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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันารปูแบบการ

เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 	21	 	2)	พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ง

เสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21		3)	ศกึษาผลการใช้รปูแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และ	4)	ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

ส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่	21	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกำาแพงเพชร	จำานวน	87	คน	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง		ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย		ได้แก่		1)	แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ 2)		รูปแบบการเรียนการ

สอน	3)		แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	4)		แบบวัดทักษะการเรียนรู้	5)		แบบสอบถามความ

พงึพอใจของผูเ้รยีนและ	6)	แบบสอบถามเพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันารปูแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ค่าเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติแบบ	t-test	ผลการวิจัยพบว่า	1.	สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่	21	มดีงัต่อไปนี	้1.1	ผลการศกึษาสภาพปัญหา

ในการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพ่ือส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี		21	พบว่า	โดยรวมสภาพ

ปัญหาอยู่ที่ระดับปานกลาง	1.2	ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ง

เสริม	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	พบว่า	โดยรวมความต้องการอยู่ที่ระดับมาก	2.	รูปแบบการเรียน
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การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	พบว่า	มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มากที่สุด	ประกอบด้วย	9	องค์ประกอบคือ	1)	ความเป็นมาและความสำาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน	

2)		แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน		3)	วตัถปุระสงค์ของรปูแบบการ

เรียนการสอน	4)	กระบวนการเรียนรู้	มี 6		ขั้นตอน	ดังนี้	4.1)	ขั้นการเตรียมความพร้อม	4.2)		ขั้นการกระ

ตุ้น	4.3)	ขั้นการปฏิบัติ	4.4)	ขั้นการสรุป	4.5)		ขั้นการประยุกต์ใช้		และ	4.6)	ขั้นการตรวจสอบ		5)	บทบาท

ครู		6)	บทบาทผู้เรียน	7)	บรรยากาศการเรียนรู้		8)	สื่อและแหล่งเรียนรู้	และ	9)	การประเมินผล	3.	ผลการ

ใช้รปูแบบการเรยีนการสอนเพ่ือส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	พบว่า	รปูแบบการเรยีนการสอน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ค่าประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)		เท่ากับ	83.53/83.72	เมื่อเทียบกับ

เกณฑ์	80/80	พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และผูเ้รยีนมีความพงึพอใจต่อการเรยีนตามรปูแบบการเรยีนการสอน

เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	อยูใ่นระดบัมาก	4.	ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันารปู

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	มีผลการศึกษาดังนี้	4.1	ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	พบว่า	ควรนำา

เสนอรปูแบบการเรยีนการสอนในรูปของตาราง	เชือ่มโยงทีม่า	นำาทฤษฎมีาอ้างองิในแต่ละขัน้ตอนให้ชดัเจน	

คำานงึถงึผลทีจ่ะเกดิกบัผูเ้รียนระบกุจิกรรมทีน่ำาไปสูเ่ป้าหมายทีก่ำาหนด		เพิม่เตมิสือ่และแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 4.2	 แนวทางในการนำารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	ไปใช้	พบว่า	ควรมกีารนำารปูแบบการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้ไปเผยแพร่หรอืขยาย

ผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนโดยการบรูณาการและคำานงึถงึบรบิททีแ่ตกต่างกนั	4.3	แนวทางในการ

ประเมินรปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	พบว่า	การประเมนิผลควร

ประเมินตามสภาพจริง	ตามจุดเน้นที่กำาหนดและกำาหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน

ค�าส�าคัญ :	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน,	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21

