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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) ศึ กษาสภาพปั ญ หาและความต้องการของครู ภ าษาไทยระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดให้แก่ผเู ้ รี ยน (2) พัฒนาชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่ อพัฒนาทักษะการคิ ดให้แก่นกั เรี ยนสาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของครู ดา้ นความสามารถใน
การจัดการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล และ (4) ศึ กษาความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
และกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู ภาษาไทย จานวน 500 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) แบบสอบถาม (2) ชุดฝึ กอบรมทางไกล (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของครู ดา้ น
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ร้อย
ละค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ครู ภาษาไทยส่ วนใหญ่เคยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครู เห็นด้วย
กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครู เห็นว่าควรมีความสามารถด้านการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับมาก ครู มีความสามารถด้านการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในระดับปานกลาง ครู
มีปัญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนาทักษะการคิ ดในระดับปานกลาง ครู มีความต้องการเกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านต่าง ๆ ในระดับมาก (2) ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยนสาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80:80 โดยค่า E1 เท่ากับ 81.84 E2 เท่ากับ 81.60 (3) ผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
หลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยสู งกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 และ (4) ครู ผเู ้ ข้ารับการอบรมด้วยชุดฝึ กอบรมทางไกลมีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมทางไกลและ
กระบวนการฝึ กอบรมทางไกลในระดับมาก
คาสาคัญ: ชุดฝึ กอบรมทางไกล การจัดการเรี ยนรู ้ ทักษะการคิด

Abstract
The purposes of this research were (1) to study problems and needs of Thai language teachers at basic
education level in organizing learning activities to increase student’s thinking skills ; (2) to develop the distance
training package on learning management to increase student’s thinking skills for Thai language teachers at basic
education level; (3) to compare teachers’ achievements in learning management ability before and after training
with the distance training package; (4) to study teachers’ satisfaction on the distance training package and the
training procedures.
The research sample consisted of 500 Thai language teachers, obtained from stratified random sampling.
The research instruments were (1) a questionnaire; (2) the distance training package; (3) an achievement test in
learning management ability; and (4) a scale to assess the teachers’ satisfaction. Statistics used for data analysis
were the percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The research findings revealed that (1) most of the Thai language teachers used to organize learning activities to
increase student’s thinking skills; they agreed that teachers should organize learning activities to increase student’s thinking
skills; they agreed at the high level that teachers should have an ability to organize learning activities to increase student’s
thinking skills; they rated their abilities and the problems in organizing learning activities to increase student’s thinking
skills at the moderate level ; they rated their needs in knowledge about learning management to increase student’s
thinking skills at the high level; (2) the training package on learning management to increase student’s thinking skills for
Thai language teachers at basic education level was efficient at 81.84/81.60, thus meeting the 80/80 efficiency criterion;
( 3) teachers’ achievements in learning management ability after training with the distance training package were
significantly higher than before training at 0.05 level; (4) the teachers’ rating mean for satisfaction with the training
package and training procedures was at the high level.
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น.34)ได้
กล่ าวถึ งทักษะการอ่าน การเขี ยน การฟั ง การพูด การดู ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยไว้โดยรวม ว่า
“ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิ ดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริ ง ” และหลักสู ตรยังได้กล่าวเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
ไว้ดว้ ย ซึ่ งปรากฏทั้งในส่ วนสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และคุณภาพผูเ้ รี ยน ตลอดจนตัวชี้ วดั ของ
