวิจัย แต่ถือเป็นทักษะที่
ส าคัญอย่างยิ่งของผู้เรียนโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนต้องมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่เน้นให้ผู้เรียนต้องจัดท าสื่อหรือเทคโนโลยีในการน าเสนอ อย่างไรก็ตามพบว่า 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมในการน าเสนอมาค่อนข้างดี อาจเนื่องมาจากคุ้นเคยกัยวิธีการน าเสนอผลงาน
หน้าช้ันเรียนด้วยสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ในการเรียนการสอนปกติ แต่ประเด็นส าคัญที่พบจากงานวิจัยไม่ใช่
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การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการน าเสนอของนักเรียน แต่อยู่ที่การเรียบเรียงข้อมูลในการน าเสนอ โดยผู้เรียน
สามารถน าเสนอได้อย่างเป็นล าดับข้ันตอนที่เหมาะสมมากข้ึน โดยยึดถือตามข้ันตอนของรูปแบบฯ ทั้ง 5 
ข้ันตอนกล่าวคือ (ข้ันแรงบันดาลใจ) กล่าวถึงแรงบันดาลใจในตอนแรกซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาที่พบและสิ่งที่คิด
ว่าจะน ามาใช้แก้ปัญหา จากนั้น (ข้ันตัดสินใจ) อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่ท าแบบนี้พร้อมบอกเหตผุล
ในการที่ไม่เลือกวิธีการอื่น ต่อด้วย (ข้ันกระบวนการท างาน) การอธิบายวิธีการท างานโดยเสนอเป็นล าดับ
ข้ันตอนที่ชัดเจน ซึ่งในส่วนนี้ครูมักแนะน าให้นักเรียนระบุวิธีการท างานให้ ชัดเจนเป็นข้ันๆ ว่ามีกี่ ข้ันตอน 
ต่อจากนั้น (ข้ันผลที่เกิดข้ึน) อธิบายถึงรายละเอียดผลงานของนักเรียนว่ามีลักษณะ มีรายละเอียดอย่างไร ใช้
งานอย่างไร มีประโยชน์หรือความส าคัญอย่างไร มีข้อดี/จุดเด่น หรือข้อเสีย/จุดด้อยอย่างไร สุดท้ายคือ (ข้ัน
แบ่งปันและขยายผล) โดยระบุว่าจะปรับปรุง/พัฒนาให้ดีข้ึนได้อย่างไร หรือให้ข้อแนะน าส าหรับการด าเนินการ
ครั้งต่อไป   
  อนึ่ง การน าเสนองาน เป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่คณะผู้วิจยัไม่ได้ด าเนินการควบคุม ความสามารถในการ
น าเสนองานของนักเรียนจึงข้ึนอยู่กับความสามารถและมุมมองของครูผู้สอนแต่ละคน ถ้าครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการน าเสนองานอย่างมีคุณภาพโดยรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร ก็จะส่งผลให้
ผู้เรียนในห้องนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนหรือแนะน าวิธีการน าเสนอที่มีคุณภาพตามไปด้วย แต่ถ้าห้องเรียนที่ครู
ไม่ได้ตระหนักหรือเห็นความส าคัญในส่วนน้ี นักเรียนก็อาจไม่ได้รับการฝึกฝนหรือช้ีแนะใดๆ เท่าที่ควร 

 4. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามที่กล่าวไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่า 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีรากฐานมาจากค าสอนตามหลักคริสต์ศาสนา โดยมีปรัชญาที่ยึดถือสืบต่อ
กันมายาวนานกว่า 110 ปี ว่า “เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัย” (The ultimate aim 
of education is the development of character) โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านไปพร้อมๆ กันทั้ง
ด้านสติปัญญา ทักษะความสามารถ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านการแบ่งปัน โรงเรียนมีกิจรรมมากมายหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันและช่วยหลือ
ผู้อื่นในทุกระดับช้ัน ในช้ันเล็กๆ เป็นการช่วยเหลือด้านสิ่งของ ในช้ันเด็กโตจะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายและ
สติปัญญามากข้ึน ด้วยบริบทและความเป็นมาของโรงเรียนท าให้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการ
ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คณะผู้วิจัยพัฒนาข้ึน จึงต้องเพิ่มข้ันตอนของการแบ่งปนั
และขยายผล (Sharing) เข้าไปเป็นข้ันตอนสุดท้าย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ โดยมีคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้สืบทอดปณิธาณดังกล่าวมาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 110 ปี ที่ได้พยายามพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่ดี และในปัจจุบันก็
พยายามให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านความรู้ ด้าน
คุณธรรม และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม โดย ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) กล่าวว่า “อุปนิสัยพอเพียงเป็น
ปลายทางสุดท้ายของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา การประเมินผลงานของ
นักเรียนไม่ควรจบลงที่ตัวผลงาน/ช้ินงาน เราต้องไปให้ถึงการประเมินพฤติกรรมของเด็ก กระบวนการคิดของ
เด็ก เราจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่า แผนการเรียนรู้หน่วยนี้หรือแผนนี้ ท าให้เกิดการเสริมสร้างให้เกิดอุปนิสัย
พอเพียงได้”  
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  กล่าวโดยสรุป ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนับว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันและเหมาะสมส าหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยหรือนักเรียนในสถานศึกษา
อื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษา วิเคราะห์และดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการด าเนินการไม่ได้ข้ึนอยู่กับการน ารูปแบบไปใช้เท่านั้น
แต่ข้ึนอยู่กับบริบท สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาแต่ละแห่งอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ  
 จากสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป ดังนี้   

