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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และ ความต้องการ
จ�ำเป็น 2) การพัฒนาแนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ�ำเป็นของการพัฒนาแนวทาง กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวนทั้ง
สิ้น 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2.1) การศึกษาสถาน
ศึกษาต้นแบบที่มีวิธีที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาแนวทาง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการหรือครูผู้สอน จ�ำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
2.2) การพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน เป็นผู้ประเมินแนวทาง
การพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาแนวทางโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
1) ด้านทักษะพลเมืองที่เข้มแข็ง 2) ด้านทักษะผู้เรียนรู้ และ 3) ด้านทักษะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 2) สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) ด้านทักษะ
พลเมืองที่เข้มแข็ง 2) ด้านทักษะผู้เรียนรู้ และ 3) ด้านทักษะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี 3) เมื่อน�ำมาจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น ได้แก่ 1) ทักษะ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 2) ด้านทักษะผู้เรียนรู้ และ 3) ทักษะพลเมืองที่เข้มแข็ง
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Abstract
The present study aimed 1) to study the current situations, desirable situations
and needs, 2) to develop the strategy to enhance students’ skill in the 21st century of
teachers under Chaiyaphum primary Educational service area office 2. There were 2 phases
of the study. Phase 1 was the study related to the current situations, desirable situations
and needs of development the strategy. The sample of this phase was 338 and the
questionnaire was used to collect data. Phase 2 was divided into 2 parts ; part 1 was the
study of schools where there was best practicing of the strategy, there were 6 participants
consisted of school administrators, teachers who were responsible for academic section
and teachers in schools, interview questions were used to collected data. Part 2 was the
development of the strategy to enhance students’ skill in the 21st century of teachers under
Chaiyaphum primary Educational service area office 2, there were 5 experts who evaluated
the strategy, and the evaluation form was used to collect the data. The statistics used in the
study consisted of percentage, mean and standard deviation.
The results of the study revealed that 1) the current situations of development
the strategy showed that overall rated in more level consisted of 1.1) strong citizen skill,
1.2) learners’ skills aspect and 1.3) creator of innovation, information, materials and
technology skill. 2) The desirable situations showed that overall rated in most level
comprised of 2.1) strong citizen skill, 2.2) learners’ skills aspect and 2.3) creator of
innovation, information, materials and technology skill. It could be arranged according to
needs of development the strategy were shown as follows ; 1) creator of innovation,
information, materials and technology skill, 2) learners’ skills aspect and 3) strong citizen skill.
Keywords: Students’ Skill in the 21st Century, Chaiyaphum Primary Educational Service
Area Office 2

บทนำ�
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.
2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่งและมีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษ
ที่ 21 คือ เรือ่ งการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
การมุง่ เน้นผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูแ้ ละมีใจใฝ่รู้
ตลอดเวลา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มและสร้างระบบการศึกษาเพือ่ เป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ (ส�ำนักเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) ประกอบ
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ทั้ง
3 ด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านที่ 1 ผู้เรียนรู้เป็นผู้มี
ความเพียรใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีสมรรถนะทีเ่ กิดจากความรู้ ความรอบรูต้ า่ งๆ
บนพืน้ ฐานของความพอเพียงความมัน่ คงในชีวติ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครองครัว และสังคม
