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วิชาที่ทำวิจัย ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 รหัสวิชา อ32203 ภาคเรยีนท่ี  1  ปการศกึษา 2564 

   

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน TEACHER Model 

สำหรบัผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขยีน 3 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการสอนรูปแบบ TEACHER Model สำหรับผูเรียนวชิาภาษาองักฤษอาน-

เขยีน 3 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5/9 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 32 คน 

เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยประกอบดวย การสอนรูปแบบ TEACHER Model คูมือการใชรูปแบบ แผนการจัดการเรยีนรู 

แบบฝกหัด แบบทดสอบแบบคิดวิเคราะห แบบสำรวจการใชการสอนรูปแบบ TEACHER Model และแบบสอบถาม

ความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิีแบบไมอิสระและการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในรายวิชาภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจดัการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีชื่อวา 

“TEACHER Model” มีองคประกอบ ไดแก 1. หลักการ เนนการพัฒนาการคิดขั้นสูงเขากับการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถคิดอยางเปนระบบ 2. วัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดข้ันสูงของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 และ 3. 

กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการคิดและประสบการณ (Thinking and Experience: TE)  ขั้นการ

ปฏิบัติงานดวยความใสใจ (Attentive Action: A) ขั้นการตรวจสอบและความซ่ือสัตยสุจริต (Checking and High 

Integrity: CH) และขั้นการประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and Revision: ER) โดยที่รูปแบบการเรียนการ

สอน TEACHER model ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเทากับ 82.46/80.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบ TEACHER Model พบวา 

2.1 การคิดขั้นสูงของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบ TEACHER Model สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model อยูในระดับ

มาก 

บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคญัของปญหา 

ระบบการศึกษาท่ัวโลกไดรูจักการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนมาไดสักระยะหนึ่ง ปฏิเสธไมไดวา

การเรียนผานหนาจออาจไดผลลัพธไมเทากับการเรียนในหองเรียนที่ครูผูสอนและนักเรยีน รวมถึงนักเรียนดวยกันเองได

มีปฏิสัมพันธกันแบบจริงจัง การเรียนออนไลนที่ผานมาจึงเปรียบเสมอืนทางเลือกหนึ่งท่ีถูกใชบางโอกาสเทานั้น ทวาเม่ือ

เกิดการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเรียนรูปแบบออนไลนในรูปแบบตางๆ ท่ีเคยเปนทางเลือก 

กลับกลายเปนแนวทางหลักของการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาการปดโรงเรียนเปนการชั่วคราวในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก

ทันที แตละประเทศตางพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลนของตนเองออกมาในรูปแบบตาง ๆ หรือนำโปรแกรม

เดิมที่มีอยูมาประยุกตใช เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการลดการแพรระบาดของโรค 

โรงเรียนเปนอีกสถานที่หนึ่งที่ตองปดทำการจากการแพรระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แมการปดสถานศึกษาระดับตาง ๆ จะเปนมาตรการหนึ่งท่ีชวยลดความเสี่ยงในการแพรระบาดได แตเมื่อโรงเรียนยิ่งปด

นานวัน ทำใหเด็กและเยาวชนนับลานตองเสียโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง หากการระบาดยังไมสิ้นสุดลงและ

โรงเรียนยังไมสามารถกลับมาเปดได แตละประเทศตองหาหนทางที่จะทำใหการเรียนการสอนยังคงดำเนินตอไปได แม

โรงเรียนบางแหงอาจจะเปดตอไปไดหรือเริ่มกลับมาเปดไดเมื่อการระบาดเบาบางลง แตก็อาจจะไมสามารถจัดการเรียน

การสอนไดเต็มที่เหมือนเดิม ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค (2563) กลาววา สถานการณแพรระบาด COVID-19 ทำให

นักเรียนจำนวนกวา 1.57 พัน ลานคน จากกวา 188 ประเทศ หรือคิดเปน 91.3% ของผูเรียนทั่วโลกตองออกนอก

โรงเรียนและหันไปสูการศึกษาในรูปแบบนอกหองเรียนแบบตางๆ และการที่นักเรียนตองออกจากระบบการศึกษาใน

ลักษณะนี้ สงผลกระทบตอการเรียนรูของพวกเขา จากการที่ตองอยูบานนานๆ ยิ่งทำใหลืมสิ่งที่เคยเรียนมา ทำใหตอง

มาทบทวนกันใหมซ้ำอีกครั้ง เรียกวาปรากฎการณความรูถดถอยไปหลังจากปดเทอมใหญ ปญหาดังกลาวจึงเปนโจทย

สำคัญที่โรงเรียน รวมถึงผูวางนโยบายการศึกษาตองพิจารณาวา จะทำใหนักเรียนยังคงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพใน

สภาวะที่บานหลังท่ีสองของพวกเขายังไมกลับคืนสูสภาวะปกติไดอยางไร หรือจะใชวิกฤตนี้เปนโอกาสใหมในการพัฒนา

ทักษะความรูตาง ๆ ของนักเรียนใหมากขึ้นไดอยางไร 

ตามทีง่านวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

หรือ กสศ. (2563) ตอนหน่ึงระบุวา การที่เด็กตองออกจากโรงเรียนประมาณ 6 สัปดาหอาจจะทำใหความรูของเขา

หายไปถึงครึ่งปการศึกษา ความรูท่ีถดถอยของเด็กจากการปดเทอมนั้น กระทบรุนแรงในนักเรียนกลุมดอยโอกาส หรือ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูดานตางๆ ประกอบกับการเรียนออนไลนท่ีบานทำใหเด็กขาดปฏิสัมพันธทาง

สังคม หรืออาจสรางความเครียดมากกวาการเรียนที่โรงเรียน นอกจากนี้การใชเวลาอยูบานตลอดวันยังทำใหเด็กบาง

กลุมมีโอกาสเสี่ยงตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงหรือความรุนแรงในบานมาก หลายประเทศตองหันมาใหความสำคัญ
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กับการดูแลความแข็งแรงทางจิตใจของเด็กๆ สิ่งที่สำคัญ คือ การเรียนออนไลนที่บานทำใหเด็กขาดทักษะกระบวนการ

คิด ทักษะการแกปญหาและความคิดสรางสรรค จึงไมสอดคลองกับสภาพการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

เทาที่ควร ดังที่ ไดแอน ฟชเชอร-เนยเลอร (Diane Fisher-Naylor, 2021) สรุปวา การเรียนที่เนนบมเพาะความคิด

สรางสรรคกำลังเปนประเด็นหลักที่หลายหนวยงานดานการศึกษาทั่วโลกใหความสำคัญอยูในเวลานี้ การคิดวิเคราะห

และการคิดสรางสรรคไมเพียงแตเปนทักษะที่จำเปนในโรงเรียน แตยังเปนทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตอยางมี

คุณภาพในปจจุบัน ในฐานะผูออกแบบการเรียนแบบ Active Learning ครูควรมีบทบาทสำคัญในฐานะนักออกแบบ 

(designer) มากกวาครูผูสอน (lecturer) ซึ่งหมายความวา นักออกแบบตองใชเวลาเพ่ือสังเกตและทำความเขาใจคนท่ี

ตนเองตองออกแบบอยางลึกซึ้ง ในที่นี้คือทำความรูจักและเขาใจธรรมชาติของนักเรียนแตละคนเปนอยางดี ผูวิจัยใน

ฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษไดสังเกตการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนอยูในระดับต่ำ ปญหาการเรียนการสอน ไดแก นักเรียนอานภาษาอังกฤษไมคอยออก ไมรูความหมายคำศัพท 

ไมสามารถเลือกความหมายที่ถูกตองของคำศัพทตามบริบท ไมสามารถตีความสิ่งที่อานได ไมสามารถวิเคราะหแยกแยะ

ขอเท็จจริงตาง ๆ ได ไมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแลวใหเขากับความรูใหมได เปนตน จึงไดสนใจศึกษาแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหา ดวยเหตุนี้ทำใหผูวิจัยสนใจเรื่องการสรางและออกแบบการเรียนการสอน 

TEACHER Model ที่จะพัฒนาการคดิขั้นสูงของผูเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 

ในสภาพปจจุบันท่ีมีการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำ

เทคโนโลยีมาเปนสื่อกลางในการชวยเสริมทักษะการคิด การแกปญหา การสรางความรวมมือและความคิดสรางสรรค 

เปลี่ยนบทบาทครูผูสอนจากผูชี้นำเปนผูสนับสนุน และใหคำแนะนำแกนักเรียน ทำใหการนำเสนอการเรียนการสอนมี

ความนาสนใจขึ้น ตอบโจทยการเรียนรูแบบเชิงรุกมากข้ึน และออกจากกรอบของของการเรียนรูที่จำกัดเฉพาะความรู

ในหองเรียนดังท่ีเคยเปนมา 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี ้ 

1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ TEACHER เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทมุธานีใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนรูปแบบ TEACHER ในการพัฒนาการคิดข้ันสูงสำหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย 

1. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดขั้นสูงของนักเรียนกอนและหลังการใชการเรียนการสอน

รูปแบบ TEACHER จากการจัดการเรียนรูที่บาน (Home-Based Learning: HBL) ในสถานการณวิกฤตโควิด-19 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ศึกษาการใชการเรียนการสอนรูปแบบ TEACHER ของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน-

เขียน 3 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชการเรยีนการสอนรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 สถานที่ในการศึกษา ชั้นเรียนออนไลนรายวิชาภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 1.3.2 ระยะเวลาในการศกึษา เดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 

 

1.4 คำนิยามศัพทเฉพาะ 

1.4.1 รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดำเนินการเรียนการสอนที่ไดรบัการจัดเปนระบบอยาง

สัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี/หลักการเรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และไดรับการพิสูจน ทดสอบวามี

ประสิทธิภาพสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ รูปแบบการเรียนการสอน

ประกอบดวยทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ในการดำเนินงาน และการประเมินผล 

1.4.2 รูปแบบการเรียนการสอน TEACHER คือ กระบวนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนา 

ขึ้น โดยมีเอกลักษณที่เปนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ความรูคูคุณธรรม นำมาทดลองใชจัดการเรียนรูที่บาน 

(Home-Based Learning: HBL) สอดคลองกับสถานการณวิกฤตในปจจุบันที่ผูสอนและผูเรียนไมสามารถเขาชั้นเรียน

ปกติ (on site) ได มุงสรางใหผูเรียนเกิดการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) ในเบื้องตน ประกอบดวย 4 

ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการคิดและประสบการณ (Thinking and Experience) 

2. ขั้นการปฏิบัติงานดวยความใสใจ (Attentive Action) 

3. ขั้นการตรวจสอบและความซื่อสัตยสุจริต (Checking and High Integrity)  

4. ขั้นการประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and Revision)  

1.4.3 การคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking: HOT)  คือ การไตรตรอง คิดวิพากษ คิดอยางเปนระบบ 

สามารถใชขอมูลในการตดัสินใจแกปญหา มีความยืดหยุนทางความคิด ริเริ่มความคิดใหม ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบรอบ

ดาน สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหและตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ บนหลักเหตุผลอยางรอบดาน โดยใชคุณธรรม

กำกับการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลดวยความเขาใจถึงความเชื่อมโยงของ

