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 งานวิ จัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคB เพื่อ 1)  พัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม "การสLงเสริม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” 2) ศึกษาผลของการใชOหลักสูตรฝJกอบรม ดําเนินการโดยวิธีวิจัยและ
พัฒนามี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาขOอมูลพื้นฐานสําหรับการสรOางหลักสูตรฝJกอบรม                  
ขั้นที่ 2 การสรOางหลักสูตรฝJกอบรม และขั้นที่ 3 การทดลองใชOและปรับปรุงหลักสูตรฝJกอบรม              
กลุLมตัวอยLางเป[นหัวหนOากลุLมสาระการเรียนรูOระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน ที่ไดOจาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิ จัยที่ ใชO เก็บรวบรวมขOอมูล ไดOแกL  หลักสูตรฝJกอบรม 
แบบทดสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB และแบบสอบถามความพึงพอใจตLอหลักสูตร
ฝJกอบรม การวิเคราะหBขOอมูลเชิงปริมาณใชOการหาคLาเฉลี่ย สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                  
การทดสอบคLาที  

ผลการวิจัยสรุปไดOดังนี้ 1) หลักสูตรฝJกอบรม มีประสิทธิภาพ 80.25/81.98 โครงสรOาง
ของหลักสูตรประกอบดOวย 5 หนLวยการเรียนรูO เวลา 24 ช่ัวโมง กระบวนการจัดกิจกรรมมี                
3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สLงเสริมความรอบรูO ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการดี มีประโยชนBตLอสังคม ขั้นที่ 3 
พัฒนาและเผยแพรLผลงาน 2) ผลการทดลองใชOหลักสูตรฝJกอบรม ดังนี้ 2.1) ครูมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB มีคะแนนเฉลี่ย 51.02 
(คะแนนเต็ม 60) รOอยละ 85.03 สูงกวLาเกณฑBที่กําหนด (รOอยละ 75) อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .05 และ 2.2) ครูมีความพึงพอใจตLอหลักสูตรฝJกอบรมในระดับมากที่สุด  

คําสําคัญ: หลักสูตรฝJกอบรม กระบวนการคิดวิเคราะหB การจัดกิจกรรมการเรียนรูO 

                                                           

1
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝhายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
 

   The purposes of this study were 1) to develop the training curriculum on "The 
Promotion of Teachers' Ability in Managing Learning Activities with analytical thinking process 
in Basic Education Level" and 2) to study the result of the training curriculum. The study 
process was research and development. The samples were 40 teachers which were 
purposive sampling. The instruments were the training curriculum on "The Promotion of 
Teachers' Ability in Managing Learning Activities with analytical thinking process in Basic 

Education Level", test for the ability in managing learning activities with analytical thinking 

process, the managing learning activities with analytical thinking process evaluation form and 
the questionnaire for satisfaction. The data was analyzed by mean, standard deviation and 
t-test for dependent samples.                     

The research results were as follows: 1) The efficiency of a training curriculum on                       
"The Promotion of Teachers' Ability in Managing Learning Activities with analytical thinking 
process in Basic Education Level" was 80.25/81.98 which was higher than the criterion at 
75/75. 2) The result of a training curriculum on The Promotion of Teachers' Ability 
in Managing Learning Activities with analytical thinking process in Basic Education Level" 
implementation were; 2.1) The teachers got 51.02 of the average scores form 60 on the 
ability in managing learning activities with analytical thinking process were significantly 
higher than the 75 criterion at the level of .05 and 2.2) The satisfaction of the teachers 
towards the training curriculum was very good. 
 Keywords: Training Curriculum, Analytical thinking, Managing Learning 

 

บทนํา
การพัฒนาการเรียนรูOของผูO เ รียนเป[น

จุดเนOนท่ีสําคัญของการจัดการศึกษาโดยมุLงใหO
ผูOเรียนไดOฝJกทักษะการสืบคOน แสวงเสาะหาความรูO
จากธรรมชาติ และจากแหลLงการเรียนรูOตLางๆ ไดO
ดOวยตนเอง การจัดการเรียนรูOควรสLงเสริม และ
พัฒนาผูOเรียนในดOานกระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรB และพัฒนาความรูOสึกนึกคิดแหLงตน 

