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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจานวน 276 คน ได้มาโดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์กาหนดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมิน แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการ
จาเป็น (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 1.1 ผลการสังเคราะห์
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา จากนักวิชาการต่าง ๆ
ผู้วิจัยสรุปได้ว่ามี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพ
ที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา พบว่า โปรแกรมพัฒนา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนาโปรแกรม, การเสริมสร้างสมรรถนะครู, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
Abstract
The purposes of the research were (1) to study current conditions and desirable conditions of Learning
Management on Analytical Thinking in School Educational Service Area Office 26, and (2) to develop the Program
for Teacher’s Potential Promoting in Learning Management on Analytical Thinking in School Educational
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Service Area Office 26. The sampling were 276 personnel by determining the sample from the define criteria of
15 percent. The instruments were as follow; 1) evaluation forms 2) questionnaire 3) interview forms.
Statistics used for data analysis are percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Need
Index. The results are as follow:
1. The study current conditions and desirable conditions about Teacher’s Potential in Learning
Management on Analytical Thinking in School Educational Service Area Office 26. The study comprises
2 volumes; 1) There were 4 elements and 12 indicators in teachers’ development program on Teacher’s
Potential Promoting in Learning Management on Analytical Thinking in School. In overall, they were suitable
at the highest level. 2) the study current conditions and desirable conditions about Teacher’s Potential
Promoting in Learning Management on Analytical Thinking in School. It was at at a moderate level in overall.
And adverse conditions that were at the highest level.
2. The results of Developing Program for Teacher’s Potential Promoting in Learning Management
on Analytical Thinking in School. Were 5 categories and suitability of program was at the highest level,
and the possibility of program was at the highest level.
Keywords : The developing program, Teacher’s potential promoting, Learning management on analytical thinking.
บทนา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นหนทางสู่การพัฒนาผู้เรียน (The Only Way to Improve Outcomes is to
Improve Instruction) โดยเริ่มจากการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Barber, 2009 : 339) แต่ในสภาพการเรียนรู้ที่ผ่านมา
ยังพบปัญหาที่เกิดมาจากปัจจัยด้านสมรรถนะเกือบทุกด้าน ซึ่งมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนและครูผู้สอน ส่วนปัญหาที่พบมาก
สาหรับครูที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คือ การจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสังเกตได้จากผู้เรียนยังขาดการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองและคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ไม่สามารถสื่อสารหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที (วรลักษณ์ คาหว่าง และคณะ, 2559:
198-201) จึงควรมีการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับมัธยม (ปรีดา กลั่นแก้ว,
2552 : 86) โดยจะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันของประเทศไทยนั้น ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาและมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่ระดับสากล ซึ่งจากการจัดอันดับตามรายงานของ
World Economic Forum ในปี พ.ศ. 2559–2560 ระบุว่าประเทศไทยมีอันดับคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในอันดับที่ 67
จาก 138 ประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 25) และจากผลการวิเคราะห์คะแนน Program for International
Student Assessment (PISA) ในปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยมีผลการประเมินเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย และอยู่ในกลุ่มล่าง
หรือเป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินต่าทุกวิชา โดยตัวชี้วัดนี้จะประเมินถึง คุณภาพของคนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้น ๆ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประเมิน เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นสากล และก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงพยายามพัฒนาคนด้วยระบบการศึกษา แต่ความพยายามนั้นยังไม่ประสบผลสาเร็จ โดยมูลเหตุ
ที่สาคัญมาจากปัญหาด้านระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ครูผู้สอน โอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมไปถึงคุณภาพของนักเรียนไทย
จึงถือได้ว่าการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน และปฏิรูปครู จึงถือเป็นหัวใจสาคัญของระบบการศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560 : 148) ดังนั้น ครูผู้สอนจึงถือเป็นบุคคลสาคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเรียน
และถือเป็นกลไกลสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมที่มีการแข่งขันสูงและเนื่องจากสภาพสังคม
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ที่มีความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป และต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสมรรถนะของครูผู้สอน แต่การที่ครูผู้สอนจะมีสมรรถนะที่สูงได้นั้น ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี จนเกิดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (บุริม โอทกานนท์
และคณะ, 2550: 42)
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ได้ถูกกาหนด
ในตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 :
12-13) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในบริบทโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสาคัญ
ของผู้เรียนในทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์
และทักษะการคิดแก้ปัญหา และได้กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่ สาคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน ควรมีกลไกลสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน และครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว (Palgrave, 2014 : 1-3) ทักษะเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การคิดด้านอื่น ๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิด เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ เพื่อที่จะ
นามาตัดสินใจแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้อง (มนตรี วงษ์สะพาน, 2556 : 125-139) และยังถือเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาสติปัญญาของเด็กและเยาวชน เพื่อจะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 53) ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะต้องปรับรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาครู รูปแบบ และวิธีการในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษา
เป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ปัญหาและต่อสู้ชีวิต โดยครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ชี้นาหรือผู้ถ่ายทอดความรู้
ไปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากทุกสื่ อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง (พยับ สุวรรณนิตย์, 2552 : 13-15)
นอกจากนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ยังต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม มีสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาครูในสถานศึกษา จึงได้ศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ของ Mager (1975: 2-15) และแนวคิดของ ชัยอนันต์ แก่นดี และคณะ (2559 : 112-126) มาประยุกต์ใช้เป็น ชื่อต้นตัวแปรต้น
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการออกแบบการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 2) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 3) ด้านความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ 4) ด้านความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
องค์ประกอบของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
1) ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
3) ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
4) ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
1) การฝึกอบรม
2) การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง
3) การร่วมงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5) การนิเทศติดตาม
6) การมอบหมายงานที่ท้าทาย