สรรพสิ่งท่ีอยูรวมกันอยางเปนระบบ ใชจินตนาการและความรูสรางทางเลือกใหมเพ่ือแกปญหาที่ซับซอนไดอยางมี

เปาหมาย (CBE Thailand, 2564) การคิดขั้นสูงมี 3 ประเภทหลัก คือ 1) การคิดแกปญหา (Problem solving)       

2) การคิดสรางสรรค (Creative thinking) และ 3) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ซึ่งเปนทักษะที่

สำคัญและจำเปนสำหรับการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

1.4.4 การจัดการเรียนรูที่บาน (Home-Based Learning: HBL) คือ การจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีบาน 

ประยุกตเนื้อหาใหเขากับผูเรียน เนนผูเรียนมากกวาการเรียนออนไลน ผาน 3 องคประกอบ ไดแก 1. E-learning 

ผูสอนจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 2. E-mail ใชในการสงงาน 3. Assignment การมอบหมายงานทาง online 

และ offline (สสส, 2564) 

1.4.5 การจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา คือ รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบใหมที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว ทดแทนการเรียนการสอนตามปกติ 
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โดยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต

สถานการณการแพรระบาด ไว 5 รูปแบบดวยกัน คือ on-site, on-air, on-demand, online และ on-hand ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารระดับนโยบาย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนความพรอมและ

บริบทของแตละสถานศึกษา โดยประสานงานรวมกับศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ระดับจังหวัด (ศบค.จังหวัด) โดยคำนึงถึงการเรยีนรู และความปลอดภัยของครูและนักเรียนเปนหลัก  

 

1.5 ประโยชนและคุณคาของการวิจัย 

1.5.1 ผูเรยีนจะสามารถปฏิบัติงานอยางมีหลักการและเหตุผลและไดงานที่มีประสิทธิภาพ 

1.5.2 ผูเรยีนจะรูจักประเมินงาน และประเมินตนเองโดยใชเกณฑอยางสมเหตุสมผล และฝกการตัดสินใจ 

1.5.3 ผูเรยีนรูเนื้อหาอยางมีความหมายเปนประโยชน และฝกทักษะการใชเหตุผลในการแกปญหา 

1.5.4 ฝกใหผูเรียนกำหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ คนหาความรูทฤษฎี หลักการตั้งขอ

สันนิษฐาน ตีความหมายและลงขอสรุป 

1.5.5 ผูเรยีนจะเปนผูมีปญญา คิดอยางอิสระและริเริ่ม คิดละเอียดลออและยืดหยุน คิดคลองตัวและอเนก

นัย คิดอยางชัดเจนและถูกตอง คิดอยางแจมแจงและกวาง คิดอยางลุมลึกและสมเหตุสมผล ตลอดจนมีความมั่นใจ กลา

คิด กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตาและทำตนใหเกิดประโยชน 

1.5.6 ผูเรยีนจะประสบความสำเร็จในการใชภาษาและสื่อความหมาย อาน เขียน พูด ฟง ไดดี และพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล 

 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 

 2.1.1) ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

นักการศึกษาไดใหความหมายของรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูหรือรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน ไวดังนี้ 

Joyce และ Weil (1986: 2) และ Duke (1990: 90) กลาววา รูปแบบการสอนแตละรูปแบบจะมีจุด 

ออน และจุดดีตางกัน ไมมีรูปแบบการสอนใดที่เหมาะสมและเปนสากลสาหรับทุกรายวิชา ดังนั้น เปนหนาที่ของ

ครูผูสอนที่จะเลือกใชรปูแบบการสอนใหเหมาะสมเพ่ือชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ตองการ 

ทิศนา แขมมณี (2547: 221) กลาววา ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพ ลักษณะ

ของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสำคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบตาม หลักปรัชญา ทฤษฎี 

หลักการ แนวคิดหรอืความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญในการเรียนการสอน  รวมทั้งวิธี

สอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่

ยึดถือซ่ึงไดรับการพิสูจนทดสอบหรือยอมรับวา มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการเรียนการสอนใหบรรลุ

วัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 
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2.1.2) องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

Joyce และ Weil (2004) ไดกลาววา รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1) เปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งที่มุงพัฒนาหรือ คุณลักษณะที่ตองการ

ใหเกิดกับผูเรียน 

2) หลักการหรือแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของรูปแบบ 

3) รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการสอนหรือการดำเนินการสอน 

4) การประเมินผลท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบนั้น 

ทิศนา แขมมณี (2545: 4) ไดอธิบายวา รูปแบบการสอนจะตองมีองคประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ การเรียนการ

สอน  

2) มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลัก 

การท่ียึดถือ 

3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบใหสามารถ

นำผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

4) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหเกิดกระบวนการ

สอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.1.3) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสำคัญ 

ในป 1975 University of Florida พัฒนาแนวคิด ADDIE Model เปนรูปแบบของระบบขึ้นครั้งแรก

สำหรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอมาไดมีการนำมาใชในทางการศึกษา 

โดยมีนักการศึกษาหลายคนไดปรับขอมูลเนื้อหาเดิมใหมีหลักการที่ชัดเจนคลอบคลุมและมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน

อยางเปนระบบ ใหมีความยืดหยุนเปนวัฏจักร มากกวาเปนขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งแตละตัวอักษรมาจากอักษรตัวแรกใน

การออกแบบระบบการเรียนการสอน คือ A-Analyze การวิเคราะหความจำเปนหรือปญหาอุปสรรค ตัดสินใจวาจะตอง

เรียนรูเรื่อง อะไรดวยวิธีใด D-Design การกำหนดวาจะเรียนรูดวยวิธีใดและอยางไร โดยระบุกิจกรรมการเรียนรู การวัด

และประเมินผล เลือกเนื้อหา วิธีการประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน D-Develop การสรางและผลิตเครื่องมือ   

ตาง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-Implement การนำแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ E-Evaluate การพิจารณาความ

เหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอยางที่ผานมา และระหวางดำเนินการและปรับปรุงเพ่ือนำไปปฏิบัติตอไป 

(Braxton, Bronico, & Looms, 2000: 12; Malachowski, 2002: 9) อยางไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายทานคิด

รูปแบบ/แบบจำลองระบบการสอนขึ้นมาอยางหลากหลายเพื่อใหสามารถเลือกใชเปนแนวปฏิบัติในการออกแบบระบบ

การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนหรือการแกปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นไดตามความตองการของ

ผูเรียน 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 : งานวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

Joyce and Weil (1988, อางถึงใน ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต, 2554: 2-25) จัดกลุมรูปแบบการ

สอนออกเปน 4 กลุมโดยใชคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนเกณฑ โดยจัดเปนกลุมรูปแบบการสอนเปน 4 

กลุมดังนี้ 

1) รูปแบบการสอนที่มุงพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

2) รูปแบบการสอนที่มุงพัฒนากระบวนการคิด 

3) รูปแบบการสอนที่มุงพัฒนาบุคลิกภาพ 

4) รูปแบบการสอนที่มุงพัฒนาพฤติกรรม 

เชนเดียวกับ Dick, Carey และ Carey (2001: 8) เสนอการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีรูจัก

กันในชื่อวา Dick, Carey and Carey Model ประกอบดวย 10 ขั้นตอนคือ 1. ระบุเปาหมายของการเรียนการสอน 2. 

วิเคราะหการเรียนการสอน 3. ระบุพฤติกรรมพื้นฐานของผู เรียน 4. เขียนวัตถุประสงคการเรียนรู 5. พัฒนา

แบบทดสอบอิงเกณฑ 6. พัฒนากลยุทธในการเรียนการสอน 7. พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน 8. พัฒนาและ

ดำเนินการประเมินผลระหวางการเรียนการสอน 9. พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอนและ 10. ทบทวนการ

จัดการเรียนการสอน โดยข้ันตอนน้ีจะกระทำเปนระยะ ๆ ในแตละขั้นตอนที่ผานมา หรือดำเนินการพรอมกันในทุก

องคประกอบกอนการดำเนินการสอนและหลังสอนเพ่ือประเมินผล 

 

2.1.4) การสรางรูปแบบการเรียนการสอน 

Joyce และ Weil (2004) ไดนำเสนอหลักการที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบการสอน ดังนี้ 

1) รูปแบบการสอนตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรยีนรู เปนตน 

2) เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแลว กอนไปใชอยางแพรหลาย ตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และ

ตรวจ สอบคุณภาพในเชิงการใชสถานการณจริงและนำขอคนพบมาปรับปรงุแกไข 

3) การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวาง หรือเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ

อยางใดอยางหนึ่งก็ได 

4) การพัฒนารูปแบบการสอนจะมีจุดมุงหมายหลักที่ถือเปนตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบไปใช 

กลาวคือ ถาผูใชนำรูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทำใหเกิดผลสูงสุดแตก็สามารถนารูปแบบน้ันไป

ประ ยุกตใชในสถานการณอ่ืน ๆ ได ถาเห็นวาเหมาะสม  

ทิศนา แขมมณี (2547: 201-203) ท่ีอธิบายวา ขั้นตอนการสรางระบบหรือรูปแบบการสอน ดังนี้ 

1) กำหนดจุดมุงหมายการพัฒนาหรือการสรางระบบหรือรูปแบบการสอนใหชัดเจน 

2) ศึกษาหลักการ/ ทฤษฎีที่ เก่ียวของ เพื่อกำหนดองคประกอบและเห็นแนวทางในการจัด

ความสัมพันธขององคประกอบไดรอบคอบขึ้น ซึ่งจะทำใหรูปแบบหรือระบบมีความมั่นคงข้ึน 

3) การศึกษาสภาพการณและปญหาที่เก่ียวของ จะชวยใหคนพบองคประกอบที่สำคัญที่จะชวยให

ระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใชจริง ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนสิ่งที่ตองนำมาพิจารณา ในการจัดองคประกอบ

ตาง ๆ และจัดความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การนำขอมูลจากความเปนจริงมาใชในการสรางรูปแบบจะชวย

ขจัดหรือปองกันปญหาอันทำใหระบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 
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4) การกำหนดองคประกอบของระบบ ไดแก การพิจารณาวามีอะไรบางท่ีสามารถชวยใหเปาหมาย

หรือจุดมุงหมายบรรลุผลสำเร็จ 

5) การจัดกลุมองคประกอบ ไดแก การนาองคประกอบที่กาหนดไวมาจัดหมวดหมู เพ่ือความสะดวก

ในการคดิและดาเนินการในข้ันตอไป 

6) การจัดความสัมพันธขององคประกอบ ขั้นนี้เปนขั้นสุดทายที่ยุงยากและตองใช ความคิดอยาง

รอบคอบ ผูสรางระบบตองพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและเปนผลขึ้นตอกันใน ลักษณะใด สิ่งใดควรมากอนมา

หลัง สิ่งใดสามารถดาเนินการคูขนานไปได ขั้นนี้เปนข้ันท่ีอาจใชเวลา ในการพิจารณามาก 

7) การจัดผังระบบ เปนการสรางความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ โดยแสดงใหเห็น ถึงผังจาลอง

ขององคประกอบตาง ๆ 

8) การทดลองใชระบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึน 

9) การประเมินผล ไดแก การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชระบบใด ๆ แลวไดผล ตามเปาหมาย

หรือใกลเคยีงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด 

10) การปรับปรุงระบบ นำผลการทดลองไปใชประโยชนในการปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน 

 

2.1.5) การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 

Joyce และ Weil (2004) ไดนำเสนอรูปแบบการสอนแตละรูปแบบออกเปน 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to the 

Model) อันประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและขอสมมติที่รองรับ รูปแบบ หลักการและมโนทัศนสำคัญท่ี

เปนพ้ืนฐานของรูปแบบการสอน 

สวนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เปนการอธิบายถึงตัวรูปแบบ การสอนซึ่ง

นำเสนอเปนเรื่อง ๆ อยางละเอียดและเนนการปฏิบัติ แบงออกเปน 4 ประเด็นคือ 

1) ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการใหรายละเอียดวารูปแบบการ สอนนั้นมีก่ี

ขั้นตอน โดยเรียงลำดับกิจกรรมที่จะสอนเปนขั้น ๆ แตละรูปแบบจะมีจำนวนขั้นตอนการสอนไมเทากัน 

2) รูปแบบปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบายบทบาทของครู นักเรียน และ ความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน ในแตละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกตางกันไป เชน เปนผูนำกิจกรรม ผูอำนวยความสะดวก ผูใหการ

แนะแนว เปนแหลงขอมูล เปนผูจัดการ เปนตน ครอูาจเปนศูนยกลางในบางรูปแบบ หรืออาจมีบทบาทเทา ๆ กันก็ได 

3) หลักการแสดงการโตตอบ (Principles of Reaction) เปนการบอกถึงวิธีการ แสดงออกของครูตอ

นักเรียน การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทำ เชน การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการใหรางวัล เปนตน 

4) สิ่งสนับสนุนการสอน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไขสิ่งที่จำเปนตอการใชรูปแบบการ

สอนนั้นใหเกิดผล เชน รูปแบบการสอนแบบการทดลองในหองปฏิบัติการตองใชผูนำที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลว 

เปนตน 
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สวนท่ี 3 การนำรูปแบบการสอนไปใช (Application) ในสวนนี้เปนการแนะนำและต้ังขอสังเกตการใช

รูปแบบการสอนนั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบนั้นเหมาะกับเด็กระดับอายุใด เปนตน 

นอกจากนี้ยังใหคำแนะนำอ่ืน ๆ เพื่อใหการใชรูปแบบการสอนน้ันมีประสิทธิผลท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม (Instructional and Nurturant Effects)   

รูป แบบการสอนแตละรูปแบบจะสงผลตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ผลโดยตรงเกิดจากการสอนของครู หรือ เกิด

จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามข้ันตอนของรูปแบบการสอน  สวนผลทางออมเกิดจากสภาพแวดลอม  ซึ่งถือเปนผลกระทบที่

เกิดจากรูปแบบการสอนนั้น เปนสิ่งที่ คาดคะเนไววาจะเกิดแฝงไปกับการสอน ซึ่งสามารถใชเปนสิ่งพิจารณาเลือก

รูปแบบการสอนไปใชดวย 

 

2.1.6) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2531: 35) กำหนดหลักเกณฑการหาประสิทธิภาพซึ่งทำไดโดยการประ 

เมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่องและพฤติกรรมขั้นสุดทาย โดยกำหนดคาประสิทธิภาพ

ดังน้ี 

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละของผล

เฉลี่ยคะแนนที่ได ดังนั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ ตามปกติการกำหนด

เกณฑ E1/E2 ขึ้นอยูกับเนื้อหา หากเนื้อหาเปนทักษะ จะตั้งเกณฑ 75/75 หากเน้ือหาเปนความรู ความจำ จะตั้งเกณฑ 

80/80 ซ่ึงความหมายของ 80/80 คือ เมื่อเรียนจากแบบเรียนแลว นักเรียนสามารถทำแบบฝกหัดหรืองานไดเฉลี่ยรอย

ละ 80 และทำแบบทดสอบ หลังเรียนไดเฉลี่ยรอยละ 80 การทดลองหาประสิทธิภาพ ดำเนินการดังนี้ 

1) ทดลองแบบเดี่ยว (Individual Tryout) หรือหนึ่งตอหนึ่ง ในข้ันนี้ควรไดประสิทธิภาพ 60/60 การ   

ดำเนินการในลักษณะนี้ ผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะทดลองกับตัวแทนประชากรเปาหมาย 3 คนขึ้นไปหรือ

มากกวา เปนรายบุคคล เพ่ือการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเสร็จแลวนำขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ปรบัปรุงใหดีขึ้น  

2) ทดลองแบบกลุมยอย (Small - Group Tryout) จำนวน 9 คน ในข้ันนี้ควรไดประสิทธิภาพ 

70/70 มีจุดประสงคการทดลอง 2 ประการ คือ 1) เพ่ือตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังการ

ประเมินผลตัวตอตัว และเพื่อระบุปญหาการจัดการเรียนรูที่ยังหลงเหลืออยู 2) เพ่ือตัดสินวาประชากรเปาหมายจะใช

รูปแบบการเรยีนการสอนโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธกับผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดหรือไม และทำการหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนเสร็จแลวนำขอมูลมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ปรบัปรุงใหดีขึ้น 

3) ทดลองแบบกลุมใหญ (Field Tryout) จำนวน 32 คน ในขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ 80/80 ระยะ

สุดทายของการประเมินผลระหวางการดำเนินการ ผูสอนพยายามท่ีจะใชสถานการณการเรียนรู ซึ่งใกลเคียงกับความ

ตั้งใจสูงสุด ในการใชวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ความมุงหมายของการประเมินผลระยะสุดทายคือ ตัดสินใจวาการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูหลังจากระยะของการประเมินผลกลุมยอยแลว จะมีประสิทธิภาพหรือไม และถาการ

จัดการเรียนรูสามารถใชได นั่นก็คือ เปนวิธีการดำเนินงานที่นาจะเปนไปไดที่จะใชกับการจัดการเรียนรูตามสถานการณ

ที่ตั้งใจและทำการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนระหวางการใชและหลังการใชเสร็จแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 
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จากการนำขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) หากผลที่ไดต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว ตองกำหนดเกณฑ

ประสิทธิภาพตามหลักความจริง 

 

2.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

2.2.1) หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพฒันาทักษะการคิดขั้นสูง 

ราชบัณฑิตยสภา (2558:238) ไดอธิบายความหมายของการคิดขั้นสูงไววา หมายถึง ทักษะการคดิที่มี

ความซับซอน มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดมากและซับซอนข้ึน เพื่อใหไดคำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคที่

ตองการ เชน การตัดสินใจ การแกปญหาตาง ๆ  สวนใหญจะตองใชทักษะการคิดทั่วไปหลายทักษะผสมผสานกัน เปน

ทักษะที่สงผลตอความสามารถในการกระทำ การตดัสินใจ การแกปญหา การคิดสรางสรรค  ทักษะการคิดข้ันสูงมีหลาย

ทักษะ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดเชิงระบบ ทักษะการนิยาม การ

วิเคราะห การสังเคราะห การประยุกต การสราง การจัดระบบ การหาแบบแผน การพิสูจน การทำนาย เปนตน 

นักการศึกษาคนสำคัญระดับโลกไดใหความสำคัญกับการศึกษาเรื่องการคิดไวหลากหลายใน ผูวิจัยขอ

นำเสนอเฉพาะแนวคิดสำคัญ ๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัยในครั้งน้ี ดังนี้ 

Bloom et. al. (1956) ไดจำแนกระดับของสติปญญาที่เปนองคประกอบสำคัญของการเรียนรูเปน 6 

ระดับ จากขั้นต่ำไปขั้นสูง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills/Higher Order Thinking Skills) เรียกวา 

BLOOM’S TAXONOMY ซึ่งเสนอระดับของสติปญญาในรูปของคำนาม และเสนอองคประกอบยอยของสติปญญาใน

ระดับตาง ๆ เปนคำกิริยา คำนาม และคำกริยา เหลานั้นเปนคำที่แสดงถึงการคิดในรูปแบบตาง ๆ 

1) ความรู (Knowledge) เปนความจำหรือการเรียกคืนสิ่งที่เรียนมากอน ตัวอยาง คำกริยาในองค 

ประกอบนี้ไดแก รู ทำใหชัด บันทึก บอกชื่อ จำแนก ทบทวน ใหชื่อโยงความสัมพันธ ทองจำ ยอมรับ พูดซ้ำ รับเอา 

2) ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการทำความรูใหลึก (เขาใจ) หรือ สราง

ความหมายจากสิ่งตาง ๆ ตัวอยางคากริยาในองคประกอบนี้ ไดแก พูดใหม (ไมซ้ำขอความเดิม) จำแนกแยกแยะ แสดง

ตัวอยาง สรางคำใหม อภิปราย สาธยาย อธิบาย รายงาน พรรณนา เขียนเสนอใหม บอกความเหมือน –ตาง สรุป 

อนุมาน แสดงความคดิเห็น 

3) การประยุกตใช (Application) ความสามารถในการใชหรือประยุกตใชวัสดุอุปกรณ ในสถานการณ 

วิธีการท่ีริเริ่มขึ้นใหม ตัวอยางคำกริยา ในองคประกอบนี้ ไดแก ประยุกต จัดโครงสราง ปฏิบัติ เชื่อมโยง คำนวณ 

พัฒนา ปรับโครงสราง แสดง แปลตีความ นิทรรศการ ใช สาธิต แสดงละคร จัดการ วาด/แสดงภาพประกอบ อธิบาย 

ประกอบตัวอยาง 

4) การวิเคราะห (Analysis) ความสามารถในการแยก จำแนก หรือการรูถึงขอแตกตางในสวนตาง ๆ 

ของสิ่งของในองคประกอบของมันซ่ึงรวมรวมกันเปนโครงสราง ชวยใหเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น ตัวอยางคำกริยาใน

องคประกอบนี้ ไดแก วิเคราะห หาความแตกตาง ทดสอบ เปรียบเทียบหา ความตรงขาม พินิจพิเคราะห สืบสวนพิสูจน 

สอบสวน คนพบ สอบถาม 
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5) การสังเคราะห (Synthesis) ความสามารถนาสวนยอยตาง ๆ มารวมกันเปนรูปราง หรือองครวม 

ตัวอยางคากริยาในองคประกอบนี้ ไดแก เรียบเรียง วางแผน ขอเสนอ ผลิต ประดิษฐ พัฒนา ออกแบบ กำหนดสูตร 

จัดการ รวบรวม สราง ริเริ่ม จัดตั้ง ทำนาย ปรับเปลี่ยน เขียน เชื่อมโยง รวม ดัดแปลง  

6) การประเมินคา (Evaluation) ความสามารถในการตัดสิน ตรวจสอบและวิจารณ คุณคาของสิ่งของ

ตามจุดประสงค ตัวอยางคากริยาในองคประกอบนี้ ไดแก ตัดสิน ถกเถียง ทาใหใชได ทาใหมีหลักฐาน ประเมิน 

