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Abstract

 This research aimed to develop a training curriculum of analytical thinking process instruction for pre-service 

teachers of Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The research subjects, by purposive sampling 

were 30 pre-service teachers of Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The research instruments 

comprised 1) a training curriculum of analytical thinking process instruction for pre-service teachers of Faculty of 

Education, Rajabhat Rajanagarindra University 2) a test to assess the knowledge of analytical thinking  

process instruction for pre-service teachers 3) an attitude test towards analytical thinking process instruction  

4) a questionnaire to evaluate the skill of analytical thinking process instruction. The statistics used in the research 

were mean, standard deviation and t-test.

 The research findings were :

 1)  With reference to the training curriculum of analytical thinking process instruction for pre-service teachers 

of Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University, the elements of curriculum consisted of rational,  

principles, curriculum objectives, structures, training periods, contents, training activities, learning materials,  

assessment and evaluation, training schedule, and curriculum documents, such as training manuals for instructors, 

training manual for trainees, and follow up manual for mentors, the evaluation result of curriculum in terms of the 

appropriateness of curriculum elements showed its quality at a high level.

 2)  The subjects’ understanding of analytical thinking process instruction after training was higher than before 

training. Differences were statistically significant at 0.5.

 3)  The subjects’ attitude towards analytical thinking process after training was good.

 4)  The subjects’ skill of analytical thinking process after training was very good.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัความรูค้วามเข้าใจด้านการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นกระบวนการ

คดิวเิคราะห์ 3) แบบวดัเจตคตต่ิอการจัดการเรียนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ 4) แบบประเมนิทกัษะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

 ผลการวิจัย พบว่า

  1. หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ส�าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร โครงสร้าง 

เวลาการอบรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตารางการฝึกอบรม และเอกสารประกอบ

หลักสูตร ได้แก่ คู่มือการด�าเนินการฝึกอบรมส�าหรับวิทยากร คู่มือการฝึกอบรมส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคู่มือติดตามผลการใช้

หลักสูตรส�าหรับครูพี่เลี้ยง และผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

  2. กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึก

อบรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  กลุ่มทดลองมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรม 

 4.  กลุ่มทดลองมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ในทศวรรษนี้ ความเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงและรวดเร็วได ้

สร้างภาวะวิกฤต ทั้งที่เป็นวิกฤตโลก วิกฤตประเทศ และวิกฤตของ

สงัคมไทย ซึง่ก้าวเข้าสูส่งัคมเทคโนโลยแีละสารสนเทศ สงัคมคนชรา

ทีม่คุีณภาพชวีติต�า่ คนวยัท�างานมน้ีอยลง หนุม่สาวต้องท�างานหนกั

เพือ่อยูร่อด เดก็และเยาวชนขาดต้นทนุชวีติ และสภาพดนิฟ้าอากาศ 

ฤดูกาลที่มนุษย์ต้องเผชิญในทุกภาคของประเทศไทย ได้บ่งบอก

ความแปรปรวน ส่งสัญญาว่าธรรมชาติได้เริ่มลงโทษ เป็นผลกรรม 

ทีค่นไทย ได้ท�าลายธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมายาวนาน ด้วยความ

เปล่ียนแปลงที่แปรปรวนดังกล่าว คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

คนไทยที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ จึงต้อง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อพัฒนามนุษย์ให้ก้าวพ้นจากกับดักของ

อ�านาจนยิม วตัถนุยิม และบรโิภคนยิม ดงันัน้ การศกึษาจ�าเป็นต้อง

เริ่มจากฐานคิด 4 ประการ คือ 1) ฐานคิดทางปรัชญาและจิตวิทยา

พัฒนาการ เพื่อวางจุดมุ่งหมายและเส้นทางของการพัฒนาชีวิตให้

สอดคล้องกับทุกช่วงวัย ต่อเนื่องและเสริมคุณค่าทวีคูณ 2) ฐานคิด

ทางสงัคม ครอบครัว วถิวีฒันธรรม และวถิคีณุธรรม เพือ่การอยูร่่วม

กันอย่างสันติ เอื้ออาทรกันเพ่ือปลูกฝัง ความรับผิดชอบ จิตส�านึก

ใหม่ และการท�าประโยชน์แก่ส่วนร่วม 3) ฐานคิดทางสิ่งแวดล้อม  

ที่จะต้องอนุรักษ์ พัฒนา ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือ

มนษุย์ในชมุชน และสิง่แวดล้อมทางเทคโนโลย ีซึง่นบัวนัจะมอีทิธพิล

ต่อการด�าเนินชีวิต 4) ฐานคิดทางปัญญา ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา การฝึกกระบวนการคิด และความสามารถที่