Abstract

 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	identify	the	problems	and	the	needs	involved	in	

developing	an	instructional	model	for	empowering	learning	skills	in	the	21st	century;	2)	develop	an	

instructional	model	for	empowering	learning	skills	in	21st	century;	3)	study	the	use	of	the	instruc-

tional	model	for	empowering	learning	skills	in	21st	century;	and	4)	study	the	policy	recommendations	

for	the	development	of	an	instructional	model	for	empowering	learning	skills	in	21st	century.	The	

samples	were	87	students	from	Kamphaeng	Phet	Rajabhat	University,	during	the	first	semester	of	

academic	year	2016.	The	instruments	employed	were	1)	problems	and	needs	questionnaire	2)	

instructional	model	3)	achievement	test	4)	learning	skills	test	5)	satisfaction	questionnaire	and	6)	

policy	recommendation	questionnaire.	The	obtained	data	were	analyzed	by	using	mean,	standard	

deviation	and	t-test.	The	results	of	the	study	were	as	follows:	1.	The	problems	and	the	needs	in	

developing	an	instructional	model	for	empowering	learning	skills	in	21st	century	were	as	follows,	

1.1	The	results	of	the	study	of	the	problems	and	the	needs	in	developing	an	instructional	model	
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for	empowering	learning	skills	in	21st	century	showed	that	overall	the	development	was	at	a	mod-

erate	level.	Considering	each	aspect	it	was	found	that	1)	content/learning	skills	were	low.	2)	activ-

ity/learning	experience	was	moderate	and	3)	Instruction	management	was	moderate,	respectively.	

1.2	The	results	of	the	study	on	the	need	for	development	of	the	instructional	model	for	empower-

ing	learning	skills	in	21st	century	were	found	to	be	at	a	high	level.	Considering	each	aspect	it	was	

found	that	1)	content/learning	skills	were	low.	Activity/learning	experience	was	moderate	and	3)	

Instruction	management	was	moderate,	respectively.	2.	The	instructional	model	for	empowering	

learning	skills	in	the	21st	century	was	appropriate	at	the	highest	level	and	consisted	of	9	elements:	

1)	history	and	importance	of	the	instructional	model	2)	concept	and	theory	involving	developing	

instructional	models	3)	objective	of	instructional	models	4)	the	learning	process	had	six	steps;	4.1)	

Preparation	4.2)	Engage	4.3)	Action	4.4)	Pack	4.5)	Apply	and	4.6)	Checking	5)	Teacher	role	6)	

Student	role	7)		Atmosphere	8)	Media	and	resources	and,	9)	Evaluation,	3.	The	results	of	the	

instructional	model	for	empowering	learning	skills	in	21st	century	found	that	the	efficiency	of	the	

instructional	model	 achieved	 the	 criterion	of	 83.53/83.72,	which	was	higher	 than	 the	 required	

standard	criterion	of	80/80.	The	problem	solving	with	instruction	model,	before	and	after	being	

taught,	 was	 statistically	 significant	 different	 at	 the	 .05	 level.	 Satisfaction	with	 the	 instructional	

model	for	empowering	learning	skills	in	the	21st	century	was	at	a	high	level.	4.	Policy	recommen-

dations	for	development	of	an	instructional	model	for	empowering	learning	skills	in	21st	century	

were	as	follows;	4.1	The	opinions	expressed	should	be	presented	in	the	form	of	a	table	with	source	

link,	theoretical	reference	of	each	step	being	clear,	each	activity	and	goal	should	be	identified,	

encourage	more	media	and	resources	for	learning;	4.2	The	implementation	guidelines	found	that	

the	use	of	an	instructional	model	should	be	disseminated	or	expanded	by	integration	and	different	

contexts;	4.3	The	guidelines	for	assessing	the	instructional	model	should	be	evaluated	according	

to	the	actual	situation	and	according	to	the	set	focus	and	clearly	defined	criteria.

Keywords : The	Development	of	Instructional	Model,	Learning	Skills	in	21st	Century

บทน�า

	 มโนทศัน์ใหม่ของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	

มีหลากหลายประเด็นที่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ

ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู	้

(วโิรจน์		สารรตันะ,	2556)	ซึง่ปัจจบุนันีก้ารวจิยัและ

พัฒนา	(Research	and	Development)	ได้เข้ามา

มีบทบาทที่สำาคัญย่ิงในฐานะเป็น	 “เครื่องมือ”	

