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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด
หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการศึกษา
ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียน 2) การสร้าง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) และ 3) การนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ไปใช้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 3 คน รวม
ทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  5 
ขั้นตอน มีกระบวนการดังนี้ 1) สำรวจความต้องการและกำหนดจุดมุ่งหมาย โดยกำหนดทักษะ
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ด้านการคิดขั้นสูงเป็นทักษะสำคัญจำเป็น 2) การเลือกเนื้อหา เลือกเนื้อหาให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการและจุดมุ่งหมาย 3) การจัดลำดับเนื้อหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดลำดับเนื้อหาโดยออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหารอบตัว หาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริง 4) ทิศทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน              
การจัดการเรียนรู้แบบเปิด โดยบูรณาการหลักการสอนของโสเครติส และแนวคิดสะเต็มศึกษา 
และ 5) การวัดผลประเมินผล วัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียน และการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดข้ันสูงไปใช้ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดขั้นสูงเพิ่มข้ึน 
คำสำคัญ: แนวทางการจัดการเรียนรู้, หลักสูตรฐานสมรรถนะ, ทักษะด้านการคิดขั้นสูง 
 
Abstract  
 The research has its objectives as to creating guidelines for learning 
management on curriculum of competency base on conceptual to develop of 
higher order thinking skill in school of upper secondary school. This research is 
qualitative research with 3 steps. 1) to synthesis of educational development 
concepts on curriculum of competency base on conceptual to develop of higher 
order thinking skill in school of upper secondary school. 2) to creating guidelines 
for learning management on curriculum of competency base on conceptual to 
develop of higher order thinking skill in school of upper secondary school by the 
process Of focus on group following PAOR circuit for three times. 3) Implementing 
a learning management approach based on the competency - based curriculum 
concept and the key information are the director, the head of academic section 
and three teachers by the total are 5 persons with purposive sampling . The 
conclusions showed that. The process of the way of study on develop the 
teaching on curriculum of competency base on conceptual to develop of higher 
order thinking skill in school of upper secondary school of Sabayoi Witya school 
are 1) survey the needs by specify of the propose of Develop of Higher Order 
Thinking Skills in schools of Upper Secondary Students of Sabayoi Witya School. 
2. To choose the materials are consistent with the needs and the objective to 
be able to integration of learning to real life 3. To order materials and learning 
experiences by order materials to design the learning from round problem with 
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finding the case and the way to creative to solve problems with based learning 
to action by integration of learning to real life. 4.A direction of learning 
management and the activities of learning to develop of higher order thinking 
skills of upper secondary student include problem base learning and open 
approach to integration with Socrates learning and integration to STEM education. 
5. The measurement and evaluation are measure and evaluate the learner based 
on real condition and evaluate the learner from work piece. There is an 
evaluation for the learner progress and to give the chance for the learner to self 
evaluation and take the way of the curriculum of competency based on 
conceptual .To develop of higher order thinking skills of student to result of the 
student in school of upper secondary school of Sabayoi witaya to increase of 
higher order thinking skills. 
Keywords: Guidelines of learning, the curriculum of competency, higher order 
thinking skills. 
 