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ด้านที่ 2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม คือเป็นผู้มี
ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์
และมีความเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม
และด้านที่ 3 พลเมือง ที่เข้มแข็งเป็นผู้มีความรัก
ท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส�ำนึกเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติ (มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561, 2562) จากสมรรถนะการศึกษาไทยในเวที
สากล ปี 2561 ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อมยังต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนามาก
ทีส่ ดุ ประกอบกับสถิตขิ อ้ มูลสภาวะการศึกษาไทย
ปี 2559-2560 มีประชากรในวัยเรียนลดลงส่งผล
ให้การเข้าถึงการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม
วัยและระดับประถมวัยประสบกับปัญหาเด็กเข้า
เรียนช้ากว่าเกณฑ์ในอายุระดับการศึกษา ต่างๆ
ปัญหาเด็กออกกลางคัน เข้าเรียนช้าหรือไม่เข้ารับ
การศึกษาต่อ ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยต้องเรียนรู้ทักษะ
ที่จ�ำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 จึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
วิธีการว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning How
to Learn) ในโลกยุคดิจติ อลซึง่ หมายถึงการรูว้ า่ เรา
จะใช้ขอ้ มูลให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาการใช้
ชีวิตการท�ำงานได้อย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องการจดจ�ำ
ข้อมูล การเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ งทีข่ นึ้ อยูก่ บั ตัวผูเ้ รียนเอง
(สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562 “การปฏิรูป
การศึกษาในยุคดิจทิ ลั ”, 2563) ดังนัน้ การพัฒนา
แนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ศึกษาเรียนรู้ที่ส่งผลต่อเด็กไทยให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ และมีคณ
ุ ลักษณะส�ำหรับสร้างคนไทย 4.0
ตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษาสามารถ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการเป็นพลเมือง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และความต้องการจ�ำเป็นของการพัฒนา
แนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
2. การพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินวิธีการเป็น 2
ระยะ คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นของการพัฒนา
แนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) การพัฒนาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 จ�ำนวน 2,647 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครูผสู้ อนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ�ำนวน 338
คน โดยการก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการเปรียบเทียบจ�ำนวนประชากรทั้งหมดกับ
ตารางก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ (Krejcie and
Morgan) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และใช้
ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
เกีย่ วกับ เพศ ต�ำแหน่งหน้าที่ แบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริม
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท Likert (Likert’
Rating Scale ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด
(Open Ended Form) เพื่อให้ผู้ตอบค�ำถามได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ระยะ
ที่ 2 แบบสัมภาษณ์สถานศึกษาที่มีวิธีที่เป็นเลิศ
Best Practices จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 คน จ�ำนวน 3
โรงเรียนๆ ละ 2 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการหรือครูผู้สอน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยด�ำเนินการติดต่อขอหนังสือจาก
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง
ในสถานศึกษา
2. ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามพร้อมหนังสือ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจัดส่ง
ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์
และนัดหมายเพื่อขอรับคืนด้วยตนเองภายในเวลา
2 สัปดาห์
3. น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ จ�ำแนกแยกแยะ และน�ำมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามสถิติ ทีก่ ำ� หนด โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของการพัฒนาแนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation, S.D.) โดยรวมและรายด้าน
3. ตอนที่ 3 ของแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุป ดังนี้
1. สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และ
ความต้องการจ�ำเป็นของ การพัฒนาแนวทางดังนี้