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย   
   ในการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ควรก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนหรือของหน่วยงาน โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ
มีการช้ีแจงให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจ มีการบริหารจัดการที่ดี มีการอบรมให้ความรู้ตลดจนมีการนิเทศติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง การก าหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่ดูและรับผิดชอบ ติดตามงาน และผลักดันให้มีการน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและสามารถประเมนิผลได้ออย่างเป็นรปูธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
   1.2 ข้อเสนอแนะในระดับการศึกษา     
   ใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการท างานแบบร่วมือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practice) จากครูคนอื่นๆ โดยอาจใช้วิธีการออกแบบบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) เข้ามาช่วยใน
การออกแบบการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรยีนการสอนของครูอีกด้วย 
   1.3 ข้อเสนอแนะระดับช้ันเรียน  
   การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการเรยีนการสอนรายวิชาต่างๆ ควรศึกษากระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแตล่ะ
ข้ันตอนให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อนโดยอาจศึกษาจากคู่มือและลงมือปฏิบัติตามคู่มือในทุกข้ันตอน เพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน  
 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษาวิจัย เพื่อติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานหลังจากน ารูปแบบการพัฒนา
กระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อ
ค้นพบที่ได้ไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
   2. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการน ารูปแบบที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสาร แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นได้มีการพัฒนากระบวนการ โดยปรับให้มีการใช้ลงใน
แผนจัดการเรียนรู้ และนิเทศการน าแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียน เพื่อติดตามผลการน าเสนองานของ
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นักเรียนบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ข้ันตอนทั้ง 5 ข้ันตอนของรูปแบบฯ 
เป็นไปตามหลักการที่สังเคราะห์มาหรือไม่ ผู้ วิจัยอาจจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบตรวจสอบ 
(Confirm Factor Analysis) เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
    3. ควรมีการขยายขอบเขตของงานวิจัยในการพัฒนาผู้เรยีนด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสรา้ง
เสริมกระบวนการคิด เช่น ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน ทักษะการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง ทักษะ
การเรียน ทักษะชีวิต รวมทั้งเจตคติหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ระเบียบวินั ย ความ
รับผิดชอบ ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม จิตสาธารณะ อุปนิสัยพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้โรงเรียนสามารถเป็น
แหล่งความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนในทุกด้าน. 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

   1. ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา และพุทธเศรษฐศาสตร์  
ปี 2547 ได้รับต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา   
   2. นางสาวศศินี  ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

   1. ดร.สิริลักษณ์  เฟ่ืองกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเครื่องมือ  

   1. ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อ านวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
   2. ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย   
   3. ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล หัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

  1. แบบตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของรูปแบบการพฒันากระบวนการคิดในการ 
       ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
      บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   
   3. แบบประเมินผลการนเิทศการสอนตามรปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
                        บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
   4. แบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานบนพื้นฐานหลกัปรัชญา 
                        ของเศรษฐกิจพอเพียง    
   5. แบบประเมินผลงานของนกัเรียนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดใน 
                        การท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  
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แบบตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 
ของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ค าชี้แจง หลังจากพิจารณารายละเอียดของแนวคิด ทฤษฎีตามเอกสารที่แนบมาแล้ว ขอให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละ
ข้อความในขั้นตอนของรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามี
ความสอดคล้องและความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังน้ี  
  ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง -1 เม่ือเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง หรือไม่มีความเหมาะสม   
  ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 0  เม่ือไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง หรือไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสม   
  ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 เม่ือเห็นว่ามีความสอดคล้อง และมีความเหมาะสม    
 

รายการ 
ระดับ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
-1 0 +1 

ขั้นที่ 1 แรงบันดาลใจ (Inspiration) 
     1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือความต้องการในการ
ด าเนินงาน/โครงการ 

    

     1.2 การอธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ และเหตุผลในการ
ด าเนินงาน/โครงการ     

ขั้นที่ 2 การตัดสินใจ (Decision Making) 
     2.1 การสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย การก าหนดจุดเด่น จุดอ่อน 
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และสิ่งพึงระวังในการด าเนินงาน 

    

     2.2 การอธิบายลักษณะเด่น พร้อมให้เหตุผลของสิ่งที่เลือกได้ภายใต้  
4 มิติ (4D) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม     

ขั้นที่ 3 กระบวนการด าเนินงาน 
     3.1 นักเรียนมีกระบวนการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

    

