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การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญอยางรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกจิและ 
สังคม  มีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของคนในชาติใหมีความสามารถในการคิด  โดยเฉพาะ 
เด็กและเยาวชน  ซ่ึงเปนพื้นฐานตอการเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคต  ดังนั้นการพัฒนา 
ความสามารถการคิดของนักเรียนอยางรอบดาน  จึงเปนเปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อให 
ผูเรียน  คิดเกง   คิดดี   ตัดสินใจถูกตอง โดยการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาวิธีคิดของตนอยาง 
สรางสรรค  อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับสูงตอไป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  ตระหนักและเห็นความสําคัญของ 
คุณภาพการจัดการศึกษา  และเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิดของ 
นักเรียนอยางสม่ําเสมอโดยสอดคลองกับเปาหมายการศึกษา  และประเมินการคิดดวยมิติคุณภาพที่ 
ชัดเจน  รวมถึงสงเสริมใหครูมีทักษะการคิดแบบครบวงจรในระบบการจัดการเรียนรูเพื่อตรวจสอบ 
ตนเอง  จะชวยใหครูมีความมั่นใจและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่อง 
พรอมทั้งครูสามารถพัฒนาคุณภาพทักษะการคิดและดานอ่ืน ๆ  ของนักเรียนไดอยางตรงประเด็น 
ประกอบกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
มีเจตนารมณใหเกิดการขับเคล่ือนการคิดสูหองเรียนอยางเปนรูปธรรม  ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ 
เปนประโยชนตอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูดานการจัดการเรียนรูเรื่องทักษะการคิด  จึงได 
ดําเนินกระบวนการพัฒนาครู  เปนระยะเวลา  20 สัปดาห  เริ่มจากการสรางศรัทธา  ใหความรู 
เรื่องทักษะการคิด  ฝกปฏิบัติ  นิเทศอยางกัลยาณมิตร  ขยายเครือขาย  สรางความมั่นใจ  และ 
สรางความภาคภูมิใจ  โดยคาดหวังใหครูมีระบบการคิด  และมีทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด 
อยางม่ันใจอันนําไปสูการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จึงจัดทํารายงาน 
การพัฒนาคุณภาพครูฉบับนี้ขึ้น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ  ผูบรหิาร 
โรงเรียนวัดอินทาราม  โรงเรียนโฆสิตสโมสร  ครูที่ใหขอมูลและขอเสนอแนะ อันเปนประโยชน 
ตอการศึกษาในครั้งนี้  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอรูปแบบการพัฒนา 
คุณภาพครู ในเรื่องอ่ืน ๆ  ตอไป 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3



บทคัดยอ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพครูด านการจัดการเรียนรู เรื่ องทักษะการคิดครั้ งนี้ 
มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูดานการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการคิด 
ศึกษาและเปรียบเทียบความรูความเขาใจเรื่องทักษะการคิดของครูกอนและหลังการพัฒนา   ศึกษา 
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมทักษะการคิด  ความคิดเห็น 
ของครูที่มีตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูเรื่องทักษะการคิด  ทักษะการคิดของ 
นักเรียนที่เกิดจากครูที่ไดรับการพัฒนา  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูของครูที่พัฒนาทักษะการคิด  กลุมตัวอยาง  ไดแก ครูที่สมัครใจ จํานวน  30  คน  เปน 
ครูชวงชั้นที่ 1 และ 2  จํานวน  5 คน  ชวงชั้นที่ 3 และ 4  จํานวน  25 คน  และ นักเรียนที่เรียนกับ 
ครูกลุมตัวอยาง จํานวน  284 คน  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS  for  Windows  เพื่อหา 
คารอยละ  คาเฉล่ีย  (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard    Deviation)  และคาสถิติ  t-test 
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความรูความเขาใจเรื่องทักษะการคิดกอนและหลัง 
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาแบบประชากรกลุมเดียว  (One  Sample  Test )  และวิเคราะหเนือ้หาจาก 
ขอมูลปลายเปด 

ผลการศึกษาพบวา 
1. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูดานการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการคิด  มี 