เหมาะสมที่การจัดการศึกษาต้องปรับวิธีการใหม่ให้เท่าทันกับการ

เปลีย่นแปลง ฐานคดิทัง้ 4 ประการได้เป็นแนวทางในการพฒันาการ

ศึกษาท่ีมุ่งสร้างสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ สังคมอุดมปัญญา  

สังคมคุณธรรม สังคมประชาธิปไตย และสังคมสันติอยู่เย็นเป็นสุข 

 ดังนั้นในการพัฒนาผู้เรียนนั้น ครูควรจะต้องสอน 3 อย่าง

คือ 1) สอนวิธีเรียน ถ้าผู้เรียนรู้จักวิธีเรียนก็จะเรียนอย่างมีความสุข  

2) สอนวิธีคิด การคิดเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญ ความคิดเป็นตัว

ก�าหนดการกระท�า คนคดิดจีะท�าด ีคนคดิเลวนัน้จะท�าดย่ีอมมนีอ้ย

มาก 3) สอนวิธีการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญ

อีกอย่างหนึ่ง ผู้เรียนจ�าเป็นต้องรู้จักแก้ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา 
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แก้ปัญหาหรือลดปัญหาให้ได้ (ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 1-3)

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ เป็น

กจิกรรมทีเ่ป็นหัวใจส�าคญัของการผลติคร ูในช่วงทีฝึ่กประสบการณ์

วิชาชีพครู นักศึกษาจะมีโอกาสน�าความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครู 

และวชิาเฉพาะท่ีศกึษาในมหาวทิยาลยั ไปปฏบิตักิารสอนในช้ันเรยีน 

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานการศึกษาใน

โรงเรียนและได้ท�างานร่วมกับบุคคลอื่น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้

นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีทักษะในวิชาชีพ จนสามารถปฏิบัติ

หน้าทีค่รไูด้อย่างมัน่ใจ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีคร ูและมแีนวโน้ม

จะเป็นครูที่ดีในอนาคต (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์, 2554 หน้า 1)

 จากความส�าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ส�าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ซึง่เป็นกจิกรรมเสริมหลกัสตูรในการพัฒนานกัศกึษาในการน�าความ

รูค้วามเข้าใจในวชิาชพีคร ูและวชิาเฉพาะไปใช้ในการปฏบิตักิารสอน

ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และได้มีการก�าหนด

สมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนที่ส�าคัญไว้ประการหนึ่ง คือ ความ

สามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด

สงัเคราะห์ การคดิ อย่างสร้างสรรค์ การคดิอย่างมีวจิารณญาณ และ

การคิดเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6) แต่ผลการประเมินตาม

มาตรฐานการศกึษาชาตโิดยส�านกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิ

คุณภาพการศึกษา รอบท่ี 2 ซ่ึงเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับ

ความสามารถในการคดิ พบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่ยงัมทีกัษะด้านการ

คิดในระดับไม่น่าพอใจ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 

หน้า 3-4) และจากรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ ระดับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี 2551–2552 สรปุได้ว่า ด้านคณุภาพผูเ้รยีน

ควรเร่งก�าหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวใน 

การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ของผู้เรียนที่เหมาะสม

แต่ละช่วงชั้นถัดไป และด้านสมรรถภาพทางสมองของผู้เรียน  

ควรเน้นการจดัการเรียนการสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห์

ได้ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 80-108)  

ดงันัน้ นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูนสถานศกึษา จงึจ�าเป็น

ต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาการคิด

วเิคราะห์ของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อนัจะส่งผลให้ผูเ้รยีน

คดิเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น เพือ่น�าไปสูก่ารด�าเนนิชีวติอยูใ่นสงัคม

ที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

 จากการศึกษาความเป็นมาและความส�าคัญในการพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่ง

