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เรื่อง  รายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

       ตามท่ีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้มีนโยบายให้คณะครูทุกคนจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน โดยการ
ออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลง (วPA)  เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
         บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงศ์ ได้จัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 
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ค าน า 
 

 แบบรายงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนท่ีสามารถน าไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
                เสาวนิต  ปงก๋าวงศ์ 

           ผู้ศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

   
 

สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
๑. ช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน 1 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 1 
๓. วิธีการศึกษา 2 
๔. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  3 
๕. ผลการศึกษา 3 
๖. สรุปผลการศึกษา 4 
๗. ประโยชน์ท่ีเกิดจากการศึกษา 4 
๘. เอกสารอ้างอิง 5 
๙. ภาคผนวก 6 
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๑. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/ชื่อประเด็นท้าทาย 
 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

จากกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมโลกและสังคมข่าวสารในยุคปัจจุบัน ส่งผลิตต่อ  
ระบบการศึกษาไทยต้องปรับเปล่ียนให้ทันต่อเหตุการณ์ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ การพัฒนา 
คนให้มีคุณภาพ มีสติปัญญาเพื่อท่ีจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเอา
ความรู้ท่ีได้นี้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ท า ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีส าคัญและแพร่หลายท่ีสุด และกลายเป็น
ภาษาสากลของ โลกกล่าวได้ว่าแทบทุกประเทศในโลกเรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ (ลดามาลย์
วงศ์พรหม, 2547) 

ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ 
วัฒนธรรมตลอดจนทางด้านการศึกษา ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบใน การ
ประกอบอาชีพแนวโน้มของคนในยุคปัจจุบันจึงนิยม เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น (สุธาทิพย์สุดหนองบัว, 2545) 
กรมวิชาการจึงได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ในวิชา ภาษาอังกฤษมีสาระหลักท่ีส าคัญคือ การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสาร (Communicative English) นอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางภาษาเพื่อการ
ส่ือสารแล้ว ยังมุ่งให้เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน และรับฟังจาก ส่ือต่างๆ สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
แสดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึก ในการส่ือสารด้วยความเข้าใจอันดีผู้เรียนต้องสามารถน าเสนอข้อมูล 
ความคิด รวบยอด ในเรื่องราวต่างๆท้ังในการพูดและการเขียน (ศรินทิพย์ รักษาสัตย์, 2545) 

ในการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน นอกจาก ทักษะการพูด การฟัง และการอ่านแล้ว อีกทักษะ
หนึ่ง ท่ีต้องมีการพัฒนาเพื่อเป็นการสะท้อนการเรียนรู้ทักษะ อื่นๆ คือ ทักษะการเขียน การสอนทักษะการ
เขียนเป็นทักษะท่ีสอนยากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะทักษะการเขียนเป็นทักษะซับซ้อนท่ีสุด เป็นกระบวนการท่ี
ต้องผ่านการคิดหลายข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงความคิดหรือการเลือกถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือข้อความท่ีสามารถส่ือความหมายได้ตรงกับความต้องการ(สุมิตรา อังวัฒนกุล ,2536) รวมไปถึง
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาการเขียน หรือการขาดส่ือในการกระตุ้น   