     3.2 มีการพัฒนางานตามวงจร PDCA     
ขั้นที่ 4 ผลที่เกิดขึน้ (Result) 
     4.1 การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน/
โครงการ 

    

     4.2 การสะท้อนผลว่าเป็นอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร สามารถน าไปใช้ได้
อย่างไร และมีความรู้สึกอย่างไร     

ขั้นที่ 5 การแบ่งปันและการขยายผล (Sharing) 
     5.1 การแบ่งปันผลงาน หรือองค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนหรือชุมชนท า
อย่างไร 

    

     5.2 การพัฒนาต่อยอด หรือขยายผลสู่ผู้อ่ืน ชุมชน ท าอย่างไร เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................................... 
      ลงช่ือ .............................................................................. . 
                  ..................../............................/.................... 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าชี้แจง แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือส าหรับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ในการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ตอนที่ 2 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้  
  แผนการเรียนรู้รายวิชา ............................ ................................................... ชั้น ...............................  
  เร่ือง ................................................................. ........................... จ านวนคาบ ................................ 
  ครูผู้สอน ..................................................................................... ระดับการศึกษา ........................................... 

ตอนที่ 2 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้   
เกณฑ์การประเมิน    
   ระดับ 1 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิน้อยที่สดุ 
   ระดับ 2 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิน้อย 
  ระดับ 3 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิมาก 
  ระดับ 5 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิมากที่สดุ 

 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ขั้นที่ 1  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
     ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ 

     

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุองคป์ระกอบขั้นตอน SE MODEL ได้ถูกต้อง 
     ครบถว้น 

     

1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุกิจกรรมฯ ที่เอ้ือต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ 
     นักเรียนในการเรียนเร่ืองน้ัน ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

     

1.4 แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกทักษะการคดิและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียงในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

     

1.5 แผนการเรียนรู้ระบุค าถามที่กระตุ้นและส่งเสริมทักษะการคดิระดับสงูให้ 
     นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 

     

1.6 แผนการเรียนมีการใช้สื่อและตัวอย่างที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ      
... 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ขั้นที่ 2  การตัดสินใจ (Decision Making) 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคดิกล้าตดัสินใจใน 
     การท างานด้วยตนเอง 

     

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นกลุม่คละเด็กเก่งและ    
     เด็กอ่อนเพื่อเปดิโอกาสให้ร่วมกันตัดสินใจ 

     

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุค าถามท่ีเอ้ือให้เกิดการตดัสินใจในเร่ืองน้ันๆ ได ้
     อย่างเหมาะสมกับวัย 

     

2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้ถึงเปา้หมายใน 
     การเรียนแต่ละคร้ังเพื่อประกอบการเลือกตัดสินใจ 

     

ขั้นที่ 3  กระบวนการท างาน (Process) 
3.1 มีการทบทวนความรู้เดิมหรือข้อสรุปจากคาบเรียนทีผ่่านมาหรือน าเสนอข้อมูล 
     เพื่อเขา้สู่บทเรียนได้สอดคล้องกับ SE MODEL 

     

3.2 จดักระบวนการเรียนรู้ที่สะท้อนกระบวนการ SE MODEL ได้อย่างถูกต้อง 
     ชัดเจน 

     

3.3 มีกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
3.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกรูปแบบการท างานได้หลากหลาย      
3.5 ระหว่างการจดักิจกรรมฯ มีการใชค้ าถามท่ีกระตุ้นและสง่เสริมทักษะการคิด 
     ระดับสงู 

     

3.6 ในแผนการจดัการเรียนรู้ได้ระบุหรือสอดแทรกขั้นตอนกระบวนการของ SE  
     MODEL ครบทุกขั้นตอน 

     

3.7 มีกิจกรรมกลุ่มที่คละเด็กเก่งกับเด็กอ่อนให้ท างานร่วมกัน      
ขั้นที่ 4  ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีหลักการ ขั้นตอนการด าเนินงานทีถ่กูต้องชดัเจนเป็น 
     ระบบมากขึ้น 

     

4.2 แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันของ 
    นักเรียน 

     

4.3 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองที่เรียนมากยิง่ขึ้น 
     และใช้ระยะเวลาเหมาะสม 

     

4.4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ SE MODEL ทีส่มบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน      
4.5 แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ มีกรอบการด าเนินการที่ชดัเจน      
ขั้นที่ 5 การแบ่งปัน (Sharing) 
5.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระฯ 

     

5.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับชั้น      
5.3 มีการบูรณาการแผนการจดัการเรียนรู้แบบ SE MODEL ในวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน      
5.4 มีการบูรณาการและเปลี่ยนเรียนรู้ SE MODELทัง้ในและนอกสถานศึกษา      
5.5 มีเวทีหรือการส่งเสริมโอกาสใหเ้กิดการแบง่ปัน SE MODEL ร่วมกันบ่อยคร้ัง      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

 
ลงช่ือ ............................................................................ ผู้ประเมิน  

......................................./............................../..................................  
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แบบประเมินผลการนิเทศการสอนตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างาน 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าชี้แจง แบบประเมินผลการนิเทศการสอนตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือส าหรับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูแกนน าการใช้รูปแบบฯ ในชั้นเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  
   ตอนที่ 2 ผลการนิเทศการสอน  
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  
  รายวิชา ....................................................................................................... ชั้น ...............................  
  แผนการสอนเร่ือง ................................................. ........................... จ านวนคาบ ............................. 
  ครูผู้สอน ..................................................................................... วันที่สอน ............../...................../............... 