มองเห็นคุณคLาขององคBความรูO หวงแหน และ
ตระหนักถึงการอนุรักษBสิ่งแวดลOอม รักซาบซึ้งใน
ความเป[นธรรมชาติ ซึ่งสอดคลOองกับรัฐธรรมนูญ
แหLงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 43 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ พ.ศ.2542 
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 23 
24 25 และ 26 ท่ีใหOความสําคัญในการจัดการ
เรียนรูOท่ีมุLงใหOผูOเรียนเป[นคนท่ีสมบูรณBท้ังความรูO 
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ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม เนOนผูOเรียนเป[น
สําคัญสูLการเป[นคนดี  คนเกLง และมีความสุข            
การจัดการเรียนรูOมุLงใหOผูOเรียนมีสLวนรLวมไดOคิด              
ไดOปฏิบัติ ไดOแสดงออกตามธรรมชาติ และสLงเสริม
ศักยภาพ การเรียนรูOใหO เต็มขีดความสามารถ                       
ของผูO เ รียนจากการจัดอันดับความสามารถ                    
ในการแขL งขันดO านการศึกษาโดย IMD World 
Competitiveness Survey ในป� 2554 พบวLา ประเทศไทย
อยูLในอันดับท่ี 51 จาก 57 ประเทศท่ัวโลก จากเดิมท่ี
เคยอยูLในอันดับ 46 เมื่อป� 2550 นอกจากน้ีคะแนน

การสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ 
Program for International Student Assessment 
(PISA) ดOานวิทยาศาสตรB และดOานคณิตศาสตรB 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ค ง อ ยูL ใ น อั น ดั บ ร้ั ง ทO า ย                           
ซึ่งผลการประเมิน PISA สามารถสะทOอนคุณภาพ
การศึกษาดO านวิทยาศาสตรBของ เ ด็กไทยถึ ง
กระบวนการเรียนการสอนในหOองเรียน เนื่องจาก
การประเมินผลของ PISA เนOนการคิดวิเคราะหBและ
แกOป�ญหา ซึ่งการเรียนการสอนของประเทศไทยไมL
สรOางการเรียนรูOใหOนักเรียนเกิดกระบวนการคิด

การคิด  เป[นกระบวนการทํางานของสมอง           
ท่ีเกิดขึ้นภายในโดยการรับขOอมูลผLานประสาท
สัมผัส ทําการรวบรวม และจัดระบบขOอมูลพรOอม
กับเช่ือมโยงประสบการณBตLางๆ ท่ีเกี่ยวขOองผLาน
กระบวนการคิด แลOวแสดงผลของการคิดออกมา
โดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกแบบอื่นๆ 
การคิดท่ีเป[นฐานสําคัญของการคิด คือ การคิด
วิเคราะหB (Analysis Thinking) เป[นความสามารถใน
การแยกแยะสิ่งตLางๆ ออกเป[นสLวนยLอยๆ และ
ตรวจสอบหรือจัดโครงสรOางความสัมพันธBของ
องคBประกอบตLางๆ เพื่อใหOไดOความรูO ความเขOาใจ 
หา เหตุและผลของสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้นซึ่ งจะ นํา ไปสูL                   
การนําไปใชOแกOป�ญหา ประเมินคLา ตัดสินใจและ
สรOางสรรคBสิ่งใหมL การพัฒนาความสามารถใน    
การคิดวิเคราะหBควรเร่ิมจากการฝJกองคBประกอบ
การคิด ดังน้ี 

1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานท่ีจําเป[นตLอ
กระบวนการคิดวิเคราะหB คือ ทักษะการสื่อสาร 
ประกอบดOวย ทักษะการฟ�ง การพูด การอLาน           
การเขียน การอธิบาย การแสดงออก และการใชO
เหตุผล และทักษะการคิดท่ีเป[นแกน ไดOแกL ทักษะ
การสังเกต การสํารวจ การแยกแยะ การต้ัง
คําถาม การเปรียบเทียบ การตีความ การเก็บ
รวบรวมขOอมูล การใหOเหตุผล 

2. ทักษะการคิดท่ีซับซOอน ไดOแกL ทักษะ
การจัดระเบียบ การสรOางความรูO การทําความ
กระจLาง การประยุกตB การจัดโครงสรOาง และ
ลักษณะการคิดท่ีสําคัญ ไดOแกL การคิดละเอียด  
การคิดกวOาง การคิดลึกซึ้ง การคิดชัดเจน การคิดไกล        
คิดถูกทาง การคิดดOานบวก และท้ังหมดตOอง
ควบคุมดOวยทักษะการรูOคิด คือ มีความตระหนักรูO 
ประเมินตนเอง วางแผน ควบคุมตน และสะทOอน
ผลตนเอง  

