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กิตติกรรมประกาศ 

 การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดร.ประกิจ  แฟมไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นางดวงใจ  ชัยสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และนางสาวปัทมา  วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวย             
การกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ จึงทำให้รายงานการนิเทศแบบ PIDER เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณนายเผด็จศึก  โชติกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ดร.พาที  เกศธนากร  อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายนิวัฒน์  โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้และให้คำแนะนำ แก้ไขและให้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาและรูปเล่มรายงาน 
 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จนทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ อันพึงได้รับจากรายงานการนิ เทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ฉบับนี้ผู้รายงานขอมอบให้กับบิดา มารดา ครู
และอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทั้งหลายให้กับผู้รายงาน 
 
 
 
         นิลวรรณ  ทองเทียนชัย  
             ศึกษานิเทศก์ 
                                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
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ชื่อเรื่อง  การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ 
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้รายงาน นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

บทคัดย่อ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างคู่มือการนิเทศ
โดยใช้เอกสารการอบรมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การใช้คู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ           
การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 3) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้จากการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรม
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการนิทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เน้นทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 66 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 เล่ม 2) เอกสารประกอบการอบรมการจัด              
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลังอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด จำนวน 20 ข้อ 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด จำนวน 20 
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีความคิดเห็น 5 ระดับ 5) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ6) 
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แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. คู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลผลิต (E2) เท่ากับ 
82.66/90.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80  
 2. ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้คู่มือการนิเทศโดยใช้
เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะการคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ก่อนและหลัง
การอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  

3. ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรม              
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ การ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลผู้เรียน และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการนิทศโดยใช้เอกสารการอบรม                
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน  
 5. ผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 98.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติคิดเป็น
รอ้ยละ 97.60 และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 99.67 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  

 จากกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี้

ชี้ให้เห็นแนวโน้มว่าคนไทยจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย  และจากสภาพการณ์            

ที่โลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่พุ่งเข้าหาตัวคนไม่ว่าอยู่  ณ  ที่ใด  ทำให้คนต้องคิดและ

ตัดสินใจรวดเร็วขึ้น มีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกินกว่าจะคาดคิด  และสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก

ขึ้น (ไพฑูรย์  สินลารัตน์ และคณะ, 2554, หน้า 57)  ดังนั้นจะต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ว่า  คน (human)  และทุนมนุษย์ (human  capital )  เป็นปัจจัยการผลิต (factor  of  

production)  ตลอดจนเป็นปัจจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม (social  and  environmental  

factor)  ที่สำคัญยิ่งอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์การและประชาสังคม

นั้นๆ เพราะฉะนั้นองค์การและประชาสังคมต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและทุนมนุษย์

เพ่ือเป็นต้นทุนสำคัญสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ยั่งยืน (จอมพงค์  มงคลวนิช, 2556, หน้า 1) คนจึงเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมีแนวนโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาโดยมีแนวนโยบายการพัฒนา

ด้านการศึกษาโดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)ก็มี

หลักการสำคัญที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 

“ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่

จะบรรลุใน 5 ปี แรกโดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มี

ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในด้านของการพัฒนาคน มีเป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ มีความเป็น

พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2560, หน้า 4-5)  

 การจัดการศึกษาในอนาคต เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยที่อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัด



2 

 

การศึกษาเพ่ือปวงชนโดยต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณ์

ที่พึงประสงค์ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหลักการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้าง

รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์ สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา

ประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, หน้า 10)  

ในสังคมปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจ ำเป็นอย่างยิ่ งใน

ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ             

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และมุมมองของสังคมโลกนำมาซึ่งมิตรไมตรีและมุมมองของ

สังคมโลกนำซึ่งไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 220) 

ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญต่อคนไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

ความสำคัญของภาษาอังกฤษนั้น ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคน

ทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่ อสื่อสารกัน

โดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หนังสือคู่มือ

ทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง

พูดและเขียนเสริมเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไม่จำกัดแค่ในประเทศไทย เท่านั้น ถ้าท่านเป็น

คนหนึ่งที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ท่านคงจะไม่ปฏิเสธได้ถึงสิทธิพิเศษที่ท่านมีเหนือคนอ่ืนที่ไม่

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทำให้โลกของเรา

แคบลงไปถนัดตา ทุกวันนี้ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร หรือติดต่อกับเพ่ือนต่างชาติได้ภายในเสี้ยววินาที 

ท่านจะไม่เข้าถึงสิทธิพิเศษเหล่านี้เลย ถ้าท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียนของไทยหลายท่านอาจจะบอกว่า ประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญกับการเรียน

ภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้ว แต่ทำไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษสู้คนฟิลิปปินส์ไม่ได้เลย นั่นก็เพราะว่า

หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการของเรายังไม่ได้เน้นการพูดภาษาอังกฤษ จะเน้นแต่

หลักไวยากรณ์ คำแปล และการอ่านเพ่ือความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่

จะต้องปรับปรุงอย่างมากในระบบการเรียนภาษาอังกฤษของไทยเราคือ การเน้นการพูดออกเสียง ไม่

ว่าจะเป็นการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว การเน้นเสียงหนักเบา ซึ่งจะต้องมีสื่อช่วยสอนที่เป็น

มัลติมีเดีย คือ มีทั้งภาพ เสียง และตัวหนังสือ ให้ด้วย แทนระบบเก่าที่มีแต่ตัวหนังสือเท่านั้น ทำให้



3 

 

การออกเสียงตามคำอ่านที่เขียนในตำราหรือพจนานุกรมที่ผิดๆ แต่ถ้าเราจัดทำสื่อการเรียนการสอน

แบบมัลติมีเดีย เด็กก็จะได้ยินทั้งเสียงที่ถูกต้อง ได้เห็นภาพ และตัวหนังสือด้วย ซึ่งทำได้ไม่ยาก และ

ต้นทุนก็ไม่มาก การเรียนของเด็กก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในปัจจุบันเรื่องการคิดและการสอนคิด เป็นเรื่องที่ มีความสำคัญอย่างยิ่ งในการจัด          
การศึกษาเพ่ือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งความสำคัญของการคิดมีกำหนดไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมวด 4 มาตรา 24 กำหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์                  
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น และทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2542 : 8) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551       
ที่ได้กำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546 :13) สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิมล   ว่องวาณิช (2563 : 1) ที่กล่าวว่า ครูต้องมีทักษะ
ความสามารถหลายประการในการทำงาน เช่น ทักษะการสังเกตพฤติกรรม ทักษะการบริหารจัด                
การชั้นเรียน ทักษะการวิจัยและประเมิน ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ทักษะการจัดการเรียน
การสอน การออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อสารความรู้ การจัดกิจกรรม การสร้า ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์  มูลคำ (2549 : 22) ที่กล่าวว่า การคิด
วิเคราะห์เป็นการใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิง
เหตุผล เชิงเงื่อนไข การจัดลำดับ ความสำคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ ายคือ 5W 1H ซึ่ง
สอดคล้องกับของ Bloom ได้จำแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านการคิดตอนต้น และได้เรียบ
เรียงลำดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่ายไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ ระดับความรู้ ความ
เข้าใจ การนำไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการ
สอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจความคิด
แบบวิเคราะห์ จึงนำไปผสานเทคนิค คำถาม 5W 1H โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคำถามตามเทคนิค
ดังกล่าวบ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน เพ่ือนำไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก และเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์ 

แตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืนๆ ผู้มีความสามารถในการคิดสูง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้และ

มีการ พัฒนาชีวิตของตนให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้มีความสามารถในการคิด จึงมักได้รับการยก

ย่องให้เป็นผู้น า ในองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ การคิดมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการคิดเป็นปัจจัย

ภายในที่มีอิทธิพลต่อการ กระทำและการแสดงออกของบุคคล ดังนั้น การพัฒนาความสามารถใน   
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การคิดจึงเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของ การจัด  การศึกษาตลอดมา แต่จะทำได้มากน้อยหรือดีเพียงใด  

ก็ขึ้นกับความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ืออำนวย การนำทักษะกระบวนการคิดเข้ามา              

มีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงเป็น บทบาทและภารกิจโดยตรงที่ผู้สอนต้องคำนึง

และเห็นความสำคัญซึ่งองค์ประกอบของความสำเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน 

ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีการสอน สภาพจริงที่เป็นอยู่ของโรงเรียน ได้แก่ บริบท ปัจจัย เงื่อนไข

ความสำเร็จ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการสอนกิจกรรมฝึก กระบวนการคิดของ

ผู้เรียน การวัดและประเมินผล การนำไปใช้สู่การพัฒนาผู้เรียนวัฒนธรรมการทำงาน  ความ เชื่อ และ

ความสามารถของครู โดยมีการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน 

ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากร การนิเทศติดตามผล                        

การสร้างแรงจูงใจ แก่ครูผู้ปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน และตัวนักเรียน  

จากการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยการสังเกต       
การเยี่ยมชั้นเรียน การสอบถามและการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะ และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ           
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยังคงจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบเดิมๆ คือ ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ป้อนความรู้หรือผู้สอน ขณะที่นักเรียนมีหน้าที่เป็นผู้รับ
ความรู้เพียงอย่างเดียว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ความคิดเห็นของนักเรียนมักไม่ได้รับการให้
ความสำคัญหรือเห็นคุณค่า นักเรียนไม่ได้รับการกระตุ้นหรือไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ค้นคว้าและ
หาคำตอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียน  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ที่ผ่านมา โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 23
โรงเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.22 และปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.59  ผลการทดสอบลดลง นอกจากนี้จากการสำรวจความต้องการของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ส่วนใหญ่ระบุว่าตนเอง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจขาดทักษะ
และเทคนิคในการจัดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด และต้องการเข้ารับการอบรม
เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจและช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3, 2563: 66) 
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จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ผู้รายงานในฐานะศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงใน
การส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่กำหนดให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการ
จัดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เน้นเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ            
การคิดในการอบรมหลักสูตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือช่วยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                
มีความรู้ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และที่สำคัญคือ ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการคิด และมีพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่เหมาะสมตามตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน ความสนใจ 
ศักยภาพของนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือสร้างคู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
ที่ เน้นทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้คู่มือ               
การนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะการคิด                      
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

3. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้เอกสาร
การอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้เอกสารการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีคะแนนความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การใช้คู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ              
การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 หลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ 
 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

การรายงานครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตของการรายงาน ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 135 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ปฏิบัติการสอนใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน 
และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random Sampling) โดยมีขั้นตอน               
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 สำรวจจำนวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นระถมศึกษา
ปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบว่ามีโรงเรียนทั้งหมด
จำนวน 79 โรงเรียน และมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหมด 135 คน 

     ขั้นที่ 2 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970 : 608) เมื่อประชากรจำนวน 135 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน ดังนั้น ผู้รายงานจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการดำเนินงานครั้งนี้
จำนวน 66 คน 

     ขั้นที่  3 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster (Area) 
Random Sampling) ตามเขตพ้ืนที่ (อำเภอ) ได้แก่ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอ 
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สังขละบุรี ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ (อำเภอ) มีจำนวนโรงเรียน ดังนี้ อำเภอไทรโยค มีจำนวน 39 โรงเรียน 
อำเภอทองผาภูมิ มีจำนวน 30 โรงเรียน และอำเภอสังขละบุรี มีจำนวน 10 โรงเรียน 

     ขั้นที่  4 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling)                
จากจำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ตามเขตพ้ืนที่ (อำเภอ) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตพ้ืนที่ (อำเภอ) ดังนี้ อำเภอ
ไทรโยค จำนวน 34 โรงเรียน อำเภอทองผาภูมิ 24 โรงเรียน และอำเภอสังขละบุรี จำนวน 8 โรงเรียน 

ขั้นที่ 5 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling)     
โดยวิธีการจับฉลากครูผู้สอนภาษาอังกฤษปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการสุ่ม
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 1 คน 

     ขอบเขตด้านเนื้อหา 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิด ผู้รายงานได้จัดทำ

เป็นคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่  
          หน่วยที่ 1 พ้ืนฐานการคิด 
          หน่วยที่ 2 ทักษะการคิด 
          หน่วยที่ 3 การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          หน่วยที่ 4 การประเมินผลกระบวนการคิด 
2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
 3.2.1 ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน             
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3.2.2 ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรมเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
 3.2.3 ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3.2.4 ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการอบรมการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม                

พ.ศ. 2564 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้รายงานจึงกำหนดนิยามศัพท์ของการศึกษา ดังนี้ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หมายถึง การดำเนินการให้บุคลากรที่ปฏิบัติการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและความสามารถใน           
การการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การศึกษาเอกสารเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดที่ผู้รายงานจัดทำขึ้น 

2. การนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ          
การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 หมายถึง การนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศตามขั้นตอนในการนิเทศการศึกษาโดยผู้รายงานใช้
รปูแบบการนิเทศแบบ PIDRE ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 ขัน้ตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning) เป็นการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การนิเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด    
 ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้สิ่งที่จะทำ (Informing) เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษถึงสิ่งที่จะดำเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง มีขั้นตอน             
การดำเนินการอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing) ดำเนินการใน 3 ลักษณะคือ 

1. การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) คือ การปฏิบัติงานตาม 
ความรู้ความสามารถที่ได้รับมาจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 2 

2. การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) ทำการนิเทศและควบคุม 
คุณภาพงานให้สำเร็จตามกำหนดและมีคุณภาพสูง 

3. การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 ขั้นตอนที่  4 การสร้างขวัญและกำลังใจ (Reinforcing) โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้
กำลังใจผู้รับการนิเทศให้มีแรงจูงใจ มีความพึงพอใจ ความมั่นใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กำลังความสามารถและศักยภาพที่ตนมีอยู่  
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 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผลิตของการดำเนินงาน (Evaluating) ดำเนินการใน 3 
ลักษณะคือ การทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมของครูผู้สอน การสอบถามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด และประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวน              
การคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 

3. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรม หมายถึง ข้อคำถามท่ีครอบคลุม 
เนื้อหาเกี่ยวกับ พ้ืนฐานการคิด ทักษะการคิด การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการประเมินผล
กระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 2 ฉบับ ๆ ละ  20 ข้อ 

4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรู้สึกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม              
เพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
ทักษะการคิด ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 

5. ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีประเด็น การประเมิน 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และด้านทักษะการคิด ซึ่งวัดจากแบบ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานสร้าง
ขึ้น 

6.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการอบรม หมายถึง ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่จะใช้
พิจารณาตัดสินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ไว้เท่ากับ 80/80 

    80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้จากการทำ
แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมย่อย ๆ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งมีจำนวน 4 หน่วย ๆ ละ 10 ข้อ                   
รวมทั้งหมด 40 ข้อ 

    80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ที่ผู้ เข้ารับการอบรมทำได้จาก
แบบทดสอบหลังการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ 
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7. โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปี
การศึกษา 2563 

8. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                     
ปีการศึกษา 2563 

9. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ระดับสถานศึกษา 
 1.1 ประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 1.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับนักเรียน ความสนใจ ศักยภาพ
ของนักเรียน 
 1.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้แนวทางและตัวอย่างเครื่องมือ นวัตกรรมที่ใช้ใน 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
 1.2 ประโยชน์ต่อนักเรียน 
 1.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามศักยภาพและ 
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ของตนเอง 
 1.2.2 นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและมีความสุขในการเรียน 
 1.3 ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้สื่อนิเทศการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเป็นแนวทางในการนิเทศ
ภายใน 
 1.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนน้ทักษะกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้อง 

2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.1 ศึกษานิเทศก์ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น 
ทักษะกระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
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 2.2 สามารถนำผลการนิเทศ ติดตามท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
การจัดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครผูู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
อ่ืน ๆ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวน    
การคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 60-79 (สภาการศึกษาแห่งชาติ) 
5. นโยบาย สพฐ จากแผน สพฐ  61  
6. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7. นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
8. หลักการแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษา 

8.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
8.2 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
8.3 หลักในการนิเทศการศึกษา 
8.4 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
8.5 เทคนิคการนิเทศการศึกษา 

9. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

10. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการคิด 
10.1 ความหมาย ขอบข่ายและความสัมพันธ์ของสมองกับทักษะกระบวนการคิด 
10.2 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
10.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
10.4 บทบาทของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
10.5 การประเมินผลทักษะกระบวนการคิด  
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 11. แนวคิดเก่ียวกับเอกสารการอบรม 
                11.1 ความหมาย 
       11.2 ขอบข่าย 
                 11.3 แนวทางการจัดเอกสารการอบรม 

11.3  การหาประสิทธิภาพเอกสารการอบรม      
12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

12.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
12.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา มีจิตสำนึกของความเป็น ไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ตระหนักและรู้คุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง              
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 11 
พ.ศ .2555–2559 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน  ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 13-31) 

วิสัยทัศน์  
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวทโีลก”  
พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เทา่เทยีม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาประเทศในอนาคต  
2. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของ

ประเทศ  
3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน  
4. เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าหมายหลัก  
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา  
3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างทั่วถึง และ           

เป็นธรรม  
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนา

สังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
5. ผู้เรียนและกําลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  
 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 

การทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน  
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปีและได้รับการรับรอง

คุณภาพจาก สมศ.  
3. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
4. ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
5. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
6. ร้อยละของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเป็น

ที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทำภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน  
7. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
8. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ที่กำหนดไว้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ดังนี้  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ เรียน  ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา  
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2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ  

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งในแต่

ละยุทธศาสตร์มกีลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา

และสถานศึกษา  
จุดมุ่งหมาย  
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้รับ          
การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 

การทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน  
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง 
3. ร้อยละของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถ นำความรู้ไปใช้ใน        

การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  
4. จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ 

สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคงและผดุงเกียรติ  
5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. 
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน  
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  
     1.1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เด็กปฐมวัยทุกคน 

ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  
     1.2 ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/

ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ  
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     1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เช่น การวิจัย การทำโครงงาน เป็นต้น 

     1.4 ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและตำราเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษา ได้ด้วย
ตนเอง  

     1.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนต้นแบบทุกสาขาวิชาหลัก และทุกระดับการศึกษา เพ่ือใช้
เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน  

     1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาสมวัย  

     1.7 ปรับระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา 
     2.1 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ               

โดยการสรรหา คัดกรองคนมีจิตวิญญาณความเป็นครู คนด ีคนเกง่มาเป็นคร ู 
     2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันผลิตครูให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ                    

มีศักยภาพท้ังในการผลิตและพัฒนาคร ูรวมทั้งวิจัยและพัฒนาต่อยอดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  
     2.3 วางแผนการผลิต และพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน               

การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน  หรือ                 
ภูมปิัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นผู้สอนเพ่ิมเติม  

     2.4 เร่งรัดการผลิตครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลนให้เพียงพอ ตามความต้องการใช้ครู 
     2.5 เร่งรัดพัฒนาครูประจำการ และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิให้มีความรู้ความสามารถในวิชา           

ที่สอน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
     2.6 สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดหาทุนให้ครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

     2.7 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และลดภาระงานอ่ืนที่ไม่จำเป็นของครู และจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

     2.8 สร้างขวัญกําลังใจ  สร้างแรงจูงใจ  โดยปรับระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  ระบบ           
การประเมินวิทยฐานะ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพครู 
รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปญัหาหนี้สินของคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
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     2.9 ฟ้ืนฟูศรัทธาวิชาชีพครู ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดี ครูต้นแบบอย่างต่อเนื่อง  
     2.10 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
     2.11 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบการประกันและรับรองคุณภาพ

มาตรฐานวิชาชีพครู  
3. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
     3.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา  
     3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     3.3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทัดเทียม

ระดับสากล  
     3.4 ขยายผลโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอและจังหวัด โดยสร้างโรงเรียนเครือข่ายและ

โรงเรียนคู่พัฒนา  
     3.5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา โดยนำผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจาก สมศ. มาใช้เป็นฐานของการพัฒนา  
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษา 
     4.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมี

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     4.2 บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย  ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ศิลปะ ดนตรี 

วัฒนธรรม ศาสนา และความเป็นไทย  
     4.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง 

ปลูกฝัง เสริมสร้างความมีวินัย ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

     4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถานศึกษาใน
การบ่มเพาะ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ  

 
จุดมุ่งหมาย  
มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ใน
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ระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและกําลังแรงงานรองรับการเข้าสู่สังคมและ
ประชาคมอาเซียน  

ตัวช้ีวัด  
1. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2. สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาประเภท

จำกัดรับ ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  
3. ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทำ

ภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน  
4. จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และภาษา

ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน  
1. สร้างภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา  
     1.1 พัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มี

ความถนัดและสนใจ  
     1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

ประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เห็นความสำคัญและความจำเป็น
ของการศึกษาอาชีวศึกษา และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเข้าเรียนอาชีวศึกษา  

     1.3 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ 
       1.4 พัฒนาระบบการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการรับรองสมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

     1.5 ปรับระบบการกําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน เพ่ือจูงใจให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน  

2. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย ์พยาบาล และสาขาที่จำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ 

     2.1 เพ่ิมการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับ อุดมศึกษาในสาขาที่เป็น
ความต้องการและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

     2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เต็มศักยภาพ  
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     2.3 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนต่อในสาย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  โดยเชื่อมโยงกับ             
การจัดสรรทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

    2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็ง ด้านการเรียน   
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
     3.1 จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นสัดส่วนการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี  
     3.2 ขยายการศกึษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เน้นการฝึกงานในสถานประกอบการ  
     3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน การผลิตและพัฒนา

กำลังคนสายอาชีวศึกษา  
     3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษาได้เข้ารับ  การฝึกอบรมใน            

สถานประกอบการ  
     3.5 ขยายการจัดการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาสู่กลุ่มประชากร วัยแรงงานเพ่ิมข้ึน  
     3.6 พัฒนาหลักสูตร ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ทันสมัย 

เหมาะสมกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
4. พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคม และประชาคมอาเซียน  
     4.1 พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) 
     4.2 สร้างผู้เรียนให้มีทักษะฝีมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่  การทำงานในสถาน

ประกอบการ  
     4.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากําลังแรงงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  
     4.4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  
     4.5 พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์

ตามมาตรฐานสมรรถนะ  
     4.6 สร้างโอกาสหรือหลักประกนัการมีงานทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา โดยจัดหาแหล่งงาน 

แหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบการใหม่  
     4.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน  
5. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคนกบัองคก์ร/หน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ  



20 

 

     5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน               
การวางแผนการผลิตและการพัฒนากำลังคน  

     5.2 สร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศใน  
การจัดการศกึษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการ  

6. ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
     6.1 พัฒนาระบบการคัดกรอง สรรหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 

เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม เต็มศักยภาพ และต่อเนื่อง  
     6.2 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ  
     6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  ทั้งกับ

บุคคล องคก์รหรือหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในและต่างประเทศ  
7. ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
     7.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษาถิ่นอย่างถูกต้อง รวมทั้ง การเรียนรู้ภาษาสากล

และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  
     7.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานานาชาติ หรือหลักสูตร การจัดการเรียน                

การสอนร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาต ิ 
     7.3 พัฒนาสถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่มีศักยภาพสู ง รวมทั้ง

สถาบันการศึกษานานาชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  
     7.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบสองภาษา และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
จุดมุ่งหมาย  
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ  การให้                 

การบริการรักษาพยาบาลและเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษาและในเชิงพาณิชย์  

ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติ   

หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
2. จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์  
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

สังคมและประเทศ  
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     1.1 สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาค
ธุรกิจ สถานประกอบการกับสถาบันการศกึษา 

     1.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ  

     1.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพดา้นการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง  
     1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา และพัฒนาศูนย์

ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ  

     1.5 ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยกบัองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ครู คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาดำเนิน          

การวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  และเอกชนในการสร้าง

งานวิจัยเชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือต่อยอดเทคโนโลยี  
     2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ  
3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล

และการส่งเสริมสุขภาพ  
     3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข

ในมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้  
     4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ นำไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
     4.2 พัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการ                

หรือเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง  
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอด ถอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคคล ให้เป็นองค์ความรู้ของ

องค์กรหรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
     5.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
     5.2 สร้างเครือข่ายนักวิจัย  
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     5.3 ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ  
     5.4 กําหนดทิศทางการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่  
     5.5 สนับสนุนการนำองค์ความรู้ จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศ

หรอืต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
6. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ความรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
     6.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา  
     6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาจด

ทะเบียนคุม้ครองผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม ่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต  
จุดมุ่งหมาย  
เร่งขยายการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ/ประเภท กระจาย

โอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้                      
อย่างเหมาะสม  

ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
3. จำนวนนักเรียนพิการหรือด้อยโอกาสที่ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษา 
4. จำนวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ใน         

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได ้ 
5. จำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์  ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
6. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน  
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
     1.1 จัดตั้ง จัดหาและพัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ     

ความต้องการของผู้เรียน ทั้งทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
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     1.2 สร้างหลักประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ                  
อย่างเหมาะสม และทั่วถึง  

     1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เข้าถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบ                      
ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และเหมาะสม  

     1.4 สนับสนุนค่าใช้จา่ยและปัจจัยพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการจำเป็นสำหรับผู้เรียน  
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
     2.1 พัฒนาห้องสมุดประชาชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืนให้ทันสมัย กระจายอย่างทั่วถึง เข้าถึง

ง่าย สะดวก เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรบัประชาชนในทุกพ้ืนที่  
     2.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสมกับผู้เรียน  
     2.3 พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
     2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  
     2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟ ูสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณทีี่ดงีามของไทย 
3. พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
     3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาเข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

     3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้เป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน                 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  

     3.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

     3.4 จัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน และใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้เรียน ครูและคณาจารย์  

     3.5 รณรงค์ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค ์และ มีประสิทธิภาพ  

     3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา  

จุดมุ่งหมาย  
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มุ่งปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวใน               
การบริหารงานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่และสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ และมี 
ความเข้มแข็งรองรับการกระจายอำนาจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด  
1. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป./สพม.) และสถานศึกษา ทุกระดับ/ประเภท

ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการศึกษา  
3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้  
4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
5. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน  
6. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.1 สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้สามารถบริหารจัดการ ได้อย่างอิสระ คล่องตัว 

เป็นสถานศึกษานิติบุคคล และในระดับอุดมศึกษาพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ  
     1.2 ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษามาเป็นผู้กาํกับนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา 

นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
     1.3 ให้มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ครู เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
     1.4 ปรับปรุงกลไกการบริหาร การประสานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในแต่ละพ้ืนที่ให้

มีประสิทธิภาพ  
     1.5 ปรับปรุง แก้ไข ประกาศใช้กฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ                 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
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     2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา  
     2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ องค์กรศาสนาในการจัดการศึกษา  
     2.4 ส่งเสริมการศึกษาอิสลามศึกษา  
3. พัฒนาระบบการวางแผน งบประมาณ  ตรวจติดตามและประเมินผลการศึกษาให้ได้

มาตรฐาน  
     3.1 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาตามความจำเป็นและ

สภาพปัญหา  
     3.2 พัฒนาระบบการวางแผนอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดย ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาค

ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรวม  
     3.3 พัฒนารูปแบบการจัดทำงบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
     3.4 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ  
     3.5 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูล  
4. กระจายอำนาจการบริหารจัดการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทุกระดับ/ประเภท

การศึกษา  
     4.1 ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้

สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างอิสระ คล่องตัว  
     4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ กํากับ ดูแลมาตรฐานทางวิชาการ และเตรียม               

ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษา  
     5.1 ทบทวนระบบการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา                

ทัง้วิธีการได้มาองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและคณะกรรมการต่าง ๆ  
     5.2 สนับสนุน และมีมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือให้เอกชนเข้า

มาร่วมการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ/ประเภท  
     5.3 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
     5.4 ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา               

และการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอน งานด้านการศึกษาจากรัฐ  
     5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน ในสังคม ร่วมรับผิดชอบ

คุณภาพการศึกษา  
     5.6 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือก  
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  
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     6.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน/หน่วยงานอื่นในพืน้ที ่ 

     6.2 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง รวมทั้งการบูรณาการ                
การทำงานร่วมกัน  

     6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันจัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงของชุมชน โดยอาศัยกลไกในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี 

เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2              
ของรัฐบาล (ปี2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่3 (ปี2560 เป็นต้นไป) เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การ พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ                     
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้าน              
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปีโดยยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมุ่งเสริมกลไกการพัฒนา
ประเทศให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพื้นที่เป็นหลักและกาหนดให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา     
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แผนภาพ  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย          
มีทักษะ  ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีระบบเศรษฐกิจที่มี
โครงสร้างที่เข็มแข็งมี เสถียรภาพ แข่งขันได้ยั่งยืนมีความมั่นคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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สู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ข้ามชาติรวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท สำคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ 
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้ภาครัฐมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั่วถึงตรวจสอบได้  และ
ปราศจากคอร์รับชัน ซึ่งได้กำหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย  

การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของ                  
การพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)             
เป็นกรอบ  
ในการดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกันและนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย ของการพัฒนาประเทศให้ “ม่ันคง   มั่นคั่ง และยั่งยืน” 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  (สภาการศึกษาแห่งชาติ) 
 วัตถุประสงค์ 1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานองการพัฒนา   

◆แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา  
◆แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  
มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และ ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และรังเกียจการทุจริตต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

     ◆แนวนโยบาย 1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ยากจน อยู่ใน ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร  
     ◆แนวนโยบาย 1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ  
              ◆แนวนโยบาย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
ประกัน คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  
               ◆แนวนโยบาย 1.6 ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และ มาตรฐาน มคีุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
วัตถุประสงค์2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
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    ◆แนวนโยบาย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบัน
ศาสนาและสถาบัน สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

                 ◆แนวนโยบาย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

                 ◆แนวนโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 
และทรัพย์สิน ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์  

 

 

 วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้าง
สังคม คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

        ◆แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิม

โอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

            ◆แนวนโยบาย 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ การ
บริหาร  และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   ◆แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และ
ทุกภาค ส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  

          ◆แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษาตลอดจน  
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

                     ◆แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความ
เป็นสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุขมีการพ่ึงพาอาศัย
และเก้ือกูลกัน 
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 -2564)   



30 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

- นโยบายที่1ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
- นโยบายที่2ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
- นโยบายที่3ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- นโยบายที่4ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

 - นโยบายที่5ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- นโยบายที่6ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที2่1 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้“ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น          
การวางรากฐาน  การพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ี
มั่งค่ังมัน่คง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กันเป็นการผนึกกำลังของทุกภาค
ส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการวิจัยพัฒนาและบุคลากร
ทั้งในและระดับโลก โดยภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึน้และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบ         
การ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือSMEs  ที่มอียู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
อยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็นSmart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยน
จาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่อไปสู่High Value Services และเปลี่ยน 
จากแรงงานทักษะต่อไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคกุคามแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่21 โดยประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา        
มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จใช้แนวทาง “สานพลังประชา
รัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิดผนึกก 
าลังขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือกิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ 
“ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐพัฒนา                
คลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

กลุม่ที ่2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นา(โรงเรียนประชารัฐ)รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ

วิชาชีพ 
กลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่มSMEs 

และผู้ประกอบการใหม่(Startups) ซ่ึงแต่ละกลุ่มกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการขับเคลือ่น
นโยบายอย่างเข้มข้น 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี21  

- ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)  
- ความรู้เกี่ยวกับการเงนิเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)  
- ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)  
- ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
- ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)  

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่ 
มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบันได้แก่ 

- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
- การสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ 
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้านดังนี้ 

- ความรู้ด้านสารสนเทศ  
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
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- ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนักเรียน 
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
- การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  
- การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต(Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้(Accountability)  
- ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)   

ทักษะของคนในศตวรรษที่21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้3R x 7C  
  - 3R คือReading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 - 7C ได้แก่ 

1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)  

2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)  
3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวน

ทัศน์) 
4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็น

ทีมและภาวะผู้นา)  
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร)  
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 

 
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด 6 นโยบาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และ
ก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้ 
              1. ให้ใช้กรอบมาตรการความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการ
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จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียน
การสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
              2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดย
เน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ 
              3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วย
หลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ทั้งตามความพร้อมของแต่ละ
สถานศึกษา และแสดงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
              4. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ ขยายโครงการพิเศษด้าน
การเรียนการสอนในหลักสูตร English Program หรือ EP, Mini EP, International Program แก่ผู้ที่มี
ความสามารถทางวิชาการสูง, English Bilingual Education โดยจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะการศึกษาแบบสองภาษา พัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่
เน้นทักษะการฟังและการพูดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และให้มีการเรียนการสอนวิชาสนทนา
ภาษาอังกฤษเป็นการทั่วไป และมีการเรียนการสอนแบบเข้มข้น รวมถึงจัดให้เป็นสาระเพ่ิมเติมใน
ลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ เป็นต้น 
               5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่
เน้นการสื่อสาร 
               6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน 

 
หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับการนิเทศการศึกษา  
  

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา มีผู้ให้แนวคิดและความหมายไว้หลายท่าน  ดังนี้ 

 อายและเน็ทเซอร์ (Eye and Netzer, 1971 : 12) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาหมายถึง 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารซึ่งเก่ียวกับความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์จากการบริหารการศึกษา 

แฮริส (Harris, 1985: 10) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาหมายถึง การนิเทศเป็นสิ่ง                 
ที่บุคลากรของโรงเรียนกระทำต่อบุคลากรหรือสิ่งต่างๆ เพ่ือรักษาไว้หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน โดยมุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อกระบวนการสอนอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

กู๊ด (Good, 1973: 374) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาหมายถึง เป็นความพยายาม             
ทุกอย่างของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในการให้ความช่วยเหลือ แนะนา ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาให้ปรับปรุงวิธีสอน ช่วยพัฒนาครูให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษาให้รู้จัก
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เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์การสอน ปรับปรุงหลักสูตรและเลือกเนื้อหาสาระที่จะนำมาสอน พัฒนาและ
ปรับปรุงวิธีสอนและการประเมินผลการสอน จากความหมายแสดงให้เห็นว่า ทิศทางของการนิเทศ
การศึกษาเริ่มมจีุดเน้นในการนิเทศการเรียนการสอนมากข้ึน 

กลิกแมน (Glickman, 1990: 5) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาหมายถึง งานและหน้าที่             
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การจัดครูเข้าสอน การจัดเตรียมสื่อ                
การอำนวยความสะดวก การพัฒนาครูและการประเมินผลการเรียนการสอน 

โอลิวา และพอลาส (Oliva and Pawlas, 2001: 11-12) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษา
หมายถึง การให้บริการแก่ครูทั้งที่ป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยการให้บริการนี้เป็นการช่วยเหลือที่มี
ความชำนาญเฉพาะเพ่ือที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศจึงเน้น       
คำว่า บริการและช่วยเหลือเป็นสำคัญ 
 อดุลย์  วงศ์ก้อม (2552 : 15) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาตามที่นักการศึกษาท้ัง
ต่างประเทศและไทย เป็นแนวคิดหลัก ๆ ได้ 4 ประการ คือ 

1.  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ ในทางวิชาการในทางสร้างสรรค์และในการทำงาน
รว่มกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงการทำงานและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 

2. การนิเทศการศึกษา หมายถึง กจิกรรมบริหารที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยปรับปรุงการสอนและการทำงาน
ของครูโดยความร่วมมือช่วยเหลือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3. การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดการของเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาทุกฝ่ายในงานทุกงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

4. การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  วิธีการต่าง ๆ เช่น การให้คำแนะนำช่วยเหลือปรึกษาหารือ 
ชี้แจง ประสานงาน ตลอดจนการให้ความรู้ ให้การศึกษาอบรมแก่ครู เป็นต้น เพ่ือให้ครูได้ช่วยตัวเองใน
การปรับปรุงการสอนและการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 16) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง  
การนิเทศการศึกษาเป็นระบบหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียน
การสอน การชี้แนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
และการนิเทศการศึกษาเป็นความต้องการความสำเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพ
ของผู้เรียน 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2553 : 3) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศ หรือผู้นิเทศและผู้รับ   
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การนิเทศ หรือระหว่างเพ่ือนครู เพ่ือที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัด           
การเรียนการสอนของครู บุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ    
การนิเทศเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กำหนด 

ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  
นักวิชาการกล่าวถึงความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 
เบอร์ตนัและบรูคเนอร์ (Burton and Brueckner, 1955 อ้างถึงในปรีชา คัมภีรปกรณ์ 2549: 

96-97) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1. เป้าหมายสูงสุดของการนิเทศ คือ การส่งเสริมความเจริญเติบโตของผู้เรียนเพ่ือการนำไปสู่

การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 
2. เป้าหมายของของการนิเทศ คือ การส่งเสริมการใช้ภาวะผู้นำในการพยายามปรับปรุง

โปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดปี ทุกระดับการศึกษาภายในระบบการพัฒนา 
และจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกเนื้อหาหนึ่ง 

3. เป้าหมายในระดับต้น คือ การร่วมมือกันพัฒนาองค์ประกอบที่พึงประสงค์ในการเรียน         
การสอน ได้แก่ 