ตัดสินใจ พิจารณา เลือก แนะนำ จัดลำดับ ใหราคา เลือก วัด คาดคะเน อนุมาน สรุป 

Anderson และ Krathwohl (2000) และทีมงานปรับปรุง Bloom’s Taxonomy ไดนำเสนอ 

Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบงระดับของการคิดหรือสติปญญา เปน 2 ระดับ เปนการคิดขั้นต่ำ (Lower-

order Thinking) และการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) และปรับปรุงระดับการคิดใหมโดยใชคำกริยาแทน

คำนาม ปรับเปลี่ยน-ยายระดับการคดิ ระดับที่ 5 และ 6 สลับที่กัน ไดใชคำกริยาที่แสดงถึงการคิดในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

1) จำได (Remembering) หมายถึง การเรียกคืนขอมูล (Retrieving) การระลึกได (Recalling) หรือ

การทบทวนการรับรู (Recognizing) 

2) เขาใจ (Understanding) หมายถึง การสรางความหมายจากองคประกอบของสิ่งตาง ๆ ในหลาย

แงมุม โดยการเขียนนำเสนอผังความคิด กิจกรรม ไดแก การตีความ แปลความ การใหตัวอยาง การจัดกลุม การสรุปยอ 

การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการใหคำอธิบาย 

3) การประยุกตใช (Applying) หมายถึง นำกระบวนการไปใชประโยชนโดยปฏิบัติ ให เกิดผล 

(Executing) นำไปดำเนินการจนบรรลุ (Implementing) 

4) วิเคราะห จำแนก แยกแยะ (Analyzing) หมายถึง ทำวัสดุ สิ่งของ ความคิดใหแตก ออกเปนสวน 

ๆ กำหนดความสัมพันธของสวนยอยที่แยกออกมารวมเปนสวนใหญนั้นลักษณะใด หรือ เก่ียวพันกับสวนยอยอื่นอยางไร 

สติปญญาที่ใชดานนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะหความแตกตาง วิเคราะหองคประกอบและคณุลักษณะ เมื่อทำการ

วิเคราะหจะแสดงเปนภาพไดอะแกรม หรือ นำเสนอใหมดวยความเขาใจของตน 

5) การประเมินคา (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เปนเกณฑ หรือมาตรฐาน ที่ผานการตรวจสอบ 

วิจารณซึ่งจะนำไปสูการคิดสรางสรรค ซึ่งการจัดกลุมใหมเห็นวา การประเมินคา ควรอยูกอนคิดสรางสรรค 

6) คิดสรางสรรค (Creating) หมายถึงการนำองคประกอบตาง ๆ มาใสรวมกันเปนองครวม จัด

โครงสรางขององคประกอบตาง ๆ ใสในรูปแบบใหมหรือทำโครงสรางใหม 

ทิศนา แขมมณี (2544) ไดแบงทักษะการคิดออกเปน 2 ระดับ คือ 

1) ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดท่ีเปนพื้นฐานเบื้องตนตอการคิดใน

ระดับสูงหรือซับซอนข้ึน ซึ่งสวนใหญจะเปนทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคน จำเปนตองใชสื่อสารความคิดตน 

1.1) ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดง

ถึงความคิดของผูอื่นเขามาเพื่อรับรู ตีความ/จดจำ และเมื่อตองการที่ระลึกเพื่อนำมาเรียบเรียง และถายทอดความคิด

ของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปภาษาตาง ๆ ทั้งที่เปนขอความ คำพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ 

แตในที่นี้จะมุงถึงการรับและถายทอดความคิดดวยภาษา ขอความ คำพูดซึ่งนิยมใชมากที่สุด โดยเฉพาะในการเรียนใน

ระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมายที่สำคัญ ๆ ท่ีใชในชีวิตประจำวันมีมากหลายลักษณะ ทักษะการสื่อความหมาย 
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ประกอบดวยทักษะยอยท่ีสำคัญคือ การฟง (Listening) การอาน (Reading) การรับรู (Perceiving) การจดจำ 

(Memorizing) การจำ (Remembering) การคงสิ่งที่เรยีนไปแลวไวภายหลังการเรียนนั้น (Retention) การบอกความรู

ไดจากตัวเลือกที่กำหนดให (Recognizing) การบอกความรูออกมาดวยตนเอง (Recalling) การใชขอมูล (Using 

Information) การบรรยาย  (Describing) การอธิบาย  (Explaining) ก ารทำให กระจาง (Clarifying) การพูด 

(Speaking) การเขียน (Writing) การแสดงออกถึงความสามารถของตน 

1.2) ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป (Core or General Thinking Skills) 

หมายถึง ทักษะการคิดที่จำเปนตองใชอยูเสมอในการดำรงชีวิตประจำวันและเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความ

ซับซอน ซึ่งคนเราจำเปนตองใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาตาง ๆ ตลอดจนใชในการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป ประกอบดวยทักษะยอยท่ีสำคัญคือ การ

สังเกต (Observing) การสำรวจ (Exploring) การตั้งคำถาม (Questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information 

Gathering) การระบุ (Identifying) การจำแนกแยกแยะ (Discrimination) การจัดลำดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ 

(Comparing) การจัดหมวดหมู  (Classifying) การสรุปอางอิง (inferring) การแปล (Translation) การตีความ 

(Interpreting) การเชื่อมโยง (Connecting) การขยายความ (Elaborating) การใหเหตุผล (Reasoning) การสรุปยอ 

(Summarizing) 

2) ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher Order or More Complexes Thinking 

Skills) หมายถึง ทักษะการคิดท่ีมีข้ันตอนหลายขั้นตอนและตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เปน

แกนหลาย ๆ ทักษะในแตละข้ัน ทักษะการคิดข้ันสูงจึงจะพัฒนาได เมื่อเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความ

ชำนาญพอควรแลว ทักษะการคิดขั้นสูงหรือการคิดท่ีซับซอนประกอบดวยการสรุปความ (Drawing Conclusion) การ

ใหคำจำกัดความ(Defining) การวิเคราะห (Analyzing) การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบความคิด 

(Organizing) การสรางองคความรูใหม (Constructing) การกำหนดโครงสรางความรู (Structuring) การแกไขปรับปรุง

โครงสรางความรูใหม (Restructuring) การคนหาแบบแผน (Finding Patterns) การหาความเชื่อพื้นฐาน (Finding 

Underlying Assumption) การคาดคะเน/การพยากรณ (Predicting) การตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) 

การทดสอบสมมุติพ้ืนฐาน (Testing Hypothesis) การตั้งเกณฑ (Establishing) การพิสูจนความจริง (Verifying) 

ประยุกต ใชความรู (Applying) 

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking Skill) แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับการวิเคราะห หมายถึง การบอกรายละเอียดและมีความสามารถในการจำแนกและบอก

ความแตกตางของสวนที่เปนองคประกอบของสถานการณหรือขอมูล สามารถบอกสาเหตุของปญหาไดอยางมีเหตุผล

โดย ใชวิจารณญาณในการตัดสิน บอกถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่เกิดข้ึนได 

2) ระดับการประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตัดสินคุณคา หรือการใชขอมูล โดยการใช

เกณฑที่เหมาะสม (สนับสนุนการตัดสินใจดวยเหตุผล) สามารถบอกไดวาสิ่งใดดีกวากัน สิ่งใดแยกวากัน สิ่งใดคือความ

ถูกตองและสิ่งใดไมถูกตอง โดยมีเหตุผลสนับสนุน 
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3) ระดับสังเคราะห/ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม สวนยอยเขาดวยกัน

เพื่อใหเห็นภาพรวมท้ังหมด เชน การออกแบบปรับปรุงระบบงานใหสามารถ ทำงานไดดีขึ้น สะดวกขึ้น ลดคาใชจาย 

โดยอาศัยพื้นฐานจากความรู ความเขาใจ การประยุกตใช ทฤษฎ ีการวิเคราะหและการประเมินคา  

สรุป การคิดข้ันสูงความคิดท่ีใชในการฝกฝนความคิดมักจะเกี่ยวของและครอบคลุมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดแบบอภิปญญา การคิดแกปญหา การตัดสินใจ การคิดแบบญาณปญญา และการคิดใน

ดานดี 

 

2.2.2) แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง 

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองอาศัยทฤษฎีใหผูเรียนไดรูจักการคิดตามกระบวนการอยาง

เปนระบบ โดยกระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะการคิดขั้นสูง  

1) แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) 

1.1) ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bruner’s Discovery – Approach) 

Bruner (1968) เสนอทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอรเนนความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับ

พัฒนาการทางสติปญญา เขาเชื่อวา สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมจะเปนองคประกอบสำคัญในฐานะเรงความเจริญงาม

ทางสติปญญา โดยได แบงพัฒนาการทางสติปญญาของคนออกเปน 3 ขั้น คือ 

1) ขั้นการแสดงออกดวยการกระทำ (Enactive Stage) เปนข้ันที่เด็กเรียนรูจากการ 

กระทำ 

2) ขั้นการแสดงออกดวยการใชประสาทสัมผัส (Iconic Stage) เปนขั้นท่ีเด็ก

สามารถ เรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ โดยไมจำเปนตองลงมือกระทำทุกอยาง เด็กเกิดความคิดจากการรับรู

เปนสวนใหญ 

3) ขั้นการแสดงออกดวยสัญลักษณ (Symbolic Stage) ถือวาเปนข้ันสุดทายของ 

พัฒนาการทางความรูความเขาใจ เพราะเปนขั้นที่เด็กสามารถเขาใจและเรียนรูสิ่งท่ีเปนนามธรรมตาง ๆ ไดโดยใชภาษา 

เด็กเกิดความคิดรวบยอดในส่ิงตาง ๆ ที่ซับซอนมากขึ้นและสามารถแกปญหาได 

บรูเนอรเนนความคิดที่วา การเรียนรูที่มีผลดีที่สุดก็คือ การเรยีนรูที่ใหผูเรียนคนพบความรูนั้น

ดวยตนเอง (Discovery Learning) ดังนั้นวิธีการสอนที่ เสนอแนะคือ การสอนที่ใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง โดยบอก

วาวิธีการสอนแบบนี้มีขอดี 4 ประการ คือ 

1. การเรียนรูแบบคนพบที่ชวยเพ่ิมสติปญญา 

2. เพิ่มการจูงใจภายในทำใหนักเรียนมีกำลังที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จโดยอัตโนมัติ 

เพราะการคนพบเปนเสมือนรางวัลของผูคนพบ 

3. ทำใหนักเรียนรูเทคนิคของการคนพบ การแกปญหาโดยการคนพบนั้นจะพัฒนา

แบบ การแกปญหาเพ่ือใชกับปญหาที่พบใด ๆ ก็ได 

4. ทำใหเกิดความเขาใจและจำสิ่งที่เรียนไปไดนาน เพราะนักเรียนเปนผูจัดระเบียบ

ของ ความรูเองและทำใหรูวาจะนำความรูที่ไหนเมื่อตองการใช 
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1.2) ทฤษฎีการเรียนรูของ Ausubel (Ausubel’s Theory of Meaningful Verbal 

Learning) 

Ausubel (1969) เสนอทฤษฎีการเรียนรูแบบมีความหมาย (Theory of Meaningful 

Verbal Learning) ไววา การเรียนรูประกอบดวย 2 กระบวนการ คือการสรางมโนมติ (concept formation) กับการ