บทนำ 
 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) เป็นความ
มุ่งหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์           
ในการพัฒนาการศึกษาโดยกล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพคนในยุทธศาสตร์ที่ 2 ไว้ว่า การผลิตและ
พัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจะต้องสร้างกำลังคนใหม้ี
ทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standart base curriculum) ที ่ส ืบเนื ่องมาจากเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545          
ได้มุ ่งเน้นให้กระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2562) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า “การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื ่อป้องกันการแก้ปัญหา” กระทรวงศึกษาธิการได้ พัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ ้น ทั้งด้าน
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เป้าหมายของหลักสูตร และกระบวนการนำหลักสูตรไปปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดย
กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู ้เร ียนไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื ่อสาร            
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีว ิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competenc Based Competence) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับความสามารถใน
การปฏิบัติของผู้เรียน มากกว่าการคาดหวังให้ผู้เรียนรู้ในหลักการ  
 หลักสูตรฐานสมรรถนะกำหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุไว้
เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ จากนั้นวางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุแต่ละจุดประสงค์และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียน
ก่อนที่จะผ่านไปเรียนจุดประสงค์ถัดไป (Kenya Institute of Curriculum Development, 
2017) 
  ในสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์การยุคใหม่
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เนื่องจากองค์กรใดมีบุคลากรที่มี
คุณภาพก็สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จและนำพาองค์กรไปสู ่เป ้าหมายได้ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลัง
เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติให้มีสมรรถนะหลัก
ที่จำเป็น ซึ่งความสามารถทางด้านการคิดเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากความสามารถในการ
คิดเป็นพื ้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2544 (ก)) อีกทั้ง สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้กำหนดให้ สมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงเป็นสมรรถนะสำคัญตาม
แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2562) 
 การพัฒนาการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ ่งแนวคิดที ่จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดขั ้นสูง ได้แก่             
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้เป็นองค์รวม เน้นการปฏิบัติจริง เรี ยนรู้อย่างมีความหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2549) 
 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาเป็นโรงเรียนของรัฐที่จัดการเรียนการสอนโดยอิงตามตัวชี้วัด
ของรายวิชา มุ่งสอนให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของรายวิชา เน้นให้นักเรียนได้รับ
เนื้อหาที่ครบถ้วน วัดประเมินผลโดยการสอบวัดความรู้มากกว่าทักษะ นักเรียนในปัจจุบันเกิด
ปัญหาเรื่องสมาธิสั้น ไม่สามารถจับอยู่กับเรื่องราวอะไรได้นาน ๆ เสพสิ่งต่าง ๆ แบบฉาบฉวย      
ไม่สามารถที่จะใช้เวลาคิดวิเคราะห์แยกแยะ โรงเรียนจึงควรพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ
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สำคัญในการดำรงชีวิตซึ่งสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้นักเรียน
พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป  
 ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้า
ย้อยวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้  
 1. การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 ผู ้ว ิจ ัยศึกษานโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ         
โดยดำเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงตาม
แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรรถนะ จากวารสาร งานวิจัยและแนวคิดของนักวิชาการ 
   1.2 ศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนจากวารสาร งานวิจัย และแนวคิดของนักวิชาการ 
  1.3 สังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยนำแนวคิด
ของนักวิชาการมาสรุป สังเคราะห์และกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการ
คิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ในรายวิชาฟิสิกส์  
วิชาเคมีและวิชาชีววิทยา  
 2. การสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 การสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาการ
คิดข้ันสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  2.1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ
พัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียน 
  2.2 สนทนากลุ ่มระหว่างผู ้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและ
ครูผู ้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและวิชาชีววิทยา เรื ่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพื่อให้ได้มาถึงความคิดเห็น ความเชื่อ หรือแนวคิด โดยคำถาม
จะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุย
และแสดงความเห ็นได ้อย ่างอ ิสระระหว ่างผ ู ้ ร ่ วมว ิจ ัยหร ือผ ู ้ เ ข ้ าร ่วมด ้วยก ันเอง                        
โดยในขณะเดียวกันผู้ทำวิจัยทำการจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น (เก็จกนก เอ้ือวงศ์ และพิชิต 
ฤทธิ์จรูญ, 2556) จากนั้นสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่ง
พัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา โดยครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและวิชาชีววิทยาออกแบบหน่วย
การจัดการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้มีสมรรถนะด้านการคิดข้ันสูง จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนละ 3 คาบ รวม 15 คาบ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ
โรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนที่ร่วมทำการวิจัยในครั้งนี้ และปรับแก้ตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.3 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากรอบการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
ตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้กับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
  2.4 ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการประชุมสนทนากลุ่ม
ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน ซึ่งปรับแก้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูง จากกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)  
 3. การนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ 
 ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสตูร
ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไปใช้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  3.1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วมวิจัยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ไปทดลองใช้และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ โดยบันทึกครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  3.2 ครูผู ้สอนปรับแก้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนตามผลจากการทดลอง ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  
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 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนปรับแก้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยใช้กระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) 
 2. ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคดิขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้จากการพัฒนาครั้งที่ 1 
 3. ครูผู ้สอนที่เข้าร่วมการวิจัยในครั ้งนี้ นำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ได้จากการพัฒนาครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
 4. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมวิจัยบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ โดยบันทึกครอบคลุมประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 5. ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนปรับแก้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยใช้กระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) จนกระท้ังครบทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา           
ที่ได้จากการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามวงจร PAOR จำนวน 5 รอบต่อรายวิชา 
 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพื่อให้ได้กรณีที่เหมาะสมกับความต้องการและจุดหมายของการศึกษา (ชาย โพธิสิตา, 2550) 
เพราะต้องการสะท้อนความจริงให้มากที่สุด ซึ่งไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม แต่เป็นผู้ที่มีข้อมูล