   3.1 กระบวนการนิเทศทุกวิธีจะช่วยในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 
   3.2 การนิเทศจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยา                

ที่เอ้ือต่อการเรียน 
   3.3 การนิเทศจะช่วยในการประสานและบูรณาการความพยายามและวัสดุทางการศึกษา

ทั้งหมดเพ่ือให้การศึกษาดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
   3.4 การนิเทศจะช่วยในการประสานความร่วมมือของทุกคนเพ่ือแก้ปัญหาของตนเองและคน

อ่ืน อันจะเป็นการส่งเสริมวิธีการสอนที่ถูกต้องและป้องกันปัญหาในการสอน 
  3.5 การนิเทศจะช่วยกระตุ้น และพัฒนาผู้สอนให้มีความคิดในทางสร้างสรรค์ 
บีช  และไรน์ฮาร์ทซ  (Beach and Reinhartz, 2000: 4-5) กล่ าวถึ งความมุ่ งหมายของ            

การนิเทศการศึกษา ว่าเป็นการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาและ
ความงอกงามในวิชาชีพในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและ
การพัฒนาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบที่มีพ้ืนฐานจากความไว้วางใจและการให้การสนับสนุนความพยายาม
ของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน 
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เซอร์จีโอแวนนี และสตาร์แรทท์ (Sergiovanni and Starratt, 2007: 3) กล่าวถึงความมุ่งหมาย
ของการนิเทศการศึกษาว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา โดยเพ่ิมโอกาสและความสามารถของสถานศึกษา
เพ่ือให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการส่งเสริมความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียน 

สงัด  อุทรานันท์ (2530 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2553 : 3) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของ  
การนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้  

1. การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทำงาน
ร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน               
ทางท่ีดีขึ้น  

2. การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษา มีเป้าหมายสูงสุดอยู่                
ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเหตุนี้             
การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนางาน คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีข้ึน  

3. การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นการสร้าง
การประสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกัน รับผิดชอบ
ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการทำงานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจ
ตราหรือคอยจับผิด  

4. การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ่งให้
กำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ       
การนิเทศ เนื่องจากขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลมีความตั้งใจทำงาน หากนิเทศไม่ได้
สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลสำเร็จได้ยาก  

ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการสร้างการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นิ เทศและผู้รับ      
การนิเทศในการสนับสนุนและส่งเสริมครูให้มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
การส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น  

หลักในการนิเทศการศึกษา 
เซอร์จิโอแวนนี และสตาร์แรทท์ (Sergiovanni and Starratt 1993: 29-30) กล่าวถึงหลักใน

การนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
1. การนิเทศการศึกษาต้องคำนึงถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนและการดำเนินการโดยทั่วไป 

รวมทัง้จัดให้มีความพร้อมทางวัตถุต่าง ๆ 
2. การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
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3. การนิเทศการศึกษาท่ีดีต้องอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา วิทยาศาสตร์ และความเป็น
ประชาธิปไตย 

4. การนิเทศการศึกษาที่ดีเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อาจใช้
วิธีการศึกษา ปรับปรุงและประเมินผลการผลิต 

5. การนิเทศการศึกษาท่ีดีควรเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. การนิเทศการศึกษาท่ีดีต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือ และ

จัดให้มีกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
7. การนิเทศการศึกษาท่ีดีต้องเป็นวิชาชีพ 
ฮอยและฟอร์สิธ (Hoy and Forsyth, 1986 : 3) กล่าวว่า การที่ผู้นิเทศจะดำเนินการนิเทศ              

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้นิเทศต้องมีหลักการในการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
1. ผู้นิเทศการศึกษาต้องตระหนักว่า บุคคลที่เป็นหัวใจของพัฒนาการเรียนการสอนได้คือครู 
2. ผู้นิเทศการศึกษาต้องตระหนักว่า ครูต้องการอิสรภาพที่จะพัฒนาการเรียนการสอนตามแบบ

ฉบับของตนเอง 
3. ผู้นิเทศการศึกษาต้องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูจำเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งการจัดให้มีการกระตุ้นทางปัญญาและทางวิชาชีพ 
4. ผู้นิเทศการศึกษาต้องตระหนักว่า แบบแผนการนิเทศที่ยึดติดตายตัว และการใช้การบีบ

บังคบัจะไมท่ำใหเ้กิดความสำเร็จในการพัฒนาการสอน  
5. การพัฒนาการสอนมักจะประสบความสำเร็จในสถานการณ์การทำงานแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

ไม่ใช่การแสดงออกว่าเหนือกว่า และเป็นการสนับสนุนให้ครูมีการแสวงหาความรู้และมีการทดลอง 
 สงัด อุทรานันท์ (2530 : 15 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2553 : 5) สรุปหลักในการนิเทศ
การศึกษาไว้ดังนี้ 
 หลักการที่ 1 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ การให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาในปัจจุบันกล่าวคือ คำว่า กระบวนการจะมี
ความหมายครอบคลุมถึงการทำงานเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ 
ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของการนิเทศที่ดี 
 หลักการที่ 2 การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยู่ท่ีคุณภาพของนักเรียน แต่การดำเนินงานนั้นจะ
กระทำโดยผ่านตัวกลางคือ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เป้าหมายของการนิเทศการศึกษา              
คือ คุณภาพของนักเรียนไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ ครูพึงจะได้ การที่กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาเป็น                    
การทำงานโดยผ่านตัวกลางก็คือ เป็นการทำงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ส่งผล                   
ต่อคุณภาพในการเรียนของนักเรียนในบั้นปลาย   
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 หลักการที่ 3 การนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย 
การให้ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย ในกระบวนการนิเทศการศึกษานั้นไม่ได้มองเฉพาะ
บรรยากาศแห่งการทำงานร่วมกันเท่านั้น  แต่จะหมายถึงการยอมรับซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนบทบาท
ในฐานะผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกันด้ วย ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นจาก        
การนิเทศ ไม่ว่าจะดีหรือไม่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศทุกคนจะต้องรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกันด้วย 
ดังนั้น การนิเทศแบบประชาธิปไตยจึงช่วยสร้างความร่วมมือและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้
เป็นอย่างมาก 
 อดุลย์ วงศ์ก้อม (2552 : 40) ได้สรุปแนวคิดของเบอร์ตันและบรูคเนอร์ (Burton and Bruckner, 
1997 : 11) บริกส์และจัสแมน (Briggs and Jusman 1952 : 12) อดัมและดิกกี้ (Adams and Dickey, 
1953 : 11) มารคส์และสทูปส์ (Marks  and  Stoops, 1973 : 93) เซอร์จิโอแวนนี่และสตาร์เรท 
(Sergiovanni and  Starratte, 1933 : 119) เป็นหลักการนิ เทศได้ดังนี้  หลักการประชาธิปไตย                
หลักวิทยาศาสตร์  หลักการสร้างสรรค์  หลักภาวะผู้นำและหลักการติดต่อสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการประชาธิปไตยที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  เป็นการนำเอาปรัชญาและแนวคิด เรื่อง
ประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกระบวน        
การนิเทศที่ต้องให้เกิดความช่วยเหลือกัน ยอมรับกันทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามร่วมรับผิดชอบด้วยกัน          
ในการทำงานจะร่วมกันวางแผน มิใช่เป็นการสั่งการจากผู้มีอำนาจฝ่ายเดียว กระบวนการนิเทศ
การศึกษาแบบประชาธิปไตย มิได้คำนึงถึงบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึง                  
การยอมรับบทบาทของกันและกันที่เปลี่ยนในฐานะผู้นำและผู้ตาม โดยถือหลักการดังนี้ ต้องไว้ใจซึ่งกัน
และกัน  เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องยึดวิธีการแห่งปัญญาในการตกลง
ตัดสินหรือไตร่ตรองในเรื่องท้ังปวง 

หลักวิทยาศาสตร์หลักการนิเทศเชิงวิทยาศาสตร์ที่ได้นำมาใช้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ 
ผู้นิ เทศเปลี่ยนไปคือ แทนที่ผู้นิ เทศจะแนะนำครูเรื่องวิธีการสอนโดยทั่วไปผู้นิเทศต้องค้นห าวิธี                     
ที่เหมาะสมเพ่ือให้ครูนำไปปฏิบัติหรือค้นหาวิธีที่ เหมาะสมด้วยตนเองโดยมีผู้นิเทศเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ปัจจุบันแนวคิดดัง กล่าวได้เปลี่ยนไป การนิเทศเชิงวิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นกาเน้นหนักเรื่องวิจัยและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่ องมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีขึ้น                 
เพราะหลักวิทยาศาสตร์ในการนิ เทศ คือกระบวนการค้นหาความจริง โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการนิเทศและปรับปรุงการสอน 

การนิเทศเชิงสร้างสรรค์ได้ก่อให้เกิดแนวคิดในการนิเทศหลายประการ ดังนี้ 
1. การนิเทศเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์หรือกระบวนการกลุ่ม 
2. การนิเทศเป็นการแนะแนว 
3. การนิเทศเป็นการจัดและปรับปรุงหลักสูตร 
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4. การนิเทศโดยทีมการสอน เป็นการสร้างความเป็นผู้นำในการนิเทศให้กับครูเป็นแม่แบบ             
เพ่ือพัฒนางานนิเทศของตนต่อไป 
 ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ การนิเทศเชิงสร้างสรรค์เป็นวิธีการหนึ่งทีท่ำให้คนและงานได้มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

หลักภาวะผู้นำในงานด้านการนิเทศการศึกษาก่อให้เกิดแนวคิดการนิเทศแบบภาวะผู้นำร่วมกัน 
(Cooperative Leadership) ซึ่งเป็นการนิเทศที่ เน้นให้เกิดภาวะผู้นำขึ้นในกลุ่มและใช้ภาวะผู้นำ                
ที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยใช้ภาวะผู้นำที่ทุกคนมีอยู่และที่ได้
พัฒนานั้นมาร่วมกันทำงานและความคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป นับเป็นแนวโน้มประการหนึ่งของ 
การนิเทศการศึกษาในปัจจุบัน 

หลักการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ
การศึกษาท่ีศึกษานิเทศก์จะต้องให้ความสำคัญและจะต้องสร้างให้เกิดขึ้น ไม่ใช่ในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับ
ข่าวสารเท่านั้น  แต่ในฐานะของผู้อำนวยความสะดวก นัก พัฒนา ผู้ดูแลและผู้มีส่วนร่วมในระบบ            
การติดต่อสื่อสาร 
 สรุปได้ว่า หลักการนิ เทศการศึกษาควรเน้นหลัก ความเป็นวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย         
การสร้างสรรค์ หลักภาวะผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารถูกต้องตามหลักวิชาการ และประโยชน์ที่มี                   
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง การดำเนินการในการนิเทศที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 แฮริส  (Harris 1985 : 17)  ได้กำหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษา  ไว้ดังนี้ 

ขั้นวางแผน ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์  การคาดการณ์ล่วงหน้า การกำหนดตารางงาน  
การค้นหาวิธีปฏิบัติงานและการวางโปรแกรมงาน 

ขั้นการจัดโครงการ ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดและ
วัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอำนาจตาม
หน้าที่โครงสร้างขององค์การและการพัฒนานโยบาย 

ขั้นการนำเข้าสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การจูงใจให้มีกำลังใจ            
คิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆ การสาธิต การจูงใจ ให้คำแนะนำ การสื่อสาร การกระตุ้นส่งเสริมกำลังใจ การแนะนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ และให้ความสะดวกในการทำงาน 

ขั้นการควบคุม ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล  การลงโทษ การให้โอกาส การตำหนิ การไล่ออก
และการบงัคับให้กระทำตาม 
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ขั้นประเมินผล ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัยและการวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม
ที่สำคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดและวัดผลด้วยการประเมิน                     
อย่างมีแบบแผน  มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยควบคู่กันไปด้วย 
 สงัด  อุทรานันท์ (2530 : 84 – 88 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2553 : 12) ได้เสนอกระบวน          
การนิเทศการศึกษาเรียกว่า  PIDRE  ซ่ึงม ี5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning  - P)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทำ
การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 
 ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  (Informing  -  I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้
ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะดำเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนใน         
การดำเนินการอย่างไร และจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จำเป็นทุกครั้ง
สำหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจำเป็นสำหรับงานนิเทศ              
ที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจำเป็นจะต้องทำการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน                 
ที่ถูกตอ้งอีกครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing – D)  เป็นการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
  3.1 การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ  ขั้นนี้ผู้รับการนิเทศลงมือในการปฏิบัติงานตาม
ความรู้ความสามารถท่ีได้รับมาจากการให้ความรู้ในสิ่งที่ทำ (ข้ันที่ 2) 
  3.2 การปฏิบัติงานของผู้นิเทศ  ขั้นนี้ผู้นิเทศจะทำการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้
งานสำเร็จออกมาตามเวลาและมีคุณภาพ 
 ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและกำลังใจ (Reinforcing  -  R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมกำลังใจของ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ดำเนินการไปพร้อมๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศกำลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้ 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลผลิตและกระบวนการดำเนินงาน  (Evaluating  -  E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศ
ทำการประเมินผลการดำเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลั งจากการประเมินผลการนิเทศ            
หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องทำ       
การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะทำได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับ
กรณีที่ผลงาน ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับกรณี             
การดำเนินงานเป็นไปไม่ได้ผลและ ถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะ
ได้ดำเนินการนิเทศต่อไปก็สามารถทำไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก 
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 จากขั้นตอนการปฏิบัติของทุกกระบวนการที่แสดงไว้ จะพบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษา
เป็นวงจรของการปฏิบัติงานที่ เป็นระบบตามขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถปรับปรุงแก้ ไข          
การดำเนินงานให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แต่ส่งผลให้เกิดคุณภาพตามท่ีกำหนดไว้ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2553 : 27) ได้นำเสนอกระบวนการนิเทศท่ีเป็นการปรับปรุงและพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 

1. วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
2. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 
3. นำเสนอโครงการพัฒนาและข้ันตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหารได้รับทราบเพ่ืออนุมัติการ 

ดำเนินการ 
4. ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่างๆ และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ                 
ที่น่าสนใจ 

5. จัดทำแผนการนิเทศ กำหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการณ์สอน ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ           
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ์

6. ดำเนินการตามแผนการนิเทศโดยครูและผู้นิเทศ 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรงุและพัฒนารายงานผลสำเร็จ 
กลิกแมน กอร์ดอนและรอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross, 2007 : 281) ได้เสนอ 

กระบวนการนิเทศการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การประชุมร่วมกับครู 
2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
3. การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอนและพิจารณาวางแผนการประชุมร่วม              

กับครู 
4. ประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน 
5. วิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินการ 4 ขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและควรให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นให้มาก 
 แอคคสีันและกอล (Acheson and Gall, 2003 : 90) ได้เสนอกระบวนการในการนิเทศการสอน
ไว้ 3 ขั้นตอนคือ 

1. จัดประชุมเพ่ือวางแผน โดยผู้นิเทศกับครู ผู้รับการนิเทศเพ่ือให้ครูได้มีโอกาสนำเสนอความ
ต้องการ ประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา และความมุ่งหวังที่จะพัฒนา บทบาทของผู้นิเทศใน
ขั้นตอนนี้คือ ช่วยให้ครูเข้าใจในเรื่องที่ครูสนใจ ให้ครูได้มองเห็นภาพการสอนของตนเองในปัจจุบัน 
ร่วมกันพิจารณาเทคนิคใหม่ๆ ที่ครูสนใจจะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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2. การสังเกตการสอน ต้องดำเนินการด้วยกระบวนการที่มีการวางแผน การกำหนดแนวทาง
และวิธีการสังเกตการสอนที่เหมาะสม เวลาที่จะทำการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและวิธีการให้ข้อมลู
ย้อนกลับ 

3. การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้นิเทศและครูประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ผลการสังเกต 
การสอน และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
 สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การดำเนินการในการนิเทศอย่างมีแบบแผน
และเป็นขั้นตอน เพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และมี
ความเหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งจากกระบวนการนิเทศการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น  

ผู้รายงานได้นำกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  ของสงัด อุทรานันท์ มาใช้ในการนิเทศครั้งนี้  
ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1   วางแผนการนิเทศ  
 ขั้นที่ 2   ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน   
 ขั้นที่ 3   การปฏิบัติงาน  
 ขั้นที่ 4  การสร้างขวัญและกำลังใจ 
 ขั้นที่ 5  การประเมินผลผลิตและกระบวนการดำเนินงาน   
 

เทคนิคการนิเทศการศึกษา  
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2553 : 37) ได้กำหนดกิจกรรมที่ใช้ใน 
การนิเทศ ไว้ดังนี้ 

การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศพบและสังเกตการณ์ทำงานของครูในชั้นเรียน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์  

1.  สำรวจความต้องการของครู   
2.  ศึกษาปัญหาของครู   
3.  ประเมินผลการสอนของครู  
4.  กระตุ้นให้ครูปรับปรุงการสอน   
5. ให้คำปรึกษาแนะนำกับครู 
การสาธิตการสอน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นเทคนิควิธีการปฏิบัติการนิเทศที่มุ่งให้ผู้ดูได้เห็น            

การดำเนินการคล้ายสถานการณ์จริง  โดยนำคณะครูไปชมการสาธิตการสอนในหรือนอกโรงเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังนี้   

1.  เพ่ือให้ดูการสาธิตการสอน  นำประโยชน์ที่ได้จากการไปชมการสาธิตการสอนมาปรับปรุง
การเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง   
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2.  เพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับผู้สาธิตการสอน   
3.  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สาธิตการสอนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันโดยการยกย่องชมเชย 

การระดมความคิด เป็นการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อมูลใหม่ ๆ                
จากสมาชิกของที่ประชุม เพ่ือค้นหาปัญหา ข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มต่าง ๆ ในการพัฒนางาน        
ซึ่งอาจจะเป็นเทคนคิในการปฏิบัติการนิเทศได้  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้   

1. ประธานหรือผู้ดำเนินการต้องสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ให้สมาชิกมีความรู้สึกอิสระที่จะ
เสนอความคิดเห็นได้   

2. ผู้ดำเนินการเสนอประเด็นพิจารณาให้สมาชิกทราบหรือตั้งคำถามให้ช่วยกันตอบ   
3. ใหส้มาชิกตอบคำถามครอบคลุมตามที่ต้องการ   
4. รวบรวมจัดกลุ่มคำตอบหรือข้อเสนอที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันและตัดข้อที่ไม่จำเป็นออก   

โดยไม่ให้กระทบความรู้สึกของผู้เสนอ   
5. นำข้อเสนอหรือคำตอบไปใช้ตามที่ต้องการการประชุม หมายถึง การเน้นให้ผู้เข้าประชุมมี

ความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างแท้จริงรวมถึงการประชุมปรึกษาหารือ 
ชี้แจง สั่งการหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้                 
ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยสามารถนำไปพัฒนางานให้มีคุณภาพขึ้น การประชุมจึงเป็น
เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติการนิเทศการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสาร
ให้ผู้รับการนิเทศไปศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้แก่คณะครู โดยมีวัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจากเอกสารทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน  

2. เพื่อเป็นการเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศสนใจศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียม
ตัวไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น 

การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง  การประชุมครูหรือกลุ่มผู้สนใจในเรื่องราว ข่าวสารเดียวกัน  
โดยกำหนดให้มีผู้สนทนาในเรื่องที่กลุ่มสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์   

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการแก่คณะครูในโรงเรียน  
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
การให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  ซึ่งอาจกระทำได้

หลายวิธี แต่ในข้อเสนอแนะนี้  เป็นเทคนิคการนิเทศแบบโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากร  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงขึ้น  ขั้นตอนการนิเทศแบบโค้ช
ชิ่ง มี 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ชมเชย C-Compliment ขั้นที่ 2 สอบถาม Q-Question ขั้นที่ 3 แก้ไข C-Correct  
ขั้นที่ 4 สาธิต  D-Demonstrate    
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การจัดนิทรรศการ  เป็นการนำความรู้  ข่าวสาร  ผลงาน  มาจัดแสดงเพ่ือนำเสนอเป็นความรู้
หรือประชาสัมพันธ์  การดำเนินงานแก่บุคคลทั่วไป  ในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1. เพ่ือให้คณะครู ผู้ชมนิทรรศการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการทำ การใช้สื่อต่าง ๆ ในรูปแบบ 
กระบวนการ เทคนิค วิธีการต่างๆ    

2. เพ่ือกระตุ้นให้คณะครูเกิดการพัฒนาตนเอง  
การอบรม หมายถงึ การให้ครูได้เข้าศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาชีพ ส่วน 
การสัมมนา  หมายถึง  การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจร่วมกัน

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูมีการตื่นตัวทางวิชาการและนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการอบรมสัมมนา
ไปใช้พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเพ่ือสรุปความคิดเห็นหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

  การศึกษาดูงาน  เป็นการพาบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาค้นคว้า  และเพ่ิมพูนประสบการณ์
ในสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนและพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดให้บุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน
มาสังเกตพฤติกรรมของครูในขณะทำการสอน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือปรับปรุง         
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกตการสอนของผู้นิเทศ 

 
 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
สุมน อมรวิวัฒน์ (2545 : 217) กล่าวว่า การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เป็นการชี้แนะและช่วยเหลือ

ด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพ่ือนครดู้วยกัน มีหลักการนิเทศที่เน้นประเด็นสำคัญ 4 ประการ คือ  
1. การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพ่ือให้เพ่ือนครูยอมรับและเกิดความสนใจที่จะ

ใฝ่รู้ที่ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้  
2. การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นสามารถปฏิบัติและทำได้จริง ๆ และเพ่ือนครูสามารถนารูปแบบไปประยุกต์ในชั้น
เรียนได้  

3. การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ 
มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน  

4. การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพ่ือนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป  

จุดประสงค์ของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร (สุมน อมรวิวัฒน์, 2545 : 217-220) 
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จุดประสงค์ของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย         
การเปิดใจ การให้ใจ การร่วมใจ ตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพ และเงื่อนไขที่ไม่เน้นปริมาณงานแต่เน้นคุณภาพ  

การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศนั้น เป็นการนิเทศที่มุ่งการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนา
เอกสารและผลงาน จริงอยู่ผลงานและเอกสารเป็นร่องรอยของการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องมี แต่ขอให้มี
สาระมากกว่าข้อมูลย่อย ๆ ไม่ใช่รายงานที่น่าเบื่อ เริ่มต้นด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
และต่อด้วยหัวข้อตามแบบฟอร์มที่คัดลอกต่อๆ กันมา อ่านแล้วน่าเบื่อเป็นกำลัง ท่านบอกมาเลยว่าท่าน
พัฒนาครูได้อย่างไร ท่านพัฒนานักเรียน พัฒนาคนได้อย่างไร การนิเทศทางการศึกษาที่เป็นการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร จึงเป็นการพัฒนาครูในลักษณะของ INN ซึ่งเป็นสูตรของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ประเวศ วะสี คือ Information/ Node/ Network 

1. การพัฒนา Information คือพัฒนาความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้แก่ครูของเรา 
2. การสร้าง Node คือจุดที่จะกระจายความรู้ความสามารถต่อจากเรา ในโรงเรียนของท่าน 

เองต้องมี Node ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน เช่น กลุ่มครูที่ชำนาญในเรื่องต่าง ๆ พร้อมที่จะกระจาย
การปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียนต่อไป 

3. การสร้าง Network คือ การขยายเครือข่ายของเราออกไปให้มาก ถ้าเราใช้สูตร INN ของ 
คุณหมอประเวศ ก็จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่รวมศูนย์อยู่ท่ีตัวท่าน แต่กระจายลักษณะการนิเทศ
ออกไปสู่กลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนและครอบคลุมครูทั้งโรงเรียน 

สรุปได้ว่า การนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแบบพ่ีเลี้ยง หรือจะเน้น       
การเป็นเพ่ือนมากกว่าการเป็นผู้เหนือกว่าหรือต่ำกว่า การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศจึงเป็นการนิเทศ
ที่มุ่งการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาเอกสารและผลงาน ผู้รายงานได้นำเทคนิคการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร มาใช้ในการนิเทศครั้งนี้ร่วมกับกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท์ 
เนื่องจากทั้งกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรมีหลักการสำคัญท่ีสอดรับกัน
นั้น คือ การนิเทศที่มุ่งเน้นความปลอดโปร่ง ไม่บีบคั้น เน้นความมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความเข้าใจ 
และการเสนอแนะแนวทางท่ีถูกต้องด้วยการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  
  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก

และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

สาระสำคัญดังนี้ 
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ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง

เหมาะสม 

ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง

ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป้นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1 ภาษาการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มทีักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน  ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย

การพูดและการเขียน 

สาระที ่2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศ 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ

เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ 

และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตาม

ความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 

- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและ

คำขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนบอก

ความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล 

สัตว์ และสิ่งของตามท่ีฟังหรืออ่าน 
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- พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและ

คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

- บอกความแตกต่ างของเสียงตัว อั กษร คำ กลุ่ มคำ และประโยคง่ายๆ ของ

ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

- บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

- ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

- มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวง

คำศัพท์ประมาณ 300-450 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

- ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ใน

การสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค 

ข้อความนิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตาม

ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและ

อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

- พูด/เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ 

พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ ตัว 

พูด/เขยีน แสดงความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

- พูด/เขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง 

แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้

ตัว 
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- ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

- บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับ

ของไทย 

- ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

- มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็น

รูปธรรมและนามธรรม) 

- ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตาม

บริบทต่างๆ 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง

ข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักอ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง  

ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท

ต่างๆ พรอ้มทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

- สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว 

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง คำชี้แนะ และ

คำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอแนะให้ความช่วยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
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เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย

ความรู้สึกปละความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ 

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

- พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น

ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการ

วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

- เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

- เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค

ชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ

และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

- ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก

แหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์ จำลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

- มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 

สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คำ 

(คำศัพทท์ี่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 
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- ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตาม

บริบทต่างๆในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟัง

และอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตาม

หลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน

จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่

เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

- สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 

สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือก

และใช้คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย และให้คำแนะนำ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอแนะให้

ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง

อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ

แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี

เหตุผล 

- พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ

ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 

กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและ

สถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 

และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
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- อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ

พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือน

และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้

อย่างมีเหตุผล 

- ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอ้มูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์ จำลองที่ เกิด ขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล

ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เผยแพร่/

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

- มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง

และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง

ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภานในวงคำศัพท์ประมาณ 

3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

- ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา 

ทั้งนี้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการคิด 
 

การคิดเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่มีประสิทธิภาพ  ส่วนหนึ่งมาจากการฝึกฝน 
เช่นเดียวกับการป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปในสมองเพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น แต่การฝึกสมองให้
สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เรื่องของการจำอย่างเดียว เพราะถึงแม้การจำจะเป็นสิ่ง  
ที่จำเป็น เป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์แต่ก็เป็นเพียงขั้นพ้ืนฐานของสมองที่จะต้องมีการจำความรู้           
เพ่ือนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป บางครั้งการจำไม่ได้ทำให้เกิดการเรียนรู้ แต่อาจไปสกัดกั้นการทำ                
ความเข้าใจเนื้อหาของความรู้ ความจริงแล้วการฝึกให้สมองสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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เป็นเรื่อง  ของการคิด เพราะถ้าหากสมองคิดเป็นก็เรียกได้ว่าคน ๆ นั้นเป็นคนที่มีศักยภาพมี
ประสิทธิภาพ การคิดเป็นการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดการเรียนรู้
หรือจัดสิ่งกระตุ้นให้มากพอที่สมองจะได้ฝึกคิด การคิดสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ 
           รูปแบบการเรียนรู้ปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรุกนั้นคือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ ใฝ่รู้ รู้จักคิดตั้งคำถามและคิดค้นหาคำตอบ ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิดวิเคราะห์และ
หาข้อสรุป และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้เรียนฝึกฝน
การคิดคือมีทักษะการคิด ลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นผลมาจากนักการศึกษาในปัจจุบันได้นำเอา
ความรู้ ในเรื่องการคิดและการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและทางชีววิทยามาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา การคิด
ของเด็กในชั้นเรียนเพ่ือเป็นทักษะพ้ืนฐานสำคัญที่ใช้ในการเรียน รู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 
ทิศนา แขมมณ ีและคณะ (2540 : 24) 
 

ความหมาย ขอบข่ายและความสัมพันธ์ของสมองกับทักษะกระบวนการคิด 
สมองกับการคิด 

          สมองของเด็กเรียนรู้มากกว่าสมองของผู้ใหญ่เป็นพันๆ เท่า เด็กเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะ 
สิ่งที่เข้ามาปะทะล้วนเป็นข้อมูลเข้าไปกระตุ้นสมองเด็กทำให้เซลล์ต่างๆ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเส้นใย
สมองและจุดเชื่อมต่อต่างๆ อย่างมากมายซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น สมองจะ 
ทำหน้าที่นี้ไปจนถึงอายุ 10 ปี จากนั้นสมองจะเริ่มขจัดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทิ้งไปเพ่ือให้ 
ส่วนที่เหลือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
          สมองประกอบด้วย เซลล์สมองจำนวนกว่า 1 แสนล้านเซลล์  ลักษณะของเซลล์สมอง แต่ละ
เซลล์จะมีส่วนที่ยื่นออกไปเป็นเส้นใยสมองแตกแขนงออกมามากมายเป็นพัน ๆ เส้นใยและเชื่อมโยง           
ต่อกับเซลล์สมองอ่ืน ๆ เส้นใยสมองเหล่านี้ เรียกว่า แอกซอน (Axon) และเดนไดรท์ (Dendrite)                    
จุดเชื่อมต่อระหว่างแอกซอนและเดนไดรท์ เรียกว่า ซีนแนปส์ (Synapses) เส้นใยสมองแอกซอน                 
ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระแสประสาทไปยังเซลล์สมองที่อยู่ถัดไป ซึ่งเซลล์สมองบางตัวอาจมีเส้นใยสมอง
แอกซอนสั้นเพ่ือติดต่อกับเซลล์สมองตัวถัดไปที่อยู่ชิดกันแต่บางตัวก็มีเส้นใยสมองแอกซอนยาว                
เพ่ือเชื่อมต่อกับเซลล์สมองตัวถัดไปที่อยู่ห่างออกไป ส่วนเส้นใยสมองเดนไดรท์เป็นเส้นใยสมองที่ยื่น
ออกไป อีกทางหนึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณกระแสประสาทจากเซลล์สมองข้างเคียงเป็นส่วนที่เชื่อมติดต่อ
กับเซลล์สมองตัวอ่ืนๆ เซลล์สมองและเส้นใยสมองเหล่านี้จะมีจุดเชื่อมต่อหรือ ซีนแนปส์ (Synapses) 
เชื่อมโยงติดต่อถึงกันเปรียบเสมือนกับการเชื่อมโยงติดต่อกันของสายโทรศัพท์ตามเมืองต่าง ๆ นั้นเอง  
           จากการทำงานของเซลล์สมองในส่วนต่าง ๆ ทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ สามารถเก็บ
เกี่ยวข้อมูลรอบตัวและสร้างความรู้ขึ้นมาได้นั้นคือ เกิดการคิดกระบวนการคิด และความคิดขึ้นในสมอง 
หลังเกิดความคิดก็มีการคิดค้นและมีผลผลิตเกิดขึ้น ยิ่งถ้าเด็กมีการใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้และการคิด
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มากเท่าไร ก็จะทำให้เซลล์สมองสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองใหม่ ๆ แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิ่งขึ้น 
ทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไปเพ่ิมขนาดของเซลล์สมองจำนวนเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อระหว่าง
เซลล์สมอง   
           สมองมีหลายส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานประสานกัน เช่นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เก่ียวกับ
ความจำและรับรู้การเคลื่อนไหว สี รูปร่างเป็นต้น หลายส่วนทำหน้าที่ประสานกันเพ่ือรับรู้เหตุการณ์
หนึ่ง เช่น การมองเห็นลูกเทนนิสลอยเข้ามา สมองส่วนที่รับรู้การเคลื่อนไหว สี และรูปร่างสมองจะอยู่ใน
ตำแหน่งแยกห่างจากกันในสมองแต่สมองทำงานร่วมกันเพ่ือให้เรามองเห็นภาพได้ จากนั้นสมองหลาย
ส่วนทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงให้เราเรียนรู้และคิดว่าคืออะไร เป็นอย่างไร ทำไม ถึงเป็นเช่นนั้น สมอง
สามารถเรียนรู้กับสถานการณ์หลาย ๆ แบบพร้อม ๆ กันโดยการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น สมองสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกันได้ การทำเช่นนี้ได้เป็นเพราะระบบ
การทำงานของสมองที่ซับซ้อน มีหลายชั้นหลายระดับและทำงานเชื่อมโยงกันเนื่องจากมีเครือข่ายใน
สมองเชื่อมโยงเซลล์สมองถึงกันหมด เครือข่ายเส้นใยสมองเหล่านี้เมื่อถูกสร้างขึ้นแล้ว  ดูเหมือนว่าจะอยู่
ไปอีกนานไม่มีสิ้นสุด ช่วยให้สมองสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งในส่วนย่อยและส่วนรวม สามารถคิด
ค้นหาความหมาย  คิดหาคำตอบให้กับคำถามต่าง ๆ ของการเรียนรู้และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ออกมา
ได้อีกด้วย  
           นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า ความเครียดขัดขวางการคิดและการเรียนรู้  เด็กที่ เกิด
ความเครียดจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเด็กที่ได้รับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจทำให้เกิด
ความหวาดกลัว เครียด บรรยากาศการเรียนรู้ไม่มีความสุข คับข้องใจ ครูอารมณ์เสีย ครูอารมณ์                  
ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ครูดุ ขณะที่เด็กเกิดความเครียด สารเคมีทั้งร่างกายปล่อยออกมาจะไป
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง ทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียด เรียกว่าคอร์ติโซล 
(Cortisol) จะทำลายสมองโดยเฉพาะสมองส่วนคอร์เท็กซ์หรือพ้ืนผิวสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด 
ความฉลาดกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหรือสมองส่วนที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับอารมณ์และความจำ                     
ซึ่งความเครียดทำให้สมองส่วนนี้เล็กลง เด็กที่ได้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลาหรือพบความเครียด               
ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ ส่งผลต่อการขาดความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะ
เด็กมีสมองพร้อมที่จะเรียนได้แต่ถูกทำลายเพราะความเครียดทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ได้หายไป
ตลอดชีวิต 

กรอบความคิดของ “การคิด” 
จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการคิด พบว่า มีคำ ที่แสดงถึงลักษณะของการคิดและคำ                   

ที่เก่ียวข้องกับการใช้ความคิดเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น 
การสังเกต   คิดผิด-คิดถูก   กระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ 
การเปรียบเทียบ   คิดสั้น-คิดยาว/คิดไกล  กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
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การตั้งคำ ถาม   คิดแคบ-คิดกว้าง  กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การแปลความหมาย  คิดรอบคอบ คิดทบทวน  กระบวนการตัดสินใจ 
การตีความ   คิดคล่อง คิดไว   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การขยายความ   คิดอย่างมีเหตุผล  กระบวนการศึกษาวิจัย 
การอ้างอิง   คิดหลากหลาย   กระบวนการปฏิบัติ 
การคาดคะเน   คิดละเอียดลออ   
การสรุป   คิดเป็น 
การสร้าง 
จะเห็นไดว้่าคำต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการคดิจำนวนมากนั้น สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
กลุ่มที่ 1 เป็นคำที่แสดงออกถึงการกระทำหรือพฤติกรรมซึ่งต้องใช้ความคิด เช่น การสังเกต  

การเปรียบเทียบ การจำแนกแยกแยะ การขยายความ  การแปลความ  การตีความ การจัดกลุ่ม/
หมวดหมู่ การสรุป ฯลฯ คำต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีคำว่า“คิด” อยู่ แต่ก็มีความหมาย
ของการคิดอยู่ในตัว คำในกลุ่มนี้มีลักษณะของพฤติกรรม/การกระทำที่ชัดเจนหรือค่อนข้างชัดเจนหรือ
เป็นที่เข้าใจตรงกันซึ่งหากบุคคลสามารถทำได้อย่างชำนาญก็จะเรียกกันว่า ทักษะ 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540 : 24) จึงเรียกชื่อคำกลุ่มนี้ว่า ทักษะการคิด ทักษะการคิด             
แต่ละทักษะจะประกอบไปด้วยพฤติกรรมหรือการกระทำย่อยๆ มากบ้าง น้อยบ้าง และมักจะมี           
การจัดลำดับของการกระทำเหล่านั้นดังนั้นทักษะการคิดจึงเป็นความสามารถของบุคคลในการแสดง
พฤติกรรมการคิดซึ่งประกอบไปด้วยการกระทำย่อยๆ ที่เป็นไปตามลำดับเพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรม        
การคิดนั้น ๆ  การคิดในระดับทักษะมักบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการคิดได้ค่อนข้างชัดเจน  ทักษะการคิดนี้มี              
3 ระดับ คือ  

ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Thinking Skills)  
ทักษะการคิดที่เป็นแกนสำคัญ(Core Thinking Skills)  
และทักษะการคิดชั้นสูง (Higher-Ordered Thinking Skills) มักจะประกอบไปด้วยการกระทำ

ย่อย ๆ และมีขั้นตอนของการกระทำท่ีมากกว่าทักษะการคิดข้ันต้น ๆ 
กลุ่มที่ 2 เป็นคำที่แสดงลักษณะของการคิด ซึ่งใช้ในลักษณะเป็นคำวิเศษณ์ เช่น คิดกว้าง คิดถูก 

คิดคล่อง คิดรอบคอบ ซึ่งคำไม่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระทำโดยตรงแต่สามารถแปลความ
ไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทำ ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการรวมกัน  เช่น คิดคล่อง                  
มีความหมายถึงพฤติกรรมการบอกความคิดได้จำนวนมาก และในเวลาที่รวดเร็ว คิดหลากหลายมี                
ความหมายถึงพฤติกรรมการสามารถบอกความคิดท่ีมีลักษณะ/รูปแบบ/ประเภทที่หลากหลายคำ  

ทิศนา แขมมณีและคณะ (2540 : 25) จึงเรียกว่า ลักษณะการคิด ซึ่งหมายถึง การคิดที่มี
ลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการคิดนั้น ๆ ซ่ึงลักษณะดังกล่าว ไม่ได้บ่งชี้ถึงพฤติกรรมหรือ  
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การกระทำที่ชัดเจน ต้องอาศัยการแปลความและตีความไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เมื่อประกอบกันเป็น 
ลำดับขั้นตอนแล้วจะช่วยให้เกิดเป็นลักษณะการคิดนั้น ๆ 

กลุ่มที่ 3 เป็นคำที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ 
ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการคิดนั้น ๆ และในกระบวนการแต่ละขั้นตอนจะต้องอาศัยทักษะ
การคิดและลักษณะการคิดที่จำเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น กระบวนการคิดเหล่านี้มีวัตถุประสงค์
เฉพาะที่แตกต่างกันและต้องอาศัยความสามารถทางการคิดต่าง ๆ หลายประการมาช่วยให้แต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการสัมฤทธิ์ผล การคิดที่ต้องอาศัยพฤติกรรมหรือการกระทำหรือทักษะจำนวนมาก 

 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540 : 25) จัดให้อยู่ในกลุ่มของกระบวนการคิด เช่น กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองพิจารณามาอย่างดีแล้ว 
กระบวนการคิดจึงประกอบไปด้วยขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองข้อมูล  ในขณะที่กระบวน             
การแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือกระบวนการคิดริ เริ่มสร้างสรรค์                     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลงานที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม 

อันที่จริงแล้ว ทั้งทกัษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด เมื่อวิเคราะห์ละเอียดลงไป
แล้ว จะเห็นว่ามีลักษณะร่วมกันคือ ประกอบไปด้วยพฤติกรรมหรือการกระทำย่อย ๆ หลายพฤติกรรม 
และมีการเรียงลำดับพฤติกรรมเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปสู่วัตถุประสงค์ หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ ได้ว่ามี
ลักษณะเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงความชัดเจนของคำ และ
ปริมาณและความซับซ้อนของพฤติกรรมหรือการกระทำ ซึ่งหากจะจัดลำดับโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว
สามารถจัดได้ว่าทักษะการคิด เป็นการคิดในระดับพ้ืนฐาน ลักษณะการคิดเป็นการคิดในระดับกลาง 
และกระบวนการคดิเป็นการคิดในระดับสูง 

 
 
ความหมายของทักษะกระบวนการคิด  
ความหมายของทักษะกระบวนการคิด ได้มีผู้ให้ความหมายของการคิดไว้แตกต่างกันดังนี้  
ไอแซงและคน อ่ืน  ๆ  (Eysenck and other 1972: 317) ได้ ให้ ความหมายของทั กษะ

กระบวนการคิดว่าหมายถึง การจัดระบบของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของต่าง ๆ และการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพหรือตัวแทนของวัตถุสิ่งของนั้น 

บูรเนอร์ และคณะ (Bruner. Et, al. 1965) และทาบา (Taba. 1965) ได้ให้ความหมายของ
ทักษะกระบวนการคิดว่าหมายถึง การคิดเป็นกระบวนการที่ ใช้ ในการสร้างแนวคิดรอบยอด                        
ด้วย การจำแนกความแตกต่างการจัดกลุ่มและกำหนดเรียกชื่อ  ข้อความจริงที่ ได้รับและเป็น
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กระบวนการที่ใช้ในการแปล ความหมายข้อมูล รวมถึงการสรุปอ้างอิงด้วยการจำแนกรายละเอียด                 
การเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับและนำกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2544 : 171) ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการคิดว่าหมายถึง 
กิจกรรมทางสมองหรือความสามารถทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นนามธรรมที่มีลักษณะซับซ้อน            
ไม่สามารถมองเห็น ไม่สามารถสังเกต สัมผัส วัดได้โดยตรง ต้องอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติมาช่วยใน              
การวัด 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 251) ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการคิดว่าหมายถึง 
ความสามารถในการคิดลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดท่ีสลับซับซ้อน  

วนิช สุธารัตน์ (2547 : 24) ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการคิดว่าหมายถึง การแสดง
ถึงการกระทำ วิธีการหรือกรรมวิธีที่เกิดจากการทำหน้าที่ของจิตใจในเรื่องต่าง  ๆ ที่มีการกระทำเป็น
ขัน้ตอนอย่างชัดเจน 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 18) ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการคิดว่าหมายถึง กระบวนการ
หรือความสามารถทางสมองของมนุษย์ในการคิดและพยายามค้นหาคำตอบอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่แฝงอยู่
ในจิตใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ 
             จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของเด็กปฐมวัยในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ หรือระหว่างภาพหรือตัวแทน
ของวัตถุสิ่งของนั้น ๆ เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่ต้องอาศัยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา 

ทักษะการคิดอาจจัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 
 1.  ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Skills) ได้แก่ ทักษะการสื่อความหมาย (Communication  
Skills) 
 2.  ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core General Thinking Skills) 
 3.  ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่สลับซับซ้อน (Higher Order or More 
Complexed Thinking Skills) 
 1.  ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นต่อ                
การคิดระดับสูงขึ้นหรือซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคนจำเป็นต้องใช้
ในการสื่อสารความคิดของตน 
   ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึง
ความคิดของผู้อ่ืนเข้ามาเพ่ือรับรู้ ตีความแล้ว/จดจำ และเมื่อต้องการที่จะระลึกถึงเพ่ือนำมาเรียบเรียง
และถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผู้อ่ืน โดยแปลความคิดให้อยู่ในรูปของภาษาต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อความ 
คำพูด ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่นี้จะมุ่งกล่าวถึงการรับและถ่ายทอดความคิดด้วยภาษา ข้อความ 



58 

 

คำพูด ซึ่งนิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในการเรียนในระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมายที่สำคัญๆ              
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากมีหลายทักษะ  
ตารางท่ี 2.3 ทักษะการสื่อความหมายที่สำคัญและทักษะย่อย 
 

ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะย่อย 
1.  การฟัง (Listening) 1.1 การแยกแยะความแตกต่างของสิ่งที่ฟังได้ 

1.2 การจดจำสิ่งที่ได้ยินมาได้ เสียง  คำ ข้อความ 
1.3 การจดจำข้อความที่มีความหมายได้ : คำศัพท์ ข้อความ เรื่องราว 
1.4 การเข้าใจเรื่องราวที่ฟัง เหตุการณ์และ/หรือรายละเอียดที่เล่าตรง ๆ 
1.5 การเข้าใจความหมายที่สื่อผ่านน้ำเสียง สีหน้า ท่าทางและลีลา               
การเล่าของผู้พูด 
1.6 การไวต่ออารมณ์หรือความสะเทือนใจที่ปรากฏในการพูดหรือสิ่ง           
ที่พูด 
1.7 การประเมินความถูกต้อง น่าเชื่อถือและ/หรือคุณค่าของสิ่งที่ฟัง 
รวมทั้งความคิดหรือเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้พูด 
     - มีเหตุผลหนักแน่น เพียงพอ ประกอบการประเมิน 
     - มีความเป็นกลาง ไมใ่ช้อคตหิรือฉันทาคติ    
     - มีการเปิดกว้างรับข้อมูลที่ต่างไปจากความเชื่อของตนเอง 

 

 

 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะย่อย 
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2. การอ่าน (Reading) 2.1 การบอกเนื้อหาสาระและรายละเอียดจากภาพได้ 
2.2 การอ่านประสมคำได้: อักษร พยางค์ คำ ประโยค 
2.3 การอ่านโดยอาศัยสิ่งชี้แนะ เช่น ภาพประกอบหรือบริบทได้ 
2.4 การจดจำสิ่งที่อ่านได้ คำศัพท์ ข้อความ เรื่องราว 
2.5 การเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน (ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการบอก) 
2.6 การใช้ประโยชน์จากวิธีนำเสนอ เช่น ย่อหน้า เครื่องหมายต่าง ๆ          
การพิมพ์ตัวหนา ตัวเอน การขีดเส้นใต้ การตีกรอบ เป็นต้น ในการ
ทำความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน 
2.7 การไวต่ออารมณ์หรือความสะเทือนใจที่ปรากฏในข้อความท่ีเป็น
บทอ่าน 
2.8 การประเมินความถูกต้อง น่าเชื่อถือและ/หรือคุณค่าของสิ่งที่
อ่าน 
- มีเหตุผลหนักแน่น เพียงพอ ประกอบการประเมิน 
- มีความเป็นกลาง ไม่ใช้อคติหรือฉันทาคติ 
- มีการเปิดกว้างรับข้อมูลที่ต่างไปจากความเชื่อของตนเอง รวมทั้ง
ความคดิหรือเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้เขียน 

3. ทักษะการรับรู้ 
(Perceiving) 

3.1 การรู้ตัวว่ามีสิ่งเร้าเข้ามาสู่ประสาทสัมผัสของตน 
3.2 การเลือกว่าควรจดจ่อกับสิ่งเร้าใดหรือไม่สนใจสิ่งเร้าในขณะนั้น 
3.3 การจดจ่อด้วยการฟัง อ่านหรือรับรู้ข้อมูลได้จนครบถ้วน 

4. การจดจำ (Memorizing) 4.1 การบอกได้ถึงสิ่งที่ได้รับรู้ไปสักครู่ (ไม่กี่วินาที ไม่ก่ีนาที) 
5. การจำ(Remembering) 5.1 การบอกได้ถึงสิ่งที่รับรู้หรือเรียนรู้ไประยะหนึ่ง 

5.2 การบอกได้ถึงสิ่งที่รับรู้หรือเรียนรู้ไปเป็นเวลานานแล้ว 
6. การคงสิ่งที่เรียนไปแล้วไว้
ได้ภายหลังการเรียนนั้น
(Retenion) 

6.1 การสามารถพูดหรือกระทำสิ่งที่เคยเรียนรู้จนสามารถพูดหรือ
กระทำได้แล้วภายหลังจากที่ไม่ได้เรียนเรื่องนั้นๆ มาแล้วระยะหนึ่ง             
เช่น หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือ หนึ่งปี 

7. การบอกความรู้ได้จาก
ตัวเลือกที่กำหนดให้
(Recognizing) 

7.1 การทบทวนและระลึกถึงคำตอบที่ถูกต้อง คิดหาคำตอบที่
ถูกต้องแล้วเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคำตอบที่ถูกต้องนั้น 
 

 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะย่อย 
8. การบอกความรู้ออกมา
ด้วยตนเอง (Recalling) 

8.1 การทบทวนถึงความรู้ที่เคยเรียนมาหรือประสบการณ์ที่เคยประสบ
มา แล้วบอกให้ผู้อ่ืนทราบได้ถูกต้อง 

9. การใช้ข้อมูล (Using 
Information) 

9.1 การเทียบสิ่งที่เรียนรู้ใหม่หรือสิ่งที่กำลังประสบแล้วบอกได้ว่าตนมี
ความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมอะไรบ้างทีเ่กี่ยวข้องกัน 
9.2 การเลือกความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงและ
เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่กำลังเรียนรู้ใหม่ 
9.3 การบอกได้ว่าความรู้ที่เลือกมามีความสัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์แก่
สิ่งที่กำลังเรียนรู้ใหม่อย่างไร 
9.4 การใช้ข้อมูลเดิมที่เลือกมานั้นเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 

10. การบรรยาย 
(Describing) 

10.1 การลำดับความคิดต่าง ๆ ที่จะบอกให้เป็นระบบและต่อเนื่องตาม
เวลา เหตุการณ์ ความเป็นเหตุเป็นผล 
10.2 การจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นโครงสร้างที่ถูกต้องและชัดเจน 
10.3 การทำความคิดย่อย ๆ แตล่ะส่วนให้ชัดเจนตรงไปตรงมา 
10.4 การค้นหาและระบุลักษณะ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของความคิดใหญ่และความคิดย่อยแต่ละประเด็นได้ 
10.5 การนำเสนอความคิดเรียบเรียงไว้เป็นระบบ 

11. การอธิบาย 
(Explaining) 

11.1 การเรียบเรียงความคิดหรือประเด็กสำคัญต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียน 
11.2 การบอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล/เชิงสาเหตุระหว่างประเด็น
สำคัญต่าง ๆ นั้น 
11.3 การจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเลือกจัด
ตามเวลาของการเกิดข้ึน ลำดับของการเกิดผลจากสิ่งหนึ่งที่มีต่ออีกสิ่ง
หนึ่งอย่างเหมาะสม 

12. การพูด (Speaking) 12.1 การบอกได้ชัดเจนแน่นอนว่าพูดเพ่ือถ่ายทอดความคิด เกี่ยวกับ
อะไรและเพ่ืออะไร 
12.2 การจัดโครงสร้างของสิ่งที่พูดได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
12.3 การจัดลำดับความคิดของเรื่องที่จะพูดได้ต่อเนื่องและสอดคล้อง
กัน 
12.4 การเลือกวิธีนำเสนอและสำนวนภาษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะย่อย 
 ในการพูด 

12.5 การเรยีบเรียงความคิดทั้งหมดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด 
12.6 การใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ
ความคิดด้วยการพูด เช่น น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง จังหวะ 
12.7 การพูดตามท่ีเรียบเรียงไว้ เพื่อนำเสนอความคิดของตนออกมา
ตามลำดับต่อเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสำคญัและมีรายละเอียดครบถ้วน 
โดยใช้วิธีที่เหมาะสมทำให้ผู้ฟังเกิดการตอบสนองตามที่ผู้พูดต้องการ 

13. การเขียน (Writing) 13.1 การบอกได้ชัดเจนแน่นอนว่าจะเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกับอะไร และเพ่ืออะไร 
13.2 การจัดโครงสร้างของสิ่งที่จะเขียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
13.3 การจัดลำดับความคิดของเรื่องที่จะเขียนได้ต่อเนื่องและสอดคล้อง
กัน 
13.4 การเลือกวิธีนำเสนอและสำนวนภาษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ในการเขียน 
13.5 การเรียบเรียงความคิดทั้งหมด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำเขียน 
13.6 การใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำเสนอ
ความคิดด้วยการเขียน เช่น การใช้ตัวอักษรลักษณะต่างๆ กัน  
การย่อหน้า การใช้เครื่องหมาย การเน้นความสำคัญด้วยเส้น เป็นต้น 

14. การแสดงออกถึง
ความสามารถของตน 
(Skill) 

14.1 ทักษะย่อยทำนองเดียวกันกับการพูดและการเขียน โดยอาจใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการแสดงถึงความคิด ความรู้ของตนวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีประกอบกัน 

 
 2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core General Thinking Skills) หมายถึง 
ทักษะการคิดที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มี
ความสลับซับซ้อนซึ่งคนเราจำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  
 
 
ตารางท่ี 2.4 ทักษะการคิดที่เป็นแกนที่สำคัญและทักษะย่อย 
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ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
1.  การสังเกต 
(Observing) 

1.1 การรับรู้สิ่งหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
1.2 การรับรู้แล้ว เห็นหรือบอกได้ถึง 
- คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งนั้น 
- องค์ประกอบหรือโครงสร้างของสิ่งนั้น 
- รายละเอียดแต่ละส่วนของสิ่งนั้น 
- ความแตกต่างจากสิ่งอ่ืนหรือความผิดปกติของสิ่งนั้น 
- จุดที่น่าสนใจของสิ่งนั้น 

2. การสำรวจ (Exploring) 2.1 การลงมือทำกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กบัสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เช่น 
จับ ลูบคลำ เคลื่อนย้ายหรือพลิกสิ่งของไปในมุมตา่ง ๆ ดม ชิม เขย่า
หรือฟังเสียง เป็นต้นและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า รับรู้ปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึน ระหว่างทำกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้น โดย 
- ทำอย่างไม่มีทิศทาง 
- ทำตามที่ผู้อืน่กำหนดไว้ 
- ทำโดยวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาคำตอบบางอย่างที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 



63 

 

ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
3. การตั้งคำถาม 
(Questioning) 

3.1 การกำหนดขอบเขตของการศึกษาว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง และ
ระบุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจากการศึกษาให้ชัดเจน 
3.2 การรับรู้ข้อมูลที่เลือกแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาเข้ามาโดย
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า แล้วเทียบกับความรู้เดิมท่ีตนมีอยู่แล้วแล้วตั้ง
คำถามเกี่ยวกับ 
- ความเป็นไปได้ของความแตกต่างหรือความเหมือนของข้อมูลเดิมกับ
ข้อมูลใหม่ 
- ความถูกต้องเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจากเปรียบเทียบ
ข้อมูลแล้ว 
-  รายละเอียดหรือสิ่งที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลใหม่เพราะความจำกัดหรือ
ความแตกต่างของความรู้เดิม 
-  เหตุผลของปรากฏการณ์ท่ีความรู้เดิมไม่เพียงพอจะอธิบาย 
3.3 การคาดคะเนปรากฏการณ์ท่ีกำลังจะเกิดขึ้นจากการทดลองกระทำ
ด้วยตนเองหรือผู้อ่ืน หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือการสมมุติ 
เหตุการณ์ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดแล้ว อาศัยความรู้เดิมเทียบกับ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วตั้งคำถามเก่ียวกับ 
- ความเป็นไปได้ของความแตกต่างหรือความเหมือนของข้อมูลเดิมกับ
ข้อมูลใหม่ 
- ความถูกต้องเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจากเปรียบเทียบ
ข้อมูลแล้ว 
-  รายละเอียดหรือสิ่งที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลใหม่เพราะความจำกัดหรือ
ความแตกต่างของความรู้เดิม 
-  เหตุผลของปรากฏการณ์ท่ีความรู้เดิมไม่เพียงพอจะอธิบาย 
3.4 การเรยีนรู้สิ่งใหม่แล้วคาดคะเนความคาดหวังในตัวผู้อ่ืนเมื่อเรียนรู้
สิ่งนี้ว่าต้องสามารถบอกอะไรได้บ้าง แล้วตั้งคำถามเพ่ือตรวจสอบ
ความรู้ของบุคคลที่สมมุติขึ้นนั้นเกี่ยวกับ 
- ข้อเท็จจริงตามที่พบในสิ่งที่เรียน 
- ข้อสรุปอ้างอิงจากสาระในสิ่งที่เรียน 
- ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
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ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
3. การตั้งคำถาม 
(Questioning) 

3.5 การพิจารณาคำถามต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นแล้วเจาะจงเลือกเฉพาะคำถาม 
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด จำนวนเท่าที่ต้องการ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Information 
Gathering) 

4.1 การพิจารณาเรื่องที่เรียนรู้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรและเรียนรู้เพื่ออะไร 
4.2 การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และสาระที่ต้องเรียนรู้
กับความรู้เดิมที่มีอยู่ เพื่อบอกว่ายังไม่รู้อะไรหรือยังรู้อะไรไม่พอตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นั้น 
4.3 การจัดระบบสิ่งที่ยังไม่รู้หรือยังรู้ไม่พอเพียงกับระดับความสามารถ 
4.4 การระบุวิธีได้ความรู้และแหล่งข้อมูลของความรู้ เช่น อ่านหนังสือ
ในห้องสมุด  ถามผู้รู้ ถามพ่อแม่ เป็นต้น 
4.5 การรวบรวมความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งที่
กำหนดไว้ 
4.6 การนำความรู้ใหม่มาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ 
4.7 การตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์               
ที่ต้องการ 

5. การระบุ (Identifying) 5.1 การค้นหาและกำหนดวัตถุประสงค์หรือขอบเขตของการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งที่กำหนดให้ 
5.2 การค้นหาและบอกมิติต่าง ๆ ที่สิ่งนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สี ขนาด 
พ้ืนผิว เป็นต้น 
5.3 การคัดเลือกเฉพาะมิติที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออยู่ในขอบเขตของ
การศึกษา 
5.4 การสำรวจสิ่งที่กำหนดให้อย่างรอบคอบครบทุกมิติที่คัดเลือกไว้ 
5.5 การบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะหรือระดับของการเป็นสมาชิกในมิติ
ต่าง ๆ ที่ได้สำรวจไป 
5.6 การทบทวนและตรวจสอบคำท่ีใช้ในการบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะ
หรือระดับของการเป็นสมาชิกว่าถูกต้องชัดเจนตามที่ต้องการหรือไม่ 
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ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
6. การจำแนกแยกแยะ 
(Discriminating) 

6.1 การกำหนดมิติที่จะแยกแยะระหว่างสื่อสองสิ่ง เช่น สี  
6.2 การเปรียบเทียบระดับของสิ่งสองสิ่งนั้นว่าเหมือนกันหรือไม่ในมิติ       
ที่กำหนด 
6.3 การสรุปความเหมือนหรือไม่เหมือนระหว่างของทั้งสองสิ่งนั้น 

7. การจัดลำดับ 
(Ordering) 

7.1 การกำหนดมิติที่จะจัดลำดับให้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดให้ เช่น 
จำนวน  
7.2 การระบุระดับของสิ่งของที่กำหนดให้แต่ละชิ้น/อัน เช่น มาก น้อย 
เป็นต้น 

8. การเปรียบเทียบ 
(Comparing) 

8.1 การกำหนดมิติที่จะเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง เช่น ความยาว  
8.2 การนำของสองสิ่งที่จะเปรียบเทียบมาจัดให้อยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน 
เช่น วัดความยาวของเส้น ต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เท่ากัน  
8.3 การตรวจสอบว่าสิ่งใดเกินหรือเหลือมากกว่าหรือขาดเมือ่เทียบกัน
และระบุคำท่ีแสดงทิศทางของการเหลือมากกว่าหรือการขาด เช่น ยาว
กว่า มากกว่า สูงกว่า  สั้นกว่า น้อยกว่า 

9. การจัดหมวดหมู่ 
(Classifying) 

9.1 การกำหนดมิติที่จะจำแนกแยกแยะ เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น 
โดย 
-  การค้นหาจากคุณสมบัติร่วม และคุณสมบัติทีต่่างกันในสิ่งต่าง ๆ              
ที่กำหนดให้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิม 
- การกำหนดให้จากผู้อ่ืน เช่น ครู เพ่ือน หรือหนังสือ 
9.2 การกำหนดระดับหรือจำนวนระดับท่ีจำแนกในแต่ละมิติที่กำหนดไว้ 
เช่น 3 ระดับ หรือ มาก-น้อย ถูก-ไม่ถูก 
9.3 การนำสิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดให้จำแนกไปตามระดับที่กำหนดไว้เพื่อให้
เกิดเป็นหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามต้องการ 

10. การสรุปอ้างอิง 
(Inferring) 

10.1 การจัดระบบข้อมูลที่ได้มาใหม่ 
10.2 การเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลความรู้ในโครงสร้างความรู้
เดิมว่าข้อมูลใหม่คล้ายคลึงหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความรู้เดิมส่วน
ใดมากที่สุด 
10.3 การค้นหาความแตกต่างและสาเหตุของความแตกต่างระหว่างกัน 

 

ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 



66 

 

 

ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
11. การแปล 
(Translation) 

11.1 การศึกษาข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง 
11.2 การแยกสาระที่เป็นแก่น และสาระที่เป็นรายละเอียดระดับต่าง ๆ 
11.3 การเรียบเรียงสาระที่ได้รับเป็นข้อความ/สำนวนของตนเอง โดยคง
สาระที่เป็นแก่นและรายละเอียดสำคัญ 

11.4 การตรวจสอบโดยเทียบกับข้อมูลที่ได้รับว่าเรียบเรียงสาระ                   
แก่นและรายละเอียดได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

12. การตีความ 
(Interpreting) 

12.1 การพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง 
โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิม 
12.2 การเปรียบเทียบเพ่ือหาสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ร่วมของข้อมูล         
ต่าง ๆ เหล่านั้น 
12.3 การใช้หลักเหตุผล เพ่ือพิจารณาและคัดเลือกว่าสิ่งที่เป็น
ความสัมพันธ์ร่วมสิ่งใดน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้สื่อต้องการสื่อให้ผู้อื่น โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับตัวผู้สื่อ ลักษณะของสาร โอกาส สถานการณ์ของ        
การสื่อสาร บริบทขณะสื่อสารและการคาดคะเนการรับรู้เกี่ยวกับผู้รับ 

สารจากมุมมองของผู้สื่อสาร 
13. การเชื่อมโยง 
(Connecting) 

13.1 การพิจารณาสิ่งที่กำหนดให้ว่าสามารถจัดสมาชิกในมิติหรือแง่มุม
ใดบ้างและระบุมิติหรือแง่มุมเหล่านั้นออกมาให้มากที่สุด 
13.2 การหามิติหรือแง่มุมระหว่างสิ่งสองสิ่ง 
13.3 การบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งในแต่ละมิติ 
13.4 การระบุมิติหรือแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่กำหนดให้ 
13.5 การเปรียบเทียบมิติของสิ่งที่กำหนดให้กับมิติต่าง ๆ ในโครงสร้าง
ความรู้เดิม เพื่อระบุสิ่งที่กำหนดให้ใหม่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้าง
ความรู้เดิมในระดับใดและในมิติใด 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะย่อย 
14. การขยายความ 
(Elaborating) 

14.1 การพิจารณาและเลือกประเด็นสิ่งที่ต้องการขยายความ เช่น      
ตัวละครเอกในเรื่อง 
14.2 การพิจารณาวัตถุประสงค์ของการขยายความ เช่น เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจเหตุผลของพฤติกรรมของตัวละครในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภายหลัง 
14.3 การเลือกมิติหรือแง่มุมที่จะขยายความ เช่น นิสัยใจคอ พ้ืนฐาน
ทางครอบครัว 
14.4 การระบุลักษณะหรือคุณสมบัติ รวมทั้งอาจยกตัวอย่างประกอบ 
ในแต่ละมิติหรือแง่มุมที่ต้องการขยายความ เช่น เป็นคนโมโหร้าย 

15. การให้เหตุผล 
(Reasoning) 

15.1 การพิจารณาและระบุให้ชัดเจนว่า ผลที่เกดิขึ้นคืออะไร 
15.2 การพิจารณาเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนผลนั้น และระบุว่ามี
เหตุการณ์หรือสิ่งใดที่มีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้น 
15.3 การพิจารณาแต่ละเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและมี
ความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนั้น และตัดสินว่าเป็นผลมาจากสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งร่วมกันหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลโดยการสรุปอ้างอิงจากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมประกอบ 
15.4 การเลือกระบุเหตุการณ์หรือสิ่งที่พิจารณาและตัดสินว่าเป็นสิ่งที่
ทำให้เกิดผลที่กำหนดไว้ 

16. การสรุปย่อ 
(Summarizing) 

16.1 การทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่ท้ังหมด 
16.2 การจัดโครงสร้างของความรู้ใหม่ 
16.3 การระบุสาระส่วนที่เป็นแก่นในแต่ละส่วนย่อยของโครงสร้างหรือ
องค์ประกอบของสิ่งนั้น 
16.4  เรียบเรียงความคิดเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นให้เป็นระบบและม ี
ความต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
16.5  นำเสนอความคิดท่ีเรียบเรียงไว้ในรูปของการพูดหรือการเขียน 
ข้อความหรือแผนภูมิ แผนผัง 
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3. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่สลับซับซ้อน(Higher Order or more Complexed 
Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายชั้นและต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมาย
และทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆ ทักษะในแต่ละขั้นตอน ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได้เมื่อเด็ก
ได้พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานจนมีความชำนาญพอสมควรแล้ว 
 

ตารางท่ี 2.5 ทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะย่อย 
 

ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อย 
1. การสรุปความ (Drawing 
Conclusion) 

1.1 การพิจารณาทบทวนข้อมูลเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
มากกว่า 1 อย่างโดยแยกแยะแต่ละเรื่อง/เหตุการณ์/ปรากฏการณ์
เป็นส่วนต่าง ๆ 
1.2 การนำข้อมูลในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละส่วนมาเพ่ือค้นหา       
แบบแผนในเรื่องความเหมือน ความต่าง ความสอดคล้อง              
ความคล้ายคลึง หรือความสัมพันธ์ 
1.3 การพิจารณาแบบแผนในแต่ละส่วนเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละส่วนในรูปต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้อง ความขัดแย้ง 
ความเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น 
1.4  การนำความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ค้นพบทั้งหมดมาเรียบเรียงให้
สอดคล้องต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั 
1.5 การสรุปภาพรวมหรือแบบแผนรวมของข้อมูล/เหตุการณ์/
ปรากฏการณ์ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ 
และแบบแผนย่อย ๆ ในแต่ละส่วน 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อย 
2. การให้คำจำกัดความ 
(Defining) 

2.1การรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของความคิดรวบยอดท่ี
กำหนดให้ 
2.2 การค้นหาคุณสมบัติหรือลักษณะร่วมระหว่างตัวอย่างเหล่านั้น 
2.3 การรวบรวมตัวอย่างต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกของความคิดรวบยอดที่
กำหนดให้ 
2.4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละข้อของตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกับ
ตัวอย่างที่ไม่เปน็สมาชิก 
2.5 การเลือกเฉพาะคุณสมบัติที่มีร่วมกันในตัวอย่างที่เป็นสมาชิก แต่
แตกต่างออกไปในตัวอย่างที่ไม่ใช่สมาชิก 
2.6 การเรียบเรียงความคิดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวให้ชัดเจน
และกระชับ 
2.7 การพูดหรือเขียนถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ  ซึ่งเปน็
คำจำกัดความของความคิดรวบยอดท่ีกำหนดให้นั้น 

3. การวิเคราะห์ 
(Analyzing) 

3.1 การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การ
ทำความเข้าใจ 
3.2 การกำหนดมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์ โดย 
  1) อาศัยความรู้เดิม/ประสบการณ์เดิมและ/หรือ 
  2) อาศัยการค้นพบลักษณะหรือคุณสมบัติร่วมของกลุ่มบางกลุ่ม 
3.3 การกำหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์ 
3.4 การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงความเป็น
ตัวอย่าง เหตุการณ์ การเป็นสมาชิกหรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง 
3.5 การนำข้อมลูที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลำดับ 
เรียงลำดับหรือจัดระบบให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ 
3.6 การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแต่ละหมวดหมู่ในแง่ของความมาก-
น้อย ความสอดคล้อง-ความขัดแย้ง ผลทางบวก-ผลทางลบ ความเป็น
เหตุ-เป็นผล ลำดับความต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อย 
4. การผสมผสาน 
(Integrating) 

4.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการผสมผสานระหว่าง
อะไรบ้างหรือนำไปสู่การสร้างหรือการทำอะไร 
4.2 การพิจารณาทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาใหม่และ/หรือข้อมูลที่
เป็นความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้าง 
4.3 การทบทวนและเลือกข้อความที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง
กับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
4.4 การสร้างชุดข้อมูลหรือความรู้ใหม่จากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
หรือข้อมูลจากความรู้เดิมหลาย ๆ เรื่องเข้าด้วยกัน 

5. การจัดระบบความคิด 
(Organizing) 

5.1 การพิจารณาทบทวนข้อมูลที่มีทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชิ้น 
5.2 การนำลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่พบมากำหนดเป็นมิติ
หรือแง่มุมในการจัดกลุ่มข้อมูล เช่น ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็น
ตัวอย่างของความคิด เป็นต้น 
5.3 การจัดข้อมูลทั้งหมดเข้าเป็นกลุ่มตามมิติหรือแง่มุมที่กำหนดไว้ 
เช่น “จิงโจ้ หมี ลิง” อยู่ในมิติ “สัตว์บก” ส่วน “ปลา กุ้ง หอย”              
อยู่ในมิติ “สัตว์น้ำ” 
5.4 การระบุความสัมพันธ์ระหว่างมิติหรือแง่มุมแต่ละคู่ เช่น “สัตว์บก
กับสัตว์น้ำ” มีความสัมพันธ์กันในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของมิติใหญ่ คือ 
“สัตว์” เหมือนกัน 

5. การจัดระบบความคิด 
(Organizing) 

5.5 การประมวลความสัมพันธ์ย่อย ๆ ของมิติหรือแง่มุมต่าง ๆ ครบ
ทุกเรื่อง เช่น ข้อมูลที่ได้มาใหม่นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 3 ประเภท 
คือ สัตว์บก ได้แก่ จิงโจ้ หมี ลิง สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย และสัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ คางคก 

6. การสร้างองค์ความรู้ใหม่
(Constructing) 

6.1 การนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบเพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจ 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดระบบแล้ว 
6.3 การค้นพบความสัมพันธ์ใหม่หรือแบบแผนความสัมพันธ์ใหม่ใน
ข้อมูลที่วิเคราะห์ 
6.4 การจดัโครงสร้างความรู้จากแบบแผนความสัมพันธ์ที่ค้นพบ 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อย 
7. การกำหนดโครงสร้าง
ความรู้ (Structuring) 

7.1 การนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน 
7.2 การระบุความสัมพันธ์ร่วมของข้อมูลและจัดกลุ่มของข้อมูลทั้งหมด
ตามลักษณะความสัมพันธ์ร่วมเหล่านั้น 
7.3 การตั้งชื่อและระบุความคิดรวบยอดของความสัมพันธ์ร่วมต่าง ๆ 
7.4 การหาความสัมพันธ์ร่วมระหว่างความสัมพันธ์ร่วมย่อย ๆ ทั้งหมด

เพ่ือให้เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่ที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด 
8. การแก้ไขปรับปรุง

โครงสร้างความรู้เสียใหม่ 
(Restructuring) 

8.1 การค้นพบว่าข้อมูลใหม่ที่ได้มา ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง    
ไม่สามารถเติมเข้าไปในโครงสร้างเดิมได้ 
8.2 การเปรียบเทียบลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลใหม่กับข้อมูล
เดมิว่าข้อมูลใหม่นี้น่าจะเป็นข้อมูลระดับใด 

8. การแก้ไขปรับปรุง
โครงสร้างความรู้เสียใหม่ 
(Restructuring) 

8.3 การทบทวนระดับที่ต้องการปรับเปลี่ยนในโครงสร้างเดิมเพ่ือให้
สามารถรบัข้อมูลใหม่เข้ามาได้ และระบุว่าควรนำองค์ประกอบ        
ต่าง ๆ ในระดับนั้นมายุบรวมกันแยกออกไปให้ย่อยลงไปอีก หรือ
เปลี่ยนการจัดองค์ประกอบใหม่โดยใช้เกณฑ์ใหม่ 
8.4 กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาใหม่และ/หรือการปรับชื่อหรือความคิดรวบ
ยอดขององค์ประกอบต่าง ๆ ใหม่ 
8.5 การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ตามเกณฑ์ 
8.6 การตรวจสอบโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ว่ามีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันโดยรวม และการปรับปรุงโครงสร้างซ้ำจนกว่าจะได้
โครงสร้างรวมใหม่ท่ีไม่มีความขัดแย้งกันในที่สุด 

9.  การคาดคะเน/                  
การพยากรณ์ (Predicting) 

9.1 การทบทวนหรือพิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีกำลัง
เกิดข้ึนหรือที่กำหนดให้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหรือ
ปรากฏการณ์ใหม่ได้หรือไม่จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
9.2 การระบุว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดนั้นอยู่ใน
ขั้นตอนใดของกระบวนการ 
9.3 การพยากรณ์โดยระบุขั้นตอนต่อไปของกระบวนการนั้นคืออะไร 
9.4 การเทียบเคียงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีกำลังเกิดขึน้หรือ                

 



72 

 

ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

 

ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อย 
 ที่กำหนดให้ว่าคล้ายคลึงกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดจากความรู้

เดิมหรือประสบการณ์เดิม 
9.5 การระบุเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดข้ึน โดยการสรุปอ้างอิงจากข้อมูลความรู้เดิม 

10. การตัง้สมมุติฐาน 
(Formulating Hypothesis) 

10.1 การกำหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะศึกษา วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและคำถามที่ต้องการในการศึกษา 
10.2 การทบทวนความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับคำถามที่ต้องการศึกษา                
ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีอะไรที่รู้แล้ว มีอะไรที่ยังไม่รู้ 
10.3 การสรุปอ้างอิง โดยอาศัยความรู้เดิม เพื่อบอกว่า 
- จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือท่ีกำหนดให้จะมีอะไรเกิดข้ึน
ตามมา 
- เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหรือเกิดจากอะไร 
10.4 การใช้หลักเหตุผล เพื่ออธิบายกรณีที่มีความรู้เดิมไม่เพียงพอที่จะ
ใช้สรุปอ้างอิง 

