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บทคัดย่อ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำาหรับครู

วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูงสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณภาพ และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามีข้ันตอนการวิจัย 4 ระยะดังนี้ ระยะ
ท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการศึกษา
เอกสารและการสำารวจความต้องการจำาเปน็ เครือ่งมอืการวจิยัคอืแบบประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย   
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าครูวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับ
น้อยและมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร เป็นการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ ปัญหาและความจำาเป็นของหลักสูตร หลัก
การและเหตุผล เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร เน้ือหาสาระ กิจกรรมการอบรม สื่อประกอบการ
อบรม ระยะเวลาการอบรมและการวัดผลประเมินผลระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการศึกษา
ผลการใชห้ลกัสตูรเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิขัน้สงูทีเ่กดิกบัครูและผูเ้รยีน 
กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืครวูทิยาศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จำานวน 12 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง แบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง แบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง แบบสังเกตความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผลการใช้
หลักสูตรพบว่า 1. ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงของครู พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อยละ 45.56 และคะแนน
เฉลีย่หลงัการฝึกอบรมมคีา่เทา่กบั 25.42 คิดเปน็รอ้ยละ 84.72 สรปุไดว้า่ครวิูทยาศาสตรท์ีผ่า่นการฝกึ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น 2. ผลการ 
ประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูงของครูวิทยาศาสตร์  
พบว่าครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูงได้เหมาะสมมาก  
3. ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ในระดับดี 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีเ่รยีนกบัครทูีผ่า่นการฝกึอบรมมคีา่เฉลีย่หลงัเรยีนคดิ
เปน็รอ้ยละ 74.68 ซึง่สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ำาหนดไวแ้ละมผีูเ้รยีนทีผ่า่นตามเกณฑก์ารผา่นรอ้ยละ 
70 มีจำานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์
ที่กำาหนด ระยะที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ขึน้ โดยการเพ่ิมเวลาในการจดัทำาหนว่ยการเรยีนรู ้แผนการจัดการเรยีนรู ้และการทำาแบบทดสอบ
เพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำาตอบและทบทวนการทำาแบบทดสอบให้มากขึ้น

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Abstract
This study aimed at 1) investigating the problems and needs for the enhancement 

of learning management performances emphasizing the higher order thinking skills for lower 
secondary Science teachers, 2) developing an effective curriculum to enhance the learning  
management performances which emphasized the higher order thinking skills for lower  
secondary Science teachers, and 3) studying the effects of using the curriculum developed 
for the enhancement of learning management performances emphasizing the higher order 
thinking skills for lower secondary Science teachers. The research was conducted in 4 phases. 

Phase 1 of the research was the study of fundamental information regarding problems  
and needs for the enhancement of learning management performances emphasizing  
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the higher order thinking skills for lower secondary Science teachers. It was carried out by 
studying the related literature and exploring the needs. The instrument used in Phase 1 study 
was the needs assessment. The statistics used for data analysis were mean ( ), percentage  
(%), and standard deviation (S.D.). The result of the study revealed that the Science  
teachers’ prior knowledge was at low level and the need to enhance their performances was 
at high level. The development of the curriculum was carried out in Phase 2 of the study. The 
curriculum was constructed and developed in order to enhance the learning management 
performances which emphasized the higher order thinking skills. The instrument used was 
the appropriateness the assessment of the curriculum framework. Mean ( ), percentage (%), 
and standard deviation (S.D.) were used to analyze the data. The result of the assessment  
showed that the overall appropriateness of the curriculum was at high level. The main  
components of the curriculum comprised of curriculum’s problem and necessity, rationale, 
objective, structure, training activity, training media, training duration, and evaluation and 
assessment. 

The curriculum trial was conducted in Phase 3 in order to study the effectiveness 
of the designed curriculum on the teachers and students. The research samples consisted 
of 12 Science teachers teaching Mattayomsuksa 3 students. The research instruments 
were included the curriculum for the enhancement of learning management performances 
emphasizing the higher order thinking skills, the test on knowledge and understanding 
of the learning management focusing on the higher order thinking skills, the assessment 
form to assess the capability to design the learning management with the emphasis on 
the higher order thinking skills, the observation form to assess the ability to manage the 
learning process that focuses on the higher order thinking skills, and the achievement 
test to assess the students’ achievement in Science. The results showed as follows.  
1). For the knowledge and understanding of the learning management focusing on the 
higher order thinking skills of the teachers, it exposed that the mean of the score in the 
pretest was 13.67 and the percentage was 45.56. The mean and the percentage in the  
post-test were 25.42 and 84.72, respectively. It could be concluded that the teachers  
teaching Science had knowledge and understanding in the learning management that  
emphasizes on the higher order thinking skills at higher level after the training. 2. The Science 
teachers’ capability to design the learning management with the emphasis on the higher  
order thinking skills was significantly appropriate. 3. The lower secondary Science 
teachers’ ability to manage the learning process with the emphasis on the higher 
order thinking skills was at good level. 4. The Mattayomsuksa 3 students learning  
Science with the trained teachers gained 74.68 percent in post-test which was higher than 
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the set criteria at 70 percent. There were 82 students passing the set criteria accounted for 
82 percent. The result indicated that the students achieved their learning and passed the 
requirement. In Phase 4, the curriculum was adjusted and revised for its completion. More time 
was provided for creating the resource units, writing lesson plans, and taking the test. Thus, 
the students could have the additional time to find the right answers and to review the test.