ที่ทันสมัย และใช้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมากกว่า 1 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย (สุภางค์ จันทวา
นิช, 2552) โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวนทั้งสิ้น 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คนและ
ครูผู้สอน จำนวน 3 คน จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
จากเนื ้อหา (Content Analysis) มีขั ้นตอนการดำเนินงานตามลำดับการวิเคราะห์เนื้อหา        
โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เน้นการหาประเด็น
ใจความสำคัญ มาจัดระเบียบการบรรยายเนื้อหาของข้อความหรือถ้อยคำจากการสัมภาษณ์
และเอกสารอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทั้งหมดมาเขียนในรูปแบบความเรียงแบบพรรณนา
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ศึกษาหรือข้อมูลที่เก็บจาก
การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการตามหลักการของการวิจัย โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องกันจาก
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แหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีทั้งการเก็บข้อมูลโดยการศึกษา
เอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ดังนี้  
 1. การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ           
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียน 
 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนา
ทักษะการคิดขั ้นสูงของนักเรียน โดยนำแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สังเคราะห์เป็น
แนวคิดการจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั ้นสูง (Higher Order Thinking)             
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้เป็นแบบองค์รวม ฝึก
ปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้อย่างมีความหมายและตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
ประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปแบบ Radar Graph 
รูปแบบ 360 องศา Reflection  
 2. การสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียน โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
 การสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน ดำเนินการโดย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและ
ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการวิจัยร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียน จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและปรับแก้ตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ผลวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อธิบายได้ ดังนี ้ ทักษะที ่ต ้องการให้เกิดกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายคือทักษะการคิดขั้นสูง โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ต้องการให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย
ครั้งนี้จัดการเรียนการสอนโดยใช้เนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาเคมี เรื่อง   
กรด - เบส และวิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกาย โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
องค์รวม จากปัญหาไปสู่ที่มาหรือสาเหตุ เรียนรู้จากปัญหารอบตัว เน้นการปฏิบัติจริง จัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง วิธีการที่นำมาใช้จัดการเรียนรู้ ได้แก่ PBL, Open 
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approach, Socrates teaching, STEM education มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
ประเมินจากการปฏิบัติจริงและประเมินเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน  
 3. การนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียนไปใช้ 
 จากผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ รายวิชาเคมีและรายวิชาชีววิทยา ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื ่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั ้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ขั้นตอนถัดไปเป็นการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในรายวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา จากนั้นครูผู้สอนบันทึกผลจากการจัดการเรียนรู้   
แต่ละครั้งและร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.1 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการเร ียนรู ้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 1 เมื่อนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนผลวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
หรือตั้งคำถามจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับมายังผู้สอนและเพ่ือนใน
กลุ่ม ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม นำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบหรือสร้างความรู้
ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้ ครูผู้สอนพบปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนไม่เหมาะกับตั วชี้วัดที่เป็น  
การคำนวณในวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมี เนื่องจากนักเรียนใช้เวลาในการคำนวณนาน แนวทางใน
การพัฒนาครั้งต่อไปจากกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) คือครูผู้สอนที่เข้าร่วมการ
วิจัยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ในตัวชี้วัดที่มีการคำนวณ  
  3.2 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการเร ียนรู ้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 2 เมื่อนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียนผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีอิสระในการคิด 
และสามารถหาคำตอบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย นักเรียนสามารถอภิปรายวิธีการคิดของ
ตนเองได้ ครูผู้สอนพบปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ นักเรียนบางกลุ่มโต้ตอบใน
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ชั้นเรียนน้อย ไม่สามารถประเมินได้ว่านักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้น แนวทางในการ
พัฒนาครั้งต่อไป คือ บูรณาการหลัก socrates teaching กับการจัดการเรียนการรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเปิด โดยการตั ้งคำถามกระตุ ้นให้นักเรียนคิด          
ใช้คำถามเพื่อดึงความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด
เชิงวิจารณญาณเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดเป็นของตนเอง โดยการมอบความรับผิดชอบให้แก่ผู ้เร ียนในการค้นหาคำตอบ          
โดยผู้สอนเป็นผู้ใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ทำความเข้าใจจนได้ความรู้ หรือทำให้ผู้เรียนรู้จัก
การตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้คำตอบ 
  3.3 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้ายอ้ย
วิทยา ครั้งที่ 3 เมื่อนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
ครั ้งที ่ 3 ไปทดลองกับนักเรียนผลวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหา มีทักษะคิด               
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูผู้สอนพบปัญหาระหว่างการจัดการ
เรียน  การสอน ดังนี้ นักเรียนยังขาดทักษะการคิดเชื่อมโยง นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหา            
ที่ซับซ้อนได้ และนักเรียนมีความยึดติดกับองค์ความรู้ในแต่ละวิชา แนวทางในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป คือ บูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาและหลัก socrates teaching กับการจัดการเรียน
การรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้  
  3.4 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการเร ียนรู ้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 4 เมื่อนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ครั้งที่ 4 ไปทดลองกับนักเรียนผลวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถคิด
เช ื ่อมโยงเนื ้อหาวิชาต่าง ๆ นักเร ียนได้ลงมือปฏิบัต ิจริง สามารถเชื ่อมโดยความรู ้กับ
ชีวิตประจำวันได้ นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการคิ ด
ริเริ่มสร้างสรรค์  
 สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา  
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สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา 
ทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สำรวจความต้องการและกำหนดจุดมุ่งหมาย  
 กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะการคิดขั้นสูง โดยมีทักษะในการ
คิดออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถสะท้อนคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการการทำงานบนพื้นฐานของความเป็นจริง นักเรียนมี
ทักษะการรคิดดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 2. การเลือกเนื้อหา 
 เลือกเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ควรเลือกเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียนเพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ การวิจัยครั้งนี้เลือกเนื้อหาในสาระการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ ้น 3 หน่วยการเรียนรู ้ โดยวิชาฟิสิกส์ เรื ่องการเคลื ่อนที ่ วิชาเคมี           
เรื่อง กรดเบส และวิชาชีววิทยา เรื่องการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ซึ่งเป็นเนื้อหาใกล้ตัว
ผู้เรียนและสมารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียนรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
 
