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รายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 
1. ช่ือนวัตกรรมการการเรียนการสอน 
  รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการ คิด  
รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ  IS 20202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
2. ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
  นางสาวิตรี  นามวงศ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
  โทร 0-885-954-655  Email : sawitree.kpw@gmail.com 
 
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน  
   แนวทางท่ี 1  แสวงหานวัตกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือท าไว้ 
    แล้วน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่  
   แนวทางท่ี 2  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 
   สื่อการเรียนการสอน  
   เทคนิควิธีสอน 
 
4. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
  ผลของการปฏิรูปการศึกษาในระดับชาติที่ผ่านมา ประสบความล้มเหลวในหลายเรื่อง เป็น  ต้นว่า 
ล้มเหลวในเรื่องคุณภาพของการศึกษา ล้มเหลวในเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาล้มเหลวใน  เรื่องการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาและล้มเหลวในเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการ เมื่อรับ  ความรู้วิธีการ
จัดระบบการศึกษา และการจัดการเรียนรู้จากต่างประเทศมาก็น ามาใช้แบบไม่ได้มีการ ปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทการเรียนรู้ในสภาพสังคมไทย สัมฤทธิผลที่ได้ออกมา คือ คุณภาพการเรียน ของนักเรียนต่ าลง คุณภาพ
การสอนของครูต่ าลง คุณภาพของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการ สอน หลักสูตร ความพร้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ที่จะต้องมีตามความจ าเป็นต่ าสุด ต่ าลง คุณภาพของ ชุมชนของสถาบันการศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาต่ าลง ทั้งนี้ผลโดยรวม ก็คือ ความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนต่ าลง เมื่อ
เทียบกับนานาประเทศในระดับเดียวกัน  
  มีผลการส ารวจพบว่าความสุขของคนไทยคือการไม่ต้องคิด (Weiner,2008) คนไทยมีขีดความสามารถ 
ทางการคิดในเรื่องที่มีความซับซ้อนได้ไม่มากนัก จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาและต้องหาทางออก จาก
ปัญหานั้น เรามักจะพบกับความตีบตันหรือพอได้ทางออกก็ดูจะกลายเป็นปัญหาในระยะถัดมา  การขาดทักษะ
การคิดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งในสังคมไทย คนไทยไม่ได้ถูกฝึกให้คิดเป็น คนที่คิด  ไม่เป็น คิดไม่ถูกต้อง 
คิดแก้ปัญหาไม่ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความสามารถในการคิด ไม่รู้วิธีคิด มี ความคิดสะเปะสะปะ ไม่มี
การจัดระเบียบทางความคิด ไม่รู้วิธีคิดในลักษณะต่าง ๆ เช่น ไม่รู้ว่าการ คิดวิเคราะห์ท าอย่างไร  
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  ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องคิดสร้างสรรค์ ไม่สันทัดในการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น นอกจากนี้การคิดเรื่องต่าง ๆ 
โดยขาดการเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียอย่างรอบคอบทั้งในปัจจุบันและ อนาคตก็มักจะส่งผลเสียหายร้ายแรงใน
ระยะยาวการขาดทักษะการคิดของคนไทยจะสะท้อนจาก พฤติกรรมดังนี้คือ ขาดความสามารถในการจับ
ประเด็น ขาดความสามารถในการคิดให้คมชัด ตีความ ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ถูกต้องและท าให้เกิดข้อสรุปที่
ผิดพลาดไม่สมเหตุสมผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกฝน ทักษะส าคัญ คือ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จึงเป็นภาระงานที่ส าคัญยิ่ง และมี
คุณค่าต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการ เรียนรู้ การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดเป็น
จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพราะความคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาได้ อย่างมีคุณภาพ และเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเฉพาะในยุคที่โลก ก าลังเจริญก้าวหน้า สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เป็นสังคมแห่งการพัฒนา
ข่าวสารข้อมูล ความสามารถในการคิด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝน ในสถานการณ์ที่
เหมาะสม โดย เริ่มจากความสามารถพ้ืนฐาน    ในการคิดที่เรียกว่าทักษะการคิดแล้วเพ่ิมความซับซ้อนขึ้นโดย
การฝึกลักษณะการคิดและกระบวนการคิดตามล าดับ 
  สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านมา ยังคงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ  ของการ
ถ่ายข้อมูลเพื่อให้จ าคือการเรียนแบบท่องจ ามากกว่าการสอนให้คิด จึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดการ ได้รับการฝึกฝน                 
“วิธีคิด”  เช่น ไม่รู้จักตั้งค าถาม  ไม่คิดสงสัย  ไม่กล้าคิดแตกต่างเท่าที่ควร  เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการ
ยอมรับกลัวถูกดูหมิ่นความคิด  ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้เพราะการทดสอบความรู้ที่เรียนมามักจะเป็นลักษณะ
ปรนัยมากกว่าอัตนัย ท าให้ผู้เรียนไม่ถูกก าหนดให้เกิดความคิดที่คมชัดผ่าน การเขียน ขาดกระบวนการบริหาร
ความคิด ไม่มีกระบวนการคิดที่ชัดเจนเป็นระบบหรือคิดอย่าง รอบคอบ ผู้เรียนท างานตามค าสั่งของผู้สอน ใช้
ทักษะการฟังและท่องจ า ตอบค าถามที่ผู้สอนเป็นผู้ ก าหนดปัญหามาให้และการทดสอบเนื้อหาที่อ่านจากต ารา
และต้องพ่ึงพา 
 ผู้สอนในแบบเดิม ๆ ส่งผล ให้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนโรงเรียนไกรภักดี
วิทยาคม ส่วนใหญ่ ได้คะแนนเฉลี่ย ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ ในด้านทักษะการ
คิดจากผลการประเมิน ภายในสถานศึกษา พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับที่จะต้องได้รับ
การพัฒนา การ พัฒนาความสามารถทางการคิดเป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางการเรียนของ
ผู้เรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมความสามารถ ทางการ
คิดท่ีควรน ามาประยุกต์ใช้คือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม จัด สภาพแวดล้อมให้ส่งเสริม
การคิดทั้งที่บ้านและโรงเรียน ใช้เทคนิคที่ส่งเสริมการคิดและการใช้ชุดฝึก  พัฒนาความสามารถทางการคิด
โดยเฉพาะ 
 รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงาน เป็นกระบวนเรียนรู้เพ่ือมุ่ง แสวงหา
ความรู้ (Knowledge Approach) เป็นการแสวงหาความรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึง วิธีการเรียน 
(How to learn) โดยเกิดจากความร่วมมือของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาและ ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสร้างให้เกิดชุมชนใฝ่รู้ (Community of Enquiry) ทั้งในระดับ ห้องเรียน ชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชน โดยใช้ “รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์  
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โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด” เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ที่ประยุกต์ใช้ ทักษะ
กระบวนการ 9 ขั้น (กรมวิชาการ,2542) เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียน มุ่ง สอนให้เด็กได้รู้ถึง
กระบวนเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไร (How to learn) มากกว่าการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับความรู้โดยไม่ได้รับ
การพัฒนาการคิดหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบและคิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลใน  การอ้างอิงแนวคิด สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟังและดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด ของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบ 
 
5. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงาน 
พัฒนาความสามารถทางการคิดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
   2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิดโดยการเปรียบเทียบความสามารถทางการคิด ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน  
  3. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น 
สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด 

