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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากร คือ ครูระดับประถมศึกษาใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ที่เข้าอบรมได้มาจากการรับสมัคร และนักเรียนจำนวน 25 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แผนการ
ฝึกอบรม จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 5 ด้านและแบบสอบถามความพึงพอใจของครูท ี่ม ีต ่อ การฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ของครู หลังการฝึกอบรม
(ค่าเฉลี่ย=22.74) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.24) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=15.28) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.77)
2) ความสามารถในการสร้างสือ่ อินเตอร์เน็ตของครู อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย=7.86) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 78.60 3) ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (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

จัง ห วัด ชายแด น ภ าค ใต ้ป ระก อ บ ด ้ว ย 5
จัง หวัด สงขลา สตูล ปัต ตานี ยะลา และนราธิว าส เป็น
พื้น ที่ท ี่เป็น สังคมพหุวัฒ นธรรมที่ม ีค วามหลากหลายทาง
เชื้อ ชาติ ศาสนาและวัฒ นธรรมอาศัย ร่ว มกัน มายาวนาน
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถ
ด้านหนึ่งของความสามารถด้านการคิด เป็นความสามารถ
ในการใช้เหตุผ ลและความละเอีย ดถี่ถ ้ว นในการจำแนก
แยกแยะสิ่ง ต่า งๆ (ประพัน ธ์ศ ิร ิ สุเ สารัจ . 2552) ซึ่ง มี
ความสำคัญ ต่อ มนุษ ย์ด ัง ที่ เกรีย งศัก ดิ์ เจริญ วงศ์ศ ัก ดิ์.
(2547) กล่าวว่า การคิด วิเคราะห์เป็น ตัว ที่ท ำหน้าที่เป็น
ตัว หล ัก ในการคิด มิต ิอ ื่น การคิด เชิง วิเ คราะห์จ ะช่ว ย
เสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึกและครบถ้วนอันจะนำไปสู่
การตัด สิน ใจและการแก้ป ัญ หาได้บ รรลุวัตถุป ระสงค์การ
คิด ช่ว ยในการแก้ป ัญ หา และการทำความเข้า ใจสิ่ง ที่
เกิดขึ้น ช่วยในการประเมิน และการตัดสิน ใจ ช่วยให้การ
คิดต่างๆ อยู่บนรากฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไป
ได้ อย่างมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ และช่วยให้เข้าใจแจ่มก
ระจ่า ง ไม่ใ ช่ส รุป ตามอารมณ์ค วามรู้ส ึก ทำให้เ รารับ รู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
การพัฒ นาความสามารถในการคิด วิเคราะห์
ของนัก เรีย นในสัง คมพหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้เป็น สิ่งที่ม ีค วามสำคัญ ที่ช ่ว ยให้น ัก เรีย นมีค วามรู้
เกี่ย วกับ ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมใน 5 จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ และเรีย นรู้ใ นการอยู่ร ่ว มกัน อย่า งสัน ติ
สุข โดยอาศัย การคิด วิเ คราะห์เ ป็น เครื่อ งมือ ในการใช้
เหตุผลตัดสินใจหรือลงความเห็นกับเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส ำคัญ ในการดำเนิน ชีว ิต อย่า งสัน ติส ุข ในสัง คมพหุ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน
สื่ออินเตอร์ถือเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ไ ด้เนื่อ งจากอิน เตอร์เน็ต สามารถให้
ผู้เรีย นติด ต่อ สื่อ สารกับ ผู้ค นทั่วโลกได้อ ย่างรวดเร็ว และ
สามารถสืบ ค้น หรือ เผยแพร่ข ้อ มูล สารสนเทศจากทั่วโลก
จึง ทำให้เ กิด การเรีย นรู้ต ามอัธ ยาศัย การประยุก ต์ใ ช้
อินเตอร์เน็ตกับกิจกรรมตามหลักสูตรเดิมที่มีอยู่
การพัฒ นานัก เรีย นนั้น ส่ว นสำคัญ คือ การ
พัฒ นาครูใ นการจัด กิจ กรรมต่า งๆ เพื่อ ให้น ัก เรีย นมี
ความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการฝึกอบรมครู
ถือ เป็น กระบวนการหนึ่งที่ช ่ว ยพัฒ นาครูแ ละส่งต่อ ไปถึง
การพัฒนานักเรียนได้ ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนา
หรือ ฝึก ฝน เพื่อ เพิ่ม ความรู้แ ละความสามารถของคนให้
เหมาะสมกับงานที่ทําอยู่ (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 ;
นพเก้า ณ พัท ลุง . 2561) และสอดคล้อ งกับ วิจ ัย ต่า งๆ