แสวงหาความรูเ้พือ่นำาไปประยกุต์ใช้ให้เกดิการผลติ

สิ่งใหม่	ๆ	ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น

เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังได้มี

การนำาการวจิยัและพฒันามาใช้อย่างกว้างขวางเพือ่

คิดค้นหาหลักการ	แนวคิด	และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนใหม่	 ๆ	 ในวงการศึกษาเรียกว่า	

“นวัตกรรมทางการศึกษา”	 (Educational	 Innova-

tion)	 เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน	 ดังจะเห็นได้จากผลงานการวิจัย

นวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยใช ้

กระบวนการวิจัยและพัฒนา	 เช่น	 รูปแบบการวิจัย

และพัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์
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นวัตกรรมทางการศึกษา	 การพัฒนารูปแบบการ

สอนและส่ือการสอน	การวจิยัและพฒันาพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคด้วยปัญญาของเยาวชน	(องอาจ	นยัพฒัน์,	

2554)	 โดยเป้าหมายหลักสำาคัญของการพัฒนา

นวัตกรรม	 คือ	 การได้นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่

สนองความต้องการ	และสามารถนำาไปใช้แก้ปัญหา

ได้จริง	(ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2556)

	 กระทรวงศกึษาธกิารได้กำาหนดนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	 (พ.ศ.	 2552-

2561)	โดยมีวสัิยทศัน์ให้คนไทยได้เรยีนรูต้ลอดชีวติ

อย่างมีคุณภาพภายในปี	2561	จะต้องมีการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบใน	 3		

ประเด็นหลักคือ	การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

ศึกษาและการเรียนรู ้ของคนไทย	 เพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัว

ถึง	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บรหิารและการจดัการศกึษา		ทัง้นีไ้ด้กำาหนดกรอบ

แนวทางในการปฏริปูการศึกษาและการเรยีนรูอ้ย่าง

เป็นระบบไว้	4		ประการ		คอื	1)	การพฒันาคณุภาพ

คนไทยยคุใหม่	2)	การพัฒนาคณุภาพครยูคุใหม่		3)	

การพฒันาคณุภาพสถานศกึษาแหล่งเรยีนรู้ยคุใหม่	

และ	4)	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่	

(กระทรวงศึกษาธิการ,		2553)

	 สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน	 ผลการ

วิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษามีหลายประการ		

ด้านคุณภาพการศึกษา	 	 คุณภาพผู้เรียนตำ่ากว่า

เกณฑ์	 	สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐาน	ด้านการผลิต

และพัฒนาครูอาจารย์	 การขาดครูโดยรวมท้ังเชิง

ปรมิาณ	และเชงิคณุภาพ		ปัญหาด้านการเรยีนการ

สอนและพฒันาผูเ้รยีน	ด้านการศกึษาตลอดชวีติยงั

ไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ	 และเป้าหมายหลัก

ของการพฒันาการศกึษา	คอื	การพฒันาทรพัยากร

บุคคลทุกระดับให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการ

พฒันาตนเองอย่างไม่สิน้สดุ		(สำานกังานเลขาธกิาร

คุรุสภา,		2555)

	 การจัดการเรียนการสอนของระบบการ

ศกึษาไทยทีผ่่านมามคีวามล้มเหลวในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	 ที่ไม่สามารถสร้างคน

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้	 คือ	 ไม่สามารถ

สร้างคนให้มีพื้นฐานการคิด	วิธีการเรียนรู้	มีทักษะ

ในการจัดการและทักษะในการดำา เนินชีวิต	

(กระทรวงศึกษาธิการ,		2544)	ในระยะเวลาหลาย

ปีท่ีผ่านมาได้มีการสนับสนุนโครงการปฏิรูปการ

เรียนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 ส่งผลให้ครู

พฒันาการเรยีน	การสอน	จดักระบวนการสอนทีส่่ง

เสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์	 รู้จักค้นคว้าและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรยีนรู้ทีห่ลาก

หลาย	 ได้เรียนจากประสบการณ์จริงและได้ปฏิบัติ

จรงิมากขึน้	จากการทีค่รไูด้ปรบัเปล่ียนกระบวนการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน	 	 นกัเรยีนจงึมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ

