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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ 

ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษาและ พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้าน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา รวมทั้งศึกษาผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้
ปัญหา ดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การ
พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2558 จำานวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent sample) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ พบว่า การจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิดแก้
ปัญหาของครูระดับประถมศึกษา ยังประสบปัญหาด้านความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้าน
ทักษะการคดิแกป้ญัหาพบวา่ หลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะครมู ี5 องคป์ระกอบ คอืหลกัการของหลักสตูร 
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครู และการ
ประเมนิผล มผีลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญในระดบัมาก 3) ผลการศกึษาการใชห้ลกัสตูร
เสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ การเปลี่ยนแปลงพบว่า ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับการจดัการเรยีนรู ้ด้านทักษะการคิดแก้ปญัหาหลงัเสรมิสร้างสมรรถนะครสููงกว่าก่อนเสริมสร้าง
สมรรถนะครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีความพึงพอใจในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตร สมรรถนะ ทักษะการคิดแก้ปัญหา

Abstract
The research aimed 1) to study the problems and needs to develop a learning  

organization to improve the problem-solving skills of the primary level teachers, 2) to develop 
a curriculum to enhance the teachers’ Competence in solving the problems and 3) to study 
the results of using the teacher enhancing curriculum to improve the problem-solving skills. 
The research was conducted in three stages: 1) study of basic information, 2) develop the 
curriculum for improving the teachers’ skills to solve the problems, and 3) experimental use 
of the curriculum and correction. The samples were 14 Science and Mathematics teachers 
at Prathomsueksa six level in the second semester of the academic year 2015. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research 
findings were 1) it was necessary to improve the learners’ problem solving skills, especially 
in terms of teachers’ knowledge, and ability to design and manage learning 2) the curriculum 
for enhancing the teachers’ competence consisted of five components: principles of the 
curriculum, objectives of the curriculum, contents of the curriculum, learning organization 
and evaluation. The curriculum as evaluated by experts was found to be suitable at a high 
level, and 3) the teachers who were developed according to the curriculum had a higher 
understanding of the problem-solving skills at a statistical significance of.01 and a high level 
of satisfaction.

Keywords: Curriculum, competence, problem solving skills
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บทนำา 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องยึด

ผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้ในวิชาแกนและทักษะ
แหง่ศตวรรษใหม ่จงึเปน็ผลลพัธท์ีโ่รงเรยีนต่างเหน็
คุณค่าในโลกของการศึกษาขั้นสูง การคิดวิพากษ์ 
การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เป็นบันได
ทางเศรษฐกิจ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 
2554: 36) สำาหรับการศึกษาในประเทศไทยแม้
จะมีการขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา ใน
ช่วงที่ผ่านมา ก็ยังพบว่าสถานการณ์ด้านการผลิต
และพัฒนากำาลังคนยังมีปัญหาอยู่มาก ทั้งการ
ขาดคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะที่จำาเป็น 
ขาดระบบกลไกการประสานความร่วมมือในการ
ทำางานร่วมกัน (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2554: 19) ทักษะพื้นฐาน ที่มนุษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้ ในสภาวะโลก
จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเร่ือยๆ และมีความซับ
ซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นคนที่ตามโลก
ไม่ทันและชีวิตจะลำาบาก จึงเป็นหัวใจของทักษะ
เพื่อการดำารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถ
สร้างการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical  
th ink ing) และการแก้ปัญหา (Prob lem  
solving) (วิจารณ์ พานิช, 2555) ดังนั้นในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัสภาพการ
ศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน การคิดแก้ปัญหา 
(Problem solving thinking) จึงเป็นทักษะสำาคัญ
และจำาเปน็ของมนุษย์ซึง่ในระบบการศกึษาจะตอ้ง
ให้ความสำาคัญในการพัฒนา ฝึกฝนเยาวชนทั้งใน
ชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนได้มโีอกาสฝกึทกัษะการ
คิดแก้ปัญหาให้มาก เพ่ือให้เกิดแก่นักเรียนไทย
อย่างเร่งด่วน เพราะนอกจากเป็นหัวใจของทักษะ
เพื่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ยังเป็นทักษะ

