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บทคดัยอ่ 
 

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 และ 2) ศึกษาผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติ (Action) 
3) การสังเกต (Observation) และ 4) การสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมศึกษา และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้มาทั้งการสุ่มแบบง่าย และการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบ แบบวัดความรู้ครู แบบประเมินความสามารถด้าน
การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา  
   ผลการศึกษาพบว่า  
   1. ผลการศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
   จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไก 4) แนวการประเมิน และ 5) เงื่อนไขการน าไปใช้ ภายใต้ 3 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ 1 หลักการแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน ด้านที่ 2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ด้านที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 4 ระบบสังคม ด้านที่ 5 หลักการตอบสนอง และ ด้านที่ 6 ระบบ
สนับสนุน ใน 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) เขียนย่อจากเรื่องที่อ่าน และ (2) เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและโครงงานของนักเรียนใน 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เขียนย่อจากเรื่องที่อ่าน และ 2) เขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน ประเด็นที่ 2 กิจกรรมพัฒนาครู มี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การ
ฝึกอบรมอย่างเข้ม 2) การพัฒนาตนเอง 3) การเป็นพ่ีเลี้ยง และประเด็นที่ 3 การน าสู่ปฏิบัติ มี 4 



  

ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล หลังจากนั้นสนทนากลุ่มผู้ศึกษา
และเครือข่ายผู้ศึกษา จ านวน  4 คน เพ่ือก าหนดแนวทางการน าสู่การปฏิบัติผ่าน 4 ขั้นตอน (การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล) และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ( เอกสาร
ประกอบ แบบวัดความรู้ครู แบบสังเกต แบบส ารวจรายการ แบบประเมินความสามารถด้านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง) 
 2. ผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จากข้อมูลการสัมภาษณ์และบันทึกการสังเกตท าให้ผู้ร่วมการศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ สามารถก าหนดกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน มี
หลักการแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนและน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มาประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกันสรุปรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาต่อไป 
    2.2 การอบรมปฏิบัติการ พบว่า ครูเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการครบทั้ง 2 วัน สามารถท า
ใบงานหน่วยที่ 1-9 ได้ถูกต้องและเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนวัดความรู้ของครูก่อนและหลังอบรม 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 41.67/86.67 แสดงว่า หลังการอบรมครูมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
    2.3 การนิเทศ ติดตามผลครูในการน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน วงรอบที่ 1-2 
พบว่า วงรอบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 ครูท าไม่ได้หรือต้องการพัฒนามากและวงรอบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.65 ครูท าได้ดีมากและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการนิเทศ ติดตามผลครูในการน าความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.48/2.65 แสดงว่า วงรอบที่ 2 
ครูน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
    2.4 การน าสู่ปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล ซึ่ง
เป็นไปตามท่ีวางแผนที่วางไว้และเม่ือด าเนินการสิ้นสุดวงรอบที่ 1 ด าเนินการประเมินความสามารถด้าน
การเขียนอย่างมีวิจารญาณของนักเรียน ครั้งที่ 1 และเมื่อด าเนินการสิ้นสุดวงรอบที่  2 ด าเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ครั้งที่ 2 และสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ผลการประเมินการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 ครั้งที่ 1 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ครั้งที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า หลังการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมีความสามารถในการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ิมข้ึน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องพอใจมากที่สุดต่อการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นักเรียนอยากให้จัดอย่างต่อเนื่อง
เพราะได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์และฝึกเขียนอย่างหลากหลาย 
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ABSTRACT 

 

   The purposes of this research were 1) studied the teacher development in 
learning management to encourage students' critical writing Mahachai Pittayakan 
School Secondary Education Service Area Office District 26 , and  2) studied the results 
of using the teacher development in learning management to encourage students' 
critical writing Mahachai Pittayakan School Secondary Education Service Area Office 
District 26. Devised 4 phase of action research  as : 1) planning) 2) action) 3) 
observation) ,and 4) reflection) The sample group divided 2 groups as: 1) study group, 
and 2) informant group from simple sampling and purposive sampling. The research 
instruments were: documentation, teacher knowledge scale, critical writing ability 
assessment form, questionnaire, and interview form. The data were analyzed by using 
descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation, and content analysis 

 The research results were as follows: 
   1.Result of studied the teacher development in learning management to 
encourage students' critical writing Mahachai Pittayakan School Secondary Education 
Service Area Office District 26. 
   From the studied of documents literature and related research found that the 
teacher development in learning management to encourage students' critical writing 
Mahachai Pittayakan School Secondary Education Service Area Office District 26  were 5 
components as: 1) Principles 2) Objectives 3) Systems and Mechanisms 4) Assessment 
Guidelines and 5) Conditions for applying the model by using 3 methods to develop 
teachers, namely 1) intensive training 2) self-development 3) mentoring, and arrange 
learning management to promote critical writing of students in 2 areas of learning: 1) 



  

write a summary of what has been read and 2) write research reports and projects 
according to 6 components of learning management to promote critical writing as: 1) 
principles, concepts, basic theories, 2) objectives of student development, 3) learning 
management process, 4) social system, 5) Response principle, 6) support system.  
   2. Results of using the teacher development in learning management to 
encourage students' critical writing Mahachai Pittayakan School Secondary Education 
Service Area Office District 26 found that  
      2.1 Workshop cause knowledge and understanding of various operational 
processes, able to define operational processes according to plans There are clear 
principles, guidelines and methods, and the information obtained from this workshop 
will be brought to a meeting to discuss, analyze, and criticize together and conclude a 
report at the meeting for further development plans. 
    2.2 Operational training found that the teachers who attended the 2 days 
of practical training were able to correctly complete the worksheets of Units 1-9 and 
when compared with the teacher's knowledge assessment score before and after the 
training, it was found that the value was 41.67/86.67 that after the training, teachers 
have increased knowledge. 
    2.3 Supervision and follow-up of teachers in applying knowledge to real 
practice in the classroom for the 1st and 2nd cycles found that the 1st loop had a 
mean of 1.48, the teachers could not do or needed to improve a lot, and the 2nd 
round had the mean equal to 2.65 The teacher did a very good job and compared to 
the supervision results. The follow-up results of teachers applying knowledge to 
practice in the first and second rounds showed that the value was 1.48/2.65, 
indicating that the second round, the teachers put more knowledge into practice in 
the classroom. 
    2.4 Implementation consists of four steps: planning, action, observation and 
reflection. This is as planned and at the end of the first cycle, conducting the 
student's critical writing ability assessment 1st time, and at the end of the second 
cycle, conducting the student's critical writing ability assessment 2nd time, and asked 
about the satisfaction of the involved parties found that the results of the critical 
writing assessment of Mathayomsuksa 1-6 students for the 1st time overall were at a 
moderate level, and 2nd time the overall picture was at the highest level show that  



  

after learning management to encourage students' critical writing, students have an 
increased ability to write critically including those involved most satisfied with the 
teacher development process, students want to keep organizing continuously because 
they practice thinking. Practicing various analysis and writing practices. 
 