ที่ได้ศ ึก ษาพบว่า การฝึก อบรมช่ว ยพัฒ นาครูในการเรีย น
การสอนเพื่อ พัฒ นานัก เรีย นได้เป็น อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญ หาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดสนุก (นวพร วรรณทอง. 2561) และ การพัฒนา
ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์.
2562)
จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ที่มี
ส่ว นรับ ผิด ชอบในการพัฒ นาครู จึง มีค วามสนใจที่จ ะ
ฝึก อบรมครูด ้า นการสร้า งสื่อ อิน เตอร์เ น็ต เพื่อ พัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒ นธรรม 5 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถของครูในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งส่งผล
โดยตรงไปยังการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนัก เรีย นในสัง คม พหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่อ
อินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนัก เรีย นในสัง คมพหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ความรู้ของครูเรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต
ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม
2.2 ความสามารถในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต
2.3 ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรม
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ที่เข้าอบรม
ได้มาจากการรับสมัคร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ วิจ ัย ได้แ ก่ แผนการฝึก อบรม
จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัด ความรู้ เรื่อ งการสร้า งสื่อ
อินเตอร์เน็ต จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 5 ด้านและแบบสอบถามความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบครูโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต
หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 25–29 มกราคม
2560 ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมรามาหาดใหญ่
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ฉบับเดิม