ที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้อง

น�าไปปฏิบตั ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้

พื้นฐานจ�าเป็นต้องก�าหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งครูมี

บทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 

มีความสามารถด้านการ คิดวิเคราะห์ ดังนั้น คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัฝ่ายผลติครู 

จงึต้องพฒันานักศกึษาครใูห้มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการ

จัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึก

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะ

ครศุาสตร์ ให้มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการ

คดิวเิคราะห์ในสถานศกึษาได้อย่าง มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 

การคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 3. เพือ่ศกึษาเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการ

คดิวเิคราะห์ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ูคณะครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 4.  เพือ่ศกึษาทกัษะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพครู 

สมมติฐานของการวิจัย
 ความรูด้้านการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์

ของนักศึกษาฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลังฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการ

อบรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 สามารถน�าหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู ้ที่เน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ีพัฒนาขึ้นไป 

ใช้ในการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ในอนาคตได้ 

ขอบเขตของการวิจัย
 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู ้ที่ เน ้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

โดยท�าการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2556 และติดตามผลการใช้หลักสูตรระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 

 2. ประชากร และกลุม่ตวัอย่าง ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่

  2.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

จ�านวน 202 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สงัคมศกึษา คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

และภาษาจีน

  2.2 กลุ ่มตัวอย ่าง ได ้แก ่  นัก ศึกษา ชั้นป ีที่  5  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2556 จ�านวน 30 คน ประกอบด้วย สาขาวิชา  

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สงัคมศกึษา คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

ทัว่ไป โดยใช้การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึก

อบรมการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ส�าหรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

   3.2.1 ความรู ้เ ก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้ที่ เน ้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์

   3.2.2  เจตค ติ ต ่ อ ก า รจั ด ก า ร เรี ยน รู ้ ที่ เ น ้ น

กระบวนการคิดวิเคราะห์

   3.2.3 ทักษะการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน ้นกระบวน 

การคิดวิเคราะห์

 4.  ระยะเวลา

  4.1 ระยะในการทดลองใช้หลักสูตร จ�านวน 50 ชั่วโมง 

   4.2 ระยะเวลาในการติดตามผลการใช ้หลักสูตร 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา เป็นเวลา  

4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2556 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and 

Development) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีขั้นตอน 

การด�าเนินการ 4 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 วางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร  

 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร โดยการ

วเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ทีเ่กีย่วข้องกับรปูแบบ

การพฒันาหลกัสตูรของทาบา (Taba, 1962) และรปูแบบการพฒันา

หลักสูตรของใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) 

 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดยท�าการส�ารวจความคิดเห็นของครู 

พี่เลี้ยง 

 3. ศึกษาความรู ้พื้นฐานด้านการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ โดยท�าการส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 

ที่จะออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2556 

 4. ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร  

โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรม   

 1. การจัดท�าร่างหลักสูตร และร่างเอกสารประกอบ

หลักสูตร 

 2. การตรวจสอบคุณภาพร่างเอกสารหลักสูตร และร่าง

เอกสารประกอบหลักสูตร 

  2.1 ตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตร และโครง 

ร่างเอกสารประกอบหลักสูตรด้วยการประเมินความเหมาะสม 

ของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม และโครงร่างเอกสารประกอบ

หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน 

  2.2 ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตรและ 

โครงร่างเอกสารประกอบการฝึกอบรมท่ีสร้างขึ้น ด้วยการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group Discussion) จ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

อาจารย์คณะครุศาสตร์ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มครูพี่เลี้ยง

 3. การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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  3.1 แบบทดสอบความรู ้ เป็นแบบทดสอบความรู ้ 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์   

    3.2 แบบวัด เจตคติต ่อการจัดการเรียน รู ้ ท่ี เน ้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

   3.3 แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู ้ที่ เน ้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู   

 ระยะที่ 3 น�าหลักสูตรไปใช้ 

  ระยะนีเ้ป็นการน�าหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่สร้างเสร็จ