Keywords: Performance enhancement curriculum, Higher order thinking skills, Science 
learning management

บทนำา
กระแสโลกาภวิตัน์และความเปลีย่นแปลง

ของโลกทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็วทัง้ด้านวทิยาการและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำาให้แต่ละประเทศ
ไม่สามารถปิดตัวอยู่ได้โดยลำาพัง ต้องอาศัยความ
ร่วมมือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน การดำารงชีวิตของ
คนในแต่ละประเทศมีการติดต่อส่ือสารซึ่งกันและ
กัน สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
(Information age) มีข้อมูลข่าวสารมากมายที่
ทำาให้คนต้องมีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และ
มีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์
ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 3) ผล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลต่อประเทศไทย
และคนไทย วิถีชีวิตคนไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสโลก คนไทยในยุคนี้ต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กล้า
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ
คิด แก้ปัญหา บูรณาการความรู้เพื่อการประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับ
ตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในโลกสากลและความ
เป็นไทย (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 1-2) ดังนั้น 
การจัดการเรียนรู้ของคนวัยเรียนจะต้องให้ทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลง เนื่องจากว่าคนคือปัจจัย
แห่งการสร้างสรรค์ คนท่ีมีคุณภาพย่อมเป็นผล

มาจากการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา
เป็นหัวใจสำาคัญเป็นรากฐานของการพัฒนาคนใน
ชาติ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในทกุๆ ดา้นใหก้า้วทนัโลกการแขง่ขนัทีไ่มห่ยดุนิง่ 
(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศกึษา, 2554: 7) การจัดการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันา
คนต้องพัฒนาการคิดของผู้เรียนเพื่อนำาสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการ
คิด ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิง
ระบบ เพื่อนำาสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 6) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักสูตรจะกำาหนด
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ไวอ้ยา่งชดัเจนแตผ่ลการประเมนิไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าผู้เรียนยังมีทักษะในการคิดอยู่ในระดับที่ไม่น่า
พอใจ เชน่ ผลการประเมนิจากโครงการประเมนิผล
ผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International 
Students Assessment: PISA) ด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในปี 2009 
พบว่าผู้เรียนของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 425 
คะแนน อยู่ในอันดับ 50 จาก 65 ประเทศ และ
ต่ำากวา่คะแนนเฉลีย่นานาชาตซิึง่มคีา่เฉลีย่ทีร่ะดบั 
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501 คะแนน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนของไทยมีการรู้
เร่ืองวทิยาศาสตรต์่ำากวา่ประเทศอืน่ๆ และต่ำากวา่
มาตรฐานของนานาชาต ิ(สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2555: 10) 
นอกจากน้ีผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ
ข้ันพืน้ฐาน (Ordinary National Education Test: 
O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553-
2555 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 
มีค่าเท่ากับ 29.17 , 32.19 , และ 35.37 ตาม
ลำาดบั ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบัทีต่่ำาเช่นกนั (สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3. 2556: 5) ผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าผู้เรียนไทยมีความสามารถด้านการรอบรู้ 
ดา้นการคดิอยูใ่นระดับทีต่่ำากวา่มาตรฐาน แสดงให้
เห็นว่าการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบ
ผลสำาเร็จตามที่คาดหวัง สาเหตุหนึ่งมาจากครู
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดข้ัน
สูง จึงทำาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดได้ การจัดการเรียนรู้ยังเน้นการให้
ความรูแ้บบครเูปน็ผู้ปอ้นความรูด้้วยการใหผู้เ้รยีน
จำามากกว่าการสร้างและพัฒนา การจัดการเรียน
รู้ของครูส่วนใหญ่มีลักษณะการให้ความรู้มากกว่า
การสง่เสริมใหผู้เ้รยีนได้คดิอย่างมเีหตุผล (สิทธพิล  
อาจอินทร์, 2550: 4) ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสำาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของ 
ผู้เรยีน ผู้เรียนจะมีทกัษะการคิดทีดี่ได้ถา้ครจูดัการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะ
การคดิสามารถฝกึได้ตัง้แตร่ะดับช้ันตน้ๆ ทีส่ำาคัญ
ครตูอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทกัษะการสอน
คิดและการพัฒนา รวมทั้งครูต้องมีความสามารถ
ในการคดิและมทีกัษะในการคิดกอ่นจงึจะสามารถ
สอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดได้ ด้วย
เหตุนี้ครูจึงเป็นผู้ที่มีความสำาคัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากครูคือตัวเชื่อมระหว่าง