ตอนที่ 2 ผลการนิเทศการสอน   
เกณฑ์การประเมิน    
   ระดับ 1 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิน้อยที่สดุ 
   ระดับ 2 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิน้อย 
  ระดับ 3 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิมาก 
  ระดับ 5 หมายถงึ มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบตัิมากที่สดุ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ขั้นที่ 1  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
1.1 ครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท างานแก่นักเรียนได้อย่าง 
     เหมาะสมกับช่วงวยั 

     

1.2 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงในการท างาน      
1.3 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ และที่เอ้ือให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจใน 
     การท างาน/โครงงานเร่ืองน้ัน ๆ ได้เป็นอย่างด ี

     

1.4 ครูใช้สื่อหรืออุปกรณ์ ICT ช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจใหนั้กเรียน      
1.5 ครูใช้สื่อหลากหลายทั้งในและต่างประเทศช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างาน แก่นักเรียน 

     

ขั้นที่ 2  การตัดสินใจ (Decision Making) 
2.1 ครูเปดิโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคดิวิเคราะห์ถงึเหตุผลและเลอืกตัดสินใจในการ 
     ท างานด้วยตนเอง 

     

2.2 ครูท าหน้าทีเ่ป็นผู้ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือ 
     ปฏิบตัดิ้วยตนเอง 

     

2.3 ครูจัดกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจด้วยตนเองเป็น 
     รายบคุคล 
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2.4 ครูจัดกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม คละเด็กเก่งและเด็ก
อ่อนโดยที่ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 

     

2.5 ครูใช้ค าถามกระตุ้นและสง่เสริมให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์หาสาเหตุ และ 
     ผลกระทบต่อ 4 มิต ิในการตัดสินใจ 

     

ขั้นที่ 3  กระบวนการท างาน (Process) 
3.1 มีการทบทวนความรู้เดิมหรือข้อสรุปจากคาบเรียนทีผ่่านมาหรือน าเสนอข้อมูล 
     เพื่อเขา้สู่บทเรียนได้สอดคล้องกับ SE MODEL 

     

3.2 จดักระบวนการเรียนรู้ที่สะท้อนกระบวนการ SE MODEL ได้อย่างถูกต้อง 
     ชัดเจน 

     

3.3 มีกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
3.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกรูปแบบการท างานได้หลากหลาย      
3.5 ระหว่างการจดักิจกรรมฯ มีการใชค้ าถามท่ีกระตุ้นและสง่เสริมทักษะการคิด 
     ระดับสงู 

     

3.6 ในแผนการจดัการเรียนรู้ได้ระบุหรือสอดแทรกขั้นตอนกระบวนการของ SE  
     MODEL ครบทุกขั้นตอน 

     

3.7 มีกิจกรรมกลุ่มที่คละเด็กเก่งกับเด็กอ่อนให้ท างานร่วมกัน      
ขั้นที่ 4  ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีหลักการ ขั้นตอนการด าเนินงานทีถ่กูต้องชดัเจนเป็น 
     ระบบมากขึ้น 

     

4.2 แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันของ 
    นักเรียน 

     

4.3 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองที่เรียนมากยิง่ขึ้น 
     และใช้ระยะเวลาเหมาะสม 

     

4.4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ SE MODEL ทีส่มบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน      
4.5 แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ มีกรอบการด าเนินการที่ชดัเจน      
ขั้นที่ 5 การแบ่งปัน (Sharing) 
5.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระฯ 

     

5.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับชั้น      
5.3 มีการบูรณาการแผนการจดัการเรียนรู้แบบ SE MODEL ในวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน      
5.4 มีการบูรณาการและเปลี่ยนเรียนรู้ SE MODELทัง้ในและนอกสถานศึกษา      
5.5 มีเวทีหรือการส่งเสริมโอกาสใหเ้กิดการแบง่ปัน SE MODEL ร่วมกันบ่อยคร้ัง      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

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

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

ลงชื่อ ............................................................................ ผู้ประเมิน 
......................................./............................../.................................. 
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แบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานของผู้เรียน 
 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน.....................................................................ชั้น...................................เลขที.่....................... 
 

ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ทีท่่านเห็นว่าเกิดขึ้นจริงตามรายการประเมินและเป็นผล
จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ มากทีสุ่ด  
 ระดับการประเมิน   ระดับ 1  มีการปฎิบตัิได้อย่างเหมาะสมน้อยที่สดุ 
      ระดับ 2  มีการปฎิบตัิได้อย่างเหมาะสมน้อย 
      ระดับ 3  มีการปฎิบตัิได้อย่างเหมาะสมปานกลาง 
      ระดับ 4  มีการปฎิบตัิได้อย่างเหมาะสมมาก 
      ระดับ 5  มีการปฎิบตัิได้อย่างเหมาะสมมากที่สดุ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

แรงบันดาลใจ (inspiration) 
1. ผู้เรียนสามารถอธบิายความเป็นมา สิง่กระตุ้น แรงจงูใจ ความต้องการและเหตุผลในการท างาน/ 
    ชิ้นงาน/โครงงาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     

2. ผู้เรียนสามารถก าหนดวตัถุประสงค ์เปา้หมาย ในการด าเนินงาน / ภาระงาน / โครงงานของผู้เรียน  
    ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

     

การตัดสินใจ (Decision Making) 
3. ผู้เรียนสามารถสร้างทางเลือกที่หลากหลายและตัดสินใจเลือกอย่างพอประมาณและสมเหตุสมผล      
4. ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการท างาน / ภาระงาน / โครงงานของผู้เรียน      
5. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน / ภาระงาน / โครงงาน อย่างมีขั้นตอน 
   (แต่ละขั้นตอนถูกต้อง มีเหตุผล และมีโอกาสส าเร็จ) 

     

6. ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน / ภาระงาน / โครงงานของตนเอง      
7. ผู้เรียนมีแผนส ารองในการท างาน / ภาระงาน / โครงงาน ในแต่ละคร้ังหรือ  แต่ละขั้นตอน      
กระบวนการท างาน (Process) 
8. ผู้เรียนท างานอย่างเป็นขั้นตอน      
9. ผู้เรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการให้เป็นตามวัตถปุระสงค์      
10. ผูเ้รียนระมัดระวังและมีวิธีการป้องกันความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ในการท างาน / ภาระงาน / โครงงาน 
     ของตนเอง 

     

11. ผูเ้รียนท างานโดยใชคุ้ณธรรม ไดแ้ก่ 
     11.1 ความอดทน ขยันหมั่นเพียร  

     

     11.2 ความสนใจในการเรียน      
     11.3 ความมุ่งม่ันในการท างาน      
     11.4 ความรอบคอบ ระมัดระวัง      
     11.5 ความร่วมมือ      
     11.6 การแก้ปัญหาอย่างมีสต ิ      
     11.7 ความซ่ือสัตย์ สุจริต      
ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
12. ผูเ้รียนสามารถสรุปผลการท างาน / ภาระงาน / โครงการ ได้ตรงกับเปา้หมายและวตัถุประสงค์      
13. ผูเ้รียนสามารถสะท้อนผลการท างาน / ภาระงาน / โครงงาน ให้กับเพื่อน ๆ หรือผู้อ่ืนได้อย่าง 
     สมเหตุสมผล 

     

14. ผูเ้รียนสามารถอธิบายผลทีเ่กิดขึ้นเป็นประโยชน์กับผูท้ี่เก่ียวข้องได้อย่างไร      
15. ผูเ้รียนสามารถอธิบายได้ว่า ถา้ท างาน / ภาระงาน / โครงงาน ในคร้ังต่อไปจะท าให้ไดด้ีกว่าน้ีได้ 
    อยา่งไร 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

16. ผูเ้รียนสามารถบอกความประทับใจหรือสิง่ที่ภาคภูมิใจในการท างานคร้ังน้ีให้แก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้องและ 
    ผู้ทีส่นใจได ้

     

การแบ่งปัน (Sharing) 
17. ผูเ้รียนสามารถแบง่ปันผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ให้กับเพื่อน ๆ      
18. ผูเ้รียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเร่ืองที่ท าได ้      
19. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ในการท างาน / ภาระงาน / โครงงานอ่ืน ๆ ได้      
การน าเสนองาน  (Presentation) 
20. ผูเ้รียนน าเสนองานด้วยเน้ือหาทีต่รงประเด็นตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการน าเสนองานบน 
    พื้นฐานหลักคดิพอเพยีง 

     

21. ผูเ้รียนมีกระบวนการในการน าเสนอผลงานสอดคล้องกับรูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลัก 
     คดิพอเพียง 

     

22. ผูเ้รียนมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเร่ืองที่น าเสนอ      
23. ผูเ้รียนใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถอธิบายผลงานไดอ้ย่างชัดเจน       
24. ผูเ้รียนใช้สื่อ-อุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในการน าเสนองาน      
25. ผูเ้รียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีบคุลิกภาพท่ีด ีและปฏิภาณไหวพริบในการน าเสนองาน      

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบฯ  
ขั้นที่ 1  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ขั้นที่ 2  การตัดสินใจ (Decision Making) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ขั้นที่ 3  กระบวนการท างาน (Process) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ขั้นที่ 4  ผลที่เกิดขึ้น (Result) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ขั้นที่ 5 การแบง่ปัน (Sharing) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ขั้นที่ 6 การน าเสนองาน  (Presentation) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ..................................................................... ผู้ประเมิน 
            (....................................................................) 
          ……………/……………/………….. 
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  แบบประเมินผลงานของนักเรียน 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ........................................................................ ชั้น ....................... เลขที่ .................. 
ชื่อผลงาน ......................................................................................... รายวิชา ............................................. 

ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินที่ท่านเห็นว่าผลงานของนักเรียนมีความสอดคล้อง/มี
ความเหมาะสม/มีคุณภาพตามรายการประเมินมากที่สุด  
 ระดับการประเมิน 
    ระดับ 1  มีความสอดคล้อง / มีความเหมาะสม / มีคุณภาพน้อยที่สดุ 
   ระดับ 2  มีความสอดคล้อง / มีความเหมาะสม / มีคุณภาพน้อย 
   ระดับ 3  มีความสอดคล้อง / มีความเหมาะสม / มีคุณภาพปานกลาง 
   ระดับ 4  มีความสอดคล้อง / มีความเหมาะสม / มีคุณภาพมาก 
   ระดับ 5  มีความสอดคล้อง / มีความเหมาะสม / มีคุณภาพมากที่สดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
1.  รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ด ี      
2.  สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม      
3.  สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ      
ความสอดคล้องกับกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.  ผลงานแสดงใหเ้ห็นถงึแรงบันดาลใจในการท างาน      
5.  ผลงานแสดงใหเ้ห็นถงึการตดัสินใจท่ีถูกต้อง เหมาะสม      
6.  ผลงานแสดงถงึการวางแผนท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน      
คุณภาพของผลงาน  
7.  ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา      
8.  ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้      
9.  ผลงานแสดงใหเ้ห็นถงึการท างานอย่างมีคณุภาพของผูเ้รียน      
10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ี      

คะแนนเฉลี่ยรวม (รวมคะแนนทั้งหมด ÷ 10)  
ผลการประเมิน  

เกณฑ์การแปลผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยรวม 
(1.0-1.4 = ต่ ามาก, 1.5-2.4 = ต่ า, 2.5-3.4 = ปานกลาง, 3.5-4.4 = ดี, 4.5-5.0 = ดีมาก) 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
    
      ลงชื่อ .............................................................. ผู้ประเมิน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ โดยขอให้นักเรียนให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงที่เกิดจา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อทางโรงเรียนจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 
ข้อมูลนักเรียน   
       ระดับประถมศึกษา 1-3  ระดับประถมศึกษา 4-6  ระดับมัธยมศึกษา 1-3  ระดับมัธยมศึกษา 4-6 
ระดับการประเมิน 
    ระดับ 1  มีเหมาะสม / มีความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
   ระดับ 2  มีเหมาะสม / มีความพึงพอใจน้อย 
   ระดับ 3  มีเหมาะสม / มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ 4 มีเหมาะสม / มีความพึงพอใจมาก 
   ระดับ 5  มีเหมาะสม / มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน  
1. มีอิสระในการศึกษา ค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
2. มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงจากแผนที่วางไว้      
3. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น      
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด วางแผน และปฏิบัติงานเป็นล าดับขั้นตอนผ่าน 5  ขั้น
ของรูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง 

     

5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด วางแผนงาน และปฏิบัติงานเป็นล าดับขั้นตอนผ่าน 7 
ค าถามส าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

     

6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และแก้ปัญหาจากการท างานเป็นทีม      
7. มีส่วนในการปฏิบัติงานในกลุ่มและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม      
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้  
8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงช่วย
ให้นักเรียนมีกรอบแนวคิดพอเพียงในการท างาน 

     

9. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงช่วย
ให้นักเรียนมีหลักคิดพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

     

10. นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดี เห็นความส าคัญของหลักคิดพอเพียง และเป็น
แนวทางในการด ารงตนให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................. .................................................................................................................................... 
............................................................. .................................................................................................................................... 
............................................................. ............................................................... ..................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา 
ของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ขั้นที่ 1 
แรง 

บันดาลใจ 
(Inspiration) 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุองค์ประกอบขั้นตอน SE 
MODEL ได้ถูกต้องครบถ้วน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุกิจกรรมฯ ที่เอ้ือต่อการสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักเรียนในการเรียนเรื่องน้ัน ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.4 แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกทักษะการคิดและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.5 แผนการเรียนรู้ระบุค าถามที่กระตุ้นและส่งเสริมทักษะ
การคิดระดับสูงให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.6 แผนการเรียนมีการใช้ส่ือและตัวอย่างที่ช่วยสร้างแรง
บันดาลใจ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 2  การ
ตัดสินใจ 

(Decision 
Making) 

 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
คิดกล้าตัดสินใจในการท างานด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็น
กลุ่มคละเด็กเก่งและเด็กอ่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมกัน
ตัดสินใจ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุค าถามที่เอ้ือให้เกิดการ
ตัดสินใจในเรื่องน้ัน ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นักเรียนรู้ถึงเป้าหมายในการเรียนแต่ละครั้งเพื่อประกอบการ
เลือกตัดสินใจ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 3  
กระบวนการ

ท างาน 
(Process) 

 

