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บทคัดยอ

การวิจัยฉบับนี้ มีความมุงหมายเพื่อ (1) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู สาระประวัติศาสตร เสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6
(2) สรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน และ (3) ศึกษา
ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน ไดแก (3.1) ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3.2) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3.3) เปรียบเทียบทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ
(3.4) เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบกับ
กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการตามกรอบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งมี
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่อําเภอรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จํานวน 50 โรง นักเรียน 2,330 คนกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยางใน
การวิจัย ระยะที่ 1 กลุมผูใหขอมูลพื้นฐานดวยการสัมภาษณ ไดแก ครู 15 คน และนักเรียน 45 คน (2) กลุม
ครูผูสอนที่ใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม 90 คน และนักเรียนที่ใชทดสอบความรูและทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน จํานวน 3,249 คน (3) กลุมครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาที่ใชในการสนทนากลุมเพื่อวิเคราะหปญหาและ
ความตองการในการพัฒนาทักษะการคิด จํานวน 15 คน ระยะที่ 2 กลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6
สําหรับทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 3 กลุมชั้นรวม 49 คน และระยะที่ 3 นักเรียนกลุมตัวอยาง
ใช รูป แบบการจัด การเรี ยนรู จํานวน 81 คน ระดั บชั้ นละ 22, 24 และ 35 คน และนักเรี ยนกลุ มควบคุ ม
จํานวน 78 คน ระดับชั้นละ 18, 26 และ 34 คน ตามลําดับ ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณครูและนักเรียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และ 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 10 ขอ และเขียนตอบ 4 ขอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนชนิดเลือกตอบ 20 ขอ
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนชนิดเลือกตอบ 8 ขอ และเขียนตอบ 5 ขอ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย t-test (Dependent Samples)
และ t-test (Independent Samples)
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ
57.07 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานอยูในระดับต่ํากวาคะแนนรอยละ 50 ขณะที่ผลการวิเคราะหปญหาและแนว
ทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน การสอบถามและสัมภาษณครูผูสอน การสัมภาษณนักเรียน
การสนทนากลุมครูผูสอนที่เกี่ ยวของ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนเสริ มสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานแตละ
ระดับชั้น ยังประสบปญหาการจัดการเรียนรูในระดับมาก สวนแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะของครู ไดแก
ควรสนับสนุนการจัดการเรียนรูดวยแบบแผนตามหลักการแนวคิดที่นาเชื่อถือและเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของผูเรียนใหบรรลุผล
2. การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของสนับสนุน ไดแก 1)
ทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยง 2) ทฤษฎีการเรียนรูแบบคนพบ 3) ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต 4)
แนวคิดการเรียนรูแบบแกปญหา 5) แนวคิดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู 6) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบ
รวมมือ 7) แนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งผลการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบดวย
แนวคิดทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนรู สาระความรู และระบบสนับสนุนการนํารูปแบบไปใช
โดยมีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้น ไดแก 1) การเตรียมความพรอม 2) การเผชิญสถานการณปญหาและวิเคราะห
เชื่อมโยงเหตุผล 3) การอภิปรายและลงขอสรุป 4) การวางนัยทั่วไปของความรู และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประเมินผล ประกอบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 20 แผน ขณะที่ผลการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ยืนยันรูปแบบและรับฟงขอเสนอแนะ เห็นวา รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อนํารูปแบบไปทดลอง
ใช พบวาการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ ที่จําแนกตามระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีประสิทธิภาพเทากับ
79.81/78.75, 77.41/76.88 และ 78.56/77.94 และมีดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.56, 0.59 และ 0.61
ตามลําดับ
3. การศึกษาผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานไปใชกับ
นักเรี ย น พบว า (1) รูป แบบการจัด การเรี ย นรู เ พื่ อเสริ มสร างทั กษะการคิ ด ขั้ น พื้น ฐานในแตล ะระดั บ ชั้ น มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 83.09/82.75, 79.80/79.38 และ 84.37/81.43 และมีดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.63,
0.64 และ 0.66 ตามลําดับ (2) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบแตละระดับชั้น มีทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ(3) นักเรียนกลุมทดลอง
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบมีความสามารถดานทักษะการคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุม
ที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกระดับชั้น
คําสําคัญ
Abstract

: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน, ทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน

The research purposes were : 1) to study problems and the ways of developing the
learning management model in history content strand, to enhance fundamental thinking
skills for Prathomsuksa 4-6 students, 2) to construct and develop the learning management
model to enhance fundamental thinking skills for students, 3) to study the results of
learning management model to enhance fundamental thinking skills for students, which
were consisted of : 3.1) to find out the efficiency of learning management model, 3.2) to find
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out the effectiveness index of learning management model, 3.3) to compare fundamental
thinking skills of students between before and after learning based on that learning
management model, 3.4) to compare fundamental thinking skills of students between who
learned based on that learning management model and control group. This research was
conducted by using methodology of the Research and Development approach. The
population consisted of 2,330 students in Prathomsuksa 4-6 level from 50 schools in the
area of Rattanaburi district, under the Office of Surin Primary Educational Zone 2, the
samples and target group used in this study comprised of teachers and students, those were
: 1) 15 teachers and 45 students who supported for the relevant information through
interviewing, 2) 90 teachers provided for replying questionnaire and 3,249 students who
provided to take the tests for basic thinking skills, 3) 15 teachers who were responsible in
social studies and provided for collaborating in focus group to analyze problems and needs
in developing for basic thinking skills, 4) 49 students for trying - out learning management
model, which were obtained from three class levels, and 5) 81 students of experimental
group, which were assigned for 22, 24, and 35 students in each group for grade 4-6 levels,
and 78 students of control group, those were provided using cluster random sampling
technique. The instruments used in gathering data were : 1) interviewing forms for teachers
and students opinions about problems and needs in developing learning management, 2)
questionnaire for teachers’ opinions, and 3) the tests of student’s fundamental thinking
skills, were composed of 3 packages classified for each level. The statistics were used in
data analysis consisted of mean, standard deviation, percentage and testing hypothesis with
dependent sample t-test and independent sample t-test.
The results of the study were found as the following :
1. The results of studying for current state, problems, and the ways of developing
the student’s basic thinking skills in grade 4-6 level found that, 57.07 percents of the students
who got lower score than 50 percent of total score. Whereas, the current state of problems
and approaches to develop fundamental thinking skills for students found that the relevant
teachers had yet problems in learning management to encourage for fundamental thinking
skills at a high level. Including suggestions for provision of learning activities based on the
credible and appropriate principles and approaches for improving thinking skills successfully.
2. The construction of learning management model to enhance basic thinking
skills for Prathomsuksa 4-6 students based on synthesizing of relevant ideas and supportable
theories composed of, 1) Connectionism theory, 2) Discovery learning theory, 3) Constructivist
learning theory, 4) Problem solving approach, 5) Inquiry learning, 6) Collaborative learning
theory, and 7) Brain-Based learning. For the results of synthesizing learning management
model were comprised of principles and theory approaches, objectives of model, learning
peocess, learning concepts, principles and learning encouraged system, and conditions of
implementing in learning management. Whereas, learning process in developing model had
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5 stages and were as : 1) preparation stage, 2) encouter the problems and connecting with
reasonable thought stage, 3) disscussion and conclusions stage, 4) generalization of knowledge
stage, and 5) reciprocity and appraisal stage, which provided for 20 plans in learning
management. Additionally, conducting with connoisseurship focus of experts for judgment
the quality and appropriateness of learning management model, was found that model had
average score at a high level. Then the result in trying-out of model had efficiency in
learning management which clasified by class level of Prathomsuksa 4-6 were 79.81/78.75,
77.41/76.88, and 78.56/77.94 respectively, and also for their effectiveness indices were 0.56,
0.59, and 0.61 respectively.
3. The results of implementing learning management model found that : 1)
learning management model which classified in implementing of each class level had
efficiencies of 83.09/82.75, 79.80/79.38, and 84.37/81.43, whereas, showed of effectiveness
indices of 0.63, 0.64, and 0.66 respectively. 2) The students who learned based on developing
model in each class level showed higher basic thinking skills than before learning at the .01
level of significance. 3) Students who learned based on developing model in each class
level showed higher basic thinking skills than control group those learned based on
traditional approach, at the .01 level of significance.
Keywords : Development of Learning Management Model to Enhance Fundamental
Thinking Skills, Fundamental Thinking Skills
บทนํา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 1- 4) มีนโยบายรองรับดวยการขับเคลื่อน
หลักสูตรการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มคุณภาพผูเรียน โดยเนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะ
ชีวิตและทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค โดยเฉพาะผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ตองเนนทักษะการ
คิดขั้นพื้นฐานไดแก ทักษะการตั้งคําถาม การใหเหตุผล การแปลความ การตีความ การสรุปอางอิง และการนํา
ความรูไปใช ตามกรอบทฤษฎีของ Piaget (1977 ; cited in Egggen & Kauchak. 2007 : 40) เห็นวาผูเรียน
วัยนี้จะมีความสามารถทางสติปญญาในการจําแนกและจัดลําดับเหตุการณ การแกปญหาที่เปนนามธรรมพรอม
ทั้งการระบุสมมติฐานปญหา และการคิดเชื่อมโยงเหตุการณในบริบทที่เปนนามธรรมได ขณะที่ Eggen &
Kauchak (2007 : 284) เห็นวา กระบวนการคิดของผูเรียน จะมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การสังเกตโดยนํา
ความรูประสบการณพื้นฐานมาใชสรางความเขาใจกับเหตุการณที่เผชิญขณะนั้น การคนหาแบบแผนและสรุป
เปนหลักการทั่วไป การลงขอสรุปภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ไดแก การสรุปอางอิง การพยากรณระบุสมมติฐาน
และประยุกตใชความรู การประเมินขอสรุปดวยเงื่อนไขการสังเกต รวมทั้งการยืนยันสนับสนุนขอสรุปดวย
ขอเท็จจริง
การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่มีศักยภาพสูง เปนกระบวนการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือ
สถานการณตางๆ มักปรากฏในลักษณะการคิดรวบยอด และความสามารถการคิด เปนลักษณะพิเศษของบุคคล
ที่แตกตางจากสัตวประเภทอื่นในโลก (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 5) การคิดเปนสิ่งที่สามารถฝกและพัฒนา โดย
กระบวนการเรียนรูในสภาพที่ทาทาย ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมหรือใชสถานการณประมวลขอมูลเสริมการคิด