หลกัสตูร การจดัการเรยีนรู ้รวมถงึผูเ้รยีนและเปน็
ผูท่ี้มบีทบาททีช่ว่ยให้การเรยีนของผูเ้รยีนบรรลผุล
ตามเป้าหมายของหลักสูตรด้วย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดทักษะการคิดขั้นสูง 
สำาหรับผู้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไว้หลายทักษะซึ่งมีทักษะที่สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุด
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิด
วิจารณญาณ และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การคิดดังกล่าวนี้ครูจะต้องมีการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่
มาตรฐานหลักสูตรกำาหนด และเทคนิควิธีหนึ่งที่
นำามาใช้ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูด้า้นการคดิคอืการฝกึอบรม โดยการ
ฝึกอบรมจะพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมจะ
เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง เป็นการฝึกอบรม
ระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) การ
ฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนในสถานที่
ปฏิบัติงานหรือในหน่วยงานนั้นๆ โดยมุ่งเน้นการ
เรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิานในเวลาเดยีวกนัซึง่เปน็วิธี
การที่นำามาใช้สำาหรับพัฒนาครู (Jacobs, 2003: 
12 ; ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 8)

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าการพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิด
กับผู้เรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่ง
การพัฒนาครูให้มีความรู้เก่ียวกับการสอนคิด
ที่เหมาะสมที่สุดคือการฝึกอบรมผสานกับการ
ปฏิบัติงานโดยเน้นสมรรถนะเพื่อให้ครูเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถนำาไปปฏิบัติการสอนได้ 
โดยทักษะการคิดที่ควรพัฒนาให้กับผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือทักษะการคิดข้ันสูง  
อันประกอบไปด้วย 
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การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร นอกจาก
นีใ้นการพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูให้กบัผูเ้รยีนควร
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงไปพร้อมๆ กันเป็นการ
พัฒนาโดยรวม เพราะในสถานการณ์ชีวิตจริงการ
ตัดสินปัญหา เรื่องราว หรือข้อมูลต่างๆ ต้องใช้
ทักษะการคิดที่หลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห ์รวมถงึการพิจารณาขอ้มลูประกอบการ
ตดัสินใจท่ีต้องใช้การคิดอย่างมวีจิารณญาณควบคู่
กันไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคิดขัน้สงูสำาหรบั
ครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
มุ่งหวังให้ครูวิทยาศาสตร์ได้นำาความรู้ ทักษะจาก
การฝึกอบรมไปใช้ในการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดขั้นสูง และ
สามารถนำาการคดิไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนรูแ้ละ
การดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่ เ น้นทักษะการคิดขั้นสูง สำาหรับครู
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ข้ันสงู สำาหรับครวูทิยาศาสตรร์ะดับช้ันมธัยมศกึษา
ตอนต้นที่มีคุณภาพ

3. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดข้ันสูง สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที ่1 ก�รศกึษ�ขอ้มลูพืน้ฐ�น มจีดุ

ประสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการ
จำาเป็นของครูผู้สอนเพื่อนำาข้อมูลมาสังเคราะห์ใน
การกำาหนดรายละเอยีดขององค์ประกอบหลักสูตร 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของครผููส้อน โดยการศกึษาขอ้มลูจากเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการวิจัยเอกสาร แล้ว
นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาสงัเคราะหแ์ละสรปุ
เปน็แนวคิดในการออกแบบและรา่งหลกัสตูรเสริม
สรา้งสมรรถนะ ในสว่นการประเมนิความตอ้งการ
จำาเป็นของครูผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินความ
ตอ้งการ (Need Assessment) กบักลุม่ประชากร 
คือครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรยีนสังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำานวน 31 คน โดย
ใช้แบบประเมินความต้องการจำาเป็นในการเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม จำานวน 12 ข้อใน 
2 ด้านคือด้านพื้นฐานความรู้เดิม และด้านความ
ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

