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แบบสอบถามสำหรับครูกลุ่มควบคุม 

หลังจบโครงการ 
 

 
ทางโครงการมีความยนิดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนของคุณเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับนานาชาต ิเรื่องการ

ประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาวิจัยและนวัตกรรม 
(CERI) ของ OECD (The OECD Centre for Educational Research and Innovation) 

โครงการได้พัฒนาชุดเครื่องมือที่เป็นทรัพยากรทางการศึกษา ให้ครูสามารถใช้ในโรงเรียนเพื่อช่วย
ในการส่งเสริมและประเมินความก้าวหน้าของทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห ์
วัตถุประสงคข์องโครงการเพื่อทำให้ทราบถึงวิธีการสอนและการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรมได้ 

แบบสอบถามนี้ออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ และข้อมูลนี้จะถูก
นำไปใช้ เพื่อค้นคว้าและทำความเข้าใจใหม้ากขึ้นถึงรูปแบบ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรมได้ 

กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ในนามของครูผู้สอน 

โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคำตอบแบบปรนัย ข้อเสนอแนะและตัวอย่างกิจกรรมของ
ครูผู้สอน จักเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโครงการ 

การรักษาความลับ 
ทางโครงการรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจะไม่ถูกเปิดเผยต่อภายนอกหรือในเครื่องมือการประเมิน 

ข้อมูลจะได้รับการรักษาเป็นความลับและเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผยตัวบุคคลหรือโรงเรียน 
ในการเผยแพร่ผลงาน 

 
ใช้เวลาในการทำแบบสอบถามประมาณ 45 นาที 
 
สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามนี้ กรุณาติดต่อหัวหน้าทีมวิจัย 
ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์  
thanyawich@gmail.com 
ขอบพระคุณอย่างสูงที่สละเวลากรอกแบบสอบถาม 
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(สวนท่ี 1: เกี่ยวกับการสอน) 

1. [TE_ POS_CONFIDENCE] ในการสอนของคุณ คุณเตรียมพรอมกับส่ิงเหลานี้อยางไร 

(โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  
ไมได
เตรียม 

คอนขาง
พรอม 

เตรียม 
ความ
พรอม 
อยางดี 

เตรียม 
ความ
พรอม 
ดีมาก 

1ก. เน้ือหาความรูในวิชาของฉัน     
1ข. ความสามารถในการสอนในวิชาของฉัน     
1ค. การประเมินนักเรียนและการปฎิบัติงานของนักเรียน     
1ง. วิธีการเรียนรูแบบเฉพาะของตนเอง     
1จ. วิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือการทํางานรวมกัน     
1ฉ. การเรียนรูดวยโครงงาน     
1ช. การสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในนักเรียน     

1ซ. การสนับสนุนใหเกิดการคิดวิเคราะหในนักเรียน     
 

2. [TE_ POS_BELIEFS] โปรดระบุวาคุณเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

(โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

2ก. การเรียนการสอนควรออกแบบจากแนวคิดรอบตัวท่ีนักเรียนสวนใหญ
สามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว 

    

2ข. ครูควรเปนผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดหาคําตอบในสิ่งท่ีตนเอง
สงสัย 

    

2ค. การประเมินผลควรสรางจากปญหารอบตัวและมีคําตอบท่ีถูกตอง
ชัดเจน 

    

2ง. นักเรียนเรียนรูไดดีท่ีสุดโดยการหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง     
2จ. ทุกอยางท่ีนักเรียนตองรูในวิชาของฉัน สามารถเรียนรูผานการจดจํา     
2ฉ. นักเรียนควรคิดหาวิธีการแกปญหาและแกปญหาดวยตนเองกอน กอนท่ี

ครูจะสอนวาควรแกปญหาอยางไร 
    

2ช. การเรียนการสอนควรสนับสนุนใหนักเรียนพยายามหาวิธีการแกปญหา
หรือคนควาหาคําตอบดวยวิธีใหมๆ แมวาวิธีการน้ันจะผิดก็ตาม 