262 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5

ของผูเรียนได (Frankel. 1980 : 10 ; Beyer. 1988 ; อางอิงมาจาก สุรางค โควตระกูล. 2541 : 319)
เนื่องจากการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหผูเรียนพัฒนาความคิดรวบยอด และความสามารถใน
การเขารหัสขอมูลความรู และการถายโอนความรูเพื่อนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหม พรอมทั้งจัดระบบระเบียบ
ขอมูลใหมใหมีโครงสรางที่สามารถรับรูเขาใจงายไมซับซอน (Long et al. 2011 : 31) ขณะที่ Piaget (1972 ;
cited in Long et al. 2011 : 33) ไดอธิบายเงื่อนไขการเรียนรูของผูเรียนผานพัฒนาการดานสติปญญาไววา
ความสามารถใชสติปญญาในการเรียนรูจะเปนการจัดการและนําเสนอขอมูลความรูดวยตัวแทนหรือเหตุการณ
เพื่ออธิบายความรูที่มีลักษณะเปนนามธรรมใหเกิดความเขาใจ ซึ่งผูเรียนจะใชกระบวนการคิดขั้นสูงชวยสราง
ความเขาใจ โดยใชประสบการณพื้นฐานเชื่อมโยงไปสูการปรับโครงสรางความรูใหม ดวยกระบวนการรับขอมูล
(Assimilation) และการปรับขอมูล (Accommodation) ในระบบการรูคิดใหอยูในภาวะสมดุล (Equilibrium)
และกระบวนการรูคิดดังกลาวจะเปนเงื่อนไขสําคัญ ของกรอบทฤษฎีการสรางองคความรู นอกจากนี้ Vygotsky
(1978 ; cited in Woolfolk. 2010 : 43) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Theory) ใน
มุมมองที่วา การมีปฏิสัมพันธทางสังคมของผูเรียนกับเพื่อนและผูสอนสามารถเสริมสรางความตั้งใจ การจดจํา
ความรูดว ยเหตุผล และความเขาใจในเหตุ การณเพิ่ มขึ้น ซึ่งเปน กระบวนการคิดในปญ หาและแลกเปลี่ย น
ความรูซึ่งกันและกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยจัดสถานการณปญหาใหผูเรียนไดวิเคราะหทําความเขาใจ และคนหา
คําตอบตามความตองการของปญหา สนับสนุนใหผูเรียนใชการคิดเพื่อนํากลวิธี ความรูจากประสบการณเดิม
มาปรั บ ใช เ พื่ อช ว ยค น หาความรู ใหม ในบริ บ ทบทที่ แตกต าง อาจต องใช กลวิ ธี การแก ป ญหาในลั กษณะที่
แตกตางกันหรืออาจมีกลวิธีที่นาสนใจ และนําไปใชในบริบทเหตุการณไดหลายแนวทาง ซึ่ง Branford & Stein
(1993 ; cited in Woolfolk. 2010 : 279) ไดเสนอกลวิธีการแกปญหาวา อาจประกอบดวยการระบุปญหา
แนวทางการคนหาคําตอบ การนิยามหรืออธิบายเปาหมายของปญหา การสํารวจกลวิธีการคนหาคําตอบที่
เปนไปได การคาดการณผลที่จะปรากฏเมื่อนําไปปฏิบัติ และการมองยอนกลับเพื่อตรวจสอบผลการแกปญหานั้น
อีกทั้ง Woolfolk (2010 : 284-285) เห็นวา กระบวนการแกปญหาจะชวยใหผูเรียนคนหาคําตอบผานวิธีการ
คิดเชื่อมโยงกับประสบการณดานกลวิธีที่หลากหลาย เชน การใชหลักการแกปญหาตามขั้นตอนมีแบบแผน
(algorithms) การใชหลักการตามแบบฮิวริสติกส (heuristics) การใชกลวิธีการมองยอนกลับ การคิดอุปมา
เปรี ย บเที ย บ การยึ ด หลั กเงื่ อนไขสมบั ติ เ ฉพาะ การใช เ หตุ ผ ลความเชื่ อเมื่ อเผชิ ญ ข อมู ล โต แ ย ง รวมทั้ งใช
หลักการความยืดหยุนแกปญหา นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการสนับสนุนผูเรียนแบบสืบเสาะที่กระตุนใหผูเรียนได
คนหาคําตอบ หรือลงความเห็นในสถานการณปญหา ผานการใชคําถามของตนและผานกลุมในการแบงปน
ความคิด การสืบเสาะยังชวยใหคิดไตรตรอง ใชเหตุผลขอโตแยงดวยหลักตรรกะ สามารถคิดทางเลือกแกปญหา
ดวยคําถามปลายเปด และใหครุนคิดที่หลากหลายได (Lemlech. 2004 : 192–193)
แนวคิดการจั ดกิจ กรรมการเรี ยนแบบร วมมื อหรื อกลุ มรว มมือ ทั้งในมุ มมองของ Collaborative
learning หรือ Cooperative learning นั้น สามารถสงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จทั้งในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถดานการคิด การเรียนแบบรวมมือเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความรูและ
ความเขาใจ ผานการสนทนาและการทํางานรวมกันโดยใชความพยายามแกปญหาหรือสรางความรูใหมให
สําเร็จ (Cohen et al. 2010 : 290) อีกทั้ง การจัดการเรียนรูผานการรวมมือกันของกลุม โดยมอบหมาย
งานใหแตละคนไดปฏิบัติใหบรรลุผล ผูเรียนจะเกิดความเขาใจในขอมูลความรูไดนาน รวมทั้งจะชวยพัฒนาการ
คิดอยางมีวิจารณญาณไดมากกวาการเรียนแบบรายบุคคล (Levine & Munsch. 2011 : 286–287) ขณะที่
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนใชศักยภาพความสามารถทุกดาน
เปนเงื่อนไขในการเรียนรูที่กระตุนใหมีการตื่นตัวอยางตอเนื่องดวยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใชหลักการสราง
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ความฉลาดรอบรู ในบรรยากาศที่ผอนคลาย หลักการสรางความใสใจและมุงมั่นในประสบการณท่ีซับซอนและ
การปฏิบัติ พรอมทั้งผสานกลุมรวมมือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Cain et al. 2009 : 5) เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร เปนสาระที่เอื้อประโยชนและเสริมสรางใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นพื้ นฐาน ตามกรอบตัวชี้ วัดและเปาหมายของหลักสูตร โดยสนั บสนุ นให ผูเรี ยนใชทักษะในการ
ทํางานกลุม สามารถนําความรูทักษะและคานิยมที่ไดรับมาใชแกปญหาในชีวิตจริงได อีกทั้งผูเรียนจะไดรับการ
พัฒนากระบวนการคิดที่สําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 13) ซึ่งผลการประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่ผานมา พบวา ผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคและคิดไตรตรองอยูในระดับพอใชมาโดยลําดับ ประกอบกับ
ศู น ย พัฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒนาการศึ กษาพิ เศษ มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ได สํ ารวจ
ความคิดระดับสูงของเยาวชน ที่พบวา ผูเรียนรอยละ 99 ยังไมสามารถคิดไดผลดี อีกทั้งยังมีระดับต่ําหากเทียบ
กับสากล (อุษณีย อนุรุทธวงศ. 2555 : 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของสํานักทดสอบทางการศึกษา
(2555 : 33–37) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555 : 9) ที่พบวาผูเรียนคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนยังอยูในระดับพอใช ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ในทุกมาตรฐาน นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 (2553 : 16) ไดสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสองระยะ 4 ป (2549-2553) ที่พบวาสิ่งที่ตองการพัฒนา
ใหกับผูเรียน ไดแก ความสามารถในการคิดแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร การใฝเรียนรู และการเรียนรู
อยางตอเนื่อง และยังพบวาโรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพรอยละ 21.16 (สํานักทดสอบทางการศึกษา.
2555 : 6)
