
ช่ือเรื่อง      :   กรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน 

 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   

ช่ือผูวิจัย     :   นางธัญญารัตน  ชูหวาง  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ พิเศษ  

        โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

ปการศึกษา : 2562 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและความตองการจําเปนใน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  2) พัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS 

ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  3) ทดลองใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  4) ประเมินผลและพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรูดวยกระบวนการ 

GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน  40  คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวย ดําเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D (Research and 

Development) โดยมีแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(The One – Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย แบบวิเคราะหเอกสาร แบบ

สัมภาษณ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมมนาอิงกลุมผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินความเหมาะสม รูปแบบ

การจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห  แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินรับรองรูปแบบการ

จัดการเรียนรู  เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย  และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥)  คาเบี่บงเบนมาตรฐาน 

(S. D.)  คารอยละ (%)  คาประสิทธิภาพ (E1/E2)  หาคาทีแบบไมเปนอิสระ (t – test for dependent)  และ

การวิเคราะหเนื้อหา (content Analysis)  

ผลการวิจัยพบวา  
  1) ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5  พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ และใหความสําคัญเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาวิชาตามลําดับ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีให
นักเรียนทําดวยตนเองและกิจกรรมท่ีทําเปนกลุม เม่ือเรียนจบในแตละเรื่องตองการสรุปความรูจากเรื่องท่ีเรียน
โดยท่ีครูและนักเรียนชวยกันสรุป แลวจดบันทึกความรูท่ีสรุปไดเปนภาษาของนักเรียนเอง  มีการชวยเหลือกัน
ระหวางเพ่ือนดวยกัน  ตองการครูท่ีมีการทบทวนเรื่องท่ีเรียนผานมาแลวเม่ือชั่วโมงท่ีแลวกอนท่ีจะสอนเรื่องใหม   
โดยมีการทบทวนความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะเรียนกอนท่ีจะเริ่มสอน   



2) ผลการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 (SMILE Model) มีองคประกอบของรูปแบบ 4 องคประกอบ คือองคประกอบท่ี 1 หลักการ 
แนวคิด และวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู องคประกอบท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การรวบรวมความรูและเลือกความรูเดิม (Selection : S)  ข้ันท่ี 2 การ
จัดการความรูเดิมเปนพ้ืนฐานในการรูจักความรูใหม (Management : M)  ข้ันท่ี 3 การนําความรูไปใชจนเกิด
ความคิดรวบยอด (Implementation : I) ข้ันท่ี 4 การเรียนรูดวยตนเองจนเกิดความรูอยางแทจริง (Life-rally 
: L) และข้ันท่ี 5 การประเมินตนเอง (Evaluation : E)  องคประกอบท่ี 3 ปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ
องคประกอบท่ี 4 การวัดและประเมินผล ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 (SMILE Model) ตามเกณฑ E1/E2 กับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดคาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู เทากับ 77.72/77.06  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีกําหนดไว 
 3. ผลการ ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 นักเรียนท่ี
เรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะในการคิดวิเคราะหสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.1 และนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิ
ชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอการเรียน อยูใน
ระดับพอใจมากท่ีสุด  

 4. ผลการประเมินผลและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตา
คอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา รูปแบบการจัดการ
เรียนรูดวยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และเห็นควรวารูปแบบการจัดการเรียนรูมีความ
เหมาะสมนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