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26

องค์ประกอบของโปรแกรม
1) หลักการและเหตุผลของโปรแกรม
2) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม
3) เนื้อหาของโปรแกรม
4) กระบวนการและวิธีการพัฒนา
5) การวัดและประเมินผล

ขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรม
1) ศึกษา Best Practices
และการประเมิน
ความต้องการจาเป็น
ของโปรแกรม
2) การออกแบบ
และร่างแนวทาง
การพัฒนาโปรแกรม
3) การประเมิน
ความเหมาะสม
ของโปรแกรม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเบื้องต้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
จานวน 1,839 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนทั้งหมดจานวน 276 คน โดยมีขั้นตอนการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์กาหนดกลุ่มตัวตัวอย่างร้อยละ 15 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 276 คน
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยใช้สดั ส่วนตามจานวนประชากร จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 66 คน
โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 21 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 29 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 160 คน
โดยมีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเป็นโรงเรียนจาแนกตามขนาดของโรงเรียน
และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบร้อยละจากจานวนประชากรในแต่ละโรงเรียนที่จับสลากได้ โดยโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
เก็บร้อยละ 50 ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเก็บร้อยละ 25
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ และตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ เป็นแบบประเมินความเหมาะสมแบบมาตรส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 แล้วนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนั้นทาการหา
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.87
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2.4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตรส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา ซึ่งได้ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด จานวน 5 คน ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึ่งประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา โดยการนาองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดที่ได้มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์ และแบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ วิธีเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ จากนั้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จานวน 276 คน
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์และร้อยละ
ของวิธีเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ยกร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
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(PNImodified) และผลที่ได้นาไปศึกษาในโรงเรียนที่เป็น Best Practice เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษาโดยการศึกษาผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์นาไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร และแบบสังเกตนาไปใช้
ในการสังเกตการดาเนินงานของสถานศึกษา แล้วนาผลการศึกษาจากโรงเรียน Best Practice มาสังเคราะห์ผลการศึกษา
และร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษาขึ้น ตอนที่ 2 ประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา โดยมีแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโปรแกรมโดยผู้วิจัยใช้วิธีการ focus group จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ร่วมประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโปรแกรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Need Assessment) โดยนาข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index : PNI modified) เพื่อจัดลาดับ
ความต้องการจาเป็น
4.4 การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผล
ผลการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี 2 ระยะ คือ
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้
1.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จากนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยสรุปได้ว่ามี 4 องค์ประกอบ
12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มี 4 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 2) การกาหนดผลการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ 3) ออกแบบกิจกรรม
และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และ 4) การเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบที่ 2
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
2) รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ และ 3) ทักษะในการสื่อสารในชั้นเรียน องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถ
ในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและจัดการเรียนรู้
และ 2) ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ และองค์ป ระกอบที่ 4 ความสามารถ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 2) การสร้าง
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และใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) การนาผลการประเมินการเรียนรู้
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ตารางแสดงองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
องค์ประกอบ
1. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
1.1 การวิเคราะห์ผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
1.2 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
1.3 ออกแบบกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
1.4 การเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
2.2 รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2.3 ทักษะการสื่อสารในชั้นเรียน
3. ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
3.1 การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและจัดการเรียนรู้
3.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
4. ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.1 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
4.2 การสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้
4.3 การนาผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
โดยรวม