11. การประยุกต์ใช้ 
(Applying) 

11.1 การพิจารณาบริบทของสิ่งที่ยังไม่รู้ และนำมาเทียบเคียงกับ
โครงสร้างความรู้เดิมเพ่ือค้นหาว่ามีอะไรที่เหมือนหรือคล้ายกันและมี
อะไรที่แตกต่างกัน 
11.2 การนำความรู้เดิมเก่ียวกับหลักคิดรวบยอดในบริบทที่เหมือนหรือ
คล้ายกันมาสรุปอ้างอิงใช้ในบริบทของสิ่งที่ยังไม่รู้หรือคล้ายกันมาสรุป
อ้างอิงใช้ในบริบทของสิ่งที่ยังไม่รู้ 
11.3 การใช้หลักเหตุผล เพ่ือตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับหลักการความคิด
รวบยอดของสิ่งที่ยังไม่รู้ในบริบทที่ต่างจากบริบทของความรู้เดิม โดย
พยายามพิจารณารายละเอียดของบริบทแต่ละส่วน 
11.4 การสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่เก่ียวกับสิ่งที่ยังไม่รู้ โดยการนำผล
การสรุปอ้างอิงและผลการใช้หลักเหตุผล เพื่อตั้งสมมุติฐานมาประมวล
เข้าดว้ยกันเป็นภาพรวมที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
11.5 การลงมือปฏิบัติตามโครงสร้างความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 11.6 การนำข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมภายหลังการประยุกต์ใช้ความรู้ใน       

แต่ละสถานการณ์ย่อย ๆ มาเติมหรือปรับโครงสร้างความรู้ใหม่ให้
สอดคล้องถูกต้องยิ่งขึ้น 

12.การพิสูจน์ความจริง
(Verifying) 

12.1 การทำความเข้าใจและกำหนดขอบเขตของสิ่งที่เป็นปัญหาให้
ชัดเจนว่าต้องพิสูจน์อะไร โดยใช้ข้อมูลเรื่องใด 
12.2 ทบทวนความรู้เดิมว่าแหล่งข้อมูลใด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างไรบ้างที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
12.3 การพิจารณาโดยใช้หลักเหตุผล เลือกแหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเรื่องที่กำลังศึกษามากที่สุด 
12.4 การลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บข้อมูล
ที่ได้เลือกแล้วว่าน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
12.5 การเปรียบเทียบข้อมูลที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากมีแหล่งที่ได้
ต่างกันหรือใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน โดยใช้หลักเหตุผลใน 
การอธิบาย เหตุผลที่มีข้อมูลแตกต่างกันเพ่ือเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
มากที่สุด 
12.6 การนำข้อมูลที่เลือกแล้วว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดนั้นมาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์เพื่อสรุปว่าสิ่งที่ต้องการพิสูจน์นั้น
เป็นจริงหรือไม่ 
12.7 การปรับข้อสรุปใหม่ เมื่อได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม 

 
ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดนั้น ได้มีนักวิชาการรวบรวมไว้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 
ทิศนา แขมมณี (2547 : 85) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาว่าผู้บุกเบิกทฤษฎีการสอน

แบบนี้ คือ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  (Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
(Harvard University) โดยเขาได้เขียนหนังสือเรื่อง “Frames of Mind : The Theory of Multiple 
Intelligences” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แนวคิดของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดเกี่ยวกับ “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎีที่กำลังมีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง
ต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ในปัจจุบัน 



74 

 

 ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาแบบเดิมนั้น  มักจะเน้นความสามารถในเชิงภาษา คณิตศาสตร์                      
และความคิดเชิงตรรกะ ดังจะเห็นได้จากการสอบคัดเลือกทั่วไป ทั้งวิชาวัดแววความเป็นครูในการสอบ       
แอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย หรือข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มักจะเน้นองค์ประกอบ 3 ด้านนี้เป็นหลัก 
และถือว่าเป็นสิ่งกำหนดระดับเชาวน์ปัญญาของบุคคลไปตลอดชีวิต เพราะทฤษฎีเดิมถือว่า เชาวน์
ปัญญาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต แต่การ์ดเนอร์ ได้ให้ความหมายของเชาวน์ปัญญาใหม่ว่า  

“ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งจะ
มีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้งความสามารถในการตั้งปัญหาเพ่ือจะหา
คำตอบและเพ่ิมพูนความรู้” 
 การ์ดเนอร์นั้น มีความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสติปัญญาที่สำคัญ 2 ประการ คือ 
 1. เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษา และทางคณิตศาสตร์เท่านั้น               
แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทด้วยกัน (ดังจะได้กล่าวต่อไป) แต่การ์ดเนอร์เองก็กล่าวว่าอาจจะ
มีมากกว่า 8 ประเภท โดยคนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับ
เรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนี้ เมื่อผสมผสานออกมาแล้ว
จะก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคล 
 2. เชาวน์ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ม่ันคงถาวรตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย หากแต่สามารถเปลี่ยน แปลงได้
ตามสภาพแวดล้อม และการส่งเสริมที่เหมาะสม 
 การ์ดเนอร์เองได้อธิบายถึงเชาวน์ปัญญาไว้ว่า ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ และตามบริบท
ทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล 
 2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรม 
 3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพ่ือหาคำตอบและเพ่ิมพูนความรู้ 

องค์ประกอบของทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา (เชาวน์ปัญญา 8 ด้าน) 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การ์ดเนอร์ ได้เสนอว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคลไว้ 8 ด้าน โดย                     
พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว (2546 : 109 – 114) ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดดังนี้ 
 1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)  
 สติปัญญาด้านภาษา เป็นความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่แสดงออกในการสื่อ
ความหมาย โดยมีสมองส่วน Brocals Area ซึ่งเป็นสมองส่วนหน้า ควบคุมการเรียบเรียงประโยค
ออกมาเป็นประโยคที่สื่อความตามหลักภาษา หากสมองส่วนนี้อาจจะทำให้สื่อสารกับผู้อ่ืนไม่รู้เรื่อง              
แต่ยังฟังหรืออ่านสิ่งต่าง ๆ แล้วเข้าใจได้อยู่ 
 ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านภาษา  

1.1 เป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าของหนังสือ  
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1.2 ชอบอ่านหนังสือแล้วพูดหรือเล่าในสิ่งที่อ่าน  
1.3 มีความจำดีในชื่อต่าง ๆ สถานที่ วัน เดือน ปี หรือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พบ  
1.4 สามารถนึกคิดถ้อยคำต่าง ๆ ในใจได้ก่อนที่จะพูดหรืออ่านสิ่งเหล่านั้น  
1.5 สื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี  
1.6 สนุกสนานกับการเล่นเกมที่เกี่ยวกับการใช้คำ (อักษรไขว้ ต่อคำ) การพูดคำสัมผัส  

(การแต่งคำประพันธ์/กลอนสด) การเล่นคำผวน  
1.7 เป็นผู้มีความสามารถด้านการเขียน สะกดคำได้อย่างถูกต้อง  
1.8 ใช้คำศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างดี มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอ่ืนได้อย่างดี 
1.9 มีความพยายามที่จะพัฒนาการใช้ภาษาของตนเอง จะสามารถสร้างคำท้ังในการพูด 

และการเขียนในรูปแบบใหม่ได้อย่างสม่ำเสมอ 
 1.10 เป็นคนรักการอา่น การเขียน การเล่าเรื่อง แต่งคำประพันธ์ โต้วาที เล่าขำขัน ร่วม 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

   1.11 ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ มากกว่าคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 

   1.12 มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา เช่น กวี นักพูด นักเขียน นักกฎหมาย  
เป็นต้น 

   1.13 มีทักษะทางภาษาทีม่ีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 2. สติปัญญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical–Mathematical 

Intelligence) 
สติปัญญาในด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้านภาษาที่กล่าวไปข้างต้น 

มักจะถือว่าเป็นสติปัญญาขั้นทั่วไปของมนุษย์ มักจะวัดผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ เชาวน์ปัญญาในด้านนี้มี
สมองส่วนควบคุมกลไกในการแก้ปัญหาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
การ์ดเนอร์กล่าวถึงสติปัญญาในด้านนี้ว่า มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

  1. ด้านการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ (mathematics) 
  2. ด้านวิทยาศาสตร์  (Science) 
  3. ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 
ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ 
1.2.1 เข้าใจสิ่งต่างๆ และบทบาทของสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
1.2.2 เข้าใจในเรื่องจำนวน ตัวเลข และมีทักษะในการคิดคำนวณ เช่น การประมาณค่า           

การทำนายค่าทางสถิติ การแสดงผลข้อมูลโดยกราฟแบบต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
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  1.2.3 มีทักษะในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาเหตุและผล (Critical Thinking) 
  1.2.4 เขา้ใจรูปแบบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยรู้จักใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม              

เพ่ือแสดงในสิ่งที่เป็นนามธรรม สามารถอธิบายเรื่องมโนมติในเรื่องต่าง ๆ ได้ 
  1.2.5 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) รู้จักรวบรวมข้อมูล 

ต้ังสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน และลงข้อสรุปเพื่อแก้ปัญหาที่พบได้ 
  1.2.6 ชอบศึกษาหรือเรียนในวิชาที่ซับซ้อน เช่น แคลคูลัส วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  1.2.7 ชอบในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ การใช้เหตุผลและวิทยาศาสตร์ เช่น นักบัญชี 

นักวิทยาศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ นักกฎหมาย และวิศวกร 
  1.2.8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบศึกษากลไกการทำงานของอุปกรณ์

เครื่องใช้ต่าง ๆ 
3. สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily Kinesthetic Intelligence) 
สติปัญญาในด้านนี้เป็นความสามารถในการใช้ส่วนของร่างกายเพ่ือการแสดงออก สร้างสรรค์ 

หรือสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ที่มีเชาวน์ปัญญาในด้านนี้จะมีสมองส่วนที่เรียกว่า Cortex             
โดยสมองส่วนหนึ่งจะเป็นหลักในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย อีกด้านหนึ่งไขว้กัน (ขวา
ควบคุมซ้าย ซ้ายควบคุมขวา) คนที่ถนัดขวาจะมีการพัฒนาที่ชัดเจนมาตั้งแต่เด็ก 

ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ 
    3.1 ชอบสำรวจสภาพแวดล้อม วัตถุต่าง ๆ โดยการสัมผัส จับต้อง เคลื่อนไหวในสิ่งที่ต้องการ

เรียนรู้ เรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง จดจำได้ดีในสิ่งที่ลงมือปฏิบัติมากกว่าฟัง หรือสังเกต
เพียงอย่างเดียว 

    3.2 ชอบเรียนในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น ทัศนศึกษา แบบจำลองสิ่งต่างๆ เล่นบทบาทสมมติ 
เกม การออกกำลั งกาย แสดงทั กษะในการทำงานที่ มี การเคลื่ อนไหวได้อย่ างคล่ องแคล่ ว                                  
มีความสามารถด้านกีฬา เป็นนักกีฬา รับรู้และตอบรับกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยระบบทางกายภาพ 

    3.3 มีทักษะทางการแสดง กีฬา เต้นรำ เย็บปักถักร้อย แกะสลัก ดนตรี เช่น Keyboard 
ประดิษฐ์คิดค้นวิธีใหม่ ๆ ที่ใช้ทักษะทางร่างกาย เช่น ออกแบบท่าทาง การเต้นรำ คิดกีฬาใหม่ ๆ หรือ
กิจกรรมทางกายภาพด้านอื่นๆ 

    3.4 มีลักษณะที่เป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหว คล่องแคล่ว และสนุกกับการอยู่กลางแจ้งมากกว่า
ในร่ม ไม่ชอบนั่งนิ่งเป็นเวลานาน ๆ 

    3.5 ชอบทำงานต่าง ๆ ที่ใช้มือ ชอบสิ่งของที่จะนำมาสร้างหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ 
    3.6 ชอบแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อสำรวจส่วนประกอบต่าง ๆ และสามารถประกอบเข้ารูป

เหมือนเดิมได้ 
    3.7 สนใจในวิชาชีพที่เก่ียวกับการกีฬา เต้นรำ ศัลยแพทย์ ช่างก่อสร้าง นักประดิษฐ์ เป็นต้น 
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4 สติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา และแสดงออกทางความสามารถด้านศิลปะ 

การวาดภาพ การสร้างภาพ การคิดเป็นภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่างๆ 
และมักจะเป็นผู้มองเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพ เชาวน์ปัญญาในด้านนี้เป็นเชาวน์ปัญญาที่มนุษย์มีมา
แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมนุษย์วาดภาพเพ่ือสื่อสารความหมายมาตั้งแต่สมัยนั้น 

ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ 
     4.1 ชอบมองและสังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ลักษณะ สี 
    4.2 บอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกต้อง 
    4.3 สามารถอธิบายรายละเอียดของภาพหรือแผนผังต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
    4.4 ชอบการเขียนภาพ วาดภาพ ประดิษฐ์วัตถุสิ่งของ ทั้งงานปั้นและงานฝีมือต่าง ๆ                    

ที่เก่ียวขอ้งกับงานทัศนศิลป์ 
    4.5 ชอบเล่นเกมที่เกี่ยวกับการสร้างภาพหรือจินตนาการในใจ เช่น หมากรุก หมากฮอส 

อักษรไขว้ ภาพต่อ (Jigsaw) เป็นต้น 
     4.6 เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
     4.7 มีความสนใจในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ เช่น นักถ่ายรูป วิศวกร นักออกแบบ 

จิตรกร รวมทัง้นักบิน สถาปนิก 
     4.8 สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่เกี่ยวกับงานศิลป์เสมอ  
     4.9 มีมุมมองในสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน (New Perspective) รวมทั้งมองเห็นใน

สิ่งที่ซ่อนหรือแฝงอยู่โดยที่คนอ่ืนอาจไม่เห็นหรือไม่เข้าใจ เช่น การมองภาพศิลปะ 
5. สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวาตอนบน บุคคลที่มีสติปัญญาทางด้านนี้                    

จะแสดงออกทางความสามารถในด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง                 
การเต้น และมีความไวต่อการรับรู้เสียงและจังหวะต่าง ๆ  โดยที่บางครั้งอาจดูเหมือนไม่มีความสามารถ 
เช่น เล่นเปียโนได้ แต่ไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ได้ หรือบางครั้งในการเรียนทฤษฎีดนตรี          
อาจจะสอบตก แต่ร้องเพลงได้ไพเราะ เป็นต้น 

ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านดนตรี 
     5.1 เป็นผู้มีความสุข สนุกสนานกับการฟังเพลงจากวิทยุ เทป ซีดี 
     5.2 ชอบเคาะมือ เคาะเท้า เป็นจังหวะหรือ ผิวปาก ฮัมเพลง ในขณะทำงาน 
     5.3 รู้จักท่วงทำนอง จังหวะ ลีลาของเพลงต่าง ๆ มากมาย 
     5.4 ร้องเพลงได้ไพเราะหรือเล่นดนตรีต่าง ๆ เก่ง 
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     5.5 มีท่วงที จังหวะและลีลาในการพูดหรือเคลื่อนไหว ที่แสดงออกทานดนตรีได้อย่าง
เด่นชัด 

     5.6 ชอบร้องเพลงคลอตามขณะเปิดเพลง ชอบการแสดงดนตรี (Concert) ชอบเล่น               
เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 

     5.7 ชอบสะสมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรี เช่น เทปเพลง เนื้อเพลง ซีดี วีดีโอเพลง                
เครื่องดนตรีต่างๆ เป็นต้น 

   5.8 สนใจฟังเสียงดนตรี หรือเสียงอื่น ๆ รอบ ๆ ตัว และพยายามหาโอกาสในการฟัง        
สามารถคิดประกอบกับเสียงดนตรี หรือเสียงธรรมชาติอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

     5.9 สามารถฟังและตอบรับกับเสียงต่าง ๆ รอบตัว แล้วเรียบเรียงเสียงประสานให้อยู่ใน
รูปแบบที่มีความหมายได ้

     5.10 สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีได้ดี                    
ทั้งการร้องเดี่ยว หรือกับคนอ่ืน ๆ ได ้

     5.11 มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรี เช่น นักร้อง นักดนตรี ครูสอนดนตรี คนทำ
เครือ่งดนตรี นักแต่งเพลง ผู้อำนวยเพลง เป็นต้น 

6. สติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อ่ืน (Interpersonal Intelligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้า หากสมองด้านนี้ถูกทำลายจะทำให้ เกิดปัญหา

ในการเข้าสังคม ความสามารถที่แสดงออกทางด้านนี้ เห็นได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การทำงานกับ
ผู้อ่ืน การเข้าใจและเคารพผู้อ่ืน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการจัดระเบียบ ผู้มีความสามารถ
ทางด้านนี้ มักเป็นผู้ที่มีความไวต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน  

ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อ่ืน 
     6.1 มีความสัมพันธ์กับครอบครัวและชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
     6.2 สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนในสังคม 
     6.3 พยายามใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
     6.4 รับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความคิด แรงจูงใจ พฤติกรรม และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ

ผู้อ่ืน 
     6.5 เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อ่ืน และสามารถรับบทบาทหลายอย่างที่เหมาะสม

ตั้งแต่ผู้นำจนถึงผู้ตามกลุ่ม 
     6.6 มีความสามารถโน้มน้าว ชักจูง ในการแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำของผู้อื่น 
     6.7 มีความเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งดว้ยวาจาและไม่ใช้วาจา 
     6.8 ปรับพฤติกรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มคนที่แตกต่าง หรือจากข้อมูลย้อนกลับ 

ที่ได้จากผู้อื่นได้ 
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     6.9 รับรู้ความคิดท่ีหลากหลายในเรื่องที่เก่ียวกับสังคม หรือการเมืองต่าง ๆ ได ้
     6.10 สนใจพัฒนากระบวนการหรือรูปแบบต่าง ๆ ทางสังคม 
     6.11 ชอบการปรึกษาหารือในปัญหาต่าง ๆ กับผู้อื่น มากกว่าทีจ่ะแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
     6.12 มีเพ่ือนมาก โดยเฉพาะที่สนิทสนมมาก ๆ อย่างน้อยที่สุด 3 คน 
     6.13 ชอบคุย สนุกกับการได้เข้าสังคม พบปะผู้คน 
     6.14 เป็นสมาชิกของชมรม องค์กร หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีความคล่องแคล่วและ

กระตือรือร้น 
     6.15 มักเป็นผู้ที่มีผู้ขอคำปรึกษาหรือขอคำแนะนำต่าง ๆ 
7. สติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
บุคคลที่สามารถในการเข้าใจตนเอง มักเป็นคนที่ชอบคิด พิจารณาไตร่ตรอง มองตนเอง                

และทำความเข้าใจถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง มักเป็นคนที่มั่นคงในความคิดความเชื่อต่าง ๆ               
จะทำอะไรมักต้องการเวลาในการคิดไตร่ตรอง และชอบที่จะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ สติปัญญา
ทางด้านนี้ มักเกิดร่วมกับสติปัญญาด้านอ่ืน มีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญา อย่างน้อย 2 
ด้านขึ้นไป ผู้ที่ไม่มสีติปัญญาในด้านนี้ มักจะมีบุคลิกเฉื่อยชา เชื่องช้า ไม่ยินดียินร้ายและเศร้าซึม 

ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง 
     7.1 มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมและมีขอบเขต 
     7.2 แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในเรื่องต่าง ๆ อย่างพอเหมาะ 
     7.3 มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่แน่นอนและในรูปแบบที่ถูกต้อง 
     7.4 ทำงานได้ด้วยตนเอง 
     7.5 มีพัฒนาการในด้านการเรียนรู้และบุคลิกภาพ 
     7.6 สามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ เป็นประสบการณ์ของชีวิตเพ่ือนำมาใช้ใน                  

การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
     7.7 เข้าใจถึงความสำคัญของตัวเองท่ีมีอิทธิพลหรือมีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืน 
8. สติปัญญาด้านการเป็นนักธรรมชาติวิทยา (Nationalism Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาในด้านนี้  การ์ดเนอร์ได้ เพ่ิมหลังจากที่ตีพิมพ์หนังสือ “Frames of Mind :               

The Theory of Multiple Intelligences” แล้ว แต่ก็ได้กล่าวถึงลักษณะของเชาวน์ปัญญาเหล่านี้ใน
ภายหลังว่า เชาวน์ปัญญาด้านนี้เป็นความสามารถในการสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจำแนก
แยกแยะ จัดหมวดหมู่ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว บุคคลที่มีความสามารถทางนี้ มักเป็นผู้รักธรรมชาติ เข้าใจ
ธรรมชาติ ตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมักจะชอบและสนใจสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์
เลี้ยง เป็นต้น  

ลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง 
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     8.1 เป็นคนชอบสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์ 
     8.2 สนใจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว  
     8.3 สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ การดำรงชีวิต  

   จิตวิทยา 
     8.4 คิดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
     8.5 เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์ได้เป็นอย่างดี รู้จักชื่อต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด 
     8.6 ไวต่อความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ 
     8.7 สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี 
     8.8 มีความรู้เรื่องดวงดาว จักรวาล สนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
การประยุกต์ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญากับการสอนในชั้นเรียน 
ทิศนา แขมมณี (2547 : 89 – 90) กล่าวว่า การมองและเข้าใจเชาว์ปัญญาในความหมาย      

ที่ต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการกระทำที่แตกต่างกัน ทฤษฎีพหุปัญญา ได้ขยายขอบเขตของความหมายของ
คำว่าปัญญาออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากเดิม ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขยายขอบเขตไป
อย่างกว้างขวางเช่นกัน แนวทางการนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลาย ดังนี้  

1. เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้าน มิใช่มุ่ง
พัฒนาแต่เพียงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ดังเช่นในอดีต เรามักจะมีการเน้นการพัฒนาด้าน
ภาษาและด้านคณิตศาสตร์หรือด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อันเป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายเป็นหลัก 
ทำให้ผู้เรียนไม่มีโอกาสพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านอ่ืน ๆ เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่มีเชาวน์
ปัญญาด้านอ่ืนสูง จะขาดโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาในด้านที่ตนมีความสามารถหรือถนัดเป็นพิเศษ 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของสติปัญญาหลาย ๆ ด้าน จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะ
พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมอัจฉริยภาพหรือความสามารถเฉพาะตนของผู้เรียนไป
ในตัว  

2. เนื่องจากผู้เรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงจำเป็น                
ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น เด็กท่ีมี
เชาวน์ปัญญาด้านดนตรีสูงจะพัฒนาปัญญาด้านดนตรีของตนไปอย่างรวดเร็ว ต่างจากเด็กคนอ่ืน ๆ 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กที่มีขั้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งสูง  ควรต้องแตกต่างไป
จากเด็กที่มีข้ันพัฒนาการในด้านนั้นต่ำกว่า  

3. เนื่องจากผู้ เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่ เหมือนกัน การผสมผสานของ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่เท่ากันนี้ ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) หรือลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน หรืออีกนัยหนึ่ง เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลทำให้แต่ละคนแตกต่างกัน 
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และความแตกต่างที่หลากหลาย (Diversity) นี้ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนั้น 
กระบวนการคิดที่ว่าคนนี้โง่ หรือเก่งกว่าคนนั้นคนนี้จึงควรจะเปลี่ยนไป การสอนควรเน้นการส่งเสริม
ความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน ครูควรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์ของตน ภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของผู้ อ่ืน รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้                    
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นนี้ ผู้เรียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข                        
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกัน 
อย่างเกื้อกลูกัน  

4. ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากแนวคิดเดิมที่ใช้
การทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และที่สำคัญคือ                    
ไม่สัมพันธ์กับบริบทที่แท้จริงที่ใช้ความสามารถนั้น ๆ ตามปกติ วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดี 
ควรมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน และในแต่ละด้านควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์ของปัญหา                   
ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านนั้น ๆ การประเมินจะต้องครอบคลุม
ความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้าน
นั้น อีกวิธีหนึ่งคือการให้เรียนอยู่ในสภาพการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้สติปัญญาหลายด้าน หรือการให้
อุปกรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาหลายๆ ด้าน และสังเกตดูว่า ผู้เรียนเลือกใช้เชาวน์ปัญญาด้านใด 
หรือศึกษาและใช้อปุกรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านใด มากเพียงไร  

 
2. ทฤษฎีการเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ 
คำว่า การสร้างองค์ความรู้ หรือ Construvtivism เป็นคำที่เพียเจต์ (Piaget. 1973 : 101) ใช้ 

เพ่ืออธิบายทฤษฎีของตนเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยกล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ         
การสร้างองค์ความรู้ซึ่งเกิดขึ้นในความคิดของมนุษย์ขณะเรียนรู้ เพียเจต์มองว่าความรู้เป็นกระบวนการ
หรือวิธีการคิดรูปแบบหนึ่ง ในอดีต มนุษย์มองความรู้ว่าเป็นข้อมูลหรือความจริง อย่างไรก็ตาม เพียเจต์
แสดงให้เห็นว่า การรับรู้บางสิ่งมีความหมายมากกว่าการจำข้อมูล การรับรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับข้อมูล
และการขยายความคิดรวบยอดที่บุคคลมีอยู่เพ่ือรับประสบการณ์หรือข้อมูลใหม่ ความรู้ไม่ใช่สิ่งซึ่งคงที่ 
แต่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับการค้นพบใหม่ การเรียนแบบสร้างองค์ความรู้
ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกิดความประสบการณ์ 
2. การเรียนรู้เป็นการตีความหมายของบุคคลต่อโลกรอบตัว 
3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการตีความหมายของสิ่งต่าง ๆ ทั้งนี้โดยขึ้นกับประสบการณ์ของ 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. การเรียนรู้ควรจะเกิดจากประสบการณ์ตรง 
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5. การประเมินผลถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ไม่ใช่กิจกรรมซึ่งแยกจากการเรียน 
การสอน 
 ทฤษฎีการเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ มองผู้เรียนว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
อย่างแท้จริง และเป็นผู้กอปรไปด้วยความรู้และบุคลิกภาพส่วนบุคคล ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน 
ครูควรคำนึงถึงผู้เรียนและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเสมอ 
 นักปรัชญาการศึกษา ดี.ซี.ฟิลิปส์ (D.C.Phillips, 1995 อ้างถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2549 : 
39-40) กำหนดบทบาทที่เด่นชัดของผู้เรียน 3 ประการในการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง กล่าวคือ ความรู้และความเข้าใจพัฒนามาจากการปฏิบัติจริง ทฤษฎี 
การเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ยึดหลักว่า ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นในชั้นเรียนแนวนี้ 
ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ทดลอง อภิปราย สำรวจ และตั้งสมมติฐานมากกว่า เป็นเพียงผู้ฟัง อ่าน และ
ทำแบบฝึกหัดเท่านั้น 

2. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคม กล่าวคือ ความรู้และความเข้าใจถือเป็นปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคม นักทฤษฎีแนวนี้มักมุ่งเน้นว่าความรู้และความเข้าใจเป็นกระบวนการทางสังคม นั่นคือ มนุษย์ 
ไม่สามารถสร้างความรู้โดยลำพัง  แต่ร่วมสร้างความรู้โดยผ่านการพูดคุย  หรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ร่วมกับบุคคลอ่ืน 

3. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ กล่าวคือ ความรู้และความเข้าใจสามารถสร้างขึ้นได้และสร้างใหม่
ได้ นักการศึกษาเชื่อว่าผู้เรียนจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้สำหรับตนเอง การเป็นแต่เพียงผู้ลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างเดียวนั้นถือว่าไม่เพียงพอ ครูหรือผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำให้ผู้เรียนสร้าง        
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 กล่าวโดยสรุป บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนแบบสร้าง
องค์ความรู้คือ การพยายามส่งเสริมให้เด็กรับผิดชอบต่อการเรียนของตน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของเจโรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) 
 เจอร์โรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) เป็นนักจิตวิทยาแนวพุทธิปัญญาที่ เน้น พัฒนาการ
เกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้และความเข้าใจของผู้เรียน โดยนำหลักการพัฒนาทางสติปัญญาของ
เปียเจต์ (Piaget) มาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา บรูเนอร์ได้เสนอว่า ในการจัดการศึกษาควรคำนึงถึง             
การเชื่อมโยง ทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความรู้กับทฤษฎีการสอน เพราะการจัดเนื้อหาและวิธีการสอน
จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถในการคิด หรือการรับรู้ การใช้ 
ภาษาท่ีเหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
          บรูเนอร์เชื่อว่า ครูสามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้โดยไม่ต้องรอเวลาสามารถ              
ที่จะสอนให้เด็กในทุกช่องของพัฒนาการ ประกอบกับการจัดโครงสร้างของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ให้
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สอดคล้องกัน และได้เสนอทฤษฎีการสอน (Theory of Instruction) ดังที่ บรูเนอร์กล่าวไว้ว่า "วิชาใด 
ๆ ก็ตาม ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม" ซ่ึงแนวคิดดังกล่าว บรูเนอร์
ได้เสนอว่า การจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดเนื้อหาวิชาที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อย  ๆ                  
มีความลึกซ้ึงซับซ้อนและกว้างขวางออกไปตามประสบการณ์ของผู้เรียน เรื่องเดียวกันอาจสามารถเรียน
ตั้งแตร่ะดับประถมถึงมหาวิทยาลัย เรียกว่า "Spiral Curriculum" 
          ทฤษฎีพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางปัญญาของบรูเนอร์ มี 3 ขั้น 

ขั้นที ่1 Enactive Representation (แรกเกิด - 2 ขวบ) 
           เด็กจะแสดงการพัฒนาทางสมอง หรือทางปัญญาด้วยการกระทำ และยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ  
ตลอดชีวิต วิธีการเรียนรู้ในขั้นนี้จะเป็นการแสดงออกด้วยการกระทำ เรียกว่า Enactive Mode จะเป็น
วิธีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยการสัมผัส จับต้องด้วยมือ ผลัก ดึง รวมถึงการใช้ปากกับวัตถุ
สิ่งของที่อยู่รอบ ๆ ตัว สิ่งที่สำคัญเด็กจะต้องลงมือกระทำด้วยตนเอง เช่น การเลียนแบบ หรือการลงมือ
กระทำกับวัตถุสิ่งของ ส่วนผู้ใหญ่จะใช้ทักษะทางการที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการข่ีจักรยาน เล่นเทนนิส  
เป็นต้น 
            ขั้นที่ 2 Iconic Representation 
            ในขั้นพัฒนาการทางความคิด จะเกิดจากการมองเห็น และการใช้ประสาทสัมผัสแล้ว                  
เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยการมีภาพในใจแทน พัฒนาการทางความรู้                  
ความเข้าใจจะเพ่ิมตามอายุ เด็กที่โตขึ้นก็จะสามารถสร้างภาพในใจได้มากขึ้น วิธีการเรียนรู้ในขั้นนี้  
เรียกว่า Iconic Mode เมื่อเด็กสามารถที่จะสร้างจินตนาการ หรือ มโนภาพ (Imagery)ในใจได้ เด็กจะ
สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกได้ด้วย Iconic Mode ดังนั้นในการเรียนการสอนเด็กสามารถที่จะเรียนรู้
โดยการใช้ภาพแทนของการสัมผัสจากของจริง เพ่ือที่จะช่วยขยายการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ความคิดรวบยอด กฎและ หลักการ ซึ่ งไม่สามารถแสดงให้ เห็นได้ บรูเนอร์ได้เสนอแนะให้นำ
โสตทัศนวัสดุมาใช้ใน การสอน ได้แก่ ภาพนิ่ง โทรทัศน์ หรืออ่ืนๆเพ่ือที่จะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ
ประสบการณ์ที่เพ่ิมข้ึน 
            ขั้นที่ 3 Symbolic Representation 
            ในขั้นพัฒนาการทางความคิดที่ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ              
โดยใช้สัญลักษณ์ หรือภาษา บรูเนอร์ถือว่าการพัฒนาในขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางความรู้
ความเข้าใจ เช่น การคิดเชิงเหตุผล หรือการแก้ปัญหา และเชื่อว่า การพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ
จะควบคู่ไปกับภาษา วิธีการเรียนรู้ในขั้นนี้เรียกว่า Symbolic Mode ซึ่งผู้เรียนจะใช้ในการเรียนได้              
เมื่อมีความสามารถท่ีจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือความคิดรวบยอดที่ซับซ้อน 
 แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
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 บรูเนอร์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนว่าควรประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 4 
ประการคอื 

1. ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจภายใน มีความอยากรู้ อยากเห็นและต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ รอบตัว 
2. โครงสร้างของบทเรียนซึ่งต้องจัดให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

และเข้าใจในเนื้อหา 
3. การจัดลำดับความยาก-ง่ายของบทเรียนโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 
4. การเสริมแรงแก่ผู้เรียน 
4. ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของซีมัวร์ เพเพิร์ท (Seymour  

Papert) 
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตได้

ด้วยตนเอง ด้วยการนำเสนอเพ่ือสร้างประสบการณ์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้ผู้เรียนเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนกรอบความคิดของครู
จากเดิม ซึ่งเน้นการสอนไปเป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียน ได้ร่วมเรียนรู้เป็นอิสระในการเรียนโดยพ่ึงพา
ตนเอง  

 
สาระสำคัญของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism )  
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียน

จะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เช่น การสร้างสิ่งจำลอง การสร้างสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ ทำให้ผู้อ่ืน
มองเห็นได้ จะมีผลทำให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง อย่างเพ่ือเกิดการสร้างสรรค์ความคิด  

หลักการสำคัญ  
1. การเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่กำลังเรียน  
2. การให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการที่ตนเองสนใจ การสนับสนุนอย่างพอเพียง 

และเหมาะสมจากครูซึ่งได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง  
3. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด นำเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของ 

ตนเอง ให้เวลาทำโครงการอย่างต่อเนื่อง  
การแสดงความคิดและผลงานของตนเองให้คนอ่ืนๆ รับทราบและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

นั้น เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และการยอมรับในความแตกต่างทางความคิด และผลงาน
ปรากฎอยู่ และได้รับการสนับสนุนให้ทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในผลสำเร็จของตนเอง  
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การเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเริ่มใช้ในประเทศไทยอย่างจริงจังนั้นเริ่มแต่ปี พ.ศ. 
2539 โดยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ได้พัฒนาโครงการนำร่องคือ Lighthouse Project เพ่ือแสดงให้เห็นว่า        
การจัดการศึกษาที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับพัฒนาคนไทยให้ เป็นนักคิด นักสำรวจทดลอง และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือแสดงความคิดและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว  

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
    ผู้เรียน  
    ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นฝ่ายริเริ่มลง
มือทำโครงการซึ่งตนเองสนใจ พร้อมกับคิดและพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำไปแล้วให้คนอื่น ๆ รับรู้
และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างความคิด  
     ครู  

 ครูควรรู้ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม และไม่น้อย
เกินไปจนผู้เรียนหมดกำลังใจที่จะทำงานต่อยอมรับในความคิดแปลกใหม่ของผู้เรียนและร่วมสำรวจ 
ทดลองกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำสิ่งที่ตนเองสนใจและในระยะเวลาที่ต้องการ ส่งเสริมให้มี
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างจริงจัง 
           ผู้ปกครอง  
           ปัจจุบันจำนวนบ้านเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และ Internet เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองจึงมี
บทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในครอบครัว โดยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
เช่น พยายามเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ๆ หรือเรียนรู้จาก
เด็ก ๆ ในครอบครัว ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับเรียนที่ก่อให้เกิดคุณค่าและความสุขแก่ตนเองและ
ยอมรับว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ 
            การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  
            1. ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน  
            2. ควรสนองความต้องหรือความสนใจของผู้เรียน  
            3. ควรเหมาะกับวุฒิภาวะ ความสามารถของผู้เรียนที่จะปฏิบัติได้  
            4. ควรสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
            5. ควรมีความต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่มีอยู่  
            6. ควรเรียงลำดับที่เหมาะสมจากง่ายไปยาก 

5. ทฤษฎีการพัฒนากระบวนการคิดตามหลักพุทธศาสนา 
พระธรรมปิฏก (2543 : 1) กล่าวว่า การศึกษา เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปภายในตัวบุคคล  
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แก่นแท้ของกระบวนการแห่งการศึกษา ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคม รวมตลอดถึงสอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเรียกสั้น ๆ 
ว่า สัมมาทิฐิ สิ่งที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฐิหรือปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ มี 2 ประการคือ 

1. ปัจจัยภายนอก คือ การกระตุ้น ชักจูงจากภายนอก ได้แก่ การสั่งสอน การบอกเล่า ชี้แจง
จากผู้อ่ืน แหล่งสำคัญของการเรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ เพ่ือนร่วมงาน ผู้บั งคับบัญชา 
สื่อมวลชนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยทางสังคม บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เช่น 
ครูที่มีคุณภาพสูง กล่าวคือ สามารถสร้างศรัทธาให้ เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า 
กัลยาณมิตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน 