ที่สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ด้วยการฝึก 
คนที่มีทักษะในการคิดดี จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ (สุวิทย์ มูลคำา, 2547: 16) 

จากกระแสการปรบัเปลีย่นดงักลา่ว “คร”ู 
ถือเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นส่วนสำาคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เติบโต
อย่างมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านและเป็นคนดี
ของสังคม ครูจึงควรรับรู้และตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งยังต้อง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (สุระชัย ศรีหมื่นไวย, 
2551) นอกจากนั้น หนึ่งในข้อกำาหนดที่สำาคัญ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือบทบาทหน้าที่ภาระ
งานของครูการเสรมิสรา้งศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเปน็ครกูารเปน็บุคคลแหง่การเรยีนรูแ้ละการ
เปน็ผูน้ำาทางวชิาการ (สำานกังานเลขาธกิารครุสุภา, 
2549) หากครูตระหนักถึงบทบาทที่แท้จริงแล้ว
นั้น จะก่อให้เกิดสมรรถนะในวิชาชีพและเมื่อครูมี
สมรรถนะในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ก็สามารถที่จะถ่ายทอดอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
ในความรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน ทำาให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ (Jon-Chao Hong และคณะ, 2008) 
การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่เป็นส่วนหนึ่งใน
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงต้องดำาเนินการ
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องท่ัวถึงและ มี
ประสทิธภิาพ ทีผ่า่นมาครไูดร้บัการพฒันาแตไ่มม่ ี
ความชัดเจนว่าหลักสูตรการพัฒนาตรงกับความ
ต้องการของครูและสามารถนาไปใช้ได้จริงหรือ
ไม่ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
ในการเสริมสร้างสมรรถนะครู กระบวนการเรียน
รู้จึงเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งอย่างหนึ่ง จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Learning) ของ ดี เจ นิโคล (D.J. Nicol) เป็น 
รูปแบบการพัฒนาบุคคลที่มีประสิทธิภาพที่สุด
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แบบหนึ่งทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะ มี
การผสมผสานการเรียนรู้เชิงประสบการณ์กับ
กระบวนการกลุ่ม เพราะผู้ที่มีประสบการณ์
จะสามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเอง ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นำาไปสู่การปฏิบัติได้ดีโดยผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีหลักการว่าคนมีสติปัญญา
แตกต่างกันและต้องพึ่งพาผู้อื่น การทำางานเป็นก
ลุ่มจะทำาให้ช่วยกันทำาในสิ่ง ที่ยากหรือไม่เคยทำา
มากอ่นใหส้ำาเรจ็ได้ด้วยความมัน่ใจ โดยเฉพาะการ
จำากัดด้วยเวลา (กรมสุขภาพจิต. 2543: 9-10) 
อีกแนวคิดหน่ึงที่มีหลักการเรียนรู้ ท่ีเหมาะกับ
บริบทของการเสริมสร้างสมรรถนะครูในปัจจุบัน 
คือ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) ตามแนวคิดของ
เมซิโรว์ (Mezirow) มีหลักการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
เพราะเป็นกระบวนการหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงกรอบ
อ้างอิง (Frames of references) ซึ่งมีมุมมองใน
การใหค้วามหมาย แบบแผนความคิดและชุดความ
คิดความเชื่อ ที่ใช้อยู่เป็นประจำา เพื่อให้ความคิด
ครอบคลมุ จำาแนกแยกแยะได้ดี มคีวามพรอ้มทาง
อารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถใคร่ครวญ
ได้ ทำาให้มีความเชื่อและทัศนะที่เป็นจริงสามารถ
ชี้นำาการกระทำาได้เหมาะสม หัวใจของทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับเปลี่ยน
กรอบอ้างอิง (Frames of references) ที่เราใช้
ในการมองโลก หรือ ระบบความคิด ข้อสรุปใน
ใจและความคาดหวัง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และ
ให้ความหมายกับประสบการณ์ เพื่อตีความที่เกิด
ขึ้น (Mezirow, 2000: 26-28) ผู้วิจัยจึงได้นำา
เอาหลักการของทั้งสองทฤษฎีมาผสมผสานกัน 
เพือ่ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการพฒันา
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหม่ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษา ส่ิงบ่งช้ี 