1.1 สภาพปัจจุบนั ของการพัฒนาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( =4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากและเรียงล�ำดับคะแนนจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านทักษะพลเมืองที่เข้มแข็ง ( =4.45)
ด้านทักษะผู้เรียนรู้ ( =4.35) และด้านทักษะ
ผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี
( =4.18) ตามล�ำดับ
1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
แนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากที่สุด ( =4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และเรียงล�ำดับคะแนนจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านทักษะพลเมืองที่เข้มแข็ง
( =4.72) ด้านทักษะผู้เรียนรู้ ( =4.68) และด้าน
ทักษะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ( =4.58)
1.3 ผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็น
ของการพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ค่า
PNIModified มีคา่ เท่ากับ 0.076 เรียงล�ำดับผลต่างจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ล�ำดับที่ 1 ทักษะผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี ล�ำดับที่
2 ด้านทักษะผูเ้ รียนรู้ และล�ำดับที่ 3 ทักษะพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ตามล�ำดับ
2. การพัฒนาแนวการพัฒนาแนวทางเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยจัดล�ำดับหัวข้อตามผล
การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของการพัฒนา
แนวทางแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ด้านทักษะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.1 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนา คือ สถานศึกษาวางแผน
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อิสระทางความคิด
แก่ครู นักเรียน รับฟังความคิดเห็นความต้องการ
จัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ อุปกรณ์ตา่ งๆ ตาม
ความเหมาะสม ออกแบบการเรียนรูท้ เี่ ชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั เพือ่ ให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น
ที่หลากหลายที่ช่วยกระตุ้นความคิดแรงบันดาลใจ
โดยไม่ปดิ กัน้ แนวความคิดให้สามารถพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมแปลกใหม่ได้ พร้อมทัง้ การนิเทศติดตาม
การสังเกตและติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่าง

ใกล้ชดิ ผ่านการสือ่ สารพูดคุย สอบถามแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับผู้เรียนเพื่อสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจและสะท้อนความเห็นจากข้อมูลความเป็นจริง
1.2 ทั ก ษะการสร้ า งนวั ต กรรมและ
ผูป้ ระกอบการ แนวทางการพัฒนา คือ สถานศึกษา
ด�ำเนินงานวางแผนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
วิธกี ารสร้างคุณค่าของผลผลิต นวัตกรรมผสมผสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องผ่านประสบการณ์
จากการเรียนรู้กับบุคคล ปราชญ์ชาวบ้านให้มี
ความรู้ความสามารถคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมจากความคิด เสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ถูกต้อง
ยกย่องชมเชยให้รางวัลผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่าง
พร้อมกับการนิเทศติดตาม การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนอย่างใกล้ชดิ ผ่านการสือ่ สารพูดคุย สอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเพื่อสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจและสะท้อนความเห็นจากข้อมูล
ความเป็นจริง
1.3 ทักษะการเข้าถึงและใช้ข้อมูลอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย แนวทางการพัฒนา คือ สถานศึกษา
วางแผนโครงการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารส่งเสริมการใช้
ข้อมูลอย่างทัว่ ถึงผ่านบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส�ำหรับผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูล ผลดีผลเสียการน�ำเข้าข้อมูล ลิขสิทธิ์หรือ
ความเป็นเจ้าของ การเผยแพร่และน�ำข้อมูลไปใช้
การไม่เปิดเผยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่สนใจ โดยครู
แนะน�ำวิธปี ฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนโดยข้อค�ำนึงถึงความ
ถูกต้องปลอดภัย ประโยชน์โทษของการเข้าถึง พร้อม
ทั้งก�ำกับตรวจสอบสังเกต สอบถามนักเรียนทั้งใน
และนอกชั้นเรียน พร้องทั้งรายงานผลการด�ำเนิน
งานการติดตามผ่านการสื่อสาร พูดคุย สอบถาม
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้เรียน
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1.4 ทักษะการประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัย แนวทางการ
พัฒนา คือ สถานศึกษาด�ำเนินการวางแผนโครงการ
กิจกรรม การส่งเสริมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกบริการ
สือ่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ส�ำหรับผูเ้ รียนศึกษาค้นคว้า
จากสิง่ ทีส่ นใจ สอดแทรกความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในการใช้
สือ่ อย่างสร้างสรรค์ รูเ้ ข้าใจบทบาทหน้าที่ กฎกติกา
การอยู่ร่วมกันด้วยความถูกต้อง จากการนิเทศ
ติดตามตรวจสอบ การสังเกต สอบถามนักเรียน
ทั้งในและนอกชั้นเรียน ผ่านการสื่อสาร พูดคุย
สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเพื่อ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และสะท้อนความคิด
เห็นจากข้อมูลความเป็นจริง
2. ด้านทักษะผู้เรียนรู้
2.1 ทักษะการสือ่ สาร แนวทางการพัฒนา
คือ สถานศึกษาด�ำเนินการวางแผนโครงการกิจกรรม
โดยวิธีการสื่อสารภาษากลางในการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องให้นักเรียนเกิดความเคยชิน และน�ำ
สือ่ นวัตกรรมทีห่ ลากหลายมาประยุกต์ใช้ให้งา่ ยต่อ
การจัดการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิดกล้าคิด
กล้าแสดงออก ตอบค�ำถาม โต้ตอบปัญหาระหว่าง
ครูและเพื่อนๆ หรือการแสดงบทบาทสมมติ การ
ใช้ข้อความสั้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การก�ำกับ
ติดตามภายในโดยผู้บริหารนิเทศครู ครูนิเทศครู
การสังเกตนักเรียนทัง้ ในและนอกชัน้ ผ่านการสือ่ สาร
พูดคุย สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2 ทักษะการคิดวิจารณญาณ แนวทาง
การพัฒนา คือ สถานศึกษาด�ำเนินการวางแผน
โครงการหรือส่งแสริมกระบวนการเรียนรูแ้ บบโครง
งานในกลุม่ สาระการเรียนรู้ และใช้สอื่ ดิจทิ ลั รูปแบบ
ต่างๆ อย่างหลากหลายให้ผู้เรียนฝึกฝนน�ำเสนอ
ความคิด ไตร่ตรอง ประกอบการตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล มีความละเอียดรอบคอบจากกิจกรรม
สถานการณ์ เหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นและ
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น่าสนใจให้ได้แลกเปลีย่ นพูดคุย ตัง้ ประเด็นค�ำถาม
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลความเป็นไปได้ โดยไม่ปดิ
กันความคิดด้วยวิธีการตัดสินว่าถูกหรือผิด มีการ
ยกย่องชื่นชมผู้เรียนที่มีความสามารถและกระตุ้น
ผูเ้ รียนอย่างสม�ำ่ เสมอทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน มีการ
นิเทศติดตามภายในโดยผู้บริหารนิเทศครู และครู
นิเทศครู พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ทั้งในและนอกชั้นเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
การรายงานและบันทึกผลกิจกรรม
2.3 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาด�ำเนินการ
วางแผนโครงการกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนท�ำงาน
เป็นทีมคณะท�ำงานด�ำเนินการคอยแก้ปญ
ั หาโดยมี
ครูให้ค�ำแนะน�ำในรูปแบบกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ธนาคารขยะ ออมทรัพย์โรงเรียน ฯลฯ พร้อมกับ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ค้นหา แสดงความคิดเห็นสามารถก�ำหนดขอบเขต
ความส�ำคัญของการตัดสินใจและเลือกทางเลือกที่
ดีทสี่ ดุ ในการตัดสินใจโดยค�ำนึงผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้
ซึง่ ครูคอยให้คำ� แนะน�ำโดยไม่ตำ� หนิในค�ำตอบหรือ
ความคิดที่ไม่ถูกต้องพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
แสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง และก�ำกับนิตดิ ตาม
โดยผู้บริหารนิเทศครู ครูนิเทศครู จากการสังเกต
นักเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน
3 ด้านทักษะพลเมืองที่เข้มแข็ง
3.1 ทักษะทางสังคม การปรับตัวข้าม
วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา คือ สถานศึกษา
ด�ำเนินการวางแผนโครงการกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการ
ท�ำงานเป็นทีม กลุม่ ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนรับฟังความ
คิดเห็นของเพือ่ นๆ การยอมรับซึง่ กันและกัน พร้อม
ทัง้ ปลูกฝังค่านิยมของชุมชนและครอบครัวเกีย่ วกับ
ภาษา วัฒนธรรมให้สามารถปรับใช้กับชีวิตประจ�ำ
วันสามารถอยู่ร่วมอย่างมีความสุขและท�ำงานกับ
ผูอ้ นื่ ได้ พร้อมกับติดตามพฤติกรรมนักเรียนผ่านการ

100

Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University Volume 12 Number 3 September - December 2021

สื่อสาร พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูเ้ รียนเพือ่ สร้างความรับรูค้ วามเข้า และสะท้อน
ความคิดเห็นจากข้อมูลความเป็นจริงเพือ่ น�ำผลไป
ปรับปรุงต่อไป
3.2 มีอดุ มการณ์ การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
และมีภาวะผูน้ ำ� แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษา
ด�ำเนินการวางแผนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้ทำ� งานเป็นทีม กลุม่ สถานการณ์ตา่ งๆ เช่น
กิจกรรม สภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ โดยก�ำหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้อสิ ระในการแสดงความคิด
วิธีแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จ�ำลอง ฝึกฝนการ
เป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี เสียสละ มีความสามัคคี เห็น
ประโยชน์แก่ส่วนร่วมโดยครูคอยให้ค�ำแนะน�ำเป็น
ทีป่ รึกษาพร้อมกับติดตามนักเรียนผ่านการสือ่ สาร
พูดคุย สอบถาม แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นกับผูเ้ รียน
เพือ่ สร้างความรับรูค้ วามเข้า และสะท้อนความคิด
เห็นจากข้อมูลความเป็นจริง
3.3 มีความริเริ่มน�ำการเรียนรู้ แนวทาง
การพัฒนา คือ สถานศึกษาด�ำเนินการวางแผน
โครงการกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วางแผน ลงมือ
ปฏิบตั ิ แก้ไขปัญหาด้วยตนเองตามความถนัด เห็น
จุดเด่นจุดด้อยและภาคภูมิใจในตน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนกล้าแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้รับ
ยกย่อง ชื่นชม พร้อมกับติดตามนักเรียนผ่านการ
สือ่ สาร พูดคุย สอบถาม แลกเปลีย่ น ความคิดเห็น
เพื่อสร้างความรู้ความเข้า และสะท้อนความเห็น
จากข้อมูลความเป็นจริงกับผูป้ กครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนือ่ งและรายงานผลโครงการและกิจกรรมเพือ่
น�ำผลไปปรับปรุงต่อไป
3.4 มีจติ ส�ำนึกเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
โลก บนหลักประชาธิปไตย และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาด�ำเนินการ
วางแผนโครงการกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม อาทิ เช่น กิจกรรมจิตอาสา วันส�ำคัญ
ต่างๆ งานท�ำความสะอาด งานบริการช่วยเหลือ

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การยกย่องชื่นชมผู้
เรียนทีส่ ามารถปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี เพือ่ เป็น
ปลูกฝังให้นกั เรียนเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีศลี ธรรม รู้
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนสามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งก�ำกับติดตาม
สังเกตผู้เรียนสอบถามผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อ
เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ซึ่งครูคอยแนะน�ำตักเตือนกรณีที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องเหมาะสม และรายงานผลโครงการและ
กิจกรรมเพื่อน�ำผลไปปรับปรุงต่อไป
5. ความเหมาะสมของการพัฒนาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ด้านความเหมาะสมผู้ทรง
คุณวุฒใิ ห้ความเห็นว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
( =4.78) และด้านความเป็นไปได้ผทู้ รงคุณวุฒใิ ห้
ความเห็นว่า โดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.74)
6. ผลการประเมินคู่มือของการพัฒนา
แนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน พบว่า
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
( =4.75) และด้านการน�ำไปใช้โดยรวมมีความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.76)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 การวิจยั ครัง้ นีม้ ปี ระเด็น
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
พัฒนาแนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.32) ในด้านทักษะพลเมืองที่
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เข้มแข็งเนือ่ งจากครูผสู้ อนมีความสามารถและเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากร สามารถใน
การบูรณาการความรู้อย่างหลากหลายมีจิตส�ำนึก
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่าเกิดประโยชน์
ร่วมกันต่อการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและความ
สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข การ
ปรับตัวกับสภาพเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ
พฤติกรรมทีห่ ลากหลายวัฒนธรรมเพือ่ การด�ำเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกัน ด้านทักษะผู้เรียนรู้เนื่องจากครู
ผู้สอนสามารถถ่ายทอดค�ำสั่งมอบหมายงานที่มี
ความชัดเจนจากการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผลเพื่อการตัดสินใจน�ำไปสู่ความส�ำเร็จบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา ตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยใช้เหตุและสติปญ
ั ญาบนพืน้ ฐานของข้อมูลทีเ่ ป็น
จริง อย่างรอบคอบระมัดระวังเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ ด้านทักษะผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องจากครูผู้สอน
สามารถน�ำสารสนเทศไปใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่าง
ปลอดภัย มีความสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยวิธี
การใหม่ คิดดัดแปลง ปรุงแต่งผสมผสานกันให้
เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิด
ความคิดริเริม่ เพือ่ น�ำมาใช้ปฏิบตั งิ านอย่างสร้างสรรค์
มีความถูกต้อง และมีความสามารถทางสมองใน