เรยีนรู	้ ใกล้ชิดกบัครแูละมคีวามสขุในการเรยีน	 แต่

ผลสมัฤทธ์ิด้านความรูค้วามสามารถทางการเรยีนยงั 

ไม่ปรากฏชดัเจน

	 การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกำาหนดเป้าหมาย

เปลีย่นจากการเรยีนรูใ้นระดบัรู้เนือ้หาวชิา	และการ

เรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ	 ไปสู่

การเรยีนรูท้ีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในตน	จนมทีกัษะ

ในการนำาการเปล่ียนแปลง	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ี

สำาคัญของการดำารงชีวิตของคนในศตวรรษที่	 21	

(วิจารณ์	พาณิช,	2555	ข)		กรอบความคิดเพื่อการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	มอีงค์ประกอบหลกัทีส่ำาคัญ	

6	อย่าง	ดังนี้	1)	เน้นเนื้อหาวิชาแกน		2)	เน้นทักษะ

การเรียนรู้		3)	ใช้เครื่องมือแห่งศตวรรษที่	21	เพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้		4)	การสอนและเรียนรู้ใน

สภาพแวดล้อมแห่งศตวรรษที่	21		5)	การสอนและ

เรียนรู้ในเนื้อหาแห่งศตวรรษที่	21	และ	6)	ใช้การ

ประเมินในศตวรรษที่	 21	 เพื่อประเมินทักษะแห่ง

ศตวรรษที	่21	(Partnership	for	21st	Century	Skills,	

2013)	ด้วยเหตุนี้	การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	จึง

เป็นการผสมผสานกันของชุดทักษะการเรียนรู	้

ได้แก่	การคิดเชิงวิพากษ์	การทำางานร่วมกัน	และ

ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศกับมาตรฐานทาง

วชิาการ	โดยต้องใช้งานผ่านเทคโนโลยดิีจิตอลภาย

ใต้สภาพแวดล้อมของการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการ
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เรียนรู ้ของมนุษย ์ให ้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		

(Lemke,	2010)

	 หลักสูตรที่ ใช ้ ในยุคใหม ่นี้ จะต ้องเป ็น

หลักสูตรแบบสหวิทยาการที่มีความยืดหยุ่น	 เน้น

หวัข้อจำานวนไม่มาก	ความคดิอนัยิง่ใหญ่ทีถ่่ายโอน

ได้	 คำาถามสำาคัญเชิงวิชาการ	 การเรียนรู้	 การคิด	

ความเข้าใจเชงิลกึให้มากขึน้	การหลอมรวมผลลพัธ์

ทีพ่งึประสงค์สำาหรบัศตวรรษที	่21	การใช้ทรพัยากร

เพิม่ขึน้	การลดจำานวนชัว่โมงการเรยีนในห้องเรยีน	

เพิม่การใช้วธิสีอนทีห่ลากหลายอย่างเหมาะสม	เช่น	

การเรยีนรู้ผ่านโครงงานและการแก้ปัญหา	มกีารใช้

เทคโนโลยีนำา เสนอเนื้อหาอย ่างทันสมัย	 มี

ปฏิสัมพันธ์	มีส่วนร่วม	โดยการใช้วิธีสนับสนุนการ

เรียนรู้ในรูปแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 และ

การเรยีนรู้ผ่านเครอืข่าย	รวมทัง้ใช้การประเมนิตาม

แนวทางการประเมินสินทรัพย์ที่เน้นการประเมิน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนไม่ใช่เน้น

การประเมนิความรู	้มกีารรวมภารกจิทีเ่กีย่วข้องกบั

การบูรณาการความคิดอันย่ิงใหญ่ในเน้ือหาให้เข้า

กับทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 การประเมินผลภารกิจ

หลักท่ีเกิด	 โดยยึดม่ันหลักสูตรตามภารกิจท่ีถ่าย

โอนความรู้เข้ากับสถานการณ์จริงได้	 และใช้การ

ประเมินอย่างต่อเน่ืองด้วยการให้ความเห็นตอบ

กลับที่ทันท่วงทีแก่นักเรียน	 (แมคทีช	 และ	 เซลซ์,	

2554	;	สมเกียรติ		ตั้งกิจวานิชย์	และคณะ,	2556)	