ที่สำาคัญของการพัฒนาคือ ความสามารถใน
เชิงสมรรถนะ ซึ่งใช้เป็นฐานในการทำางานทาง
วิชาชีพ (Competencies-based development) 
สมรรถนะพื้นฐานที่มีความจำาเป็น ต่อการปฏิบัติ
งาน คอืการจดัการเรยีนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
(Student-centered learning) เพราะสมรรถนะคร ู
เป็นพฤติกรรมซึ่ ง เกิดจากการรวมความรู้   
(Knowledge) ทักษะ (Ski l l) คุณลักษณะ  
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ 
(Motivation) ของบุคคลและส่งผลต่อความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ประกอบ
ด้วย 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) 
เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนต้องมี เพราะเป็นสมรรถนะพื้นฐาน
ของบุคลากรที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานในทุก
ตำาแหน่งหน้าที่ประสบผลสำาเร็จ 2) สมรรถนะ
ประจำาสายงาน (Functional competency) เป็น
สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
ทำาให้สามารถปฏิบัติงานในสายงานได้สำาเร็จตาม
เป้าหมาย ซึ่งถือเป็นสมรรถนะครูในการปฏิบัติ
งานใหเ้กดิสมัฤทธผิลทีส่ำาคญั คอื ดา้นการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (สำานักงานคณะ
กรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา. 
2553) สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า 

การพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านการ
พฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ ดา้นการวจิยัปฏบิตักิารใน
ชัน้เรยีน ดา้นการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
ดา้นการจดัการเรยีนรู ้และดา้นการสรา้งเครือ่งมอื
วัดผล ที่ค่าเฉลี่ย 4.58, 4.50, 4.25, 4.00, 3.86 
และ 3.76 ตามลำาดับ (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1. 2557: 1-6) 
ดังนั้นในฐานะที่ครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญต่อการ
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จัดการศกึษาไทยในอนาคต มวีวิฒันาการเครอืขา่ย
ครูกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ครูจึงควร
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะสำาคัญ
ในวิชาชีพ เพราะครูคือคนสำาคัญในกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษาภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 
2554) 

จากเหตผุลความจำาเปน็และสภาพปญัหา
ที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าควรมีการ
พฒันาหลักสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูด้านทกัษะ
การคดิแกป้ญัหา ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถดำารงชีวิตอยู่ใน
สังคมแหง่ศตวรรษที ่21 ด้วยกระบวนการวจิยัและ
พัฒนา จะทำาให้ครูเกิดทักษะและความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิดแก้
ปัญหาได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แล้ว และใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาคุณภาพครู ให้
มสีมรรถนะทางวชิาชีพ อนัจะช่วยพัฒนาการศกึษา
ของชาต ิสง่ผลดตีอ่คุณภาพการศกึษาของนกัเรียน
และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการ
คิดแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษา

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ผสานแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

3. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 
โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนก�รวิจัย

การวิจัยน้ีแบ่งข้ันตอนในการดำาเนินการ
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แบ่งเป็น 
2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
เอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนว
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการ
คิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎี การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้การวิจัยเอกสาร ข้ันตอนท่ี 2  
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
การจดัการเรียนรู ้ดา้นทกัษะการคดิแกป้ญัหาของ
ครูระดับประถมศึกษา โดยใช้การสนทนากลุ่ม 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรโดยผู้วิจัยซึ่ง
เป็นศึกษานิเทศก์ แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 
2 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การร่าง
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการ
คิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 2 ประเมินเพื่อตรวจสอบ
ยนืยนัหลกัสูตรเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูดา้นทกัษะ 
การคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการ 
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้
เพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยใช้การสัมมนาอิงกลุ่ม 
ผู้เช่ียวชาญ ในข้ันตอนนี้เป็นการดำาเนินการภาย
หลังการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่างหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิด 
แก้ปัญหาท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน เพื่อตรวจสอบ และ
รับรองร่างหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู 