กระบวนการพัฒนา  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การสรางศรัทธา  เปนจุดเริ่มตนสําคัญที่นําไปสูผลสําเร็จ 
บนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  การยอมรับฟงปญหาและรวมแกปญหาอยาง 
จริงใจ  พัฒนาความรูดานทักษะการคิดของครูกลุมยอย  (จํานวน 4 คน หรือครูผูนํา) ดวยเทคนิค 
พาคิด  พาทํา  2)  การขยายเครือขายโดยใชเทคนิคการเรียนรูจากผลงานของครูกลุมยอย  โดยใช 
ระบบการชวยเหลือดวยกระบวนการกลุม  อันมีครูผูนําและผูพัฒนาหรือศึกษานิเทศก  รวมพาคิด 
พาทํา  3) การสรางความม่ันใจ โดยใชหลักการใหผลยอนกลับรับรูขอผิดพลาดดวยตนเอง  เทคนิค 
ที่ใชคือการกระตุนดวยคําถามเพื่อใหเกิดความกระจาง  ใชทักษะมนุษยสัมพันธ  การสังเกต 
ประเมินสถานการณ  สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ใหครูพิจารณาทางเลือกและตัดสินใจ ปรับปรุง 
งานของตนเอง   และวิเคราะหผลงานตนเองดวยทักษะการคิดอยางเปนระบบ  4)  การสรางความ 
ภาคภูมิใจ  โดยรวมวางแผนกับครู  และผูบริหาร  เผยแพรผลงาน ขยายผลใหแกครูอ่ืน ๆ ทั้งภายใน 
ภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงมีผลใหครูมีความภาคภูมิใจ  และมีความเขาใจที่ลึกซ้ึงมากขึ้น   และจัดแหลง 
เผยแพรผลงานของครู



2.  ครูมีความรูความเขาใจเรื่องทักษะการคิด สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ 
ที่ระดับ  .05  ซ่ึงสาระหลักประกอบดวย  เปาหมายของการเรียนรู  เทคนิคกิจกรรมการเรียนรูที่ 
สงเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง  การวัดผลและประเมินผลโดยกําหนดมิติ 
คุณภาพการคิด 

3.  ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกกิจกรรมทักษะการคิด 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.83  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.41  และเรื่องที่ครูปฏิบัติไดสูงสุด 
ไดแก  การนําเขาสูบทเรียน  การวัดประเมินผลโดยกําหนดมิติคุณภาพการคิดครอบคลุมทุกดาน 
ดานขอมูล  แบบแผนการคิด  ประโยชน  คุณคาทางสังคมและอ่ืน ๆ  ที่สอดคลองกับเปาหมาย 
เทคนิคที่ใชมีหลากหลาย  ไดแก  การใชส่ือ  สถานการณ  ส่ือภาพ เคล่ือนไหว   กระตุนดวยคําถาม 
ในระดับตาง ๆ Mind  mapping  หมวก 6 ใบ  และโครงงาน  โดยจัดกิจกรรมทั้งรายกลุมและรายบุคคล 

4.  ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู 
เรื่องทักษะการคิด  พบวาภาพรวมความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา 
คุณภาพครูดานการจัดการเรียนรูเรื่องทักษะการคิด  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  4.17  คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.42  ความคิดเห็นระดับสูงสุด ไดแก  การสรางความศรัทธา  การขยายผล  การสราง 
ความมั่นใจ  การสรางความภาคภูมิใจ  ตามลําดับ  สวนรายละเอียด พบวารายการที่มีความคิดเห็นดวย 
มากที่สุด  ไดแก  ครูสามารถถายโยงประสบการณ  บรรยากาศการเรียนรู  การตั้งคําถามและให 
แรงเสริมไปใชในกิจกรรม   การเรียนรูจากการแลกเปล่ียนแบบกลุมครูผูปฏิบัติเปนบรรยากาศ 
การเรียนรูแบบกัลยาณมิตรที่สงเสริม  ใหเกิดความคิดสรางสรรคและกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรูผลการปฏิบัติจริง  ชวยใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปปรับปรุงการวางแผนการจัด 
การเรียนรูใหสอดคลองตามเปาหมาย 

5.  นักเรียนทกุชวงชัน้มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกทกัษะ 
การคดิของครู  ภาพรวมอยูระดับมาก  คาเฉล่ีย  4.07  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.60  ชวงชั้นที่พึงพอใจ 
มากที่สุด ไดแก  ชวงชั้นที่ 1  รองลงไปพึงพอใจในระดับดี  คือ ชวงชั้นที่ 2  3  และ 4  ตามลําดับ 
โดยรายการที่นกัเรียนพึงพอใจมาก  คือ  ครูบอกแนวทางการใหคะแนนพรอมเกณฑใหนักเรียนเห็น 
เปาหมาย  ครูใหเวลานกัเรียนคิด  แรงเสริมในทางบวก  และ สอดแทรกทักษะการคิดโดยใชส่ือ 
หลากหลายที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู 