	 นอกจากนี้ต้องมีการใช้แนวคิดการสอนให้

น้อยลง	 เรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้	 ซึ่ง

เป็นกรอบแนวคิดทางด้านการศึกษาของประเทศ

สิงคโปร์	 โดยที่การสอนน้อย	 เรียนรู้มาก	หมายถึง	

การใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและลึกขึ้น	เช่น	วิธี

แบบปฏิสัมพันธ์	การลงมือปฏิบัติ	การโต้ตอบแบบ

ร่วมมือ	 และการเรียน	 รู ้แบบประสม	 ซึ่งไม่ได้

หมายความว่า	ครทูำางานน้อยลงแต่ความจริงแล้วก

ลบัทำางานเพ่ิมขึน้	เพราะต้องคดิหาวธีิออกแบบการ

เรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ได้มากขึ้น	 เพื่อตอบคำาถาม

สำาคญัตามแนวคดิการสอนให้น้อยลง	2	ประการ	คอื	

1)	สอนอะไร	จะเกี่ยวพันกับปัญหาเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพของหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน	 และ	 2)	

สอนอย่างไร	 เป็นการสื่อถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้

เมื่อครูพยายามตอบคำาถามด้านคุณภาพและ

ปรมิาณ	โดยครูต้องออกแบบกจิกรรมให้เดก็เรยีนรู้

จากกิจกรรม	 แล้วจึงเชิญชวนนักเรียนทบทวน

ไตร่ตรองว่า	นกัเรยีนได้เรยีนรูอ้ะไร	และอยากเรยีน

รูอ้ะไรเพิม่ขึน้อกี	เพือ่ให้ครนูำามาออกแบบการเรยีน

รู้ต่อไป	ซึ่งใน

	 สภาพการเรียนรู้ดังกล่าวนี้	 นักเรียนจะตื่น

ตัวและเตรียมตัวเรียนตลอดเวลา	 ไม่มีเวลาไปทำา

เรื่องไม่เหมาะสม	 ครูต้องออกแบบบรรยากาศการ

เรียนรู ้ในชั้นเรียนหรือกลุ ่มให้มีลักษณะควบคุม

พฤติกรรมกันเอง	 สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน	

ช่วยกันทำากิจกรรมให้สำาเร็จโดยไม่มีคนถูกทอดทิ้ง

หรอืแยกกลุม่	จึงเป็นการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนมบีทบาท

สงูมาก	หรอืการเรยีนรูแ้บบทีผู่เ้รยีนชีน้ำาตนเองโดย

ขณะที่ครูสอนน้อยลง	 ใช้เวลาออกแบบการเรียนรู้	

และทบทวนผลการเรยีนรูม้ากขึน้	ทำาให้ครตู้องเรยีน

รูว้ธิทีำาหน้าทีค่รขูองตนเองอยูต่ลอดเวลา	เพราะครู

ไม่รู้ว่าวิธีการท่ีดีที่สุดที่จะทำาให้เด็กเรียนรู้ได้มาก

นั้นต้องทำาอย่างไร	 ครูย่อมเก่งขึ้น	 และได้รับการ

ยอมรับสูงขึ้น	 (ฟอการ์ตี้	 และ	 ปีเตอร์,	 2554	 ;	

วิจารณ์	พาณิช,	2555	ก)

	 คณะผู ้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู ้สอน

ประจำาคณะครุศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำาแพงเพชร	ได้สงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาจาก

การจัดการเรียนการสอน	พบว่า		นักศึกษายังขาด

ทกัษะการเรยีนรูท้ีจ่ำาเป็น	เช่น	ทกัษะการคดิ	ทกัษะ

การทำางานร่วมกนั	ทกัษะการแก้ปัญหา	ดงันัน้คณะ

ผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน

เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่	21		เพือ่

ให้นกัศกึษาทีจ่ะสำาเรจ็การศกึษาไปเป็นครทูีส่อนใน

โรงเรียนสอนนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ	 ให้มี

ความรู ้	 ความสามารถ	 	 มีทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่		21	ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่ อศึกษาสภาพป ัญหาและความ

ต้องการในการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21

	 2.	 เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 3.	 เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการเรยีนการ

สอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 4.	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21

วิธีด�าเนินการวิจัย

		 การวิจัยครั้ งนี้ ใช ้วิธีวิจัยแบบผสานวิธ	ี	

(Mixed	 Methodology)	 โดยผสานวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ	 (Quantitative	Method)	 และวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Method)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี		

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ	ชัน้ปีที	่3	คณะครศุาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	 11	 สาขาวิชา		

จำานวน		507		คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	นักศึกษาปริญญา

ตรี	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 ชั้นปีท่ี	 3	 คณะ

ครศุาสตร์		มหาวทิยาลยัราชภฏักำาแพงเพชร	3	หมู่

เรียน	 จำานวน	 87	 คน	 ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง	ตามทีผู่ว้จิยัได้รบัมอบหมายตามตารางสอน	

รายวิชาการจัดการเรียนรู้	 ในภาคเรียนที่	 1	ปีการ

ศึกษา	2559	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

	 การวจิยัคร้ังนีม้เีครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั		วธิี

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ		ดังนี้

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

	 	 1.1	 แบบสอบถามสภาพปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 	 1.2	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ง

เสริม	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 	 1.3	 แบบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ

ผู้เรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21

	 	 1.4	 แบบวดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที	่21	ของผูเ้รียนจากการเรยีนตามรปูแบบการเรยีน

การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่		

21

	 	 1.5	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้

เรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนตามรปูแบบการเรยีนการสอน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21

	 	 1.6	 แบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อเสนอ	

แนะเชงินโยบายในการพฒันารปูแบบการเรยีนการ

สอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21

 2. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของ

เครื่องมือ

  2.1 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพ

ของแบบสอบถามสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนเพือ่ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 (1)	 ศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (2)	 ศกึษาวธิกีารสร้างแบบสอบถาม 

จากหนังสือ	วิธีการวิจัย	

	 	 	 (3)	 กำาหนดขอบเขตและโครงสร้าง

ของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของการวิจัย	โดยแบ่งเป็น	3	ตอน	ได้แก่	

	 	 	 ตอนที	่1	ข้อมลูสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม	มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ		

(Check	list)		

	 	 	 ตอนท่ี	 2	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูป

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	 	21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ของลิเคิร์ท	 (Likert)	 โดย

กำาหนดค่าคะแนนดังนี้	(ไพศาล	วรคำา,	2552)

	 	 	 ตอนท่ี	 	 3	 	 แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา/แนวทางในการพฒันารปูแบบการเรียนการ

สอน		มีลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิด		

	 	 	 (4)	 นำาแบบสอบถามที่สร ้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ด้านเนื้อหา	 ภาษา	 การวิจัยในการสร้างเครื่องมือ

วิจัย		จำานวน	5	คน	โดยนำาแบบสอบถามที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแก้ไข	แล้วนำา

เสนอผูเ้ชีย่วชาญพิจารณาความสมบูรณ์อกีครัง้และ

ผู้เชี่ยวชาญทำาการประเมินความสอดคล้อง

	 	 	 (5)	 วิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหา

ของเครือ่งมอืโดยหาค่า	IOC	(Index	of	item	Objec-

tive	Congruence)	ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	

ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้อง	ตัง้แต่		0.60	-1.00		แสดง

ว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คำาถามกับสภาพปัญหาและความต้องการของการ