ทุกสาระ จะมีถอ้ ยคาที่แสดงให้เห็ นพฤติกรรมการคิดไว้ ได้แก่ สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ แปล
ความ ขยายความ อธิ บาย วิเคราะห์วิ จารณ์ แสดงความคิดเห็ น โต้แย้ง คาดคะเน ประเมินค่า ตั้งคาถาม
แยกแยะ สรุ ปความ จินตนาการ วิจารณญาณ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา เป็ นต้น นอกจากนี้ หลักสู ตรยังได้ให้
ความส าคัญ กับ เรื่ องการคิ ด ไว้ โดยได้ร ะบุ ใ ห้ เ ป็ นสมรรถนะส าคัญ ของผู้เ รี ยน คื อ สมรรถนะ ด้า น
ความสามารถในการคิด ทั้ง การคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสั ง เคราะห์ การคิ ดอย่า งสร้ างสรรค์ การคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ อีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.7) สอดคล้องกับแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ได้ระบุ
ไว้ในมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี้ ที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด ตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
คือ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ คิด
ไตร่ ตรอง สรุ ปความคิดอย่างเป็ นระบบ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน), 2555, น.52)
ผูเ้ รี ยนจะมีทกั ษะการคิดต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ก็ตอ้ งพึ่งความรู ้ ความสามารถของครู ผสู ้ อน ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยซึ่ งมีหน้าที่โดยตรงในการ
จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ต้อ งฝึ กฝนผูเ้ รี ย นให้ เ กิ ด ทัก ษะการคิ ด มี ส มรรถนะด้า นการคิ ด อัน จะน าไปสู่
ความสามารถในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี โดยครู ก็ตอ้ งพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
สมศ.มาตรฐานที่ 9 คือมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ แต่ในความเป็ นจริ ง ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยยังมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในสาระของตน เช่น ความเข้าใจว่า การพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อความสามารถในการสื่ อสารกับการพัฒนา
ทักษะการคิดต่าง ๆ เป็ นคนละเรื่ อง คนละส่ วนกัน และยังขาดทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ มนตรี วงศ์สะพาน (2556, น.125) ครู ผสู ้ อนให้ความสาคัญกับคาตอบ
มากกว่ากระบวนการคิด กิจกรรมการเรี ยนรู ้จะเน้นการทาแบบฝึ กหัดเพื่อหาคาตอบ มากกว่ากระบวนการ
นักเรี ยนแทบไม่มีโอกาสได้ใช้ศกั ยภาพสมองเพื่อคิดหาคาตอบ แต่ใช้สมองในการจามากกว่า สอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2549, น.2) ที่กล่าวว่า เหตุที่ครู ไม่ได้สอนหรื อฝึ กเด็กและเยาวชนของชาติให้รู้จกั
คิด รู ้ จกั แก้ปัญหา ก็เพราะครู เองก็ขาดความรู ้ ความเข้าใจและ การฝึ กฝนในเรื่ องนี้ จึ งยิ่งทาให้รู้สึกว่าเป็ น
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ภาระหนัก เกรงว่าไม่มีเวลาเพียงพอในการสอนทันหลักสู ตรได้ เป็ นต้น ดังที่ยงั ปรากฏพบว่าเด็กไทยยังคง
คิดไม่เป็ น แก้ปัญหาไม่เป็ น อันเป็ นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ทศวรรษแรกที่ผา่ นมา ในทางกลับกัน หากผูส้ อนมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า กระบวนการสื่ อสาร กับ
กระบวนการคิดนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เกือบจะเป็ นสิ่ งเดียวกัน ก็จะไม่รู้สึกว่าต้องใช้เวลามากเกิน
ความจาเป็ น ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะดังกล่าวได้
เพื่อเป็ นการช่วยเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับพัฒนาทักษะการสื่ อสาร อ่าน
เขียน พูด ฟัง ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รี ยนภาษาไทย ให้แก่ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย อันจะนาไปสู่ ก ารบรรลุ ผ ลตามเป้ าหมายของการปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ 21 ได้อย่า ง
สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์จะดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็ นแนวทางแก่ครู ผสู ้ อนภาษาไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครู ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน ตามเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ให้ แ ก่ น ัก เรี ย น
สาหรั บ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ให้มีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการใช้
ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องการ
จัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒนาทัก ษะการคิ ดให้ แก่ นัก เรี ย น ส าหรั บ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจและความสามารถในการจัด การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ ข้า รั บ การ
ฝึ กอบรมหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดให้แก่ นักเรี ยน
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สาหรับครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน สู งกว่า ก่ อนการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดให้แก่ นักเรี ยน สาหรั บครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1.