ดูดซึมมโนมติ (concept assimilation) การสรางมโนมติเปนกระบวนการแยกลักษณะสำคัญที่เหมือน ๆ กันของวัตถุ

หรือ เหตุการณตาง ๆ ออกมารวมสราง ขึ้นเปนมโนมติ สวนการดูดซึมมโนมติคือ การเรียนมโนมติจากคำจำกัดความ

แทนที่จะศึกษาหรือ เรียนดวยตนเอง เด็กกอนเขาโรงเรียนยังไมมีวุฒิภาวะทางสมองพอท่ีจะสัมพันธคำจำกัดความเขา

กับ โครงสรางความรูของตนเองได เด็กเล็กตองสรางมโนมติเอง มโนมติจึงตองเปนมโนมติงาย ๆ ไมซับซอน แตเปนวิธีที่

ถูกตองที่เด็กคิดคนดวยตนเอง สวนเด็กในวัยเขาเรียนสามารถสัมพันธคำจำกัดความกับโครงสรางความรูของตนเองได 

เมื่อเด็กสามารถสัมพันธลักษณะมโนมติใหมเขากับโครงสรางความรูของตนไดโดยไมตอง อาศัยสิ่งที่เปนนามธรรม เด็กก็

รับมโนมติใหมไดรวดเร็ว ตอมาเด็กจะรูสึกวาสำหรับมโนมติที่ยากและซับซอนนั้น สรางเองไดยาก ฉะนั้นเด็กจึงไมคอย

สรางเอง มโนมติยาก ๆ จะใชวิธีการดูดซึมรับไป 

 

1.3) ทฤษฎีการเรียนรูของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive Development)  

Piaget (1969) สรางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา กลาวไววา ปจจัยที่สำคัญในการพัฒนา

ดานสติปญญาและการคิด คือ การท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับสิ่งแวดลอมตั้งแตเกิดและการปฏิสัมพันธกัน

อยางตอเนื่อง (Continuous Interaction) ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมนี้มีผลทำใหระดับสติปญญาและความคิดมีการ

พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องอยู ตลอดเวลา การปฏิสัมพันธเปนกระบวนการปรับตัวเองของอินทรียกับสิ่งแวดลอม ภายนอก 

และการจัดการภายในสมองโดยวิธีรวมกระบวนการตาง ๆ ใหเปนระบบทั้งเปนกระบวนการ ที่ตอเนื่องปรับปรุงเปลี่ยน

อยูตลอดเวลา เพื่อใหสมดุลกับสิ่งแวดลอมโดยไดจำแนกกระบวนการที่เก่ียวของกับการพัฒนาทางสติปญญาและ

ความคดิไว 2 กระบวนการคือ 

1) การปรับตัว (Adaptation) 

2) การจัดระบบโครงสราง (Organization) 

การปรับตัวเปนกระบวนการที่บุคคลหาหนทางที่จะปรับสภาพความไมสมดุลทาง 

ความคิดใหเขากับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัว และเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว โครงสรางทางสมอง

จะถูกจัดระบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม คือ มีรูปแบบของความคิดเกิดขึ้น ซึ่งเพียเจตเรียกรูปแบบของ

ความคดิที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูภายในสมองนี้วา “Scheme” 

กระบวนการปรับตัว ประกอบดวยกระบวนการท่ีสำคญั 2 ประการ คือ 

1) กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการท่ีอินทรียซึมซาบ

ประสบ การณใหมเขาสูประสบการณเดิมที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน แลวสมองก็รวบรวมปรับเหตุการณใหมใหเขากับ

โครงสรางของความคิดอันเกิดจากการเรียนรูที่มีอยูเดิม เปรียบเหมือนการดูด ซึมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการยอยอาหาร 

ซึ่งจะดูดซึมอาหารแตเพียงท่ีรางกายจะรบไวได 
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2) กระบวนการปรับขยายโครงสราง (Accommodation) เปนกระบวนการที่

ตอเนื่อง จากกระบวนการดูดซึม คือ ภายหลังจากที่ซึมซาบเอาเหตุการณใหม ๆ เขามา แลวปรับเขาสูโครงสรางเดิม

แลว ถาปรากฏวาประสบการณใหมที่รับเขามามีสมบัติเหมือนกับประสบการณเดิม ประสบการณใหมจะดูดซึมและปรับ

ประสบการณเดิม คือ ทำใหประสบการณเดิมมีความสมบูรณย่ิงข้ึน แตถาไมสามารถปรับประสบการณใหมที่ไดรับการ

ซึมซาบเขามาใหเขากับประสบการณเดิมได สมองก็จะสรางโครงสรางขึ้นมาแทน เพ่ือปรับใหเขาประสบการณใหมนั้น 

 

2) ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory) 

ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) เชื่อเรื่องปรัชญาญาณวิทยา (Epistemology) มี

นักวิชาการไทยใชคำวา “การสรางสรรคความรู” “การสรางสรรคความรูความนิยม” “การสรางสรรคความรูดวย

ปญญา” “พุทธิปญญานิยม” และ “คอนสรัคติวิสต” ซึ่งน้ีมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย ดังนี้ 

Bentley (1994: 9) กลาววา แนวคิดนี้เปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับความรูเฉพาะตัวที่มีตอเหตุ 

การณที่สำคัญ โดยการสรางแนวความคดิใหมจะเก่ียวของกับประสบการณที่มีอยู และความรูที่เคยไดเรียนมา การเรียน

การสอนจึงควรเนนไปที่ความเขาใจมากกวาเนื้อหาที่เรยีน 

Martin (1994: 44) กลาววา แนวคิดน้ีเปนกระบวนการทางความคิดที่เนนถึง ความสำคัญ

ของความคิดจากการผสมผสานความรูเกา และความรูใหมเขาไวดวยกัน ซึ่งจะถูกสรางขึ้นโดยตัวผูเรียนเองโดยเชื่อวา

จุดสำคัญของทฤษฎีการสรางความรูนี้ คือ ตัวของผูเรยีน ซึ่งควรจะสรางแนวความคิดดวยตนเองเพ่ือเปรียบเทียบความรู

ที่ไดรับมาใหมกับความรูเดมิ 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540: 42) ไดใหความหมายไววา การสรรคสรางความรู เปน

วิธีการเรียนรูท่ีผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางความรู ความเขาใจขึ้นดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความเจริญงอก

งามในความรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืน ๆ หรือไดพบสิ่งใหม ๆ แลว

นำความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง 

 

หลักการเบื้องตนของแนวคิดการสรางความรู 

Schunk, D.H. (2008) กลาวถึง หลักการเบื้องตนของแนวคิดการสรางความรู มีดังน้ี 

1) ผูเรียน คือ ผูที่กระทาการเรียนรู (active learner) หรือเรียกวาเปนผูเรียนเชิงรุกที่ ตอง

สรางความรูขึ้นดวยตนเอง ผูเรียนจึงตองคนพบหลักการพื้นฐานของการเรียนรูเปนของตนเอง ขอบขายของหลักการ

เรียนรูจึงมีความแตกตางกันออกไป 

2) ทฤษฎีการสรางความรูบางทฤษฎีเชื่อวา โครงสรางทางความคิด (mental structure) 

เกิดข้ึนเพ่ือสะทอนความจริง ในขณะที่บางทฤษฎี เชน Radical Constructivism เชื่อวา โลกความคิดของตนเอง

เทานั้นที่เปนจริงจากสภาพประสบการณของผูเรียนโดยปฏิเสธความจริงใด ๆ ที่อยูภายนอก (Heyligher, F. and 

Joslyn, C., 1992) และเชื่อในปรัชญาแนว skepticism (หลักปรชัญาที่แสดงความสงสัยความจริงของสรรพสิ่ง) 
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3) หลักการและแนวคิดทั้งหลาย เชน กระบวนการทางปญญา (cognitive processing) 

ความคาดหวัง ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนการรับรูตนเองและผูอ่ืนลวนสะทอนแนวคิดของการสรางความรับรูตนเอง

และผูอ่ืนลวนสะทอนแนวคิดของการสราง ความรู  

 

2.3 วิธีการสงเสริมการคิดขั้นสูง 

Conklin (2012) ไดกลาวถึงยุทธวิธีสงเสริมการคิดข้ันสูง รูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1) ยุทธวิธีการถามคำถาม (Questioning Strategies) เปนการใชคำถามสงเสริมการคิด 

ทักษะการคิด วิธีการเรียนรู ความสามารถในการสรางความรู (constructivism) เชน Revised Bloom’s Taxonomy, 

Socratic Method, Depth of Knowledge (DOK) 

2) ยุทธวิธีแกปญหา เพ่ือเปนการเรียนรูกระบวนการปฏิบัติในการแกปญหาและการพัฒนา 

ทักษะการคิดตาง ๆในเวลาเดียวกัน Problem Solving Strategies เชน Problem Based Learning, Creative 

Problem-Solving Model 

3) ยุทธวิธีการตัดสินใจ (Decision Making Strategies) ประกอบดวยการจำลองสถาน 

การณ ทำใหรูการประเมนิคา การคดิตัดสินใจ เชน เกม และ Simulations เปนตน 

4) ยุทธวิธีการสรางสรรคความคิดและกิจกรรม (Idea-Generating Strategies and 

Activities) เพ่ือสรางความรู , ความคิดใหม, สรุปความคิดใหม ตามแนวคิดทฤษฎีความคิดสรางสรรคโดยบลูม 

(Creative by Bloom) เชน การระดมสมอง Brainstorming and Brainwriting, Writing และยุทธวิธี SCAMPER 

 

เทคนิคการสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงโดยใชคำถาม (questioning strategies)  

-ประเภทของคำถาม 

Gallagher และ Asher (1963: 183–194) ไดจำแนกประเภทของคำถามตามกระบวนการคิดของ 

Guilford’s model of intelligence process ออกเปน 4 ประเภทคือ 

1) คำถามประเภทความรูความจำ (cognitive memory questions) ไดแก คำถามใหตอบขอเท็จ 

จริงและสิ่งท่ีไดเรียนแลว 

2) คำถามประเภทสรุปแคบ (convergent questions) ไดแก คำถามซึ่งผูตอบใชความคิดหาคำตอบ

ที่ถูกตองเพียงคำตอบเดียวจากขอมูลที่มีอยู 

3) คำถามประเภทเปดกวาง (divergent questions) ไดแก คำถามซึ่งผูตอบใช ความคิดหาคำตอบได

หลายคำตอบ คำถามชนิดนี้กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

4) คำถามประเภทประเมิน (evaluation questions) ไดแก คำถามท่ีเปดโอกาสให ผูตอบตัดสินใจ 

และประเมินคาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 

Cunningham (1971: 81 – 103) ไดจำแนกคำถามออกเปน 2 ประเภทโดยจำแนก เปนประเภท

แคบ (narrow questions) และประเภทกวาง (broad questions) และแตละประเภท แบงประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
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1) คำถามประเภทแคบ (narrow questions) ผูตอบใชความคิดระดับต่ำในการตอบคำถาม (low 

level thinking) ไดแก 

1.1) คำถามเกี่ยวกับความรูความจำ (cognitive memory questions) 

1.2) คำถามที่มีคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียว (convergent questions) 

2) คำถามประเภทกวาง (broad questions) ผูตอบใชความคิดระดับสูง (higher of thinking) ไม

