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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาองคป์ระกอบและตวัชีวั้ดของการจดัการเรยีนรูภ้าษา

ไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3) สร้างโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การดำาเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ประกอบดว้ย ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบและตวัชีวั้ดของการจัดการเรยีนรูภ้าษาไทย เพือ่เสรมิสรา้ง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ ที่พึงประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย จำานวน 136 คน และระยะที ่3 การพฒันาโปรแกรมการพฒันาคร ูในการจดัการเรยีนรู ้
ภาษาเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
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แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์และแบบประเมนิ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI

modified
)

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรยีน สำาหรับโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ 23 ตัวชี้วัด ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. โปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่
พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
3) เป้าหมายของโปรแกรม 4) เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาของโปรแกรม ประกอบด้วย 6 Module คือ 
4.1) การกำาหนดจดุมุง่หมายการเรยีนรู ้4.2) การพิจารณาความพรอ้มของผูเ้รียน 4.3) การกำาหนดเนือ้หา 
4.4) การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้4.5) การประเมนิผล และ 4.6) ขอ้มลูปอ้นกลบัใชร้ะยะเวลา 118 ชัว่โมง 
วิธีการพัฒนา ได้แก่ การอบรม และการพัฒนาตนเอง โดยดำาเนินการพัฒนา 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การ
ประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการระหว่างปฏิบัติงาน และขั้นที่ 4 การ
ประเมนิหลงัการพฒันา และ 5) การประเมนิผลโปรแกรม ผลการประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุ ิพบวา่ ความ
เป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การพฒันาโปรแกรม การพัฒนาครูในการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย การคดิอยา่งมีวจิารณญาณ

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the elements and indicators of 

Thai learning management to enhance students’ critical thinking for secondary schools 
Under the Nakhon Ratchasima provincial administration organization, 2) to study current 
condition and desirable condition of Thai learning management to enhance students’ critical  
thinking for secondary schools under the Nakhon Ratchasima provincial administration  
organization, and 3) to create a teacher development program in Thai learning management 
to enhance students’ critical thinking for secondary schools under the Nakhon Ratchasima 
provincial administration organization. Research and Development was conducted including 
3 phases ; phase 1: studying of elements and indicators of Thai learning management to 
enhance students’ critical thinking for secondary schools under the Nakhon Ratchasima  
provincial administration organization, validated by 5 experts, phase 2: current condition 
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and desirable condition study of Thai learning management to enhance students’ critical 
thinking for secondary schools under the Nakhon Ratchasima provincial administration  
organization form sampling, 136 Thai teachers, phase 3: the development of teacher  
development program in Thai learning management to enhance students’ critical thinking 
for secondary schools under the Nakhon Ratchasima provincial administration organization, 
confirmed by 5 experts. The research tools were the questionnaire, interview and evaluation  
form. The statistics used for data analysis consisted of the percentage, mean, standard 
Deviation and Modified Priority Needs Index (PNI

modified
).

The research findings were as follows: 

1. The elements of Thai learning management to enhance students’ critical thinking 
for secondary schools under the Nakhon Ratchasima provincial administration organization 
validated by 5 experts, in overall, were in the highest level.

2. The current condition of Thai learning management to enhance students’ criti-
cal thinking for secondary schools under the Nakhon Ratchasima provincial administration  
organization was in high level and the desirable condition, in overall, was in the highest level.

3. The developed program, the teacher development program in Thai learning 
management to enhance students’ critical thinking for secondary schools under the Nakhon 
Ratchasima provincial administration organization, consisted of program elements including: 
1) the rationale and approach of program, 2) the objectives of program, 3) goal of program, 
4) content and activities: 4.1) the learning objective determination, 4.2) the consideration of 
student readiness, 4.3) the content determination, 4.4) learning activity management, 4.5) 
evaluation, and 4.6) feedback for 118 hours, and 5) program assessment. The development 
techniques were: 1) training, 2) personal development. The development was implemented 
by 4 steps including: step 1) pre-development assessment, 2) the development, 3) the 
integration during working, and 4) post-development assessment. The results of assess-
ment by the qualified experts found that the utility, the feasibility and the propriety were in 
the highest level.