2. ปัจจัยภายใน คือ การคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา 
การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาสาเหตุ สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึง
ผลสุดท้ายที่เกิด แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง โดยไม่เอาความรู้สึกอุปาทานของตนเข้า
ไปจับ ซึ่งถ้าทำเช่นนี้ได้บุคคลก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา 
 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอน 
 สุมน อมรวิวัฒน์ (2542 :15) กล่าวว่า ครูต้องปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรของเด็กหรือผู้เรียน ครู
ต้องมีบุคลิกภาพสำรวม น่าเชื่อถือ ศรัทธา สง่า สะอาด แจ่มใส และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้             
มีคุณธรรม มีความเมตตา ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาหาและปรึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด เช่น มีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญของ
บทเรียน และมีการใช้คำถามต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดตามหลักพุทธศาสนา รวมถึง 
การเปิดโอกาสให้เด็กเปน็ผู้สรุปประเด็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการคิดมีอยู่มากมาย แต่ละทฤษฎีก็มีความซับซ้อนแตกต่าง
กันและดูเหมือนว่ายังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากการคิดไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหรือ
เป็นกระบวนการที่เป็นเส้นตรง และเกิดขึ้นตามลำดับขั้น อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นล้วน
สอดคล้องกันว่า การคิดเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้โดยขึ้นกับการจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์
ทางสังคมเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด และแสดงออกซ่ึงความคิดของตนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูสามารถนำไปใช้เพ่ือนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดของ

เด็ก ประกอบด้วย  9 กระบวนการ ดังนี้ 
1.  ส่งเสริมความกระตือรือร้นและความสนใจของเด็ก (Curious and Interest) 

1.1 ให้โอกาสเด็กเกิดการค้นพบด้วยตนเอง ทั้งจากกิจกรรม ของเล่นและอุปกรณ์ที่ 
หลากหลาย 
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1.2 ให้เด็กตั้งคำถามแล้วช่วยกันค้นหาคำตอบด้วยกัน  
1.3 ให้โอกาสเด็กได้เสนอความคิดเห็น 
1.4 ช่วยให้เด็กได้เลือกทำในสิ่งที่ตนสนใจ 
1.5 เล่นเกมถาม-ตอบ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็ก 
1.6 จดัหาหนังสือ สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ในหน่วย  

โครงงาน หรือเรื่องท่ีกำลังเรียนรู้  ช่วยจัดหาแหล่งข้อมูลความรู้ที่จะตอบสนองความสนใจของเด็ก 
2.  ส่งเสริมการริเริ่มสิ่งใหม ่ๆ ด้วยตนเอง การคิดและทำอย่างฉับพลัน (Initiative and 

Improvise) 
 

2.1 กระตุ้นให้เด็กได้ทำสิ่งทีชอบ หรือสนใจ 
2.2 สาธิตและอธิบายขอบเขตของการทดลองทำสิ่งใหม่  พร้อมทั้งกระตุ้นให้เด็กลองทำ 

สิ่งแปลกใหม่ (ที่ไม่เป็นอันตราย ไม่เกิดความเสียหาย ไม่สร้างความวุ่นวาย)  
2.3 สนับสนุนให้เด็กเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างอิสระ 
2.4 ยอมรับเมื่อเด็กเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม ชื่นชมและชี้ให้เห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้น 
2.5 เมื่อจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้คิดริเริ่ม และทำอย่างฉับพลัน เด็กตอ้งรู้สึกมีอิสระ ไม่ 

ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ  หรือถูกวิจารณ์ 
2.6 ยอมรับว่าเด็กอาจมีการคิดริเริ่มต่างไปจากท่ีเราคาดหวัง 

3.  ส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งม่ันและตั้งใจ (Persistence and Attentiveness) 
3.1 เมื่อเด็กประสบปัญหา มีจังหวะที่ดีในการช่วยเหลือ ต้องปล่อยให้เด็กพยายาม 

แก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน ไม่ด่วนเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
3.2 ชื่นชมเม่ือเด็กมีความพยายามและมีความตั้งใจจดจ่อกับการทำงาน 
3.3 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นชวนเด็กพูดคุย ว่าอะไรทำแล้วจะสำเร็จ อะไรทำแล้วจะไม่สำเร็จ 
3.4 ใช้คำพูดที่ช่วยให้เด็กเกิดความตั้งใจ เช่น “ดูนี่หน่อยนะ” “ตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดี” 
3.5 ให้เด็กได้ลองวางเป้าหมาย หรือความตั้งใจของตน 
6. ให้เด็กได้รับผิดชอบสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องทำนอกเวลาเรียน 

4. ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ (Creative and Inventiveness) 
4.1 จดัสภาพแวดล้อมที่แด็กสามารถทดลอง ได้ค้นพบด้วยตนเอง ได้ใช้จินตนาการ 
4.2 ใช้คำถามที่เป็นปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้คิดอย่างหลากหลาย 
4.3 ให้งานเด็กท่ีมีเป้าหมายให้เด็กพยายามค้นหาวิธีหลายๆ วิธี มากกว่าจะต้องการตัดสิน 

ผลว่าถูกหรือผิด 
4.4 ถามเด็กว่าตอนจบของเรื่องที่เล่าจะเป็นอย่างไรได้บ้าง   
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4.5 ให้เด็กได้มีโอกาสพบศิลปิน หรือผลงานศิลปะในวัฒนธรรมชองตนหรือต่างวัฒนธรรม 
4.6 เล่นเกมสมมุติเพ่ือให้เด็กคิดถึงสิ่งที่ต่างไปจากท่ีตนเป็น เช่น สมมุติว่าเด็กเป็นกบ  

จะคิดอย่างไรเกี่ยวกับฝน 
     4.7 ให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น ดนตรีและการเคลื่อนไหว           

การทำงานศิลปะ การแต่งนิทานหรือเรื่องราวต่าง ๆ  
  5.  ให้เด็กได้การสะท้อนความคิดและตีความ (Reflection and Interpretation) 

5.1 คุยกับเด็กถึงสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้ลงมือทำ 
5.2 ให้เด็กมีเวลาคิด ทบทวน จัดระบบการประมวล ประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ ที่ได้ 

รับมา 
5.3 ช่วยให้เด็กระลึกถึงประสบการณ์ท่ีได้รับจากภาพถ่าย ของขวัญ ของที่ระลึก 
5.4 ถามคำถามปลายเปิดและกระตุ้นให้เด็กสะท้อนความคิด 
5.5 ให้เด็กมีโอกาสให้เล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนเพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้เข้าใจ              

การแสดงออก ความต้องการและเหตุผลของคนอ่ืน 
6. ฝึกฝนให้เด็กได้จดจำอย่างเป็นระบบ (Memorization) 

6.1 ชวนเด็กร้องเพลง ฮัมเพลง ท่องบทกลอน  อย่างสม่ำเสมอ 
6.2 เล่านิทานแล้วชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เล่า 
6.3 ทบทวนเรื่องที่เด็กควรจดจำเกี่ยวกับตนเอง สิ่งรอบตัว สิ่งที่น่าสนใจ 
6.4 ทบทวนถึงสิ่งที่เด็กทำผ่านมา 
6.5 ทำกิจกรรม หรือเล่นเกมที่ได้ฝึกฝนการสังเกตและจดจำอย่างเป็นระบบ 

7. ส่งเสริมการพัฒนาความคิดและความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน(Concept Formation) 
7.1 ชวน เด็กให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ทำความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกคำ 

ที่บ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และอธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ  
นั้นได้ 

7.2 ให้เด็กฝึกให้คำจำกัดความของสิ่งต่างๆ   
7.3 ให้เด็กได้อ่านหนังสือ ดูรูปภาพหรือของจริง แล้วพูดคุยเกี่ยวกับประเภทของสิ่งที่เห็น 
7.4 ให้เด็กได้เล่นเกมในการจัดกลุ่ม แยกแยะสิ่งต่าง ๆ   

8. ตรรกวิทยา และความมีเหตุผล  (Logic and Reasoning) 
8.1 ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระเพ่ือได้เกิดการค้นพบเหตุและผลที่เกิดจากการกระทำด้วย 

ตนเอง 
8.2 ให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำและผลที่เกิดจาก 

การกระทำนั้น 
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8.3 สาธิต ทดลอง และพูดคุยเกี่ยวกับเหตุและผล 
9. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical and Analytic Thinking) 

9.1 ให้เด็กได้ฝึกการสังเกตความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
9.2 ใช้คำถามปลายเปิดเพ่ือให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล 
9.3 เล่านิทานหรือเล่าเรื่องและพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น 
9.4 ให้เด็กถกกันเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในการตัดสินใจเลือก 
9.5 ให้เด็กทำกิจกรรมที่มีเง่ือนไข หรือข้อจำกัด 

บทบาทของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
          บทบาทครูในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่พิจารณาจากกระบวนการสอนไว้ 3 
ประการคือ  

1. บทบาทในการเตรียมการสอน ได้แก่ การเตรียมสาระการเรียนรู้ การจัดหาแหล่งเรียนรู้และ
การวางแผนการสอน  

2. บทบาทในการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อม การกระตุ้น
เร้าผู้เรียน การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามท่ีได้ออกแบบไว้  

3. บทบาทในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถนำมาสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย

ศึกษาท่ีมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 
1. การเตรียมผู้สอนให้พร้อม ซึ่งความหมายของการเตรียมผู้สอนให้พร้อม หมายถึงการที่ผู้สอน

จะต้องมีความพร้อมในด้านความรู้ที่จะนำไปสู่การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ทั้งนี้องค์ประกอบด้าน
ความพร้อมทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้มีดังนี้ 

    1.1 การมีความพร้อมด้านความรู้ที่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที่กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ไว้ 4 สาระคือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระท่ี 2
ภาษาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สาระที่ 4 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

    1.2 การกำหนดความรู้ ทั้งนี้ผู้สอนจะนำหัวข้อเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรมา
กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความยากง่ายของเนื้อหาสาระ 
ความพอเพียงกับความสามารถที่จะเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น และความสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน 
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    1.3 การศึกษาความรู้ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ การกลั่นกรองสาระให้มีความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียน และศึกษาถึงธรรมชาติ ลักษณะของสาระความรู้นั้น ๆ เพ่ือเข้าใจถึง
คุณคา่ของความรู้ที่จะก่อให้เป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน 

    1.4 จัดลำดับความรู้จากง่ายไปหายาก ทำความเข้าใจและจัดความรู้ที่ซับซ้อนให้มีความง่าย
เหมาะกับการทำความเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้ไปสู่สาระที่มีอยู่ในสภาพชีวิตจริงที่  ผู้เรียนประสบ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกดิประโยชน์ในแง่ของการนำความรู้ไปใช้ 

    1.5 มีความรู้ที่พร้อมที่จะให้คำอธิบาย คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษา ให้ความรู้ที่ ชัดเจน
ตรงไปตรงมา และเป็นความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ ์

     1.6 การเตรียมแหล่งความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ ทั้งจากการปฏิบัติ การทดลอง
การสืบเสาะ การสืบค้น ซึ่งแหล่งความรู้นี้จะต้องเป็นแหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แบบแผนต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกันกับลักษณะของความรู้  ลักษณะของกิจกรรม                  
และธรรมชาติของผู้เรียน แหล่งความรู้ที่จัดเตรียมหรือจัดหา ได้แก่ แหล่งความรู้ประเภทสื่อการเรียนรู้ 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติการ หรือการทดลอง แหล่งความรู้ประเภท
ห้องสนับสนุนกิจกรรม เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสืบค้น รวมทั้งแหล่งความรู้ในชุมชน                 
แหล่งความรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยากร ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งความรู้เหล่านี้และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือการนำมาใช้ และขณะเดียวกันจะต้องมี
การกลั่นกรองจัดนำเสนอแหล่งความรู้ให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนด้วย 

     1.7 การเข้าใจผู้เรียน ได้แก่ การทำความเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ศึกษา เกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้ประจำวัย และคุณลักษณะตามวัยของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือนำมาสู่
การจัดสาระความรู้ที่พอเหมาะกับผู้เรียน 

    1.8 การพัฒนาความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้มีความพอเหมาะ มีความเป็นปัจจุบัน 
และนำมาใช้พัฒนาความรู้เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. การวางแผนการเรียนรู้  เป็นการกำหนดวิธีการจัดประสบการณ์ที่จะนำผู้ เรียนไปสู่  
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ความสามารถและคุณลักษณะตาม
วัยของผู้เรียน วิธีการจัดประสบการณ์ที่เหมาะกับธรรมชาติผู้เรียน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับการวางแผนการเรียนรู้นั้น จะเกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการจัดประสบการณ์ใน 4 เรื่องดังนี ้

     2.1 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการคาดหวังของกระบวนการจัดประสบการณ์               
ที่ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนไปใน
ลักษณะใด ทั้งนี้การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาใน 3 ลักษณะ
คือ จุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ขณะเดียวกันการกำหนดจุดประสงค์          
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การเรียนรู้นี้จะต้องคำนึงถึงประสบการณ์สำคัญว่า ในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์สำคัญอย่างไรบ้าง การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จะช่วยเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่           
การกำหนดวิธีการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกันต่อไป 

    2.2 การกำหนดสาระการเรียนรู้ เป็นการนำความรู้ที่ได้กลั่นกรองและกำหนดขอบเขต               
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นสาระที่มีความหมายต่อผู้เรียน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง                
มีความยากง่ายที่เหมาะกับวัย และสามารถนำไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

    2.3 การกำหนดวิธีการจัดประสบการณ์ เป็นการจัดประสบการณ์ที่ยึดหลักการเรียนรู้จาก
การกระทำ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้เคลื่อนไหว สำรวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง                   
และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม การกำหนดวิธีการจัดประสบการณ์นี้ จะต้องสอดคล้องกับ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

    2.4 กำหนดวิธีการประเมินผล เป็นการประเมินผู้เรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดวิธีการและเครื่องมือประเมินผล          
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยนำจุดประสงค์การเรียนรู้มาเป็นหลัก และกำหนดการประเมินผลตาม
จุดประสงค์นั้น ทั้งนี้จะต้องเป็นการประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการและผลงาน มีการออกแบบ
เครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมและใช้ประเมินได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการออกแบบกิจกรรมสำหรับผู้เรียน โดยยึดหลักการเรียนรู้ 
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และรับรู้ผ่านอวัยวะรับสัมผัส ทั้งนี้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะต้อง
พิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาในเรื่องใด ต้องการให้ได้รับประสบการณ์
สำคัญด้านใด สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้นั้นมีธรรมชาติของความรู้ในลักษณะใด จากนั้นจึงเลือกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

การประเมินผลทักษะกระบวนการคิด 
 การประเมินผลและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดนั้นมีความสัมพันธ์                  
ที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกกันไม่ได้ ทุกครั้งที่ครุพูดคุยและถามคำถามเด็ก ครูจำทำหน้าที่ประเมินผลไป
ด้วย และทุกครั้งที่ครูเก็บรวบรวมผลงานเด็ก ครูทำหน้าที่สังเกตการณ์คิดเด็กไปพร้อมกันทั้งนี้เพ่ือนำ
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอน 
 ด้วยเหตุนี้ ครูจึงจำเป็นต้องพิจารณาผลงานนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสังเกตการมีส่วนร่วมใน          
การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในชั้นเรียน ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมให้เด็กประเมินผลชิ้นงานของ
ตนเองโดยให้เด็กร่วมกำหนดเป้าหมายประเมินความคืบหน้า รวมทั้งตั้งบรรทัดฐานคุณภาพของผลงาน 
คำนึงถึงระดับความสนใจและความพึงพอใจในงานของตน ความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล คุณภาพ
ด้านความสวยงาม และความประณีตของชิ้นงาน รวมถึงความร่วมมือในการทำงาน หรืออาจส่งเสริมให้
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นักเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองในการเรียน เพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง          
อย่างแท้จริง (นภเนตร ธรรมบวร, 2545 : 211-212) 
 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 1.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
กวีนา ศิลารวม และ สิทธิพล อาจอินทร, (2560) การศึกษาความสามารถด้าน             

การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
เทคนิคบูรณาการของ Murdoch ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ             
1) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้เทคนิคบูรณาการของ Murdoch ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด ให้นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) ศึกษาความสามารถ ด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคบูรณาการของ Murdoch ร่วมกับการใช้
แผนผัง ความคิด ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไปและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบูรณา
การของ Murdoch ร่วมกับการใช้ แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
โรงเรียนกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 50 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลอง
ขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวมีการวัดผลหลังเรียน (One-Shot Case Study) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน เวลา 12 ชั่งโมง        
2) แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
บูรณาการของ Murdoch ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 
11 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า    
1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เฉลี่ยเท่ากับ  14.58 คิด
เป็นร้อยละ 72.90 และ มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 37 คนคิดเป็นร้อยละ 74.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 22.72 
คิดเป็น ร้อยละ 75.73 และ มีจำนวนนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ 36 คนคิดเป็นร้อยละ 72.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ขึ้นไปและ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
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บูรณาการของ Murdoch ร่วมกับ การใช้แผนผังความคิด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.05,          
S.D. = 0.81) 

คอลีเย๊าะ เจะโด, 2560 ความพึงพอใจต่อการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอน  การสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนกลุ่ม 03 รายวิชา การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จํานวน 81 คน ที่เรียนใน
ภาคการศึกษาที่  1 ปี  การศึกษา 2559 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบ  เจาะจง 
(purposive sampling) เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ ใช่              
การจัดการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ได้รับ               
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษตามแนวการ สอนเพ่ือการสื่อสารมีความพึงพอใจ                 
ในภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X = 3.49) เมื่อพิจารณารายด้านพบวา มี ่ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คือ ด้านก ่ ิจกรรมการเรียนการสอน ( X =4.06) และด้านผู้สอน ( X =3.87) ระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา ( X =3.33) และ ด้านการวัดและ การประเมินผล ( X =3.28) 

ถนอมจิตต์ สารอต , พีรดล เพชรานนท์ และชวนิดา สุวานิช, (2560). การพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาพล
ศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และเพ่ือประเมินผล อัตราความก้าวหน้าด้าน
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแบบรายบุคคล 2) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ที่เรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้  ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม จำนวน 90 คน โดยเลือกแบบเจาะจง การดำเนินการวิจัยเป็น         
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วางแผน กำหนดแผนงานและเครื่องมือวิจัย 2) สังเคราะห์และกำหนดรูปแบบ 
กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะ การอ่าน แบบประเมิน คุณภาพแบบฝึก
ทักษะการอ่าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน–หลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดในภาพรวม โดยมี ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 (SD.= .55) 

ประสิทธิ์  รัตนสุภา, (2560) การนิ เทศเพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม. 12 งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการ
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จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.12 และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.12 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
คณิตศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลุ่มตัวอย่างคือ ครูคณิตศาสตร์จำนวน 11 คน ใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จากโรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา 2556 และนักเรียน จำนวน 391 คน ใช้
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยคือ1)แบบบันทึกการนิเทศ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพคือ การวิเคราะห์เนื้อหา และค่าความถี่ และ
ข้อมูลเชิงปริมาณคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า 1) ผลการนิเทศใน
ภาพรวมครูทั้ง 11 คน ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ ชั้นเรียนได้ดีอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยค
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ชัดเจน และ 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก  (X = 4.06, S.D. = 0.36) 

ศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่องการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ                  

การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบ

การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 2) ผลการยืนยัน

องค์ประกอบการนิ เทศเพ่ือพัฒนา  สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ                  

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 127 เขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้บริหารสถานศึกษา/

หัวหน้าวิชาการโรงเรียน และครู ภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 508 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์

เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครู ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 8องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ                      

2) การช่วยเหลือ  ครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3) การประยุกต์ เทคนิคนิ เทศที่ หลากหลาย                     

4) การส่งเสริมทัศนคติ การสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู5) การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครู

ภาษาอังกฤษ 6) การส่งเสริม การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7) การจัดระบบ             

การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ  และ 8) การสร้างความสัม พันธ์และการยอมรับของผู้ นิ เทศ                           
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2. องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ภาษาอังกฤษ เป็น

องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้อง 

เอกฐสิทธิ์ กอบกำ 2560 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความ    ต้องการ การพัฒนา รูปแบบการนิเทศ และประเมินผลการใช ้รูปแบบการนิเทศการจัด
กิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
เขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเป็นศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน 
จำนวน 310 คน ส่วนการทดลองใช ้รูปแบบเป็นครูผู้สอน จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 52 คน 
เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวิเคราะห์แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบทดสอบ 
และแบบสังเกต ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนำข้อมูลมาประเมินความสมเหตุ
สมพล วิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการจัด
กิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอนโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนบนในภาพรวมตามความคิดเห็นของครูผู้ สอน และ ศึกษานิ เทศก์ พบว่า                   
มีการปฏิบัติอยู่่ในระดับปานกลาง เมื่อนำมาเปรียบเทียบทางสถิติ โดยการ ทดสอบค่าที (t-test)                 
มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน สิ่งที่ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ต้องการมากที่สุด คือ รูปแบบการนิเทศที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2. รูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียนของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มีชื่อว่า เอ พี ไอ ซี อี 
(APICE Model) มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีมีความเป็นไปได้และมีความสอดคล้อง 3. ผล การใช้
รูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เอ พี ไอ ซี อี (APICE 
Model) มีผลดังนี้ 3.1 ครูผู้สอนกลุ่มทดลอง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน หลังการใช ้ สูงกว่าก่อนการใช ้รูปแบบการนิเทศ และเมื่อเปรียบ 
เทียบกับกลุ่มควบคุม มีความรู้ ความเข้าใจแตกต่างกัน 3.2 ครูผู้รับการนิเทศ มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.3 ผลการเรียนรู้ ความสามารถทางด้านภาษา (Literacy) ความสามารถทางด้าน เหตุผล (Reasoning 
Abilities) ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือ ตอนบน โดยการทดสอบ 
ค่าที (t-test) หลังการใช ้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จรินทร์ธร ภัทรพงศ์โอฬาร 2561 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้ ชุดฝึกการ เขียนตามค าบอกและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอกของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี และ การตลาด ในภาคเรียนที่2 ปี การศึกษา2561จำนวน 40 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ (1) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน (2) ชุดฝึกการเขียนประโยค
ตามค าบอกจำนวน 6 ชุดและ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนประโยคตามค 
าบอกของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยคือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที(t-test for dependent samples และ t-test one sample) ผลการวิจัยพบว่า (1) ทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกการเขียนประโยคตามค าบอกสูงขึ้นกว่าก่อน เรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2)ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกการเขียน
ประโยคตามค าบอกสูงกว่า เกณฑ์(ร้อยละ60) อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05เมื่อพิจารณาราย
ชุดพบว่า นักศึกษามีทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์และสูง กว่าเกณฑ์ ยกเว้นชุดที่2ทักษะ      
การเขียนคำยากและชุดที่5ทักษะการเขียน ประโยคที่นักศึกษามี ทักษะต่ำกว่าเกณฑ์(ร้อยละ60) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3)ความพึงพอใจต่อการใช้ ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษาอยู่
ในระดับมาก 

ชิดชนก  คำทาสี , 2561 การพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ต ามทฤษฏี  
Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนว
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) เพ่ือ ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สำหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 2) เพ่ือพัฒนา  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี  
Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก่อนและหลั งเรียน ด้วยรูปแบบ  การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี  
Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไพรบึง
วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน โดยมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน ๆ ละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 18 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร เกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร และแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด การเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับ
แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา 

วราภรณ์ พรมอินทร์, (2561). วราภรณ์ พรมอินทร์:การพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
Collaborative strategic reading การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรม            
การทำงานกลุ่ม ร่วมกันระหว่างเรียนด้วย ่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและศึกษา
เจตคติของ นักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
(Collaborative strategic reading) จํ านวน  6 แผน  แบบทดสอบวัดความ เข้ าใจ ในการอ่าน 
ภาษาอังกฤษ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มร่วมกันและแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อวิชา 
ภาษาอังกฤษ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที(t-test) 
ผลการวิจัยปรากฏวา่ 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ หลังเรียน          
สูงกว่าก่อนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ่ .05 2. พฤติกรรมการการทํางานกลุ่มร่วมกนัระหว่าง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี อยู่ ใน
ระดับดีมาก 3. เจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี             
การอ่านแบบร่วมมือ โดยรวมอยูในระดับมากวราภรณ์ พรมอินทร์ 2561 วราภรณ์ พรมอินทร์:การ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ Collaborative strategic reading การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ร่วมกันระหว่างเรียนด้วย ่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือและศึกษาเจตคติของ นักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม 
(Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
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กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ  (Collaborative strategic reading) จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัด           
ความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มร่วมกันและแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนต่อวิชา ภาษาอังกฤษ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวิจัยปรากฏวา่ 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ  หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ่ .05 2. พฤติกรรมการการทํางานกลุ่มร่วมกัน
ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี 
อยู่ในระดับดีมาก 3. เจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี 
การอ่านแบบร่วมมือ โดยรวมอยูในระดับมาก 

ฮาซานะห์ บินมะอุง และคณะ, (2561). ได้ศึกษาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 
การสอนอ่านเชิงวิพากษ์สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ การศึกษาชุดฝึกปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากษ์ ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝึก
ปฏิบัติการและคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา การสอน อ่านเชิงวิพากษ์ของครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) เพ่ือศึกษาผล
การใช้ชุดฝึกปฏิบัติการและคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติการและคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ด้านความสามารถในการสอนอ่านเชิงวิพากษ์ของครูผู้สอน 
และด้านความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติการและ
คู่มือการ นิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากษ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 10 คนฝึก
ปฏิบัติการแบบเข้มข้นสาม วัน (สัปดาห์ละ 1 วัน) โดย 5 คนจากการฝึกปฏิบัติการอาสาเป็นผู้ทดลอง
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนอ่านเชิง วิพากษ์ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย คะแนนการทดสอบก่อน/
หลังการฝึกปฏิบัติการ และแบบสอบถาม ข้อมูล เชิงคุณภาพจาการสังเกตการสอน สัมภาษณ์ สะท้อน
คิดของครูผู้สอนและแบบบันทึกภาคสนาม ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ ใช้ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 
พัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากษ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 88.75/87.50 ด้านความรู้

ความเข้าใจ ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการที่ระดับคะแนน × ̅ = 13.20, S.D. = 1.93 หลังการฝึก

ปฏิบัติการที่ระดับคะแนน × ̅ = 17.50, S.D. = 0.96 ความคิดเห็นของครูต่อชุดฝึกปฏิบัติการและคู่มือ 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และ พฤติกรรมการสอนการอ่านเชิงวิพากษ์ของครูพัฒนาใน
เชิงบวก การศึกษาในครั้งนี้สามารถชี้น าการสอนการอ่าน เชิงวิพากย์ในต่างบริบท และต่างรายวิชาได้ 
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  ฉัตรแก้ว ใจงาม, จิตชิน จิตสุขพงษ์, สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และกนกวรรณ กุลสุทธ 
(2562) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ            
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่       
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 12 คน 2) ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษา ที่มี พัฒนาการผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 
จำนวน 10 คน 3) ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน โรงเรียนประถมศึกษาที่มี
พัฒนาการผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น จำนวน 10 คน    
4) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำหรับการสังเกตการณ์ เรียนการสอนในชั้นเรียน 8 คน และ 5) ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 จำนวน 350 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น และวิธีการสุ่มแบบง่าย คณะผู้วิจัยใช้วิทยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ใน   
การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการสอน และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
ในที่นี้ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .988 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ             
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
วิธีการสังเคราะห์และนำเสนอโดยการบรรยายเชิง พรรณนา ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. ครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มี คุณวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00) 
รองลงมา ได้แก่ คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อย ละ 38.00) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 
มีจำนวน ชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 16 - 20 ชั่วโมง จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86 ต้องท าการสอน
รายวิชาอ่ืน นอกเหนือจากการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.14 ไม่ต้อง
สอนรายวิชาอ่ืน นอกเหนือจากการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86 
และต้องท าหน้าที่พิเศษ นอกเหนือการสอนในห้องเรียน จำนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 88.29 2. 
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่เคยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การน า มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้(ร้อยละ 
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72.8  6) เคยเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโอเน็ตในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.00 และเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  (Child-centred approach) จำนวน 231 คน คิด เป็นร้อยละ 24.97 3. เทคนิคการจัด             
การเรียนรู้ที่ครูผู้สอนนิยมใช้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ การสอนโดยเน้นการทบทวนและท่องจำคำศัพท์อย่างมีความหมาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87) จัดติวก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ       
(O-NET) ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03) และนำ
สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษทั้ง 4 สาระในหลักสูตรแกนกลางฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .84) 4. ครูส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก ขององค์ประกอบ 
(Factor loading) ตั้งแต่ .563 - .768 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 19.282 
และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 64.273 ของความแปรปรวนทั้งหมด 13 ตัวแปร สะท้อนให้
เห็นถึงการที่ครูใช้วิธีการสำคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียน   การสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้
ด้วย ตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและนักเรียนได้
พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 5. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ในชั้นเรียน คือ เน้นการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้เรียนที่เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถานศึกษา 6. เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ 
คือ เน้นการท่องจำคำศัพท์ การเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มุ่งทบทวนและเน้นการติวทำ
ข้อสอบโอเน็ตในปีที่ผ่าน ๆ มา อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกเวลาเรียน รวมทั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น 
ในวันเสาร์ เป็นต้น 

สินีนาฏ วัฒนสุข/ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูน, (2562) การพัฒนารูปแบบการเรียน           
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถ           
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 
การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขา 
วิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ กำลังศึกษาในภาคเรียน ที่ 2              
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ปีการศึกษา 2558 จำ นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงคู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียน รู้แบบ
ฝึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ เข้าใจ 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ เรียนรู้
ตามรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที แบบไม่
อิสระและข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน มีผลสรุปได้
ดังนี้1) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา อังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่  2 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า“PMIAAR Model” มีองค์ประกอบ คือ หลักการ
วัตถุประสงค์กระบวนการเรียน การสอน และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้โดยมีกระบวนการเรียนการ
สอน 6ขั้นตอน คือ(1)ขั้นเตรียม ความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills:P) (2)ขั้นนำ เสนอ
ยุทธวิธี(Modeling Strategies: M) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2560 196 Academic Journal of Buriram Rajabhat University Vol. 9 No. 
1 January - June 2017 (3) ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice: I) (4) 
ขั้นฝึกทั กษะอย่างทั กษะ  (Assigning Independent Practice: A) (5) ขั้ นประเมินผลการอ่าน 
(Assessing and Evaluating: A) (6)ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้(Reflecting:R) โดยที่รูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ  ที่ พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/80.11ซึ่ งสูงกว่า
เกณฑ์80/80 ที่กำ หนดไว้2) นักศึกษา มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังการ
จัดเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ เรียนการสอน PMIAAR Modelสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .053) ทักษะการ คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอน 
PMIAAR Model หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ สอน PMIAAR Model อยู่ในระดับมาก 

จตุพร  สุทธิรัตน์ 2563 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสําหรับครูในสังกัดเทศบาล
เมืองระนองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการ 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ  
3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ และ 4) ประเมินรูปแบบการนิเทศการดําเนินการวิจัยออกเป็น 4 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 4 
ส่วน คือ 1) ผลการประเมินความสามารถในการคิดของนักเรียน 2) การสนทนากลุ่มผู้บริหารครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิด
ของนักเรียน 3) การสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดของครู และ 4) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ



102 

 

และการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดจากนั้นวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าเฉลี่ย              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาการดําเนินการในระยะ ที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบ     
การนิเทศและคู่มือการใช้ จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม และ
วิเคราะห์ผลการประเมินด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดําเนินงานในระยะที่ 3 เป็น         
การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ปีการศึกษา 2562 จํานวน 21 คน 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย5 ชุด คือ 1) รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้น 2) คู่มือการใช้ 3)แบบทดสอบวัด
ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด 4) แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดและ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 จัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด 
และทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้  โดยครูแต่ละคนจะได้รับการนิเทศทั้งหมด 3 ครั้ง
และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบแบบ
นิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศและผลการประเมินความสามารถในการคิดของ
นักเรียน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความรู้ ผลการจัดการเรียนรู้          
ความพึงพอใจ และความสามารถในการคิดของนักเรียนด้วยสถิติทดสอบ t การดําเนินการในระยะที่ 4 
เป็นการยืนยันผลการใช้และการรับรองความถูกต้องและเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศด้วยการสนทนา
กลุ่มของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิด และมีข้อเสนอแนะให้มีการเพ่ิมพูน ความรู้ในเรื่องของวิธีการจัด             
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดและการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE 
Model เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน
สําหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 
3) กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 5ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเสริมสร้างความรู้             
ความเข้าใจก่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้(Awareness : A) ขั้นตอน ที่ 2 การวางแผนการนิเทศ          
การจัดการเรียนรู้ (Planning : P) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (Doing : D) 
ขั้นตอนที่ 4 การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (Reinforcing : R)และขั้นตอนที่ 5               
การประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้  (Evaluating : E) 3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE 
Model เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน
สําหรับ ครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง พบว่า 3.1 ครูมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิด หลังทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE Modelสูงกว่าก่อนทดลองใช้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3.2 ครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถใน  
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การคิดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดหลังทดลองใช้
รูปแบบการนิเทศ APDRE Model อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3.3 ครูมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ APDRE Model ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 3.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดหลังทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE 
Model สูงกว่าก่อนทดลองใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. ผลการประเมินรูปแบบการ
นิเทศ พบว่า รูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดของนักเรียนสําหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนองมีความถูกต้องและเหมาะสม
เป็นอย่างด ี

วนิดา สิมพล, (2563) การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลัง
อำนาจเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (CEP Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค ดิจิทัล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการสอน ภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และศึกษา
แนวทางการพัฒนาการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอน ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 3) ทดลองใช้
รูปแบบการนิเทศฯ และ 4) ประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอำนาจเพ่ือสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R&D) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูล
ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการวิจัย 3 ปี 
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยประกอบด้วย แบบสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน แบบตรวจสอบ ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ คู่มือ และแผนการนิเทศ แบบบันทึกการทบทวนการปฏิบัติงาน แบบตรวจสอบ
การออกแบบการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตชั้นเรียน แบบบันทึกการนิเทศภายในเชิงระบบ แบบทดสอบ
ออนไลน์แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน แบบวัดเจตคติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์สถิ ติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น  (Standard Deviation) แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ ท ด ส อ บ  One Sample  t-test                      
และ Dependent Sample t-test ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้                    
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนา          
การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล สำนักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ปัญหาที่ทำให้การสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จ 
คือ 1) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือ
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษของ นักเรียน 3) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 4) ครูไม่สอนตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 5) ครูไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ครู
ยึดแบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว 7) เขตพ้ืนที่ การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษที่ ชั ด เจน  8) ปัญหาครู ไม่ครบชั้น  ภาระงาน  อ่ืน  ครูสอนไม่ตรงเอก                   
และ 9) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาเหตุ จากครูที่       
ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า ครูขาด ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของตนเอง ครูขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาระงานอ่ืน ของครูมากเกินไป ปัญหาครูไม่ครบชั้น ต้องเน้นวิชาหลักมากกว่าภาษาอังกฤษ (โรงเรียน
ขนาดเล็ก) ครูสอนไม่ตรงเอก (ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ) การส่งต่อนักเรียนไประดับชั้นอ่ืนทำให้        
ก าร พั ฒ น าทั กษ ะภ าษ า อั งก ฤษ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง  (ก าร เป ลี่ ย น ค รู )  ปั ญ ห าก ารนิ เท ศ  พ บ ว่ า                         
1) โรงเรียนในสังกัดไม่ได้รับการนิเทศภายนอกจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
จำนวนศึกษานิเทศก์มีน้อย ไม่สามารถดำเนินการนิเทศอย่างทั่วถึง และไม่มีทิศทางการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 2) การนิเทศภายในโรงเรียนอ่อนแอ ครูไม่ได้รับการนิเทศจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ
เท่าท่ีควร จึงไม่ สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) การนิเทศท่ีผ่านมาเน้นการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินทำให้ โรงเรียนเกิดความเครียดและกังวล รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการประเมินการตรวจเยี่ยมเพ่ือให้ผ่านสถานการณ์นั้นไป โดยที่ปัญหาแท้จริงไม่ได้รับ
การแก้ไข เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เห็นปัญหาจุดที่ควร พัฒนาของโรงเรียนและ 4) โรงเรียนขาด            
ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบการนิเทศและตัวศึกษานิเทศก์ จึงไม่ให้ ความสำคัญกับการนิเทศเท่าที่  
ควรแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ควรมี
การ 1) พัฒนาครูควบคู่กับการนิเทศอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
และพัฒนาเทคนิคการ สอนภาษาอังกฤษให้กับครู เพ่ือให้สามารถออกแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งควร พัฒนาครูและกำหนดให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการทำวิจัย
ในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทหลักในการให้ความ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 3) สร้างแรงจูงใจ
ให้ครูรักการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม สนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง               
ที่สามารถช่วยครูในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญของ
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้ สอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน การให้คำแนะนำ และประสานหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดกิจกรรม
พิเศษพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และ 6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรเป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานเชื่อมความสัมพันธ์ให้ครูผู้สอน  ภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ พบว่า 
เป็ นรูปแบบเชิ งปฏิบั ติ  (Practical Model) มีองค์ป ระกอบ 5 ด้ าน  ได้ แก่  หลั กการ เนื้ อห า          
กระบวนการ วิธีการนิเทศ และ ระบบสนับสนุน ดังนี้ 2.1 หลักการที่ใช้ในการนิเทศ คือ หลักการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching) ร่วมกับการเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) เพ่ือนำไปสู่การมีชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Share and 
Learn) ในระดับอำเภอและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์ (Online) และแบบเผชิญหน้า 
(Face to Face) 2.2 เนื้ อหาในการพัฒ นาครูผู้ สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ                 
1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 3 วิธี ได้แก่การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT ) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity 
Based Learning) ก าร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ โค ร งง าน เป็ น ฐ าน  (Project Based Learning)                  
2) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และ 3) การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2.3 กระบวนการนิเทศใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดย
เริ่ ม ต้ น ที่ ขั้ น ต อน การวางแผน  (Planning) การ  ป ฏิ บั ติ  (Action) การสั ง เกต  (Observing)               
และการสะท้อนกลับ (Reflecting) 2.4 วิธีการนิเทศ ประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่ การนิเทศโดย
คณ ะกรรมการนิ เทศระดับ เขต พ้ืนที่ การศึ กษา  (Team Acting Supervision) การนิ เทศโดย
คณะกรรมการนิเทศระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา (PEER 
Center) ประจำอำเภอ (PEER Supervision)และการนิเทศภายในเชิงระบบ (Systematic Internal 
Supervision) ของโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง 2.5 ระบบสนับสนุนการนิเทศ มี 4 
รูปแบบ ได้แก่  เอกสาร (Document) เว็บ ไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน์ (Online Training 
Curriculum) ฐ าน ข้ อมู ล ออน ไลน์  (Online Data Base) และ โซ เชี ย ลมี เดี ย  (Social Media)           
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศฯ คู่มือการใช้รูปแบบ      
การนิเทศ ฯ และแผนการนิเทศ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุดผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ด้วยค่าสถิติ ICC พบว่า มีความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ 89.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี คะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน
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ร้อยละ 86.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังมี
คะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือสอน ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการ สร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือสอน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 89.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ 
ในระดับมาก  4. ผลการประเมินรูปแบบการนิ เทศฯ โดยผู้ เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) พบว่า รูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสมความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก โดยมีความ สอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูง 

