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การฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูด้านการสรา้งสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ประชากร คือ ครูระดับประถมศึกษาใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้จำนวน 50 คน ที่เข้าอบรมได้มาจากการรบัสมัคร และนักเรียนจำนวน 25 คน เครื่องมือวิจัยได้แก ่แผนการ
ฝึกอบรม จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความรู ้เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสื่ออนิเตอร์เน็ต 5 ด้านและแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ของครู หลังการฝึกอบรม 
(ค่าเฉลี่ย=22.74) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.24) สูงกว่ากอ่นการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=15.28) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.77)  
2) ความสามารถในการสร้างสือ่อินเตอร์เน็ตของครู อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย=7.86) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 78.60 3) ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับด ี(ค่าเฉลี่ย=4.46) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52)  
 
คำสำคัญ สื่ออินเตอร์เน็ต, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
Abstract 
 This research aimed to study teachers training in internet media construction for developing 
analytical thinking of students in multicultural society of five southern border provinces. The population 
were 50 primary school teachers and 25 students in five southern border provinces. The research 
instruments were 5 lesson plans, 30 items of internet media construction test, 5 aspects of assessment form, 
10 items of questionnaire on the training and 30 items of analytical thinking test. Mean, standard deviation 
and percentage were used in the research. The results were found that 1 )  teachers’ knowledge after 
training (Mean =22.74) (SD=3.24) was higher than before training (Mean=15.28) (SD=3.77) 2) teachers’ ability 
of internet media construction was at the high level (Mean=7.86)  ( SD=0.63)  ( 7 8 .6 0  %)  3) teachers’ 
satisfaction was at the high level (Mean =4.46) (SD=0.52). 
 
Keywords: internet media, analytical thinking 
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1. บทนำ 
 จ ังห ว ัด ช ายแดนภ าค ใต ้ป ระกอบด ้วย  5 
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป ็น
พื้นที่ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอาศัยร่วมกันมายาวนาน 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ  
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถ
ด้านหนึ่งของความสามารถด้านการคิด เป็นความสามารถ
ในการใช้เหตุผลและความละเอียดถี่ถ ้วนในการจำแนก
แยกแยะส ิ่งต ่างๆ (ประพ ันธ ์ศ ิร ิ สุเสาร ัจ . 2552) ซึ่งม ี
ความสำคัญต่อมนุษย์ด ังท ี่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศ ักดิ์. 
(2547) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น
ต ัวหล ักในการค ิดม ิต ิอ ื่น  การค ิดเช ิงว ิเคราะห ์จะช ่วย
เสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึกและครบถ้วนอันจะนำไปสู่
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ค ิด ช่วยในการแก้ป ัญหา และการทำความเข ้าใจส ิ่งท ี่
เกิดขึ้น ช่วยในการประเมินและการตัดสินใจ ช่วยให้การ
คิดต่างๆ อยู่บนรากฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไป
ได้ อย่างมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ และช่วยให้เข้าใจแจ่มก
ระจ่าง ไม ่ใช ่สร ุปตามอารมณ์ความรู้ส ึก ทำให ้เราร ับร ู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของน ักเร ียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นสิ่งที่ม ีความสำคัญที่ช ่วยให้น ักเร ียนมีความรู้
เก ี่ยวก ับความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเรียนรู้ในการอยู่ร ่วมกันอย่างสันติ
ส ุข โดยอาศัยการค ิดว ิเคราะห ์เป ็นเคร ื่องม ือในการใช ้
เหตุผลตัดสินใจหรือลงความเห็นกับเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
ท ี่สำค ัญ ในการดำเน ินช ีว ิตอย ่างส ันต ิส ุขในส ังคมพห ุ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน  
 สื่ออินเตอร์ถือเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ได้เน ื่องจากอินเตอร์เน็ตสามารถให้
ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถสืบค้นหรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลก 
จ ึงทำให ้เก ิดการเร ียนร ู้ตามอ ัธยาศ ัยการประย ุกต ์ใช ้
อินเตอร์เน็ตกับกิจกรรมตามหลักสูตรเดิมที่มีอยู่  
 การพ ัฒนาน ักเร ียนน ั้น  ส ่วนสำค ัญค ือการ
พ ัฒนาคร ูในการจ ัดก ิจกรรมต ่างๆ  เพ ื่อให ้น ักเร ียนม ี
ความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการฝึกอบรมครู
ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและส่งต่อไปถึง
การพัฒนานักเรียนได้ ซ่ึงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนา
หรือฝึกฝน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของคนให้
เหมาะสมกับงานที่ทําอยู่ (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 ; 
นพเก้า ณ  พัทลุง. 2561) และสอดคล้องก ับวิจ ัยต ่างๆ  