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพปั ญหาและความต้องการของครู ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน
ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2. – 4
ตัวแปรอิสระ คือ การฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่
นัก เรี ย น ของครู ก ลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดับ การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม และ
2) ความพึ ง พอใจของครู ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมที่ มี ต่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบบรม
ทางไกลที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับทักษะการคิดที่เป็ นจุดเน้นตามเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้ างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การ
วัดผลและประเมินผลทักษะการคิ ด รวมทั้งทักษะการสื่ อสาร การอ่าน การเขียน การฟั ง การพูด ซึ่ งเป็ น
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ศึกษา
ทดลองแบบ กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
1. ประชาการและกลุ่มตัวอย่ าง
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ประชากร คื อ ครู ผู้ส อนวิ ช าภาษาไทยระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูต้ อบแบบสอบถามสภาพปั ญหาและความ
ต้องการของครู ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ให้แก่นกั เรี ยน จานวน 400 คน จากจานวนประชากร ตามตารางยามาเน่ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % ได้มา
โดยวิธี สุ่ ม อย่า งง่ า ย และ 2) ครู ผูส้ อนวิช าภาษาไทยระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ในเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 63 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยวจานวน 3 คน แบบกลุ่มจานวน 10 คน และแบบภาคสนามจานวน
50 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดให้ แก่ นักเรี ยน สาหรั บครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มี
แนวทางในการสร้างโดยสร้างเป็ นแบบสารวจความคิดเห็น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับแบ่งเป็ น 4
ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและอายุการปฏิบตั ิงาน เป็ น
ต้น ตอนที่ 2 เป็ นการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย ตอนที่ 3 เป็ นการสารวจตรวจ -สอบความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ทัก ษะการคิ ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ตอนที่ 4 เป็ นการส ารวจสภาพปั ญหาและความต้ องการ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ของผูต้ อบแบบสารวจ แล้ว
หาคุณภาพเครื่ องมือ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจพิจารณาความตรงเชิ งเนื้ อหาของคาถามแต่ละข้อโดยใช้
แบบประเมิ นค่ า ดรรชนี ค วามสอดคล้อง ผลปรากฏว่า แบบสอบถามทั้ง ฉบับ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ระหว่าง 0.80 – 1.00 แล้วปรับปรุ งแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2.2 ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้ แก่ นักเรี ยน สาหรั บครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีข้ นั ตอนในการพัฒนา ดังนี้
1) ศึกษาหลักสู ตรเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและสรุ ปข้อมูลจากการสารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของครู ภาษาไทย
2) พัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อนามาใช้
เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมแล้วสังเคราะห์เนื้ อหาสาระที่จะใช้ในการฝึ กอบรม โดยอาศัย
ข้อมูลจากบทความ ตารา เอกสาร แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ให้ได้เนื้อหาสาระของชุดฝึ กอบรม แล้วจัดเป็ นโครงสร้างของเนื้อหา
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560 | 219

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน
สาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

3) สร้างชุ ดฝึ กอบรมทางไกลที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มี องค์ประกอบ คือ ชื่ อ
ชุ ดฝึ กอบรม คาชี้ แจง แผนการสอนประจาชุ ดฝึ กอบรม เนื้ อหาสาระที่ใช้ในการฝึ กอบรม จานวน 3 หน่ วย
ดังนี้
หน่วยที่ 1 ทักษะการสื่ อสารภาษาไทยกับทักษะการคิด
ตอนที่ 1.1 ภาษากับการคิด
ตอนที่ 1.2 ทักษะการสื่ อสารภาษาไทย
ตอนที่ 1.3 ทักษะการคิดในการสื่ อสารภาษาไทย
หน่วยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 2.1 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด ให้ แ ก่ ผู ้เ รี ย นระดับ
ประถมศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ตอนที่ 2.2 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
หน่วยที่ 3 การวัดผลและประเมินผลทักษะการคิดและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3.1 การวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์
ตอนที่ 3.2 การวัดและประเมินผลการคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 3.3 การวัดและประเมินผลกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตอนที่ 3.4 แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
4) ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ กอบรม โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน ตรวจสอบชุดฝึ กอบรมใน
ด้านรู ปแบบของชุ ดฝึ กอบรม ความครบถ้วนของเนื้ อหาสาระ การจัดลาดับเนื้ อหา ความยากง่ายของเนื้อหา
ความสอดคล้องของกิ จกรรมกับวัตถุ ประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ แล้วปรับปรุ งแก้ไขชุ ดฝึ กอบรมให้มี
ความสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ นตามค าแนะน าของผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ จากนั้นน าชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ไปทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพโดยทดลองใช้กบั ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยแบบเดี่ยว 3 คน แบบกลุ่มเล็ก 10 คน รวม
จานวน 13 คน แล้วนามาแก้ไขปรับปรุ ง แล้วจึงนาไปใช้ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง 50 คน
2.3 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ก่ อนและหลังการใช้ ชุดฝึ ก
อบรมทางไกล เป็ นแบบทดสอบสาหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม ประกอบด้วย ข้อสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลื อก จานวน 25 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ (การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ) ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบคู่ขนาน ทั้ง 2 ชนิ ด พร้ อมเกณฑ์การตรวจให้คะแนนเชิ งคุ ณภาพแบบตารางรู บริ ก แล้วนา
แบบทดสอบที่สร้ างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญในการออกแบบประเมินผล จานวน 3 คน ได้พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่
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ระหว่าง 0.78-1.00 แล้ว ผูว้ ิจยั นามาปรั บแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น และนาไปจัดพิมพ์เพื่อใช้ใ นการ
ทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ทีม่ ีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดให้แก่ นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นแบบประเมินที่ใช้หลังการใช้ชุดฝึ กอบรม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่ า 5 ระดับ แล้ว ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบประเมิ น โดยพิ จารณาความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้และ
ประเด็นคาถามโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งมี ความเชี่ ยวชาญทางด้านการพัฒนาแบบสอบถาม และแก้ไ ขตาม
คาแนะนา จากนั้นนาแบบประเมินชุ ดฝึ กอบรมทางไกลไปทดลองใช้กบั ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
จานวน 10 คน แล้วนามาปรับปรุ งก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างการทดลองจริ ง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 เก็บข้อมูลจากแบบสารวจศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครู ที่ส่งกลับคืนทางไปรษณี ย ์
3.2 เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภาพในภาคสนามและแบบประเมิ น ความ
สอดคล้องของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจให้คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล
4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครู ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน ตามเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่
4.2 การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน
สาหรั บ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้นฐานให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยการหาค่ า
ประสิ ทธิภาพ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และภาคสนาม ด้วยเกณฑ์ค่าประสิ ทธิ ภาพ 80/80
4.3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ก่อนและหลังการใช้
ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test dependent)
4.4 การศึกษาความพึงพอใจต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องการ
จัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒนาทัก ษะการคิ ดให้ แก่ นัก เรี ย น ส าหรั บ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของครู ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้ แก่ ผ้ ูเรี ยน ก่อนการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล สรุ ปได้
ดังนี้ 1) ครู ภาษาไทยเคยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด คิดเป็ นร้อยละ100 ของครู ผตู้ อบ
แบบสอบถาม โดยจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มากที่สุด ร้ อยละ 59.65 รองลงมาพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 22.05 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 11.20 และพัฒนาการ
คิดสังเคราะห์ ร้อยละ 7.10 ตามลาดับ 2) ครู เห็นด้ วยอย่ างยิ่งกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด 3) ครู แสดงความเห็นว่ าครู ภ าษาไทยควรมีความรู้ และความสามารถด้ านการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดในระดับมาก 4) ครู คิดว่ าตนเองมีความรู้ และความสามารถด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดในระดับปานกลาง 5) ครู มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดในระดับ
ปานกลาง โดยปั ญหาที่ระบุไว้ คือ ครู มีภาระการสอนมาก ไม่มีเวลาเพียงพอในการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด นักเรี ยนคิดไม่เป็ น คิดไม่ได้ ไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดตามที่ครู กาหนดให้
นักเรี ยนฝึ กคิดในกระบวนการเรี ยนรู้ได้ ซึ่ งทุกประเด็นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง 6) ครู มีความต้ องการ
สิ่ งที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้ านต่ าง ๆ ในระดับมากทุกข้ อ โดยลาดับแรก ครู
ต้องการเอกสารคู่มือแนะนาวิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด พร้ อมตัวอย่างแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ รองลงมาครู ตอ้ งการเข้ารับการฝึ กอบรมด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการ
คิดทุกประเภท และ ต้องการเข้า รั บการฝึ กอบรมด้านการผลิ ตสื่ อที่ ใ ช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
พัฒนาทักษะการคิด ตามลาดับ ส่ วนลาดับสุ ดท้าย ต้องการให้มีการนิ เทศติดตาม แนะนา วิธีการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ครู ปฏิบตั ิการในโรงเรี ยน เป็ นระยะ ๆ 7) ครู มีความต้ องการได้ รับ
การฝึ กอบรมการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยในระดับมาก 8) ครู
ต้ องการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในรู ปแบบต่ าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้ คือ ลาดับที่ 1
จากการสาธิ ตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ลาดับที่ 2 จากการฝึ กอบรมเต็มเวลาและ ลาดับที่ 3 จากการฝึ กอบรมทางไกล
ครู ตอ้ งการรับการฝึ กอบรมความรู้และทักษะการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิ ดสัง เคราะห์ ห รื อ การคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณและการคิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร
ตามลาดับ
2. ผลการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดให้ แก่นักเรียน
สาหรั บครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พบว่า ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การ
จัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด ให้ แก่ นัก เรี ย นส าหรั บ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ โดยค่า E1 เท่ากับ 81.84 E2 เท่ากับ
81.60
3. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของครู ก่อนและหลังการใช้
ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการใช้ชุดอบรมทางไกลครู ผูร้ ั บการฝึ กอบรมมี
ผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สู งกว่าก่อนการใช้
ชุดฝึ กอบรมทางไกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องการ
จัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒนาทัก ษะการคิ ดให้ แก่ นัก เรี ย น ส าหรั บ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการอบรม พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและ
กระบวนการฝึ กอบรมทางไกลในระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อ ที่ได้สรุ ปไว้แล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการอภิปรายผล
เป็ น 4 ประเด็น ตามลาดับ ดังนี้ คือ 1) ผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครู ภาษาไทยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน 2) ผลการพัฒนาชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู ภาษาไทยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ดา้ นความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลัง
การใช้ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล 4) ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการ
ฝึ กอบรมทางไกล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของครู ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดให้ แก่ ผ้ ูเรียน นั้น ก่อนการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลชุด
นี้ ผูว้ จิ ยั มีความต้องการให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการของครู ภาษาไทย เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้วางแนวทางการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ ง
ของครู และจากผลของการศึกษาที่ปรากฏหลายประการก็สอดคล้องกับความคิดที่ผวู ้ ิจยั คาดไว้ ได้แก่ ครู
ภาษาไทยส่ วนใหญ่ เคยจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพราะร้ อยละ100 ของครู ผูต้ อบ
แบบสอบถามต่า งเคยจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทัก ษะการคิ ดให้แก่ นัก เรี ย น หากแต่มี ค วามแตกต่า งกันใน
สัดส่ วนการจัดมาก-น้อย ไม่เท่ากันในทักษะการคิดที่แตกต่างกัน ครู ส่วนมากเกือบร้อยละ 60 จัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ขณะที่การคิดชนิดอื่น ๆ ที่ผวู้ ิจยั ระบุไว้ในแบบสอบถาม ครู ก็จดั
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้วยเช่นกัน แต่จดั ในจานวนสัดส่ วนที่น้อยกว่า กล่าวคือ พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ร้อยละ 22.05 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 11.20 และการคิดสังเคราะห์ ร้อยละ 7.10 ตามลาดับ ประกอบ
กับ ข้อมูลคาตอบของครู ในเบื้องต้นนี้ ทาให้ผวู ้ จิ ยั มองเห็นแนวทางการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล ที่ชดั เจน