    

2ซ. การเรียนการสอนคือการถายทอดความรูของครูสูนักเรียน     
2ฌ. การเรียนการสอนควรสงเสริมซึ่งการแสดงออกถึงแนวคิดใหมๆ จาก

นักเรียน 
    

2ญ. การเรียนการสอนสวนใหญเปนการชวยใหนักเรียนพัฒนาตนเองจากสิ่ง
ท่ีสนใจ 
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3. [TE_ POS_PEDAGREP] ในการสอนของคุณตลอดระยะเวลา 1 เดือน (4 สัปดาห) ท่ีผานมา คุณไดทําส่ิงเหลานี้
จํานวนกี่ครั้ง (โปรดเติมจํานวนครั้งลงในแตละขอยอย) 

  จํานวนคร้ัง 
ในระยะเวลา 4 สัปดาหที่ผานมา 

3ก. ฉันใชตัวอยางหรือสถานการณในชีวิตประจําวันเพ่ือแสดงใหนักเรียนเหน็
วาทําไมเน้ือหาท่ีสอนน้ันมีประโยชน 

 

3ข. ฉันทําสรุปการนําเสนอและอภิปรายในช้ันเรียนดวยการบรรยายท้ังหมด  
3ค. ฉันใหนักเรียนไดอภิปรายและถกเถียงในมุมมองท่ีจะไมใชมุมของตนเอง  
3ง. ฉันขอใหนักเรียนอธิบายและใหเหตุผลในคําตอบของตน  
3จ. ฉันมอบหมายใหนักเรียนทํางานโครงงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้น

ภายใน 1 สัปดาห 
 

3ฉ. ฉันถามคําถามสั้นๆ ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง  
3ช. ฉันใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเล็กๆ เพ่ือแกปญหาท่ีไดรับมอบหมาย

รวมกัน 
 

3ซ. ฉันใหนักเรียนใชวิธีการเดิมๆ ในการทํางานหรือการแกปญหา  
3ฌ. ฉันใหนักเรียนไดทํางานในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเขาสนใจ  
3ญ. ฉันพัฒนากิจกรรมท่ีเปนสหวิทยาการหรือโครงงาน  
3ฎ. ฉันใหนักเรียนกําหนดงานหรือปญหาข้ึนใหมโดยใชคําพูดของเขาเอง  

 

4. [TE_ POS_METHODASSMT] ในระยะเวลา 3 เดือน (12 สัปดาห) ท่ีผานมาของหลักสูตร คุณไดทําส่ิงเหลานี้กี่ครั้ง 
(โปรดเติมจํานวนครั้งลงในแตละขอยอย) 

  จํานวนคร้ัง 
ในระยะเวลา 12 สัปดาหที่ผานมา 

4ก. ฉันไดเขียนและใหคําแนะนําแกนักเรียนเปนรายบุคคลในการทํางาน 
นอกเหนือจากการใหคะแนนและเกรด 

 

4ข. ฉันจัดการทดสอบมาตรฐาน  
4ค. ฉันใหนักเรียนไดประเมินความกาวหนาและศักยภาพของตนเอง  
4ง. ฉันใหโอกาสนักเรียนในการตอบผิดจากแนวคิดแบบเดิม  
4จ. ฉันดูสมุดจดบันทึกของนักเรียนเพ่ือประเมินการบานของเขา  
4ฉ. ฉันประเมินแฟมสะสมผลงานการทําโครงการของนักเรียน  
4ช. ฉันใหโอกาสนักเรียนท่ีไมมีสวนรวมและไมแสดงศักยภาพดานการ

สรางสรรค 
 

4ซ. ฉันใหนักเรียนไดประเมินการทํางานของเพ่ือน  
4ฌ. ฉันใหนักเรียนไดแสดงผลงาน นําเสนอผลงานของตนเองใหเพ่ือนและ