ที่ได้ศึกษาพบว่าการฝึกอบรมช่วยพัฒนาครูในการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดสนุก (นวพร วรรณทอง. 2561) และ การพัฒนา
ครูในการทำวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ 
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ (เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีด์ิ. 
2562) 
 จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ที่มี
ส ่วนร ับผ ิดชอบในการพ ัฒนาคร ู จ ึงม ีความสนใจท ี่จะ
ฝ ึกอบรมคร ูด ้านการสร ้างส ื่ออ ินเตอร ์เน ็ตเพ ื่อพ ัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งส่งผล
โดยตรงไปยังการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในสังคม พหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่อ
อินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของน ักเรียนในสังคมพหุว ัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ความรู้ของครูเร่ืองการสร้างส่ืออินเตอร์เน็ต
ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
  2.2 ความสามารถในการสร้างส่ืออินเตอร์เน็ต 
  2.3 ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรม 
  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ที่เข้าอบรม 
ได้มาจากการรับสมัคร 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร ื่องม ือว ิจ ัยได ้แก ่ แผนการฝ ึกอบรม 
จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความรู ้เรื่องการสร้างสื่อ
อินเตอร์เน็ต จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 5 ด้านและแบบสอบถามความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ทดสอบครูโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 
   หลักสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึน 25–29 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมรามาหาดใหญ่ 
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 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถ
ด้านหนึ่งของความสามารถด้านการคิด เป็นความสามารถ
ในการใช้เหตุผลและความละเอียดถี่ถ ้วนในการจำแนก
แยกแยะส ิ่งต ่างๆ (ประพ ันธ ์ศ ิร ิ สุเสาร ัจ . 2552) ซึ่งม ี
ความสำคัญต่อมนุษย์ด ังท ี่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศ ักดิ์. 
(2547) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น
ต ัวหล ักในการค ิดม ิต ิอ ื่น  การค ิดเช ิงว ิเคราะห ์จะช ่วย
เสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึกและครบถ้วนอันจะนำไปสู่
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ค ิด ช่วยในการแก้ป ัญหา และการทำความเข ้าใจส ิ่งท ี่
เกิดขึ้น ช่วยในการประเมินและการตัดสินใจ ช่วยให้การ
คิดต่างๆ อยู่บนรากฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไป
ได้ อย่างมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ และช่วยให้เข้าใจแจ่มก
ระจ่าง ไม ่ใช ่สร ุปตามอารมณ์ความรู้ส ึก ทำให ้เราร ับร ู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของน ักเร ียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นสิ่งที่ม ีความสำคัญที่ช ่วยให้น ักเร ียนมีความรู้
เก ี่ยวก ับความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเรียนรู้ในการอยู่ร ่วมกันอย่างสันติ
ส ุข โดยอาศัยการค ิดว ิเคราะห ์เป ็นเคร ื่องม ือในการใช ้
เหตุผลตัดสินใจหรือลงความเห็นกับเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
ท ี่สำค ัญ ในการดำเน ินช ีว ิตอย ่างส ันต ิส ุขในส ังคมพห ุ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน  
 สื่ออินเตอร์ถือเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ได้เน ื่องจากอินเตอร์เน็ตสามารถให้
ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถสืบค้นหรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลก 
จ ึงทำให ้เก ิดการเร ียนร ู้ตามอ ัธยาศ ัยการประย ุกต ์ใช ้
อินเตอร์เน็ตกับกิจกรรมตามหลักสูตรเดิมที่มีอยู่  
 การพ ัฒนาน ักเร ียนน ั้น  ส ่วนสำค ัญค ือการ
พ ัฒนาคร ูในการจ ัดก ิจกรรมต ่างๆ  เพ ื่อให ้น ักเร ียนม ี
ความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการฝึกอบรมครู
ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและส่งต่อไปถึง
การพัฒนานักเรียนได้ ซ่ึงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนา
หรือฝึกฝน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของคนให้
เหมาะสมกับงานที่ทําอยู่ (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 ; 
นพเก้า ณ  พัทลุง. 2561) และสอดคล้องก ับวิจ ัยต ่างๆ  