3. กระบวนการคิดวิเคราะหB มีขั้นตอน
ดังน้ี  

3.1 ร ะ บุ สิ่ ง ท่ี จ ะ วิ เ ค ร า ะ หB แ ล ะ
กําหนดวัตถุประสงคBในการวิเคราะหB 

3.2 ศึ ก ษ า ขO อ มู ล แ ล ะ กํ า ห น ด     
องคBความรูOในสิ่งท่ีทําการวิเคราะหB  

3.3 สรุปและนําเสนอความสัมพันธB
ระหวLางองคBประกอบตLางๆ  

3.4 ประยุกตBใชOความรูOท่ีไดOจากผล
การวิเคราะหB เมื่อฝJกการคิดวิเคราะหBตามขั้นตอน
แลOวจะเกิดผลของกระบวนการคิดวิเคราะหB ไดOแกL 
ผลลัพธBของการคิด (คําตอบ/ความสามารถ) และ
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหB  

ผูOสอนตOองเป�ดโอกาสใหOผูOเรียนไดOเสนอ
ความคิดของเขาและอภิปรายรLวมกันในกลุLม             
โดยยอมรับความคิดเห็นของทุกคน ถOาหากคําตอบ
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ของผูOเรียนมีการขัดแยOงขึ้นในกลุLม ผูOสอนตOองเป[น 
ผูO ต้ังคําถามคิดตLอไปวLาคําตอบใดกLอใหOเกิดผล
ในทางดีและไมLดีอยLางไรบOาง อะไรเป[นประโยชนBตLอ
ตนเองและสังคมสLวนรวมมากท่ีสุด และพึงระลึก
เสมอวLาคําตอบท่ีผูO เ รียนเสนอมาน้ันถูกท้ังน้ัน
แลOวแตLเหตุผลและความคิดเห็นของแตLละคน ไมLมี
คําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว หากผูOสอนเป�ด
โอกาสใหOผูOเรียนไดOฝJกคิดวิเคราะหBและอภิปราย
ป�ญหาตLางๆ เชLนน้ีเป[นประจําก็นLาเช่ือไดOวLากําลัง
สอนใหOคนคิดเป[นแลOว (ดิลก ดิลกานนทB, 2534) 
การวิเคราะหBมีองคBประกอบสําคัญ 5 อยLาง ดังน้ี  

1. ความสามารถในการนิยามป�ญหา  
2. ความสามารถในการเลือกขOอมูลท่ี

เกี่ยวกับการหาคําตอบของป�ญหา  
3. ความสามารถในการระบุขOอสันนิษฐาน 
4. ความสามารถในการกําหนดและเลือก

สมมติฐาน  
5. ความสามารถในการลงขO อส รุป                   

อยLางสมเหตุสมผลละการตัดสินใจเกี่ ยวกับ                
การวิเคราะหB  

ผูOวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของ       
การพัฒนาศักยภาพของผูOเรียนดOวยกระบวนการ
คิดวิ เคราะหBจึ ง ไดO พัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม               
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม          
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ขึ้นเพื่อเสริมสรOาง
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOของท่ี
เนOนกระบวนการคิดวิเคราะหB 

 

วัตถุประสงค"ของการวิจัย 
1. เพื่ อ พัฒนาห ลั ก สูต รฝJ ก อบรม                  

"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม             
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครู           
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

2. เพื่อศึกษาผลของการใชOหลักสูตร
ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
ประชากรท่ีใชOในการวิจัย เป[นครู ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ ง เป[น
โรงเรียนเครือขLายการฝJกประสบการณBวิชาชีพครู
และโรงเรียนเครือขLายของศูนยBศึกษาการพัฒนาครู 
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต รB  ม ห า วิ ทย า ลั ย ร า ช ภั ฏ                  
จันทรเกษม จํานวน 50 โรงเรียน 

กลุLมตัวอยLาง เป[นครู ระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี เป[น โรง เ รียนรLวมฝJก
ประสบการณBวิชาชีพครู และเป[นโรงเรียนเครือขLาย
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของ 
ศูนยB ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตรB 
มหาวิทยา ลัยราช ภัฏจั นทร เกษม  ซึ่ ง ไ ดO ม า                
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จํานวน 40 คน 

ตัวแปรที่ใช ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตรฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลการใชOหลักสูตร

ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ข อ ง ค รู ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น "                       
ดOานความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO
ดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB จําแนกเป[น 3 ดOาน 
ไดOแกL  
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2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตร  
2.2 ผลการใชOหลักสูตร  
2.3 ประสิทธิผลของหลักสูตร 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1 . ห ลัก สูตรฝJ กอบรม "การสL ง เส ริม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO             
ดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ                         
ไมLตํ่ากวLารOอยละ 75 / 75 
 2. ผ ล ก า ร ใ ชO ห ลั ก สู ต รฝJ ก อ บร ม            
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”สูงกวLาเกณฑBท่ีกําหนด
รOอยละ 75  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาขOอมูลพื้นฐานสําหรับการสรOาง

หลั กสู ตรฝJ กอบรม"การสL งเสริ มความสามารถ             
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิด
วิเคราะหBของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 
การศึกษาขOอมูลพื้นฐานสําหรับการสรOางหลักสูตร
ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ข อ ง ค รู ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น "                     
เป[นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขOองกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิ เคราะหBและ
งานวิจัย ท่ี เกี่ ยวขOอง เพื่ อวิ เคราะหB โครงรLาง
หลักสูตรฝJกอบรม 
 ขั้นท่ี  2 การสรOางหลักสูตรฝJกอบรม               
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครู              
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" การสรOางหลักสูตร
ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB

ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เป[นการนํา
หลักการพัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBท่ี
วิเคราะหBขึ้นมาเป[นแนวทางในการสรOางหลักสูตร 
แลOวใหOผูOเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลOอง (IOC) 
เพื่อปรับปรุงภาษา เวลา กิจกรรม และนําหลักสูตร
ไปทดลองใชOกับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุLม
ยLอยเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑB 75 / 75  

ขั้นท่ี 3 การทดลองใชOและปรับปรุงหลักสูตร
ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" การทดลองใชO
หลักสูตรฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิด
วิเคราะหBของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เป[น
การนําหลักสูตรท่ีหาประสิทธิภาพแลOวไปทดลองใชO
กับกลุLมตัวอยLางดOวยการวิจัยเชิงทดลองกับหัวหนOา
ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน            
แลOวนําผลท่ีไดOมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหOไดO
หลักสูตรท่ีสมบูรณB 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสรOางหลักสูตรฝJกอบรม "การสLงเสริม

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวย
กระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน" จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เ กี่ ย ว ขO อ ง กั บก ารส รO า ง ห ลั ก สู ต รฝJ ก อบรม                    
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" สามารถสังเคราะหB
หลักการ กระบวนการจัดกิจกรรม และหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝJกอบรม มีประสิทธิภาพ 
80.25/81.97 ซึ่งสูงกวLาเกณฑBท่ีต้ังไวO (75/75) และ
เป[นไปตามสมมติฐานขOอท่ี 1 มีองคBประกอบ ดังน้ี  
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1.1 หลักการของหลักสูตรฝJกอบรม  
1.2 เป�าหมายของหลักสูตร              
1.3 จุ ด มุL ง ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก สู ต ร

ฝJกอบรม  
1.4 สาระการเรียนรูO  
1.5 โครงสรOางของหลักสูตร

ฝJกอบรม   
1.6 กระบวนการจัดกิจกรรม  
1.7 การวัดและประเมินผล  

 2. ผลการทดลองใชOหลักสูตรฝJกอบรม        
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO
ดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยการจัดประชุม 
ปฏิ บั ติการกับกลุLม ตัวอยLางตามวิ ธีการวิจั ย        
กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ตามแบบ 
แผนการทดลอง One group posttest design 
ตามลําดับดังน้ี  

2.1 ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB มีคะแนน
เฉลี่ย 51.02 และสLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.87             
ซึ่งจําแนกเป[น 2 ดOาน คือ ดOานความรูOในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB 
มีคะแนนเฉลี่ย 8.57 และสLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.12 และดOานการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวย
กระบวนการคิดวิเคราะหB มีคะแนนเฉลี่ย 42.45 
และสLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.94 

2.2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การทําจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิด
วิ เคราะหB  สูงกวL า เกณฑBรOอยละ 75 อยL างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป[นไปตาม
สมมติฐานขOอท่ี 2  

2.3 ความพึงพอใจตLอหลักสูตร
ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" มีคLาระหวLาง 

