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บทคัดย6อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคQเพื่อ 1) ศึกษาองคQประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู8

ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของนักเรียน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาสภาพป[จจุบันและสภาพที่พึงประสงคQของการ

จัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของนักเรียน สำหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) สร8างและพัฒนาโปรแกรมการ 

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของนักเรียน สำหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) ประเมินประสิทธิผลของ

โปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ของครูผู8นำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

ดำเนินการวิจัยใช8กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบBงออกเป]น 4 ระยะ ประกอบด8วย ระยะที ่ 1 

การศึกษาองคQประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมี

วิจารณญาณของนักเรียน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานยืนยันโดยผู8ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพป[จจุบันและสภาพที่พึงประสงคQของ

การจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของนักเรียนสำหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุBมตัวอยBางที่เป]น ครูกลุBมสาระ

การเรียนรู8ภาษาไทยจำนวน 136 คน และระยะที่ 3 การสร8างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูใน

การจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของนักเรียน สำหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐาน ยืนยันโดยผู8ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 4 

ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBาง

มีวิจารณญาณของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข8อมูล ได8แกB แบบสอบถาม แบบสัมภาษณQ และแบบประเมิน  สถิติท่ีใช8ในการวิเคราะหQข8อมูล 



 ข 

ได8แกB คBาร 8อยละคBาเฉลี ่ย สBวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิค Modified Priority Needs Index 

(PNImodified) และการหาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธQ การหา

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และเปรียบเทียบคBาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู8กBอนเรียน หลังเรียน 

และหลังจากน้ันอีก 2 สัปดาหQ โดยใช8  t-test แบบ dependent ผลการวิจัยสรุปได8ดังน้ี 

1. องคQประกอบการจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณของ

นักเรียน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ประกอบด8วย  6 องคQประกอบ 23 ตัวช้ีวัด  ยืนยันโดยผู8ทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยูBในระดับมากท่ีสุด 

2. สภาพป[จจุบันของการจัดการเรียนรู8ภาษาไทยเพื่อเสริมสร8างการคิดอยBางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

โดยรวมอยูBในระดับมาก และสภาพท่ีพึงประสงคQโดยรวมอยูBในระดับมากท่ีสุด 

3. โปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู 8ภาษาไทยเพื ่อเสริมสร8างการคิดอยBางมี

วิจารณญาณของนักเรียน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้น มีองคQประกอบของโปรแกรม ได8แกB 1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงคQ

ของโปรแกรม  3) เปxาหมายของโปรแกรม 4) เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาของโปรแกรม ประกอบด8วย 

6 Module คือ 4.1) การกำหนดจุดมุBงหมายการเรียนรู8 4.2) การพิจารณาความพร8อมของผู8เรียน  

4.3) การก าหนดเนื้อหา 4.4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู8 4.5) การประเมินผล และ 4.6) ข8อมูล

ปxอนกลับ  ใช8ระยะเวลา 118 ชั่วโมง วิธีการพัฒนา ได8แกB  การอบรม และการพัฒนาตนเอง โดย

ดำเนินการพัฒนา 4 ขั้น ได8แกB ขั้นที่ 1 การประเมินกBอนการพัฒนา  ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 

การบูรณาการระหวBางปฏิบัติงาน และขั้นที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา และ 5) การประเมินผล

โปรแกรม ผลการประเมินโดยผู8ทรงคุณวุฒิ พบวBา ความเป]นประโยชนQ ความเป]นไปได8 และความ

เหมาะสม โดยรวมอยูBในระดับมากท่ีสุด 

 4. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความคิดอยBางมีวิจารณญาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู8

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวBา 1) มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติตBอประสิทธิภาพของ

ผลลัพธQมีคBาเฉลี่ยร8อยละเทBากับ 85.67/84.00 2) มีประสิทธิผลหลังการเรียนรู8มีความรู8สูงกวBากBอน

พัฒนาเทBากับ 0.756 ซึ ่งมีความรู 8เพิ ่มขึ ้นคิดเป]นร8อยละ 75.67 3) เปรียบเทียบคBาเฉลี่ยหลังใช8

โปรแกรมพัฒนาสูงกวBากBอนใช8อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) มีความคงทนตBอการเรียนรู8ไป

แล8วอีก 2 สัปดาหQมีคBาเฉลี่ยของการพัฒนาไมBแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อประเมิน

ความพึงพอใจของครูตBอโปรแกรมพัฒนาความคิดอยBางมีวิจารณญาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู8

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวBาโดยรวมมีความพึงพอใจ อยูBในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป]นราย



 ค 

ข8อ พบวBาครูมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โปรแกรมพัฒนาฯ มีความชัดเจนสอดคล8องกับวัตถุประสงคQ

ของการพัฒนา และโปรแกรมพัฒนามีเนื้อหาสาระครอบคลุมการพัฒนาความคิดอยBางมีวิจารณญาณ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู8ครูมีความพึงพอใจอยูBในระดับมากท่ีสุด 
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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 Office of the Basic Education Commission 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 Office of the Basic Education 

Commission 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 Office of the Basic Education Commission 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 Office of the Basic Education Commission 

Provincial Administration Organization, validated by 5  experts, phase 2 :  current condition 

and desirable condition study of Thai learning management to enhance students' critical 

thinking for secondary schools Under the Office of the Basic Education Commission Provincial 

Administration Organization, 1 3 6  Thai teachers, phase 3 :  the development of teacher 

development program in Thai learning management to Needs Index (PNImodified), phase 4 : 

Finding Process Efficiency (E1) / Result Efficiency (E2), Determination of Effectiveness Index 

(E.I.) and Compare the mean of learning achievement before, after, and after the other 

2.Week using t-test dependent  

 The research findings were as follows: 

1. The elements of Thai learning management to enhance students' critical thinking 

for secondary schools Under the Office of the Basic Education Commission Provincial 

Administration Organization validated by 5 experts, in overall, were in the highest level. 
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2. The current condition of Thai learning management to enhance students' critical 

thinking for secondary schools Under the Office of the Basic Education Commission 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 Office 

of the Basic Education Commission 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 assessment by the qualified experts found 

that the utility, the feasibility and the propriety were in the highest level. 

4. The effectiveness of the critical thinking development program of secondary 

school teachers found that 1) the efficiency of the process / outcome was 85.67/ 84.00 2) 

the effectiveness after learning was 0.7567 higher than before the development. The 

knowledge increased by 75.67% 3) compared the average after using the program 

development was significantly higher than before using the program was statistically 

significant at the .05 level. Mean was not significantly different from the mean. And when 

assessing teachers' satisfaction with critical thinking development programs in the learning 

activities of secondary school teachers. Found that overall was satisfied Is at a high level 

and when considered individually It was found that teachers were most satisfied with the 

development program that was clearly consistent with the development objectives. And 

the development program contained the content covering the development of critical 

thinking in learning activities, the teachers were satisfied at the highest level 

 

 