ผูปกครองชม 
 

4ญ. ฉันประเมินงานของนักเรียนจากการนําเสนอและการแสดงผลงาน  
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[สวนท่ี 2: มุมมองเกี่ยวกับบทบาทและการประเมินความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห] 

5. [TE_ POS_CREABELIEFS] ขอความตอไปนี้กลาวถึงความคิดสรางสรรค คุณเห็นดวยมากนอยเพียงใด 

(โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมเห็น
ดวย 
อยาง
มาก 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยาง
มาก 

ไมรู 

5ก. ความคิดสรางสรรคเปนหลักความสามารถโดยธรรมชาต ิ      

5ข. ความคิดสรางสรรคเปนหลักของการทํางานรวมกัน      

5ค. ความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีกอนท่ีจะมีความคิด
สรางสรรค 

     

5ง. ความคิดสรางสรรคจะเกิดในคนท่ีมีวินัยและมีความอดทนสูง      

5จ. ทุกคนสามารถมีความคดิสรางสรรคไดในวิชาท่ีฉันสอน      

5ฉ. ความคิดสรางสรรคสวนใหญตองใชจินตนาการ      

5ช. ความคิดสรางสรรคสวนใหญเปนเรื่องของการทดลอง      

5ซ. ความคิดสรางสรรคจะเกิดในคนท่ีมีการคิดวิเคราะหสูง      
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6. [TE_ POS_CREASCHOOL] ขอความตอไปนี้เกี่ยวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคในโรงเรียน คุณเห็นดวยมาก

นอยเพียงใด (โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมเห็น
ดวย 
อยาง
มาก 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยาง
มาก 

ไมรู 

6ก. ความคิดสรางสรรคสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในโรงเรียน      

6ข. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนสามารถประเมินไดอยางนาเช่ือถือ
โดยคร ู

     

6ค. ความคิดสรางสรรคเปนทักษะท่ีสามารถเรียนรูไดในทุกรายวิชา      

6ง. ปจจุบันการสงเสริมความคิดสรางสรรคเปนเปาหมายท่ีชัดเจนของ
โรงเรียน 

     

6จ. ควรทุมเทเวลามากข้ึนเพ่ือสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค ถึงแม
ตองใชเวลาของการเรียนรูเน้ือหาในรายวิชาบางก็ตาม 

     

6ฉ. การใชความคิดสรางสรรคใน 1 รายวิชาจะนําไปสูการใชความคดิ
สรางสรรคในวิชาอ่ืนๆ 

     

6ช. การประเมินความคิดสรางสรรคของนักเรียนเปนเรื่องยาก เน่ืองจาก
ในบริบทของโรงเรียนยังใหความหมายไมชัดเจน วาความคิด
สรางสรรคคืออะไร 

     

6ซ. การประเมินความคิดสรางสรรคเปนเรื่องยาก เพราะยังให
ความหมายไดไมชัดเจนในนักเรียนวัยน้ี 

     

6ฌ. หลักสตูรในรายวิชาของฉัน ไดเรียนนอกหองเรียนเพ่ือสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

     

6ญ. ภาระงานของครูทําใหไมมเีวลาท่ีจะใชวิธีการสอนท่ีพัฒนาความคิด
สรางสรรคได 

     

  



หนา้ 7 / 10 
 

7. [TE_ POS_CRITBELIEFS] ขอความตอไปนี้กลาวถึงการคิดวิเคราะห คุณเห็นดวยมากนอยเพียงใด 

(โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมเห็น
ดวย 
อยาง
มาก 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยาง
มาก 

ไมรู 

7ก. ความสามารถในการคดิวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณคือ สิ่งท่ีเรียนรู
ได 

     

7ข. ความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีกอนท่ีจะมีการคิด
วิเคราะห 

     