ระยะท่ี 2 ก�รสร้�งหลักสูตร มีจุด
ประสงค์เพื่อนำาข้อมูลพื้นฐานจากระยะที่ 1 มา
จัดทำาร่างหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ โดยการ
กำาหนดองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร คือ 
ปัญหาและความจำาเป็น หลักการและเหตุผล เป้า
หมาย โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม
การอบรม สื่อประกอบการอบรม ระยะเวลาการ
อบรม และการวัดผลประเมินผล จากนั้นนำาร่าง
หลักสูตรที่สร้างข้ึนมาประเมินโครงร่างหลักสูตร 
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้าน
เนื้อหา และด้านการวัดผลประเมินผล จำานวน 5 
คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความเหมาะ
สมของโครงร่างหลักสูตร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ เมื่อประเมินความเหมาะ
สมของโครงร่างหลักสูตรแล้วมีการปรับปรุงโครง
ร่างหลักสูตร แล้วนำาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง
ไปใชกั้บกลุม่ผู้ให้ขอ้มูลในการศกึษานำารอ่ง คือ ครู
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 
12 คน:ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วนำา
ผลจากการศกึษานำารอ่งมาปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพ่ือนำาไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

ระยะที่  3 ก�รทดลองใช้หลักสูตร 
เป็นการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ 
กับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำานวน 
12 คน เป็นหญิง 8 คน ชาย 4 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีประสบการณ์ในการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี โดยมีกระบวนการ
ดำาเนินงาน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การดำาเนิน
การฝึกอบรมในห้องอบรม โดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน จำานวน 4 วัน 
เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ได้แก ่แบบ
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าค่าความยากของ
แบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.37-0.67 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33-0.87 และค่า
ความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.72 
แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิขัน้สงู ซึง่เปน็แบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 20 ข้อ กำาหนด
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 5 ระดับ มีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งเทา่กบั 0.87 ค่าเฉล่ียความเหมาะ
สมเท่ากับ 4.52 ขั้นตอนที่ 2 การดำาเนินการหลัง

การฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำาหน่วย
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เข้าอบรม
ออกแบบแล้วไปทดลองสอน ผู้วิจัยนิเทศติดตาม
ผลและใหค้วามชว่ยเหลอืครเูปน็ระยะ ในการนเิทศ
การจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศครูผู้สอนจำานวน 3 
ครั้ง/คน ในระยะเวลาจัดการเรียนรู้ 12 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสังเกตความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ที่ผู้วิจัย
สรา้งขึน้ จำานวน 20 ขอ้ กำาหนดเกณฑก์ารประเมนิ
คุณลักษณะ 5 ระดับ

ซึ่งมีความความเหมาะสมเท่ากับ 4.63 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จำานวน 
42 ข้อ ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 
0.41-0.87 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.78

ระยะที่  4 ก�รปรับปรุงและแก้ไข
หลกัสตูร เปน็การประเมินผลการใชห้ลกัสตูรเสรมิ
สร้างสมรรถนะ โดยนำาผลการประเมินหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูล
จากการฝึกอบรม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ มา
ปรบัปรงุแกไ้ขจนไดห้ลกัสตูรทีม่คีวามสมบรูณแ์ละ
มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะหข์อ้มูล มกีารวิเคราะหข์อ้มลู

จากผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ผลการ
ประเมนิความสามารถในการออกแบบการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิขัน้สงู ผลการสงัเกตการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง และผล
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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ผลการวิจัย
1. ผลก�รวิจัยข้อมูลพื้นฐ�น

1.1 ผลการวจิยัขอ้มลูเกีย่วกบัการพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ พบว่ากระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะประกอบไป
ด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และ
การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร

1.2 ผลการประเมนิความตอ้งการจำาเปน็
ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ตน้ จากการใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั 
พื้นฐานความรู้เดิมและความต้องการในการเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง พบว่าครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพ้ืนฐานความรู้เดิมโดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ( =2.50,S.D.=0.58) และมี
ความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( =4.27,S.D.=0.56) โดยด้านทีม่คีวาม
ตอ้งการเสรมิสรา้งสมรรถนะมากทีส่ดุ คอื การจดั
ทำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิข้ันสงู 
( =4.89) การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง ( =4.78) และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ( =4.77) 
ตามลำาดับ

2. ผลก�รสร้�งหลักสูตรเสริมสร้�ง
สมรรถนะ

หลัก สูตรเสริมสร้ างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง สำาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มี
องค์ประกอบของหลักสูตร คือ สภาพปัญหาและ
ความจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร หลักการของ
หลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยเน้ือหาสาระการเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและการสอนคิด กิจกรรม