1.3 การทดลองใช้หลักสูตรและการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นการนำาหลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 



Journal of Education, Mahasarakham University 125 Volume 11 Number 2 April-June 2017 

โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎกีารเรียนรูเ้พ่ือการเปลีย่นแปลงไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างมีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ
ของครูเก่ียวกับการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา
ก่อนและหลงัการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูประเมนิ
ความสามารถครูด้านการออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาและสอบถาม
ความพึงพอใจ

2. กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการทดลองใช้
หลักสูตร คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร ์และกลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์
ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
14 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมี
เกณฑใ์นการเลอืก คอื 1) เปน็ครทูีป่ฏบิตักิารสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำากว่า 10 ปี 
จาก 7 อำาเภอ อำาเภอละ2 คน 2) เปน็ครทูีผู่บ้รหิาร
ที่ยินดีอนุญาตให้ครูเข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะ
ครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาตลอดโครงการ 
และ 3) เป็นครูที่มีความกระตือรือร้น สนใจและ
ยินดีเข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะด้านทักษะการ
คิดแก้ปัญหา

3. เครื่องมือท่ีใช้ในก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
เก่ียวกบัสภาพปญัหาและความต้องการพัฒนาการ
จดัการเรยีนรู ้ด้านทักษะการคิดแกป้ญัหาของครผูู้

สอนระดบัประถมศึกษาปทีี ่6 2) แบบประเมนิรา่ง
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู 3) แบบทดสอบ
วัดความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัด การ
เรียนรู้ ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลัง
การเสริมสร้างสมรรถนะครู มีค่าความยาก ตั้งแต่ 
0.25 – 0.95 ค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 0.42 – 
0.81 และค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้งฉบับเท่ากับ 
0.86 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจครูที่มี
ต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

4. แบบแผนก�รทดลอง

การวางแผนการทดลองครัง้นี ้ผูวิ้จยัใชร้ปู
แบบการทดลองแบบ หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง (One-group pretest-posttest 
design) ดังภาพที่ 1 

 

 O
1
 X O

2

เมื่อ 

O
1
 คือ การทดสอบก่อนการเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

X  คอื การใหก้ารเสรมิสรา้งสมรรถนะครู

O
2
 คือ การทดสอบหลังการเสริมสร้าง

สมรรถนะครู

ภาพที่ 1 แบบแผนการทดลอง
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5. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การดำาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะครู 
ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีการดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. วัดความรู้ ความเข้าใจของครู เกี่ยว
กับการสอนทกัษะการคิดแกป้ญัหา กอ่นการเสรมิ
สร้างสมรรถนะครู ด้วยแบบทดสอบ

2.  เสริมสร้ างสมรรถนะครู โดยใช้
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการ
คิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3. วัดความรู้ ความเข้าใจของครู เกี่ยว
กับการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา หลังการเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้วยแบบทดสอบ 

4. สอบถามความพึงพอใจครู ที่มีต่อ
หลักสูตรหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎี
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและทฤษฎกีารเรียนรูเ้พ่ือ
การเปลีย่นแปลง ดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจ

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการหาค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบ
วัดความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการสอน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการเสริม
สร้างสมรรถนะครูโดยใช้สูตร t-test (Dependent 
Samples) 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการ พบว่า การจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษา ยัง
ประสบปัญหาด้านความรู้ ความสามารถ ในการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนและผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังมีคุณภาพผู้เรียนในระดับ
คอ่นขา้งต่ำาและตอ้งการปรบัปรงุพฒันาการเรยีนรู ้
ดา้นทกัษะการคดิแกป้ญัหาของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้ โดย
เฉพาะความรู้ ความเข้าใจการออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียนของครูผู้สอน 