 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จ านวน 36 คน 
 
7. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคล เน้นฝึกฝนทักษะส าคัญ คือ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท า เป็น ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ จึงเป็นภาระงานที่ ส าคัญยิ่ง และมีคุณค่าต่อความเป็นครูมือ อาชีพในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้ 
  มนุษย์มีสมองพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากธรรมชาติเพียงแต่ว่าส่วนต่าง ๆ  ของ
สมองของแต่ละคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเวลา และโอกาสที่แตกต่างกันออกไป มีผู้กล่าวว่า มนุษย์ใช้สมอง
ส าหรับการคิดมานานพอ ๆ กับท่ีใช้กระเพาะอาหารสาหรับย่อยอาหาร การคิด เป็น การท างานของสมองโดย
อัตโนมัติ เพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดการเรียนรู้ หรือจัดสิ่งกระตุ้นให้มากพอที่  สมองจะได้คิด ทักษะการคิด
สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้การท างานของสมองมีความซับซ้อนมาก แต่ หลักการง่าย ๆ คือ สมองจะรับรู้
ด้วยการมองเห็น การฟังเสียง สมองส่วนที่รับรู้การเคลื่อนไหว สี และ รูปร่าง เสียงดัง จะอยู่แยกกัน และรับรู้
เป็นส่วนย่อย แต่จะท างานผสมผสานกัน สามารถค้นหาค าตอบ ให้กับค าถามต่าง ๆ แล้วส่งไปที่ประสาทใน
ส่วนที่จะส่งข้อมูล คือ การควบคุม การพูด / อธิบาย การเขียน การวาดภาพ และการแสดงออก เพ่ือให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้ในสิ่งที่บุคคลคิด (ส านักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา, 2549 : 6) ส าหรับลักษณะของการคิด หรือ
พัฒนาการด้านการคิด สามารถแบ่งออกได้ เป็น 3 ระดับ คือ 1) การคิดระดับพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นสาหรับผู้เรียน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ได้แก่ การคิดคล่อง  
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คือ กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหล ออกมาได้อย่างรวดเร็ว การคิดหลากหลาย คือ คิดให้ได้ความคิดใน
หลาย ๆ ลักษณะ / ประเภท / ชนิด / รูปแบบ ฯลฯ การคิดละเอียดลออ คือ คิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลอันที่จะส่งผล
ให้ความคิดมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น การคิดให้ชัดเจน คือ มีความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยาย
ความได้ด้วยค าพูดของ ตนเอง 2) การคิดระดับกลาง ได้แก่ การคิดกว้าง คือ คิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่หลาย
มุม การคิด ลึกซึ้ง คือ คิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนที่ส่งให้เกิดผลต่าง ๆ รวมทั้ง 
คุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น การคิดไกล คือ การประมวลข้อมูลในระดับกว้างและระดับลึก  เพ่ือ
ท านายสิ่งที่จะเกิดในอนาคต การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัย หรือ อุปนัย 3) 
การคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดที่ต้องมีกระบวนการ / ขั้นตอนที่มาก และซับซ้อนขึ้น ซึ่ง เรียกว่า “กระบวนการ
คิด” และกระบวนการคิดที่มีความส าคัญ และจ าเป็น ก็คือ กระบวนการคิด อย่างมีวิจารณญาณ 
  ซึ่งหากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ก็จะได้ความคิดที่กลั่นกรอง มาดีแล้ว ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือการปฏิบัติการ สร้างและการผลิตสิ่งต่าง ๆ 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความคิดของคน (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 16 – 18) ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) พ้ืนฐานทางครอบครัว เป็นปัจจัย
หลักของการพัฒนาความคิด นับแต่การเตรียมพร้อมด้าน โภชนาการที่เอ้ือให้เซลล์สมองแข็งแรงสมบูรณ์พร้อม
ที่จะรับรู้ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็น พ้ืนฐานส าคัญของวิธีคิด โดยอิทธิพลจาการเลี้ยงดูที่อาจทาให้
เด็กกล้าคิด กล้าทดลอง ในขณะที่เด็ก บางคนอาจจะกลัวที่จะคิด ที่จะกล้าคิด กลัวที่จะมีความแตกต่างรวมทั้ง
ประสบการณ์จากกลยุทธ์ใน การแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน การปฏิบัติตัวของคนในครอบครัวก็ส่งผลที่เป็น
รากฐานทั้งความคิดและจิตใจ 2) พ้ืนฐานความรู้การเรียนที่ได้มาจากการกลั่นกรองและเก็บในรูปความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อวิธี คิด วิธีปฏิบัติความเชื่อ บุคลิกภาพทางความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เพราะความรู้ที่ ได้มีหลายรูปแบบมีหลายขั้นตอนในการฝึกฝน 3) ประสบการณ์ชีวิต บทเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ในชีวิต เราทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เป็นข้อมูลที่มีผลโดยตรง คนที่มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้าง  
มากได้เห็นหลากหลายประสบการณ์ย่อมมีวิธีคิดที่หลากหลายกว่า และมีข้อมูลที่นามาใช้ในชีวิตจริง  มากกว่า 
4) การท างานของสมอง สมองของแต่ละคนที่เกิดมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ละเอียดอ่อน  ที่ท าให้ทุกคนมี
เอกลักษณ์ทางความรู้สึกนึกคิด และบุคลิกภาพ รวมทั้งศักยภาพด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงโต 5) 
วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของ  คนอย่างมาก 6) จริยธรรม ผู้ที่มี
จริยธรรมสูงย่อมมีกรอบในการคิดการตัดสินใจ และการหาแนว  ทางการแก้ปัญหา การประมวลความคิด
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้ที่ขาดจริยธรรม 7) การรับรู้ เป็น สภาวะที่เราตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภายใต้กลไก
ของสมอง จิตใจ ฯลฯ ที่มีผลต่อวิธีการคิดของคน 8) สภาพแวดล้อม เป็นตัวกระตุ้นส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ต่อ
วิธีการคิดของเด็ก 9) ศักยภาพการเรียนรู้ เด็กแต่ละคนมีศักยภาพการรับรู้การประมวลข้อมูลในอัตราที่ต่างกัน
ทั้งความรวดเร็วและลุ่มลึก ส่งผล ให้แต่ละคนคิดไม่เท่ากัน คิดไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะมีประสบการณ์เหมือนกัน
ก็ตาม 10) ประสาทรับรู้ จากประสาทรับรู้เช่น หูพิการ ตาพิการ หรือการรับรู้ผิดปกติก็ทาให้วิธีคิดแตกต่างจาก
เด็กทั่วไป และ ในทางตรงกันข้าม หากมีประสาทรับรู้ที่ฉับไวกว่าเด็กคนอ่ืน ก็สามารถรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว 
และ ละเอียดกว่าเด็กอ่ืน ๆ 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ มากบ้างน้อยบ้าง  
ตามความจ าเป็นของกระบวนการนั้นๆ และเนื่องจากกระบวนการคิดมีความซับซ้อน จึงจ า เป็นต้องอาศัย 
ทักษะการคิดย่อยๆ เป็นพ้ืนฐานอีกมากมาย เช่น ขั้นตอนการแสวงหาแนวคิดใหม่ ต้องมีทักษะการสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง สรุปลงความเห็น เป็นต้น หากขาดทักษะการคิดย่อยที่จ า เป็น ของ
กระบวนการนั้นๆ ก็อาจท าให้กระบวนการนั้นขาดประสิทธิภาพได้การพัฒนาความสามารถการคิดในมิติต่างๆ  
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ทั้งทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิด มีวิธีการและเทคนิคการพัฒนาที่ช่วย ให้ครูผู้สอน
สามารถเลือกน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้ตรงสภาพความต้องการได้  
  ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิด  ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน มีดังนี้ (ทิศนา, 
2545 : 88 – 97) 
  1. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ( Information Processing Theory) เป็น
ทฤษฎีที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์   โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับ การท างาน
ของสมอง   เริ่มได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า การท างานของสมองมนุษย์มีความ
คล้ายคลึงกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง คลอสเมียร์ (Klausmeier) ได้ อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์
โดยเปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์กับการท างานของสมอง ซึ่ง ท างานเป็นขั้นตอน ดังนี้  
  1) การรับข้อมูล (input) โดยผ่านทางทางอุปกรณ์หรือเครื่องรับข้อมูล  

2) การเข้ารหัส (encoding) โดยอาศัยชุดค าสั่งหรือซอฟต์แวร์(software)  
3) การส่งข้อมูลออก (output) โดยผ่านทางอุปกรณ์ 