ได้ในระดับหนึ่ ง คือ ครู ภาษาไทยมีประสบการณ์ในเรื่ องนี้มาพอสมควรแล้ว สิ่ งนี้ ช่วยให้การกาหนดเนื้อหา
ของชุ ดฝึ กอบรมที่ผวู ้ ิจยั จะจัดทาขึ้นให้มีระดับความยาก-ง่าย จานวนมาก-น้อย ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้ น
นอกจากนี้ ครู ยังมีความเห็นด้ วยอย่ างยิ่งกับการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้ แก่ นักเรี ยน ด้วย
เหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลชุ ดนี้ เพื่อเอื้อให้ครู เห็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ และมี
เนื้ อหาครอบคลุมการพัฒนาการคิดทุกชนิ ดตามที่ระบุไว้ เพราะถือว่าเป็ นทักษะการคิดที่สาคัญที่ผเู ้ รี ยนต้อง
ได้รับการพัฒนาฝึ กฝนทุก ทักษะ โดยผ่า นกระบวนการวางแผน การออกแบบการจัดการเรี ย นรู้ โดยครู
ภาษาไทย จากคาตอบที่ได้รับจากครู ที่วา่ ครู คิดว่ าตนเองมีความรู้ และความสามารถด้ านการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและครู มีปัญหาในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในระดับปานกลาง นั้น
ย่อมแสดงให้เห็ นว่า ครู ประเมินตนเองว่ามีความรู ้ความ สามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดยังไม่มากเท่าที่ควร และแม้วา่ ครู จะพบว่าตนเองมีปัญหาในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพียง
ระดับปานกลางก็ตาม แต่ก็เป็ นประเด็นน่าสนใจที่ทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นว่าครู ก็ยงั คงมีปัญหาในเรื่ องนี้ อยู่ และเมื่อ
นาคาตอบของครู ที่ว่าครู ภาษาไทยควรมีความรู้ และความสามารถด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดในระดับมาก มารวมกับคาตอบข้างต้น ย่อมแสดงว่าครู ภาษาไทยควรเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาตนเองในเรื่ องนี้ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับคาตอบของครู ในแบบสอบถามสารวจสภาพปั ญหาและ
ความต้องการของครู ที่วา่ ครู มีความต้ องการสิ่ งที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดด้ านต่ าง
ๆ ครู มีความต้ องการที่จะได้ รับการฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยในระดับมาก และ ครู ต้องการเรียนรู้ วธิ ีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในรู ปแบบต่ าง ๆ
ด้วยเหตุน้ ี เอง จึงเป็ นเหตุผลช่วยสนับสนุ นอย่างชัดเจนว่า ครู พึงควรได้รับการฝึ กอบรม เรื่ อง กระบวนการ
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน
จากคาถามให้ครู แสดงความเห็ นที่เกี่ ยวกับลาดับความต้องการ ทั้งด้านวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ในการ
ฝึ กอบรมก็ดี ประเภทหรื อชนิ ดของทักษะการคิดที่ตอ้ งการรับการฝึ กอบรมความรู ้และการปฏิบตั ิก็ดี ผูว้ จิ ยั ก็
ได้นาไปใช้วางแนวทางในกระบวนการฝึ กอบรม เช่ น ครู ตอ้ งการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดจากการสาธิ ตโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั ก็ได้ ดาเนิ นการให้มีการบันทึกวีดิทศั น์การสอนโดยครู
ปฏิ บตั ิการที่เชี่ ยวชาญการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด มาเป็ นตัวอย่างให้แก่ครู ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ครู ตอ้ งการรับการฝึ กอบรมความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั ก็จดั กิจกรรมการฝึ กอบรมให้มีการให้ความรู ้
พร้อมกับให้ครู ลงมือปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเช่นกัน และการที่ผวู้ ิจยั ได้จดั การฝึ กอบรม
ด้วยวิธีการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลนี้ ก็ถือว่าเป็ นไปตามที่ครู เลือกมาด้วย แม้ไม่ได้เป็ นตัวเลือกในระดับต้น
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ของครู ก็ตาม โดยครู ส่วนใหญ่เลือกที่จะต้องการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาซึ่ งอาจเป็ นความคุน้ เคยที่ได้ปฏิบตั ิ
กันมาเป็ นส่ วนใหญ่ สาหรับประเภทหรื อชนิ ดของทักษะการฝึ กฝนเรี ยนรู ้ ในชุ ดฝึ กอบรมนี้ ผูว้ ิจยั ก็เลื อก
ตามที่ ครู ระบุ จดั ล าดับ ไว้ในคาตอบจากแบบสอบถาม อันได้แก่ การคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์หรื อคิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
กล่าวโดยสรุ ปคือ จากผลการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั จึงเลือกพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของครู ภาษาไทยและเป็ นไปตามที่ผวู้ จิ ยั คาดคิดไว้พอสมควร นอกจากนี้ผลการศึกษาสารวจนี้
ถือได้ว่าเป็ นข้อมูลที่น่าเชื่ อถื อได้ เนื่ องจากได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่าง
ตามระเบียบวิธีการสุ่ มตัวอย่างในงานวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กัน เพราะกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็ นตัวแทน
ของประชากร คือ ครู ภาษาไทยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลได้ ข้อมูลจากการศึกษานี้ สามารถใช้อา้ งอิงได้
ในประเด็นที่ศึกษาอันเกี่ยวเนื่องด้วย สภาพปัญหาและความต้องการ ความรู้ความสามารถและทักษะของครู
ภาษาไทย รวมทั้งการสะท้อนปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่
นักเรี ยน ของครู ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
2. จากผลการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้ แก่
