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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ยูนิทดี 1) กลุ่ม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) จํานวน 38 คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีนักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ พั ฒ นาการคิ ด วิ ช า
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Eating Right ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Eating Right
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนา
การคิดวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนทิ ดี 1) กลุม่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) จํานวน 38 คน นักเรียนที่ทําคะแนนได้สูงสุดคือ 20 คะแนน
คะแนนต่ําสุด 12.5 คะแนน นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยได้ 17.60 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 88 ของ
คะแนนเต็มทั้งหมด และเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80 พบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตามแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนา
การคิดวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาการคิด โดยครูเป็นผู้เสริมสร้างทักษะการคิดในตัวผู้เรียน ออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การ
ตั้งคําถาม การสรุปย่อ การจัดลําดับ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่การคิดขั้นสูงต่อไปในอนาคต

88
คําสําคัญ : การพัฒนาการคิด, รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
Keyword : THE DEVELOPMENT OF THINKING, COMMUNICATED APPROACH
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในสั ง คมโลกปั จ จุ บั น การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ใน
ชีวิตประจํ าวัน เนื่ องจากเป็นเครื่ องมื อสํ าคัญ ในการติ ดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ช่วยพัฒนาผู้ เรีย นให้มี ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น สอดคล้องกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่าง
มั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ ดีงาม มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แต่สภาพการณ์ในปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จนบางครั้งเกิดการรับข่าวสารข้อมูลมากเกินไปจนขาดการ
พิจารณาวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ซึ่งการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จึงเป็นความจําเป็น
เร่งด่วนที่ต้องช่วยกันส่งเสริมเยาวชนให้คิดเป็น รู้จักใช้วิจารณญาณกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การสอนคิดจึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และ
เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่นานาประเทศกําลังจับตามองและให้ความสําคัญสูงสุดต่อการศึกษาในประเทศ
(อุษณีย์ โพธิ์สุขและคณะ, 2544)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียน
ทางด้ านการคิด และกํ า หนดไว้เป็ น สมรรถนะที่ สํ าคัญ ของผู้เรี ย นด้ า นความสามารถในการคิ ดว่า เป็ น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ด้วยถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญในการสร้างความรู้และ
การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ในความเป็นจริงครูผู้สอนทุกคนมีหน้าที่ต้องเสริมสร้างทักษะการคิดในตัวผู้เรียน แต่ความเคยชิน
ที่มุ่งเน้นที่เนื้อหา บางครั้งอาจลืมที่จะพัฒนาการคิดให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้การนําทักษะการ
คิดลงสู่ การปฏิ บัติใ นห้องเรี ยนอย่ างเป็นรูปธรรม คณะผู้วิจั ยจึงสนใจที่จะนําแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาการคิด โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
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ภาษาอั ง กฤษ กลุ่ ม สาระการเรี ย นแนวทางรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่สําคัญในการสร้างความรู้
และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให้มีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กลุม่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จํานวน 38 คน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555
นิยามศัพท์เฉพาะ
(1) ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานในการ
คิดขั้นสูง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกทักษะพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผู้เรียน จํานวน 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การ
ตั้งคําถาม การสรุปย่อ การจัดลําดับ
(2) การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ที่เน้นทักษะ
การคิดพื้นฐานที่เป็นแกนที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาเรื่อง Eating Right ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต
(Observing) 2) ทักษะการจัดหมวดหมู่ (Classifying) 3) ทักษะการเปรียบเทียบ (Comparing) 4) ทักษะ
การตั้งคําถาม (Questioning) 4) ทักษะการสรุปย่อ (Summarizing) 5) ทักษะการจัดลําดับ (Ordering)
โดยเน้นในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้
- ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน (Warm up) กระตุ้นความสนใจ เตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน เช่น เพลง เกม สื่อรูปภาพ สื่อของจริง ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
- ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) เสนอเนื้อหา โดยใช้สื่อ Power Point หรือ
สถานการณ์การสนทนา เนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อเรื่องที่สอน
- ขั้นฝึกทักษะ (Practice) ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต การจัด
หมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การตั้งคําถาม การสรุปย่อ การจัดลําดับ โดยสอดแทรกเข้าไปในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งการฝึกทักษะอาจเป็นกลุ่ม คู่ หรือรายบุคคล ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ
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ขั้นนําภาษาไปใช้ (Production) นักเรียนฝึกการนําไปใช้ในสถานการณ์หรือกิจกรรม