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพทั ก ษะการคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย น ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา ปการศึกษา 2552 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ
การคิดรอยละ 37.72 โดยมีความสามารถการคิดในระดับตองปรับปรุงรอยละ 29.82 ระดับพอใชรอยละ 66.14
และระดับดี รอยละ 4.04 และผลการประเมินทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ในอําเภอรัตนบุ รี ที่ใชแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ใน
ปการศึกษา 2556 พบวา นักเรียนทั้ง 3 ระดับ มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 22–46 ซึ่งมีผลการ
ประเมิน ไมผานเกณฑ (ต่ํ ากวาระดับพอใช รอยละ 60-69) และยังไมผา นจุดเนน ทักษะการคิด (สํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2. 2556 : 16) จากการประเมินการจัดการเรียนรูของผูสอนใน
สวนที่เกี่ยวของ ในป 2555 พบวา ครูยังจัดการเรียนรูสงเสริมการคิดไมบรรลุผล วางแผนกิจกรรมไมเอื้อตอ
การพัฒนาการคิดผูเรียน ยังไมไดมุงกิจกรรมสงเสริมการคิดใหนาสนใจหลากหลายเทาที่ควร
สําหรับแนวทางการพัฒนาการคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจใชวิธีการผสมผสานสอดแทรก
ไปพรอมกับการเรียนในแตละรายวิชาตามความเหมาะสม โดยเนนกิจกรรมที่ทาทายหลากหลายแทนการจัดฝก
ตางหาก (นิราศ จันทรจิตร. 2553 : 26) สวนแนวทางหลักในการพัฒนาการคิด ไดแก การใชกิจกรรม
บูรณาการในการจัดการเรียนรูใชรูปแบบกิจกรรมที่เนนการคิด และสงเสริมการคิดที่ชัดเจนเพียงพอตอการ
เรียนรูใหบรรลุผล (ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2553 : 59-60) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
กับนั กเรียนควรเริ่ มจากการพั ฒนาทั กษะการคิ ดขั้นพื้ นฐานด วยการให ปฏิบั ติ จริ งในสถานการณ หลากหลาย
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557 : 26) จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ในสาระประวัติศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของ
นักเรียน เพื่อนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเต็มตามศักยภาพตอไป
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ความมุงหมาย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 สําหรับใชเปนกรอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตร เพื่อ
เสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน
2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
3. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย
3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
3.2 ดัชนีประสิทธิผลดานทักษะการคิดจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน
3.3 เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
3.4 เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ระหวางกลุมที่
ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ กับนักเรียนกลุมที่จัดการเรียนรูแบบปกติ
สมมติฐาน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัด การเรียนรู
เสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
หลังเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6 ประกอบดวยกระบวนการวิจัย 3 ระยะ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานดวยการศึกษา
หลักการแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลพื้นฐานสภาพปญหาและแนวทางแกไขในการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน โดยการทดสอบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ การสอบถาม
การสัมภาษณ สนทนากลุมผูสอน และสัมภาษณนักเรียน เพื่อใชเปนกรอบการกําหนดองคประกอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางทักษะการคิด การพัฒนาทักษะการคิด และการประเมินการคิด
2. ทดสอบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 อําเภอรัตนบุรี
จํานวน 50 โรง นักเรียน 3,249 คน ประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 จํานวน 998 คน
1,176 คน และ 1,075 คน ตามลําดับ โดยใชเครื่องมือวัดประเมินผลความสามารถและทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และกําหนดใหนักเรียนในโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวางรอยละ 40.00–59.00 เปนประชากรในการวิจัย ซึ่งเปน ตัวแทนนั กเรี ยนกลุมที่ มีทักษะการคิ ดขั้ น
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พื้นฐานอยูในระดับปานกลางจํานวน 29 โรง โดยนักเรียนแตละระดับชั้นจํานวน 709 คน 841 คน และ 780
คน ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 2,330 คน
3. สอบถามปญหาและแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน จาก
ครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 อําเภอรัตนบุรี จํานวน 90 คน ในโรงเรียนกลุมประชากร จํานวน 29 โรง
ระดับชั้นละ 30 คน
4. สัมภาษณครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชั้นละ 5 คน รวมจํานวน 15 คน เกี่ยวกับ
ปญหาและแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง และ
สัมภาษณนักเรียนชั้นละ 15 คน รวม 45 คน ซึ่งเปนนักเรียนในชั้นของครูผูที่ไดรับการสัมภาษณ
5. สนทนากลุมครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชั้นละ 5 คน จํานวน 15 คน ในประเด็น
ปญหาและแนวทางแกไขดานการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระยะที่ 2 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการใน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยนําขอมูลพื้นฐานระยะที่ 1 มาสรางรูปแบบ
การจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน โดยจัดสัมมนาอิงกลุมผูเชี่ยวชาญ
(Conniossureship) จํานวน 7 ทาน เพื่อวิพากษและยืนยันรูปแบบ และใหขอเสนอแนะประกอบรูปแบบดวย
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู กับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนบานอาจญา จํานวน 49 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 จํานวนชั้นละ 16 คน และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 17 คน
ระยะที่ 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชกับนักเรียนโรงเรียนบานหนองกา “ประชารัฐ
พิทยา” และโรงเรียนบานน้ําเขียว (น้ําเขียวพิทยาคม) เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม สําหรับใชตามแผนการวิจัยแบบ Randomized Subjects, Posttest - Only Control Group Design
(Ary, Jacobs & Sorensen. 2010 : 305) ดังตาราง 1
ตาราง 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมสําหรับการวิจัย
กลุม
ทดลองใชรูปแบบ
กลุมควบคุม

ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวม

จํานวนนักเรียน
22
24
35
18
26
34
159

รวม (คน)
81 คน
78 คน
159 คน
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการคิดพื้นฐาน ประกอบดวย 1) ทักษะการตั้งคําถาม 2) ทักษะการให
เหตุผล 3) ทักษะการแปลความ 4) ทักษะการตีความ 5) ทักษะการสรุปอางอิง 6) ทักษะการนําความรูไปใช
เนื้อหาบทเรียนที่นํามาใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนในการวิจัย ไดแก สาระประวัติศาสตร หนวยทองถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 รวมเวลา
20 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 2) แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ และแผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ ชั้นละ 20 แผน 3) เครื่องมือวัดประเมินความสามารถและทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนจํานวน 3 ฉบับ
วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายการวิจัย โดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานดวย Dependent Sample t-test และ Independent Samples t-test
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนสรุปได ดังนี้
1. การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขดานการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 จํานวนรอยละ 57.07 มีคะแนนผลการประเมินทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ในระดับต่ํา
กวารอยละ 50 ผลการวิเคราะหขอมูล ยังพบวาการจัด การเรียนรูแตละระดับชั้นประสบปญหาในการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ควรแกไขและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนดวยรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดดังกลาว
2. การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยสังเคราะหแนวคิดที่เกี่ยวของสนับสนุนซึ่งไดแก 1)
ทฤษฎี การเรียนรูแบบเชื่อมโยง (Connectionism Theory) 2) ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ (Discovery
Theory) 3) ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Learning Theory) 4) แนวคิดการเรียนรู
แบบแกปญหา (Problem Solving) 5) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู (Inquiry Learning) 6)
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative LearningTheory) และ 7) แนวคิดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) ซึ่งผลสังเคราะหรูปแบบประกอบดวย หลักการแนวคิดทฤษฎี
วัตถุประสงค ขั้นการจัดการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน โดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู ประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก 1) ขั้นการเตรียมความพรอม 2) ขั้นการเผชิญสถานการณปญหาและ
วิเคราะหเชื่อมโยงเหตุผล 3) ขั้นการสรุปการอภิปรายและลงขอสรุป 4) ขั้นการวางนัยทั่วไปของความรู และ 5)
ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินผล ขณะที่ผลจากการสัมมนาอิงกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อยืนยันรูปแบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ เห็นวา รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 เมื่อนํารูปแบบไปทดลองใช
พบวา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) จําแนกตามระดับชั้น เทากับ 79.81/ 78.75, 77.41/76.88 และ 78.56/77.94
ตามลําดับ สวนดัชนีประสิทธิผลของการใชรูปแบบ พบวา มีดัชนีประสิทธิผลที่จําแนกตามระดับชั้นเทากับ
0.56, 0.59 และ 0.61 ตามลําดับ
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3. การศึกษาผลของการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 พบวา (1) รูปแบบการจัดการเรียนรูแตละระดับชั้นมีประสิทธิภาพ เทากับ
83.09/82.75, 79.80/79.38 และ 84.37/81.43 ดังขอมูลในตาราง 2
ตาราง 2 ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้น
คะแนนการประเมิน
คะแนนเต็ม
ประถมศึกษาปที่ 4 คะแนนกระบวนการ (E1)
165
ทักษะการคิดหลังเรียน (E2)
20
ประถมศึกษาปที่ 5 คะแนนกระบวนการ (E1)
132
ทักษะการคิดหลังเรียน (E2)
20
ประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนกระบวนการ (E1)
164
ทักษะการคิดหลังเรียน (E2)
20