การฝกึอบรมเนน้การฝกึอบรมในงาน สือ่ประกอบ
การอบรมซึ่งประกอบด้วยคู่มือผู้ให้การฝึกอบรม
และผู้รับการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรมและ
การประเมินผล เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย 
4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
มโนทัศน์พื้นฐานด้านการคิดซึ่งประกอบด้วยหลัก
การแนวคิดพื้นฐานของการคิดขั้นสูง หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เพ่งพินิจการสอนคิดขั้นสูงซึ่งประกอบ
ด้วยการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาทักษะการสอนคิดข้ันสูง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 เช่ือมโยงสู่หน่วยการเรียนซึ่งเป็นการจัดทำา
หน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พากเพียรการ
ประเมินผลซึง่ประกอบด้วยการวัดผลและประเมนิ
ผลทักษะการคิดขั้นสูง ใช้เวลาในการฝึกอบรม 4 
วัน รวม 26 ชั่วโมง

2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โครงร่างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตร
มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.26 ;  
S.D.=0.81) โดยจำาแนกเป็นรายด้านคือ ด้าน
ปัญหาและความจำาเป็นของหลักสูตร ( =4.46 ; 
S.D.=0.74) ดา้นหลกัการของหลกัสตูร ( =4.46 ;  
S.D.=0.30) ด้านจุดประสงค์ของหลักสูตร  
( =4.26 ; S.D.=0.74) ด้านเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร ( =4.26 ; S.D.=0.88) ด้านกิจกรรม
การฝึกอบรม ( =4.00 ; S.D.=0.97) ด้านส่ือ
อปุกรณก์ารฝกึอบรม ( =4.20 ; S.D.=0.82) ดา้น
การวัดและประเมินผล ( =4.33 ; S.D.=0.88) 
และด้านการประเมินหน่วยการเรียนรู้ ( =4.17 ;  
S.D.=0.92)

2.2 ผลการวิจัยนำาร่อง (Pilot Study) มี
ผลการวิจัยดังนี้

 2.2.1 ผลการทดสอบวดัความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิ
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ข้ันสูงก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยทดสอบกับ
ครูวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นกลุ่มศึกษานำาร่อง จำานวน 
12 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม
เท่ากับ 13.83 คิดเป็นร้อยละ 46.11 และหลัง
การฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 24.08 คิดเปน็
ร้อยละ 80.28 สรปุได้วา่ครวูทิยาศาสตรท์ีผ่า่นการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น 
นอกจากนีม้ขีอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมคอืการปรบัคำาสัง่ 
ในแบบทดสอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
มากขึ้น

 2.2.2 ผลการประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูงโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ ครวูทิยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถใน
การออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิ
ขั้นสูงได้เหมาะสมมาก ( =3.90 ; S.D.=0.78)

3. ผลก�รทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้�ง
สมรรถนะ

การทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง
ครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำานวน 12 คน 
มีผลการทดลองใช้หลักสูตรดังต่อไปนี้

3.1 ผลการทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อย
ละ 45.56 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมมี
ค่าเท่ากับ 25.42 คิดเป็นร้อยละ84.72 ซึ่งสรุป
ได้ว่าครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนะอ่ืนคือ
ให้เพิ่มเวลาในการทำาแบบวัดความรู้ความเข้าใจ

ให้มากขึ้นกว่าเดิม

3.2 ผลการประเมนิความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด 
ขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใชแ้บบประเมนิความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พบว่า 
ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงได้เหมาะสมมาก 
( =4.16 ; S.D.=0.65) โดยจำาแนกเป็นรายด้าน
คือด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ( =4.19 ; 
S.D.=0.64) และดา้นการออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ ( =4.12 ; S.D.=0.65) ข้อเสนอแนะอื่น
คือให้เพิ่มเวลาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการนำาเสนอแลกเปลีย่น
เรียนรู้ให้มากขึ้น

3.3 ผลการประเมินความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของ
ครูวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
แบบสังเกตความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์พบว่าจากการสังเกตครั้งที่ 1 ครู
วิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงได้พอใช้ ( =3.22 ; S.D.=0.59) การสังเกต
ครัง้ที ่2 ครวูทิยาศาสตรจั์ดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะ
การคิดขั้นสูงได้พอใช ้( =3.46 ; S.D.=0.58) การ
สงัเกตครัง้ที ่3 ครูวิทยาศาสตรจ์ดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ทักษะการคิดข้ันสูงได้ดี ( =4.30 ; S.D.=0.59) 
และโดยภาพรวมทั้ง 3 ครั้งของการสังเกตพบว่า
ครูวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงได้ดี ( =3.66 ; 
S.D.=0.59)