วิไลพร ชิมชาติ และ จุไรรัตน์ สุดรุ่ง, (2563) แนวทางการนิเทศการสอนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ            
2) เพ่ือเสนอแนวทางในการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประชากร คือ โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา จำนวน 431 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
แบบ กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน PNI modified และการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับมาก และความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดมีความต้องการจำเป็นด้านสื่อการเรียนการสอนสูง
ที่สุด แนวทางการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี 4 ด้าน 1) ด้าน หลักสูตร ควรกำหนดนโยบาย
การนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ให้ครูจัดทำและส่งแผนการจัด                 
การเรียนรู้ เป็นประจำ และนิเทศการสอนแบบคลินิก 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 
ควรพัฒนาครูตาม กรอบมาตรฐานสากล จัดศึกษานิเทศก์ให้เพียงพอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับครู
ต่างชาติ และส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ควรจัดอบรมวิธีการผลิตสื่อที่หลากหลายและส่งเสริมให้ครู  เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 4) ด้าน               
การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ ควรส่งเสริมการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จัดอบรม เกี่ยวกับการประเมิน
โดยใช้กรอบมาตรฐานสากล และสนับสนุนการวางแผนการทำงาน พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับ                        
การประเมินผลอย่างหลากหลาย 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Ellsworth (1997) ได้ทำการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด 
โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) และการรับรู้ของครู
เกี่ยวกับการคิดขั้นสูง ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสอนและครูแต่ละคนมี                    
ความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง 
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 คลาร์ก (Clark 2004)  ศึกษาประสบการณ์การตรงในการนิเทศและประโยชน์ของความยั่งยืน 
ค้นหาภาวะผู้นำต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษาที่สามารถสร้างความสำเร็จ และรักษาไว้ได้
อย่างยั่งยืนจากการใช้เวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม การปฏิสัมพันธ์ผ่านจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ในโรงเรียนชนบท โดยให้ผู้มีส่วนร่วมใช้เวลา 9 เดือนตรวจดูคุณภาพของการนิเทศ               
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับจากการมีส่วนร่วมของผู้ให้   
การนิเทศและผู้รับการนิเทศ จัดข้อความที่ได้รับเป็นหมวดหมู่  จากการประชุมบันทึก ผลการวิจัยพบว่า 
การนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจทั้งคู่ ต้องเปิดเผย จริงใจและใช้อำนาจออกแบบให้มีการเห็นถึง                
ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
 สุฮาร์ทานโท (Suhartanto, 2012) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ได้แก่ 1) เพ่ือตอบคำถามว่าการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหรือไม่ 2) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การสอนและการเรียนรู้เป็นอย่างไร
เมื่อการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐานดำเนินการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และเชิง
คุณภาพโดยการทดสอบ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบและการ
พัฒนาของคะแนนการทดสอบ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โมเดลปฏิสัมพันธ์ของ 
Matthew B. และ A.M. Huberman ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกลุ่ม
ข้อมูล จัดแสดงข้อมูล และร่างแบบสรุป ผลการวิจัย พบว่า 1) การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน
สามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้ 2) การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นพัฒนา
บรรยากาศในชั้นเรียน กล่าวคือ ทำให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวา เพ่ิมระดับความสนใจของผู้เรียนลดบทบาท
ของครูผู้สอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มร่วมกันมากขึ้น 
 
 ชาแลค (Chalak, 2015) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ผลของการจัดการสอนแบบการเน้น
ภาระงานเป็นฐานต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้ เรียนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศชาวอิหร่าน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่าน เพ่ือความเข้าใจ
ผ่านการจัดสอนแบบเน้นภาระงานเป็นฐาน ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนเพศหญิงชาวอิหร่าน
จำนวน 135 คน ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่มีระดับชั้นแตกต่างกันในเมืองไอฟานฮาน ประเทศอิหร่าน 
ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการทดสอบก่อนเรียน ดำเนินการสอนและทดสอบหลังเรียน การเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยใช้วิธี Paired sample t-test ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจากกลุ่มทดลองมีผลการเรียนที่
ดีกว่ากลุ่มควบคุม การค้นพบได้ให้ข้อแนะนำว่าการใช้ภาระงานแบบยืดหยุ่นและมรปฏิสัมพันธ์ในชั้น
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เรียนภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศชาวอิหร่าน 

Seyedeh Zahra Arfaei Zarandi (2016) ได้ศึกษาการเสริมสร้างความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ ที่มีต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวอิตาเลี่ยน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวอิตาเลี่ยน จำนวน 60 คน ได้มาจากการเลือกแบบสุ่ม ในการทดสอบ 
Oxford Placement Test (OPT) โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเสริม
ต่อการเรียนรู้  กลุ่ มควบคุมจะได้รับการสอนแบบปกติ  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่  
(independent sample t-est) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนที่ ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเสริมต่อ                  
การเรียนรู้มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
มีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเจริญเติบโตในพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เนื่องจากทักษะกระบวนการคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา                      
และสามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับดีขึ้นได้ หากได้รับการเอาใจใส่ ดูแล และได้รับประสบการณ์ที่ดีใน  
การดำเนินชีวิต ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้ทักษะกระบวนการคิดเกิดขึ้นในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  เพราะครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกระตุ้นและเร้าความ
สนใจของเด็ก การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ผู้รายงานในฐานะศึกษานิเทศก์จึงสร้างและพัฒนาคู่มือการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือใช้
เป็นสื่อนิเทศในการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะกระบวนการคิดที่สูงขึ้นและพร้อมรับการประเมินผลทั้ง
ในระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อค้นพบต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า ปัจจัยสำคัญของการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย ผู้นิเทศ สื่อเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ กระบวนการนิเทศ 
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เทคนิคการนิเทศ และผลผลิตที่ได้จากการนิเทศติดตามและประเมินผล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงาน
ได้นำการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดมาเป็นสื่อ
เครื่องมือการนิเทศ โดยผ่านกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท์ และเทคนิคการนิเทศ
โดยใช้เอกสารการอบรมฯ เนื่องจากกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  และเทคนิคการนิเทศโดยใช้
เอกสารการอบรมฯ มีหลักการสำคัญที่สอดรับกันนั้นคือ เป็นการนิเทศที่มุ่งเน้น ความปลอดโปร่ง สบาย
ใจ ไม่บีบคั้น เน้นความมีน้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและ
ข้อเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยการยอมรับนับถือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งแนวทางใน
การศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิดแล้ว ยังช่วยให้ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สามารถ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้มีความหมายต่อตัวเด็กหรือผู้เรียน รวมทั้งส่งผลให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุขและเต็มตามศักยภาพแห่งตน  โดยผู้ รายงานกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา                  
ดังแผนภาพที่ 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยการนิเทศ 

กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE (สงัด อุทรานันท์) 

และเทคนิคการนิเทศโดยใชเ้อกสารการอบรมฯ 
 

ผลผลิตการนิเทศ 

1.  วิเคราะหบ์ริบท  
2.  กำหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง  
3.  สร้างรูปแบบ เทคนิค               

วิธกีารพัฒนางาน  
4.  ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  
5.  ถามหาผลสำเร็จของงาน 
6.  จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
7.  มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผลต่อยอด 
 1. ผู้นิเทศ 

(ศึกษานิเทศก)์ 
2. สื่อเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การนิเทศ 
 

1.เอกสารประกอบการอบรมที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เนน้ทักษะ
กระบวนการคิด 
3. ครูมีความคิดเห็นที่ดีต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เนน้ทักษะ
กระบวนการคิด  
4. ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เนน้ทักษะ
กระบวนการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดตามศักยภาพ
และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน             
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)                     
ของตนเอง 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้สื่อ
นิเทศและแนวทางใน        
การติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือครูผู้สอนได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

การจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษที่เนน้

ทักษะกระบวนการคิด

ของครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษาปทีี่ 6 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครั้งนี้ ผู้รายงานได้ด าเนินการดังนี้ 

            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ส่ือและเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

3.   การสร้างและการหาคุณภาพของส่ือและเครื่องมือ 
4.  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีปฏิบัติการสอน

ภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                 
ปีการศกึษา 2563 จ านวน 135 คน ในโรงเรียนท้ังหมด จ านวน 79 โรงเรียน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีปฏิบัติการสอนใน 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 ปีการศึกษา 2563 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 66 คน ใน
โรงเรียน จ านวน 66 โรงเรียน และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random 
Sampling) โดยมีข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 ส ารวจจ านวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันระถมศึกษา
ปีท่ี 6 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบว่า มีโรงเรียนท้ังหมด
จ านวน 79 โรงเรียน และมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษท้ังหมด 135 คน 

          ขั้นท่ี 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) เมื่อประชากรจ านวน 135 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
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จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 66 คน ดังนั้น ผู้รายงานจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินงานครั้ง
นี้จ านวน 66 คน 

     ขั้นท่ี 3 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) 
Random Sampling) ตามเขตพื้นท่ี (อ าเภอ) ได้แก่ อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอ 
สังขละบุรี ซึ่งแต่ละเขตพื้นท่ี (อ าเภอ) มีจ านวนโรงเรียน ดังนี้ อ าเภอไทรโยค มีจ านวน 39 โรงเรียน 
อ าเภอทองผาภูมิ มีจ านวน 30 โรงเรียน และอ าเภอสังขละบุรี มีจ านวน 10 โรงเรียน 

     ขั้นท่ี 4 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling)                
จากจ านวนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ตามเขตพื้นท่ี (อ าเภอ) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตพื้นท่ี (อ าเภอ) ดังนี้ อ าเภอ
ไทรโยค จ านวน 34 โรงเรียน อ าเภอทองผาภูมิ 24 โรงเรียน และอ าเภอสังขละบุรี จ านวน 8 โรงเรียน 

ขั้นที่ 5 ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling)     
โดยวิธีการจับฉลากครูผู้สอนภาษาอังกฤษปฏิบัติการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ท่ีได้รับการสุ่ม
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 1 คน 

 
ตารางที่ 3.1 รายช่ือโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ตามเขตพื้นท่ี (อ าเภอ) 

ท่ี 
โรงเรียนในสังกัด  

(โรงเรียน) 
ประชากร  

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
อ าเภอไทรโยค   

1. บ้านวังสิงห์ 3 1 
2. บ้านหนองปรือ 1 1 
3. วัดปากกิเลน 1 1 
4. บ้านท่าตาเสือ 1 1 
5. บ้านท่ามะเด่ือ 1 0 
6. บ้านหินดาด 1 0 
7. บ้านยางโทน 1 1 
8. บ้านทุ่งเรือโกลน 1 1 
9. บ้านหนองปลาซิว 1 1 
10. บ้านห้วยกะทะทอง 1 0 
11. สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 2 1 
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ท่ี โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียน) ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
อ าเภอไทรโยค   
12 บ้านหนองขอน 1 1 
13 บ้านลุ่มผ้ึง 1 1 
14 หลุงกัง 1 1 
15 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 1 1 
16 บ้านเขาสามช้ัน 1 1 
17 บ้านบ้องต้ี 3 1 
18 ตชด.บ้านบ้องต้ี 2 1 
19 บ้านวังโพธิ ์ 2 1 
20 บ้านพุองกะ 1 1 
21 พุทธวิมุติวิทยา 2 1 
22 บ้านช่องแคบ 1 1 
23 บ้านวังใหญ ่ 2 1 
24 บ้านพุม่วง-พุพง 2 1 
25 บ้านหาดงิ้ว 2 1 
26 บ้านพุเตย 1 1 
27 บ้านเขาพัง 1 1 
28 บ้านสารวัตร 2 1 
29 บ้านวังกระแจะ 1 1 
30 บ้านแก่งระเบิด 1 1 
31 บ้านเขาช้าง 1 1 
32 อนุบาลไทรโยค 3 1 
33 บ้านท่าทุ่งนา 2 1 
34 บ้านแก่งจอ 1 0 
35 บ้านทุ่งก้งย่าง 2 1 
36 บ้านถ้ าดาวดึงส์ 1 1 
37 บ้านแก่งประลอม 1 0 
38 วัดใหม่ดงสัก 2 1 
39 ไทรโยคใหญ่ 3 1 
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ท่ี โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียน) ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
อ าเภอทองผาภูมิ   
40 บ้านกุยแหย ่ 3 1 
41 บ้านล่ินถิ่น 2 1 
42 บ้านนามกุย 2 1 
43 บ้านหนองเจริญ 1 1 
44 บ้านหินดาด 1 1 
45 วัดหินดาด 2 1 
46 บ้านวังผาตาด 1 0 
47 บ้านดงโคร่ง 1 0 
48 บ้านดินโส 3 1 
49 บ้านปา่ไม้สะพานลาว 1 1 
50 วัดปรังกาสี 3 1 
51 บ้านจันเดย์ 2 0 
52 บ้านเสาหงส์ 2 1 
53 บ้านอู่ล่อง 2 1 
54 บ้านหินแหลม 1 0 
55 อนุบาลทองผาภูมิ 2 1 
56 บ้านประจ าไม้ 1 1 
57 บ้านห้วยเขย่ง 1 1 
58 บ้านปากล าปิล็อก 1 1 
59 บ้านท่ามะเด่ือ 1 1 
60 บ้านไร่ป้า 1 1 
61 คุรุสภา 2 1 
62 บ้านไร ่ 1 1 
63 เพียงหลวง 3 2 1 
64 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 4 1 
65 บ้านทุ่งเสือโทน 1 1 
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ท่ี โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียน) ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
อ าเภอทองผาภูมิ   
66 บ้านเหมืองสองท่อ 2 0 
67 บ้านห้วยเสือ 3 1 
68 วัดป่าถ้ าภูเตย 3 0 
69 บ้านเกริงกระเวีย 3 1 

อ าเภอสังขละบุรี   
70 บ้านยางขาว 1 1 
71 บ้านท่าดินแดง 3 1 
72 บ้านกองม่องทะ 3 1 
73 บ้านหินต้ัง 1 0 
74 บ้านซองการเรีย 2 1 
75 วัดวังก์วิเวการาม 2 1 
76 บ้านห้วยมาลัย 3 1 
77 บ้านใหม่พัฒนา 1 1 
78 บ้านห้วยกบ 1 0 
79 อนุบาลสังขละบรุี 5 1 

รวม 135 66 
 
 

สื่อและเคร่ืองมือที่ใช้ในการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

 ส่ือและเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมนิครั้งนี้ ผู้รายงานแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้  
 ประเภทท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้เป็นส่ือในการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ 

1. เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ 
กระบวนการคิด จ านวน 1 เล่ม ประกอบด้วยเนื้อหาท้ังหมด 4 หน่วย ดังนี้ 

          หน่วยที่ 1 พื้นฐานการคิด 
          หน่วยที่ 2 ทักษะการคิด 
          หน่วยท่ี 3 การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
          หน่วยที่ 4 การประเมินผลกระบวนการคิด 
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2. คู่มือการอบรมเพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด จ านวน 1 เล่ม 
 ประเภทท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมเพื่อพัฒนาการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนปฐมวัย ท่ีมีต่อการอบรมเพื่อพัฒนาการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีความคิดเห็น 5 ระดับ 
 3. แบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อทักษะกระบวนการคิดของครูปฐมวัย 
 4. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
ทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
การสร้างและการหาคุณภาพของสื่อและเคร่ืองมือ 
 

1. การสร้างเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) เป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
เพื่อศึกษาถึงท่ีมาของปัญหาและเพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีใน
เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นทักษะกระบวนการคิด ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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ตารางที ่3.5 สรุปตัวแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 

ข้อที่ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
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1 มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสม         
2 มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์         
3 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสม         
4 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้         
5 มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม         
6 มีพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู ้         
7 จัดการเรียนการสอนควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย         
8 จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียน         
9 ประเมนิผลการเรียนการสอนหลายๆ ด้าน         
10 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง         
11 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคม         
12 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี         
13 เล่นเกมถาม-ตอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน         
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

ข้อที่ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
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14 จัดหาหนังสือ  ส่ืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้         
15 ช่ืนชมเม่ือนักเรียนมีความพยายามและมีความต้ังใจจดจ่อกับการท างาน         
16 ท ากิจกรรม หรือเล่นเกมท่ีได้ฝึกฝนการสังเกตและจดจ าอย่างเป็นระบบ         
17 สาธิต ทดลอง และพูดคุยเกี่ยวกับเหตุและผล         
18 ท ากิจกรรมท่ีมีเงื่อนไข หรือขอ้จ ากัด         
19 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆ ต่อเติมกระบวนการคิด         
20 จัดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล         
21 การกระตุ้นให้ครูปรับเปล่ียนวิธีการสอน         
22 ส ารวจความต้องการของครู และผู้เรียน         
23 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะการคิด         
24 การประเมินผลผลิตและกระบวนการด าเนินงาน         
25 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้         
26 การสังเกตการสอนในช้ันเรียน         
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

ข้อที่ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
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27 การประชุมเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ         
28 ส ารวจความต้องการของครู           
29 การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม         
30 การเสริมแรงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
31 การร่วมคิด ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้         
32 การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ         
33 การก าหนดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะการคิดท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับผู้เรียน         
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1.2 การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ผู้รายงานได้ด าเนินการสัมภาษณ์                 
ความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) เพื่อประมวลหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด กลวิธีในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การประเมินผลทักษะ
กระบวนการคิด  
 ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษในการให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ประกอบด้วย 
   1.2.1 นางสาวถวิล  หวังกุ่ม 
                      ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
   1.2.2 นางสุภัทรา  ฐิติวรรธนะ 
                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
   1.2.3 นางสาวปุณยนุช  ทองศรี 
                     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
               1.2.4 นางกฤษณา  อ่อนเบา 
                     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
   1.2.5 นางสาวจิตรา  ชูมณี 
                     ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 
              ซึ่งผู้รายงานสรุปสาระส าคัญดังปรากฏในตารางท่ี 4  ดังนี้
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ตารางที่ 3.6 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  (Interview) : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 

ข้อที่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
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1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด      
2 น าข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้ในการก าหนดการจัดการเรียนการสอน      
3 มีความรู้พื้นฐานการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี6      
4 จัดหา/จัดท าส่ือ/นวัตกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้      
5 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้      
6 ใช้ค าถาม/กิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิด แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง      
7 มีความรู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์      
8 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี      
9 เปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็น      
10 ใช้วิธีการประเมินผลพัฒนาการท่ีหลากหลาย      
11 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้      
12 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย      
13 จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียน      120 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ) 

ข้อที่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
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14 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างพัฒนาการคิด      
15 พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพนูความรู ้      
16 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ        
17 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด      
18 ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดท่ีเช่ือมโยงและมเีหตุมีผล      
19 ส่งเสริมให้เด็กประเมินค่าได้ว่าส่ิงใดควรหรือไม่ควรท า       
20 ชอบแลกเปล่ียนเรียนรู้      
21 ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ      
22 น าข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี      
23 กระตือรือร้น ชอบแสวงหา เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ      
24 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคม      

121 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ข้อที่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
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25 จัดกิจกรรมให้นักเรียนหรือผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง      
26 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้      
27 ยินดีให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมงาน      
28 เลือกใช้ส่ือ เครื่องมือได้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือกิจกรรมท่ี      
29 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด      
30 สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดได้อย่างเป็นระบบ และขัน้ตอน      
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123 

 

1.3 ก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรการอบรมตามกรอบวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
1.4 จัดท าต้นฉบับเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิด จ านวน  1 เล่ม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วย ดังนี้ 
          หน่วยที ่1 พื้นฐานการคิด 
          หน่วยที ่2 ทักษะการคิด 
          หน่วยที่ 3 การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
          หน่วยที่ 4 การประเมินผลกระบวนการคดิ 

1.5 น าเอกสารประกอบการอบรมเสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบพิจารณาประเมินความถูกต้องด้านภาษา รูปเล่ม การพิมพ์ เนื้อหาและการน าไปใช้  
 ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ พิจารณาประเมินความถูกต้องด้านภาษา 
รูปเล่ม การพิมพ์ เนื้อหาและการน าไปใช้ ประกอบด้วย 
 

1.5.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
        ดร.พาที  เกศธนากร 
        อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
1.5.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
    ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
1.5.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ระนอง 
1.5.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
        นายนิวัฒน์  โชติสวัสด์ิ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1.5.5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา 
        นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุร ีเขต 3 
 

 จากนั้นน าผลการประเมินคุณภาพที่เสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไป 
ปรับปรุง แก้ไข เอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 

1.6 น าเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนท่ีไม่ใช่ 
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ประชากรในการทดลอง และยังไม่เคยผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดมาก่อน โดยผู้รายงานด าเนินการท้ังหมด 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย 
         1.6.1 การทดลองใช้แบบเด่ียว (1 : 5) โดยทดลองใช้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 5 คน ท าการทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) จากนั้นด าเนินการฝึกอบรมโดยใช้แนวทาง
พัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดท่ีสร้างขึ้น 
ระหว่างการฝึกอบรมมีการประเมินในแต่ละหน่วย และเมื่อจบเนื้อหาครบทุกหน่วย ให้ครูผู้สอนท า
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิด แล้วท าการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) อีกครั้ง โดยสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด พิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน เกี่ยวกับภาษา กิจกรรม ส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด และ
ทดลองจับเวลาว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ซึ่งจากการด าเนินในขั้นตอนนี้ พบว่า ครูผู้สอนใช้เวลาค่อนข้างมากใน
การศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามใบกิจกรรม ผู้รายงานจึงได้ปรับกิจกรรมแต่ละหน่วยให้มีความกระชับ
มากยิ่งขึ้น 
     1.6.2 ผู้รายงานน าแนวทางพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้แบบกลุ่มเล็ก (1 : 15)  โดยทดลองใช้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 คน  ท าการทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) จากนั้นด าเนินการฝึกอบรม
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดท่ีสร้างขึ้น 
ระหว่างการฝึกอบรมมีการประเมินในแต่ละหน่วย และเมื่อจบเนื้อหาทุกหน่วย ให้ครูผู้สอนท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิด แล้วท าการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) อีกครั้ง พิจารณาความ
เหมาะสม ชัดเจนเกี่ยวกับภาษา กิจกรรม ส่ือต่างๆ ท่ีใช้ในแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด และทดลองจับเวลาว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ซึ่งจากการด าเนินใน
ขั้นตอนนี้ พบว่า ครูผู้สอนใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามใบกิจกรรม ผู้รายงาน
จึงได้ปรับกิจกรรมแต่ละหน่วยให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น 
        1.6.3 ผู้รายงานน าแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้แบบกลุ่มใหญ่ (1 : 30)  โดยทดลองใช้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน ท าการทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) จากนั้นด าเนินการฝึกอบรม
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดท่ีสร้างขึ้น 
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ระหว่าง การฝึกอบรมมีการประเมินในแต่ละหน่วย และเมื่อจบเนื้อหาทุกหน่วย ให้ครูผู้สอนท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิด แล้วท าการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) อีกครั้ง พิจารณาความ
เหมาะสม ชัดเจนเกี่ยวกับภาษา กิจกรรม ส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด และทดลองจับเวลาว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  

1.7 น าเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดไปปรับปรุงและจัดท าเป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 

2. การสร้างคู่มือการใช้หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการสร้างคู่มือ การใช้หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา 
ทักษะกระบวนการคิด 

2.2 ก าหนดโครงสร้างของคู่มือการใช้หลักสูตรการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ค าช้ีแจง  
แนวคิดหลักการ จุดประสงค์ กรอบหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างเนื้อหาสาระ กระบวนการฝึกอบรม 
ตามรางและแผนการฝึกอบรม หน่วยการฝึกอบรม 

2.3 จัดท าฉบับร่างของคู่มือการใช้หลักสูตรการอบรมตามองค์ประกอบท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.4 น าคู่มือการใช้หลักสูตรการอบรมไปให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 

ท่าน พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ 
    ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ประกอบด้วย 

 2.4.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
        ดร.พาที  เกศธนากร 
        อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมนิผลการศึกษา 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
2.4.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
    ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
2.4.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ระนอง 
2.4.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
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        นายนิวัฒน์  โชติสวัสด์ิ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2.4.5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา 
        นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุร ีเขต 3 
 

2.5 จากนั้นน าคะแนนท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท่านมารวมกันเพื่อหา 
ค่าความสอดคล้องของคู่มือการใช้หลักสูตรการอบรม โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549: 217 
- 221) 

      IOC =  
N

R  

 เม่ือ      
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
N   แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด        

 2.6 น าคู่มือการใช้หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิด มาปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว
จัดท าเป็นฉบับจริง เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมเพื่อพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้น 
ทักษะกระบวนการคิด เพื่อประมวลหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด กลวิธีในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                      
การประเมินผลทักษะกระบวน การคิด เพื่อก าหนดขอบข่ายของแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา 
กิจกรรมท้ังด้านความรู้  ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประมาณค่า 

3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูก่อนและหลังการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด โดยสร้างเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

3.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ พิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
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 3.3.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
        ดร.พาที  เกศธนากร 
        อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
3.3.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
    ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3.3.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ระนอง 
3.3.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
        นายนิวัฒน์  โชติสวัสด์ิ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3.3.5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา 
        นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรอืง 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุร ีเขต 3 
 

3.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชุดเดิม เพื่อประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดตรงกับจุดประสงค์ 
   0   เมือ่ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดตรงกับจุดประสงค์ 
   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ 

3.5 จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์  
พิจารณาเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ .05 ถึง 1.00  

3.6 น าแบบทดสอบท่ีได้รับการประเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจาก 
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ กับครูผู้สอนจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและ        
ค่าอ านาจการจ าแนกเป็นรายข้อ 

3.7 น าผลการทดลองมาหาค่าความยากง่ายโดยใช้เทคนิค 27% ของจุง เตห์ ฟาน และ 
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ คัดเลือกข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์คือ มีค่าความยากง่ายรายข้อต้ังแต่ .20 ถึง 
.80 และค่าอ านาจจ าแนก คัดเลือกข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์ คือมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ต้ังแต่ .20 ถึง 1.00  

3.8 น าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
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4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด มีข้ันตอน ดังนี้ 

   4.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการ
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 

4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนปฐมวัยที่มีต่อการอบรมเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ 
   5  หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
    3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
 คะแนน   ระดับความคิดเห็น 
 4.51-5.00  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสม ด้านภาษาและพิจารณาข้อค าถาม เป็นรายข้อในแบบประเมินตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
     4.3.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
              ดร.พาที  เกศธนากร 
              อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
              คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
    4.3.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
        ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน ์
            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
     4.3.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
              นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
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              ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ระนอง 
     4.3.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
            นายนิวัฒน์  โชติสวัสด์ิ 
            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
4.3.5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา 

            นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 
    4.4 น าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าความสอดคล้องของข้อ
ค าถามแต่ละข้อ โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549: 217 - 221) 

    IOC =  
N

R  

 เม่ือ      
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
N   แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด        

 
    4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการอบรมมาปรับปรุง 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
    4.6 น าแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการอบรมเพื่อ
พัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด มาหาค่าความเช่ือมั่น
ท้ังฉบับด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของครอบบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .8921 
    4.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 5. การสร้างแบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน
นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อค้นพบเกี่ยวกับการสร้าง
แบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
    5.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังตัวอย่างเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 



130 

 

    5.3 สร้างแบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยก าหนดกรอบโครงสร้างของจุดประสงค์การประเมินและ
ขอบข่ายของเนื้อหาและเขียนแบบประเมินผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทั กษะ
กระบวนการคิด เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
   5  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
    3  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
 คะแนน   ระดับความคิดเห็น 
 4.51-5.00  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50  มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
    5.4 น าแบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด เสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจพิจารณา
ความถูกต้องเหมาะสมด้านภาษาและข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดสินเป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดตรงกับจุดประสงค์ 
   0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดตรงกับจุดประสงค์ 
   -1 เมือ่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
 ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 

5.4.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
        ดร.พาที  เกศธนากร 
        อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
5.4.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
    ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
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5.4.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ระนอง 
5.4.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
        นายนิวัฒน์  โชติสวัสด์ิ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
5.4.5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา 
        นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุร ีเขต 3 
 

     5.5 น าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าความสอดคล้องของข้อ
ต าถามแต่ละข้อตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2549: 217 - 221) 

      IOC =  
N

R  
    

เม่ือ   IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
          R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
          N   แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด        

    5.6  น าแบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 
    5.7 จัดพิมพ์แบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการประเมินการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ของครูกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

6. การสร้างแบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิดในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบตรวจสอบรายการ สร้างโดยน าข้อความใน
แบบประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีผ่านเช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

 
6.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
        ดร.พาที  เกศธนากร 
        อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
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6.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
    ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
6.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ระนอง 
6.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
        นายนิวัฒน์  โชติสวัสด์ิ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
6.5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษา 
        นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   สพป.กาญจนบุร ีเขต 3 
 
 

 ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาความครอบคลุมของเนื้ อหาและกิจกรรมจาก      
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ให้ผู้นิเทศบันทึกพฤติกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ตามความเปน็จริง โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแต่ละข้อ  
 ปฏิบัติ/ปรากฏ   หมายถึง มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี 
 ไม่ปฏิบัติ/ไม่ปรากฏ  หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี 
 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

 การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้รายงานได้ศึกษาแนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวข้อง
และจากประสบการณ์ในการนิเทศ น ามาก าหนดกระบวนการนิเทศเพื่อทักษะกระบวนการคิด โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบ PIDRE ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning)  
 เป็นการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานการนิเทศ มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์บริบทของงานและองค์กรท่ีรับผิดชอบ โดยการพิจารณาจากสภาพภายใน 
องค์กร (กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา )                   
และสภาพการณ์ภายนอกองค์กร (โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 



133 

 

 2. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2562 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและ
จุดอ่อน) กับสภาพการณ์ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ผู้รายงานได้พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
ตัดสินใจเลือกข้อมูลจุดอ่อนกับอุปสรรคท่ีพบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัด                
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ผู้รายงานจึงศึกษาและพัฒนาการจัด              
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 
 3. น าผลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อด าเนินการวางแผนการด าเนินงานต่อไป              
โดยพิจารณาร่วมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา และแนวคิด 
ทฤษฏี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อค้นพบท่ีได้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. ก าหนดและจัดท ากรอบโครงสร้างหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้รายงานได้ก าหนดกรอบ
หลักสูตรการฝึกอบรมตามรูปแบบท่ีได้ก าหนดไว้เป็น  3  ขั้นตอน คือ 
 4.1 ตรวจสอบฐานเดิม เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการทดสอบความรู้ 
เกี่ยวกับพื้นฐานการคิดและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4.2 ต่อเติมส่ิงใหม่ เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการรับฟังองค์ความรู้จาก 
การบรรยายของทีมวิทยากรเกี่ยวกับแนวทางการในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 4.3 ให้ลงมือท า เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการฝึกปฏิบัติจริงในการท า 
กิจกรรมตามเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

ท้ังนี้โครงสร้างหลักสูตรการอบรมแนวทางการในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 
4 หน่วย โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี จ านวน  4  ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติจ านวน  2  ช่ัวโมง  รวมท้ังส้ิน  6
ช่ัวโมง ดังนี้ 
 หน่วยที่ 1 พื้นฐานการคิด 
 หน่วยที ่2 ทักษะการคิด 
 หน่วยที่ 3 การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
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 หน่วยที่ 4 การประเมินผลกระบวนการคิด 
 ผู้รายงานได้ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้
ทักษะกระบวนการคิด ดังแสดงในตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  โครงสร้างเนื้อหาการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้น
ทักษะการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

หน่วยที่ เนื้อหา ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม(ชั่วโมง) 
1 พื้นฐานการคิด 1.00 0.30 1.30 
2 ทักษะการคิด 1.00 0.30 1.30 
3 การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 1.00 0.30 1.30 
4 การประเมินผลกระบวนการคิด 1.00 0.30 1.30 

รวม 4 2 6 
 

5. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 
    5.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย 
      1) เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 เล่ม 
      2) คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 
เล่ม 
    5.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ 
คู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
 ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้สิ่งที่จะท า (Informing)  
 เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษถึงส่ิงท่ีจะด าเนินการ โดยการ
พัฒนา ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา แก่ครูผู้สอนทุกท่าน โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นส่ือ
การนิเทศ  จ านวน 1 วัน รายละเอียดตามตารางท่ี 3.4  
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ตารางที่ 3.4  แผนการฝึกอบรมแนวทางการในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 

วันที่ ช่วงเวลา กิจกรรม/เนื้อหา รูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา 
1 
 

08.00-08.30 น. พิธีเปิด/บรรยายความเป็นมาของการอบรม บรรยาย 30 น. 
08.30-09.00 น. ประเมินความรู้ก่อนอบรม ทดสอบ 30 น. 
09.00-10.30 น. พื้นฐานการคิด บรรยาย 1 ช.ม. 30 น. 
10.30-12.00 น. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1 และน าเสนอ

วิพากษ์แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกิจกรรม 
ปฏิบัติ 1 ช.ม. 30 น. 

13.00-14.00 น. ทักษะการคิด บรรยาย 1 ช.ม. 
14.00-15.30 น. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2.1 และน าเสนอ

วิพากษ์แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกิจกรรม 
ปฏิบัติ 1 ช.ม. 30 น. 