X

133.09
16.59
105.33
15.88
138.36
16.29

S.D.
10.16
2.04
7.21
1.85
4.83
1.38

รอยละ
83.09
82.95
79.80
79.38
84.37
81.43

ประสิทธิภาพ
83.09/82.75
79.80/79.38
84.37/81.43

(2) รูปแบบการจัดการเรียนรูมีดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.63, 0.64 และ 0.66 ตามลําดับ (3) นักเรียนกลุมที่
ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบแตละระดับชั้น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ (4) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
หลังเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกระดับชั้น
อภิปรายผล
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขดานการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน โดยรวมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 มีผลการวัดและประเมินทักษะการคิดขั้นพื้นฐานอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งไม
ผานเกณฑการประเมิน คิดเปนเฉลี่ยรอยละ 57.07 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาปญหาทักษะการคิดขั้น
พื้นฐานของนักเรียน ยังประสบปญหา และไมสามารถจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในแตละ
ทักษะของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จได โดยเฉพาะทักษะการตั้งคําถาม การแปลความ การตีความ การให
เหตุผล การสรุปอางอิง และทักษะการนําความรูไปใช ขณะที่นักเรียนแตละระดับชั้นยังไมไดรับโอกาสจัด
กิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานตามจุดเนนที่กําหนด รวมทั้งผูสอนยังขาดความ
พรอมในการจัดการเรียนรูใหบรรลุผล และการเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ที่ปรากฏผล
เชนนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนในบริบทของโรงเรียนในเขตพื้นที่ศึกษา ยังขาด
โอกาสและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับประสบการณ และเนื้อหาบทเรียนที่ทาทายนาสนใจ หลากหลายและเชื่อมโยง
กับพฤติกรรมการคิดที่ มีคุณภาพและเหมาะสมสําหรับผู เรียน จึงควรมีการพั ฒนารูปแบบหรือกลวิธี การจัดการ
เรียนรูที่เหมาะกับบริบทผูเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ Savage
& Armstrong (2004 : 242) ที่อธิบายวาการคิดของผูเรียนจะเกิดขึ้น เมื่อผูสอนจัดกิจกรรมสนับสนุนใหมี
โอกาสคาดการณคําตอบ หรืออนุมานความรูจากขอมูลที่มีอยู เพื่อใชกระตุนใหผูเรียนคิดขยายความรูใหเกิดขึ้น
ใหม อาจเริ่มตนดวยการจัดใหผูเรียนคิดในสถานการณที่ใชขอเท็จจริง รวมทั้งกลวิธีเสริมสรางศักยภาพให
สามารถสรางความรอบรูของตน โดยเฉพาะสนับสนุนใหนํากลวิธีการคิดไปใชถายโอนความรูในสถานการณใหม
และการเชื่อมโยงทักษะการคิดที่มีอยูไปปรับใชเปนกระบวนการคิดใหมอยางรอบคอบ ในขณะที่ Ornstein,
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Pajak & Ornstein (2009 : 161) เห็นวาการคิดขั้นสูงจะตองสนับสนุนใหผูเรียนใชเหตุผล และไตรตรองเพื่อ
ลงความเห็นในขอมูลความรู ซึ่งมีเงื่อนไขประกอบดวย การประมาณคา การคาดการณ การตัดสินคุณคา การ
จําแนกจัดประเภท การสันนิษฐาน การอางอิงดวยเหตุผล การเขาใจในหลักการที่ลุมลึก การใชสมมติฐาน การ
เสนอความเห็นดวยเหตุผล และการตัดสินลงความเห็นดวยเงื่อนไขที่เชื่อถือได โดยจัดใหผูเรียนไดคิดและ
กระตุนใหรูวิธีนําเสนอความคิด ที่ตองใชการไตรตรองลงความเห็น ปฏิบัติและสรางความคิดรวบยอดใหม ผาน
การสะทอนความคิดในมุมมองที่กวางขึ้น นอกจากนี้ Dymoke (2011 : 61) เห็นวา การคิดเปนกิจกรรมที่
ครอบคลุมการใชตรรกะ การคนหาความรู (enquiry) การแกปญหา และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เนื่องจาก
กลวิธีการคิดที่แตกตางมีความเชื่อมโยงกับพื้นฐานองคความรู บริบทกิจกรรม และนักเรียนจะมีทักษะการคิดที่
แตกตางเมื่อแตละคนไดปฏิบัติงานภายใตเงื่อนไขของวิธีการที่ใชของตน มีการใชคําถามใหผูเรียนคิดชวยจูงใจ
ในการคนหาคําตอบ อีกทั้ง Fisher (1995: 11) เห็นวา การจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะการคิด มักกระทํา
บนพื้นฐานดานเมตาคอกนิชั่น ที่เปนปจจัยในการถายโอนการเรียนรู เมื่อผูเรียนเขาใจในวิธีการเรียนรูตาม
กรอบการรูคิดของตน ที่ครอบคลุมทักษะ 6 ดาน ไดแก การคนหาความรูอยางมีอิสระดวยตนเอง การคิดอยาง
สรางสรรค การเสริมสรางใหสะทอนกลับความคิด การปฏิบัติงานของทีม การบริหารจัดการตนเอง และเปน
ผูรวมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงสนับสนุนและยืนยันขอมูลที่นักเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ มีผลการ
ประเมินคุณภาพการคิดขั้นพื้นฐาน อยูในระดับคอนขางต่ําและตองการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555 : 2) ที่พบวา
ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีคาอยูในระดับ
พอใชมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่ต่ํากวาทุกมาตรฐาน
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 พบวา โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 6
องคประกอบ สําหรับใชพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน 6 ทักษะยอย ดวยกระบวนการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบ 5 ขั้น โดยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี หลักการความรูที่นาสนใจเปนแนวคิดพื้นฐานการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูครั้งนี้ และไดนําเสนอกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน รวมพิจารณาเสนอแนะ
ปรับปรุงกรอบโครงสรางของรูปแบบ ผานการสนทนาอิงกลุมผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนอรูปแบบใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาประเมินตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม อีกครั้งหนึ่ง และพบวา รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
และความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 พบวา
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลรูปแบบอยูในระดับคอนขางสูง การที่ผล การวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรูไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูของ
Joyce et al. (2010 : 6-7) ที่มีคุณภาพ ควรประกอบดวย 1) ทฤษฎี แนวคิด หลักการ 2) วัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนรู 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนองและ 6) ระบบสนับสนุน ซึ่ง
เห็นวาเปนกรอบโครงสรางของรูปแบบที่สําคัญ ชวยเอื้อใหสามารถนํารูปแบบดังกลาวไปปรับใชกับบริบทของ
ผูเรียนไดเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ Lasely II et al (2002 : 28) ที่เห็นวา รูปแบบการจัดการ
เรียนรู เปนการออกแบบโครงสรางกระบวนการเรียนรู สําหรับนําไปใชกับผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ โดย
จะตองเตรียมกลวิธีการจัด การเรียนรู การตระหนักรูในพฤติกรรมผูเรียนตามบริบทวัฒนธรรมทางสังคมที่
เกี่ยวของ สนับสนุนใหสามารถใชความคิดในกิจกรรมตามกรอบเนื้อหา รวมทั้งการคิดสรางผลงานในการเรียนรู
ที่หลากหลาย ขณะที่ Gunter et al. (2010 : 64) ไดเสนอกรอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู (Instructional
Model) ไว วา เปน รูป แบบที่ เชื่ อมโยงกั บเงื่อนไขบริบ ทชั้ นเรีย น ที่ต องสะทอนวิ ธีการเรี ยนรูของผูเ รีย น
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สอดคลองจุดประสงคและการประเมินผล สนับสนุนการมีสวนรวมและปฏิบัติดวยความกระตือรือรน สามารถ
ปรับกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางของกลุมผูเรียน
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความสําคัญจุดเดนของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของครั้งนี้ เห็นวา แตละ
แนวคิดทฤษฎีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 1) ทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยง
(Connectionism Theory) ที่อธิบายหลักการไววา การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองเปนการ
แสดงออกผานการรับรูความเกี่ยวของของขอมูลและเหตุการณความรูในแบบแผนที่เหมาะสมที่สุด และเขาใจ
สิ่งที่ตนเลือกตอบสนองดวยตัวเอง (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 51) 2) ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ
(Discovery Theory) ตามแนวคิดของ Bruner (1961; cited in Crowl et al. 1997 : 75) เปนวิธีการเรียนรู
ที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและคิดผานการลงมือปฏิบัติตามสถานการณที่กําหนดให ใหรับรูเขาใจสถานการณ
และวิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวของขององคประกอบ ในสถานการณที่ตองการคนหาคําตอบ คนหาความรูที่
ใชบริบทเหตุการณ สําหรับคิดเชื่อมโยงไปยังความรูใหมหรือคําตอบของปญหา โดยใชเงื่อนไขเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิมเขาชวย เพื่อกระตุนใหคิดอุปนัย (induce) ไปสูความรูหลักการที่ถูกตองยอมรับได 3)
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เชื่อวา กิจกรรมการเรียนรูน้ีครูจะมีบทบาทสนับสนุนกระตุนผูเรียนในการ
สรางความรู โดยครูชวยเสริมสรางแรงจูงใจภายในและใชเหตุผลสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Devries. 1992 :
3-6) ขณะที่ Jonassen (1992 : 137-138) เห็นวา การเรียนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความสนใจ และสราง
ความหมายที่แตกตางกันของผูเรียน ใชวิธีการสนทนาแลกเปลี่ยนทางสังคม (socially negotiated goal)
นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสรางความทาทายใชประสบการณการเรียนรูพื้นฐาน เชื่อมประสานสรางความรู
ใหมดวยความเขาใจ ใชประสบการณที่หลากหลายและแตกตาง (Brooks & Brooks. 1993; cited in
Dell’Olio & Donk. 2007 : 348) 4) แนวคิดการเรียนรูแบบแกปญหาเชื่อวา เปนการเรียนที่ผูเรียนตองใช
หลักการเรียนรูเพื่อที่จะเรียนสิ่งใหม (learn to learn) โดยจัดใหผูเรียนคิดวางแผนทํางานดวยตนเองหรือกลุม
เพื่ อค น หาวิ ธี ก ารแก ป ญ หา จากการบู ร ณาการความรู ที่ต อ งการให ผู เรี ย นนํ ามาใช ในบริ บ ทของป ญหาที่
เกี่ยวของกับชีวิตจริง มุงเนนใหสามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (Gallagher et al. 1997 : 82) อีกทั้ง
ปญหาที่จัดใหผูเรียนคนหาคําตอบควรเปนปญหาที่ทาทาย ซึ่งประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากกลวิธีการแกปญหา
นั้น คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา และสาระสําคัญของสังคม ใชกลวิธีการแกปญหา
ที่มีความหมายและทาทาย (Lesley II et al. 2002 : 387) 5) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะ
ความรูที่ Bruner (1968 : 161) เชื่อวา การเรียนรูที่เพิ่มสติปญญาใหฉลาดยิ่งขึ้นเปนการคนพบดวยตนเอง
สามารถสรางสรรคขอมูลความรู จัดระเบียบสิ่งที่พบไดอยางเหมาะสม ชวยรวบรวมขอสนเทศที่เปนประโยชน
ตอการแกปญหาไดสําเร็จ (Joyce et al. 2011 : 186-187) 6) ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative
Learning Theory) เชื่อวา เปนการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมที่สงเสริมใหผูเรียนชวยกันทํางาน สราง
แรงจูงใจใหกลุมประสบผลสําเร็จ โดยใชหลักความสัมพันธกันอยางใกลชิด การมีปฏิสัมพันธดานบวก การใช
ทักษะสังคม การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหปฏิบัติ และการรวมมือชวยเหลือดวยความใกลชิด ผานการจัด
กลุมผูเรียนที่คละความสามารถ (Slavin. 1991 ; cited in Grabe and Grabe. 1998 : 69) รวมทั้ง
Johnson and Johnson (1989 : 1) เชื่อวาการเรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมที่ผูเรียนรวมกันปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จ โดยแตละคนแสวงหาผลการเรียนรูที่ตนเองและกลุมไดรับประโยชนรวมกัน 7) แนวคิดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เชื่อวา เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงบทบาทหนาที่ของสมองทุกสวน สนับสนุนใหเกิด
กระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถคิดดวยเหตุผล คิดวิเคราะห สรางสรรคและแกปญหา ชวยกระตุน
กระบวนการคิดใหเกิดกับผูเรียนอยางมีลําดับและตอเนื่อง (Cain et al. 2009 : 6)
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3. การศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการ
คิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 หองเรียน พบวา (1)
รูปแบบการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตรที่พัฒนาขึ้นในแตละชั้น มีประสิทธิภาพในระดับคอนขางสูง (2)
รูปแบบการจัดการเรียนรูมีดัชนีประสิทธิผลคอนขางสูง (3) นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบแต
ละระดับชั้น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ (4) นักเรียน
กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบมีความสามารถดานทักษะการคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากลุม
ควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกระดับชั้น ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนารูปแบบไดดําเนินการบน
พื้นฐานของความเชื่อในแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชสนับสนุน สงผลใหกิจกรรมการเรียนเหมาะกับบริบทพื้นฐาน
ความพรอมของผูเรียน ดังที่ Glatthorn et al (2012 : 432) เห็นวา การเสริมสรางการคิดจะกระทําผานการ
เรียนรู ตามขอบขายเนื้อหาในบทเรียนที่ใชเงื่อนไขหลากหลายแตกตางใหเชื่อมโยงกับความรูพื้นฐาน และปรับ
ความรูไปใชในสถานการณชีวิตจริง ซึ่งเปนกลวิธีที่สามารถสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาความคิดในการเรียนรู ไดแก
การคิดดวยการตระหนักรู การใชความรอบคอบคนหาความรูคําตอบดวยตนเอง กําหนดเปาหมาย วางแผน
กิจกรรมคนหาคําตอบ ปฏิบัติดวยความพยายามและตรวจสอบผลที่ปรากฏ นอกจากนี้ Harvey & Goudvis
(2013 : 433) เห็นวา ผูสอนสามารถสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการคิด ผานกิจกรรมการใชคําถามและ
มีสวนรว มในการอภิปรายเพื่อสังเคราะหความรูกับเพื่อน รวมทั้งใหผูเรียนเผชิญความทา ทายสถานการณ
ปญหาที่ตองการคําตอบดวยหลักเหตุผล (Suchman, 1962 ; cited in Park, 2004 : 24) ขณะที่การเรียนรู
แบบคนพบ เปนวิธีการเรียนรูที่ปราศจากการชี้นําแนะนําโดยตรงจากผูสอน โดยจะจัดสถานการณการเรียน
สนับสนุนใหผูเรียนสรางขอสรุปความรูในบทเรียนได ดวยการสรางคําถามหลากหลาย เพื่อใหไดขอคนพบจาก
การใชคําถามปลายเปด (Rock & Brumbaugh. 2013 : 144) สวนการเรียนรูแบบคนพบ ตามแนวคิดของ
บรูเนอร (Bruner, 1961 ; cited in Crowl et al. 1997 : 297) เปนวิธีการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนได
คิดผานการลงมือปฏิบัติ ในสถานการณที่เหมาะกับศักยภาพผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนรับรูเขาใจ และวิเคราะห
ความเกี่ยวของในองคประกอบสถานการณที่ตองการคนหาคําตอบ ในขณะที่แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ของ Vygotsky (Kersaint & Thompson. 2013 : 138) ไดนําไปประยุกตใชเพื่อจัดการเรียนรูตอบสนอง
เงื่อนไขทางสังคมผูเรียนใหประสบผล และมีสวนสําคัญประกอบดวยการยึดความคาดหวังของผูเรียนไวใน
ระดับสูง การจัดกิจกรรมและสื่อที่ทาทายในบริบทการเรียน ใหโอกาสและความสําคัญกับผูเรียน ใชแนวคิด
เชื่อมโยงความรูและโครงขายความรู (Scaffolding) เพื่อสรางความสนใจและองคความรูแกผูเรียน สรางความ
มั่นใจวาผูเรียนประสบความสําเร็จเมื่อไดรับประสบการณการเรียนรู พัฒนาและรักษาไวซึ่งสมรรถนะทาง
วัฒนธรรมและสังคมผูเรียน รวมทั้งตกลงยอมรับในความสามารถที่เกิดจากพลังสะสมรวมกัน ขณะที่แนวคิด
การจั ด การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี ส มองเป น ฐาน ยั งมุ งสนั บ สนุ น ผู เ รี ย นแต ล ะคนเรี ย นรู บ นพื้ น ฐานเฉพาะและ
ประสบการณที่แตกตาง ใหสามารถเรียนรูโดยนําเสนอองคความรูและปรับแตงกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
จัดการเรียนรูผานปฏิสัมพันธทางสังคม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถที่มีอยูในตัวเอง เพื่อคนหา
ความรูประสบการณที่มีความหมายสําหรับตน ใหใชความรูสึกอารมณเชื่อมโยงกับการเรียนรูสิ่งใหม สนับสนุน
ใหใชความสามารถหรือศักยภาพเพื่อรับรูเขาใจ และบรรลุการใชแบบแผนที่สําคัญ สนับสนุนการเรียนรูตาม
สไตลของผูเ รีย นแตล ะบุ คคลมี ลักษณะเฉพาะตั ว ใช ศักยภาพเพื่ อการเรีย นการจดจํา ขอเท็ จจริงและสราง
ความหมายจากประสบการณ (Caine et al. 2009 : 5) จากปจจัยและแนวคิดหลักการที่นําเสนอขางตน
จะเปนองคประกอบสําคัญที่สนับสนุนใหรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14