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ในยุคสังคมข่าวสารทุกวันนี้ ทักษะการเขียนเพื่อการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งแต่การพัฒนาทักษะมักจะมีปัญหามักจะมี
ปัญหาและท้าทายความสามารถของผู้เรียนเป็นอย่างมากเพราะการเขียนเป็นทักษะท่ีต้องใช้ความพยายามและ
เวลาในการฝึกฝน ท้ังรูปแบบของการจัดเรียงความคิดและเรียบเรียงภาษา ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้โครงการสร้าง
ไวยากรณ์ กฎเกณฑ์ การใช้รูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การ ส่ือสาร แต่ปัจจุบันพบว่า ผู้สอน
จะเป็นผู้ก าหนดทุกอย่าง ในช้ันเรียน ต้ังแต่การวางแผนการเรียน ก าหนดกิจกรรม วิธีการเรียน จนถึง
ตรวจสอบดูแลความก้าวหน้าในการ เรียนการเรียนการสอนแบบนี้ไม่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นท่ีจะเรียนรู้
และไม่เกิดความพยายามท่ีจะพัฒนา ความสามารถทางการเขียนของตนให้ดียิ่งขึ้น (อาภาภรณ์   จินดา
ประเสริฐ, 2545) ดังนั้น การใช้รูปแบบการสอน กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps: 
Gathering, Processing, Applying, Self-Regulating) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถถักทอความรู้ทักษะ
กระบวนการ และค่านิยมอย่างกลมกลืนในกระบวนการขั้นต่างๆ โดยไม่ติดกับเนื้อหาวิชา จึงสามารถน าไปใช้
ได้กับทุกวิชาและการเรียนรู้ท่ีต้องใช้ศาสตร์ต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน เมื่อ ผู้เรียนมีความสนใจ ความถนัดด้านใด 
สามารถเริ่มจากค าถาม ข้อสงสัยของตน หรือของกลุ่ม แล้วแสวงหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ท่ี
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เป็นหลักการ แล้วน าหลักการท่ีได้ไปประยุกต์ใช้สร้างผลงาน นวัตกรรมท่ีน า ไปใช้ประโยชน์  กับชุมชน มีการ
ประเมินก ากับตนเอง ประเมินผลท่ีเป็นคุณค่าต่อสังคม รวมท้ังส่ิงท่ีต้องพัฒนาต่อไปเกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการปฏิบัติในสภาพจริงของชุมชนแล้วจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน ซึ่ง
สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงตนเองและสังคม ดังนั้น กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) จึง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเปล่ียนแปลงตามทิศทางของการเรียนรู้ท่ีจะช่วย
สร้างอนาคตท่ีดี  และช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ใช้ความพยายาม และเวลาในการฝึกฝนท้ังรูปแบบของการ
จัดความคิดและเรียบเรียงภาษา อีกท้ังผู้เรียนยังได้เรียนรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์พร้อมกับกฎเกณฑ์การใช้  
รูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในการ  ส่ือสาร อนึ่ง การน าแนวทางการสอนภาษามาปรับใช้
ร่วมกันเป็นกลวิธีการสอนในช้ันเรียนใดช้ันเรียนหนึ่งโดย เฉพาะอย่างยิ่งในช้ันเรียนท่ีมีจ านวนผู้เรียนมาก มี
ปัญหา หลายรูปแบบซึ่งกลวิธีการสอนตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นในช้ันเรียนจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะหากว่าความต้องการของผู้เรียนได้รับการตอบสนอง  ผู้เรียนย่อมมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน พอใจต่อ
วิธีการสอนในช้ันเรียน มีความกระตือรือร้น เป็นผลให้ผู้เรียนมีความ ต้ังใจปรารถนาจะเรียนรู้ซึ่งท้ังหมดนี้น า 
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 
5 Steps) มาใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ของ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน 33 คน เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสารไปด้วยกัน 

 
 ๓. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One-Shot Case Study ซึ่งผู้วิจัยน า วิธีการสอนแบบ
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการ ศึกษา 2564 จ านวน 33 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาสอนท้ังหมด 20 ช่ัวโมง  
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ได้แก่แบบประเมินทักษะการเขียน  
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการจัดการเรียนรู้ได้แก่  แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) โดยผู้วิจัยจัดท า ขึ้นเป็น
ข้อสอบอัตนัย คือ การเขียนเรียงความ จ านวน 1 ฉบับใช้ทดสอบระหว่างเรียนเมื่อ ส้ินสุดการเรียนการสอน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดังนี้  
  1. หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีได้จากผลการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) 
หลังเรียนครบท้ัง 4 แผนการจัดการเรียนรู้  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแบบทดสอบวัด
ทักษะการเขียนเรียงความและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยอิงเกณฑ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 70:75 
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๔. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  