  คลอสเมียร์ ได้อธิบายกระบวนการประมวลผลข้อมูลว่า เริ่มต้นจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้า  มาทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้าที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะ ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ การรู้จัก (recognition) และความใส่ใจ (attention) ของบุคคลที่รับ สิ่งเร้า
บุคคลจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือสนใจแล้วบันทึกลงในความจ าระยะสั้น (short – termmemory) ซึ่งจะ
ด ารงอยู่ในเวลาที่จ ากัดมาก แต่ละบุคคลมีความสามารถในการจ าระยะสั้นที่จ ากัด คนส่วนมาก จะสามารถจา
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้เพียงครั้งละ 7 บวก/ลบ 2 อย่าง เท่านั้น ในการท างานที่ จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้
ชั่วคราว อาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจ าช่วย เช่น การจัดกลุ่มค า หรือ การท่องซ้ า ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง ซึ่ง
จะสามารถช่วยให้จดจ าสิ่งนั้นไว้ใช้งานได้การเก็บข้อมูลไว้ใช้ภายหลัง สามารถท าได้โดยข้อมูลนั้นจ าเป็นต้อง
ได้รับการประมวลและเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส (encoding) เพ่ือน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะยาว (long – 
term memory) ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เช่นการท่องซ้ าหลาย ๆ ครั้ง หรือการท าข้อมูลให้มี
ความหมายกับตนเอง โดยการสัมพันธ์สิ่งที่เรียนรู้ ใหม่กับสิ่งเก่าที่เคยเรียนรู้ซึ่งเรียกว่า เป็นกระบวนการขยาย
ความคิด (elaborative operations process) ความจ าระยะยาวนี้มี 2 ชนิด คือ ความจ าที่เกี่ยวกับภาษา 
(semantic) และความจ าที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์ (episodic) นอกจากนั้นยังอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ความจ าประเภทกลไกที่ เคลื่อนไหว (motoring memory) และความจ าประเภทอารมณ์ ความรู้สึก 
(affective memory) เมื่อข้อมูลข่าวสารได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะยาวแล้ว บุคคลจะสามารถเรียก
ข้อมูลต่าง ๆ ออกมา ใช้ได้ ซึ่งการเรียกข้อมูลออกมาใช้ บุคคลจ าเป็นต้องถอดรหัสข้อมูล (decoding) จาก
ความจ าระยะ ยาวนั้น และส่งต่อไปสู่ตัวก่อก าเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเป็นแรงขับหรือกระตุ้นให้บุคคลมี
การ เคลื่อนไหว หรือการพูดสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
 2. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้คือ การ์ดเนอร์ 
(Gardner) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปีค.ศ. 1983 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Frames of Mind : The 
Theory of Multiple Intelligences” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แนวคิดของเขา ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎี ที่ก าลังมีอิทธิพลต่อ
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบัน เชาวน์ปัญญาของมนุษย์ ตาม แนวคิดของ การ์ดเนอร์มี 8 
ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านภาษา (linguistic intelligence)  

2) ด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (logical – mathematical intelligence)  
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3) ด้านมิติสัมพันธ์(spatial intelligence)  
4) ด้านดนตรี(musical intelligence)  
5) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (bodily – kinesthetic intelligence)  
6) ด้านการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (interpersonal intelligence)  
7) ด้านการเข้าใจตนเอง (intrapersonal intelligence)  
8) ด้านการเข้าใจธรรมชาติ(naturalist intelligence) 

3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) วีก็อทสกี้(Vygotsky) นักจิตวิทยา ชาวรัสเซีย 
ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในสมัยเดียวกับ เพียเจต์ (Piaget) ซึ่ง เป็นรากฐานส าคัญ
ของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ การพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ของบุคคลมีการปรับตัวผ่าน
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับ โครงสร้างทางปัญญา
(accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อ บุคคลรับและซึมซาบข้อมูล หรือ ประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์
กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์  กันได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 
(disequilibrium) และบุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะ สมดุล (equilibrium) โดยใช้กระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ ทั้งเพียเจต์และวีก็อทสกี้ นับว่าเป็นนักทฤษฎีในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด (cognition) หรือ กระบวนการทางปัญญา และ
เน้นการให้ความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล การช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาการจากระดับที่
เป็นอยู่ไปถึงระดับพัฒนาการที่เด็กมีศักยภาพที่จะไป ถึงได้ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะให้
ความส าคัญกับกระบวนการ และวิธีการของบุคคลใน การสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทั้ง
โครงสร้างทางปัญญา และความเชื่อที่ใช้ในการ แปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กับ
โลกของตนเอง เนื่องจากคนทุกคนมีโลก ของตนเอง เป็นโลกที่สร้างขึ้นด้วยความคิดของตน สมองจึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่สุดที่สามารถใช้ใน การแปลความหมายของปรากฏการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกนี้ซึ่งการ
แปลความหมายดังกล่าว เป็น เรื่องที่เป็นส่วนตัว (personal) และเป็นเรื่องเฉพาะตัว (individualistic) เพราะ
การแปลความหมาย ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ประสบการณ์ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และ
ภูมิหลังของ แต่ละบุคคลซึ่งมคีวามแตกต่างกัน และต้องจัดกระท ากับข้อมูลด้วยตนเอง 
 4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionist) เป็นทฤษฎีที่ มี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์(Piaget) เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ คือ ศาสตราจารย์ ซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่ง
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) แนวความคิดของทฤษฎีนี้ คือ 
การเรียนรู้ที่ดี เกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเอง ของผู้เรียน หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและน าความคิดของตนเอง ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดย อาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให้เห็น
ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเม่ือผู้เรียน สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึง การสร้างความรู้ขึ้น
ในตนเองนั่นเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ในตนเองนี้ จะมีความหมายต่อผู้เรียน จะอยู่คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืม
ง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี นอกจากนั้น ความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้ ยังจะเป็น
ฐานให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสี(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 15 – 17) ได้ให้
แนวทางการฝึกกระบวนการทางปัญญา ที่สามารถนามาใช้เป็นแนวการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด ดังนี้  1) ฝึก
สังเกต สังเกตในสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไปดูนก ดูผีเสื้อหรือในการท างาน การฝึก สังเกตจะท าให้เกิด
ปัญญามาก โลกทรรศน์และวิธีคิด สติ– สมาธิจะเข้าไปมีผลต่อการสังเกตและสิ่ง ที่สังเกต 2) ฝึกบันทึก เมื่อ
สังเกตอะไรแล้วควรฝึกบันทึก โดยจะวัดรูปหรือบันทึกข้อความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ละเอียดมากน้อยตามวัย 
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และสถานการณ์ การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา 3) ฝึกการน าเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม เมื่อมีการท างานกลุ่ม 
เราไปเรียนรู้อะไรมา บันทึกอะไรมา จะนาเสนอให้ เพ่ือนหรือครูรู้เรื่องได้อย่างไร ก็ต้องฝึกการน าเสนอ การ
น าเสนอได้ดีจึงเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งของ ผู้น าเสนอและของกลุ่ม 4) ฝึกการฟัง ถ้ารู้จักฟังคนอ่ืนก็จะท าให้
ฉลาดขึ้น โบราณเรียกว่าเป็นพหูสูต บางคนไม่ได้ยินคนอ่ืนพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตัวเองหรือมี
ความฝังในในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเรื่องอ่ืนเข้าไม่ได้ฉันทะ สติสมาธิจะช่วยให้ฟังได้ดีขึ้น 5) ฝึกปุจฉา – วิสัชนา 
เมื่อมีการน าเสนอ และการฟังแล้ว ฝึกปุจฉา – วิสัชนา หรือ ถาม – ตอบ ซึ่งเป็นการฝึกให้ใช้เหตุผลวิเคราะห์
สังเคราะห์ ท าให้เกิดความแจ่มแจ้ง ในเรื่องนั้น ๆ ถ้าเราฟังครูโดยไม่ถาม – ตอบ ก็จะไม่แจ่มแจ้ง 6) ฝึก
ตั้งสมมติฐาน และตั้งคาถาม เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้ว เราต้องสามารถตั้งค าถามได้ว่า สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนั้นเกิด
จาก อะไร อะไรมีประโยชน์ท าอย่างไรจะส าเร็จประโยชน์อันนั้น และมีการฝึกตั้งค าถาม  ถ้ากลุ่มช่วยกันคิด  
ค าถามที่มีคุณค่าและมีความส าคัญ ก็จะอยากได้ค าตอบ 7) ฝึกการค้นหาค าตอบ เมื่อมีค าถามแล้ว ก็ ควรไป
ค้นหาค าตอบจากหนังสือ  จากตาราจากอินเตอร์เน็ต  หรือไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ แล้วแต่ ธรรมชาติของ
ค าถาม การค้นหาค าตอบต่อค าถามที่ส าคัญจะสนุกและท าให้ได้ความรู้มาก ต่างจาการ ท่องหนังสือโดยไม่มี
ค าถาม บางค าถามเมื่อค้นหาค าตอบทุกวิถีทางจนหมดแล้ว ก็ไม่พบ พบแต่ค าถาม ยังอยู่และมีความส าคัญ 
ต้องหาค าตอบต่อไปด้วยการวิจัย 8) การวิจัย การวิจัยเพ่ือหาค าตอบเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุก
ระดับ การวิจัยจะท าให้ค้นพบ 9) เชื่อมโยงบูรณาการ ให้เห็นความเป็น ทั้งหมดและเห็นตัวเอง ธรรมชาติของ
สรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยง เมื่อเรียนรู้อะไรมา อย่าให้ความรู้นั้นแยกเป็น ส่วน ๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ 
ให้เห็นความเป็นทั้งหมด ในความเป็นทั้งหมดจะมีความงาม และมีมิติอ่ืนผุดบังเกิดออกมาเหนือความเป็นส่วน 
ๆ และในความเป็นทั้งหมดนั้น มองเห็นตัวเอง เกิด การรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสัมพันธ์กับความเป็น
ทั้งหมดอย่างไร จริยธรรมอยู่ที่ตรงนี้ คือการ เรียนรู้ตัวเองตามความเป็นจริง ดังนั้น ไม่ว่าการเรียนรู้อะไร ๆ ก็มี
มิติทางจริยธรรมอยู่ในนั้นเสมอ มิติ ทางจริยธรรมอยู่ในความเป็นทั้งหมดนั่นเอง 10) ฝึกเขียนเรียบเรียงทาง
วิชาการ ถึงกระบวนการเรียนรู้และ ความรู้ใหม่ที่ได้มาการเรียบเรียงทางวิชาการเป็นการเรียบเรียงความคิดให้
ประณีตขึ้น ท าให้ค้นคว้าหาหลักฐานที่มี ที่อ้างอิงของความรู้ให้ถี่ถ้วนแม่นยาขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการ จึง
เป็นการพัฒนาปัญญาของตนเอง อย่างส าคัญ และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้างออกไป 
  
ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น  
  การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ 9 ขั้น เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน หรือที่เรียกว่า ท างานเป็นโดยผู้เรียน จะต้องรู้จักการวางแผนการท างาน การท างาน
ตามแผนและประเมินผลสรุป ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการในการ
ท างานติดตัวไปใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นทักษะกระบวนการ 9 ขั้น จึงเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติหรือกระบวนการท างาน ที่ครบขั้นตอนนับแต่เริ่มแรก จนงานแล้วเสร็จเป็น  อย่างดีและมีคุณภาพ 
โดยทั่วไปการท างานมีลักษณะเป็นกระบวนการอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น กระบวนการทางด้านความรู้ 
ความคิด แต่ทักษะกระบวนการ จะเป็นกระบวนการหลัก หรือ  กระบวนการแม่บท ที่เกิดจากการน า
กระบวนการต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเริ่มตั้งแต่การมองเห็น ความส าคัญค้นหาวิธีการท าหลายๆ วิธีแล้วจึง
เลือกวิธีที่ให้ผลดีที่สุดจากนั้นจึงวางแผนก าหนดขั้นตอน การปฏิบัติซึ่งขณะน าแผนไปปฏิบัติก็จะประเมินและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จนกว่างานนั้นจะเสร็จ  เนื่องจากทักษะกระบวนการไม่ใช่วิธีสอน แต่เป็น
กระบวนการท างานที่ใครฯก็น าไปใช้ได้การสอนแบบ ทักษะกระบวนการ ครูจึงต้องเลือกใช้วิธีสอนให้
เหมาะสมกับพ้ืนฐาน และความพร้อมของผู้เรียน สอดคล้องกับเวลา และข้อจ ากัดอ่ืนฯโดยครูน าผู้เรียนผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ ของทักษะกระบวนการตาม จุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนั้น โดยพยายามเลือกวิธีสอน 
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ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนให้มากที่สุด ส่วน ผู้เรียนจะรับรู้ทักษะกระบวนการ ในลักษณะเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่
ลักษณะของเรื่องที่จะให้ผู้เรียนรู้แบบ เนื้อหาจนผู้เรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการเป็นเครื่องมือไปปฏิบัติ
เรื่องอ่ืนฯ ได้จริง 
 
  การสอนที่เน้นกระบวนการ เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ความคิดเจตคติค่านิยม และ  ทักษะใน
การปฏิบัติของเนื้อหาวิธีสอนเป็นการสอนโดยอาศัยกระบวนการของศาสตร์นั้นเป็นหลัก แต่ การสอนให้ผู้เรียน
ได้รู้จักคิดรู้จักท ารู้จักแก้ปัญหา และรู้จักพัฒนา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  เสนอแนะให้ใช้ทักษะ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะใช้ฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ มี
นักการศึกษาหลายท่านสังเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น  

2. ขั้นคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบความจ าเป็น  
3. ขั้นสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย  
4. ขั้นประเมินและเลือกทางเลือกย่างเหมาะสม  
5. ขั้นก าหนดขั้นตอนล าดับได้อย่างได้อย่างเหมาะสม  
6. ขั้นปฏิบัติได้อย่างชื่นชม  
7. ขั้นประเมินด้วยตนเองระหว่างปฏิบัติ  
8. ขั้นตอนปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
9. ขั้นประเมินผลเพื่อความภูมิใจ 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการแต่ละข้ัน มีรายละเอียดของกิจกรรม และ พฤติกรรม 
ที่แสดงออกดังนี้ 
 

ทักษะกระบวนการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการแสดงออก 
1. ตระหนักในปัญหาและ 
 ความจ าเป็น 

- ท าไมต้องท างานนี้  
- ข้อมูลแสดงถึงอะไร  
- มีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
- มีจุดมุ่งหมายอะไรในเรื่องนี้ 

- ระบุประเด็นปัญหา  
- ข้อสงสัยที่ควรหาค าตอบ  
- แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  
- คาดเดาผลที่เกิดข้ึน 

2.คิดวิเคราะห์วิจารณ์ - งานนี้คืออะไรถ้าไม่ท าจะเกิดผล 
เสียหายหรือไม่  
- ถามความเป็นมาและขอบเขตของงาน  
- ถามหาองค์ประกอบการจัดการ 
หมวดหมู่  
- ถามถึงสาเหตุถามถึงผล  
- ถามล าดับเหตุการณ์ ถามให้สรุปเป็น
หลักการ 

- บอกความเป็นมาบอกสาเหตุ
บอก ผลที่ตามมา  
- บอกองค์ประกอบย่อยจัดล าดับ 
ความส าคัญ  
- บอกความส าคัญของ
องค์ประกอบ หรือเหตุการณ์  
- จัดประเภท  
- สรุปเป็นความคิดรวบคิดรวบยอด 
หรือหลักการ 
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ทักษะกระบวนการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการแสดงออก 
3. สร้างทางเลือกอย่าง 
หลากหลาย  

- ระดมสมองเพ่ือค้นหาแนวคิด 
ใหม่ๆไม่มีการประเมินระหว่าง 
ระดมสมอง  
- สิ่งนี้ท าอะไรได้บ้าง  
- ถ้าต้องการผลอย่างนี้จะท า 
อย่างไร  
- ท าอย่างไรถึงแก้ปัญหาได้ระบุ 
วิธีการท าให้มากที่สุด  
 

น าเสนอได้หลายแนวทาง 
- น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ  
- รับฟังความคิดเห็นหลายอย่าง  
- ปรับเปลี่ยนความเชื่อตามข้อมูล
ทีม่ีเหตุผลดีกว่า 

4. ประเมินและเลือกทางเลือก - ตัดสินใจเลือกท าตามวิธีที่  
- เหมาะสมที่สุด-ทางเลือกใดมี
ทาง น ามาใช้ได้มากท่ีสุดเพราะ
เหตุใด  
- ถ้าเลือกแล้วจะต้องท าอะไรและ
มี ผลอย่างไร 
 

- เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆและ 
ผลดี  
- ผลดีผลเสียที่จะได้รับของแต่ละ 
ทางเลือกได้  
- ระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดมี 
ข้อจ ากัดน้อยและผลส าเร็จสูง 

5.ก าหนดและล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  

- มอบงานให้ปฏิบัติ 
- กระตุ้นให้คิดวางแผนให้ 
เรียงล าดับ ตามกระบวนการ
ท างาน  
- จะท าอะไรก่อนหลังจะใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการอย่างไร 
 

- บอกล าดับขั้นตอนการปฏิบัติที่สู่  
- จุดหมายของงานได้ 
- เสนอเกณฑ ์การกระท าที่ดีที่สุด 

6.ปฏิบัติด้วยความชื่นชม  - ลงมือท าตามข้ันตอนที่ก าหนด 
และสร้างพอใจในการท างานนั้น  
- ครูให้ก าลังใจและเสนอแนะเมื่อ 
จ าเป็น 
 

-ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ประเมินระหว่างปฏิบัติ  - ตรวจสอบผลงานงานเป็นระยะ  
- ท างานแต่ละอย่างเสร็จตามที่ 
ก าหนดไว้หรือไม่  
- ถ้ามีข้อผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไร 
  

รู้ได้ทันทีเมื่อผิด 
- ระบุสาเหตุที่ท าให้ได้ได้ตามผลที่ 
ต้องการในแต่ละข้ันตอน  
- ระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
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ทักษะกระบวนการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการแสดงออก 
8.ปรับปรุงให้ดีขึ้น  - ลงมือปรับปรุงงาน  

- รับค าติชมด้วยความยินดีและน าผลไป
หรือไม่  
- ลองใช่เทคนิคใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมพูน 
คุณภาพของงาน  
 

- เสนอจุดที่ต้องปรับปรุง  
- ยินดีเมือมีผู้บอกจุดปรับปรุง  
- ยินดีได้รับค าติชม 

9.ประ เมินผลรวมให้ เกิ ด 
ความภูมิใจ  

- ฝึกให้ผู้เรียนประเมินความส าเร็จ ของ
งานที่วางแผนปฏิบัติตาม ขั้นตอน  
- สรุปผลส าเร็จของงาน  
- ท างานครั้งนี้เป้าหมายความส าเร็จ คือ
อะไร  
- ความส าเร็จที่ได้รับมีประโยชน์ต่อ ใคร  
- จะน าผลไปใช้อย่างไรในปัจจุบัน และ
อนาคต  
 

- ระบุสิ่งที่ท าได้ส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์  
- บอกผลดีคุณประโยชน์ 
ความส าคัญ สิ่งที่ท าได้ส าเร็จ 

 
อย่างไรก็ตามทักษะกระบวนการ ไม่ใช่วิธีการสอน หรือขั้นตอนการสอน อย่างที่หลายคน  เข้าใจแต่

เป็นสิ่งที่ช่วยเสริม หรือต่อยอดของกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  อันหมายถึง
กระบวนการจ าเป็นอย่างยิ่งทีจะต้องมีสื่อการสอนประเภทต่างๆอย่างเพียงพอ การจัดกิจกรรม  การเรียนการ
สอนเข้าสู่ทักษะกระบวนการ ครูผู้สอนจะต้องก าหนดสถานการณ์ หรือภาระงานในส่วน จุดประสงค์ของการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน ก่อนลงมือท าการน าทักษะกระบวนการไปสอน เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ และสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานได้จริง เสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน ผู้เรียนเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะกระบวนการมาเป็นอย่างดีแล้ว ตลอดช่วงเวลา หรือจบรายวิชาหนึ่งๆการสอนของครูต้อง
เป็นไปตามขั้นตอน ให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจต่อเนื่องสัมพันธ์ กันตั้งแต่ต้นจนจบทักษะกระบวนการอย่างครบ
วงจร การสอนที่สอนแบบเน้นเนื้อหาวิชาหรือปฏิบัติให้ เรียนท าตามอย่างเพียงอย่างเดียว มาเป็นการสอนโดย
ผสมผสานให้ปฏิบัติงานเป็นกระบวนการอย่าง จริงจังเสริมสร้างประสบการณ์ที่ละขั้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิด
ทักษะกระบวนการหลายๆอย่างที่มีความ จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การน าทักษะ
กระบวนการเข้าสู่สถานการณ์การเรียนการ สอนให้ห้องเรียนสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนใช้ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น เป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของตนในการ ปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือการพูดคุยซักถามอ่ืนๆพฤติกรรมของครูจะมี  ส่วนสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาทักษะการะบวนการหลายอย่าง เช่น  

  1.1 การตั้งค าถามให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิดและหาเหตุผล  
  1.2 การน าเสนอข้อมูลหรือประสบการณ์ผู้เรียนสังเกตสภาพที่เป็นปัญหา  
  1.3 สนับสนุนให้ผู้เรียนคาดการณ์สร้างสมมุติฐานและทางเลือกอย่างมีเหตุผลอย่าง 

หลากหลาย  
  1.4 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานหรือการคาดการณ์ของตน  
 



11 
 
  1.5 ให้โอกาสผู้เรียนวางแผน และด าเนินการอย่างมีอิสระ ภายใต้การดูแล และ การ

สนับสนุนของครูตามสมควร  
1.6 ให้โอกาสผู้เรียนได้น าเสนอผลงานและให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  

2. การใช้ทักษะกระบวนการเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะต้องพิจารณา 
กลั่นกรองทักษะกระบวนการ 9 ขั้น โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของรายวิชาที่สอนเพ่ือสร้าง ขั้นตอน
ทักษะกระบวนการที่เหมาะสมกับรายวิชา แล้วน าขั้นตอนเหล่านั้น มาจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนโดยการ
จัดประสบการณ์ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท าให้โอกาสกับผู้เรียนรู้ที่ให้โอกาส กับผู้เรียนในการฝึก
ทักษะ หรือฝึกปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการที่เหมาะสมกับเนื้อหา และ จุดประสงค์ของรายวิชา 
 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
  การน าโครงงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ในการจัดการศึกษา  อย่างไรก็
ตามในทศวรรษที่ผ่านมามีการน ามาใช้โดยได้ค่อยๆ พัฒนาจนได้รับการยอมรับเป็นกลวิธี การสอนอย่างเป็น
ทางการการจัดการเรียนรู้ด้วย โครงงานได้เข้ามามีส่วนส าคัญในห้องเรียนเมื่อมี งานวิจัยมาสนับสนุนสิ่งที่ครูได้
เชื่อมั่นมายาวนานก่อนหน้านี้ว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีโอกาสได้ค้นคว้าในสิ่งที่ซับซ้อน ท้า
ทายหรือในบางครั้งเป็นประเด็นปัญหายุ่งยากท่ีเกิดขึ้นใน ชีวิตจริงได้ 
  การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะ กระตุ้นให้
เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) งานวิจัย เกี่ยวกับสมองได้ให้
ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ของ  นักเรียนจะถูกยกระดับขึ้น
เมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อนักเรียน ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าใจว่า
ความรู้กับทักษะเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วยเหตุใด เมื่อไหร่และอย่างไร (Bransford, Brown, & Conking, 2000, 
p. 23) 
 การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีการหนึ่งที่จะ ช่วย 
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการท างานที่มีการค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง โดยมีตัว
ผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูกขับเคลื่อน  โดยมีค าถาม
ก าหนดกรอบการเรียนรู้ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับทักษะการคิด  ขั้นสูงเข้าสู่ 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง 
  หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานจะประกอบไปด้วยกลวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะท า ให้ ผู้เรียน
ทั้งหมดเกิดการเรียนรู้ แม้จะมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันก็ตาม นักเรียนสามารถขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหรือชุมชนเพ่ือคลี่คลาย ปัญหาหรือเนื้อหาความรู้ที่ลึกซึ้ง ส่วนการบูรณาการ เทคโนโลยีและ
กระบวนการประเมินที่หลากหลายก็จะเป็นตัวช่วย เสริมให้ผลงานของนักเรียนมี คุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะน านักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ ท้าทายและ
สร้างชิ้นงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายใน ชั้นเรียนจะเกิดได้ในหลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลายเนื้อหาและในหลายระดับช่วงชั้น โครงงาน จะ  เกิดขึ้นบนความท้าทายจาก
ค าถามที่ไม่สามารถตอบได้จากการท่องจ า โครงงานจะสร้างบทบาท หลากหลายขึ้นในตัวนักเรียนเป็นผู้ที่
แก้ปัญหา คนที่ตัดสินใจ นักค้นคว้า นักวิจัย โครงงานจะ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงทาง
การศึกษา ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไปใน หลักสูตรเนื้อหาที่แท้จริง 
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  แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
  1. โครงการหรือโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  2. การให้ผู้เรียนท าโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ (process of 
inquiry) ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการคิดข้ันสูง  
  3. การจัดการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา  
  4. การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท างานให้แก่  ผู้เรียน
ได ้ 
  5. การให้ผู้เรียนท าโครงงานสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ 
ประโยชน์  
  6. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ  
  7. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง  
  8. ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆ ที่เป็นระบบ  
  9. หาค าตอบภายใต้คาแนะนาของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ  
  10. สอนได้ทุกชั้น เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้  
 
  ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ประกอบด้วย 

1. เรื่องหรือประเด็นปัญหาที่จะจัดเป็นโครงงาน เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ต้องการหา ค าตอบ  
2. วิธีการหาค าตอบ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ที่มีลักษณะ  
  2.1 เป็นกระบวนการ มีระบบ  
  2.2 มีวิธีการศึกษาหลายวิธี ซึ่งครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น  
  2.3 มีการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ / แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
  2.4 มีครูเป็นที่ปรึกษาตลอดกระบวนการทางาน  
3. ค้นพบองค์ความรู้ หรือข้อสรุป จากโครงงาน ซึ่งมีลักษณะที่  
  3.1 สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  
  3.2 กระตุ้นให้ต้องการที่จะศึกษาหาค าตอบอย่างต่อเนื่อง  
  3.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ 

 
  ขั้นตอนการท าโครงงาน  
   การท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง           
ขั้นสุดท้าย อาจสรุปล าดับได้ดังนี้  
  1. การคิดและเลือกหัวเรื่อง  
     ผู้เรียนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร ท าไมจึง 
อยากศึกษา หัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ เรื่องต่าง 
ๆ ของผู้เรียนเอง หัวเรื่องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เมื่อใครได้อ่านชื่อเรื่อง แล้ว ควรเข้าใจ
และรู้เรื่องว่า โครงงานนี้ท าอะไร การก าหนดหัวเรื่องของโครงงานนั้น มีแหล่งที่จะช่วย กระตุ้นให้เกิดความคิด
และสนใจ จากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการอ่านหนังสือ เอกสาร บทความ การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ 
การฟังบรรยายทางวิชาการ การเข้าชมนิทรรศการ หรืองานประกวด โครงงานทางวิทยาศาสตร์  
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การสนทนากับบุคลต่าง ๆ หรือจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เป็นต้น นอกจากนี้ควรค านึงถึงใน
เรื่องต่อไปนี้  
   ความเหมาะสมของระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 

- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้  
- งบประมาณ  
- ระยะเวลา  
- ความปลอดภัย  
- แหล่งความรู้ 
 

  2. การวางแผน การวางแผนการท าโครงงาน  
   จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ซึ่งต้องมีการวางแผน ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้วน าเสนอต่อผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบก่อนด า เนินการขั้นต่อไป การเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียนเพ่ือแสดงแนวคิด แผนงาน
และข้ันตอนการท าโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  
   (1) ชื่อโครงงาน ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรง  

(2) ชื่อผู้ท าโครงงาน/ชั้น/ปีการศึกษา 
(3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  
(4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน เป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท าโครงงานเรื่อง นี้มี  

ความส าคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ท าเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อ่ืนได้ ศึกษา ค้นคว้า
เรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร เรื่องที่ท าได้ขยายเพ่ิมเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ ผู้อื่นท าไว้อย่างไร หรือ
เป็นการทาซ้ าเพ่ือตรวจสอบผล  

(5) จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เป็นการบอก  
ขอบเขตของงานที่จะทาได้ชัดเจนขึ้น  

(6) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) สมมติฐานเป็นค าตอบหรือค าอธิบายที่คาดไว้ 
ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี หรือหลักการรองรับ และท่ี
ส าคัญคือเป็นข้อความที่มองเห็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบได้ นอกจากนี้ควรมี ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย 
   (7) วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน จะต้องอธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอะไร 
อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง 
   (8) แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ในแต่
ละข้ันตอน  
   (9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

(10) เอกสารอ้างอิง 
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3. การด าเนินงาน  
 เมื่อที่ปรึกษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว ต่อไปก็เป็น ขั้นลงมือ ปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนที่ได้ระบุไว้ ผู้เรียนต้องพยายามทาตามแผนงานที่วางไว้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อม
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความประหยัดและปลอดภัยใน การท างาน ตลอดจนการบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ว่าได้ท าอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและ ข้อคิดเห็นอย่างไร พยายามบันทึกให้เป็นระเบียบ
และครบถ้วน  

 
4. การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็นวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจถึง แนวคิด 

วิธีการด าเนินงาน ผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น การ เขียนโครงงาน
ควรใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ทั้งหมดของ โครงงาน  

 
5. การน าเสนอผลงาน  

  การน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน เป็นวิธีการที่จะทาให้ผู้อื่นได้รับรู้ และ
เข้าใจถึงผลงานนั้น การน าเสนอผลงานอาจท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับ ประเภทของ
โครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผู้เรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง การ เขียนรายงาน 
สถานการณ์จ าลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจจะมีทั้งการจัดแสดงและการ อธิบายด้วยค าพูด หรือ
การรายงานปากเปล่า การบรรยาย การใช้ CAI (Computer Assisted Instruction) การใช้ Multimedia 
Computer/ Homepage แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ผลงานที่จัดแสดงต้อง ดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา 
 
  6. การประเมินผลโครงงาน  
  การประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ที่สะท้อนสภาพความส าเร็จของการจัด กิจกรรมการ
เรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแก้ไข อย่างไร ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก
การท าโครงงานนี้  
  ผู้ประเมินโครงงาน อาจด าเนินการด้วยบุคคล ต่อไปนี้  
  (1) ผู้เรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกให้เห็นว่า ผู้เรียนเจ้าของโครงงาน ซึ่งอาจเป็น รายบุคคล หรือ
กลุ่มท างาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่ได้ก าหนด หรือ ร่วมกันก าหนดขึ้นเอง
เพียงใด มีหัวข้อกิจกรรมใดที่ยังขาดตกบกพร่อง จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนใดบ้าง ความละเอียด รัดกุม ในแต่ละ
ขั้นเป็นอย่างไร  
  (2) ผู้ประเมินซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมชั้น อาจให้ข้อคิดเห็นสะท้อนภาพเพ่ิมเติม เช่น ในระดับชั้น 
ประถมศึกษา เพื่อนอาจให้ความเห็นไปในเรื่องของการเรียน การใช้ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ซึ่ง เน้นไปใน
ด้านภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา การประเมินโครงงาน อาจเริ่มขยายขอบเขตจากด้านการใช้ ภาษา ออกไปถึง
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงาน และตามความเข้าใจของผู้
ประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผู้ประเมิน เพื่อการพิจารณาการจัดรูปเล่ม เพ่ือการนาเสนอโครงงาน ฯลฯ  
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  (3) ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา อาจให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ในเรื่องวิธีการอ่ืนที ่ใช้ใน
การศึกษาหาค าตอบ ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเรื่องท่ีศึกษากับวิชาอ่ืน ข้อค้นพบที่ผู้เรียนได้ จากโครงงาน 
การน าค าตอบของการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์การน าข้อค้นพบท่ีต่างไปจากเป้าหมาย ของการศึกษาไปใช้
ประโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่ ฯลฯ  
  (4) ผู้ประเมินที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะได้รับทราบถึงความสามารถ ความถนัดทางการ เรียนของลูก
หรือเด็กในความปกครอง ความรู้สึก ความต้องการของเด็กผู้ท าโครงงาน ท าให้สามารถ ปรับตัวปรับใจเพื่อการ
สนับสนุนทั้งด้านการเงิน กาลังใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตามความ สนใจของเด็ก ชี้แนะอุปสรรค 
ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมขั้นต่างๆของ โครงงาน ข้อเสนอแนะส าหรับการท า
โครงงานครั้งต่อไป 
 
