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จากแนวคิดและความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
โดยสนใจว่ากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจะมีขั้นตอนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไร จากเหตุผลดังกล่าว  คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยในการสังเคราะห์กระบวนการคิดเชิงระบบขึ้น ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ค านึงถึงปัญหา สภาพบริบท และความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน รวมทั้งมีขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือสามารถน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป
ขยายผลในการสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อว่าการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน
การคิดตามล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้ว จะสามารถฝึกและพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าไปศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จะท าให้นักเรียนพัฒนาไปได้ในทิศทางที่ต้องการ ถูกต้อง รวดเร็วขึ้นและพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามโมเดลที่สังเคราะห์ขึ้น 

 ขอบเขตของการวจิัย 

กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่เรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทั้งสิ้น 200 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1) โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2) กระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนที่เรียนตามการสังเคราะห์โมเดลการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง

ระบบของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 วธิีการวิจัย 

1) การพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย
ด าเนินการดังนี้ 

1.1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ 
1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.3 พัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ โดยใช้การวิจัยแล้วน าไปใช้ปรับปรุงและสังเคราะห์เป็น

โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ 
2) ศึกษากระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียน หลังจากการพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิด

เชิงระบบโดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่มีการประสานร่วมแนวคิดส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ  และ
แหล่งการเรียนรู้ น ามาปรับปรุงและสังเคราะห์เป็นโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนจริง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิง
ระบบของนักเรียน การศึกษากระบวนการคิดเชิงระบบดังกล่าว ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์มาถอดโปรโตคอล (Protocol) และวิเคราะห์
โดยอาศัยพ้ืนฐานการสร้างความรู้ในลักษณะของความรู้ Procedural knowledge ที่เป็นกระบวนการ วิธีการด าเนินงานที่เป็นล าดับ
ขั้นของการท างานหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ (Merrienboer, 1997) 

 ผลการวจิัย 

จากการประมวลและศึกษาเอกสารงานวิจัย สามารถสรุปขั้นตอนของโมเดลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิง
ระบบของผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้เกิดปัญหา/ให้สถานการณ์ (ขัดแย้งปัญญา) 
ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหาและแสวงหาข้อมูลหรือจัดระเบียบปัญหา (แสวงหาข้อมูล) 
ขั้นที ่3 ขั้นพัฒนาความคิด (เพ่ิมพูนวงจร) โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนใช้ความคิดด้วยตนเองตามสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่มี 
ขั้นที่ 4 สื่อสารและปรับปรุงการคิด (สัญจรความคิด) มีการด าเนินกิจกรรมตามล าดับดังนี้ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นวางแผนการน าเสนอผลการคิดของกลุ่ม (เสนอความคิดกลุ่มใหญ่)   
ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลการคิด (เปิดใจร่วมกัน)  
ขั้นที่ 7 ขั้นอภิปรายผลการคิด (สร้างสรรค์วิสัยทัศน์) 
ขั้นที่ 8 ขั้นประเมินกระบวนการคิด (สะท้อนกลับกระบวนการ) 

 อภิปรายผล 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้เกิดปัญหา/ให้สถานการณ์ (ขัดแย้งปัญญา) ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาข้อโต้แย้งปัญหา ที่เป็น
ค าถามท าไมจึงเกิดเช่นนั้น ควรเป็นปัญหาปลายเปิดที่มีค าตอบได้หลากหลายหรือแก้ปัญหาได้หลายวิธี เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นกระตุ้นให้
ผู้เรียนท าความเข้าใจกับปัญหาที่ก าหนด  

ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหาและแสวงหาข้อมูลหรือขั้นจัดระเบียบปัญหา (แสวงหาข้อมูล) มุ่งที่จะท าความเข้าใจว่า
ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรบ้าง อะไรที่ควรจะเป็นองค์ความรู้หรือหลักการที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษาในขั้นตอนนี้คือการระดม
สมองซึ่งถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมจะท าให้มีมุมมองที่หลากหลาย โดยลักษณะของการท าความเข้าใจกับปัญหา อาจใช้การสนทนา
อภิปรายกับผู้ที่เคยสัมผัสกับปัญหานั้นๆ มาก่อน  

ขั้นที ่3 ขั้นพัฒนาความคิด (เพ่ิมพูนวงจร)โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนใช้ความคิดด้วยตนเองตามสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่มี 
ขั้นที่ 4 สื่อสารและปรับปรุงการคิด (สัญจรความคิด) เป็นการน าเสนอผลการคิดของผู้เรียนแต่ละคนต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย 

การฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย เป็นการฝึกกิจกรรมการคิดโดยให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างาน  ให้ผู้เรียนบอกผลที่ได้จากการคิดของตนแก่
สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เปรียบเทียบผลการคิดของตนกับผู้อ่ืน รวมทั้งได้ฝึกการหา
เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของบุคคลและกลุ่มย่อย  

ขั้นที่ 5 ขั้นวางแผนการน าเสนอผลการคิดของกลุ่ม (เสนอความคิดกลุ่มใหญ่) สมาชิกภายในกลุ่มย่อยจะน าเสนอแนวคิดแต่ละ
คนเข้าปรึกษา ท าความเข้าใจร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและช่วยกันเลือกวิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งช่วยกันวางแผนการน าเสนอ
ผลการคิดต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้และแสดงเหตุผลประกอบเป็นการฝึก การสื่อสารความคิดตามผล
การศึกษาที่จะต้องได้รับการฝึกฝนด้วยประการหนึ่ง 

ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลการคิด (เปิดใจร่วมกัน) ขั้นตอนนี้เป็นการฝึกฝนการน าเสนอ (Presentation) ข้อสรุปผลการคิดของ
กลุ่ม ผู้น าเสนอและสมาชิกในกลุ่มจะต้องท าการสื่อสารทางความคิดให้สมาชิกในกลุ่มทั้งหมดได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน ใน
การน าเสนอความคิดดังกล่าว ผู้น าเสนอจะต้องพิจารณาเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่น าเสนอและสถานการณ์ 

ขั้นที่ 7 ขั้นอภิปรายผลการคิด (สร้างสรรค์วิสัยทัศน์) ขั้นตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) เกิดการเรียนรู้วิธีคิดและวิสัยทัศน์ของแต่ละกลุ่มว่ามีกลยุทธ์ในการคิดอย่างไร มีการ
วิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกัน กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดโครงสร้างความคิดของตนเองใหม่ (Accommodation) เปรียบเทียบผล
การคิดของตนและของกลุ่มย่อยกับกลุ่มอ่ืนว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกัน  

ขั้นที่ 8 ขั้นประเมินกระบวนการคิด (สะท้อนกลับกระบวนการ) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะประเมิน กระบวนการคิดและ
คุณภาพการคิด โดยพิจารณาจากร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือพิจารณาว่าการคิดของผู้เรียนแต่ละคนมีกระบวนการคิดเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
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 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ในการพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบของผู้เรียน ผู้สังเคราะห์ควรศึกษาจิตวิทยาของ
เด็กว่ามีความสนใจ และค าพูดที่เขียนประกอบวงจรการคิดว่าจะออกมาลักษณะใดที่จะแสดงให้รู้ถึงกระบวนการคิดของนักเรียน 

2. ก่อนน าโมเดลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบของผู้เรียนไปใช้  ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนช่วยดูหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลทางการคิด เพ่ือที่จะได้น าผลการปรับปรุง
ก่อนน าไปใช้จริง 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการคิดขั้นสูงหรือทักษะทางปัญญา เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมกระบวนการในการสร้างความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
ของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ 

 