 
 

จัดการเรียนรูแ้บบองค์รวม จากปัญหาไปสู่ที่มาหรอืสาเหต ุเรยีนรู้จากปัญหา
รอบตัว เนน้การปฏิบัติจรงิ จัดการเรยีนรู้แบบูรณาการ เชือ่มโยงกับชีวิตจริง  

 

PBL  
 ทิศทางการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ บูรณาการแนวคิดสะ
เต็มศึกษา 

บูรณาการหลัก Socrates 
teaching 

สำรวจความตอ้งการและ
กำหนดจุดมุ่งหมาย 

การเลือกเนื้อหา 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายมีทกัษะดา้นการคิดขัน้สูง มทีักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

 

สอดคล้องกับความต้องการ เนือ้หาใกล้ตวั เช่น วิชาฟิสกิส์ เรือ่ง การเคลื่อนที่ 
วิชาเคมี เรือ่ง กรดเบส วิชาชีววิทยา เรือ่ง การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 

 

ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากการปฏิบัติจริง ประเมินเพื่อพัฒนา
ความก้าวหนา้ของผู้เรียน 

 
การวัดผลประเมินผล 

Open approach 
 

การจัดลำดับเนื้อหาและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
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 3. การจัดลำดับเนื้อหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหารอบตัว หาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 4. ทิศทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base 
learning) การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) โดยบูรณาการหลักการสอนของ         
โสเครติส (Socrates teaching) และบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) 
 5. การวัดผลประเมินผล 
 วัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ประเมินผู้เรียนจากการปฏิบัติจริง ตลอดจน
ประเมินผู้เรียนจากชิ้นงาน เป็นการประเมินเพ่ือวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้
ผู ้เรียนได้ประเมินตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ Radar Graph รูปแบบ 360 องศา 
Reflection  
 