นักเรียน สาหรั บครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ให้ มีประสิ ทธิภาพ และพบว่า
ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยนสาหรับครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีค่า E1 เท่ากับ 81.84 E2 เท่ากับ 81.60
ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้เช่ นกัน นั้น เนื่ องจาก ในชุ ดฝึ ก
อบรมทางไกล ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้มีกิจกรรมไว้ทา้ ยหน่ วยการเรี ยนทุ กหน่ วย และกาหนดให้ผเู ้ ข้ารั บการ
ฝึ กอบรมทาโดยการตอบคาถาม ซึ่ งคาถามดังกล่าวของกิจกรรมหลังการศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลในแต่ละ
เรื่ องของทุกหน่วยในชุ ดฝึ กอบรม ไม่ยากจนเกินไป ทาให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถตอบคาถามได้ เพราะจัดให้
ทยอยทาทีละเรื่ องเมื่อเนื้ อหาจบในแต่ละหน่วย ทาให้ไม่สับสน และยังอาจเป็ นเพราะ เอกสารชุดฝึ กอบรมที่
ผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นมีองค์ประกอบที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ ได้เป็ นอย่างดี คือ ประกอบด้วย
แผนการศึกษาประจาชุด มี หัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีเนื้ อหาต่อเนื่ องสอดคล้องกันโดย
ตลอด รวมทั้งได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน มาแล้วด้วยเช่นกัน เมื่อนามา
ตรวจให้ค ะแนนและวิเคราะห์ ข ้อมู ล จึ ง ทาให้ได้ ค่ า คะแนน E 1 เท่ า กับ 81.84 ซึ่ ง อยู่ใ นระดับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และเมื่ อเสร็ จสิ้ น กระบวนการศึ ก ษาโดยใช้ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลนี้ แล้ว ผูเ้ ข้า อบรมก็ ไ ด้ท า
แบบทดสอบหลังการอบรม คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผวู้ ิจยั
สร้ างขึ้ นตามกระบวนการและเนื้ อหาที่ อยู่ในชุ ดฝึ กอบรม เป็ นฉบับเดี ยวกับที่ใช้หลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล อีกด้วย เมื่อนาคะแนนที่ได้มาใช้วเิ คราะห์ค่า E 2 ได้เท่ากับ 81.60 ซึ่ งอยูใ่ นระดับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เช่ นกัน คื อ 80 / 80 จึงทาให้สามารถเชื่ อได้ว่า ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลนี้ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ทั้งนี้ เป็ นไปตามแนวทางการทดสอบประสิ ทธิ ภาพสื่ อหรื อชุดการสอนของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น.719) อันเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในทางวิชาการ
3. จากผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ด้านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ก่ อนและหลังการใช้
ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งพบว่าหลังการใช้ชุดอบรมทางไกลมีผลสัมฤทธิ์ สู งกว่าก่อน
การใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ เพราะในชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ครู ในเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดที่ จาเป็ นทั้ง การคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสร้ างสรรค์และการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ ทั้งยังมีเนื้ อหาสาระด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในกลุ่มสารการ
เรี ยนรู้ภาษาไทยเป็ นการเฉพาะพร้ อมตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลทักษะ
การคิ ดแต่ ล ะชนิ ดอี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ในกระบวนการฝึ กอบรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า อบรมได้ซัก ถาม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าอบรมและระหว่างผูเ้ ข้าอบรมด้วยกัน สามารถช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรม
แต่ละคนมีความรู ้ ที่ชดั เจนมากขึ้น กระบวนการที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการทดสอบผูเ้ ข้าอบรมก่อนการอบรม และ
ทดสอบหลังการอบรมเสร็ จสิ้ นทันที ในการอบรมแบบเผชิญหน้าเพียงวันเดียว ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้าน
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งมีการกาหนดให้เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย
เป็ นรายบุคคลด้วย ทาให้ผเู ้ ข้าอบรมยังคงไว้ซ่ ึ งความรู ้ความเข้าใจตามเนื้ อหาที่ได้รับการอบรม จึงส่ งผลให้
ทาแบบทดสอบได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก และเมื่อนาผลคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมมาเปรี ยบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมแล้ว คะแนนหลังการอบรมจึงสู งกว่าก่อนการอบรมดังปรากฏ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลของ อภิรักษ์ อนะมานและคณะ(2556) , ดวงเดือน พินสุ วรรณ์ (2557)
, จรี ลกั ษณ์ รัตนาพันธ์ (2558) และศิตา เยีย่ มขันติถาวร (2558) ที่ได้พฒั นาชุ ดฝึ กอบรมขึ้นและนาไปทดลอง
ใช้ แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่นาเสนอในชุดฝึ กอบรมหลังการใช้ชุดฝึ ก
อบรม สู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรม นอกจากนี้ คงเป็ นเพราะชุ ดฝึ กอบรมทางไกลนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้
ตรงกับความต้องการและความสนใจของครู ภาษาไทย จากผลการที่ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1.