ผู้วิจัยยังเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก โดยใหน้ักเรียนได้รับการ ฝึกฝน เรียน
ซ้ า ฝึกท า แบบฝึกทักษะซ้ า ๆ โดยการเพิ่ม จ านวนใบงานในแต่ละหน่วยการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนจาก ทักษะ
การเขียน ท า ให้นักเรียนเกิดความช านาญ และเกิด ประสบการณ์ทางภาษาท่ีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Thorndike สุรางค์ โค้วตระกุล (2533) และ ทิพย์วัลย์ มาแสง (2532) ท่ีกล่าวว่า การกระท า ในเรื่อง
เดียวกันท า ให้เกิดความช านาญ เกิดความคงทนในการเรียนรู้ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิด
การ จ า ความแม่นย า และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา อีกท้ังในการและจัดการเรียนการสอนทักษะการ
เขียน เป็นการเรียนท่ีต้องอาศัยปัจจัยในการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น รู้ถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ค า ศัพท์ และ
โครงสร้าง ประโยค สอดคล้องกับอรพิน พจนานนท์(2535) ท่ีกล่าว ว่า นักเรียนต้องน าความรู้ทางด้าน
โครงสร้างของประโยค และเรื่องค าศัพท์มาใช้ถ่ายทอดในการเขียนในแต่ละครั้งด้วย ครูต้องฝึกให้นักเรียนอ่าน
ค าศัพท์ซ้ า ๆ หลายครั้งจนผู้เรียนเกิดความจ า จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนทักษะ การเขียนนั้นง่ายข้ึน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเน้นให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนในกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน รู้จักบทบาทของตนเองและช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sutton (1992 อ้างใน นัฐิกานต์ ค า เรืองศรี) และ Slavin (1995) ท่ีว่าการน าวิธี
สอนโดยร่วมมือกันเรียนรู้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลไปสู่กลุ่มซึ่งจะช่วยพัฒนาและส่งเสริม 
การเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในช้ันเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กเก่งจะช่วยสอนเด็ก 
อ่อนและยังเป็นวิธีการจัดเรียนท่ีช่วยให้ผู้เรียนใช้ความ สามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเองร่วมมือกัน 
แก้ปัญหาให้บรรลุผลส าเร็จโดยสมาชิกในกลุ่มตระหนักว่า แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จ
หรือ ความล้มเหลวของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบ ร่วมกันอีกท้ังการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์เป็นการ
เรียนรู้ ร่วมกันในลักษณะของทักษะสังคม เป็นการและเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dimas (1995 อ้างในนัฏฐิกานต์ ค า เรืองศรี) และ Carol (1992) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้แบบ
กลุ่มสัมพันธ์เป็นการ ร่วมมือกันเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนของ นักเรียนในด้านทักษะสังคม นักเรียน
สามารถท า งานร่วม กับผู้อื่นได้อย่างดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูนักเรียนมีการ ปรึกษาหารือ ได้พูดคุย ซักถาม
อภิปรายและแลกเปล่ียน ความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งสอดคล้องกับเป็นแนวคิด GPAS 5 Steps ในขั้น G 
(Gathering) คือ การรวบรวมข้อมูล 

 
๕. ผลการศึกษา 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผล การวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) พบว่า คะแนนจากการเขียนบทความ 
พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 84.29  
 2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
หลังจากเรียนด้วยรูปแบบกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 16.9 คิด
เป็นร้อยละ 84.5 จ านวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ 32 คนคิดเป็นร้อยละ 96.97 เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์
ข้อ 2 ท่ีระบุว่าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาเพื่อการ ส่ือสารของนักเรียน โดยให้นักเรียนอย่าง
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น้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 75 ขึ้นไป พบว่า นักเรียนจ านวนร้อยละ 96.97 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  
๖. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบ
การสอนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนเป็นไป
ในทางท่ีดีขึ้นโดยสังเกตจากคะแนนพัฒนาการจากแบบประเมินทักษะการเขียน ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียน
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมมีพื้นฐานความรู้ทางการเรียนทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับ บรู
เนอร์ (อ้างใน ลัดดา ศิลาน้อย, 2534) ท่ีได้กล่าวว่า การสร้างความพร้อมของนักเรียนทางด้านสติปัญญาเป็น
ส่ิงส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนต้องมี ความรู้พื้นฐานมาก่อนจึงจะสามารถเรียนรู้ได้ดี
ใน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมท่ีการสอนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะท่ีจ าเป็นดังกล่าวน า ไปสู่การพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขกับการเรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการคิดเชิง
ระบบ การคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ท่ีเคยได้เรียนมาโดยใช้ กระบวนการคิดขั้นสูงเชิง
ระบบ (GPAS 5 Steps)  เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 

  ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน  
  1.1 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
(GPAS 5 Steps) ครูต้องมีวิธีการไกล่เกล่ียความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขณะท่ีนักเรียนเรียนรู้ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียนได้  
  1.2 ขณะนักเรียนท างานกลุ่มหรืองานเด่ียว ครูต้องคอยสังเกตความก้าวหน้าของแต่ละคนกลุ่มหรือ 
ของแต่ละคนอย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และใช้ทักษะ
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3 ผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาในการเรียน เพราะ 
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลาในการเรียนไม่เท่ากัน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องระดมความคิด การสืบค้นหรือ
แก้ปัญหา  
  1.4 ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดบรรยากาศท่ีท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน  และไม่
เบ่ือหน่าย และกล่าวชมเชยในการท าผลงานของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ไปในทางท่ีดีขึ้น  
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