วิจัยในครั้งนี้

	 	 	 (6)	 นำาแบบสอบถามที่ผ่านความ

เห็นชอบแล้วไปทดสอบ	 (Tryout)	 กับประชากรที่

ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัศกึษาปรญิญาตร	ีสาขา

วชิาภาษาไทย		ชัน้ปีที	่3	หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ		

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร		

จำานวน	30	คน	และนำามาหาค่าความเชื่อมั่น	 โดย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach)	 ผลการวิ เคราะห ์พบว ่าได ้ค ่า

สัมประสิทธิ์สหพันธ์มีค่าเท่ากับ	0.98	

	 	 	 (7)	 จดัพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบบั

จริงเพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

  2.2 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21	ดำาเนนิการดงันี้

	 	 	 (1)	 ศกึษาหลกัการ		แนวคดิ	ทฤษฎี

จากเอกสาร		ตำารา		และงานวิจัย	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (2)	 สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพื้น

ฐานของรูปแบบการเรียนการสอน				

	 	 	 	 (2.1)	 กำาหนดหลักการและ

เหตุผล	 กำาหนดตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

เอกสาร	 ตำารา	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 นำามา

กำาหนดเป็นขอบเขต	 และแนวทางการกำาหนด

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน		

	 	 	 	 (2.2)	 กำาหนดแนวคิดพื้นฐาน

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน																																			

	 	 	 (3)	 สงัเคราะห์ร่างรปูแบบการเรยีน

การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่		

21	ประกอบด้วย		9		องค์ประกอบ	คือ	(3.1)	ความ

เป็นมาและความสำาคัญของรูปแบบการเรียนการ

สอน	 (3.2)	 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ

พฒันารปูแบบการเรียนการสอน	(3.3)	วตัถปุระสงค์

ของรูปแบบการเรียนการสอน	 (3.4)	 กระบวนการ

เรียนรู้	(3.5)	บทบาทครู	(3.6)	บทบาทผู้เรียน	(3.7)		

บรรยากาศการเรียนรู้	 (3.8)	 สื่อและแหล่งเรียนรู้	

และ	(3.9)	การประเมินผล

	 	 	 (4)	 นำารูปแบบการสอนที่ปรับปรุง

แล้ว	 พร้อมแบบประเมิน	 เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

วพิากษ์รปูแบบการเรยีนการสอนและประเมนิความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน	 โดยผู ้

เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 5	 คน	 เพื่อตรวจสอบประเมิน

ความเหมาะสม		วเิคราะห์โดยนำาข้อมลูคำาตอบของ

ผู ้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้นำ้าหนักเป็นคะแนน		

(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2540)

  2.3 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพ

ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน

จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 (1)	 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการ

สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร

และตาราต่างๆ	

	 	 	 (2)	 ส ร ้ า ง แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์

ทางการเรียนแบบปรนัย	 ชนิด	 4	 ตัวเลือก	 โดยให้

ครอบคลุม	 เน้ือหา	 และสอดคล้องกับจุดประสงค์	

เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
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ฉบับ	เดียวกัน	

	 	 	 (3)	 นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 

5	 คน	 (ชุดเดิม)	 เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา	 โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดย

ใช้หลักเกณฑ์พิจารณา	 และนำาไปปรับปรุงแก้ไข

ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ	

	 	 	 (4)	 นำ าผลการพิจารณาของผู ้

เชี่ยวชาญ	 มาคำานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

	 	 	 (5)	 คั ด เ ลื อกแบบทดสอบที่ ผู ้

เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้ว		ข้อที่จะนำาไปใช้	ต้องมี

ค ่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 และความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์มากกว่า

หรือเท่ากับ	 0.50	 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 IOC	 (Index	 of	 item	

Objective	Congruence)		ตัง้แต่		0.60	-1.00		แสดง

ว่าแบบทดสอบมคีวามสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบั

จุดประสงค์

	 	 	 (6)	 	นำาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่มีความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาท่ีผ่านการคัด

เลือกแล้ว	นำาไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับนักศึกษา

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาปริญญาตร	ี	

สาขาวชิาภาษาไทย		ชัน้ปีที	่	3		หลกัสตูรครศุาสตร

บัณฑิต	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำาแพงเพชร	จำานวน	30	คน