7ค. ทักษะการคิดวิเคราะหจะพัฒนาหลังจากเปนวัยรุน      

7ง. การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการสําคัญของแตละคน      

7จ. การคิดวิเคราะหมีความสําคญัในการทําความเขาใจวาทําไมสังคมของ
เรายังคงมีคณุคา 

     

7ฉ. ทุกคนสามารถมีการคดิวิเคราะหไดในวิชาท่ีฉันสอน      

7ช. การคิดวิเคราะหเก่ียวของกับการตัง้คําถามและการประเมินแนวคดิ
เปนหลัก 

     

7ซ. การคิดวิเคราะหตองใชความคิดสรางสรรคอยางมาก      
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8. [TE_ POS_CRITSCHOOL] ขอความตอไปนี้เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหในโรงเรียน คุณเห็นดวยมาก

นอยเพียงใด (โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมเห็น
ดวย 
อยาง
มาก 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยาง
มาก 

ไมรู 

8ก. การคิดวิเคราะหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในโรงเรียน      

8ข. การคิดวิเคราะหของนักเรียนสามารถประเมินไดอยางนาเช่ือถือโดย
คร ู

     

8ค. การคิดวิเคราะหเปนทักษะท่ีสามารถเรียนรูไดในทุกรายวิชา      

8ง. ปจจุบันการสงเสริมการคิดวิเคราะหเปนเปาหมายท่ีชัดเจนของ
โรงเรียน 

     

8จ. ควรทุมเทเวลามากข้ึนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ถึงแมตอง
ใชเวลาของการเรียนรูเน้ือหาในรายวิชาบางก็ตาม 

     

8ฉ. การเปนคนท่ีมีการคิดวิเคราะหใน 1 รายวิชาจะนําไปสูการใชการคิด
วิเคราะหในวิชาอ่ืนๆ 

     

8ช. การประเมินการคิดวิเคราะหของนักเรียนเปนเรื่องยาก เน่ืองจากใน
บริบทของโรงเรียนยังใหความหมายไมชัดเจน วาการคดิวิเคราะหคือ
อะไร 

     

8ซ. การประเมินการคิดวิเคราะหเปนเรื่องยาก เพราะยังใหความหมายได
ไมชัดเจนในนักเรียนวัยน้ี 

     

8ฌ. การคิดวิเคราะหไมสามารถแทรกในหลักสตูรวิชาท่ีฉันสอนไดเลย      

8ญ. ภาระงานของครู ทําใหไมมีเวลาท่ีจะใชวิธีการสอนท่ีพัฒนาการคิด
วิเคราะหได 
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[สวนท่ี 3. ขอมูลเพ่ิมเติม]  

9. [TE_POS_VIGNECREA1] อานคําอธิบายตัวอยางของนักเรียนท้ัง 3 คนดานลาง และจงเลือกวาแตละคนมีความคิด

สรางสรรคเปนอยางไร (โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมสรางสรรค
เลย 

ไมสรางสรรค
มากนัก 

คอนขาง
สรางสรรค 

สรางสรรค
มาก 

9ก. สมศักด์ิเปนคนที่ชอบคิดแบบเดิมๆ ในการเรียนโครงงานที่เกี่ยวกับรถยนต 
ครูใหเขาลองคิดวา ในอีก 20 ปขางหนา รถยนตจะมีลักษณะอยางไร 
สมศักด์ิไดเสนอลักษณะของรถยนต 3 แบบที่นาสนใจ คือ สามารถ
พัฒนาการจราจร ลดมลภาวะ และสถานการณในอนาคตที่อาจจะ
ปราศจากการใชรถยนต 
สมศักดิ์เปนคน... 

    

9ข. เมื่อสมชายมีสวนรวมในการอภิปรายของชั้นเรียน ทุกคร้ังเขาจะหาศัพท
ใหมๆ มาพูดย้ําในส่ิงที่ครูและเพื่อนเคยพูดไปแลว 
สมชายเปนคน... 