Keywords: The development, teacher development program in Thai Learning Management, 
enhance students’ critical thinking 
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บทนำา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นศิลปะ

แห่งการวิเคราะห์และประเมิน การคิดในเรื่อง
ใดๆ หรือปัญหาใดๆ ด้วยแนวคิดที่มุ่งไปสู่การ
ปรับปรุงวิธีคิดของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการ
ชี้นำาด้วยตนเอง ปรับแก้ไขวิธีคิดตนเองโดยใช้
มาตรฐานทางปัญญาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อย่าง
ระมัดระวัง การคิดเชิงวิจารณญาณจะช่วยใน
การติดต่อส่ือความและเพิ่มความสามารถ ใน
การแก้ปัญหา ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยนำาไปสู่
ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะการคิดแบบถืออัตตะ 
(Egocent r ism) และการคิดแบบถือพวก  
(Sociocentrism) (Paul and Elder, 2008: 
3) ในการจัดการศึกษาใหม่ที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะ
การคิด อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้เรียนใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจกับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้นำาไปสู่การค้นหาความจริง 
เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้ส่ิงที่ดี
ในการดำาเนินชีวิตท่ีดี ต่อตนเองและสังคม การ
คิดแบบมีวิจารณญาณจะช่วยให้สามารถค้นหา
ปัญหาและวิธีการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
คิดอย่างเป็นระบบและเน้น การปฏิบัติมากกว่า
การท่องจำาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้ในโลก
แห่งอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของนักการ
ศึกษาในปัจจุบันต่างก็มีแนวคิด เกี่ยวกับทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ต้องเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกคิดในระหว่างกิจกรรม การเรียนรู้ 
สามารถนำามาใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ส่ง
ผลให้การตัดสินในการทำากิจกรรมงานต่างๆ เป็น
ไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีปัญหา
ใดเกิดขึ้นก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่
กระทำาการพลาดพลั้งโดยขาดความยับยั้งหรือคิด

ไม่เป็น (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 9) การคิด
อย่างอย่างมีวิจารณญาณ จึงถือว่าเป็นรากฐาน
สำาคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมองคนไทย 
ยุคใหม่ให้สามารถคิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ได ้การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ถือเป็นทักษะการคิดที่จำาเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่
ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กและให้คงทนจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ยิ่งในวัยเด็กเล็กมากเท่าไหร่ยิ่งเป็น
ผลดมีากเทา่นัน้ เพราะการคดิแบบมวีจิารณญาณ
จำาเป็นจะต้องมีการสะสมประสบการณ์ทีละ
เล็กทีละน้อย ไม่ใช่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน 
(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ, 2544: 7) 
ดังนั้นจึงมีพัฒนาการทางความคิด สามารถคิด
แก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้อย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นลักษณะ ของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การพัฒนาให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น 
ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถดำารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ ต้องพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
การปฏิรูป การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ดา้นกระบวนการคดิ เพราะการคดิเปน็ทกัษะไมใ่ช่
พรสวรรค์สามารถฝึกฝนกันได้ (ทิศนา แขมมณี 
และคณะ, 2544: 36)

จากรายงานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการ
พัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูส่วน
ใหญ่ยังไม่ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ครูมีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยลดบทบาท
ในการถ่ายทอดความรู้ด้วยการให้นักเรียน ได้
เรียนรู้จากใบความรู้ และใบงานที่สร้างขึ้น ซึ่งครู
เข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากใบความรู ้และใบงานทีส่รา้งขึน้ ซึง่ครเูขา้ใจวา่  
เป็นกระบวนการที่ให้นักเรียน สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงการสอนแบบเดิม
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ที่เปลี่ยนจากการฟังครูเป็นการอ่าน ใบความรู้
เทา่น้ัน (สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืน
ฐาน, 2550: 49) การเรียนการสอน ของไทยใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ เป็นการศึกษาที่สร้าง
ความอ่อนแอทางสติปัญญาและทำาลายศักยภาพ
ในการเรียนรู้ เนื่องจากเน้นการถ่ายทอดเน้ือหา
ในห้องเรียนและท่องจำาจากตำาราเป็นใหญ่ ผู้เรียน
ขาดประสบการณ์และและขาดการศกึษาจากความ
เป็นจริงรอบตวั ขาดการมวีจิารณญาณ ขาดการนำา
ประสบการณห์รือขอ้มลูมาสงัเคราะห ์การศกึษาที่
ดคีวรจะสรา้งคนใหฉ้ลาด เปน็คนดี และมคีวามสขุ  
(ประเวศ วะสี, 2539: 20-24) ซึ่งปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทักษะกระบวนการ พบว่าครูผู้สอนโดยทั่วไป
พอมีความคุ้นเคยกับการสอนทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติ (Performance skills) เพราะเป็นทักษะ
ท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตรว่า ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ 
เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการ
เล่นดนตรี การรำา การร้องเพลง การทำางานบ้าน 
การปลูกพืช การทำางานประดิษฐ์ ครูผู้สอนส่วน
ใหญ่ สามารถสอนได้เพียงแต่อาจมีคุณภาพมาก
น้อยแตกต่างกันไป แต่เมื่อสังเกตการสอนทักษะ
กระบวนการทางปัญญา เช่น การสอนคิดวเิคราะห ์
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมี
วิจารณญาณ จะพบว่า การสอนทักษะเหล่านั้น มี
ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่การสอนทกัษะกระบวนการ
ปฏิบัติเนื่องจากกระบวนการคิด เป็นเรื่องที่ยาก
กว่ามีความเป็นนามธรรมสูงกว่า และมีความ
ชัดเจนน้อยกว่าและหากจะวิเคราะห์เจาะลึกลง
ไปอีกโดยอาศัยหลักการสอนทักษะกระบวนการ 
จะพบว่าการท่ีจะสอนทักษะกระบวนการคิดให้
ได้ผลดีนั้นต้องเริ่มต้น ที่ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจว่า ทักษะการคิดที่ต้องการสอนนั้นคืออะไร
มีวิธีการหรือลำาดับขั้นตอนการคิดอย่างไร จึงจะ
สามารถออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ฝึกคิด ทำาตามวิธีการหรือลำาดับขั้นตอนนั้นซึ่งจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง คือ รู้
และเข้าใจว่าการดำาเนินการคิดตามกระบวนการ
นั้นเป็นอย่างไร และสามารถดำาเนินการคิดตาม
กระบวนการนั้นได้จริง (ทิศนา แขมมณี, 2557: 
16)

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะต้องคำานึงถึง
ประสิทธิผลหรือผลการเรียนอย่างรอบด้านของ
ผู้เรียน ทั้งในมิติของด้านการรู้คิด ทักษะปฏิบัติ 
และด้านคุณลักษณะผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนกรอบแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย และพัฒนา เพื่อให้ครูผู้สอนเกิด
ความรู้ ทักษะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่นำาไปใชจ้ดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ ให้เกิดกับผู้เรียน โดยหวังว่า
งานวิจัยนี้จะเป็นโปรแกรม การพัฒนาครู เพื่อให้
ครูเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และนำาทักษะที่ได้จากโปรแกรมการ
พัฒนาครู ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถ
เกดิทกัษะทางดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของ
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา และ
มีแนวทางการคิดใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
เสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิาร
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ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. เพื่อสร้างโปรแกรมการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง/กลุ่มผู้ให้

ข้อมูล

1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด 
โดยการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
เสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีประชากร ได้แก่ ครูผู้
สอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยในสถานศกึษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จำานวน 212 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้
สอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยในสถานศกึษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จำานวน 136 คน ได้มาโดยการเทียบจำานวนจาก
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608-
609)

3. การประเมินโปรแกรมการพัฒนาครใูน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน

ผู้วิจัย ได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 
ระยะ (Phases) ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบและตวั
ชีว้ดัของการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย เพือ่เสริมสรา้ง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ระยะที ่3 การพฒันาโปรแกรมการพฒันา
ครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อเสริมสร้าง การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  

เครื่องมือในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเทคนิค Modified Priority Needs 
Index (PNI

modified
)
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ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียน
รู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนสำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จาก
ระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
เพื่อถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทยเพื่อเสริมสร้างของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน 
2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น  
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จำานวน 
136 คน
3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์

1. นำาผลจากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับ
ความต้องการ
2. ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ร่างโปรแกรมการพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
4. ประเมินโปรแกรมและคู่มือการใช้
โปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัด

ทราบสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์

ได้โปรแกรมการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียน 
สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้
วัดการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริม
สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่คาดหวัง แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพที่ 1

 ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ ผลที่คาดหวัง

ภ�พที่ 1 ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่คาดหวัง
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ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ภาษา

ไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบ 23 ตัวชี้วัด ยืนยันโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2 .  สภาพปั จจุบั นของการจั ดการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพ
ที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. โปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบของ
โปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการของโปรแกรม  
2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เป้าหมายของ
โปรแกรม 4) เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาของ
โปรแกรม ประกอบด้วย 6 Module คือ 4.1) การ
กำาหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 4.2) การพิจารณา
ความพร้อมของผู้เรียน 4.3) การกำาหนดเนื้อหา 
4.4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.5) การประเมิน
ผล และ 4.6) ข้อมูลป้อนกลับใช้ระยะเวลา 118 
ชั่วโมง วิธีการพัฒนา ได้แก่ การอบรม และการ
พัฒนาตนเอง โดยดำาเนินการพัฒนา 4 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การ
พัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการระหว่างปฏิบัติงาน 
และขั้นที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา และ  
5) การประเมินผลโปรแกรม ผลการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความเป็นประโยชน์ ความ
เปน็ไปได ้และความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการ

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริม
สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวัดนครราชสีมา มข้ีอคน้พบทีน่า่สนใจเหน็
ควรนำามาอภิปรายดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิด
อย่าง มีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และ
มีตัวชี้วัด 23 ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนาครู
ในการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 1) การกำาหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 2) การพิจารณาความ
พร้อมของผู้เรียน3) การกำาหนดเนื้อหา 4) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การประเมินผล และ  
6) ข้อมลูปอ้นกลบัซึง่ทุกองคป์ระกอบและตวัชีวั้ดมี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ การทีผ่ลปรากฏ
เช่นนีเ้พราะผูวิ้จยัไดศ้กึษาวิเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวชี้
วัดของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้าง
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน จากแหลง่
ความรู้ต่างๆ ท้ังในลักษณะเอกสาร วารสารทาง
วชิาการ ขอ้มลูในองคก์รรวมทัง้บทความวจิยั และ
ยังได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง
นักวิชาการและนักการศึกษา จนสามารถรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการ
จดัการเรยีนรูภ้าษาไทยเพือ่เสรมิสรา้งการคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณของนักเรียน สรุปได้ว่าผู้วิจัยใช้วิธี
การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ซึ่ง
มาจาก หลายแหลง่ทีม่ทีฤษฎีรองรบั และสามารถ
อธิบายได้ด้วยเหตุและผลสามารถตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ได้ง่าย อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ 
(2548: 28) ซึ่งสอดคล้องกับฑิฆัมพร บุญมาก 
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(2558: 294) ได้วิจัยพัฒนาระบบพัฒนาครูใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้7 ขัน้ตอน ดังน้ี 1) การกำาหนดวตัถปุระสงค์ 
2) การศกึษาคณุลกัษณะผูเ้รยีน 3) การกำาหนดจดุ
มุ่งหมายของการเรียนรู้ 4) การกำาหนดเนื้อหา 5) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การประเมินผล 7) การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะ
สมสำาหรับการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ 
ท้ังน้ีเมือ่พจิารณาจากการนำาระบบไปทดลองใช้ใน
โรงเรียนที่เป็นหน่วยศึกษา พบว่ารูปแบบดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านครูและนักเรียน
ดังน้ีคือ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจในด้านการจดัการเรยีนรูข้องครู
ก่อนการอบรมมีความรู้อยู่ในระดับน้อยและหลัง
การอบรม มีความรูอ้ยู่ในระดับมาก 2) ครสูามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ ครูมีความตระหนักและความ
เข้าใจเก่ียวกับ การดำาเนินการพัฒนาครูในด้าน
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ส่วนองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การเสนอสถานการณ์
ปัญหา 2) การฝึกคิดเป็นรายบุคคล 3) การฝึก
คิดเป็นกลุ่มย่อย 4) การนำาเสนอและอภิปรายผล
การคิด และ 5) การประเมินกระบวนการคิด ซึ่ง
สอดคล้องกับเพ็ญพิสุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537: 
85) ได้วิจัย และพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นเสนองาน 2) ขั้นฝึกกระบวนการคิด ซึ่ง
แบ่งเป็น 2.1) ฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 2.2) ฝึก
การคิดเป็นกลุ่มย่อย 2.3) เสนอผลการคิด 3) ขั้น
ประเมินกระบวนการคดิ และสอดคลอ้งกบัสมชาย 
รัตนทองคำา (2545: 143 – 155) ได้วิจัยพัฒนา
รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สำาหรับนักศึกษากายภาพบำาบัด 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พบวา่รปูแบบการสอนมข้ัีน

ตอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นนำา 2) ขั้นสอนและพัฒนา
กระบวนการคดิ ซึง่ประกอบดว้ย การคดิไตรต่รอง
รายบุคคล การคิดไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย และ
การนำาเสนอผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) ข้ัน
สรุป 4) ขั้นพัฒนาทักษะ 5) ขั้นพัฒนาการนำาไป
ใช้ และ 6) ขั้นประเมิน และสอดคล้องกับ ชญาภา 
น่าบัณฑิตย์ (2556: 150 - 154) ได้วิจัยพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 พบว่า องค์ประกอบการะ
บวนการสอนคดิอยา่งมวิีจารณญาณของครปูระถม
ศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย การระบุ
ประเด็นปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน 
การสรุปอ้างอิง และการตัดสินใจ

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
เสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดันครราชสมีา พบวา่ สภาพปจัจบุนัของ
การจัดการเรียนรู้ มีระดับปฏิบัติโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการ
เรยีนรู ้มรีะดับปฏบิติัโดยรวมอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
และวธิกีารพฒันาครใูนการจดัการเรียนรูภ้าษาไทย
เพือ่เสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ โดยการ
วเิคราะหเ์นือ้หาและจดัเรยีงลำาดบัตามความถีจ่าก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การอบรม และการศึกษา
ด้วยตนเอง ที่ผลปรากฏเช่นนี้เพราะกระทรวง
ศึกษาธิการ (2552: 8-9) การจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ ซึ่งภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด ความ
เป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคน 
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ในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำาให้สามารถประกอบกิจ
ธุระ การงานและดำารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่ง
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาไทย
เป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชำานาญใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือนำาไปใช้ในชีวิตจริง และ
สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไทย (2553: ก-ง) ได้วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียน
รูท้ีส่ง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการ
ศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอน มีภาระงานมาก 
ขาดความรูค้วามเขา้ใจในหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ มีการวัดผล ประเมินผลไม่เหมาะสม ขาด
การนิเทศติดตามการพัฒนาครู ขาดขวัญกำาลังใจ 
ในการทางานผูเ้รยีนขาดทกัษะพ้ืนฐานทีจ่ำาเปน็ตอ่
การเรียนรู้ ขาดอัตรากำาลังของศึกษานิเทศก์ ที่มี
ความเชีย่วชาญเฉพาะกลุม่ 2) ผลการศกึษาสภาพ
การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
มากขึ้นแต่มีปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพสังคม 
และสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑต์่ำา ขาดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์าดความ
สามารถในการคดิวิเคราะห์ การแกป้ญัหา และขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา พบวา่ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ด้านโครงสร้างและระบบบริหาร ทำาให้มีภารกิจ

เพิ่มขึ้น เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนครูผู้สอนในทุก
ชว่งชัน้ และทกุกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารไมส่ามารถ
จูงใจคนที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นครู ด้าน
การจัดการเรียนรู้ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
หลักสูตรเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ปัญหาอุปสรรคของ
การจัดการเรียนรู้พบว่า ครูผู้สอนบางส่วนยัง
ไม่สามารถปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของ
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า มีปัญหาการดำาเนินงานการ
กระจายอำานาจการบริหาร การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษา ของเอกชนและครอบครวั ขาดการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ขาดกลไกที่
จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือ
ข่ายในการจัดการศึกษา และ 3) ผลการศึกษา
สภาพปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของฑิฆัมพร บุญมาก 
(2558: 294) ได้วิจัยพัฒนาระบบพัฒนาครูใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส 
พบว่า สภาพการพัฒนาครูในด้านการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดย
รวมมีการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก ปัญหาการ
พัฒนาครูโดยรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ความต้องการพัฒนาครูโดยรวมมีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก และความต้องการวิธีการพัฒนา
ครูจากความต้องการมากที่สุดไปหาน้อยตาม
ลำาดับดังนี้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
นิเทศภายใน การพัฒนาทีมงานครู การอบรม เชิง
ปฏิบัติการ การให้คำาปรึกษา การวิจัย การพัฒนา
ตนเอง การสัมมนา การช่วยเหลือครูโดยตรง และ
การศึกษาต่อ