271

ตามกรอบวัตถุประสงคการวิจัย และเปนเหตุผลสนับสนุนวา กระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพที่สามารถยอมรับได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชจากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระ
ประวัติศาสตร เสริมสรางทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน มีดังนี้
1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเรียนรูสาระประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียน สามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของผูเรียนไดสําเร็จ โดยนํา
กระบวนการเรียนรูทั้ง 5 ขั้น ไปปรับใชขั้นกิจกรรมใหกระชับ มีความเหมาะสมและยืดหยุนตามบริบทของ
ผูเรียนได
1.2 ก อ นนํ า รู ป แบบไปใช ค วรศึ ก ษาคู มื อ การใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ให เ ข า ใจอย า ง
ครอบคลุมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่นํามาสนับสนุนการจัดการเรียนรู และสรางความเขาใจขั้นการเรียนรู
เพื่อใหผลที่มีประสิทธิภาพ
1.3 การสรางบรรยากาศการเรียนรู มีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนรู
ครูควรมีลักษณะเป นกั ลยาณมิ ตรกั บผู เรีย น เพื่อให ผูเรียนรูสึกผอนคลายสอดรับ กับความตองการ การใช
กระบวนการกลุม และการเสริมแรงในการคิดอยางตอเนื่อง
1.4 การวัดและประเมินผลการคิด ผูสอนสามารถนําแนวคิดของการประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) โดยใชแฟมสะสมผลงานและการประเมินตนเองมาใชประกอบ ระหวางเรียนอยาง
ตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ยังประสบปญหาและตองการพัฒนาทักษะการคิดเพิ่มขึ้นตามความ
ตองการของผูเรียน อาจใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือแนวคิดการศึกษาบทเรียน (Lesson Study)
2.2 ควรมีการวิจัยกับผูเรียนในระดับชั้นอื่น และปรับกรอบตัวแปรดานการคิดใหเหมาะสม และ
นาสนใจมากขึ้น เชน การคิดตัดสินใจ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค หรือการคิดแกปญหา
2.3 ควรพัฒนาการวิจัยเสริมสรางทักษะการคิดขั้นสูง ผานแนวคิดทฤษฎีอ่ืนที่เหมาะกับผูเรียน
เชน แนวคิดเมตาคอกนิชั่น การใชแนวคิดทฤษฎีเกสตัลท การใชแนวคิด Analytic Thinking และ Holistic
Thinking สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู ผานกรอบการกํากับตนเองในการเรียนรู (Self Regulated
Learning)
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