2 .  การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้ าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า  
หลกัสตูรเสริมสรา้งสมรรถนะครมู ี5 องคป์ระกอบ 
คอืหลกัการของหลักสตูร จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
เนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะครแูละ การประเมนิผลมผีลการประเมนิ
ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก ส่วน
กระบวนการเสริมสรา้งสมรรถนะครตูามหลกัสตูร 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กำาหนด 
เป้าหมายและวางแผน (Targeting and plan)  
ขัน้ที ่2 สงัเกตการสอน (Teaching Observation)  
ขั้นที่  3 สะท้อนผลการปฏิบัติและปรับปรุง  
(Reflection and Revising) และขั้นที่ 4 สรุปผล 
และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  (conc lude and  
knowledge sharing) ซ่ึงหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ผสานแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสามารถนำา
เสนอได้ ดังภาพที่ 2 
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1. หลักการ
เป็นหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในการปรับมุมมองความคิด
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์พื้นฐานกับสถานการณ์ปัญหา ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้แก้ปัญหาผ่าน
กิจกรรมเผชิญปัญหาและการสะท้อนความคิด เพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. เนื้อหาหลักสูตร 
เนื้อหาของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มีเนื้อหา 5 เรื่อง คือ จุดประกายทักษะการคิดแก้ปัญหา 2) เทคนิคและวิธีการสอนทักษะการคิดแก้
ปัญหา 3) การออกแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 4) การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 
5) การนำาการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหาสู่ห้องเรียน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู 
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียน
รู้ ด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหา
2.2 เพื่อให้
ครูสามารถ
ออกแบบการ
เรียนรู้ ด้าน
ทักษะการคิดแก้
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ครู
สามารถจัดการ
เรียนรู้ ด้าน
ทักษะการคิดแก้
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิผล

5. การประเมิน
ผล
เป็นการวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริงโดย
การวัดความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ประเมินความ
สามารถใน การ
เรียนรู้ที่แท้จริง
เน้นการประเมิน
เพื่อพัฒนาความ
ก้าวหน้า ใน
แต่ละขั้นรวม
ถึงประเมินผล
การออกแบบ
การเรียนรู้และ
พฤติกรรมการ
จัดการเรียน
รู้ของครูขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
แต่ละขั้นตอน
แล้วนำาผลมา
พัฒนาปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น โดยมี
การประเมินทั้ง
ผลการดำาเนิน
งานและ การนำา
เสนอผลงาน

ขั้นที่ 1 กำาหนดเป้าหมายและ
วางแผน (Targeting and 
plan) 

ขั้นที่ 2 สังเกตการสอน
 (Teaching Observation) 

ขั้นที่ 3 สะท้อนผลการปฏิบัติ
และปรับปรุง (Reflection 
and Revising) 

ขั้นที่ 4 สรุปผลและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ (conclude and 
knowledge sharing) 

การตั้งเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู

ออกแบบการจัดการเรียนรู้

ครูปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาขึ้น

สังเกตการสอนและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้

สนทนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

พิจารณาว่าหลักฐานที่แสดงว่านักเรียน
ไปถึงเป้าหมาย

การพัฒนาการสอนของตนเอง ขัดเกลา
และสอนใหม่

สรุปผลการจัดการเรียนรู้ (แผนการ
จัดการเรียนรู้/ข้อมูลของนักเรียน) 
สะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไร

รายงานผลการเรียนรู้และนำาเสนอผล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

4. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครู
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นวิธีการ
เสริมสร้างสมรรถนะครู เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียน
รู้ ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้หลักการหลักสูตรมี 4  ขั้น
ตอน ดังแผนภูมิภาพประกอบ

ภาพที่ 2 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู
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3. ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 
โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพบว่า 
ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด
แกป้ญัหา หลงัเสริมสร้างสมรรถนะครสูงูกวา่กอ่น
เสริมสร้างสมรรถนะครู อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 และมีความพึงพอใจในระดับมาก