การแปลความหมายของข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
และน�ำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner
(Gardner 2010 อ้างอิงจาก เบญจวรรณ ถนอม
ชยธวัช, 2559) การพัฒนาจิตห้าลักษณะ ในด้าน
จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทีห่ ลากหลายท�ำความ
เข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูลประเมินความส�ำคัญ คัด
เลือก และน�ำไปสูก่ ารแยกประเด็นทีส่ ำ� คัญทีค่ วรค่า
แก่ความสนใจ และสามารถน�ำมาผสมผสานกันได้
อย่างมีเหตุมผี ล และด้านจิตสร้างสรรค์ (Creating
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Mind) ผู้มีจิตสร้างสรรค์จะรู้จักคิดนอกกรอบเพื่อ
ค้นหาหนทางใหม่ขึ้นมา ต้องกระหายที่จะเสี่ยง
กล้าที่จะล้มและลุกขึ้นพร้อมรอยยิ้มและสู้อีกครั้ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์
(2546) ทักษะความสามารถของคนไทยในมุมมอง
เรื่อง “ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่
ประสงค์” ในเรื่องของทักษะซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพ
ปัจจุบันของการพัฒนาแนวทาง คือ ทักษะด้าน
การคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดเป็น 10
คุณลักษณะ ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด
วิพากษ์ คิดประยุกต์ คิดเปรียบเทียบ คิดบูรณาการ
คิดเชิงมโนทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงอนาคต และ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร หมายถึง
ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลักจาก
สิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึงการ
มีมารยาทการฟังในโอกาสต่างๆ ทักษะการพูด
หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด
ที่มีความชัดเจนสั้นกระชับ ตรงประเด็นครบถ้วน
มีความน่าดึงดูดหรือน่าสนใจด้วยถ้อยค�ำสุภาพ
ใช้ค�ำพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ทักษะการอ่าน
หมายถึง ความสามารถในการรับสารด้วยการอ่าน
จากสือ่ ต่างๆ ได้โดยสามารถจับใจความได้รวดเร็ว
ถูกต้องครบถ้วน ทักษะการเขียน หมายถึงความ
สามารถในการสื่อสารด้วยวิธีการเขียนได้อย่างถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์ มีสำ� นวนภาษาถูกต้องมีเหตุผล
และล�ำดับขั้นตอนในการน�ำเสนอที่สามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ทักษะภาษา
ต่างประเทศ หมายถึง ความสามารถในการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจนถูกต้อง มีกาลเทศะ และ
ความเหมาะสม ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ มีความเข้าใจ และความสามารถในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศที่จ�ำเป็นในชีวิต
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
การแก้ปัญหา การท�ำงาน และการประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคม หมายถึง
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ความสามารถที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือการ
เข้าสังคม การมีมนุษย์สมั พันธ์หรือปฏิสมั พันธ์อนั ดี
กับผู้อื่น เพื่อด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม ทักษะ
การจัดการ หมายถึง ความสามารถในการวางการ
จัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า
การควบคุม การติดตาม และประเมินผลรวมไป
ถึงการบริหารเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์
(2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21
ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั เพือ่ ศึกษาผลการใช้การเรียนรูแ้ บบโครงงาน
สะเต็มเพือ่ ส่งเสริมทักษะศตวรรษ ที่ 21 ในนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมือ่ วิเคราะห์รายด้าน
พบว่า หลักการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ม ทักษะ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้ง 3 อันดับแรก 4 ทักษะ ได้แก่
1) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การอ่านออก
เขียนได้ และคณิตศาสตร์ 3) มีทักษะ คือ ความ
เข้าใจต่าง วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ และความ
ร่วมมือการท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ
2. ผลการศึกษาสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการ
พัฒนาแนวทางเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( =4.65) ด้านทักษะพลเมือง
ที่เข้มแข็งเนื่องจากครูผู้สอนมีความสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากร สามารถใน
การบูรณาการความรู้อย่างหลากหลายมีจิตส�ำนึก
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่าเกิดประโยชน์
ร่วมกันต่อการพัฒนาสังคมสิง่ แวดล้อมให้สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างสงบสุข เตรียมพร้อมปรับตัว
กับสภาพเปลีย่ นแปลงทางความคิดและพฤติกรรม