แล้วไปใช้กบันกัศกึษากลุม่ทดลอง และด�าเนนิการทดลองในระหว่าง

วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 เป็นเวลา 50 ชั่วโมง 

  ระยะที่ 4 ติดตามผลการใช้หลักสูตร   

 ระยะนี้เป็นติดตามผลการใช้หลักสูตรไป โดยการติดตาม 

ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ 

คิด วิ เคราะห ์ส�าหรับนักศึกษาฝ ึกประสบการณ ์วิชาชีพครู  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2556 เป็นเวลา 4 เดือน (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2556)

สรุปผลการวิจัย
  สรุปผลการวิจัยพบว่า   

 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

การคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ซึ่งมีองค์ประกอบ

ของหลักสูตร ประกอบไปด้วย ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้

ประกอบการฝึกอบรม การวดัผลและการประเมนิผล ตารางการฝึก

อบรม และเอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ คู่มือการฝึกอบรม

ส�าหรับวิทยากร คู ่มือการฝึกอบรมส�าหรับผู ้เข้ารับการอบรม  

และคู่มือการติดตามผลการใช้หลักสูตรส�าหรับครูพี่เลี้ยง ผลการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสมของ 

องค์ประกอบของหลักสูตร จากผู้เช่ียวชาญ พบว่า หลักสูตรมี

คุณภาพในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ .42 

 2. ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ก่อน และ 

หลงัการฝึกอบรม โดยการทดสอบค่าท ี(t-test) โดยภาพรวม พบว่า  

กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการคิดวเิคราะห์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที ่

ตั้งไว้ โดยมีคะแนนก่อนการฝึกอบรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.73 และ 

มีคะแนนหลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.60 

 3. เจตคติต่อการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มทดลอง

มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

หลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ .60 

 4. ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มทดลอง

มทีกัษะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์หลงัการฝึก

อบรม ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 55 จากคะแนน

เต็ม 64 คะแนน 

อภิปรายผล
  1. ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

การคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ พบว่า มีคุณภาพ

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยมีขั้นตอนด�าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน 10  

ขั้นตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสตูร การคดัเลอืกและจดัรวบรวมเนือ้หาสาระ การคดัเลอืก 

และจัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ ก�าหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผล การจัดท�าเอกสารหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร การน�าหลักสูตรไปใช้ และการ

ประเมินผลหลักสูตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอนในการพัฒนา

หลักสูตร ซ่ึงมีข้ันตอนที่สอดคล้องกับของ ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ 

(2539) ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การก�าหนด 

จุดประสงค์ของหลักสูตร การก�าหนดเนื้อหา การก�าหนดกิจกรรม  

การก�าหนดคาบเวลาเรียน การก�าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

การจัดท�าเอกสารหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และ

การทดลองใช้หลักสูตร และยังสอดคล้องกับ Taba (1962) ได้แก่ 

วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น ก�าหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือก

เนือ้หาสาระ การจดัรวบรวมเนือ้หาสาระ การคดัเลอืกประสบการณ์

การเรียนรู้ การจัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ และก�าหนดวิธี
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วัดและประเมินผล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์  

วารี (2553) ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ ภาษา 

ส�าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีของ Taba (1962) 

 2. กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน

การฝึกอบรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอน

ในการก�าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โดยน�าข้อมลูจากการศกึษา

วเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐานมาใช้ในการก�าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

และมีการคัดเลือกและจัดรวบรวมเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีการจัดเนื้อหาสาระตามโครงสร้าง

ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมในด้านความรู้ โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสม

กับความรู้เดิมของผู้เข้ารับการอบรม และมีการจัดล�าดับขั้นของ

เนือ้หาอยา่งต่อเนือ่ง เหมาะสมกบัเวลาในการฝึกอบรม และการจดั

กิจกรรมในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก

ปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539)  

ที่ได้เสนอไว้ว่า การก�าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา ควร

ศึกษาจากสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 

และน�าจุดประสงค์ทีก่�าหนดไว้มาวเิคราะห์ แล้วก�าหนดเนือ้หาสาระ

ของรายวิชาอย่างกว้างๆ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 

ดังกล่าว และครอบคลุมส่วนที่เป็นทั้งความรู้และทักษะด้วยซึ่งใน

ส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้เหมาะสมกับวัยและพื้นฐาน

ความรู้เดิมของผู้เรียน มีความต่อเน่ืองกับรายวิชาในชั้นต้น และ

รายวิชาต่างๆ ในกลุ่มเดียวกันมีความถูกจ้องทันสมัย น่าสนใจ และ

เหมาะสมกับคาบเวลา คือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจนกระทั่งไม่