8. วิธีด าเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
  8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  
   8.1.1 กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการทดลองใช้นวัตกรรม คือ นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 36 คน  
   8.1.2 กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้นวัตกรรม คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 36 คน  
  8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
   8.2.1 รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถ 
ทางการคิด  
   8.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ  IS 20202   
   8.2.3 แบบประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน รายวิชา การสื่อสารและการ
น าเสนอ  IS 20202   

8.2.4 แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนทักษะ  
กระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด 
 8.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   8.3.1 นวัตกรรม รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถ ทางการคิด รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ  IS 20202   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้  
   1) ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี  
   2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ในหลักสูตรและเนื้อหา  
   3) ด าเนินการสร้างร่างรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์ โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิด 
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   4) น าร่างรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนา 
ความสามารถทางการคิด ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) ด้านนวตักรรม 2) ด้านการ
สอน 3) ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 5) ด าเนินการสร้าง
และปรับปรุงรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์ โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน หลักสูตร เนื้อหา กระบวนการ ภาษาและการวัดผล
ประเมินผลตรวจสอบ  
  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ของนวัตกรรมในด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง (Construct 
validity) และความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) 6) หา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนา ความสามารถทางการ
คิด โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ตาม วิธีการของ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (ชัยยงค์พรหมวงศ์และคณะ, 2531: 37)  โดยทดลองใช้กับ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2563  จ านวน 37  คน พบว่า
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.67/81.25 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
   8.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้  
   แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน จ านวน 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย  
   แผนที่ 1 “ฝึกค้นหาปัญหา”     จ านวน 2 ชั่วโมง 

แผนที่ 2 “น ามาวิเคราะห์ด้วยเหตุผล”    จ านวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 3 “ค้นหาทางเลือกอย่างหลากหลาย”   จ านวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 4 “เลือกทางเลือกด้วยจุดหมายเดียวกัน”   จ านวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 5 “ก าหนดขั้นตอนด าเนินการ”    จ านวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 6 “เริ่มปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ    จ านวน 6 ชั่วโมง 
แผนที่ 7 “ให้ทุกฝ่ายร่วมประเมินผลการปฏิบัติ”   จ านวน 6 ชั่วโมง 
แผนที่ 8 “ก าจัดจุดอ่อนที่เป็นปัญหา”    จ านวน 6 ชั่วโมง 
แผนที่ 9 “น าพาสู่ความภาคภูมิใจ”    จ านวน 8 ชั่วโมง 
 

 โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
 

1) ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา สาระการเรียนรู้  
2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและ จุดประสงค์การเรียนรู้ใน

หลักสูตรและเนื้อหา  
3) ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะ กระบวนการ 9 ขั้น 

สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด  
4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์

โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด  
5) น าแผนการสอนที่สร้างข้ึนเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ด้านการ สอนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ด้านเทคนิควิธีสอน และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ ตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity)  
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ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความ สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยก าหนด เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

  8.3.3 แบบประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน ประยุกต์ใช้รูปแบบวิธีการ ประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น ระบบ คิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ซึ่ง
เป็นรูปแบบวิธีการประเมินที่ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพมาแล้ว 

   8.3.4 แบบประเมินผลความพึงพอใจ แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด จ านวน 
1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   1) ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินผลความพึงพอใจจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่างๆ   
   2) ด าเนินการสร้างร่างแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่สอนโดยใช้ รูปแบบการ
สอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด เป็น มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ  
   3) น าร่างแบบประเมินผลความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ เที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง
ของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดยก าหนด เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
    4) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลความพึงพอใจตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้ 

8.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน ด้วยแบบประเมินความสามารถทางการคิด ของ

นักเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
ศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 36  คน  

2. ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนา 
ความสามารถทางการคิด จ านวน 9 ชุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง ฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างการสอนและหลังสิ้นสุดการสอนด้วย รูปแบบการสอนทักษะ
กระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด ทั้ง 9 ชุด ผู้สอนได้ด าเนินการประเมิน
ความสามารถทางการคิดของนักเรียน ตามรูปแบบวิธีการประเมินตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. หลังสิ้นสุดการสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงาน พัฒนา
ความสามารถทางการคิด ทั้ง 9 ชุด ผู้สอนได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน ทีส่อนโดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด 
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8.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  8.5.1 ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์ โครงงาน

พัฒนาความสามารถทางการคิด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยใช้ร้อยละ (Percentage)  
  8.5.2 ประเมินทักษะทางการคิดของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนทักษะ กระบวนการ 9 

ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด โดยใช้ร้อยละ(Percentage)  
  8.5.3 ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนทักษะ กระบวนการ 9 ขั้น 

สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 
 
9. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนา นวัตกรรม
การเรียนการสอนในข้อ 6 )  
  9.1 ได้นวัตกรรม “รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานเพ่ือพัฒนา 
ความสามารถทางการคิด” มีกรอบคิด กระบวนการ และกิจกรรม ดังนี้ 
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  กระบวนการ และกิจกรรม 
    1) “ฝึกค้นหาปัญหา” โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหา เรื่องราว ที่อยู่
ในความสนใจแต่ละคนระบุประเด็นปัญหา เหตุผลและความท้าทายที่ต้องหาค าตอบ เปิดโอกาสให้ เพ่ือนใน
กลุ่มตั้งข้อสงสัยที่ควรหาค าตอบ เช่น ท าไมจึงต้องท าเรื่องนี้ มีวิธีการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม จากแหล่งต่าง ๆ 
อย่างไร จะเกิดผลอะไรขึ้นหากท าการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ใบกิจกรรมที่ 1 การฝึก ค้นหาปัญหาและความ
จ าเป็น  
   2) “น ามาวิเคราะห์ด้วยเหตุผล” นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ จาก
การน าเสนอตามใบกิจกรรมที่ 1 ร่วมกันระบุองค์ประกอบย่อย ระบุความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ ใน
เรื่องท่ีต้องการศึกษา จัดล าดับความส าคัญโดยใช้ใบกิจกรรมที่ 2 แผนผังการวิเคราะห์ปัญหา  
   3) “ค้นหาทางเลือกอย่างหลากหลาย” นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมพลังสมองเพื่อค้นคว้า ข้อมูล
แนวคิดใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยน น าเสนอแนวคิด รับฟังความคิดเห็น ปรับเปลี่ยนความเชื่อตามข้อมูลที่ มีเหตุผล
ที่ดีกว่าระบุทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้อย่างหลากหลายโดยใช้ใบกิจกรรมที่ 3 การค้นหาทางเลือก  
   4) “เลือกทางเลือกด้วยจุดหมายเดียวกัน” นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบผลดีผลเสีย ความ
เป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก ร่วมกันพิจารณา ตัดสินใจเลือกปัญหาที่มีข้อจ ากัดน้อยและมีความ เป็นไปได้ทีจ่ะ
ประสบความส าเร็จสูง โดยใช้ใบกิจกรรมที่ 4 การเลือกหัวข้อโครงงาน  
   5) “ก าหนดขั้นตอนด าเนินการ” นักเรียนแต่ละกลุ่มน าหัวข้อโครงงานที่เลือกมาประชุม 
วางแผนเพื่อก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของงานโดยก าหนด วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิทินปฏิบัติงานและการประเมินภาพความส าเร็จของงาน โดยใช้ใบกิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน 
  6) “เริ่มปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ” นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าตามข้ันตอนที่ก าหนด และ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการแสวงหาข้อมูล การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูล บันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยใช้ ใบกิจกรรมที่ 6 การ
ปฏิบัติการจัดท าโครงงาน  
   7)“ให้ทุกฝ่ายร่วมประเมินผลการปฏิบัติ” นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท ารายงานโครงงาน 
จากการศึกษาค้นคว้า จัดนิทรรศการโครงงานเพ่ือน าเสนอภายในกลุ่ม ให้เพื่อนต่างกลุ่มตรวจสอบผลงาน ให้
ค าแนะน าปรับแก้ไขรายงานและโครงงาน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกัน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สาเหตุที่ท าให้ไม่ได้ตามผลที่ต้องการในแต่ละขั้นตอน ระบุสิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไขโดยใช้ใบกิจกรรม
ที่ 7 การประเมินโครงงานระหว่างการด าเนินการ  
   8) “ก าจัดจุดอ่อนที่เป็นปัญหา” นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะ 
มาวางแผนร่วมกันเพ่ือปรับปรุงแก้ไข หาเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือการน าเสนอผลงาน เพิ่มคุณภาพของงาน 
โดยใช้ใบกิจกรรม ที่ 8 การปรับปรุงโครงงาน 
  9) “น าพาสู่ความภาคภูมิใจ” นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงาน ระบุสิ่งที่ท าได้ส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ บอกผลดี คุณประโยชน์ ความส าคัญของสิ่งที่ท าได้ส าเร็จจากโครงงานเพ่ือรับการ ประเมินจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา และเผยแพร่ความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับ นักเรียนกลุ่มอ่ืน 
โดยใช้ใบกิจกรรมที่ 9 การน าเสนอผลงาน  
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   เมื่อนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 9 กระบวนการข้างต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้ง 
ทักษะกระบวนการคิด และทักษะการปฏิบัติ รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการท าโครงงานของตนเอง และ
โครงงานของเพ่ือนนักเรียนที่ได้น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ผู้เรียน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรม กับเพ่ือนนักเรียนตลอดเวลา โดยไม่รู้สึก เบื่อหน่าย เต็มเปี่ยมด้วย
ความภาคภูมิใจในตนเอง อันจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างความมั่นใจใน ตนเอง มีความสามารถทางการคิด 
มีความม่ันใจในการกระท าสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ กล้าคิด กล้าท า ในสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
  9.2 ผลการประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 
9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด 
 