ความเหมาะสม
X
4.80
4.80
4.40
4.40
4.60
4.60
5.00
4.60
4.60
4.40
4.20

S.D.
0.45
0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.00
0.55
0.55
0.55
0.45

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.20

0.45

มาก

4.60
5.00

0.55
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.60

0.53

มากที่สุด

จากตาราง 1 ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.60
ซึ่งองค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น X = 4.80
และความเหมาะสมของตัวชี้วัดของสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกของตัวชี้วัดมีความเหมาะสมโดยรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.57
1.2 สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 3.40
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้และพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน และความสามารถ
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ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามลาดับ สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.65 เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.50) และลาดับความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรียงลาดับความต้องการจาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (PNImodified =0.390) ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (PNImodified =0.383)
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (PNImodified =0.353) และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (PNImodified =0.345) ตามลาดับ
2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 องค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผลของโปรแกรม ประกอบด้วย แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความสาคัญของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ประกอบด้วย เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลในการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 3) เนื้อหาของโปรแกรม ประกอบด้วย 4 Module ได้แก่ Module 1 ความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ Module 2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ Module 3
ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Module 4 ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4) กระบวนการและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 4.1 กระบวนการเริ่มจากการประเมินก่อนการพัฒนา การพัฒนา และประเมิน
หลังการพัฒนา 4.2 วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การนิเทศติดตาม และการสัมมนาและศึกษาดูงาน 5) การวัดและการประเมินผลความเหมาะสม
ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.70) และความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.75)
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงและสนับสนุนได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็น 2 ตอน ดังนี้
1.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จากนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยสรุปได้ว่ามี 4 องค์ประกอบ
12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มี 4 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 2) การกาหนดผลการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ 3) ออกแบบกิจกรรม
และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และ 4) การเขียนแผนการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบที่ 2
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
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2) รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และ3) ทักษะในการสื่อสารในชั้นเรียน องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถ
ในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ และ
2) ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 2) การสร้างและใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) การนาผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยนามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ คุรุสภา (2556 : 20) ที่ได้กาหนดสมรรถนะและประสบการวิชาชีพของครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยครูต้องมี
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้และต้องเข้าใจ
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบ
และเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้
และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่จะสามารถนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ผลการนาองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ซึ่งมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.53) โดยความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.45) และความเหมาะสมของตัวชี้วัดของสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกตัวชี้วัด
มีความเหมาะสม โดยรวมระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.43) ถ้าดูรายข้อจะเห็นว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในแต่ละระดับ โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2557 :
201-211) ได้เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปั ญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการ
ทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจความสามารถ และความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยแหล่งความรู้ที่สามารถพัฒนาปัญญาได้อย่างหลากหลาย คือ พหุปัญญา และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัย Hamdan, Najib and Ting (2010 : 610-616) ที่ทาการวิจัยเรื่องการทดสอบสมรรถนะการสอนของครู
ชาวมาเลเซียในโรงเรียน และพบว่า สมรรถนะการสอนของครูโดยรวม และด้านการให้ความสาคัญกับนักเรียนอยู่ในระดับมาก
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวรัตน์ เหมือนสร้อย, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, พนิต เข็มทอง และ ปานเทพ
ลาภเกษร (2559 : 58-67) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัด
การเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมุ่งศึกษาระดับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผลการวิจัย
พบว่าระดับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
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การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านครูผู้สอน 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3) ด้านสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและประเมิน โดยมีการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมากที่สุด
1.2 สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D. =0.74) เรียงลาดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และความสามารถ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามลาดับ สภาพที่พงึ ประสงค์ของสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.65, S.D. =0.48) เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และลาดับความต้องการจาเป็นในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 เรียงลาดับความต้องการจาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (PNI modified