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการ พบว่า การจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษา ยัง
ประสบปัญหาด้านความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนและผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังมีคุณภาพผู้เรียนในระดับ
ค่อนข้างต่ำาและต้องการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
รู้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจการออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนของครูผู้สอน 
ท่ีปรากฏผลเช่นนี้ เน่ืองมาจากสภาพการศึกษา
ของสังคมไทยในปัจจุบันยังไม่ได้ให้ความสำาคัญ
ในการสอนให้คนคิดเป็น ทำาเป็น ประยุกต์ใช้เป็น
แต่สอนให้จำาสิ่งต่างๆ แล้วประเมินว่าคนที่จำาได้
มากเป็นคนเก่ง นักเรียนที่เช่ือฟังครู ไม่ซักถาม 
ไม่โต้แย้ง คือนักเรียนที่ดี แต่นักเรียนที่คิดสลับซับ
ซอ้น คดิสรา้งสรรค์ คิดวเิคราะห์ คิดเชิงวพิากย ์ใช้
เหตุผลมักถูกมองว่าก้าวร้าวไม่เชื่อฟัง ดังนั้น หาก
การสอนของครูไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กคิดเป็นแล้ว
เมื่อเติบโตขึ้น จึงส่งผลให้เป็นคนที่คิดไม่เป็นและ
แก้ไขปัญหาให้กับตนเองไม่ได้ (ฆนัท ธาตุทอง,
2554: 4-18) สอดคลอ้งกบัผลการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 ท่ีพบ
ว่าผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น 
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
และการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อย
ของทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
(สำานักทดสอบทางการศึกษา. 2555: 2-16) 
นอกจากนี้ผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพผู้เรียนด้านความ
รู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผลการประเมิน PISA 2009 พบว่าค่า
เฉลี่ยคะแนนของนักเรียนไทยต่ำากว่าค่าเฉลี่ย
นานาชาติทุกวิชาและมีแนวโน้มลดต่ำาลงทุกวิชา
เมื่อเทียบกับ PISA 2000 (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555: 1-13) 
สอดคล้องกับชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ได้แถลงผล
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 (พ.ศ. 
2549-2552) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
พบว่าสถานศกึษาส่วนใหญ่ได้คา่เฉลีย่ดา้นการคดิ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่ำาสุด 

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะคร ูดา้นทกัษะการคดิแกป้ญัหาโดยผสาน
แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและทฤษฎี
การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง พบว่า หลักสูตร
เสรมิสรา้งสมรรถนะครมู ี5 องคป์ระกอบ คอื หลกั
การของหลกัสตูร จดุมุง่หมายของหลกัสตูร เนือ้หา
ของหลกัสตูร กระบวนการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ู
และการวัดและประเมินผลของหลักสูตร ผลการ
ประเมนิความเหมาะสมของผู้เชีย่วชาญอยูใ่นระดบั
มาก ในส่วนกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ตามกรอบหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
ขัน้ที ่1 กำาหนดเปา้หมายและวางแผน (Targeting  
and planning) เป็นการประชุมปฏิบัติการมี
เนื้อหาของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้าน
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ทักษะการคิดแก้ปัญหา จำานวน 5 เร่ือง คือ  
1. จุดประกายทักษะการคิดแก้ปัญหา 2. เทคนิค
และวิธีการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา 3. การ
ออกแบบการเรียนรู้ ด้านทักษะ การคิดแก้ปัญหา 
4. การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินด้าน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา 5. การนำาการสอนทักษะ
การคิดแก้ปัญหา สู่ห้องเรียนโดยใช้การประชุม
ปฏิบัติการ ใช้ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง) ขั้น
ที่ 2 สังเกตการสอน (Teaching observation) 
ใช้ระยะเวลา 42 วัน (ใช้วันเดียวกันในการ
สังเกตการสอนและสะท้อนผล) ขั้นที่ 3 สะท้อน
ผลการปฏิบัติและปรับปรุง (Reflection and  
revision) ใช้ระยะเวลา 42 วัน (ใช้วันเดียวกันใน
การสังเกตการสอนและสะท้อนผล) และข้ันที่ 4 
สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conclude and 
knowledge sharing) ใช้ระยะเวลา 1 วัน รวม
เวลาในการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะครู รวม 46 วัน นอกจากนี้
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูยังมี
การดำาเนินการอย่างเป็นระบบประกอบด้วย ขั้น
ตอนที่ 1 การร่างหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
ครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 2 
ประเมินเพื่อตรวจสอบยืนยันหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ผสานแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การ
สัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  
เป็นการดำาเนินการภายหลังการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ร่างหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู 
ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
เพื่อตรวจสอบและรับรองร่างหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ผสานแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง และขั้น