6.  นักเรียนมีทักษะการคิด  3  ระดับ  โดยพิจารณาจากชิ้นงานของนักเรียน  ไดแก 
ระดับคุณภาพนอย  คือ ชิ้นงานมีเฉพาะปริมาณขอมูลทางกายภาพ   ไมขยายรายละเอียด  สวน 
ระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น  คือมีขอมูลทางกายภาพเชื่อมโยงขยายรายละเอียดบาง  และระดับคุณภาพ 
การคิดที่สูงสุด  คือ  ขอมูลมีทั้งปริมาณและคุณภาพ  จัดกลุมเชื่อมโยงภายในกลุม  ระหวางกลุม 
อธิบายรายละเอียด   แสดงเหตุผลชัดเจน  หรือ  ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และ 
ออกแบบแปลกใหม



ขอเสนอแนะ
การนําผลไปใชเพื่อการปฏิบัติของครู 
1.  ครูควรวางแผนออกแบบการเรียนรู โดยเริ่มจากการวิเคราะหมาตรฐานการ 

เรียนรู 
และพิจารณาทักษะการคิดที่เกี่ยวของ   กําหนดผลงานนักเรียนและแนวทางการใหคะแนนทีม่ี 
ดานคุณภาพการคิดใหชัดเจนสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และกําหนดกิจกรรมการ 
เรียนรูซ่ึงสามารถตรวจสอบความสัมพันธกับผลงานนักเรียนได  กอนนําไปจัดการเรียนการ 
สอนจริง 

2.  ครูควรศึกษาทําความเขาใจ ความหมาย  คุณภาพทักษะการคิดแตละประเภท 
เพื่อเปนหลักการในการกําหนดมิติคุณภาพการคิดระดับตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ 

3.  ครูควรศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลักการ ทฤษฎี   และจัด 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดนักเรียนในชั้นเรียนตามข้ันตอน 

4.  ครูควรจดบันทึกผลการตรวจคุณภาพการคิดของนักเรียนเพื่อศึกษา 
ความสามารถในการคิดของนักเรียนรายบุคคลและนําไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้นราย 
กลุมหรือรายบุคคล 

5.  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู 
ตามความสนใจ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาฝกทักษะการคิดในระดับสูงอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  ครูควรเตรียมขอมูลที่มีความงายหรือยาก  กิจกรรมการฝกคิด  โดยใชสื่อที่ 
นาสนใจ  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  มีประโยชนตอการดํารงชีวิตตอตนเองและสังคม 
ทาทายดวยคําถามที่นักเรียนสามารถใชความพยามในการคิดได 

การนําผลไปใชเพื่อการปฏิบัติของโรงเรียน 
1.  โรงเรียนควรนํากระบวนการพัฒนาครู   มาจัดเปนระบบการนิเทศภายในโดย 

คัดเลือกครูนักคิด  มีลักษณะมุงมั่น  ใจกวาง  อุทิศตน เพื่อสวนรวม  เปนผูนําในการปฏิบัติ 
จะชวยใหครูอื่น ๆ  มีความศรัทธา  ไววางใจ  และรวมมือกันสรางความเขมแข็งภายใน 
โรงเรียน 

2.  การนิเทศในขั้นการเรียนรูของครูระยะแรก  ควรจัดสื่อที่ชวยใหครูมีกรอบ 
ระบบความคิดแบบเชื่อมโยงจะทําใหครูมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ



3.  ผูบริหารทีมงานวิชาการ ควรมีการวางแผนพัฒนาครูตอเนื่อง และจัดกิจกรรม 
ใหครูมีความภาคภูมิใจจากผลการปฏิบัติ  รวมทั้งประชาสัมพันธความสําเร็จ 

4.  ผูบริหารและผูรวมนิเทศ  ควรเปนผูที่มีจิตวิทยา เขาใจครู แสดงพฤติกรรมให 
เกียรติทั้งวาจาและทาทาง  จะทําใหครูกลาเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาครั้งตอไป 
1.  ควรศึกษาการพัฒนาครูโดยใชรูปแบบอื่น ๆ เฉพาะกลุมสาระการเรียนรู 
2.  ควรศึกษาการพัฒนานวัตกรรมแบบอื่น ๆ ที่มผีลตอความสามารถในการคิด 
3.  ควรศึกษาระยะเวลาที่สงผลตอความคงทนในการเรียนรูของครูในชวงอายุ 

ตาง ๆ