3. ทดสอบครูด ้ว ยแบบทดสอบวัด ความรู้

4. ประเมิน ความสามารถในการสร้า งสือ่
อินเตอร์เน็ตของครู
5. สอบถามความพึง พอใจของครูต ่อ การ
ฝึกอบรม
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรีย บเทีย บค่า เฉลี่ย ค่า เฉลี่ย ร้อ ยละ
ความรู้ของครูเรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม
2. ห าค ่า ร้อ ย ล ะ จ าก ผ ล ก ารป ระ เม ิน
ความสามารถในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต
3. หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของครูต่อ
การฝึกอบรม และเปรียบเทียบกับเกณฑ์
4. ผลการวิจัย
4.1 ความรู้เรื่อ งการสร้า งสื่อ อิน เตอร์เน็ต เพื่อ
พัฒ นาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข องนัก เรีย นใน
สัง คมพหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ หลัง การ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=22.74) (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน=3.24)
สูงกว่าก่อ นการฝึก อบรม (ค่าเฉลี่ย =15.28) (ค่าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน=3.77)
4.2 ความสามารถในการสร้างสื่อ อิน เตอร์เน็ต
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
พัฒ นาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข องนัก เรีย นใน
สัง คมพหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ หลัง การ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และความสามารถในการ
สร้า งสื่อ อิน เตอร์เน็ต เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ข องนัก เรีย นในสัง คมพหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้อ ยู่ใ นระดับ ดีม าก ทั้ง นี้เ นื่อ งจากการ
ฝึก อบรมซึ่ง เป็น กระบวนการพัฒ นาหรือ ฝึก ฝนเพื่อ เพิ่ม
ความรู้และความสามารถของคนให้เหมาะสมกับงานที่ทําอยู่
(จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 ; นพเก้า ณ พัทลุง. 2561)
ซึ่งจากกระบวนการฝึกอบรมในการวิจัยนี้มีกระบวนการถ่าย
ถอดความรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม
และใช้จ ิต วิท ยาในการฝึก อบรมอย่า งเหมาะสม จึง ช่ว ย
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พัฒ นาความรู้แ ล ะการสร้า งสื่อ อิน เตอร์เน็ต เพื่อ พัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒ นธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยต่างๆ ที่พบว่าการฝึกอบรมช่วยพัฒนาครูและส่งผลต่อ
การพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอน
แบบการใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก
(นวพร วรรณทอง. 2561) และ การพัฒนาครูในการทำวิจัย
ในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญ ยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์. 2562)
5.2 ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการฝึกอบรมซึ่งเป็นการพัฒนาครู
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงานแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกวิธีการต่างๆ
ที่เหมาะสมกับ วัยของครู เช่น สร้างความปรารถนาในการ
เรียนรู้ เลือกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ครู เน้นการ
ปฏิบัติร่วมกับวิธีอื่นๆ ที่หลากหลายบรรยากาศของการเรียน
การอบรมต้องมีลักษณะเป็นกันเอง และให้กำลังใจในขณะที่
ฝึก อบรม (วิจ ิต ร อาวะกุล. 2537) ผลการจากการใช้ว ิธ ี
ดังกล่าว ทำให้ค รูรู้สึก ผ่อ นคลายไม่ต ึงเครียด และมีค วาม
ต้อ งการในการฝึก อบรมซึ่งส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยพร
ล้น เหลือ และคณะ (2562) เรื่อง การพัฒ นากิจกรรมการ
เรีย นรู้ โดยใช้ส มองเป็น ฐาน (Brain Based Learning :
BBL) เรื่องการทำงานของสมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับ
ปริญ ญาตรี สาขาวิช าการศึก ษาปฐมวัย มหาวิท ยาล ัย
นครพนม ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้ส มองเป็น ฐาน (Brain Based
Learning) วิช าการออกแบบกิจ กรรมที่ส อดคล้อ งกับ การ
เรียนรูข้ องสมองสำหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่า
ทุก ด้า นคือ ด้า นกระบวนการกลุ่ม รองลงมาคือ ด้า นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามลำดับ โดยเฉพาะการทำโครงงานการออกแบบ
นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการประมวล
ความรู้ทงั้ ทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับมาสู่การปฏิบัติจริง
ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้าน นอกจากนัน้ การฝึกให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข ้อ มูล รวมถึงการสรุป ความรู้ใน
รูปแบบแผนผังทางความคิด (Mind Map) เป็นการเชื่อมโยง
ความคิดให้เป็นระบบ สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการสร้าง
สัมพัน ธภาพที่ดีในหมู่ผู้เรียนและสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
ต่อบุคคล รอบข้างเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์
สัม พัน ธ์ การเข้า สัง คมของนัก ศึก ษา 5) ด้า นทัก ษะการ
สื่อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น การแสดง
บทบาทสมมติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อ
ความถนัด ของผู้เรีย นอย่า งเสมอภาค ผู้เรีย นมีค วามสุข
สนุกสนานในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนถนัด ซึ่งการจัดเวที
นำเสนอช่วยเปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถสู่
สาธารณชนอย่างอิสระและสร้างสรรค์
6. สรุป

การฝึกอบรมช่วยพัฒ นาครูในด้านความรู้เรื่อง
การสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ข องนัก เรีย นในสัง คมพหุว ัฒ นธรรม 5 จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ แล ะความสามารถในการสร้า งสื่อ
อินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนการฝึกอบรมวิทยากรต้องสร้างความ
เข้า ใจและจุด มุ่ง หมายของการฝึก อบรมแก่ผ ู้เข้า รับ การ
ฝึกอบรมและประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึก อบรมดำเนิน การให้ไ ด้บ รรล ุเ ป้า หมายของการ
ฝึกอบรมและเพื่อพัฒนานักเรียน
2. วิทยากรต้องสอดแทรกความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ในขณะที่จัดฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึก อบรมค้น หาความรู้ท ี่เ กี่ย วข้อ งได้ส ะดวกแล ะมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การรับสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ควร
รับ สมัค รครูท ี่ส อนอยู่ใ นโรงเรีย นที่ต ั้ง อยู่ใ นสัง คมพหุ
วัฒ นธรรม จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวกับ
สังคมพหุวัฒนธรรมจากสื่ออินเตอร์เน็ตของครูที่เข้าฝึกอบรม
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึก ษาการฝึก อบรมครูเพื่อ พัฒ นา
ความสามารถในการคิด ด้า นอื่น ๆ ให้แ ก่ นัก เรีย นเช่น
ความสามารถในการคิด อย่า งมีว ิจ ารณ ญาณ การคิด
แก้ปัญหา ฯลฯ

2. ควรศึก ษาตัว แปรตามอื่น ๆ จากการ
ฝึกอบรมครู เช่น กระบวนการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ท ี่
เป็นกระบวนการ ฯลฯ
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