ด้วยเช่นกัน
4. จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดให้แก่ นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน หลังการอบรมผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและ
กระบวนการฝึ กอบรมทางไกล พบว่า ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก ต่ อชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกลและกระบวนการฝึ กอบรมทางไกล โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.30 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที่ 0.25 ทั้งนี้ เพราะชุ ดฝึ กอบรมทางไกลนี้ พัฒนาขึ้ นบนพื้นฐานความต้องการที่ แท้จริ งของครู ภาษาไทย
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากข้อมูลที่ศึกษามาในขั้นตอนแรก ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1. ผูว้ ิจยั จึง
ได้ดาเนิ นการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมตามข้อมูลที่เป็ นคาตอบของครู ภาษาไทยจากแบบสอบถาม มิได้คิดขึ้นเอง
ตามความเห็นของผูว้ ิจยั แต่เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น จึงทาให้ชุดฝึ กอบรมนี้ มีเนื้ อหาสาระ ทั้งด้านทักษะการ
สื่ อสารภาษาไทยที่สัมพันธ์กบั ทักษะการคิด ตามแนวทางและจุดเน้นของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งยังมีสาระด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผลทักษะ
การคิด นอกจากนี้ การที่กระบวนการอบรมที่นอกจากจะใช้สื่อเอกสารชุดฝึ กอบรมที่ให้เวลาผูเ้ ข้าอบรมได้
ศึกษาเองล่วงหน้ามาก่อนแล้ว ในการอบรมแบบเผชิญหน้า 1 วัน ยังมีการใช้สื่อวีดิทศั น์สาธิ ตการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เป็ นตัวอย่างให้แก่ครู ผเู้ ข้าอบรม การใช้สื่อ
นาเสนอภาพสไลด์ ประเด็นสาระที่ตอ้ งการเน้นในรู ปแบบเพาเวอร์ พอยต์พรี เซ็นเตชัน่ ประกอบการอบรม
ด้วยนั้น ต่างล้วนเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้กระบวนการฝึ กอบรมดาเนิ นไปได้อย่างดี ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้
จนเกิ ดความรู ้ และความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาอย่างชัดเจนและราบรื่ นซึ่ งสอดคล้องกับที่ นิ คม ทาแดง
(2537: 109-110) ได้กล่ าวถึ งความหมายของ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลไว้ ว่า หมายถึ ง ระบบการฝึ กอบรมที่
ออกแบบระบบให้สามารถถ่ายทอดเนื้ อหาสาระ ทักษะ และเจตคติ โดยสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและสื่ อ
บุคคลในลักษณะต่าง ๆ และมีการเผชิ ญหน้าระหว่างผูใ้ ห้การฝึ กอบรมกับผูร้ ับการฝึ กอบรมในสัดส่ วนที่
น้อยที่สุดคงไว้เฉพาะส่ วนที่ จาเป็ นและไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสื่ อเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ผลการวิเคราะห์
คะแนนความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทางไกลจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ให้แก่ นกั เรี ยน สาหรับครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็ นแนวทางแก่
ครู ผสู้ อนภาษาไทย มีขอ้ เสนอแนะ 2 ประการ คือข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งต่อไป
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรกาหนดจานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 30 คน ต่อกลุ่ม ต่อครั้งของการอบรม กลุ่มที่ใหญ่เกินไป
ทาให้มีความคล่องตัวน้อย การติดต่อสื่ อสารระหว่างช่ วงเวลาการอบรมแบบเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจากเอกสาร
การฝึ กอบรมกับการอบรมแบบเผชิญหน้า และไม่ควรมีระยะเวลาห่างกันมากนัก
1.2 ควรพิจารณาเรื่ องการใช้เวลาในการจัดกิ จกรรม อาจมีความยืดหยุ่นเรื่ องเวลาให้มากขึ้น หรื อ
เพิ่มเวลาการจัดกิ จกรรมแบบเผชิ ญให้มากขึ้ น เพื่อครู จะได้นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลไปใช้ประโยชน์ ได้ดี
ยิง่ ขึ้น
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2.ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องที่ส่งเสริ มการคิดชนิดอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยของนักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาเป็ นช่วงชั้นหรื อ ระดับชั้น
2.2 ควรมี ก ารพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องที่ ส่ งเสริ มการคิ ด ชนิ ด ต่ า ง ๆ ในรายวิ ช า
ระดับอุดมศึกษา
2.3 ควรมี ก ารพัฒ นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องที่ เ กี่ ย วกับ การบู รณาการทัก ษะทางการคิ ด กับ
กระบวน การทางประชาธิปไตย
2.4 ควรออกแบบการฝึ กอบรมโดยกาหนดให้ครู ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ได้ทดลองจัดกิ จกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยนจริ ง ทั้งก่อนและหลังการอบรม แล้วนาคะแนนมาเปรี ยบเทียบกันเพื่อดูผล
พัฒนาการของนักเรี ยน ทั้งนี้ ก่อนการฝึ กอบรมครู อาจออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้กรอบประสบการณ์ที่ครู มี
อยูเ่ ดิม ส่ วนหลังการอบรมให้ครู ใช้ความรู ้ที่ได้จากการเข้ารับการฝึ กอบรมด้วยชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู้ ิจยั
สร้ า งขึ้ น เป็ นการเน้นผลให้เกิ ดขึ้ นแก่ นัก เรี ยนโดยตรง ทั้ง ยัง เป็ นกระบวนการประเมิ นติ ดตามผลการ
ฝึ กอบรมได้อีกด้วย
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