    

9ค. ปติมักหาความสัมพันธและเชื่อมโยงส่ิงตางๆ ในวิชาประวัติศาสตรเขา
มักจะนําแนวคิดที่รูจักกันดีหรือขอเท็จจริง จากวิชาอื่นๆในโรงเรียนมาเพิ่ม
มุมมองในหัวขอของการเรียน 
ปติเปนคน … 

    

 

10. [TE_POS_VIGNECRIT1] อานคําอธิบายของตัวอยางนักเรียนท้ัง 3 คนดานลาง และจงเลือกวาแตละคนมีความคิด

วิเคราะหมากหรือนอยอยางไร (โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  
ไมมีการคิด

วิเคราะหเลย 

ไมมีการคิด
วิเคราะห
มากนัก 

คอนขางมี
การคิด

วิเคราะห 

มีการคิด
วิเคราะห

มาก 
10ก. มานีเปนคนที่มีความสามารถในการหาขอมูลมาอางอิงส่ิงตางๆ ในการ

เตรียมความพรอมสําหรับการอภิปรายเร่ืองโลกรอน มานีคนควาวา
พลังงานที่เกี่ยวของแตละชนิดมีความแตกตางกันอยางไร เธอไมเขาใจใน
ขอมูลทั้งหมด แตเธอก็อภปิรายดวย ความเชื่อที่ต้ังอยูบนขอมูลที่เธอหามา 
มานีเปนคน... 

    

10ข. เมื่อใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเรียน มะลิจะเลือกอยูในสถานการณที่คุนเคย 
ในวิชาประวัติศาสตร เธอมักพบวามันยากที่จะเขาใจ วาทําไมผูคนในแตละ
ประเทศ ดูเหมือนจะทําในส่ิงที่แตกตางออกไป เธอกลาววาทุกคนในที่สุด ก็
จะมีพฤติกรรมเหมือนกับคน ในประเทศของเธอ 
มะลิเปนคน... 

    

10ค. กานดาไมเห็นดวยกับบางส่ิง เพียงเพราะคนอื่นๆยอมรับ สําหรับงานที่เธอ
ไดรับมอบหมายในวิชาศิลปะสมัยใหม เธอเปรียบเทียบดวยความคิดเห็นที่
แตกตางวาอะไรที่เปนศิลปะหรือไมใชศิลปะ หลังจากประเมินจุดเดนและ
จุดดอยของงาน เธอไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและยกตัวอยาง
มาสนันสนุนความคิดเห็นนั้น 
กานดาเปนคน … 
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11. [TE_POS_INNOVPR] ระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา คุณไดเขารวมโครงการลักษณะนี้บางหรือไม (รวมถึงโครงการ
สงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรางสรรคและทักษะการคิดวิเคราะหขององคการ OECD ท่ีคุณเขารวม

ในครั้งนี้) (โปรดทําเครื่องหมาย ×  เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 

  ไมเคยเขา
รวมเลย 

เคยเขารวม 
1 คร้ัง 

เคยเขารวม 
2 คร้ัง 

เคยเขารวม 
มากกวา 3 

คร้ัง 

11ก. โครงการท่ีใชวิธีการสอนแบบเฉพาะ เชน การเรยีนแบบโครงงาน 
(project-based learning), การเรียบแบบรวมมือกัน เปนตน) 

    

11ข. โครงการท่ีพยายามสงเสรมิการมีสวนรวมของผูเรยีนและการ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรู 

    

11ค. โครงการทดลองการประเมินผลรปูแบบใหม     

11ง. โครงการท่ีพยายามสงเสรมิทักษะดานไอซีทีของผูเรียน     

11จ. โครงการท่ีมเีปาหมายพัฒนาทักษะช้ันสูงของผูเรียน (เชน การ
แกปญหา ความคดิสรางสรรค การคิดวิเคราะห) 

    

11ฉ. โครงการทดลองดวยวิธีการจัดระเบียบการสอนและงานของครู
ใหม 
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