ที่ได้ศึกษาพบว่าการฝึกอบรมช่วยพัฒนาครูในการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดสนุก (นวพร วรรณทอง. 2561) และ การพัฒนา
ครูในการทำวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ 
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ (เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีด์ิ. 
2562) 
 จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ที่มี
ส ่วนร ับผ ิดชอบในการพ ัฒนาคร ู จ ึงม ีความสนใจท ี่จะ
ฝ ึกอบรมคร ูด ้านการสร ้างส ื่ออ ินเตอร ์เน ็ตเพ ื่อพ ัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งส่งผล
โดยตรงไปยังการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในสังคม พหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่อ
อินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของน ักเรียนในสังคมพหุว ัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ความรู้ของครูเร่ืองการสร้างส่ืออินเตอร์เน็ต
ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
  2.2 ความสามารถในการสร้างส่ืออินเตอร์เน็ต 
  2.3 ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรม 
  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ที่เข้าอบรม 
ได้มาจากการรับสมัคร 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร ื่องม ือว ิจ ัยได ้แก ่ แผนการฝ ึกอบรม 
จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความรู ้เรื่องการสร้างสื่อ
อินเตอร์เน็ต จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 5 ด้านและแบบสอบถามความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ทดสอบครูโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 
   หลักสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึน 25–29 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมรามาหาดใหญ่ 

                                                                                        

 

   3. ทดสอบครูด ้วยแบบทดสอบวัดความรู้
ฉบับเดิม 
    4. ประเมินความสามารถในการสร้างสือ่
อินเตอร์เน็ตของครู  
    5. สอบถามความพึงพอใจของครูต ่อการ
ฝึกอบรม  
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
  1. เปรียบเท ียบค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร ้อยละ 
ความรู้ของครูเรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม  
    2. ห าค ่า ร ้อ ย ล ะจ าก ผ ลก ารป ระ เม ิน
ความสามารถในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต  
   3. หาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของครูต่อ
การฝึกอบรม และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ความรู้เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  ้หลังการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=22.74) (ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน=3.24) 
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=15.28) (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=3.77) 
 4.2 ความสามารถในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย=7.86) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 78.60 
 4.3 ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.46) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52) 
 
5. อภิปรายผล  
 5.1 ความรู้เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  ้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และความสามารถในการ
สร้างสื่ออินเตอร์เน ็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุว ัฒนธรรม 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตอ้ย ู่ในระด ับด ีมาก  ท ั้งน ี้เน ื่องจากการ
ฝึกอบรมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหรือฝึกฝนเพื่อเพิ่ม
ความรู้และความสามารถของคนให้เหมาะสมกับงานที่ทําอยู่ 
(จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 ; นพเก้า ณ พัทลุง. 2561) 
ซึ่งจากกระบวนการฝึกอบรมในการวิจัยนี้มีกระบวนการถ่าย
ถอดความรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม
และใช้จ ิตวิทยาในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม จึงช ่วย