สามารถสอนได้ครบหรอืสอนได้ทนัตามทีร่ะบไุว้ ด้วยเหตผุลนีท้�าให้

จดัเนือ้หาสาระของหลกัสตูรได้อย่างเหมาะสม จงึส่งผลให้นกัศกึษา

ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมใจ กงเตมิ (2553) 

ทีท่�าการศกึษาและพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเสรมิสร้างความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับครูผู้สอนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ครูผู้สอนม ี

ความรู ้ความเข้าใจในการสอนคดิวเิคราะห์หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า

ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังมี

ความสอดคล้องกับปณัฏฐา ศรเดช (2553, บทคัดย่อ) ซึ่งได้พัฒนา

หลักสูตร ฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและประเมินผลการใช้หลักสูตรการฝึกทักทักษะการ

คิดทางคณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศึกษา ผลการวจิยั

พบว่า ทกัษะการคดิทางคณติศาสตร์ของกลุม่ทดลองหลงัใช้ สงูกว่า

ก่อนใช้หลักสูตรการฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. กลุ่มทดลองมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู ้ท่ีเน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรฝึกอบรม 

 ที่พัฒนาขึ้นมีการก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนด้านเจตคติต่อการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีก�าหนดเนื้อหา

สาระในหน่วยที ่1 มรีายละเอยีดของเนือ้หาเกีย่วกบัความส�าคญัของ

การคิดวิเคราะห์ ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาในหน่วยที่ 

3 มีรายละเอียดเน้ือหาสาระเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนให้

มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ และการออกแบบหน่วยการเรยีน

รูอ้งิมาตรฐานการเรยีนรู้ เพือ่พฒันากระบวนการคดิวเิคราะห์ เนือ้หา

ในหน่วยที ่4 มรีายละเอยีดเนือ้หาเกีย่วกบัการเขยีนแผนการจดัการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่ือการเรียนรู้ที่พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ และในหน่วยที่ 5 มีการฝึกปฏิบัติการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ ซึง่เนือ้หาดงักล่าวข้าง

เป็นมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึก สร้างความรู้สึก และตระหนักถึง

ความส�าคญัในการจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคิดวเิคราะห์ และ

ประกอบกับการจดักจิกรรมกจิกรรมในหลักสูตรฝึกอบรมมกีจิกรรม

ที่หลากหลาย จึงส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม มีเจตคติที่ดีต่อการ

จดัการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ และท�าให้ผูเ้ข้ารบัการ

อบรมมีความรู้สึกในเชิงบวกซ่ึงเป็นไปตามระดับพฤติกรรมด้าน 

จติพสิยั (Level of Affective domain) ได้แก่ การรบัหรอืการใส่ใจ 

(Receiveing or Attending) การตอบสนอง (Responding) การ

สร้างคุณค่า (Valuing) การจัดระบบคุณค่า (Organization) และ

การสร้าง ลกัษณะนสิยั (Characterization by a value complex) 

(Hopkins and Antes, 1990 , p. 495) และสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Lionberger (1960) ที่กล่าวว่าเจตคติมีขั้นตอน ที่จะเกิดการ

ยอมรับ 4 ระดับ ได้แก่ ขั้นรับทราบ (Awareness) ขั้นเกิดความ

สนใจ (Interes) ขั้นทดลองปฏิบัติ (Action) และขั้นยอมรับ  

(Adoption) ทั้งนี้เนื่องมาจากการฝึกอบรมมีบรรยากาศที่ผู้เข้ารับ

การอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เรียนรู ้ และฝึกปฏิบัติจน

สามารถจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ได้ จงึส่งผลให้

เกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเดวิส (Davis, 1977, p. 26) ท่ีเสนอ 

ไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เป็นกันเองมีการ

ปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นความคดิเห็น ความรูสึ้กซึง่กนัและกันมกีาร
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แนะน�าให้ค�าชีแ้นะ จะช่วยสร้างเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่ทีเ่รยีนรู ้ซึง่กจิกรรม