3.4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนกบัครกูลุม่
ตัวอย่างที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจำานวน 
42 ข้อวัดใน 4 ด้านคือการคิดวิเคราะห์ การคิด
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สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
คิดสร้างสรรค์วัดผู้เรียนจำานวน 100 คน พบว่า
ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่า
เฉลี่ยหลังการเรียน ( ) เท่ากับ 74.68 ซึ่งผ่าน
ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด และมผีูเ้รยีนทีผ่่านตามเกณฑ์
จำานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คือให้เพิ่มเวลาในการทำาแบบ
ทดสอบมากขึ้น

4. ผลก�รปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร

4.1 ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมครู ผู้วิจัย
ได้เพิ่มเวลาในกิจกรรมการจัดทำาหน่วยการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนผลการจัดทำาหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น

4.2 ด้านการประเมินความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงของครูและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของผูเ้รยีน ได้เพ่ิมเวลาในการทำาแบบทดสอบ
ให้มากขึ้นเพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำาตอบและ
ทบทวนการทำาแบบทดสอบ

อภิปรายผล
จากการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ข้ันสงู สำาหรับครวูทิยาศาสตรร์ะดับช้ันมธัยมศกึษา
ตอนต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การศึกษาสภาพและความต้องการ
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและสำารวจความ
ต้องการจำาเป็นของครูวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่าครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 มีพื้นฐานความรู้เดิมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
( =2.50, S.D.=0.58) และมีความต้องการ
เสริมสร้างสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
=4.27, S.D.=0.56) ผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยนี้ไป
สร้างหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้า
อบรม  ซึ่งสอดคล้องกับ Oliva (1992: 172-
173) ท่ีได้สรุปว่าข้ันตอนเริ่มต้นในการพัฒนา
หลักสูตรที่ดีจะต้องมีการวินิจฉัยความต้องการ
ก่อนและชวลิต ชูกำาแพง (2555: 41) ที่กล่าวว่า 
การพัฒนาหลักสูตรควรศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจำาเป็น
ต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวัฒนาพร  
พฒันภกัด ี(2552: 199) ทีพ่บวา่การทำาหลักสตูร 
ฝึกอบรมต้องมีการสำารวจความต้องการจำาเป็น
ก่อนจึงจะทำาให้สามารถออกแบบหลักสูตรได้ตรง
ตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้ขา้รบัการ
ฝกึอบรม และหลกัสตูรทีพั่ฒนาขึน้น้ีเปน็หลกัสตูร
ที่เสริมสร้างสมรรถนะครูที่เน้นเกี่ยวกับความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูงซ่ึงตรงกับความต้องการ
ของครวิูทยาศาสตร์ ในสว่นของทกัษะการคดิขัน้สงู
ทีจ่ำาเปน็ต้องพฒันาใหเ้กิดกับผู้เรยีนม ี4 ทกัษะ คอื 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องพัฒนา
ให้เกิดกับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ Beyer (1991: 108) และวัชรา 
เลา่เรยีนด ี(2553: 7) ทีพ่บว่าทกัษะการคดิขัน้สงู
ที่ควรพัฒนาให้กับผู้เรียนได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสงัเคราะห ์การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และ
การคดิสรา้งสรรค ์ซึง่จากการศกึษาขอ้มลูดงักลา่ว
ผูว้จัิยไดน้ำามาเปน็แนวทางในการจดัทำาหลกัสูตรจงึ
ส่งผลให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสอดคล้อง
กบัความสนใจและตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมอย่างแท้จริง
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2. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้ าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ข้ันสงู สำาหรับครวูทิยาศาสตรร์ะดับช้ันมธัยมศกึษา
ตอนต้น การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
มีการนำาหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
การศึกษานำาร่อง ผลจากการทดลองใช้พบว่าครู
วิทยาศาสตร์กลุ่มการศึกษานำาร่องมีความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะการคิด
ขั้นสูงเพิ่มขึ้น สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
ได้เหมาะสมมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากกระบวนการ
จัดทำาและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการสำารวจความ
ตอ้งการจำาเปน็ การจดัทำาโครงรา่งหลกัสตูร เน้ือหา
ของหลักสูตร สื่อ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมถึงการทดลองใช้หลักสูตรที่มีกระบวนการฝึก
อบรมที่ไม่มุ่งเน้นหลักการและทฤษฎีเท่านั้นแต่
ให้ความสำาคัญกับการประยุกต์และการนำาความรู้
ไปใช้ ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ครูเห็นแนวทางและเกิดการเรียนรู้ได้
ดีขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามหลักการของการฝึกอบรมใน
งาน ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติ
งานจริง โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ 
และนอกจากนี้จุดเด่นของหลักสูตรจะเน้นไปถึง
กิจกรรมทีมี่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การระดมสมอง 
การอภิปรายกลุ่ม การให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ
จากวิทยากรและพี่เลี้ยงและการสะท้อนความ
คิดเห็นจึงทำาให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความเหมาะ
สมในการนำาไปใช้ในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับมนตรี วงษ์สะพาน 
(2554: 158-159) ทีพ่บวา่หลกัสตูรฝกึอบรมต้อง
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การนำาเสนอเน้ือหา
ต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ สามารถนำาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้หลักสูตรที่สร้างขึ้น
จะเน้นไปถึงสมรรถนะครูในด้านความสามารถใน
การออกแบบการเรยีนรูอ้ยา่งสอดคลอ้งเปน็ระบบ 
จัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ และหลักสตูร