หลากหลาย
- ขั้นสรุป (Wrap up) นักเรียนสรุปสาระสําคัญที่เรียนในแต่ละครั้ง
(3)
รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง รูปแบบที่นําขั้นตอนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่นําไปใช้
ได้จริงทั้งในและนอกชั้นเรียน
(4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(5) นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กลุ่ม 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จํานวน 38 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2555
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
(1) แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Eating Right ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 10 แผน รวมเป็น 10 คาบ
สําหรับขั้นตอนในการสอนในและแผนประกอบไปด้วย
1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นของการเตรียมเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนนําสิ่งที่น่าสนใจ
มาเสนอเพื่อการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในสิ่งที่จะเรียน เช่น รูปภาพ อุปกรณ์ สื่อของจริง หรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง การแสดงท่าทาง เกมส์ ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้เดิมมา
ประกอบด้วยเช่น ความรู้เกีย่ วกับคําศัพท์และไวยากรณ์
2. ขั้นฝึก เป็นขั้นใช้ภาษาที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่ในลักษณะของการฝึก โดยมีครูเป็นผู้นําใน
การฝึกและนักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้รูปแบบภาษานั้น ๆ ในรูปของการฝึก
ทักษะ
3. ขั้นนําไปใช้ เป็นขั้นที่นกั เรียนนําความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลรวมทั้ง
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ของตนเองได้ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การพูดหน้า
ชั้นเรียนและการเขียนประโยคต่าง ๆ
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Eating Right กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้แบบแผนการทดลองแบบ one group pretest posttest designs ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้สถานที่ทดลองคือห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ IEC room 1 และห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab Room) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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วัน / เวลา
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 11.20 – 12.10 น.
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.
วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 8.50 – 10.30 น.
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 11.20 – 12.10 น.
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 – 11.20 น.

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Countable and
Uncountable Nouns
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Some Any
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง There is & There are
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Quantity
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Shopping List
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Health Quiz
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง much many
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health log
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Reading Time
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Revision

ผู้วิจัยดําเนินการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
Eating Right จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555
เวลา 8.50-9.40 น. และนํากระดาษคําตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกเป็น 1 คะแนน
ตอบเป็น 0 คะแนน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
สรุปผลการวิจยั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Eating Right ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กลุ่ม
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จํานวน 38 คน ผลการจัดการ
เรียนรู้เชิงปริมาณในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า นักเรียนที่ทําคะแนนได้สูงสุดคือ 20 คะแนน คะแนน
ต่ําสุด 12.5 คะแนน นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยได้ 17.60 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 88 ของคะแนน
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เต็มทั้งหมด และเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารุณี หนองห้าง (2553) เพ็ญประภา
กลุ่มจอหอ (2549) สุภาภรณ์ คํายิ่ง (2549) รัสดา มงคงสวัสดิ์ (2549) กัญญารัตน์ แสวงสุข (2545)
ที่ทําการวิจัยเกี่ยวการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แล้วผลปรากฏว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนา การคิดวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสที่จะพัฒนาการคิด โดยครูเป็นผู้เสริมสร้างทักษะการคิดในตัวผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การตั้งคําถาม การ
สรุปย่อ การจัดลําดับ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่การคิดขั้นสูงต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) ควรมีการส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในด้านอื่น ๆ
(2) ควรนํารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ
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