จำกัดคำตอบที่ถูก ไดแก 

2.1) คำถามที่มีหลายคำตอบ (divergent questions) 

2.1.1 คำถามใหทำนาย (predict) 

2.1.2 คำถามใหตั้งสมมุติฐาน (hypothesis) 

2.1.3 คำถามใหสรุปอางอิง (infer) 

2.1.4 คำถามใหสรางความหมาย (reconstruct) 

2.2) คำถามเพ่ือการประเมิน (evaluative questions) 

2.2.1) คำถามใหตัดสิน (judge) 

2.2.2) คำถามใหประเมินคา (value) 

2.2.3) คำถามใหตัดสินตัวเลือก (justified choice) 

2.2.4) คำถามใหโตแยง (defend) 

Cole (1987: 114 – 121) ไดรวบรวมการจำแนกประเภทของคำถามไวรวม 6 วิธี ซึ่งใชเกณฑการ

จำแนก 6 เกณฑ ดังตอไปนี ้

1) จำแนกตามระดับของคำถามได 2 ประเภทคือ 

1.1) คำถามระดับต่ำ (low order questions) ไดแก คำถามที่ถามความรูในเนื้อหา หรือให

ระลึกถึงขอเท็จจริง จึงเรียกคำถามประเภทนี้อีกอยางหนึ่งวาคำถามขอเท็จจริง 

1.2 คำถามระดับสูง (high order questions) ไดแก คำถามที่มีการตีความ การนำไปใช การ

วิเคราะห การสังเคราะห หรือการประเมินคา ซึ่งอาจเรียกวาคำถามใหคิด ซึ่งชวยในการพัฒนาทักษะการคิดและการใช

เหตุผลในเนื้อหาที่เรียน 

2) จำแนกตามลักษณะของคำตอบไดเปน 3 ประเภทคือ 

2.1) คำถามที่ เนนผลลัพธ (product questions) ซึ่งตองการคาตอบที่เปนขอสรุป หรือ

ผลลัพธท่ีจะเกิดตามมา มักเปนคำตอบที่จบในตัวเองสั้นๆ เชน คำถาม “อะไรเปนสาเหตุสำคัญ 3 ประการของการ

ปฏิวัติในฝรั่งเศส” 

2.2 คำถามที่เนนกระบวนการ (process questions) ตองการการอธิบายถึงกระบวนการ วิถี 

ทางสูจุดหมายหรือข้ันตอนที่ทาใหไดขอสรุป หรือขั้นตอนการแกปญหามักตองอธิบายยาวกวาคำถามประเภทท่ี 2.1 

เชนถามวา “บอกสาเหตุของการปฏิวัติในฝรั่งเศสมา 1 อยาง และบอก วาอะไรที่ทำใหคิดวาสาเหตุนั้นสำคัญ” 

2.3) คำถามท่ีเนนความคิดเห็น (opinion questions) ซึ่งตองการการตัดสินการประเมินคา 

การใหทัศนะในเรื่องนั้น ๆ 
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3) จำแนกตามลักษณะคำตอบได 2 ประเภท คือ 

3.1) คำถามแบบปด (closed questions) เปนคำถามที่กระตุนใหคิดเพียงเล็กนอย ตอบได

ในลักษณะแคบจะตอใหยาวกวานั้นไมได เชน ถามวา “เรื่องนี้จบลงอยางไร” ผูตอบก็จะตอบ ไดเพียงเทาที่เรื่องที่อาน

ระบุไวเทานั้น 

3.2) คำถามแบบเปด (open questions) เปนคำถามที่ทำใหเกิดการคิดแบบกวาง และคิด

อยางสรางสรรค สามารถตอบไดอยางกวางขวาง และคำตอบจะเปนท่ียอมรับไดท้ังสิ้นเชนถามวา “เธอคิดวา เรื่องนี้จะ

จบลงดวยลักษณะอ่ืนไดอยางไรบาง” ผูตอบจะสามารถตอบไดหลายอยางตามแนวคิดของเขา การใชคำถามประเภทนี้

ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการถามและเนื้อหาที่กาลัง สอนอยู 

4) จำแนกตามตัวอักษรขึ้นตนของคำถาม (“wh” questions ไดแก what when how who why) 

4.1) “what questions” คำถามที่ถามวา “อะไร” มักถามความรูหรือการใหระลึกถึงความ 

คิดหรือรายละเอียดสำคัญ 

4.2) “when questions” คำถามที่ถามวา “เมื่อไร” กระตุนใหนักเรียนคิดถึงลำดับเหตุ 

การณ  

4.3) “how questions” คำถามท่ีถามวา “อยางไร” เปนการถามถึงกระบวนการหรือขั้น 

ตอนการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหเกิดขึ้น 

4.4) “who questions” คำถามที่ถามวา “ใคร” เปนคำถามที่ใหนักเรียนระบุถึงบุคคลใน

เหตุการณ 

4.5) “why questions” คำถามที่ถามวา “ทำไม” เปนการใหอธิบายเหตุผลของปรากฏ 

การณ ผูตอบจะตองเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุและผล จึงจะสามารถตอบคาถามประเภทนี้ไดถูกตอง ดังนั้นคำถามนี้จึง

ทาทายความคดิมาก 

5) จำแนกตามลักษณะการคดิหรือการคนหาคาตอบของผูตอบไดเปน 2 ประเภท คือ 

5.1) คำถามท่ีเนนความจำ (memory questions) ผูตอบจะใหคำตอบจากความทรงจำที่มี

อยู เชน การใหบอกสารสนเทศท่ีไดอานไป คำถามประเภทนี้ไมสงเสริมทักษะการคิด 

5.2) คำถามที่เนนคนหา (search questions) การใหคำตอบแกคาถามประเภทนี้ ผูตอบตอง

คนควาอางอิงแหลงขอมูลภายนอก เชน หนังสือ หรือวัสดุและเอกสารอางอิงอื่นๆคำถาม ประเภทนี้จะตองใชทักษะและ

ความสามารถในการคนความากกวาการถามความจำ ซึ่งสอดคลองกับการแกปญหาในชีวิตจริง ท่ีตองอาศัย

ความสามารถในการคนควาและวิเคราะหแหลงของขอมูล เพื่อแกปญหาที่ถูกตอง 

6) จำแนกตามลักษณะการปรากฏอยูของขอมูลที่จะใหคำตอบไดเปน 3 ประเภทคือ 

6.1) คำถามตามตัวอักษร (contextually explicit or literal questions) เปนคำถามที่

สามารถหาคำตอบไดจากตัวเนื้อหาหรือบทเรียนโดยตรง ขอมูลหรือคำตอบจะมีอยูอยางชัดเจนในเรื่องหรือบทเรียน 

6.2) คำถามสรุปอางอิง (contextually implicit or inference questions) เปนคำถามที่

จะหาคำตอบไดจากการวินิจฉัยจากขอมูลที่มีอยูหรือจากการคนหาความหมายระดับลึกซึ่ง คำตอบมิไดปรากฏอยูใน

เรื่องหรือบทเรยีนอยางชัดเจน ผูตอบจะตองใชสาระที่มีอยูมาสนับสนุน คำตอบใหมีความสมเหตุสมผล 
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6.3) คำถามความรูเดิม (externally implicit or background questions) เปนคำถามที่

ตองใชความรูเดิม หรือสารสนเทศท่ีเกี่ยวของภายนอกที่ไมไดมีไวใหในเรื่องหรือในบทเรียนมาชวยในการใหคำตอบ ผูที่มี

ความรูเดิมที่เก่ียวของมากจะสามารถตอบคำถามประเภทนี้ไดดีกวาผูที่มีความรูเดิมในเรื่องนั้นนอย 
 

บทที ่3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีศึกษา  

กลุมประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี จำนวน 250 คน  

กลุมตัวอยางเปาหมายซึ่งเปนผูใหขอมูลสำคัญสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5/9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 32 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1 รูปแบบการเรยีนการสอน TEACHER Model 

2. เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอนTEACHER Model ไดแก  

2.1) แผนการจัดการเรียนรู 

2.2) คูมือสำหรับการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

2.3) แบบฝกหัด 

3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใชรปูแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ ไดแก 

3.1) แบบทดสอบ 

3.2) แบบสอบถามการใชรูปแบบการเรยีนการสอน TEACHER Model 

3.3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis, R1) 

1) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 

2) วิเคราะหการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบัน เอกสารตำราและงาน วิจัยที่เก่ียวของ 

3) วิเคราะหหลักการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูเก่ียวของกับ 

3.1) การวิจัยและพัฒนา 

3.2) การออกแบบการสอน 

3.3) ทฤษฎีการเรยีนรู  

      3.3.1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 

          3.3.2) ทฤษฎีการสรางความรู 

3.4) หลักการและวิธีการสงเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูง 
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ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development, D1) 

1.รางรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค แนวทางวิเคราะหสังเคราะหจัดหมวดหมูความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบของ Model กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคิด

ขั้น สูงในวิชาภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 ของผูเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

2. สรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ได แก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ แบบ 

สอบถามการใชรปูแบบ TEACHER Model และแบบสอบถามความคดิเห็น 

3. ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ฯ และเครื่องมือตาง ๆ 

4. หาประสิทธิภาพกลุมใหญ (Field Tryout) ของรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู E1/E2 

โดยใชเกณฑ 80/80  

5. ปรบัปรุงรูปแบบและเครื่องมือที่ใหสมบูรณ 

ขั้นที่ 3 การนำไปใช (Implement, R2) 

นำรูปแบบการจัดการเรียนสอนตนแบบไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

1) นำรูปแบบการการเรียนการสอนไปจัดการเรียนการสอนตามแผนฯ ที่กำหนดไว กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาที่ 5 รวมจำนวน 32 คน 

2) กอนทดลองช้ีแจงหลักการเหตุผลและประโยชน พรอมทำความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับแผนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหผลการใชรูปแบบการเรียนสอนเกิดประโยชนสูงสุด 

3) ใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  

4) ดำเนินการทดลองตามแผนการเรียนสอนที่กำหนดไวทดสอบผลการเรียนการสอนและสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนสอน 

ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation, D2)  

ประเมนิและปรบัปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดย 

- เปรียบเทียบความสามารถในการคดิกอนและหลังเรยีนดวยรูปแบบการเรียนการสอนฯ  

- ศึกษาการใชรูปแบบ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนฯ  

 

3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (บอกสถิติที่ใชหรือวิธีจัดกระทำขอมูล)  

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/9 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 32 คนมาวิเคราะหดังน้ี 

3.4.1 วิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนการสอน TEACHER Model และประมวลสรุปขอมูลดวย

วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

3.4.2 ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดขั้นสูงกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนโดยใชแบบทด 

สอบ วิ เคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทีแบบไม อิสระ (t-test 

dependent) 
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3.4.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการใชรูปแบบการสอน TEACHER 

Model สำหรับผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยสอบถามใหครอบคลุมและตรงประเด็นตามขอบขายเนื้อหาที่กำหนด ประกอบดวยความคิดเห็นในดาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานเน้ือหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ โดย

กำหนดระดับความคิดเห็นดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด  

4 หมายถึง เห็นดวยมาก  

3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  

สำหรับการใหความหมายของคาท่ีวัดได ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย โดยการใหคาเฉลี่ย