ยังช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ตามที่
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำาหนดไว้เป็นอย่างดี

3. ผลการใชห้ลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการคดิขัน้สูง สำาหรบั
ครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

3.1 ผลการใช้หลักสูตรที่เกิดกับครู

 3.1.1 ผลด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง จากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ครูผู้เข้า
อบรมหลงัการฝกึอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รบัการ
ฝกึอบรม ทัง้นีเ้นือ่งมาจากหลกัสตูรทีน่ำามาใชน้ี ้มี
การพัฒนาอย่างเป็นระบบตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหา
การฝึกอบรมในหลักสูตรเป็นสิ่งที่ผู้ เข้าอบรม
ต้องการศึกษาและสามารถนำาไปใช้ได้จริงในชั้น
เรียน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
ของ Taba (1962: 11-12) ที่กล่าวว่าการพัฒนา
หลกัสตูรควรมกีารจัดเรยีงลำาดบัจากงา่ยไปหายาก  
มีความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระเพื่อสะดวกใน
การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังทำาให้ครูเกิดการเรียนรู้ 
โดยผ่านการฝึกกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกคิด  
ฝึกปฏิบัติ ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะ มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้อบรม
ด้วยกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ผู้ให้การอบรม ทำาให้เกิดการซึมซับความรู้ และ
จากการสอบถามผู้เข้าอบรมพบว่าหลักสูตรที่นำา
มาใช้ในการฝึกอบรมนี้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยึดแนวคิดการ
จัดการฝึกอบรมที่เน้นผู้อบรมเป็นสำาคัญ เน้นการ
ฝกึปฏบิตัจิรงิโดยใชก้ระบวนการกลุม่ทีม่ผีูว้จิยัและ
วิทยากรประจำากลุ่มคอยให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ 
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ชี้แนะ ทำาให้ผู้ เ ข้าอบรมเกิดสมรรถนะตามที่
หลักสูตรต้องการ ดังนัน้จงึสง่ผลใหผ้ลการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการคิดสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนพร 
พัฒนภักดี (2552: 202) และมนตรี วงษ์สะพาน 
(2554: 157) ท่ีพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมทำาให้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่อบรมเพิ่มขึ้น

 3.1.2 ผลด้านความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ซึ่งแปลความ
หมายไดว้า่ครวูทิยาศาสตรช้ั์นมธัยมศกึษาตอนตน้ 
มคีวามสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรูท่ี้
เนน้ทกัษะการคดิขัน้สงูไดเ้หมาะสมมากเนือ่งจาก
หลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้เปน็การฝกึอบรมตามแนวคิด
และหลักการในการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน 
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สะท้อนผลการเรียนรู้ ตรงกับความสนใจของครู
ผู้สอนที่ต้องการพัฒนาตนเองและสอดคล้องกับ
หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่กล่าวว่าการเรียนรู้
ต้องตรงตามความสนใจและความต้องการของ
ผู้อบรม Stone (2013: 340-342) และสิ่งที่
สำาคญัอีกประการหน่ึงคอืผลจากการปรบัปรงุแกไ้ข
หลกัสตูรในขัน้ตอนของการพัฒนาหลกัสูตรท่ีมกีาร
พฒันาตามคำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบกบั
การฝึกอบรมมีพี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะนำาอย่างต่อ
เนื่องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทำาให้ครู
มีความสามารถในการออกแบบเพิ่มขึ้น เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเนื้อหาที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำาให้ครูเกิดความมั่นใจ
ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสันต์ 
ศูนย์กลาง (2551: 114) ที่พบว่าควรให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วิทยากรเป็นผู้คอยให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือ เป็น 

ผู้อำานวยความสะดวกในการอบรม มีการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างวิทยากรกบัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม การฝึกอบรมใช้กระบวนการกลุ่ม มีการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ บรรยากาศการอบรมเปน็
กันเอง มีอิสระในการแสดงออก จึงส่งผลให้เกิด
ผลงานการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ

 3.1.3 ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พบว่าในการ
จัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ จากการนิเทศ 
ติดตาม โดยใช้แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ซึ่งหมายความว่าครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ในระดับที่ดี แสดงให้เห็นว่าการ
นเิทศการจดัการเรยีนรูส้ามารถช่วยเหลอืครผููส้อน
ได้ ทำาให้ครูมั่นใจในการจัดการเรียนรู้และหาก
มีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ครูสามารถบอกเล่า
ให้ผู้นิเทศได้รับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน จึงทำาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการนิเทศการสอนที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับธัญพร ชื่นกลิ่น (2553: 
274) ที่พบว่าการใช้รูปแบบการนิเทศส่งผลให้
ทักษะการคิดของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และวชิรา  
เครอืคำาอา้ย (2552: 344) ที่พบวา่การใชร้ปูแบบ
การนิเทศควบคู่กับการติดตามดูแล (Mentoring) 
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา 
ให้มีสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
การคิดให้เพิ่มข้ึนและสอดคล้องกับเกรียงศักด์ิ 
สังข์ชัย (2552: 393) ที่พบว่าการใช้รูปแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้กับครูวิทยาศาสตร์ทำาให้
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาการที่สูงข้ึน 
และนอกจากนี้ยังพบว่าครูผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีโอกาสติดต่อกันกับเพ่ือน ครูพี่เลี้ยง และ
วิทยากรให้การอบรม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้: 



Journal of Education, Mahasarakham University 189 Volume 10 Number 4 October-December 2016

ซึ่งเป็นผลทำาให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูงดีขึ้น ประการสุดท้ายคือกิจกรรมการฝึก
อบรมเน้นให้ครูได้ลงมือปฏิบัติเพื่อนำาไปใช้จริง 
และจากการสอบถามครวูทิยาศาสตรเ์พ่ิมเติมเกีย่ว
กับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ตนได้ออกแบบไว้พบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับ
เนื้อหาและมีการฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน 
ไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ตนได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้เช่ียวชาญทำาใหก้ารจดัการเรียนรูเ้ปน็ไปอย่างราบ
รื่น ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมจาก
ง่ายไปหายากตามลำาดับ ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้
งา่ยจากการปฏบิตักิจิกรรม สอดคล้องกับหลักสูตร
และชีวิตจริงของผู้เรียนเอง การจัดการเรียนรู้มี
ความต่อเน่ือง ไม่ซบัซ้อน เปน็ไปตามลำาดับข้ันของ
เนื้อหาและกิจกรรม ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
และสามารถพฒันาทกัษะการคดิขัน้สงูของผูเ้รยีน
ได้อีกด้วย

3.2 ผลการใช้หลักสูตรที่เกิดกับผู้เรียน

ผลการใช้หลักสูตรที่ เกิดกับ ผู้ เรียน
วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 74.68 
ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับวิชาญ พันธุ์ประเสริฐ (2551: 137) ที่พบว่า
ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากครูที่ผ่านการอบรม
โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมมีความสามารถในการ
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
และจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูใน
การนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน
จริง ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 

การเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ จากแหล่งเรียนรู้  
ซึ่งสอดคล้องกับ Angeili and Valanides (2009: 
322-324) ที่พบว่าการสอนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดโดยกลุ่มที่ได้รับ
การสอนทกัษะการคดิดว้ยการสอดแทรกและผสม
ผสานเข้าไปในเนื้อหาวิชา ส่งผลให้เกิดทักษะการ
คิดสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนเฉพาะทักษะการ
คิดเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นด้วย เหตุผลอีกประการ
หนึ่งที่ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม
ขึ้น คือ แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นจะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการสร้างชิ้นงานที่สะท้อนถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ออกแบบในแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการของวัย 
เน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสม จนทำาให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ 
ที่มีความหมายและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจความคิดของตนเองได้ดีผ่านชิ้นงานต่างๆ 
เช่น แผนผังความคิด โครงงานวิทยาศาสตร์ ผล
จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รยีน เชน่ บนัทกึการเรียนรูข้องผูเ้รยีน การมสีว่น
รว่มในการปฏบิตักิจิกรรม บรรยากาศในการเรยีน
ที่ผ่อนคลาย และจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้รยีนพบวา่ผูเ้รยีนมคีวามพอใจในการเรยีนรู ้
เป็นอย่างมาก เพราะการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ช่วยกันคิดค้นหาคำาตอบ มีการระดม 
ความคิด ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสืบค้น
ได้ทันทีเมื่อต้องการ ทำาให้เกิดความสนุกและมี 
ความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะเก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง รวมถึง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ/เทคนิค

การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง

2. ควรศกึษาผลการนำาความรูแ้ละทักษะ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เน้นทักษะการคดิขัน้สงูไปใช้ในเน้ือหาวิทยาศาสตร์
อืน่ๆ เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งและเกิดการพฒันา
ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
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