ที่หลากหลาย ในแต่ละหน่วยของหลักสูตรได้เน้นความส�าคัญของ

การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ค�าแนะน�าในเชิงบวก 

และปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับ

การอบรมปฏิบัติกิจกรรมทั้งงานเดี่ยว งานกลุ่ม และมีการแบ่งกลุ่ม

ย่อยตามสาขาวิชาของผู้เข้ารับการอบรมให้มีการฝึกปฏิบัติการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์โดยมวีทิยากรท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญประจ�ากลุ่มให้ความรู้ ค�าแนะน�า และให้ค�าปรึกษา และ 

มีการจัดการแข่งขันกันเป็นกลุ ่ม และมอบรางวัลให้แก่กลุ ่ม 

ที่มีคะแนนการประเมินสูงท่ีสุด ท�าให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความ 

กระตอืรือร้น มคีวามสนใจ ตัง้ใจ และมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบตัิ

กรรม สอดคล้องกับสุรางค์ โค้วตระกูล (2553, หน้า 163–167)  

ที่ได้เสนอไว้ว่า นักจิตวิทยาที่ยึดถือทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมเกี่ยวกับ

แรงจูงใจ เชื่อว่า กระบวนการรู ้คิด มีส่วนท�าให้พฤติกรรมที่มี 

เป้าหมาย เน้นความส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 

และความรู ้ความเข้าใจ ซึ่งอธิบาย โดยรูปแบบต่อไปนี้ สิ่งเร้า  

ความรู้สึก พฤติกรรม ซ่ึงในกิจกรรม การฝึกอบรมได้มีการเสริม 

แรงจูงใจ ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ

ภายนอก (สรุางค์ โค้วตระกลู, 2553, หน้า 169–171) จงึท�าให้ผูเ้ข้า

รับการอบรมเกิดเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ

คิดวิเคราะห์

 4.  กลุม่ทดลองมทีกัษะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการ

คิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรมในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

หลักสตูรฝึกอบรมได้จดัโครงสร้างของหลกัสตูร โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 

ได้แก่ ระยะที่ 1 การฝึกอบรม และระยะท่ี 2 การติดตามผลการ 

ใช้หลักสูตร ซึ่งการฝึกอบรมในระยะที่ 1 มีการก�าหนดเน้ือหาของ

หลักสูตรไว้ จ�านวน 5 หน่วย มีระยะเวลาการฝึกอบรม จ�านวน 50 

ชั่วโมง จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู ้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีรายละเอียด 

ของเนื้อหาในหน่วยท่ี 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที่เน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ และหน่วยท่ี 5 ฝึกปฏิบัติการจัดการ 

เรยีนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ ซ่ึงจดักจิกรรมให้นกัศกึษาแบ่ง

กลุม่แยกตามสาขาวิชา และให้นกัศกึษามกีารฝึกปฏบิตักิารออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยมีวิทยากรที่มี

ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาให้ความรู้ ให้ค�าแนะน�า และเป็น

ที่ปรึกษา และให้นักศึกษาทดลองจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ

คิดวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนท้ังรายบุคคล และแข่งขันกันเป็นกลุ่ม  

จึงส่งผลให้นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการจัดการเรียนรู้ 

ทีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบั การก�าหนด

กิจกรรมของ Ben M. Harris (1985, อ้างใน จิราภรณ์ วัชรปราการ, 

2550, หน้า 28) ที่กล่าวไว้ว่า กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดย

การแนะน�า (Guided Practice) เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติทั้งเป็นราย

บคุคลและรายกลุม่ เป็นการปฏิบตัมิากกว่าการพดู มกีารแนะน�าให้

ฝึกปฏิบัติกิจกรรม อาจเช่ือมโยงโดยการสังเกต การสัมภาษณ ์

การใช้สื่อ และเทคนิคต่างๆ หลังจากนักศึกษากลุ่มทดลองผ่าน 

การฝึกอบรมแล้ว จะต้องได้รับการติดตามผลการใช้หลักสูตรใน 

ระยะที ่2 ระหว่างการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเป็นเวลา 4 เดอืน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และก�าหนดให้

มีการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู ้ที่ เน ้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ จ�านวน 5 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินทักษะการจัดการเรียน

รูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ ซึง่ประเมนิโดยครพูีเ่ลีย้ง กิจกรรม

ในระยะนีถ้อืเป็นกจิกรรมทีท่�าให้นกัศกึษาเกดิทกัษะการจดัการเรยีน

รู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการเข้ารับการ

ฝึกอบรม ประกอบกับมีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินทักษะการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ จึงท�าให้นักศึกษาได้

รบัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์

เป็นไปตาม ระดบัขัน้ 5 ขัน้ ได้แก่ 1) การรับรู้ จากความรูใ้นหลกัสตูร 

2) การปฏิบัติตามค�าแนะน�าแนะ 3) การปฏิบัติด ้วยตนเอง  

4) การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ 

สอดคล้องกบัระดบัขัน้ของพฤตกิรรมด้านทกัษะพิสยัของ เบนจามนิ 

บลูม (Bloom, 1956) กล่าวไว้ว่า ระดับของพฤติกรรมด้านทักษะ

พิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ขั้น ได้แก่ 1) การรับรู้  

2) กระท�าตามแบบหรอืเครือ่งชีแ้นะ 3) การหาความถกูต้อง 4) การ 

กระท�าอย่างต่อเน่ือง 5) การกระท�าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจาก

การประเมินผลด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ ในระยะที่ 2 พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีทักษะการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก เป็น

ไปตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรก�าหนด และบรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

สอดคล้องกบัเครกิแพทรคิ (Kirkparick,1987 อ้างใน ชชูยั สมิทธิไกร, 

2540, หน้า 207-221) ที่ได้กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรม 

แบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 1) การประเมนิผลการฝึกอบรมมจีดุประสงค์

เพื่อตรวจสอบว่าการฝึกอบรมนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  

ทีก่�าหนดไว้ ค้นหา จดุด ีหรอืจดุบกพร่อง ตรวจสอบความคุม้ค่าของ

โครงการฝึกอบรม 2) วินิจฉัยว่าผู้รับการอบรมได้รับประโยชน์มาก

สูงสุดหรือน้อยสุด และเป็นการรวบรวมข้อมูลซ่ึงจะช่วยในการ

ติดตามการฝึกอบรมในอนาคต 3) ในการประเมินผลโครงการฝึก

อบรมนั้น และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ เกณฑ์การ

ประเมินการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 

ซึ่งเป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ วิธีการและ
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กระบวนการท�างาน มีทักษะซ่ึงเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการ

พัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยการให้ผู้เรียนได้แสดงหรือกระท�า

ทักษะนั้นออกมาโดยผู้ฝึกอบรมจะคอยสังเกตและให้คะแนน หรือ

ประเมินทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และ 

4) เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม เป็นการประเมินว่าพฤติกรรมการ

ท�างานของผู้เข้ารับการอบรมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

หรือไม่ ภายหลังจากการฝึกอบรม ซึ่งสามารถท�าการประเมินอย่าง

เป็นระบบทั้งก่อนและหลังฝึกอบรม ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  

เพือ่พัฒนากระบวนการคิดทีห่ลากหลาย เช่น การคดิสงัเคราะห์ การ

คิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดมีวิจารญาณ เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การอบรมสามารถน�าความรูไ้ปพัฒนาผูเ้รยีนให้เกดิกระบวนการคดิ

ที่หลากหลายต่อไป เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนในด้านการ

คิดไว้หลายด้าน เช่น คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ หากมีการพัฒนาหลักสูตรในการ

การคิดที่หลากหลาย หรือมีการบูรณาการด้านการคิดหลายๆ ด้าน 

จะเป็นประโยชน์ในการพฒันานกัศกึษาและพฒันาผูเ้รยีนในอนาคต

ต่อไป

 2. ในการวิจยัครัง้นีพ้บข้อจ�ากดัในเรือ่งการศกึษาเจตคตต่ิอ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม ดังนั้น ควรศึกษาเจคติหลังจากการติดตามผลการใช้

หลักสูตรอีกครั้ง เพื่อน�าไปเปรียบเทียบกับ เจตคติต่อการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ หลังการฝึกอบรม

 3. ควรศกึษาวจิยัการตดิตามผลการใช้หลกัสตูรในระยะยาว 

เพื่อศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน หลังจาก 

ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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