3.1 มีการทบทวนความรู้เดิมหรือข้อสรุปจากคาบเรียนที่ผ่าน
มาหรือน าเสนอข้อมูลเพื่อเข้าสู่บทเรียนได้สอดคล้องกับ SE 
MODEL 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สะท้อนกระบวนการ SE MODEL 
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.3 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกรูปแบบการท างานได้
หลากหลาย 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.5 ระหว่างการจัดกิจกรรมฯ มีการใช้ค าถามที่กระตุ้นและ
ส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.6 ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ระบุหรือสอดแทรกขั้นตอน
กระบวนการของ SE MODEL ครบทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.7 มีกิจกรรมกลุ่มที่คละเด็กเก่งกับเด็กอ่อนให้ท างานร่วมกัน +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 
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ต่อ...ผลการประเมินความสอดคล้องฯ 
หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ขั้นที่ 4  

ผลที่เกิดขึ้น 
(Result) 

 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีหลักการ ขั้นตอนการด าเนินงานที่
ถูกต้องชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.2 แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.3 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่อง
ที่เรียนมากยิ่งขึ้นและใช้ระยะเวลาเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ SE MODEL ที่
สมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.5 แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ มีกรอบการด าเนินการที่
ชัดเจน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 5 
การแบ่งปัน 
(Sharing) 

 

5.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มสาระฯ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างระดับชั้น 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.3 มีการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SE MODEL 
ในวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.4 มีการบูรณาการและเปลี่ยนเรียนรู้ SE MODELทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.5 มีเวทีหรือการส่งเสริมโอกาสให้เกิดการแบ่งปัน SE 
MODEL ร่วมกันบ่อยครั้ง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน +1 +1 +1 1.0 
สอด 
คล้อง 
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ผลการประเมินความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา 
ของแบบประเมินผลการนิเทศการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ขั้นที่ 1 
แรง 

บันดาลใจ 
(Inspiration) 

1.1 ครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.2 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงใน
การท างาน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.3 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ และที่เอ้ือให้นักเรียน
เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน/โครงงานเรื่องน้ัน ๆ ได้เป็น
อย่างดี 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.4 ครูใช้ส่ือหรืออุปกรณ์ ICT ช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักเรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

1.5 ครูใช้ส่ือหลากหลายทั้งในและต่างประเทศช่วยสร้างแรง
บันดาลใจในการท างานแก่นักเรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 2  การ
ตัดสินใจ 

(Decision 
Making) 

 

2.1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ถึงเหตุผลและ
เลือกตัดสินใจในการท างานด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.2 ครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือ โดยให้
นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.3 ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.4 ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม 
คละเด็กเก่งและเด็กอ่อนโดยที่ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2.5 ครูใช้ค าถามกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์
หาสาเหตุ และผลกระทบต่อ 4 มิติ ในการตัดสินใจ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 3  
กระบวนการ

ท างาน 
(Process) 

 

3.1 ครูจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
บวนการท างานและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.2 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีความเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.3 ใช้ส่ือ อุปกรณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ และมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในเรื่องน้ัน ๆ  

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.4 ในการท างานกลุ่มแต่ละครั้ง จ านวนนักเรียนต่อกลุ่มมี
ความเหมาะสม คละเด็กเก่งเด็กอ่อน ท างานร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.5 ในการท างานแต่ละครั้ง มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3.6 ในการท างานแต่ละครั้งครูและนักเรียนมีการตรวจสอบ
ระหว่างการด าเนินงานเป็นระยะ อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 
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ต่อ...ผลการประเมินความสอดคล้องฯ 
หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ขั้นที่ 4  

ผลที่เกิดขึ้น 
(Result) 

 

4.1 ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการประเมินผลงานของ
ตนเองและมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.2 นักเรียนมีการประเมินจุดเด่น จุดด้อย ของการท างาน/
ชิ้นงาน หรือกิจกรรมน้ันๆ เพื่อน าผลมาแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.3 น าผลการประเมินน้ันมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อ
ยอด พร้อมติดตามประเมินต่อไป 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.4 นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง คิดเป็นระบบมากขึ้น +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.5 นักเรียนสามารถน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.6 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงงานที่ท ากับชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4.7 นักเรียนมีโอกาสในการน าเสนองานและเสนอความ
คิดเห็นอย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 5 
การแบ่งปัน 
(Sharing) 

 

5.1 ครูมีการจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก น าเสนองาน
เผยแพร่แก่ผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.2 ครูมีการจัดกิจกรรม สื่อ และแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักเรียน
สามารถแบ่งปันความรู้แก่ผู้อ่ืนอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.3 ครูเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเก่งแบ่งปัน
ความรู้ ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.4 นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้ผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดและขยายผลต่อผู้อ่ืน
เพียงพอและเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน +1 +1 +1 1.0 
สอด 
คล้อง 
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ผลการประเมินความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา 
ของแบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการน าเสนองานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ขั้นที่ 1 
แรง 

บันดาลใจ 
(Inspiration) 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมา สิ่งกระตุ้น แรงจูงใจ 
ความต้องการและเหตุผลในการท างาน/ชิ้นงาน/โครงงาน ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2. ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการ
ด าเนินงาน/ภาระงาน/โครงงานของผู้เรียน ได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 2  การ
ตัดสินใจ 