อภิปรายผล  
 แนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อย
วิทยา  
 1. สำรวจความต้องการและกำหนดจุดมุ่งหมาย  
 ทักษะสำคัญจำเป็นที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ 
ทักษะการคิดขั้นสูง โดยต้องการให้นักเรียนมีทักษะในการคิดออกแบบกระบวนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ สามารถสะท้อนคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนใช้ความคิดอย่ าง
สร้างสรรค์ในการการทำงานบนพื้นฐานของความเป็นจริง นักเรียนมีทักษะการรคิดดอย่างมี
ว ิจารณญาณ ทักษะการแก้ป ัญหาและทักษะการคิดร ิเร ิ ่มสร ้างสรรค์ สอดคล้องกับ                  
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัด
ทักษะการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของสถานศึกษา ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
นโยบายในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล รวมถึง สิ่งจำเป็นที่ควรมีให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กำกับ 
ติดตาม เพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงพัฒนา  (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย , 
2558) และทิศนา แขมมณี ได้กล่าวว่า ความสามารถทางด้านการคิดเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ 
เนื่องจากความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 
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2544 (ข)) อีกท้ัง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กำหนดให้ สมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง
เป็นสมรรถนะสำคัญตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ ้นกับผู ้เร ียน             
จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่า การสำรวจความต้องการและกำหนดจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอน
สำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนและเป็นที่มาของการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
คิดข้ันสูงของนักเรียน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 
 2. การเลือกเนื้อหา 
 การเลือกเนื ้อหาต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการและจุดมุ ่งหมาย เพื ่อให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ควรเลือกเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียนเพ่ือให้สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ การวิจัยครั้งนี้ เลือกเนื้อหาในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาเคมี 
เรื่องกรดเบส และวิชาชีววิทยา เรื่องการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ซึ่งเป็นเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียน
และสมารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
สุจิตรา ปทุมลังการ์ ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเป็นการเชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหา จากทัศนะดังกล่ าว จะเห็นได้ว่า   
การเลือกเนื้อหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจะทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนได้ง่ายขึ้น และการเลือกเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยง
กับชีวิตจริงได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ (สุจิตรา ปทุมลังการ์, 2552) 
 3. การจัดลำดับเนื้อหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม โดยออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหา
รอบตัว ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถหาสาเหตุและแนว
ทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับสุจิตรา ปทุมลังการ์ ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะเป็นการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับประสบการณ์ใหม่ 
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจากสถานการณ์ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการคิดและ
แก้ปัญหา (สุจิตรา ปทุมลังการ์, 2552) และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม เรียนรู้
แบบบูรณาการ เน้นการปฏิบัติจริง มุ่งให้นักเรียนมีจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง ตอบสนอง
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ความแตกต่างรายบุคคล (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549)มีการกำหนดผลการ
เรียนรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้ (สุจิตรา ปทุมลังการ์, 2552) เขียนจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมให้ผู ้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤ๖กรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ             
เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนแสดงความคิดดเห็น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) 
ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมองว่า การจัดลำดับเนื้อหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
สำคัญ ที่จะนำมาซึ่งการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้   
นั่นคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ดังกล่าวมีแนวทาง ดังนี้ การเรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตจริง 
ผู้เรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 4. ทิศทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base 
learning) การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) โดยบูรณาการหลักการสอนของ          
โสเครติส (Socrates teaching) และบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) 
สอดคล้องกับ Tejima ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาปลายเปิดช่วยดึง
เอากระบวนการคิดของนักเรียนออกมา ทำให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละ
คน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการให้เหตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ในระดับสูงเกิดสมรรถนะฝังลึกท่ีจะเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องและเงื่อนไขที่