3. การสร้างโปรแกรมการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 
1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม 3) เป้าหมายของโปรแกรม 4) เนื้อหา
และกิจกรรมพัฒนาของโปรแกรม และ 5) การ
ประเมนิผลโปรแกรม สำาหรับโครงสรา้งเน้ือหาและ
กิจกรรมการพัฒนาของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ไดแ้ก ่ระยะที ่1 การประเมนิกอ่นการพัฒนา 
ระยะที่ 2 การพัฒนา ประกอบด้วย 6 Module 
ไดแ้ก ่Module 1 การกำาหนดจดุมุง่หมายการเรยีนรู ้ 
Module 2 การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน 
Module 3 การกำาหนดเนื้อหา Module 4 การ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้Module 5 การประเมนิผล 
และ Module 6 ข้อมูลป้อนกลับ โดยใช้ระยะเวลา
การพัฒนา 118 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการพัฒนา ได้แก่ 
การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง ระยะท่ี 3 
การบูรณาการระหว่างปฏิบัติงาน และระยะที่ 4 
การประเมนิหลังการพัฒนา และผลการจดัทำาการ
ใช้คู่มือโปรแกรมการพัฒนาครู ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำา ส่วนท่ี 2 
โปรแกรมการพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรู ้สว่นที ่
3 การนำาโปรแกรมการพัฒนาครูไปใช้ และส่วนที่ 
4 การประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของยอด
อนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2553: 175 - 183) ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
ผู้นำาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
ครผููน้ำาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏริปูการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน มอีงคป์ระกอบทีส่ำาคัญ 7 ประการ คอื 
(1) วิสัยทัศน์ (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์ (4) 
เนื้อหา (5) กระบวนการ (6) โครงสร้าง และ (7) 
การวัดและประเมินผลกระบวนการของโปรแกรม 

และสอดคล้องกับชญาภา น่าบัณฑิตย์ (2556: 
150-154) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 4 ส่วน คือ หลัก
การ วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา และการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้สอดคล้องกับชนกพร จุฑาสงฆ์  
(2559: 257-266) ไดท้ำาการวิจยัเรือ่ง การพฒันา
โปรแกรมการเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีน
รู้ของครู สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การ
ศึกษาตามอัธยาศัย มีองค์ประกอบของโปรแกรม 
ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดของโปรแกรม  
2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) รูปแบบและ 
วธิกีารพฒันา 4) โครงสรา้งของโปรแกรม 5) เนือ้หา
และสาระสำาคัญของโปรแกรม และสอดคล้องกับ
สุธินันท์ ภักดีวุฒิ (2556: 125-126) ได้ทำาการ
วจิยัเรือ่ง การพฒันาโปรแกรมความคดิสรา้งสรรค์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได้สร้างโปรแกรมการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการของ
โปรแกรมพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโปรแกรม โดยกระบวนการของ
โปรแกรมพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียม
การ (Preparation) ประกอบด้วย 1 กิจกรรม: 
สำารวจประสบการณเ์ดมิ กจิกรรม 2: วางแผนรว่ม
กัน 2) ข้ันการบ่มเพาะ (Incubation) ประกอบ
ด้วย กิจกรรม 3: สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้
เกดิความคิดรวบยอด 3) ขัน้การเหน็แจง้ (Insight) 
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ประกอบด้วย กิจกรรม 4: ประยุกต์แนวคิด และ
กิจกรรม 5: การนำาไปปฏบิตั ิ4) ขัน้การตรวจสอบ 
ประเมินค่า ประกอบด้วย กิจกรรม 6: การนิเทศ
ติดตามผลและประเมินผลร่วมกัน และ 5) ข้ัน
เสริมสร้างความเข้มแขง็ ประกอบด้วย กจิกรรม 7: 
ให้ข้อมูลย้อนกลับและการเสริมแรง และกิจกรรม 
8: การสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาครูในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรส่ง
เสรมิและสนบัสนนุให้มกีารนำาโปรแกรมการพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นซ่ึงได้
ผ่านข้ันตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบระเบียบมี
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จนเป็น
โปรแกรมที่สามารถนำาไปใช้ ในการพัฒนาครูให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ควรสง่เสริม สนบัสนนุในเชงินโยบาย 
ใหก้บัสถานศกึษาในสงักดั เพือ่ใหก้ารพฒันาครใูน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนใหบ้รรลเุปา้หมาย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อจะ
ได้พัฒนาครูในการสาระการเรียนรู้อ่ืน ให้ได้องค์
ความรู้ ในการพัฒนาตนเอง และเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด

2.2 ควรนำาโปรแกรมการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา ไปใชใ้นการพฒันาครูกบัสถานศึกษา
จริง
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