ที่หลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันและสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความ

ช�ำนาญจากการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ ด้านทักษะผู้เรียนรู้ เนื่องจากครู
ผูส้ อนสามารถในการถ่ายทอดค�ำสัง่ มอบหมายงาน
ที่มีความชัดเจนจากผลการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติสู่
เป้าหมายทีว่ างไว้ การถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็นด้วยวิธี
การพูด การฟัง การอ่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้เกิด
ความร่วมมือในการท�ำงานตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ ด้านทักษะผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องจากครูผู้สอน
มีความสามารถในการน�ำสารสนเทศที่ได้ไปใช้
อย่างเกิดประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคมอย่างปลอดภัย มีความสามารถ
คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ คิดดัดแปลง ปรุงแต่ง
ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ซึ่งเป็นแบบอย่างและ
กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม เพื่อน�ำมาใช้ปฏิบัติ
งานอย่างสร้างสรรค์มีความถูกต้องพร้อมกับน�ำ
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงศ์ใหญ่ (2557:
1-2) ได้นำ� เสนอแนวทางการเรียนรู้ 4 แบบ เรียกว่า
การเรียนรูข้ มุ ทรัพย์ในตนทีเ่ ป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ชีวติ
มุง่ จัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รียนสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพประกอบด้วย 1. การเรียน
เพื่อรู้ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งพัฒนากระบวนการ
คิดการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ผสมผสาน
กับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
2. การเรียนรูเ้ พือ่ ปฏิบตั ไิ ด้จริง หมายถึง การศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและความช�ำนาญทาง
ด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับ
ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 3.การเรียนรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
กับผู้อนื่ หมายถึงการศึกษาที่มงุ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขมีความตระหนักในการพึ่งพา

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

อาศัยซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ 4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต หมายถึง การ
ศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจ ร่างกาย
สติปัญญา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
(2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณผสาน
เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ วิเคราะห์
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการบริหารวิชาการ
และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
และทักษะศตวรรษที่ 21 เมือ่ พิจารณาในส่วนของ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะ ดังนี้ 1) บูรณาการ
สาระ 2) แบบโครงงาน 3) สะเต็มศึกษา 4) เรียนรู้
จากปัญหา 5) แบบร่วมมือ 6) แบบฝึกปฏิบัติ
7) สร้างประสบการณ์เรียนรู้ 9) เทคโนโลยีสารสนเทศ
10) สร้างความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 11) การ
จัดการเรียนรูแ้ บบตกผลึกความคิดรู้ 12) การเรียน
การสอนแบบสาธิต 13) การฝึกคิดเชิงออกแบบ
และ14) กระบวนการ GPAS ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
การบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แม้จะพบว่า
มี 12 ด้านที่ได้รับการบริหารจัดการเสริมสร้างใน
ระดับมาก แต่ยงั มีอกี หลายคุณลักษณะและทักษะ
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ที่มีระดับการบริหารจัดการในระดับต�่ำลงมาโดย
เฉพาะด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักนวัตกรรมที่
แม้จะมีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใน
ระดับมาก แต่การขับเคลือ่ นสูก่ ารเป็นนักนวัตกรรม
ยังต้องการการด�ำเนินการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าสถานศึกษา ครูผสู้ อน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรพิจารณาสื่อสารร่วมมือ
วางแผนก�ำหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ เจตคติด้านต่างๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับผู้เรียนและ
สถานศึกษา พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการก�ำกับ
ติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทของท้องถิ่น
และสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1.1 ควรศึกและวิจัยถึงสภาพปัญหา
ของการพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ควรศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนต่อไป
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