ตอนที่ 3 การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนำาไปทดลอง
ใช้ ซึ่งมีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใน
การพัฒนาหลักสูตรมีการผสานโดยผสานแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่ละแนวคิดมีจุด
เด่นในการพัฒนา โดยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม ของ ดี เจ นิโคล (D.J. Nicol) 
(กรมสุขภาพจิต, 2543: 9-10) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาบุคคลที่มีประสิทธิภาพที่สุด และทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ
เมซโิรว ์(Mezirow) เปน็การเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้
จากกรอบอ้างอิงใหม่โดยการปรับปรุงเปล่ียนมุม
มอง หรือโดยการปรับเปลี่ยนแบบแผนหรือความ
เคยชินในวิธีคิด (Habits of mind) จากแนวคิด
ทั้งสองทำาให้หลักสูตรมีความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำาไปใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพกับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล (Mezirow, 2000: 27) สอดคล้อง
กับลาวัณย์ ทองมนต์ (2550: 161- 163) ได้
มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
การนำาตนเองของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดย
มีจุดมุ่งหมายเฉพาะคือการนำาหลักสูตร ไปใช้
ในการพัฒนาคุณลักษณะการนำาตนเองของผู้
เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับผู้ เ รียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน การจัดทำาร่างหลักสูตร การทดลองใช้
หลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร ผลการ
วจิยัพบวา่หลกัสตูรมอีงคป์ระกอบทีส่ำาคญั 7 องค์
ประกอบ คือความสำาคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ผลการประเมินความพึงพอใจของครู
อยู่ในระดับดีมากสอดคล้องกับสันต์ ศูนย์กลาง 
(2551: 110 - 113) ได้ทำาการพัฒนาหลักสูตร
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ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม สำาหรับครูระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ การกำาหนดข้อมูลพื้น
ฐาน การออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้และ
การหาประสิทธิภาพและการประเมนิและปรบัปรงุ
หลักสูตรและสอดคล้องกับวิชาญ พันธุ์ประเสริฐ 
(2551: 139 - 144) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ครูวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอด
แทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวิธีดำาเนินการ 4 
ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบและ สร้างหลักสูตร 
การทดลองใช้หลักสูตรและการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 
โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง พบ
ว่า 1) ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั.01 2) ครผููเ้ขา้รบัการพัฒนาตามหลกัสูตร
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยรวมและรายบุคคลใน
ระดับมาก 3) ครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะครู มีความสามารถในการ
จดัการเรยีนรู ้ดา้นทกัษะการคิดแกป้ญัหา โดยรวม
และรายบุคคลในระดับมาก 

4. ครผููเ้ขา้รับพัฒนาตามหลักสตูร มคีวาม
พึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้าน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อการเปล่ียนแปลง โดยรวมและรายบุคคลใน
ระดับมาก การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องมา
จากในการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

เสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้
ปัญหา ได้ดำาเนินการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ท่ีเช่ือมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีมี
คุณภาพ เหมาะกับบริบทและความต้องการของ
ครูผูเ้ขา้รบัการพฒันา ทีใ่ชเ้งือ่นไขหลกัการกระตุน้ 
สนับสนุนให้ครูได้รับการแนะนำาปรึกษาและการ
กำากับตนเอง ผ่านการได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลถึงคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับสังเกตช้ัน
เรยีนและการสะทอ้นผลและการจงูใจใหน้ำาความรู ้ 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง จนส่งผลให้ผู้สอนได้รับความรู้ความ
เขา้ใจ สามารถออกแบบและจดักจิกรรมการเรียนรู ้ 
โดยครูนำาข้ันตอนการจัดกิจกรรม ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน ประกอบด้วย 1) ข้ันการทำาความ
เข้าใจในปัญหา 2) ขั้นการระบุปัญหา 3) ขั้นการ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา 4) ขั้นค้นหาข้อสรุป
และเลือกวิธีการแก้ปัญหา และ 5) ข้ันการสรุป
ผลมาใช ้ในการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาประสบ
ผลสำาเร็จการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมนตรี วงษ์สะพาน (2554: 155 - 158)  
พบวา่ หลกัสูตรฝกึอบรมครใูนการสรา้งนวตักรรม
บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีทีเ่นน้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากและมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-
1.00 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด ครผููเ้ข้าอบรม
มีคะแนนการทดสอบความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี นัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 และความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
หลกัสตูรฝกึอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รวมทัง้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา หล่อศิริ (2555: 
195) พบวา่ รูปแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเพือ่
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการ
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พลศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 
มี 3 ระยะคือ 1) ระยะสร้างความพร้อม  
2) ระยะการดำาเนนิกจิกรรมตามรปูแบบ 3) ระยะ
วัดและประเมินผล ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะประยุกต์
ใช้กระบวนการทางวิจัยและพัฒนาการทดลอง
ด้านการเรียนรู้ด้านการศึกษา ผลการตรวจสอบ
คณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่ รปูแบบการจัดการ
เรยีนรูแ้บบผสมผสานเพือ่พฒันาการคดิแกป้ญัหา
และการตัดสินใจสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสถาบันการพลศึกษามีคุณภาพในระดับ
มากและผลการทดลองนำาร่องพบว่ารูปแบบ ที่
พัฒนาขึ้นสามารถนำาไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ต่อ
เนื่องสามารถพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจของนักศึกษาได้ดี ผลการใช้รูปแบบ
พบว่า 1) นักศึกษามคีะแนนการคิดแกป้ัญหาและ 
การตัดสินใจหลังเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 แสดงว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลต่อ
การนำาไปพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจของนักศึกษา 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.6884 แสดงว่า
นักศึกษา มีคะแนนการคิดแก้ปัญหาและการคิด
ตัดสินใจเพิ่มขึ้น 0.6884 คิดเป็นร้อยละ 68.84 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด (E.l. › .50) ถือว่า 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิผลเพียงพอต่อ
การนำาไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 3) โดยรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจการเรียนรู้ตามรูปแบบอยู่ในระดับคุณภาพ
มากเมื่อศึกษารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับคุณภาพมากที่สุดคือ เว็บไซต์เป็น
ไปตามมาตรฐานเว็บเพ่ือการศึกษาตามรูปแบบ
การเรียนรู้ เว็บไซต์มีความสนใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและกิจกรรมการฝึกทักษะ การคิดแก้ปัญหา
และการตัดสนิใจมีประโยชนต์อ่นกัศกึษามากทีสุ่ด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์สามารถนำาหลักสูตรหลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 
โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง ไปใชไ้ด้
และใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างกว้างขวางมากขึ้น

1 . 2  ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา  และ
ศึกษานิเทศก์ ต้องศึกษาทำาความเข้าใจก่อนในไป
ใช้เสริมสร้างสมรรถนะครูในสถานศึกษา ในเรื่อง
ความสำาคัญจำาเป็น องค์ประกอบของหลักสูตร 
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครู และการวัด
และประเมินผลตามหลักสูตรก่อนจะช่วยทำาให้
เสริมสร้างสมรรถนะครูมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ผสานแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มและ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และในระดับช้ันอ่ืนให้ครบ
ทุกระดับชั้น

2.2 ควรศึกษาแนวคิดอื่นๆ มาพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการ
คิดแก้ปัญหา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
และสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ได้อย่างมีประสิทธิผล

2.3 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อื่นๆ 
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด 
เรียนรู้การทำางาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือ
ทำางานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต 
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