4.50 – 4.64 มีความพึงพอใจอยูLในระดับมากท่ีสุด 
โดยภาพรวมผูOเขOารับการฝJกอบรม มีความพึงพอใจ
ตLอหลักสูตรฝJกอบรม มีคLา 4.58 และสLวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .564 มีความพึงพอใจอยูLใน
ระดับมากท่ีสุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ฝJ ก อ บ ร ม                     

"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปราย 3 ประเด็นคือ  

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม 
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พบวLา มีประสิทธิภาพ 
80.25 / 81.97 ซึ่งเป[นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด
ไวOวLาหลักสูตรฝJกอบรม"การสLงเสริมความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิด
วิเคราะหB" ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพไมLตํ่ากวLารOอยละ 75/75 
เหตุท่ีเป[นเชLนน้ีอาจเป[นเพราะ หลักสูตรฝJกอบรม 
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม             
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครู           
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เป[นหลักสูตร
ฝJกอบรมท่ีมุLงเพ่ิมพูนความรูO ความสามารถ             
ความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOเพื่อใหO
ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO
ดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBมีองคBประกอบ คือ 
ความสําคัญของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร 
เป�าหมายของหลักสูตร จุดมุLงหมายของหลักสูตร 
สาระการ เ รี ยน รูO  โ ค รงสรO า ง ของห ลัก สูตร 
กระบวนการจั ดกิ จกรรม  และการ วัดและ
ประเมินผลซึ่งสอดคลOองกับผลการวิจัยของสมใจ 
กงเติม (2553) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม
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เพื่อเสริมสรOางความสามารถในการสอนคิด
วิ เคราะหB  สําห รับค รูผูO สอนสังกัดสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานท่ีพัฒนาหลักสูตร
ฝJกอบรมท่ีมี 8 องคBประกอบ ไดOแกL หลักการและ
เหตุผล จุดมุLงหมายของหลักสูตร โครงสรOางของ
หลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรม                  
การฝJกอบรม ระยะเวลาในการฝJกอบรม สื่อและ
แหลLงเรียนรูOประกอบการฝJกอบรม และการวัดและ
ประเมินผลการฝJกอบรมท่ีมีความเหมาะสม
สามารถนําไปฝJกอบรมไดO  

ประเด็นท่ี 2 ผลการใชOหลักสูตรฝJกอบรม 
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม             
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พบวLา ครูมีคะแนน
เฉลี่ ยของความสามารถในการจั ดกิ จกรรม                 
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBสูงกวLา
เกณฑBท่ีกําหนด รOอยละ 75 อยLางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป[นไปตามสมมติฐานขOอท่ี 2                 
เหตุท่ีเป[นเชLนน้ีอาจเป[นเพราะ หลักสูตรฝJกอบรม                     
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม           
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรB 
โดยมีก ระบวนการจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยน รูO                     
3 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. การสLงเสริมความรอบรูO จัดกิจกรรมท่ี
เนOนใหOผูOเขOาอบรมวิเคราะหBขOอมูล สถานการณBท่ี
กํ าหนดแลO ว นํ า ขO อ มูลมาจั ดกระ ทํ าอยL า งมี
ความหมายสูLการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหB 
และสรุปความรูOท่ีไดOรับ  

2. ปฏิบัติการดี มีประโยชนBตLอสังคม จัด
กิจกรรมท่ีเนOนใหOผูOเขOารับการอบรมไดOพัฒนาตนใน
การสรOางความรูOแบบองคBรวม ดOวยการออกแบบ
กิจกรรมท่ีสLงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหBท่ีนํา
ความรูOไปใชOใหOเหมาะสมกับชุมชน/สังคมเพื่อพัฒนา

กระบวนการทํางานรLวมกับผูOอื่น การรLวมมือรLวมใจ
เพื่อใหOเกิดคุณคLาตLอสังคม  

3. พั ฒ น า แ ล ะ เ ผ ย แ พ รL ผ ล ง า น                     
จัดกิจกรรมท่ีเนOนใหOผูOเขOารับการอบรมไดOตรวจสอบ 
ปรับปรุงผลงานอยLางเป[นระบบใชOกระบวนการคิด 
วิเคราะหBจุดเดLน จุดดOอย ปรับปรุงจุดดOอย พัฒนา
จุดเดLน และการกําหนดแผนการพัฒนาผลงาน
พรOอมท้ังฝJกทักษะกระบวนการเผยแพรLผลงานดOวย
การประชาสัมพันธBดOวยการพูด และการเขียนซึ่ง
ส อ ด ค ลO อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง ส ม ช า ย                      
พงศBวิลาวัณยB (2551) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝJกอบรม เร่ือง การสLงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหB
สําหรับครูผูOสอนระดับชLวงช้ันท่ี 3-4 มีผลทําใหO
ครูผูOสอนมีความรูO ความเขOาใจเกี่ยวกับการคิด
วิ เ ค ร า ะ หB ห ลั ง ก า ร ฝJ ก อ บ ร ม สู ง ก วL า กL อ น                   
การฝJกอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูO 
และสาธิตการสอน  

ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  3 ห ลั ก สู ต ร ฝJ ก อ บ ร ม                
"การสLงเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม             
การเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหBของครู              
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"มีประสิทธิผลตLอครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหตุท่ีเป[นเชLนน้ีอาจเป[น
เพราะ  ห ลัก สูตรฝJ กอบรม "ก ารสL ง เส ริม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวย
กระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน"มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝJกอบรม
อยLางเป[นระบบโดยการประเมินสภาพแวดลOอม 
(Context evaluation) เพื่อนําขOอมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดหลักการของหลักสูตร
ฝJกอบรมท่ีมุLงเพ่ิมพูนความรูO ความสามารถ               
ความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOเพื่อใหO
ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO
ดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB การประเมินป�จจัย
เบ้ืองตOน (Input evaluation)   โดยผูOเช่ียวชาญ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของรLางหลักสูตร
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ฝJกอบรม "การสLงเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
ข อ ง ค รู ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น "                
มีองคBประกอบสําคัญดังน้ี  ความสําคัญของ
หลักสูตร หลักการของหลักสูตร เป�าหมายของ
หลักสูตร จุดมุLงหมายของหลักสูตร สาระการ
เรียนรูO โครงสรOางของหลักสูตร กระบวนการจัด
กิจกรรม และการวัดและประเมินผล มีคLาดัชนี
ความสอดคลOอง (IOC) เทLากับ 1.00 การประเมิน
กระบวนการ (Process evaluation) โดยการหา
ประสิทธิภาพรLางหลักสูตรฝJกอบรม "การสLงเสริม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวย
กระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน" มีประสิทธิภาพ 80.25 / 81.97 ซึ่งสูง
กวLาเกณฑBท่ีกําหนด (E1/E2=75/75) และการ
ประเมินผลผลิต (Product evaluation)โดยวิเคราะหB
ความพึงพอใจตLอหลักสูตรฝJกอบรม"การสLงเสริม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOดOวย
กระบวนการคิดวิเคราะหBของครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน" ในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคBของ
หลักสูตรฝJกอบรม เนื้อหาสาระของการฝJกอบรม 
วิธีการ ขั้นตอนการฝJกอบรม สื่อ วัสดุ อุปกรณB 
และเอกสารการฝJกอบรม ความเหมาะสมของ
วิทยากร (การบรรยาย การวิพากษB) ระยะเวลาใน                  
การฝJกอบรม สถานท่ี และการอํานวย                 
ความสะดวกในการฝJกอบรม การมีสLวนรLวมของ           
ผูOเขOารับการอบรม และผล (ประโยชนB) ท่ีไดOรับจาก
การฝJกอบรม ผูOเขOารับการอบรมมีความพึงพอใจ
หลักสูตรฝJกอบรมอยูLในระดับมากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

ข อเสนอแนะการวิจัย 
ข อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
1. หนLวยงานท่ีเกี่ยวขOองกับการพัฒนาครู

ควรนําหลักสูตรฝJกอบรมน้ีไปใชOในการฝJกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOดOวยกระบวนการคิดวิเคราะหB
สําหรับครู 

2. หนLวยงานท่ีเกี่ยวขOองกับการพัฒนาครู
ควรนําหลักสูตรฝJกอบรมน้ีไปพัฒนาเป[นหลักสูตร
การเรียนรูOดOวยตนเองออนไลนBผLานเว็บไซตB 

ข อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
ควรพัฒนาหลักสูตรฝJกอบรมสLงเสริม

กระบวนการคิด ท่ีหลากหลาย เชLน  การคิด
สังเคราะหB การคิดอยLางมีวิจารณญาณ การคิด
สรOางสรรคB  การคิดเชิงระบบ และการคิด                   
เชิงกลยุทธB เป[นตOน  
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