ตนยังไม่เคยรู ้จ ักได้ด้วยตนเอง (Tejima, K., 1997) ซึ ่งจะทำให้ผู ้เร ียนเกิดอุปนิสัยและ
ความสามารถในการคิด (วิจารณ์ พานิช, 2557) และ (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2559) กล่าวว่าการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากย์(Critical Thinking) การคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Thinking) การคิด
สังเคราะห์ (Synthetic Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และนำไปสู่การคิด
แก้ปัญหา (Problem Solving Thinking) ที่มีประสิทธิผลและการจัดการเรียนรู ้จะต้องตั้ง
คำถามกระตุ้นผู้เรียนเพ่ือให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงแก่ผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดของโสเครติส 
โดยการสอนแบบโสเครตีส (Socratic teaching) หรือ วิธีการสอนแบบโสเครตีส (Socratic 
method of teaching) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการสืบค้นร่วมกัน
โดยการสนทนาและมีการใช้คำถามแบบต่อเนื่องเป็นเครื่องมือสำคัญเพ่ือให้เข้าถึงความจริง การ
สอนแบบนี้ใช้คำถามเพื่อดึงความรู ้ในตัวผู ้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด ปลุกเร้าให้เกิด
ความคิดเชิงวิจารณญาณเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่ช่วยให้
ผู ้เรียนเกิดความคิดเป็นของตนเอง จากทัศนะดังกล่าว ผู ้ว ิจัยเล็งเห็นว่า ทิศทางการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงคือการจัดการเรียนการ
รสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบเปิด โดยบูรณาการการสอนของโส
เครติสในการตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง และบูรณาการแนวคิดสะ
เต็มศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ได้  
 5. การวัดผลประเมินผล 
 วัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ประเมินผู้เรียนจากการปฏิบัติจริง ตลอดจน
ประเมินผู้เรียนจากชิ้นงาน เป็นการประเมินเพ่ือวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง สอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิช ที่กล่าวว่า ควรใช้การประเมินที่ใชผ้ล
การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Performance - Based Assessment) ซึ ่งการวัดและประเมินผล
สมรรถนะของผู ้เรียนมีความจำเป็นในการพิจารณาว่าผู ้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์สมรรถนะที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ต่างกันไป (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2546) โดยการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีในการวัดผลมีวัตถุประสงค์
เพื ่อให้ผู ้เร ียนเรียนรู ้และมีความมั ่นใจในการการประเมินตนเองและผู ้เรียนอื ่น ( Self - 
Assessment และ Peer - Assessment) เพื่อความเข้าใจในสมรรถนะของตนได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
อีกทั้งสามารถกำหนดแนวในการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้จึง
ไม่ใช่เพียงแต่การให้คุณค่าของผลสัมฤทธิ์เท่านั้นแต่เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปสู่การเกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งตามโมเดลการเรียนรู้ส่วนบุคคล  จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะเป็นการวัดที่ประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน วัดผลตามสภาพจริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองและควรใช้การประเมินที่
ใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นฐาน 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื ่อพัฒนาทักษะ           
ด้านการคิดขั ้นสูงของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา        
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba มีกระบวนการดังนี้ 1) สำรวจความต้องการและ
กำหนดจุดมุ่งหมาย โดยกำหนดทักษะด้านการคิดขั้นสูงเป็นทักษะสำคัญจำเป็นที่จะต้องพัฒนา
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) การเลือกเนื้อหา จะต้องเลือกเนื้อหาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการและจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุผลตามที่
กำหนดไว้ ควรเลือกเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยง
กับชีวิตจริงได้ 3) การจัดลำดับเนื ้อหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ จัดลำดับเนื ้อหา             
โดยออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหารอบตัว หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้น
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อย่างสร้างสรรค์ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง          
4) ทิศทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem base learning) การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) 
โดยบูรณาการหลักการสอนของโสเกรติส (Socrates teaching) และบูรณาการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM education) และ 5) การวัดผลประเมินผล วัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
จากการปฏิบัติจริงและชิ้นงาน เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ประเมินตนเอง และการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนไปใช้ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยามีพัฒนาการด้านการคิดขั้นสูงเพ่ิมขึ้น ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ใน 2 ประเด็นหลักคือการนำผลวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที ่มี
บริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนที่ใช้เป็นกรณีศึกษา สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้และสถานศึกษาสามารถ
นำขั้นตอนการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนางานบริหารวิชาการของสถานศึกษาได้ 
ประเด็นถัดมาคือข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลของการใช้แนวทางการ
จัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดขั ้นสูงของ
นักเรียนด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย และควรมีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่ องและเก็บ
ผลการวิจัยหลายๆครั้ง 
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