เปนรายดานและรายขอดังนี้  

4.50 – 5.00 เห็นดวยมากที่สุด 

3.50 – 4.49 เห็นดวยมาก 

2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง 

1.50 – 2.49 เห็นดวยนอย 

1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยที่สุด 

-คาเฉลี่ยเลขคณิต ( �̅� ) 

 

∑ 𝑥   คือ ผลบวกของขอมูลทุกคา 

 𝑛  คือ จำนวนขอมูลท้ังหมด 

  -คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

𝑆. 𝐷. =
∑(𝑥 − �̅�)

𝑛 − 1
 

x คือ  ขอมูลแตละขอมูล 

�̅�  คือ  คาเฉลี่ยเลขคณิต 

𝑛 คือ  จำนวนขอมูล 
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-สถิติทีแบบไมอิสระ (t-test dependent) 

𝑡 =
∑ 𝐷

(𝑛 ∑ 𝐷 − (∑ 𝐷) )
𝑛 − 1

 

เมื่อ  D  คอื  ผลตางระหวางขอมูลแตละคู 

𝑛 คือ  จำนวนคูของขอมูล 
 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R 

& D) โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดวยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 

Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้น

สูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูท่ีบานใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กอนนำไปทดลองใชจริง โดยนำแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการสอน 

TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ผานการจัดการเรียนรูท่ีบานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูวิจัยไดปรับปรุงและนำ 

ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 หองเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ซึ่งมี คุณลักษณะไมแตกตางกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนระยะเวลา 10 คาบ เพ่ือตรวจสอบความเปนไปได

ในการนำไปใช สภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ โดย

นำไปทดลองใชกับผูเรียนจำนวน 20 คน จากนั้นจึงหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาคา E1 จากคะแนนที่ไดจากการ

ทำกิจกรรมระหวางเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู และ หาคา E2 จากคะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบมีคาประ 

สิทธิภาพเทากับ 78.66/81.87 

 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบและประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model เพื่อพฒันาการคิด

ขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูท่ีบานในสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER 

Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ผานการจัดการ

เรียนรูท่ีบานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขั้นตอนการสอน วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนรู บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 
ภาพรวมผล 

ที่เกิดกับผูเรียน 

ขั้นท่ี 1: ขั้นการ

คิดและประสบ 

การณ 

(Thinking and 

Experience) 

 

-เพื่อกระตุนความรูเดิม

ของผูเรียนมาเปนพื้นฐาน

ในการเรียนการสอน 

- เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ

พรอมในการเรียนรู  

-นำความรูและทักษะเดิม

มาสัมพันธกบับทเรียนใหม  

ผูสอนใชคำถาม ภาพ 

ฯลฯ เพื่อกระตุนความรู

เดิมของผูเรียน  

แสดงความรูเดิมที่มีอยู

ผานกิจกรรมท่ีผูสอน

เตรียมไว เชน ตอบคำ 

ถาม หรอืเลาประสบ 

การณที่เคยไดเรียน 

ผานมาแลว  

ดำเนินกิจกรรมที่ชวย

ใหผูเรียนแสดงความรู

เดิมที่มีอยูออกมาให

มากที่สุด  

ผูเรียนมีความพรอมใน 

การเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูและ 

ประสบการณเดิมเขา 

กับความรูเรื่องใหมได  

ขั้นท่ี 2 : ขั้นการ

ปฏิบัติงานดวย

ความใสใจ 

(Attentive 

Action) 

-เพื่อแสดงใหผูเรียนไดเห็น

วิธีการนำรูปแบบการสอน

พัฒนาการคิดขั้นสูงไปใช  

-สงเสริมใหผูเรียนฝกกระ 

บวนการคิดขั้นสูง 

-เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝน

การคิดขั้นสูง 

-ผูสอนแสดง/สาธิตการ

ใชรูปแบบการสอนให

ผูเรียนดูเปนแบบอยาง

ผานการคิดดัง (think 

aloud) 

-ผูเรียนฝกปฏิบัติเปน 

กลุม/คู โดยผูสอนให

คำแนะนำ 

-สังเกตอยางใกลชิด

เพื่อพรอมที่จะฝก 

ปฏิบัติดวยตนเอง 

-ฝกฝนทักษะการใช

รูปแบบการสอนผาน

การทำงานเปนกลุม/คู 

แสดงใหผูเรียนเห็น

ยกตวัอยางประกอบ 

การอธิบาย เพ่ือให

ผูเรียนเขาใจชัดเจน 

-ใหการช้ีแนะขณะ

ปฏิบัติเปนกลุม/เปนคู 

-ผูเรียนเห็นขั้นตอน 

กระบวนการในการคิด 

- ผูเรยีนฝกฝนการใช

ขณะทำกิจกรรมกับ

ผูเรียนคนอื่น 

ขั้นท่ี 3: ขั้นการ

ตรวจสอบและ

ความซื่อสัตย

สุจริต 

(Checking and 

High Integrity) 

ผูเรียนนำรูปแบบการสอน

พัฒนาการคิดขั้นสูงมา

ปฏิบัติงานดวยตนเองและ 

ตรวจสอบได 

 

-ผูเรียนนำไปใช 

-ตรวจสอบความถูกตอง

ดวยตนเองได  

 

ฝกฝนทักษะการคิดขั้น

สูงผานกระบวนการทำ 

งานและตรวจสอบดวย

ตนเอง  

 

สังเกตการปฏิบัติของ

ผูเรียนเพื่อตรวจสอบ

ความเขาใจและความ 

ถูกตอง 

ผูเรียนไดฝกฝนทักษะ

การคิดขั้นสูงดวยตน 

เองอยางอิสระและ

ตรวจสอบดวยตนเอง

ได  

ขั้นท่ี 4: ขั้นการ

ประเมินและการ

ปรบัปรุง  

(Evaluation 

and Revision) 

 

-ตรวจสอบประเมินผล

ผูเรียน 

-ทบทวนและสะทอนผล

การเรียนรู 

-ใชแบบทดสอบ 

-บันทึกผลการเรียนรู

เพื่อสะทอนถึงกระบวน 

การเรียน 

 

-แสดงออกถึงความ  

สามารถในการคดิขั้น

สูง 

-สะทอนผลการเรียนรู

และความคิดเห็น 

ระหวางเรียนและ

ปฏิบัติงาน  

 

 

-ใหผลยอนกลบัเพ่ือ

ปรบัแกไข/พัฒนาผล 

งานใหมีความถูกตอง

แลวเขาสูกระบวน 

การประเมินผล  

-ชวยใหเกิดความเขา 

ใจและเกิดการเรียนรู

จากประสบการณนำ 

ไปสูการพัฒนาปรับ 

ปรงุและแกปญหา

ตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

-ผูเรียนไดรบัการ 

ประเมินผล 

-ผูเรียนไดสะทอนผล

การใชรูปแบบการ

สอน  

 

 

หลังจากการนำรูปแบบไปใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แลว ผูวิจัยไดนำรูปแบบการสอน TEACHER 

Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ผานการจัดการ

เรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาปรับปรุงแกไข รูปแบบที่พัฒนาและ

ปรับปรุงแกไขแลวหลังจากนำไปใชกับนักเรียน จำนวน 32 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้ 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 : งานวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดข้ันสูงของรูปแบบการสอน TEACHER Model เพื่อ

พัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรู

ที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถดานการคดิข้ันสูง กอนและหลังเรียนโดยภาพรวม 

ความสามารถดานการคดิขั้นสูง จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม 𝒙 S.D. t-test P 

คะแนนกอนเรียน 32 30 20.06 2.21 
17.07* .000 

คะแนนหลังเรียน 32 30 24.03 1.97 

*P <.05 

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดขั้นสูงของนักเรียนกอนเรียนและหลังการเรียน

โดยใชรูปแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 พบวา คาเฉลี่ยของผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 20.06 คะแนน (S.D. = 2.21) และ 24.03 

คะแนน (S.D.= 1.97) ตามลำดับ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของนักเรียน 

พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่มีตอรูปแบบการสอน TEACHER 

Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยสรางตามวิธีการของ Likert ไดผลการประเมินดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน TEACHER Model 

เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขอท่ี ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ความหมาย ลำดับที่ 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความ 

คิดและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  

4.33 0.55 เห็นดวยมาก 3 

2 ผูสอนชี้แนะและดำเนินการสอนอยางเปนลำดับขั้นตอนชัดเจน 

ทำใหผูเรียนมีความเขาใจและมีทักษะการคิดขั้นสูง 

4.37 0.49 เห็นดวยมาก 2 

3 ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรุปสาระสำคัญ และมีโอกาส

สนทนาซักถามเม่ือเกิดขอสงสัย  

4.43 0.50 เห็นดวยมาก 1 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 : งานวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน TEACHER Model 

เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตอ) 

ขอท่ี ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ความหมาย ลำดับที่ 

4 ผูเรียนไดฝกฝนการคิดข้ันสูงอยางเพียงพอเหมาะสม  4.23 0.63 เห็นดวยมาก 4 

รวมดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.34 0.54 เห็นดวยมาก 3 

ดานเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

5 ปริมาณเน้ือหาและความยากงายของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.27 0.69 เห็นดวยมาก 3 

6 เนื้อหาบทเรยีนมีความนาสนใจ ทันสมัย 4.47 0.50 เห็นดวยมาก 2 

7 มีเอกสารและสื่อประกอบที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 4.57 0.57 เห็นดวยมากทีสุ่ด 1 

รวมดานเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.40 0.59 เห็นดวยมาก 2 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 

8 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ทำใหนกัเรยีนมีความเขาใจ

มากขึ้น  

4.47 0.51 เห็นดวยมาก 2 

9  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีทำใหนักเรียนมีความสามารถ 

ดานการคดิขั้นสูงมากขึ้น  

4.37 0.56 เห็นดวยมาก 3  

10  นักเรียนคาดวาจะสามารถนำรูปแบบการสอน TEACHER 

Model ไปปรับใชกับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  

4.63 0.49 เห็นดวยมากทีสุ่ด 1  

รวมดานประโยชนท่ีไดรับ 4.49 0.52 เห็นดวยมาก 1  

รวมทุกดาน 4.41 0.56 เห็นดวยมาก  

จากตารางที่ 3 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอน TEACHER Model 

เพื่อพัฒนาการคิดข้ันสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูที่

บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (�̅� = 4.41, 

S.D. = 0.56) และเมื่อแยกรายดานเรียงลำดับตามดานที่นักเรียนใหความเห็นมากที่สุด ดังนี้ ดานประโยชนท่ีไดรับ (�̅� 

= 4.49, S.D. = 0.52) ดานเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (�̅� = 4.40, S.D. = 0.59) และดานกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน (�̅� = 4.34, S.D. = 0.54) 

จากการประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชา

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดข้ันสูงกอนและหลังเรียน 

และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

ในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการ



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 : งานวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-

เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลสรุป ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอน TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคิดข้ันสูงในวิชา

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม 

เกณฑประสิทธิผล ผลการวิจัย 

สรุปประสิทธิผลของรูปแบบ 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไปตาม

เกณฑ 

1. นักเรียนที่ เรียนตามรูปแบบการสอน 

TEACHER Model มีความสามารถดาน

การคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

หลังเรียนตามรูปแบบการสอน TEACHER 

Model นักเรียนมีความสามารถดานการ

คิดขั้นสูงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

  