(Decision 
Making) 

 

การตัดสินใจ (Decision Making) 
3. ผู้เรียนสามารถสร้างทางเลือกที่หลากหลายและตัดสินใจ
เลือกอย่างพอประมาณและสมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

4. ผู้ เรียนได้เตรียมความพร้อมในการท างาน /ภาระงาน/
โครงงานของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน อย่าง
มีขั้นตอน (แต่ละขั้นตอนถูกต้อง มีเหตุผล และมีโอกาสส าเร็จ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

6. ผู้ เรียนมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ท างาน/ภาระงาน/โครงงานของตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

7. ผู้เรียนมีแผนส ารองในการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ใน
แต่ละครั้ง หรือแต่ละขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 3  
กระบวนการ

ท างาน 
(Process) 

 

กระบวนการท างาน (Process) 
8. ผู้เรียนท างานอย่างเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

9. ผู้เรียนได้ตรวจสอบการท างานในระหว่างด าเนินการให้เป็น
ตามวัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

10. ผู้เรียนระมัดระวังและมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน ของตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

11. ผู้เรียนท างานโดยใช้คุณธรรมได้แก่ 
     11.1 ความอดทน ขยันหม่ันเพียร 
     11.2 ความสนใจในการเรียน 
     11.3 ความมุ่งม่ันในการท างาน 
     11.4 ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
     11.5 ความร่วมมือ 
     11.6 การแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
     11.7 ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 4  
ผลที่เกิดขึ้น 
(Result) 

 

 12. ผู้เรียนสามารถสรุปผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน 
ได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

13. ผู้เรียนสามารถสะท้อนผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน 
ให้กับเพื่อนหรือผู้อ่ืนได้อย่างสมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

14. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่
เก่ียวข้องได้อย่างไร 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 
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ต่อ...ผลการประเมินความสอดคล้องฯ 
หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ขั้นที่ 4  

ผลที่เกิดขึ้น 
(Result) 

 

15. ผู้ เ รียนสามารถอธิบายได้ ว่า  ถ้าท างาน/ภาระงาน/
โครงงาน ในครั้งต่อไปจะท าให้ได้ดีกว่าน้ีได้อย่างไร 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

16. ผู้เรียนสามารถบอกความประทับใจหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจใน
การท างานครั้งน้ีให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจได้ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 5 
การแบ่งปัน 
(Sharing) 

 

17. ผู้เรียนสามารถแบ่งปันผลการท างาน/ภาระงาน/โครงงาน 
ให้กับเพื่อนๆ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

18. ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องที่ท าได้ +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

19. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ในการท างาน/
ภาระงาน/โครงงานอ่ืน ๆ ได้ 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ขั้นที่ 6 
การน าเสนอ

งาน 
(Presentati

on) 
 

20. ผู้เรียนน าเสนองานด้วยเน้ือหาที่ตรงประเด็นตามกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิด
พอเพียง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

21. ผู้เรียนมีกระบวนการในการน าเสนอผลงานสอดคล้องกับ
รูปแบบการน าเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

22. ผู้เรียนมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องที่น าเสนอ +1 +1 +1 1.0 
สอด 
คล้อง 

23. ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถอธิบายผลงาน
ได้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

24. ผู้เรียนใช้ส่ือ-อุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในการน าเสนอ
งาน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

25. ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี และ
ปฏิภาณไหวพริบในการน าเสนองาน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน +1 +1 +1 1.0 
สอด 
คล้อง 
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ผลการประเมินความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา 
ของแบบประเมินผลงานของนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อ/
ประเด็น
ประเมิน 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่

ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ความ

สอดคล้องกับ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

1. รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

2. สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

3. สอดคล้องกับแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน 4 มิติ +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ความ
สอดคล้องกับ
กระบวนการ
คิดตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ผลงานแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท างาน 
 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

5. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม 
 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

6. ผลงานแสดงถึงการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

คุณภาพ 
ของผลงาน 

 

7. ผลงานมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

8. ผลงานมีคุณภาพในการน าไปใช้ +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

9. ผลงานแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

10. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี +1 +1 +1 1.0 สอด 
คล้อง 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน +1 +1 +1 1.0 
สอด 
คล้อง 
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คณะผู้วิจัย 

 

  ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล จบการศึกษา ครุศาตรบัณฑิต (ค.บ. เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จาก
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ-ผู้อ านวยการโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   

  นายเกรียง ฐิติจ าเริญพร จบการศึกษา บริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยพายัพ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการช้ันสูง มหาวิทยาลัยปารีส 
(1) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ก าลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

  ดร.ดุษิต พรหมชนะ จบการศึกษา ครุศาตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา จากวิทยาลัยครู
เ ชียงใหม่  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร 
การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

  ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล จบการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

  ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ จบการศึกษา ครุศาตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครู
เ ชียงใหม่  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนา
วิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

 

 