=0.390) ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (PN Imodified =0.383) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (PNI modified =0.353) และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (PNI
modified =0.345) ตามลาดับ จากองค์ประกอบที่ผู้วิจัยทาการศึกษาอาจเป็นผลมาจากหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน หลักสูตรที่ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนย่อมถูกปรับเปลี่ยนไป ทั้งหลักสูตรเก่าที่ถูกพัฒนา และหลักสูตรใหม่ที่สร้างขึ้น
และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง โดยเฉพาะครูผู้สอน เมื่อครูเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ
และยังมีการยึดติดกับวิธีการสอนเดิม ๆ ทาให้ยากที่จะนาไปสู่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นการพัฒนาครู
จึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการคิดด้านอื่น ๆ และเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี อาวรณ์ (2557 : 71-80) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ พบว่าผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครู ในการจัด
การเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของครูแต่ละคน ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัด
การเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่มากนัก และครูเคยเข้ารับการอบรม
การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรูด้ ้านการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง
ครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยต้องการให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ มีการสนับสนุนด้านเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
และฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ขวัญบาง
(2557 : 1164-1179) ที่ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ พบว่าองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด การศึกษาสภาพปัจจุบันการจัด
การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ของครู
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 องค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผลของโปรแกรม ประกอบด้วย
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความสาคัญของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ประกอบด้วย เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลในการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 3) เนื้อหาของโปรแกรม ประกอบด้วย 4 Module ได้แก่ Module 1ความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ Module 2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ Module 3
ความสามารถในการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Module 4 ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4) กระบวนการและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 4.1 กระบวนการเริ่มจากการประเมินก่อนการพัฒนา การพัฒนา และประเมิน
หลังการพัฒนา 4.2 วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การนิเทศติดตาม และการสัมมนาและศึกษาดูงาน 5) การวัดและการประเมินผลความเหมาะสม
ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X =4.70 และความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X =4.75 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์นี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาครูซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานของการคิดอื่น ๆ และยังส่งผลต่อการมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kruger (2005 :
785-815) ที่ได้ศึกษาพัฒนาการคิดของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนว่าจะสามารถเพิ่มระดับความสามารถใน
การคิดหรือไม่ และการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรูห้ รือแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะการคิด
หรือไม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่กาลังเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ชานเมือง ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้อธิบายและเป็นผู้ควบคุมการจัดการในชั้นเรียนทั้งหมดนั้น
ไม่ได้พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้น แม้กระทั่งการอธิบายของผู้สอนก็ไม่ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการคิดได้ดีขึ้น
โดยการศึกษาแล้วพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยให้โอกาสและให้อิสระผู้เรียนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนากระบวนการคิดมากกว่า เนื่องจากผู้เรียนมีอิสระในการแสดงออกทางด้านความคิดและการกระทา สอดคล้องกับ
ชวลิต พาระแพน (2560 : 243-255) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน จากผู้ให้ข้อมูล จานวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบดังนี้ 1) ศึกษาปัญหา/ความต้องการผู้เรียน 2) กาหนดวัตถุประสงค์ 3) กาหนดเนื้อหา/สาระ 4) กาหนดยุทธศาสตร์
วิธีการสอน 5) กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 6) กาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้และประเมินผล 7) นาข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุง จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญระดับความเหมาะสมของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาด้าน
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสมเหตุสมผลโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และสอดคล้องกับ วิเชียร สมชาย (2561 : 35-43) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนสาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มีส่วนประกอบของโปรแกรมดังนี้ 1) หลักการ
2) วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย 4) เนื้อหา 5) วิธีการพัฒนา 6) สื่อและเครื่องมือ และ 7) การวัดและประเมินผล โดยมีเนื้อหา
การพัฒนาประกอบด้วย 3 โมดูล วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยมีความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ฉะนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา และต้องมีความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาครูตามโปรแกรมการพัฒนา อีกทั้งยังต้องจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมพัฒนาตามโปรแกรมให้สอดคล้อง
กับคู่มือการใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยจะต้องคานึงถึงความต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามโปรแกรม ดังนั้นจึงควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารการศึกษา
ให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการนาเอาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไปใช้ในการพัฒนาครูในสถานศึกษาจริง ส่งเสริมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจากผลการวิจัยแล้วมีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด และมีลาดับความต้องการจาเป็นมากที่สุด พร้อมทั้งมีการประเมินโปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมในการพัฒนาครู
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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