4. หลังเรียนนักเรียนมีความคิดเห็นตอ 

กิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน

TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้น

สูง อยูในระดับเห็นดวยมาก  

หลังเรียนดวยรูปแบบการสอน TEACHER 

Model เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูง นักเรียน

มีความ คิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูตาม 

รูปแบบอยูในระดับเห็นดวยมาก  

  

 

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการสรุปการประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอน TEACHER Model เพื่อ

พัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูที่

บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑประสิทธิผล

ครบทกุเกณฑ 

บทที่5 สรุปผล การอภิปราย และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ดวยรูปแบบการสอน TEACHER Model ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคดิข้ันสูงในรายวิชาภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้น

มัธยม ศึกษาปที่ 5 ดวยรูปแบบการสอน TEACHER Model ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีชื่อวา “TEACHER Model” มีองคประกอบ ไดแก 1. หลักการ เนนการพัฒนาการ

คิดข้ันสูงเขากับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถคิด

อยางเปนระบบ 2. วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดข้ันสูงของผูเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 5 และ 3. กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ข้ันการคิดและประสบการณ (Thinking and 

Experience: TE)  ขั้นการปฏิบัติงานดวยความใสใจ (Attentive Action: A) ข้ันการตรวจสอบและความซื่อสัตยสุจริต 

(Checking and High Integrity: CH) และขั้นการประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and Revision: ER) โดยที่

รูปแบบการเรียนการสอน TEACHER model ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเทากับ 82.46/80.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

80/80 ท่ีกำหนดไว 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบ TEACHER Model พบวา 

2.1 การคิดขั้นสูงของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบ TEACHER Model สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model อยูในระดับ

มาก 

 

5.2 อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 

ดวยรูปแบบการสอน TEACHER Model ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1) การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model นี้เปนงานวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed 

Methods) โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ (Embedded Design) รูปแบบการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพเพียงพอตอการนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามความตองการ

จำเปนในการเสริมสรางความสามารถดานการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และรูปแบบมีประ 

สิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.46 /80.11 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอน TEACHER Model ไดพัฒนาขึ้นอยางเปน

ระบบมีการดำเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ ผูวิจัยไดคนควา ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน สภาพปจจุบัน 

ปญหาการสอน หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวของจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ นำมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ กำหนดรายละเอียดของรูปแบบ และ

เอกสารประกอบรูปแบบ สำหรับ องคประกอบของรูปแบบประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการ

สอน และเงื่อนไขของการนำรูปแบบการสอนไปใช สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ (Joyce and Weil, 

1996: 13; ทิศนา แขมมณี, 2545: 475) ที่สรุปวา รูปแบบการสอนเปนแบบแผนการดำเนินการสอนที่ไดรับการจัด

อยางเปนระบบ สัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี โดยรูปแบบการสอนตองมีทฤษฎีรองรับ หลังจากนั้นผูวิจัยไดพัฒนาราง

รูปแบบการเรียนการสอน แลวนำรางรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช (tryout) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมี

ลักษณะไมแตกตางกัน แลวหาคาประสิทธิภาพไดเทากับ 78.66/81.87 จากนั้นพิจารณาขอดีและขอจำกัดเพื่อนำมา

ปรับปรุงแกไขกอน นำรูปแบบไปใช จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบทั้งหมดนี้ ทำใหไดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพผาน

เกณฑที่กำหนด นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน รวมทั้งการวิเคราะหผูเรียนเก่ียวกับความสามารถดานการคิดขั้นสูงเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบการเรียนการสอน โดยจากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีพ้ืนความรูเดิมภาษาอังกฤษใน
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ระดับต่ำ ทั้งดานคำศัพท ดานไวยากรณ รวมถึงการตีความ และผูเรียนไมสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชดวยตนเองได

ทำใหเกิดปญหาความเขาใจ ดังนั้น ในข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ TEACHER Model ผูวิจัยจึงได

พัฒนาขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงขอเท็จจริงนี้ โดยเฉพาะในขั้นตอนการนำเสนอรูปแบบการ

สอน TEACHER Model ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนดวยตนเองนำเสนอการใชแตละขั้นใหแกนักเรียน เพ่ือให

มั่นใจวานักเรียนจะสามารถนำไปใชในการพัฒนาความสามารถดานการคิดขั้นสูงไดดวยตนเอง ดังเห็นไดจากผล

การศึกษาความสามารถดานการคิดข้ันสูงของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model สูง

กวากอนเรียน และสอดคลองกับผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน โดยเฉพาะดานประโยชนที่ไดรับ ที่ระดับความ

คิดเห็นของนักศึกษาอยูในระดับมาก โดยมีความคดิเห็นในประเด็นยอย คือ นักศึกษาคาดวาจะสามารถนำวิธีที่ไดเรยีนรู

ไปปรับใชกับการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด  

ผลจากการวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา

รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูง พบวา รูปแบบการสอน (Instructional Models) มีหลายรูปแบบควรเลือกใช

ใหเหมาะสมกับผลการเรียนรู ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู ผูวิจัยจึงนำแนวคิดของ

รูปแบบการสอนมาใช เปนแนวทางในการวางแผนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการสอนและแนวทาง การสอน

ที่เนนทักษะการคิด พบวามีแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism Theory) สรุปแนวคิด

ไดวา 1. การเรียนรู เปนกระบวนการที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง เพ่ือหาแนวทางลดความขัดแยงทางความคิดของ

ตนเอง 2. การเรียนรูขึ้นอยูกับการที่ผูเรียนใช กระบวนการทางปญญาในการจัดกระทากับขอมูลเพ่ือทาความเขาใจกับ

ประสบการณใหมที่ไดรับอยางมี ความหมาย และ 3. การมีปฏิสัมพันธทางสังคม มีบทบาทสำคัญตอการสรางความรู 

จากการศึกษา หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาขอมูล สภาพการจัดการเรียน

การสอน พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน รวมถึง วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ลวนสงผลใหรปูแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-

เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.46 /80.11 

2) จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชา

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา  

2.1) หลังเรียนดวยรูปแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงในวิชาภาษาอังกฤษ

อาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความสามารถดานการคิดข้ันสูงสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง TEACHER 

Model ท้ัง 4 ขั้นตอนเปน กระบวนการพัฒนาความสามารถดานการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) 

เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาบทอาน สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม มีการแสวงหาคาตอบและคนพบ

ขอสรุปในที่สุด 
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กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

2.2) หลังเรียนตามรูปแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงในวิชาภาษาอังกฤษ

อาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER 

Model ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ เนนใหผูเรียนได

ทำกิจกรรมการเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดใชความคิด รูสึกสนุก และทาทายในการต้ังคำถามและ

คนหาคำตอบดวยตนเอง ดานที่ผูเรียนใหเห็นดวยมากที่สุดคือ ดานประโยชนที่ไดรับ ผูเรียนเห็นวาการเรียนดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนจะสามารถนำไปใชกับเรื่องอื่น ๆ โดยผลการประเมิน ความเห็นอยูระดับเห็นดวยมากท่ีสุด และ

นักเรียนเห็นวาการเรียนดวยรูปแบบ TEACHER Model ชวยพัฒนาความสามารถดานการคิดขั้นสูง โดยผลการประเมิน 

อยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัย พบวาขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน TEACHER Model เพ่ือ

พัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูที่

บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนมีพัฒนาการการคิดข้ันสูงโดยภาพรวมสูง

กวากอนเรียน แตอยูในระดับต่ำ คือ ระดับปานกลางเทานั้น การนำรูปแบบไปใชเพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงของผูเรียน 

ผูสอนควรเติมเต็มทักษะความรูที่จำเปนในการคิดขั้นสูง เชน ทักษะการจำแนกแยกแยะ การสังเกต การฝกตั้งคำถาม

ระดับสูง รวมถึงใหสืบคนความรูเพิ่มเติมนอกเวลา เปนตน 

2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนและการบันทึกหลังการสอนของผูวิจัย พบวา ในชวงแรก 

ผูเรียนยังไมสามารถใชรูปแบบการสอน TEACHER Model ไดดีนัก เนื่องจากยังไมคุนเคยและไมมั่นใจวาใชรูปแบบได

อยางถูกตอง เชน ไมสามารถตั้งคำถาม หรือไมสามารถแสดงรายละเอียดได ดวยเหตุนี้เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ในการ

นำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ผูสอนควรใชเวลาในการสาธิตและแนะนำอยางใกลชิด  

  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อคนหาตัวแปรอ่ืนที่สงผลตอการพัฒนาการคิดข้ันสูงจากรูปแบบการสอน TEACHER 

Model เชน ระดับความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความสามารถทางภาษา หรือรูปแบบการเรียน  

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะความคิดสรางสรรค

หรือทักษะการทำงานเปนทีม 
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กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู 

ตามรูปแบบการสอน TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคดิขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 

ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บาน 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

นิยาม  

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 ที่มีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน TEACHER Model เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-

เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานการจัดการเรียนรูที่บานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 

5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการ เรียนรูและดานประโยชนที่ไดรับ  

 

วัตถุประสงค  

เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน TEACHER 

Model เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ผานการจัดการ

เรียนรูท่ีบานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

คำชี้แจง  

แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ

การเรียนการสอน TEACHER Model เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) พิจารณา

เกณฑระดับความคิดเห็น ดังนี้  

5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด  

4 หมายถึง  เห็นดวยมาก  

3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  

2 หมายถึง  เห็นดวยนอย  

1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด  

ผูวิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม โดยจะไมมีผลกระทบตอนักเรียนแตอยางใด ขอใหพิจารณาขอคำถาม

แตละขอโดยละเอียดและทำเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนเพียงชอง

เดียว 
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กลุมบริหารวิชาการโรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู 

ตามรูปแบบการสอน TEACHER Model เพื่อพัฒนาการคดิขั้นสูงในวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 

ขอท่ี ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความคดิและสราง

องคความรูไดดวยตนเอง  
     

2 ผูสอนชี้แนะและดำเนินการสอนอยางเปนลำดับข้ันตอนชัดเจนทำใหผูเรียน

มีความเขาใจและมีทักษะการคิดขั้นสูง 
     

3 ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรุปสาระสำคัญและมีโอกาสสนทนาซัก 

ถามเมื่อเกิดขอสงสัย  
     

4 ผูเรียนไดฝกฝนการคิดข้ันสูงอยางเพียงพอเหมาะสม       

ดานเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

5 ปริมาณเน้ือหาและความยากงายของกิจกรรมมีความเหมาะสม      

6 เนื้อหาบทเรยีนมีความนาสนใจ ทันสมัย      

7 มีเอกสารและสื่อประกอบที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู      

ดานประโยชนที่ไดรับ 

8 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ทำใหนกัเรยีนมีความเขาใจมากข้ึน       

9  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีทำใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด

ขั้นสูงมากข้ึน  
     

10  นักเรียนคาดวาจะสามารถนำรูปแบบการสอน TEACHER Model ไปปรบั

ใชกับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
     

 