พ ัฒนาความรู้และการสร้างส ื่ออ ินเตอร์เน ็ตเพ ื่อพ ัฒนา
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยต่างๆ ที่พบว่าการฝึกอบรมช่วยพัฒนาครูและส่งผลต่อ
การพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอน
แบบการใช้ปญัหาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก 
(นวพร วรรณทอง. 2561) และ การพัฒนาครูในการทำวิจัย
ในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์. 2562) 
 5.2 ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการฝึกอบรมซึ่งเป็นการพัฒนาครู
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงานแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกวิธีการต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับวัยของครู เช่นสรา้งความปรารถนาในการ
เรียนรู้ เลือกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ครู เน้นการ
ปฏิบัติร่วมกับวิธีอื่นๆ ที่หลากหลายบรรยากาศของการเรียน
การอบรมต้องมีลักษณะเป็นกันเอง และให้กำลังใจในขณะที่
ฝ ึกอบรม (วิจ ิตร อาวะกลุ. 2537) ผลการจากการใช้ว ิธ ี
ดังกล่าว ทำให้ครูรู้สึกผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และมีความ
ต้องการในการฝึกอบรมซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยพร 
ล้นเหลือ และคณะ (2562) เรื่อง การพัฒนากจิกรรมการ
เร ียนร ู้ โดยใช ้สมองเป ็นฐาน  (Brain Based Learning : 
BBL) เรื่องการทำงานของสมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสำหรับเดก็ปฐมวัย ระดับ
ปริญญาตรี สาขาว ิชาการศ ึกษาปฐมวัย มหาวิทยาล ัย
นครพนม ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจ ัดการเร ียนร ู้โดยใช ้สมองเป ็นฐาน  (Brain Based 
Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
เรียนรูข้องสมองสำหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่า
ท ุกด้านคือด้านกระบวนการกลุ่ม รองลงมาคือด้านการ
จัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามลำดับ โดยเฉพาะการทำโครงงานการออกแบบ
นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการประมวล
ความรู้ทัง้ทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับมาสู่การปฏิบัติจริง
ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้าน นอกจากนัน้การฝึกให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห  ์สังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสรุปความรู้ใน
รูปแบบแผนผังทางความคิด (Mind Map) เป็นการเชื่อมโยง
ความคิดให้เปน็ระบบ สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ การจัดกจิกรรมกลุ่มส่งเสริมการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในหมู่ผู้เรียนและสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
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ต่อบุคคล รอบข้างเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์
ส ัมพ ันธ์ การเข ้าส ังคมของนักศึกษา 5) ด้านทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การแสดง
บทบาทสมมติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อ
ความถนัดของผู้เร ียนอย่างเสมอภาค ผู้เร ียนมีความสุข
สนุกสนานในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนถนัด ซึ่งการจัดเวที
นำเสนอช่วยเปดิ โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถสู่
สาธารณชนอย่างอิสระและสร้างสรรค ์
 
6. สรุป 
 การฝึกอบรมช่วยพัฒนาครูในด้านความรู้เรื่อง
การสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุว ัฒนธรรม 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ และความสามารถในการสร ้างส ื่อ
อินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ก่อนการฝกึอบรมวิทยากรต้องสรา้งความ
เข้าใจและจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมแก่ผ ู้เข ้ารับการ
ฝึกอบรมและประโยชน์ของการคิดวิเคราะห ์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝ ึกอบรมดำเน ินการให ้ได ้บรรล ุเป ้าหมายของการ
ฝึกอบรมและเพื่อพัฒนานักเรียน 
  2. วิทยากรต้องสอดแทรกความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ในขณะที่จัดฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝ ึกอบรมค ้นหาความรู้ท ี่เก ี่ยวข ้องได ้สะดวกและม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3. การรับสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ควร
ร ับสม ัครคร ูท ี่สอนอย ู่ในโรงเร ียนท ี่ต ั้งอย ู่ในส ังคมพห ุ
วัฒนธรรม จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวกับ
สังคมพหุวัฒนธรรมจากสื่ออินเตอร์เน็ตของครูที่เข้าฝึกอบรม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษาการฝึกอบรมครูเพ ื่อพ ัฒนา
ความสามารถในการค ิดด ้านอ ื่นๆ ให ้แก ่ น ักเร ียนเช ่น 
ความสามารถในการค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ  การค ิด
แก้ปัญหา ฯลฯ 

   2. ควรศ ึกษาต ัวแปรตามอ ื่นๆ  จากการ
ฝึกอบรมครู เช่น กระบวนการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ที่
เป็นกระบวนการ ฯลฯ  
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