16.00-16.30 น. ทดสอบหลังการอบรม 
พิธีปิดการอบรม 

ทดสอบ 
บรรยาย 

30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 วัน โดยมีลักษณะของกิจกรรมดังนี้ 

   1.  การฟังบรรยาย จากวิทยากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเนื้อหาของการอบรม                  
และการจัดกิจกรรมให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการวิพากษ์ผลการปฏิบัติงาน 

   2. การลงมือปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งมีท้ัง
กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่ม โดยมีวิทยากรคอยช้ีแนะอย่างใกล้ชิด และจากการวิเคราะห์จุดเด่นจุด
ด้อยจากผลการปฏิบัติจริงก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

   3. การเรียนรู้จากตัวอย่าง โดยเริ่มจากการดูตัวอย่างท่ีดีและตัวอย่างท่ีต้องพัฒนาปรับปรุง 
ฝึกเขียนจากส่ิงท่ีมีอยู่และฝึกหาสถานการณ์ด้วยตนเอง จากส่ือ เอกสารประกอบการอบรม                   
โดยวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้และให้การชี้แนะ ใช้เทคนิคกระตุ้น ยั่วยุ ช้ีแนะและเสริมแรง สามารถท า
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 

   4. การฝึกและเรียนรู้จากการวิพากษ์  โดยผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้  
โดยวิทยากรช่วยชี้ประเด็นมุมมองในการปรับปรุงพัฒนา ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
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 ขัน้ตอนที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing) มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้รายงานได้ร่วมประชุมวางแผนร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพื่อจัดท าปฏิทินและ
ก าหนดภาระงานในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังจากท่ีได้เข้ารับ         
การอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมไปแล้ว ซึ่งผู้รายงานแบ่งการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลเป็น 2 ครั้งโดยผู้รายงานและคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน า
ครูผู้สอนปฐมวัย ในระหว่างการปฏิบัติงานในช้ันเรียน                    
  ขั้นตอนที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing)  
 ผู้รายงานสร้างขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอนต้ังแต่ กระบวน          
การอบรมให้ความรู้ได้มีการเสริมแรงและให้ก าลังใจเป็นค ากล่าวชมเชย และของรางวัลในการเป็น
ตัวแทนออกมาน าเสนอผลงาน ส่วนกระบวนการนิเทศ ติดตาม ผู้รายงานและคณะศึกษานิเทศก์ได้ให้
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน กล่าวช่ืนชม ชมเชยผลงาน ผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้       
การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น ในขั้นตอนนี้เองท่ีผู้รายงานจะใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรมาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการนิเทศและให้ก าลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจและมีความพึงพอใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating)  
 ผู้รายงานและคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ ท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด โดยใช้เครื่องมือการนิ เทศ ติดตามและประ เมินผล ซึ่ งประกอบด้วย                   
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และแบบนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสร้างคู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เก็บอย่างไร ช่วงเวลา
ใด 
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการใช้คู่มือการนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะ
การคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3   

3. เก็บรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีได้จาก               
การนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะการคิดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

4. เก็บรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ท่ีมีต่อ              
การนิเทศโดยใช้เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะการคิด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้รายงานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด โดยการหาค่า E1 / E2 
2. วิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจของครูผู้สอนปฐมวัยก่อนและหลังการอบรมเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด โดยใช้ค่าสถิติ t-test for dependent  
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอนปฐมวัยที่มีความคิดเห็นต่อการอบรมเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

4. วิเคราะห์ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยที่พัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด โดยการหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา จากแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

         1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย 
     1.1  หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ/แบบประเมิน
และแบบสอบถาม  (IOC : Index of Item Objective Congruence) (สมนึก ภัททิยธนี, 2549: 217 - 
221) 
 
 
 
 เมื่อ       IOC    แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา 
    หรือระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด 

           R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
    N    แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

        1.2   ค่าความยากง่าย ( r ) โดยใช้เทคนิค 27 % ของจุง เตห์ ฟาน (Chung -Teh - Fan              
อ้างถึงในพิสณุ  ฟองศรี, 2553: 171 - 172) 
                 

                
LH

Nor    N
LH

r


  

 

               เมื่อ           r         แทน    ค่าความยากง่าย  
             H    แทน    จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
                               L  แทน    จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
   

H
N     แทน    จ านวนคนกลุ่มสูง 

   
L

N     แทน   จ านวนคนกลุ่มต่ า 

 
 

        1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ เป็นวิธีหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบ ท่ีเรียกว่า ดัชนีบี B-Index หรือ Brennan Index เสนอโดย เบรนแนน 
(Brennan  อ้างถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, 2547: 76 - 77)   

    B =  
21 N

L

N

U
  

 

        IOC  =  
N

R  
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    B  แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
   1N  แทน  จ านวนคนรอบรู ้(หรือสอบผ่านเกณฑ์) 
    2N  แทน  จ านวนคนไม่รอบรู ้(หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์) 
    U  แทน  จ านวนรอบรู(้หรือสอบผ่านเกณฑ์) ตอบถูก 
    L  แทน  จ านวนไม่รอบรู ้(หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์) ตอบถูก 

        1.4  การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ 
(Kuder Richardson  อ้างถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, 2547: 89) 

            












 


 2ts
pq1

1k
k

ttr  

                      เมื่อ ttr      แทน   ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
     K แทน   จ านวนข้อสอบ 
      p  แทน   สัดส่วนคนตอบถูกแต่ละข้อ 
      q      แทน   สัดส่วนคนตอบผิดแต่ละข้อ 

   2ts      แทน   ความแปรปรวนของข้อมูลโดยรวม 
       1.5  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น/แบบประเมิน โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อ้างถงึในสมบัติ ท้ายเรือค า, 2552: 
94) 

             



















2

t

2

i

S

S
1

1k

k  

 เมื่อ      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 
    k  แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือช้ีวัด 
   2

iS  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 2.  สถติิพื้นฐาน 
        2.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2547: 23-25) 
 

    P  =  010
N

f
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  เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ 
    f      แทน  ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
   N  แทน  จ านวนความถ่ีของท้ังหมด 
 

       2.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean or Mean) โดยใช้สูตร (สมนึก ภัททิยธนี, 2549:  
237 - 238) 

   X    
n

X
  

 

   
                    เมื่อ      X   แทน  ค่าเฉล่ีย 
   X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n  แทน  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 

        2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ 
(สมนึก ภัททิยธนี,  2549: 249-251) 
 

             
 1nn

XXn
S.D.

22






   

 

 
เมื่อ        S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกยกก าลัง 2 
  n แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

 

 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน  
       3.1 สถิติทดสอบความแตกต่างของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมและหลัง
การอบรมเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนปฐมวัย  
ด้วยค่าสถิติ t-test for dependent  (กาญจนา วัฒายุ,  2548: 96 - 97) 

 

  t  =   

1n

D)(Dn

D

22
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   ;  1ndf   
เมื่อ t แทน   การทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรม 
 D แทน   ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมของครูแต่ละคน 

 D แทน    ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมของครูทุกคน 
             D2 แทน    ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมของครูแต่ละคน 
                              ยกก าลังสอง 

D2     แทน    ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมของ 
                               ครูแต่ละคนยกก าลังสอง 

(D)2   แทน    ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมของ 
                               ครูทุกคนคนยกก าลังสอง 

 nD2   แทน    จ านวนครูคูณผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและ 
                               หลังการอบรมของครูแต่ละคนยกก าลังสอง 
 n   แทน    จ านวนครูที่เข้ารับการอบรม 

 4. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนปฐมวัย ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร (ชัยยงค์  
พรหมวงศ์ และคณะ, 2553: 136 - 138) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

             E1    =   100
A

N 



 
 

E1    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
   แทน  คะแนนรวมทุกส่วนท่ีผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมระหว่างฝึกอบรม                                          
A   แทน  คะแนนเต็มทุกส่วนท่ีผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมระหว่างฝึกอบรม                                          
N   แทน  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 

                          E2   =  100
B

N 

F

 

   E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
F    แทน  คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังการอบรม                                          

  B     แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังการอบรม 
   N แทน  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 
 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงานนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้ ดังนี้  
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เพ่ือให้เกิดความสะดวกและให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูล ผู้รายงานได้ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 n  แทน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 % แทน ร้อยละ 
   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 
 ** แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 

จากการดำเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงานขอเสนอผล                
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 
          ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรม                 
เพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนา
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาการจัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ตารางที่ 4.1 คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่ 
6 และคะแนนการทดสอบหลังการอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (แบบเดี่ยว 1 : 5) กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

1. 7 7 8 7 29 17 
2. 8 9 6 8 31 15 
3. 7 7 7 8 29 17 
4. 7 6 7 6 26 18 
5. 9 7 7 8 31 17 

รวม 31 36 35 37 146 84 
ร้อยละ 62.00 72.00 70.00 74.00 73.00 84.00 

 
จากตารางที่  4.1 พบว่า คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม                       

เพ่ือพัฒนาการจัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคะแนนการทดสอบหลังการอบรมของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพผลผลิตหรือประสิทธิภาพหลังการอบรม (E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.00/84.00 ในขั้นตอนนี้ ผู้รายงานพบข้อสังเกตว่า ครูผู้สอนใช้
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เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามใบกิจกรรม ผู้รายงานจึงได้ปรับกิจกรรมแต่ละ
หน่วยให้มีความกระชับและชัดเจนเพ่ิมยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 4.2 คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และคะแนนการทดสอบ
หลังการอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  (แบบกลุ่มเล็ก 1 : 15) กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                 
จำนวน 15 คน 
 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที ่2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

1. 6 8 6 7 27 16 
2. 8 7 6 5 26 16 
3. 8 9 9 6 32 17 
4. 7 8 7 7 29 18 
5. 7 7 8 6 28 16 
6. 8 6 4 6 27 15 
7. 8 8 5 8 29 14 
8. 7 6 8 7 28 15 
9. 7 7 6 7 27 17 
10. 8 6 5 6 25 16 
11. 7 7 9 6 29 18 
12. 6 6 9 8 29 17 
13. 8 6 6 7 27 19 
14. 7 7 8 5 27 18 
15. 8 9 6 7 30 17 
รวม 110 107 102 98 420 249 

ร้อยละ 73.33 71.33 68.00 65.33 70.00 83.00 
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จากตารางที่  4.2 พบว่า คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคะแนนการทดสอบหลัง การอบรมของครูผู้สอน
ปฐมวัย มีประสิทธิภาพผลผลิตหรือประสิทธิภาพหลังการอบรม (E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80) 
คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.00/83.00 ในขั้นตอนนี้ ผู้รายงานพบข้อสังเกตว่า ครูผู้สอนใช้เวลาใน
การศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามใบกิจกรรมลดน้อยลงจากการหาประสิทธิภาพครั้งที่แล้ว แต่ระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามใบกิจกรรมยังค่อนข้างมาก ผู้รายงานจึงให้เวลาพัก 10 – 15 
นาที เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละหน่วย เนื่องจากครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรู้สึกล้าและเหนื่อย ผู้รายงาน
จึงได้ปรับกิจกรรมแต่ละหน่วยให้มีความกระชับมากและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
ตารางที่ 4.3 คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และคะแนนการทดสอบหลังการอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (แบบกลุ่มใหญ่ 1 : 30) กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

1. 9 8 7 7 31 17 
2. 6 5 6 8 25 17 
3. 7 8 7 9 31 16 
4. 6 7 6 7 26 17 
5. 8 6 8 8 30 15 
6. 6 7 7 7 27 16 
7. 5 8 8 8 29 17 
8. 6 6 7 5 24 18 
9. 6 8 6 8 28 16 
10. 5 6 7 9 27 15 
11. 6 7 8 7 28 16 
12. 8 6 5 8 8 17 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 

(40 
คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

13. 9 7 7 7 30 17 
14. 6 8 8 8 30 17 
15. 5 6 7 9 27 18 
16. 7 6 6 7 26 16 
17. 6 6 8 7 27 18 
18. 9 7 8 8 32 15 
19. 6 7 8 8 29 15 
20. 7 6 6 8 27 17 
21. 6 7 8 5 26 17 
22. 8 7 9 6 30 15 
23. 7 5 7 8 27 15 
24. 9 7 7 6 29 17 
25. 8 7 7 6 28 17 
26. 6 7 6 7 26 18 
27. 8 6 5 7 26 15 
28. 6 7 7 9 29 16 
29. 7 9 8 5 29 16 
30. 8 6 8 7 29 16 
รวม 206 203 212 219 821 492 

ร้อยละ 68.67 67.67 70.67 73.00 68.42 82.00 
 

จากตารางที่  4.3 พบว่า คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและคะแนนการทดสอบหลัง           
การอบรมของครูผู้สอนปฐมวัย มีประสิทธิภาพผลผลิตหรือประสิทธิภาพหลังการอบรม (E2) สูงกว่า
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เกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 68.42/82.00 ในขั้นตอนนี้ ผู้รายงานพบข้อสังเกต
ว่า ครูผู้สอนใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามใบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ผู้รายงานจึงได้นำ
เอกสารประกอบการอบรมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้จริงกับ      
กลุ่มตัวอยา่ง (Trial Run)  
 
ตารางที่ 4.4 คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและคะแนนการทดสอบหลังการอบรมของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับกลุ่มตัวอย่าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 66 คน) 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

1. 9 8 7 9 33 18 
2. 7 9 8 10 34 18 
3. 8 8 7 7 30 19 
4. 10 9 6 9 34 19 
5. 9 8 7 9 33 17 
6. 10 8 8 10 36 20 
7. 8 10 8 8 34 18 
8. 9 8 7 8 32 19 
9. 9 9 10 8 36 16 
10. 8 9 8 9 34 17 
11. 8 10 6 9 33 20 
12. 7 8 8 8 31 17 
13. 10 8 10 9 37 18 
14. 10 8 8 9 35 19 
15. 9 8 8 8 33 18 
16. 8 9 9 7 33 17 
17. 7 8 9 8 32 16 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

18. 8 9 10 10 37 19 
19. 9 10 9 8 36 17 
20. 10 8 6 7 31 18 
21. 10 9 7 8 34 17 
22. 9 8 8 7 32 18 
23. 7 9 10 9 35 18 
24. 9 8 7 8 32 19 
25. 8 7 7 10 32 17 
26. 8 7 6 9 30 18 
27. 8 6 7 9 30 19 
28. 9 10 10 9 38 19 
29. 7 9 8 8 32 16 
30. 8 6 8 8 30 18 
31. 7 10 10 8 35 19 
32. 9 9 7 7 32 17 
33. 8 7 9 9 33 17 
34. 7 7 10 8 32 18 
35. 10 8 7 8 33 15 
36. 8 9 7 10 34 20 
37. 9 9 8 8 34 18 
38. 8 6 8 7 29 16 
39. 10 8 9 8 35 19 
40. 9 8 8 8 33 18 
41. 10 8 10 9 37 18 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

42. 6 7 8 9 30 18 
43. 8 10 7 8 33 18 
44. 6 7 7 9 29 19 
45. 7 9 8 10 34 16 
46. 7 7 10 8 32 18 
47. 10 8 7 8 33 15 
48. 8 9 7 10 34 20 
49. 9 9 8 8 34 18 
50. 10 8 8 10 36 20 
51. 8 10 8 8 34 18 
52. 7 7 10 8 32 18 
53. 8 10 6 9 33 20 
54. 7 8 8 8 31 17 
55. 9 8 7 9 33 17 
56. 9 8 7 8 32 19 
57. 8 7 7 10 32 17 
58. 8 7 6 9 30 18 
59. 9 8 7 8 32 19 
60. 9 8 7 8 32 19 
61. 8 10 6 9 33 20 
62. 7 8 8 8 31 17 
63. 10 8 8 10 36 20 
64. 8 10 8 8 34 18 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ที ่

คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (E1) 
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

 
คะแนนการทดสอบ
หลังการอบรม (E2) 

(20 คะแนน) 
 

หน่วยที่ 1 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 4 
(10คะแนน) 

65. 7 7 10 8 32 18 
66. 10 8 7 8 33 15 
รวม 642 625 596 650 2513 1369 
ร้อยละ 84.47 82.24 78.42 85.53 82.66 90.66 
 
 จากตารางที่  4.4 พบว่า คะแนนการทำกิจกรรมจากเอกสารประกอบการอบรม                    
เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและคะแนนการทดสอบหลัง         
การอบรมของครูผู้สอนปฐมวัย มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลผลิต (E2)              
สูงกว่าเกณฑท์ี่กำหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.66/90.66 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที ่1 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
 

ตารางที่ 4.5 คะแนนความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
 

คะแนน N   S.D. df t Sig. 
ก่อนการอบรม 66 11.69 0.68 

65 17.60 .000 
หลังการอบรม 66 17.45 0.77 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตารางที่ 4.5 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
อบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม (  = 17.45) สูง
กว่าก่อนการอบรม (  = 11.69) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด 
 

ตารางท่ี 4.6 ความคดิเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทีม่ีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด (n = 66 คน) 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

  S.D. ความหมาย 
ด้านเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรม 
1. เอกสารประกอบการอบรมมีรูปเล่มกะทัดรัดเหมาะสม        

น่าศึกษา 
4.50 0.76 มาก 

2. ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.45 0.82 มาก 
3. สื่อหรือภาพประกอบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.39 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.93 มาก 
ด้านเนื้อหาความรู้ 
4. คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการอบรมมีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 
4.50 0.67 มาก 

5. การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.46 0.76 มาก 
6. เนื้อหา จุดประสงค์ ใบงานและกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 4.48 0.89 มาก 
7. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์การอบรม 
4.49 0.56 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.48 0.85 มาก 
ด้านสถานที่ / กระบวนการจัดการอบรม 
8. รูปแบบและวิธีการจัดการอบรมมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.30 0.58 มาก 
9. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
4.01 0.49 มาก 

10. สถานที่ในการจัดอบรมมีความสะอาด เหมาะสม 4.10 0.59 มาก 
11. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.00 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.83 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

  S.D. ความหมาย 

ด้านวิทยากร 
12. มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และอธิบาย

เนื้อหาการฝึกอบรม 
4.50 0.86 มาก 

13. บรรยายและจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามเนื้อหาใน                    
การฝึกอบรม 

4.23 0.76 มาก 

14. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 4.35 0.52 มาก 
15. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็น 4.30 0.38 มาก 
16. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบคำถาม 4.25 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.77 มาก 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
17. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
4.50 0.82 มาก 

18. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.20 0.81 มาก 
19. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 4.17 0.67 มาก 
20. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.09 0.93 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.82 มาก 
รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.33 0.93 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม                
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก     
( = 4.33, S.D. = 0.93) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านเอกสารประกอบการอบรม และด้านวิทยากร 
ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ด้านเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรม  พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ด้าน
เอกสารประกอบการอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.93) ซึ่งเป็นไป
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ตามสมมติฐานข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น
สูงสุดคือเอกสารประกอบการอบรมมีรูปเล่มกะทัดรัดเหมาะสม น่าศึกษา ( = 4.50, S.D. = 0.76) 
รองลงมาคือ ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย ( = 4.45, S.D. = 0.82) และรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่ำสุดคือ สื่อหรือภาพประกอบมีความเหมาะสม น่าสนใจ             
( = 4.39, S.D. = 0.74)  

ด้านเนื้อหาความรู้ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม              
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ด้านเนื้อหาความรู้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.85) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นสูงสุดคือ คำแนะนำการใช้เอกสาร
ประกอบการอบรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ( = 4.50, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ แบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การอบรม ( = 4.49, S.D. = 0.56)                
และรายการ ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่ำสุดคือ การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
ง่ายต่อการเรียนรู้ ( = 4.46, S.D. = 0.76)  

ด้านสถานที่ / กระบวนการจัดการอบรม  พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ด้านสถานที่  / กระบวนการจัดการอบรม  มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก                  
( = 4.10, S.D. = 0.83) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นสูงสุดคือ รูปแบบและวิธีการจัดการอบรมมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ ( = 4.30, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ สถานที่ในการจัดอบรมมีความสะอาด เหมาะสม 
( = 4.10, S.D. = 0.59) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่ำสุดคือ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ( = 4.00, S.D. = 0.81)  

ด้านวิทยากร พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ด้านวิทยากร มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.77) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาแต่
ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นสูงสุดคือ มีความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหา การฝึกอบรม ( = 4.50, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ การตอบข้อ
ซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ( = 4.35, S.D. = 0.52) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
คิดเห็นต่ำสุดคือ บรรยายและจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามเนื้อหาในการฝึกอบรม  ( = 4.23, S.D. = 
0.76)  
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ด้านการนำความรู้ไปใช้ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อ           
การอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ด้านการนำ
ความรู้ไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.82) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นสูงสุดคือ เอกสาร
ประกอบการอบรมมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เป็น อย่างดี                  
( = 4.50, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ( = 4.20, 
S.D. = 0.81) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่ำสุดคือ สามารถนำความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ( = 4.09, S.D. = 0.93)  
 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (n = 66 คน) 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

  S.D. ความหมาย 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 

1. มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

4.10 0.83 มาก 

2. ครูผู้สอนนำข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัด            
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

4.05 0.69 มาก 

3. มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัด               
การเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน                 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

4.00 0.58 มาก 

4. ผู้ เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.01 0.64 มาก 

5. จัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ สะดวกต่อ
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4.18 0.47 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.07 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

  S.D. ความหมาย 
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
6. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.46 มาก 
7. ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ

คิด 
4.50 0.85 มาก 

8. การจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความ
สนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 

4.50 0.44 มาก 

9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของการ
อยู่ร่วมกันสม่ำเสมอ 

4.34 0.27 มาก 

10. มีการเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 4.41 0.47 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.35 0.57 มาก 

3. การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
11. มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนจัดการเรียนรู้ 4.00 0.46 มาก 
12. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกกิจกรรม 4.02 0.47 มาก 
13. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและสรุปผลเป็น

รายบุคคลและรายชั้นเรียน 
4.01 0.57 มาก 

14.  สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลงานของผู้เรียน 

4.10 0.48 มาก 

15. มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล 4.23 0.59 มาก 
16. นำผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาใช้ในการติดตาม 

และพัฒนาผู้เรียน 
4.00 0.65 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.76 มาก 
รวมเฉลี่ย (ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้) 4.16 0.68 มาก 

ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
17. ผู้เรียนมีเจตคติและมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ทักษะกระบวนการคิด 
4.50 0.47 มาก 

18. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความชอบ และความ
สนใจ 

4.48 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

  S.D. ความหมาย 
19 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 4.49 0.84 มาก 
20. ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองและประเมินผล

งานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.42 0.45 มาก 

รวมเฉลี่ย (ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน) 4.47 0.73 มาก 
รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.32 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก                  
( = 4.32, S.D. = 0.81) ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  4 เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.68) โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, 
S.D. = 0.57) รองลงมาคือ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.07, 
S.D. = 0.75) และการวัดและประเมินผลผู้เรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. 
= 0.76) ตามลำดับ และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. 
= 0.73) 
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ตารางที่ 4.8 จำนวนและร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ              
การนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (n = 66) 
 

รายการ 
ปฏิบัติ / ปรากฏ 

จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. การเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 64 97.37 
2. ครูผู้สอนนำข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด 

63 96.03 

3. มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าตามที่
ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

65 98.68 

4. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

62 94.74 

5. จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ สะดวกต่อการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

66 100.00 

รวมเฉลี่ยร้อยละ                     97.36 
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
6. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 64 97.37 
7. ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด 65 98.68 
8. การจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

66 100.00 

9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
สม่ำเสมอ 

64 97.37 

10. มีการเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 65 98.68 
รวมเฉลี่ยร้อยละ 98.42 

3. การวัดและประเมินผลผู้เรียน  

11. มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนจัดการเรียนรู้ 63 96.03 
12. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกกิจกรรม 63 96.03 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

รายการ 
ปฏิบัติ / ปรากฏ 

จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
13. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและสรุปผลเป็นรายบุคคลและ
รายชั้นเรียน 

63 96.03 

14. สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลงานของผู้เรียน 

66 100.00 

15. มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล 65 98.68 
16. นำผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาใช้ในการติดตาม และพัฒนา
ผู้เรียน 

64 97.37 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 97.02 
รวมเฉลี่ยร้อยละ (ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้) 97.60 

ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
17. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุขในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

66 100.00 

18. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความชอบ และความสนใจ 65 98.68 
19. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 66 100.00 
20. ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองและประเมินผลงานของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

66 100.00 

รวมเฉลี่ยร้อยละ (ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน) 99.67 
รวมเฉลี่ยร้อยละท้ังสิ้น 98.64 

  
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.64 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  4                   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 97.60 
และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 99.67 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีการปฏิบัติ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ

กระบวนการคิด คิดเป็นร้อยละ 97.36 โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อ                
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การจัดการเรียนรู้และ สะดวกต่อการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
98.68 มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ครูผู้สอนภาษาอังกฤษร้อยละ 97.37 มีการเตรียม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ครูผู้สอนภาษาอังกฤษร้อยละ 96.03 ครูผู้สอนนำ
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด  และครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 94.74 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้  

1. การจัดการเรียนรู้ พบว่า มีการปฏิบัติเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
คิดเป็นร้อยละ 98.42 โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสนใจ และศักยภาพของผู้ เรียน  ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 98.68 ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และมี                  
การเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 
97.37 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลง
ของการอยู่ร่วมกันสม่ำเสมอ 

 
2. การวัดและประเมินผลผู้เรียน พบว่า มีการปฏิบัติเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ

กระบวนการคิด คิดเป็นร้อยละ 97.02 โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลงานของผู้เรียน  ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 98.68 มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 96.03 มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล
ผู้เรียนในทุกกิจกรรม และวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและสรุปผลเป็นรายบุคคลและรายชั้น
เรียน 
 ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

พบว่า มีการปฏิบัติเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด คิดเป็นร้อยละ 99.67 
โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
และมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองและประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
และครูผู้สอนภาษาอังกฤษร้อยละ 98.68 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความชอบ และความสนใจ 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเอกสาร
ประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 3) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random Sampling) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด จำนวน 1 เล่ม 2) คู่มือ             
การอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด จำนวน 1 
เล่ม  3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิด จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีความคิดเห็น 5 ระดับ  
5) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะกระบวนการคิดของครูภาษาอังกฤษ 
และ 6) แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ                 
การทดสอบค่าที (t-test) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงานสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
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1. เอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ 
กระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลผลิต 
(E2) เท่ากับ 82.66/90.66  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  

2. ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้า รับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  

3. ผลการประเมินการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และการวัดและประเมินผลผู้เรียน และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม
และรายด้าน            
 5. ผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวน               
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 97.60 และด้านผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 99.67 
 

อภิปรายผล 
 

การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ มีประเด็นสำคัญท่ีสามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเอกสารประกอบการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพผลผลิต (E2) เท่ากับ 82.66/90.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเอกสารประกอบการพัฒนา            
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนคือ การใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ การอธิบายถึงบริบทของทักษะกระบวนการคิด การลำดับเนื้อหา
มีความรอบคอบโดยเรียงลำดับจากเนื้อหาง่าย ไม่ซับซ้อน ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น สื่อหรือภาพประกอบ 
มีความน่าสนใจมีคำแนะนำการใช้ที่ใช้ได้จริงในการศึกษา ค้นคว้า และรูปเล่มมีขนาดกะทัดรัด 
เหมาะสมน่าศึกษา รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้นำเสนอไว้ สามารถ
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นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือ เอกสารประกอบการอบรมนี้ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของตนเอง ครูผู้สอนจึงมีความคิดเห็นพึงพอใจและมีความ
เชื่อมั่นที่จะใช้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ในด้านการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญ (2560) ที่ได้ทำการศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยพบว่า        
1. องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 8องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 2) การช่วยเหลือ              
ครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3) การประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย 4) การส่งเสริมทัศนคติ            
การสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู5) การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูภาษาอังกฤษ 6) การส่งเสริม 
การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7) การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ 
และ 8) การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ 2. องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ภาษาอังกฤษ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องกับผลการศึกษาของฮาซานะห์  บินมะอุง และ
คณะ (2561) ที่ได้ทำการศึกษาได้ศึกษาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากษ์
สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ผลการศึกษาพบว่า แสดงถึงประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการและ
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ พัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากษ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คือ 88.75/87.50 ด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการที่ระดับคะแนน × ̅= 13.20, 

S.D. = 1.93 หลังการฝึกปฏิบัติการที่ระดับคะแนน × ̅= 17.50, S.D. = 0.96ความคิดเห็นของครูต่อ
ชุดฝึกปฏิบัติการและคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และ พฤติกรรมการสอนการอ่าน
เชิงวิพากษ์ของครูพัฒนาในเชิงบวก การศึกษาในครั้งนี้สามารถชี้น าการสอนการอ่าน เชิงวิพากย์ใน
ต่างบริบท และต่างรายวิชาได้  งานวิจัยของวิไลพร   ชิมชาติ  (2563) ทำการวิจัย เรื่องแนวทาง           
การนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก และความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มี ความต้องการจำเป็นด้านสื่อการเรียนการสอนสูงที่สุด แนวทาง         
การนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มี 4 ด้าน 1) ด้าน หลักสูตร ควรกำหนดนโยบายการนิเทศ
การสอนอย่างเป็นระบบ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ให้ครูจัดทำและส่งแผน การจัดการเรียนรู้เป็น
ประจำ และนิเทศการสอนแบบคลินิก 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพัฒนาครูตาม 
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กรอบมาตรฐานสากล จัดศึกษานิเทศก์ให้เพียงพอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับครูต่างชาติ และ
ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรจัดอบรม
วิธีการผลิตสื่อที่หลากหลายและส่งเสริมให้ครู เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 4) ด้านการวัดผลและ
ประเมินการเรียนรู้ ควรส่งเสริมการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จัดอบรม เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้กรอบ
มาตรฐานสากล และสนับสนุนการวางแผนการทำงาน พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลอย่าง
หลากหลาย 
 2.  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนปฐมวัยได้รับความรู้ ความเข้าใจจาก
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและได้ศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ผ่านกระบวน                   
การทดลองใช้และหาคุณภาพเป็นอย่างดี ส่งผลให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น อีก
ทั้งระหว่างการจัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมยังได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการอบรมที่ผู้รายงานได้เตรียมไว้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคกระบวนการใน                   
การการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด จึงสามารถนำความรู้ที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมการอบรมได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรมเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา
ของสินีนาฎ  วัฒนสุข (2562) ที่ได้ทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ที่พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.46/80.11ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่กำ หนดไว้2) นักศึกษา มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังการจัดเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ เรียนการสอน PMIAAR 
Modelสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053) ทักษะการ คิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอน PMIAAR Model หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ สอน PMIAAR Model 
อยู่ในระดบัมาก 
และสอดคล้องกับการศึกษาของถนอมจิตต์  สารอต (2560) ที่ได้ทำการศึกษาการพัฒนาทักษะ                
การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ     
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ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี  นัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และผู้ เรียนที่ ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา  ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในภาพรวม โดยมี ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 (SD.= .55) 
รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของกวีนา  ศิลารวม (2560) ที่ได้ทำการศึกษาการศึกษาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้เทคนิคบูรณาการของ Murdoch ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมี
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เฉลี่ยเท่ากับ  14.58 คิดเป็นร้อยละ 
72.90 และ มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 37 คนคิดเป็นร้อยละ 74.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 22.72 คิดเป็น 
ร้อยละ 75.73 และ มีจำนวนนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ 36 คนคิดเป็นร้อยละ 72.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่
กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ขึ้นไปและ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบูรณา
การของ Murdoch ร่วมกับ การใช้แผนผังความคิด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.05, S.D. = 
0.81) 

3. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4 โดยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลผู้เรียน และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และสะดวกต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด นำข้อมูลพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้     
จัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ใช้คำถามเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และมีการเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน 
ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของ        
การอยู่ร่วมกันสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลงาน
ของผู้เรียน มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน
ก่อนจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกกิจกรรม และวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้าน
และสรุปผลเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมี
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ความสุขในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 
ให้ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองและประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความชอบ และความสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สินีนาฎ  วัฒนสุข และภัทร์ธีรา  เทียนเพ่ิมพูน, (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 ผลการศึกษา นักศึกษา มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลัง               
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน PMIAAR Model สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .53 ฉัตรแก้ว  ใจงาม, จิตชิน  จิตสุขพงษ์, สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค  และ
กนกวรรณ  กุลสุทธ (2562) ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีระดับผลการ
ทดสอบการศกึษา ระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น จำนวน 10 คน  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและ
รายด้านซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รายงานได้จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและจัดกระบวนการอบรมอย่าง
เป็นขั้นตอน นำเสนออย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมที่เน้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับ
การอบรมเป็นสำคัญ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมจึงมีความคิดเห็นต่อการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาจตุพร  สุทธิรัตน์  (2563) ที่ได้
ทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการจัด                  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสําหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง            
ผลการศึกษา พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ APDRE Model ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และงานวิจัยของประสิทธิ์  รัตนสุภา (2560) ทำ                
การวิจัย การนิเทศเพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นสื่อในการจัดการเรียน              
การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม. 12 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการนิเทศในภาพรวมครูทั้ง 11 
คน ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ ชั้นเรียนได้ดีอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ชัดเจน  และ 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ ในระดับมาก                 
(X = 4.06, S.D. = 0.36) 
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 5. ผลการนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.64 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติคิดเป็น
ร้อยละ 97.60  และด้านผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 99.67 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลังจากที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด จึงเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากขึ้น และทราบว่าการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเพ่ือให้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เกิดคุณค่าและมีความหมาย   ต่อตัวผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับ               
การอบรมจึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด โดยสวมบทบาททั้ ง                 
การเตรียมการสอน ได้แก่ การเตรียมสาระการเรียนรู้การจัดหาแหล่งเรียนรู้และการวางแผนการสอน 
บทบาทในการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อม การกระตุ้นเร้าผู้เรียน 
การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้ และบทบาท
ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของวิไลพร  ชิมชาติ และจุไรรัตน์  สุดรุ่ง ,(2563) ที่เสนอว่า การนิเทศการสอนของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบัน
การนิเทศการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก และความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด
มีความจำเป็นด้านสื่อการเรียนการสอนสูงที่สุด แนวทางการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี 4 
ด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา  สิมพล, (2563) ที่ได้ทำการศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอำนาจเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (CEP 
Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ยุคดิจัล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาอังกฤษในยุคดิจิทัล พบว่า ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ จตุพร  สุทธิรัตน์ (2563) ทำ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิ เทศ APDRE Model เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการจัด                   
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง 
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด และมี
ข้อเสนอแนะให้มีการเพ่ิมพูน ความรู้ในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดและการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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 ข้อเสนอแนะ    
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 

1. เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมที่มี
ประสิทธิภาพมีความเหมาะสมที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดอีกวิธีหนึ่ง 

2. การพัฒนาครูผู้สอนให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวน        
การคิดจะต้องได้รับความร่วมมือ ไว้วางใจจากครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น จึงควรให้
ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการร่วมมือในการวางแผนการดำเนินงาน การกำกับ การติดตาม                   
และการประเมินผลอย่างใกล้ชัดในทุกๆ ครั้ง 

3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ครูผู้สอน  
จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการคิดอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้เกิดความรู้ในองค์รวมจึง
จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและเห็นความสำคัญของการนิเทศการศึกษา ควรมี
การดำเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาครูในทุกด้าน มีการติดตามผลการดำเนินงาน
นิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ 

5. ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ควรติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของครูผู้สอน
อย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด และการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  เพ่ือเป็นการรวบรวม
สารสนเทศและประสบการณ์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

2. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน 
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
 
 
๑.    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสาวถวิล  หวังกุ่ม 
       ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       สถานที่ทำงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
๒.    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสุภัทรา  ฐิติวรรธนะ 
       ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       สถานที่ทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 
๓.    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปุณยนุช  ทองศรี 
       ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       สถานทีท่ำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 
๔.    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       ชื่อ-นามสกุล  นางกฤษณา  อ่อนเบา 
       ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       สถานที่ทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
  
๕.    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสาวจิตรา  ชูมณี 
       ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
       สถานที่ทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
 
 
1.     ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการระเบียบวิธีวิจัย 
          ชื่อ-นามสกุล  ดร.พาที  เกศธนากร 
        ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

สถานที่ทำงาน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
 
2.     ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนิเทศและประเมินผล 
  ชื่อ-นามสกุล  ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
        ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 3 
สถานที่ทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

3.       ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
          ชื่อ-นามสกุล  นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
         ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สถานที่ทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

4.     ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
ชื่อ-นามสกุล  นายนิวัฒน์  โชติสวัสดิ์ 

          ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        สถานที่ทำงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
5.     ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 
          ชื่อ-นามสกุล  นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง  
        ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
        สถานที่ทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ที่ ศธ 04019/ว 2114             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     7  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
เรียน  นางสาวถวิล  หวังกุ่ม 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2114             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     7  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
เรียน  นางสุภัทรา  ฐิติวรรธนะ 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2114             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     7  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
เรียน  นางสาวปุณยนุช  ทองศรี 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2114             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     7  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
เรียน  นางกฤษณา  อ่อนเบา 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2114             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     7  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
เรียน  นางสาวจิตรา  ชูมณี 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2115              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     8  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน  ดร.พาที  เกศธนากร 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2115               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     8  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน  ดร.ชัยนนท์  นิลพัฒน์ 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2115               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     8  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน  นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์ 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2115               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     8  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน  นายนิวัฒน์  โชติสวัสดิ์ 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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ที่ ศธ 04019/ว 2115               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                   กาญจนบุรี  เขต 3  ตำบลลุ่มสุ่ม 
                                                                   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

     8  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน  นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
 

 ด้วย  นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ” เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา  เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี    
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร 034 – 5911111 ต่อ 23  โทรสาร 034 – 591086  
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                                              บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที ่             วันที่   8 กรกฎาคม  2564 
เรื่อง  การตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล 
 
เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ขอความอนุเคราะห์                       
มายังข้าพเจ้านางสาวถวิล  หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล  ในการทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง   “การ
นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ของนางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์      
เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา นั้น 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (นางสาวถวิล   หวังกุ่ม ) 
                                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
ที ่                                            วันที่     8  กรกฎาคม   2564 
เรื่อง  การตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล 
 
เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ขอความอนุเคราะห์                       
มายังข้าพเจ้านางสุภัทรา   ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล  ในการทำผลงานทางวิชาการ  
เรื่อง   “การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ของนางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์      เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา นั้น 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
              (นางสุภัทรา   ฐิติวรรธนะ) 
                                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
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                                              บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ที ่                                           วันที ่ 9 กรกฎาคม  2564 
เรื่อง  การตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล 
 
เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ขอความอนุเคราะห์                       
มายังข้าพเจ้านางสาวปุณยนุช   ทองศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ให้เป็นผู ้เช ี ่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล  ในการทำผลงานทางวิชาการ  เรื ่อง                  
“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ของนางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา นั้น 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (นางสาวปุณยนุช   ทองศรี) 
                                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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                                              บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ที ่                                           วันที ่ 9 กรกฎาคม  2564 
เรื่อง  การตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล 
 
เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ขอความอนุเคราะห์                       
มายังข้าพเจ้านางสาวถวิล  หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล  ในการทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง   “การ
นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ของนางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์      
เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา นั้น 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (นางกฤษณา   อ่อนเบา) 
                                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
 
 
 



186 
 

                                              บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านวงัใหญ่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ที ่                                            วันที่  9 กรกฎาคม  2564 
เรื่อง  การตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล 
 
เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ขอความอนุเคราะห์                       
มายังข้าพเจ้านางสาวถวิล  หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ให้เป็นผู ้เช ี ่ยวชาญในการสัมภาษณ์ข้อมูล  ในการทำผลงานทางวิชาการ  เรื ่อง                  
“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ของนางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย  ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา นั้น 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 (นางสาวจิตรา  ชูมณี) 
                                        ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
ที ่            /2563  วันที ่  16    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

           ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เรียนเชิญข้าพเจ้า    
ดร.พาที  เกศธนากร   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา                 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เป็นผู้เชี ่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพเครื่องมือของ นางนิลวรรณ   ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่กำลังดำเนินการวิจัย  
เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ” เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา นั้น               

           ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว  มีความยินดีรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ พร้อมได้แนบเอกสารและข้อเสนอแนะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 

           
                        
                                                      (ดร.พาที   เกศธนากร) 
                       ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                                           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ที ่        /2563            วันที ่  12   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เรียนเชิญข้าพเจ้า    
นายชัยนนท์  นิลพัฒน์   ตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือของ นางนิลวรรณ   
ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศ ึกษาป ีท ี ่  6 ”  เพ ื ่อขอม ีและเล ื ่อนว ิทยฐานะชำนาญการพ ิ เศษ สายงานน ิ เทศ
การศึกษา นั้น               

           ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว  มีความยินดีรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ พร้อมได้แนบเอกสารและข้อเสนอแนะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

           
                                                       (นายชัยนนท์  นิลพัฒน์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ที ่        /2563       วันที ่ 12   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เรียนเชิญข้าพเจ้า    
นางศุภศิริ   ชัยวัชรินทร์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  เป็นผู้เชี ่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื ่องมือของ นาง
นิลวรรณ   ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่กำลังดำเนินการวิจัย  เรื ่อง“การนิเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผ ู ้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ” เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาย
งานนิเทศการศึกษา นั้น               

           ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว  มีความยินดีรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ พร้อมได้แนบเอกสารและข้อเสนอแนะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

           
                                                       (นางศุภศิริ   ชัยวัชรินทร์) 
                                  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที ่        /2563       วันที ่ 12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เรียนเชิญข้าพเจ้า    
นายนิวัฒน์   โชติสวัสดิ์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นผู ้เชี ่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือของ นางนิลวรรณ              
ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศ ึกษาป ีท ี ่  6 ”  เพ ื ่อขอม ีและเล ื ่อนว ิทยฐานะชำนาญการพ ิ เศษ สายงานน ิ เทศ
การศึกษา นั้น               

           ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว  มีความยินดีรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ พร้อมได้แนบเอกสารและข้อเสนอแนะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

           
                                                       (นายนิวัฒน์   โชติสวัสดิ์) 
                                  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ที ่        /2563       วันที ่ 12   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เรียนเชิญข้าพเจ้า    
นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือของ 
นางนิลวรรณ   ทองเทียนชัย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่กำลังดำเนินการวิจัย  เรื่อง“การนิเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษที ่เน ้นทักษะกระบวนการคิดของครูผ ู ้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ” เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาย
งานนิเทศการศึกษา นั้น               

           ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว  มีความยินดีรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ พร้อมได้แนบเอกสารและข้อเสนอแนะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

           
                                                  (นางสาวจิรัชญา   พัดศรีเรือง) 
                                  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ผลการประเมินเอกสารประกอบการอบรม 
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ผลกการประเมินเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดของครูภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายการ   S.D. ความหมาย 
ด้านเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรม 
1. เอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมมีรูปเล่มกะทัดรัด
เหมาะสม น่าศึกษา 

 
4.50 

 
0.85 

 
เหมาะสมมาก 

2. ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.46 0.74 เหมาะสมมาก 
3. สื่อหรือภาพประกอบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.00 0.34 เหมาะสมมาก 
ด้านเนื้อหาความรู้ 
4. คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบหลักสูตรการอบรม
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

 
4.60 

 
0.73 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

5. การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม ง่ายต่อการ
เรียนรู้ 

4.63 0.87 เหมาะสมมากที่สุด 

6. เนื้อหา จุดประสงค์ ใบงานและกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกัน 

4.58 0.91 เหมาะสมมากที่สุด 

7. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์การอบรม 

4.56 0.34 เหมาะสมมากที่สุด 

ด้านสถานที่ / กระบวนการจัดการอบรม 
8. รูปแบบและวิธีการจัดการอบรมมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

 
4.48 

 
0.56 

 
เหมาะสมมาก 

9. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

4.32 0.38 เหมาะสมมาก 

10. สถานที่ในการจัดอบรมมีความสะอาด เหมาะสม 4.19 0.59 เหมาะสมมาก 
11. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.15 0.24 เหมาะสมมาก 
ด้านวิทยากร 
12. มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
อธิบายเนื้อหาการฝึกอบรม 

 
4.87 

 
0.81 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

13. บรรยายและจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามเนื้อหาใน
การฝึกอบรม 

4.70 0.64 เหมาะสมมากที่สุด 

14. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 4.90 0.72 เหมาะสมมากที่สุด 
15. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็น 4.88 0.83 เหมาะสมมากที่สุด 
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รายการ   S.D. ความหมาย 

16. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบ
คำถาม 

4.67 0.72 เหมาะสมมากที่สุด 

ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
17. เอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมมีประโยชน์
สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 

 
4.60 

 
0.34 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

18. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.34 0.47 เหมาะสมมาก 
19. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 4.42 0.73 เหมาะสมมาก 
20. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้
เป็นอย่างดี 

4.32 0.56 เหมาะสมมาก 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.76 เหมาะสมมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและ             
หลังอบรม 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
6 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
7 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
15 +1 0 +1 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความสอดคล้อง 
17 +1 0 +1 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
18 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
19 0 +1 +1 +1 +1 0.80 มีความสอดคล้อง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม IOC 
ด้านเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรม 
1. เอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมมี
รูปเล่มกะทัดรัดเหมาะสม น่าศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

2. ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. สื่อหรือภาพประกอบมีความเหมาะสม 
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ด้านเนื้อหาความรู้ 
4. คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบ
หลักสูตรการอบรมมีความชัดเจน 
 เข้าใจง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

5. การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
ง่ายต่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. เนื้อหา จุดประสงค์ ใบงานและกิจกรรม
มีความสอดคล้องกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การ
อบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ด้านสถานที่ / กระบวนการจัดการอบรม 
8. รูปแบบและวิธีการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

9. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. สถานที่ในการจัดอบรมมีความสะอาด 
เหมาะสม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

11. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
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ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม IOC 
ด้านวิทยากร 
12. มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้และอธิบายเนื้อหาการฝึกอบรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

13. บรรยายและจัดกิจกรรมได้ครบถ้วน
ตามเนื้อหาในการฝึกอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

 

ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คน
ที1่ 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

คน
ที4่ 

คน
ที5่ 

รวม IOC 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
1. มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

2. ครูผู้สอนนำข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวน            
การคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบ            
การจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัด                
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

5. จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ 
สะดวกต่อการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. การจัดการเรียนรู้ 
6. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7. ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. การจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับความสนใจ และศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.80 
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ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม IOC 
9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. มีการเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
11. มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อน
จัดการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

12. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและ
สรุปผลเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลงานของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

15. มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16. นำผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาใช้
ในการติดตาม และพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
17. ผู้เรียนมีเจตคติและมีความสุขใน                
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

18. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความชอบ และความสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20. ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง
และประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 รวมเฉลี่ย 1.00 
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การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนก (p ,r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม 
การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  โดยใช้ตาราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสูง กลุ่มต่ำ 27 % 
    วิชา -  -   เทอม -/2563   อาจารย์ผู้สอน :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ข้อ ตัวเลือก  H     L    PH    PL      p      r     Delta          วิจารณ ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      1      1   .13   .13    .13    .00   17.5    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
    1       ข      0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      2      3   .25   .38    .31    .15   14.9    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            *ง      5      1   .63   .13    .36    .53   14.4    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      4   .63   .50    .19    .72   16.5    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    2       ข      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      0  1.00   .13    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
            *ง      8      1  1.00   .13    .63    .87   11.7    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ก      0      4  1.00   .50    .19    .72   16.5    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    3     *ข      8      1  1.00   .13    .63    .87   11.7    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก   
             ค      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      0  1.00   .38    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            *ก      7      3   .88   .38    .65    .54   11.5    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
    4       ข      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      1      1   .13   .13    .13    .00   17.5    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
             ง      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      0   .88   .38    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
    5      *ข      8      0  1.00   .38    .50    .93   13.0   ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดีมาก 
             ค      0      7  1.00   .88    .37    .87   14.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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             ก      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    6      *ข      7      0   .88   .25    .37    .87   14.3    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก   
             ค      1      2   .13   .25    .19    .18   16.6    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      3   .88   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      1   .88   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    7      *ข      8      2  1.00   .25    .70    .82   10.9    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
             ค      0      5  1.00   .63    .25    .78   15.8    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      0  1.00   .63    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           *ก      7      1   .88   .13    .51    .73   12.9    ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก 
    8       ข      0      1   .88   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      0   .88   .13    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
             ง      1      6   .13   .75    .42    .62   13.8    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      4   .13   .50    .19    .72   16.5    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    9      *ข      6      1   .75   .13    .42    .62   13.8    ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดีมาก 
             ค      2      2   .25   .25    .25    .00   15.7    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
             ง      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            *ก      7      0   .88   .13    .37    .87   14.3    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก 
  10        ข      0      1   .75   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      0   .88   .13    .00    .00      .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
             ง      1      7   .13   .88    .51    .73   12.9    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           *ก      7      3   .88   .38    .65    .54   11.5    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก  
  11       ข      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      1   .88   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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           *ก      8      1  1.00   .13    .63    .87   11.7    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
  12       ข      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            ค      0      5  1.00   .63    .25    .78   15.8    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  13       ข      0      6  1.00   .75    .30    .82   15.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ค      8      0  1.00   .75    .50    .93   13.0    ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดีมาก 
             ง      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            *ก      7      1   .88   .13    .51    .73   12.9    ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดีมาก 
  14       ข      0      0  1.00   .38    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
             ค      1      4   .13   .50    .30    .43   15.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      1      2   .13   .25    .19    .18   16.6    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  15     *ข      6      1   .75   .13    .42    .62   13.8    ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก  
             ค      1      2   .13   .25    .19    .18   16.6    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           *ก      7      4   .88   .50    .71    .44   10.8    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
  16       ข      1      1   .13   .13    .13    .00   17.5    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
             ค      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      2   .88   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      1   .88   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ข      8      3  1.00   .38    .76    .77   10.2    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
  17       ค      0      2   .88   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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             ก      0      1   .25   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
18         ข      3      1   .38   .13    .25   -.32   15.7    ไม่ดี คนเก่งหลงตอบมากกว่า 
            ค      2      4   .25   .50    .37    .27   14.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ง      3      2   .38   .25    .31    .15   14.9    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกไม่ดี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      2   .25   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  19       ข      2      4   .25   .50    .37    .27   14.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            ค      0      1   .25   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ง      6      1   .75   .13    .42    .62   13.8    ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ก      0      3   .75   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  20       ข      0      2   .88   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ค      7      0   .88   .38    .37    .87   14.3    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก   
             ง      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    สรุป ค่า p ค่า r รายข้อ 
    วิชา -  -   เทอม -/2557    อาจารย์ผู้สอน :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   ข้อ      p           r       Delta      Zr 
----------------------------------------------------- 
    1     .36       .53      14.4       .59 
    2     .63       .87      11.7      1.33 
    3     .63       .87      11.7      1.33 
    4     .65       .54      11.5       .60 
    5     .50       .93      13.0      1.66 
    6     .37       .87      14.3      1.33 
    7     .70       .82      10.9      1.16 
    8     .51       .73      12.9       .93 
    9     .42       .62      13.8       .73 
  10      .37       .87      14.3      1.33 
  11      .65       .54      11.5       .60 
  12      .63       .87      11.7      1.33 
  13      .50       .93      13.0      1.66 
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  14      .51       .73      12.9       .93 
  15      .42       .62      13.8       .73 
  16      .71       .44      10.8       .47 
  17      .76       .77      10.2      1.02 
  18      .31       .15      14.9       .15 
  19      .42       .62      13.8       .73 
  20      .37       .87      14.3      1.33 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เฉลี่ย    .52       .76      12.8       1.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                           ผลการวิเคราะห์รายฉบบั 
    วิชา -  -   เทอม -/2557    อาจารย์ผู้สอน :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จำนวนข้อสอบที่วิเคราะห์                                  20  
จำนวนกระดาษคำตอบ                                     30  
คะแนนเฉลี่ย                                                 9.5333 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                     5.7372 
ความเชื่อมั่น KR-20                                         .8988 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน                               1.8254 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 
     การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  โดยใช้ตาราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสูง กลุ่มต่ำ 27 % 
    วิชา -  -   เทอม -/2557    อาจารย์ผู้สอน :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ข้อ ตัวเลือก  H     L    PH    PL      p      r     Delta          วิจารณ ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    1       ข      2      2   .25   .25    .25    .00   15.7    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
           *ค      5      0   .63   .25    .25    .78   15.8    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก 
             ง      0      3   .63   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    2       ข      0      3   .88   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      1      1   .13   .13    .13    .00   17.5    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
            *ง     7      1   .88   .13    .51    .73   12.9    ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      2   .13   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    3       ข      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ค      8      1  1.00   .13    .63    .87   11.7    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก   
             ง      0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    4       *ข      7      0   .88   .38    .37    .87   14.3    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก 
             ค      0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      1      4   .13   .50    .30    .43   15.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      2   .88   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    5       ข      0      2   .88   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ค      8      2  1.00   .25    .70    .82   10.9    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
             ง      0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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            *ก      7      1   .88   .13    .51    .73   12.9   ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก 
    6       ข      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      2   .13   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      2   .13   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      2   .13   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    7       ข      1      2   .13   .25    .19    .18   16.6    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      2   .88   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            *ง     7      2   .88   .25    .58    .63   12.2    ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  ก      1      4   .13   .50    .30    .43   15.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
    8       ข      1      2   .13   .25    .19    .18   16.6    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            *ค      6      1   .75   .13    .42    .62   13.8    ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดีมาก  
             ง      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ก      1      1   .13   .13    .13    .00   17.5    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
    9     *ข      5      0   .63   .13    .25    .78   15.8    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก   
            ค      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            ง      1      4   .13   .50    .30    .43   15.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      1      0   .13   .50    .06   -.45   19.3    ไม่ดี คนเก่งหลงตอบมากกว่า 
  10        ข      0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            *ค      7      3   .88   .38    .65    .54   11.5    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
             ง      0      2   .13   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      3   .88   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  11       ข      0      1  1.00   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ค      8      2  1.00   .25    .70    .82   10.9    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก   
             ง       0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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             ก      0      4  1.00   .50    .19    .72   16.5    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  12        ข      0      0  1.00   .50    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
            *ค      8      2  1.00   .25    .70    .82   10.9    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก 
             ง       0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            *ก      7      3   .88   .38    .65    .54   11.5    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก  
  13        ข      0      4  1.00   .50    .19    .72   16.5    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      1      1   .13   .13    .13    .00   17.5    ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก 
             ง      0      0   .13   .13    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  14       ข      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            ค      0      3  1.00   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ง      8      1  1.00   .13    .63    .87   11.7    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  15        ข      1      5   .13   .63    .36    .53   14.4    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            *ค      7      0   .88   .13    .37    .87   14.3    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก  
             ง      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      5   .88   .63    .25    .78   15.8    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  16        ข      0      0   .88   .63    .00    .00       .0    ไม่ดี ไม่มีคนเลือก 
             ค      2      3   .25   .38    .31    .15   14.9    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
            *ง      6      0   .75   .38    .30    .82   15.1    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ก      0      2   .75   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  17      *ข      6      0   .75   .50    .30    .82   15.1    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก  
             ค      2      4   .25   .50    .37    .27   14.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      2   .75   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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            ก     0      3   .13   .38    .15    .66   17.2    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
  18       ข      1      0   .13   .13    .06   -.45   19.3    ไม่ดี คนเก่งหลงตอบมากกว่า 
             ค      1      4   .13   .50    .30    .43   15.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
           *ง      6      1   .75   .13    .42    .62   13.8    ยากง่ายปานกลาง  อำนาจจำแนกดีมาก    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           *ก      8      1  1.00   .13    .63    .87   11.7    ค่อนข้างง่าย  อำนาจจำแนกดีมาก   
  19       ข      0      1   .13   .13    .06    .45   19.3    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      2  1.00   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      0      4  1.00   .50    .19    .72   16.5    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            *ก      6      0   .75   .25    .30    .82   15.1    ค่อนข้างยาก  อำนาจจำแนกดีมาก  
  20        ข      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ค      0      2   .13   .25    .10    .57   18.1    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
             ง      1      3   .13   .38    .25    .32   15.7    ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
 สรุป ค่า p ค่า r รายข้อ 
    วิชา -  -   เทอม -/2557    อาจารย์ผู้สอน :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   ข้อ      p           r       Delta      Zr 
----------------------------------------------------- 
    1     .25       .78      15.8      1.05 
    2     .51       .73      12.9       .93 
    3     .63       .87      11.7      1.33 
    4     .37       .87      14.3      1.33 
    5     .70       .82      10.9      1.16 
    6     .51       .73      12.9       .93 
    7     .58       .63      12.2       .74 
    8     .42       .62      13.8       .73 
    9     .25       .78      15.8      1.05 
  10      .65       .54      11.5       .60 
  11      .70       .82      10.9      1.16 
  12      .70       .82      10.9      1.16 
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  13      .65       .54      11.5       .60 
  14      .63       .87      11.7      1.33 
  15      .37       .87      14.3      1.33 
  16      .30       .82      15.1      1.16 
  17      .30       .82      15.1      1.16 
  18      .42       .62      13.8       .73 
  19      .63       .87      11.7      1.33 
  20      .30       .82      15.1      1.16 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เฉลี่ย    .49       .78      13.1      1.05 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                           ผลการวิเคราะห์รายฉบบั 
    วิชา -  -   เทอม -/2557    อาจารย์ผู้สอน :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จำนวนข้อสอบที่วิเคราะห์                                  20  
จำนวนกระดาษคำตอบ                                     30  
คะแนนเฉลี่ย                                                 9.9000 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                     5.9349 
ความเชื่อมั่น KR-20                                         .9096 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน                               1.7843 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
การวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการ
อบรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ 
 
******Method 1 (Space saver) will be used for this analysis****** 
 
R E L I A B I L I T Y    A N A  L Y S I S – S C A L E (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N  of Case = 76.0  N of Items = 20 
 
Alpha = .8921 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
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การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

Paired Samples Statistics 
  

Mean 
 

N 
 

Std.Deviation 
Std.Error 

Mean 
Pair    POST 
1          PRE 

17.4510 
11.6924 

76 
76 

.77134 

.68722 
.24144 
.23048 

 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlations Sig. 

Pair    POST&PRE 76 .410 .005 
 
 

Paired Samples Test 
 Paired Difference 

T df 
Sig.(2-
tailed) Mean Std.Deviation 

 
 

Std.Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the  

Difference 
Lower Upper 

Pair    
POST&PRE 

5.758 .72913 .25596 5.0542 6.1356 16.467 75 .000 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
*************************************************************************** 

 

คำชี้แจง   
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

  2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
  3. เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที 
 

ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. Which factors would have to be manipulated so that a traditionally directed 

assignment becomes a Constructivist based lesson? 

a. Student works collaboratively on a project. 
b. Teacher facilitates the learning. 
c. Teacher directs all instruction and learning. 
d. Student develops a project, utilizing past experiences. 

2. Students learn English by translating to and from their native language. They 
memorize irregular verb forms by writing them down over and over. Speaking 
skills are not a main focus. 

a.  the communicative approach 
b.  the audiolingual method 
c.  Inductive method 
d.  the grammar-translation method 

3. Students listen to a dialogue between a taxi driver and passenger. They fill in 
gaps and then practice a dialogue with a partner. Tomorrow they will go 
outside and practice asking for directions. 

a.  the Silent Way 
b.  the communicative approach 
c. the audiolingual method 
d.  immersion 



4. The teacher only uses English, but the students can use English or their first 
language. The teacher does not correct mistakes when his students speak 
English. Students can start speaking English when they are ready. 

a.  the natural approach 
b. the communicative approach 

c.  task-based learning 
d.  the lexical syllabus 

5. The students learn patterns of language by repeating model sentences that 
the teacher provides. They memorize set phrases and receive positive 
reinforcement from their teacher when they perform drills correctly. 

a. the communicative approach 
b.  the audiolingual method 
c.  total physical response 
d. the colour method 

6. First, students learn how to say words properly. Next, they learn to read and 
write. They use colour charts and rods to help with the pronunciation of 
sounds. Teacher talking time is minimal. 

a. community language learning 
b.  the Silent Way 
c.  the colour method 
d. the communicative approach 

7. The teacher says commands and acts them out. The students try to perform 
the action. The teacher repeats by saying the command without acting it out. 
The students respond. The roles are then reversed. 

a. the direct approach 
b. the Silent Way 
c.  total physical response 
d.  the natural approach 

 
 



8. First the teacher finds a way for the students to engage with a subject 
emotionally. Then students focus on studying the construction of the target 
language. Then learners activate what they learned through engaging 
activities. 

a. ESA 
b.  the natural approach 
c.  the audiolingual method 
d. the Silent Way 

9. The teacher introduces grammatical structures and rules by showing a video. 
The students practise the grammar in context. The teacher gives lots of 
meaningful examples to demonstrate the grammar. 

a. the inductive approach 
b.  the deductive approach 
c.  the natural approach 
d. the reductive approach 

10. Moving around the classroom observing and assisting your students can be 
called 

a. circulating 
b.  feedback 
c.  free practice 

11. Students can be left with little opportunity to find their own mistakes when 
teachers are engaging in 

a. over correction 
b.  student feedback 
c. free practice 
d.  authentic tasks 

 
 
 
 



12. Part of a lesson that gives learners the chance to use what they've just been 
taught in a structured way is called 

a. guided practice 
b.  free practice 
c. authentic tasks 
d.  teaching practice 

13. Part of a lesson in which learners can practice a skill with little direction from 
the teacher is called 

a. guided practice 
b. authentic tasks 
c.  free practice 
d.  skilled practice 

14. Which approach is geared towards learners whose main goal is to use English 
to communicate in the real world? 

a. the communicative approach 
b.  the natural approach 
c. the inductive approach 
d.  the direct method 

15. Learners must memorize grammar rules and vocabulary and translate large 
amounts of text into English if their teacher is using a method called 

a. the inductive approach 
b.  Grammar Translation 
c.  the process approach 
d. the direct method 

16. A method for teaching writing in which learners are given a model and then 
asked to create something similar is called the _______ approach. 

a. product 
b.  process 
c.  communicative 
d. direct 



17. Which is a method of teaching grammar in which the rules are given to the 
learner first, followed by examples and exercises? 

a. the direct method 
b.  the deductive approach 
c.  the inductive approach 
d. the process approach 

18. Which is a method of teaching grammar in which learners must discover the 
rules in context themselves while reading and/or listening? 

a. Grammar Translation 
b. the process approach 
c.  the deductive approach 
d.  the inductive approach 

19. When learners of different levels form small groups that must complete tasks 
together, a method called _______ is being used. 

a. product approach 
b.  communicative learning 
c. the process approach 
d.  cooperative learning 

20. Learners who analyze new information and link it to previous knowledge with 
the goal of long-term retention and understanding are engaging in 

a. surface learning 
b. task learning 
c.  deep learning 
d.  goal learning 

 
 
 
 
 
 



                                 เฉลยแบบทดสอบก่อนการอบรม 
 

ข้อ คำตอบ 
1 d 
2 d 
3 b 
4 a 
5 b 
6 b 
7 c 
8 a 
9 b 
10 a 
11 a 
12 a 
13 c 
14 a 
15 b 
16 a 
17 b 
18 d 
19 d 
20 c 

 
 

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

*************************************************************** 
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
  2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
  3. เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที 
ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. Which is NOT an example of a persuasion technique?  

a. "If you care about the environment, and who doesn't, give generously to 
our Save the Mongoose Fund today!"  

b. "I've been eating Wheat-O's cereal since I was a kid," says super-athlete 
Mark Guyerman. "They give me energy to win … and they'll do the same for you!"  

c. Soft-Sole Sneakers for toddlers are available at Murphy's Discount Store.  
d. "Send me to Washington as your senator if you want things done. I'll stop 

all the government waste!"  
2. Choose the best conclusion for an argument that begins, "The other members of 
Philip's swim team …"  

a. won their events, so Philip will win his event, too.  
b. have been swimming for at least six years, so Philip has been swimming for 

six years, too.  
c. prefer to swim in outdoor pools, so Philip prefers outdoor pools, too.  
d. wear swim trunks with the school logo on them, so Philip wears them, 

too.  
3. Marcy's American Lit teacher gives a quiz every Monday on the 50 pages of reading 
he assigns on Fridays. His quizzes are becoming harder as the semester progresses, 
and Marcy hasn't been doing very well on them. What can she do to troubleshoot 
the problem and hopefully get better grades on the quizzes?  

a. plan to get to class early on Monday to skim the pages  
b. look for a new outfit to wear on Monday so she'll be relaxed  
c. set aside time on Sunday to read and review the new material  
d. spend an hour on Saturday looking over what she missed on past quizzes 



4. Which is NOT a sound argument?  
a. Sabrina wanted to be a better figure skater, so she took extra lessons and 

practiced every day. Her skating improved so much that she entered a competition.  
b. Yesterday, a black cat ran in front of me, and later, I lost my wallet. If I 
don't see that black cat today, I won't have any bad luck.  
c. We had a storm last night with hurricane-strength winds, and many trees 

were downed. There was a citywide power outage.  
d. On a clear day, I can see the top of Murphy Monument from my house. If 

it's clear tomorrow, I'll be able to see the monument.  
 

5. You are trying to decide what kind of car to buy. You make a chart to compare a 
two seater sports car, a two-door sedan, and a minivan in three categories. Which 
would NOT be a suitable category?  

a. price  
b. gas mileage  
c. tire pressure  
d. storage capacity  
 

6. Which scenario best represents a situation that has been decided by emotion 
alone?  

a. Sue hates the winter, so even though she can't afford it, she takes a 
vacation to the Bahamas.  

b. The school shuts down after a bomb threat.  
c. Third-quarter earnings for Marie's company were much higher than 

predicted.  
d. Alexis needs a new mixer, so she watches the newspaper ads and buys 

one when it goes on sale.  
 
 
 
 



7. When would it be better to do research in the library rather than on the Internet?  
a. You are writing a report on recent U. S. Supreme Court decisions.  
b. You want to know the historical performance of a stock you are 

considering purchasing.  
c. You need to compare credit card interest rates.  
d. You want to find out more about the old trails through the forest in your 

town.  
8. You read a story in the newspaper about salary negotiations with public 
transportation workers. The workers are threatening to go on strike tomorrow if their 
demands for higher wages and better benefits are not met. What can you infer from 
this news story?  

a. Health insurance premiums are very expensive.  
b. The cost of gas will make ticket prices increase in the next few weeks.  
c. People who ride the bus should look for possible alternative 

transportation.  
d. Employers never like to meet salary demands. 

9. What is wrong with this argument? "You think we need a new regulation to control 
air pollution? I think we already have too many regulations. Politicians just love to 
pass new ones, and control us even more than they already do. It is suffocating. We 
definitely do not need any new regulations!"  

a. The person speaking doesn't care about the environment.  
b. The person speaking has changed the subject.  
c. The person speaking is running for political office.  
d. The person speaking does not understand pollution.  

10. What should you NOT rely on when making a judgment call?  
a. intuition  
b. common sense  
c. gossip  
d. past experience  
 
 



11. Which is NOT a valid argument?  
a. There are six cans of tomatoes in Carlo's pantry and 14 in his basement. 

There are no other cans of tomatoes in his house. Therefore, he has 20 cans of 
tomatoes in his house.  

b. Everyone northbound on the Interstate yesterday was late to work. Faith 
was northbound on the Interstate. Faith was late to work.  

c. Huang lives in either Kansas City, Kansas, or Kansas City, Missouri. If he lives 
in Kansas, then he is an American.  

d. No one who eats in the cafeteria likes the pizza. My boss eats in the 
cafeteria. Therefore, my boss does not like the pizza.  
12. Which statement represents a judgment instead of a fact?  

a. My presentation was excellent. I am sure my boss will promote me now.  
b. My presentation was excellent. The clients all told me they liked it.  
c. My presentation was excellent. It won an award from management.  
d. My presentation was excellent. It was cited as such on my peer 

evaluation.  
13. Which is a judgment, not a fact?  

a. That production of Hamlet was first-rate; you'll never see it done better.  
b. That production of Hamlet was first-rate; it was cited as such in the Daily 

News. 
c. That production of Hamlet was first-rate; it won an award this year.  
d. That production of Hamlet was first-rate; 94% of audience members 

interviewed after the show agreed.  
14. What is wrong with the following argument? America—love it, or leave it!  

a. There is nothing wrong with the argument.  
b. It implies that if you leave the country on vacation, you do not love it.  
c. It does not tell you how to love it.  
d. It presents only two options, when in fact there are many more. 
 
 
 



15. Which of these situations does NOT require problem solving?  
a. After you get your new computer home, you find there is no mouse in the 

box.  
b. When you get your pictures back from being developed, you realize they 

are someone else's.  
c. Everyone on your team wants to celebrate at the Burger Palace, but you 

just ate there last night.  
d. You've been assigned to finish a report for tomorrow morning, but it is your 

son's birthday, and you promised you would take him to the ball game tonight.  
16. Which type of website most likely provides the most objective information about 
Abraham Lincoln?  

a. the home page of a history professor who wrote a book on Lincoln's 
presidency  

b. a Confederate group's site on famous assassinations, with the most pages 
devoted to Lincoln  

c. the site of a historical preservation group that archives Lincoln's 
correspondence  

d. the official site of the presidential library in Springfield, Illinois, devoted to 
telling the life story of the 16th president  
 
Read the following paragraph and answer questions 18-20 
I always knew I wanted to be a marine biologist. When I was six, my parents took me 
to an aquarium, and I was hooked. But it was in college, when I got to work on an 
ocean research cruise that I decided to specialize in oceanography. The trip was 
sponsored by the Plankton Investigative Service, and our goal was to collect as many 
different types of the microscopic plants and animals as we could, in order to see 
what, if any, impact the increased number of people fishing there had on the marine 
ecosystem. Our group was divided into two teams, each responsible for gathering a 
different type of plankton. Working with the phytoplankton, especially the blue-
green algae, was fascinating. We measured the chlorophyll in the water to determine 



where, and in what quantity, the phytoplankton was. This worked well because the 
water was so clear, free of sediment and contaminants.  
17. What is phytoplankton?  

a. another name for chlorophyll  
b. a microscopic plant  
c. a microscopic animal  
d. a type of fish  

18. The goal of the study group was to investigate whether more people fishing in 
the area had  

a. a positive impact on the local economy.  
b. depleted the supply of fish.  
c. made more work for marine biologists.  
d. a negative impact on the health of the surrounding waters.  

19. You want to sell your three-year-old car and buy a new one. Which website 
would probably give you the best information on how to sell a used car?  

a. Auto Trader: get the latest pricing and reviews for new and used cars; tips 
on detailing for a higher price  

b. Better Business Bureau: provides free consumer and business education; 
consult us before you get started in your new business!  

c. New Wheels: research every make and model of Detroit's latest offerings  
d. Car Buying Tips: everything you need to know before you shop for your 

new car 
20. Which explanation is weakest?  
      a. The steak was overcooked because I cooked it too long.  
      b. Jose didn't drive his car today because it was in the shop for repairs. 

c. We don't belong to the country club anymore because we can't afford it.  
      d. Gabrielle overslept because she stayed up very late last night. 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบหลังการอบรม 
 

ข้อ คำตอบ 
1 c. 
2 d. 
3 c. 
4 b. 
5 c. 
6 a. 
7 d. 
8 c. 
9 b. 
10 c. 
11 c. 
12 c. 
13 a. 
14 d. 
15 c. 
16 d. 
17 b 
18 d 
19 a 
20 a 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนปฐมวัยที่มีต่อการอบรม
เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

2. คำตอบทุกข้อไม่มีข้อถูกหรือผิด ขอให้ท่านตอบตามความคิดเห็นหรือสภาพที่แท้จริง 
เพราะความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไปอย่างมาก 
 
วิธีตอบ 

1. ให้ท่านอ่านคำอธิบายในการตอบคำถามให้เข้าใจ 
2. ขอให้ท่านตอบคำถามทุกข้อ 
3. ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่เห็นว่าตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 

 
คำชี้แจง 
 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อความแต่ละข้อ มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ  1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
ด้านเอกสารประกอบหลักสูตรการอบรม 
1. เอกสารประกอบหลักสูตรการอบรมมีรูปเล่มกะทัดรัด

เหมาะสม น่าศึกษา 
     

2. ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย      
3. สื่อหรือภาพประกอบมีความเหมาะสม น่าสนใจ      

ด้านเนื้อหาความรู้ 
4. คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการอบรมมี          

ความชัดเจน เข้าใจง่าย 
     

5. การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม ง่ายต่อ           
การเรียนรู้ 

     

6. เนื้อหา จุดประสงค์ ใบงานและกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกัน 

     

7. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์การอบรม 

     

ด้านสถานที่ / กระบวนการจัดการอบรม 
8. รูปแบบและวิธีการจัดการอบรมมีความเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
     

9. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

     

10. สถานที่ในการจัดอบรมมีความสะอาด เหมาะสม      
11. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน      
ด้านวิทยากร 
12. มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

อธิบายเนื้อหาการฝึกอบรม 
     

13. บรรยายและจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

     

14. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย      
ด้านวิทยากร 
15. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็น      



 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
16. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบคำถาม      

 ด้านการนำความรู้ไปใช้      
17. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 

     

18. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้      
19. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้      
20. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้เป็น

อย่างดี 
     

 
 
 

+++ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

คำชี้แจง  ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
1. มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

     

2. ครูผู้สอนนำข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัด            
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

     

3. มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัด              
การเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัด             
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

     

4. ผู้ เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

     

5. จัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ สะดวกต่อ
การทำกิจกรรมต่างๆ 

     

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
6. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้      
7. ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด      
8. การจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความ
สนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 

     

9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่
ร่วมกันสม่ำเสมอ 

     

10. มีการเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน      
11. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกกิจกรรม      
12. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและสรุปผลเป็น
รายบุคคลและรายชั้นเรียน 

     



รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
13. สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลงานของผู้เรียน 

     

14. ผู้ เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

     

15. มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล      
16. นำผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาใช้ในการติดตาม 
และพัฒนาผู้เรียน 

     

ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
17. ผู้เรียนมีเจตคติและมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด 

     

18. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความชอบ และความ
สนใจ 

     

19. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง      
20. ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองและประเมินผล
งานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
                         (.....................................................) 

               ตำแหน่ง.................................................. 

 
 
 



แบบแบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
คำชี้แจง  ให้ทา่นทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
1. มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด   
2. ครูผู้สอนนำข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

  

3. มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด 

  

4. ผู้ เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

  

5. จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ สะดวกต่อการทำ
กิจกรรมต่างๆ 

  

2. การจัดการเรียนรู้ 
6. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้   
7. ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด   
8. การจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

  

9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
สม่ำเสมอ 

  

10. มีการเสริมแรงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   
11. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกกิจกรรม   
12. วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและสรุปผลเป็นรายบุคคลและ
รายชั้นเรียน 

  

 



รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
13. สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลงานของผู้เรียน 

  

14. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

  

15. มีการจัดทำหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล   
การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
16. นำผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาใช้ในการติดตาม และพัฒนา
ผู้เรียน 

  

ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
17. ผู้เรียนมีเจตคติและมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

18. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความชอบ และความสนใจ   
19. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง   
20. ผู้เรียนมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองและประเมินผลงานของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

  

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………......................................................... ............................................................................... 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน 
                         (...............................................) 

                  ตำแหน่ง............................................... 
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