ตาราง เปรียบเทียบผลประเมินความสามารถทางการคิดของผู้เรียน ก่อนและหลังการพัฒนา 
 

  ตาม มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ  
     แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ก่อน หลัง เพิ่ม +/ 
ลด - 

1. สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

88.93 92.59 3.66 

2. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 88.37 91.38 3.01 
3. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบ 80.11 86.38 6.27 
4. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 87.05 90.34 3.29 
 สรุปรวม 86.12 90.17 4.06 

 
จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีผลการพัฒนาความสามารถทางการคิด เพิ่มขึ้นโดย ภาพรวมร้อยละ 4.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

  9.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น 
สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  ตาราง  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น  
   สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด 

รายการประเมิน X S.D. ระดับ 
1. ค าชี้แจงในใบกิจกรรมมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.72 0.45 มากที่สุด 

2.เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเพียงพอเหมาะสม 4.68 0.47 มากที่สุด 

3.กิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วน ร่วมคิดร่วมท า 4.59 0.49 มากที่สุด 

4.กิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

4.62 0.48 มากที่สุด 

5.กิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

4.58 0.49 มากที่สุด 

6.กิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบ 

4.62 0.48 มากที่สุด 

7.กิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มสามารถมี ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

4.58 0.49 มากที่สุด 

8.นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะจากการท าโครงงานของ นักเรียนในระดับใด 4.59 0.49 มากที่สุด 
9.โครงงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน สามารถแก้ไข ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการของสมาชิกในกลุ่มได้ในระดับใด 

4.64 0.48 มากที่สุด 

10.นักเรียนสามารถน าเอาความรู้และทักษะจากการเรียนวิชานี้ไป ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้ในระดับใด 

4.69 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.36 มากที่สุด 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น 
สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ ในระดับ 
มากที่สุด (  = 4.63 และ S.D.= 0.36) ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ที่ยอมรับได้ว่า 
รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถ ทางการคิด ท าให้นักเรียน
มีความพึงพอใจ 
10. การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี 
ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล จึงได้ด าเนิน
ขยายผลต่อคณะครูในโรงเรียนและเพ่ือนร่วมวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  1. จัดท าเป็นเอกสารเย็บเล่ม ขยายผลแก่คณะครูในโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ที ่สนใจ  

2. จัดท าเป็น Presentation น าเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจ  
3. เผยแพร่ผลงาน “กระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถ ทางการคิด” 

ผ่านเว็บไซด์  
4. จัดนิทรรศการน าเสนอในงานวิชาการต่าง ๆ 
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กิจกรรมที่ 1 ฝึกค้นหาปัญหา 

ทักษะการคิดท่ีพัฒนา  :  ระบุประเด็นปัญหา ฝึกหาข้อสงสัยที่ควรหาค าตอบ   
     ฝึกการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม และฝึกการคาดเดาผลที่เกิดขึ้น  
หลักการ/แนวคิด  :  การจัดการเรียนรู้โดยการฝึกค้นปัญหาและความจ าเป็น เป็นกระบวนการ  
    เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบที่สนใจ หรือเพ่ือแก้ปัญหา  

ซึ่งในการ แก้ปัญหาผู้เรียนจะต้องระบุประเด็นปัญหา ข้อสงสัยที่ควรหาค าตอบ  
แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมและคาดเดาผลที่เกิดขึ้น 

แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ร่องรอยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.ร่วมกันระบุปัญหาและข้อ 
สงสัยที่ควรหาค าตอบ 

- ให้นักเรียนรวมกลุ่มตามที่แบ่งไว้ 
และให้นักเรียนวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ  
- ครูให้นักเรียนระบุปัญหาและ ความ
จ าเป็นของการศึกษาเรื่องที่ ตนเอง
สนใจตามใบงานที่ มอบหมาย 

- นักเรียนรวมกลุ่มกันตามที่ได้แบง่ ไว้แตล่ะคน
วิเคราะห์ ตัดสินใจ เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ 
แล้ว น าเสนอในกลุม่ของตนเอง  
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ระบ ุปญัหาและ
ความจ าเป็นของเรื่องที ่สนใจตามใบงานท่ีครู
มอบหมาย 
- นักเรียนสรุปข้อสงสัยที่ควรหา ค าตอบ ตาม
เรื่องที่ตนเองสนใจ แล้วน าเสนอในกลุ่มของ
ตนเอง 

2.เขียนสรุปแหล่งข้อมูลและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

-ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง 
ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ 
ตนเองสนใจ  

-นักเรียนหาแหล่งข้อมูลและ ผู้เกีย่วข้องกับ
เรื่องที่ตนเองสนใจ แล้วน าเสนอในกลุ่มของ
ตนเอง 

3.เขียนสรุปจุดมุ่งหมายและ 
คาดเดาผลที่เกิดขึ้น 

-ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง 
จุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื่องที่ 
ตนเองสนใจ  
-ครูให้นักเรียนอภิปราย คาดเดา ผลที่
จะเกิดขึ้นในการศึกษาเรื่องที่ ตนเอง
สนใจ  

-นักเรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ ถึง
จุดมุ่งหมายในการท าศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ  
-นักเรียนอภิปรายผลการคาดเดา สิ่งที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  
-นักเรียนน าเสนอข้อมูลทีไ่ด้จาก การท า
กิจกรรมการฝึกค้นปัญหา และความจ าเป็นใน
กลุ่มของตนเอง 

  สื่อ : ใบกิจกรรมที่ 1 การฝึกค้นปัญหาและความจ าเป็น 
 การวัดผลและประเมินผล  

1. วิธีการ  
  - ตรวจใบงานการฝึกค้นปัญหาและความจ าเป็น 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
2. เครื่องมือ - ใบงานเรื่องการฝึกค้นปัญหาและความจ าเป็น  

- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
3. เกณฑ์การประเมิน  
  - นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่ตนเองสนใจได้ตามประเด็น  
  - นักเรียนมีพฤติกรรมในการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

  ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนมีทักษะการระบุปัญหา ข้อสงสัยที่ควรหาค าตอบ  
   แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได 