	 	 	 (7)	 วิเคราะห์หาความยาก	 และ

อำานาจจำาแนกของข้อสอบแต่ละข้อ	โดยตอบถูกให้		

1		คะแนน	ตอบผิดหรือไม่ตอบ	0	คะแนน	โดยคัด

เลือกข้อสอบท่ีมีความ	 ยากง่าย	 0.2-0.8	 และมี

อำานาจจำาแนก	 0.2	 ขึ้นไป	 และนำาผลท่ีได้จากการ

ทดสอบมาหาค่าความเชือ่มัน่	ของแบบทดสอบโดย

ใช้สูตร	KR-20	ของคูเดอร์-รีชาร์ดสัน		จากผลการ

วเิคราะห์พบว่ามค่ีาความยากตัง้แต่		0.20		ถงึ	0.70	

และค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.33	ถึง	0.88	และได้

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ		0.90

	 	 	 (8)	 จัดพิมพ์เป็นแบบวดัผลสัมฤทธิ์

ฉบับจริงเพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

  2.4 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพ

ของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

ของผูเ้รยีนจากการเรยีนตามรปูแบบการเรยีน

การสอนเพื่อส ่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่  21	ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 (1)	 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการ

สร้างแบบวดัทกัษะการเรยีนรู	้จากเอกสารและตำารา

ต่างๆ	

	 	 	 (2)	 สร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้	

แบบปรนัย	ชนิด	4	ตัวเลือก	

	 	 	 (3)	 นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	

คน	 (ชุดเดิม)	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา	 โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดย

ใช้หลักเกณฑ์พิจารณา	 และนำาไปปรับปรุงแก้ไข

ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ	

	 	 	 (4)	 นำ าผลการพิจารณาของผู ้

เชี่ยวชาญมาคำานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

	 	 	 (5)	 คดัเลอืกแบบวดัทกัษะการเรยีน

รู้	 ที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้ว	 ข้อที่จะนำาไปใช้	

ต้องมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 และความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์	 จากผล

การวเิคราะห์พบว่า	มค่ีาความสอดคล้องตัง้แต่	0.6-

1.00

	 	 	 (6)	 นำาแบบวัดทักษะการเรียนรู้	 ที่

มคีวามเทีย่งตรงด้านเนือ้หาทีผ่่านการคัดเลอืกแล้ว	

นำาไปทดลองใช้	(Try	Out)	กบันกัศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุม่

ตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาปริญญาตรี	 สาขาวิชา

ภาษาไทย	 ชั้นปีที่	 3	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร		

จำานวน	30	คน

	 	 	 (7)	 วิเคราะห์หาความยาก	 และ

อำานาจจำาแนก	ของข้อสอบแต่ละข้อ	โดยตอบถกูให้		

1	คะแนน	ตอบผิดหรือไม่ตอบ	0	คะแนน	โดยคัด

เลือกข้อสอบท่ีมีความ	 ยากง่าย	 0.2-0.8	 และมี
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อำานาจจำาแนก	0.2	ขึ้นไป	ได้จำานวน	60	ข้อ	ผลการ

วิเคราะห์	 พบว่า	 มีค่าความยากตั้งแต่	 0.20-0.66		

และ	อำานาจจำาแนกตัง้แต่	0.40-0.93	และนำาผลทีไ่ด้

จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น	ของแบบวัด

ทักษะการเรียนรู้	 โดยใช้สูตร	 KR-20	 ของคูเดอร์- 

รีชาร์ดสัน	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	 ได้ค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ	0.90

	 	 	 (8)	 จัดพมิพ์เป็นแบบวดัทกัษะการ

เรียนรู้ฉบับจริงเพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

  2.5 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพ

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่

มีต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  

ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 (1)	 ศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (2)	 ศกึษาวธิกีารสร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจจากหนังสือ	วิธีการวิจัย	

	 	 	 (3)	 กำาหนดขอบเขตและโครงสร้าง

ของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของการวิจัยมีลักษณะเป ็นแบบมาตราส ่วน

ประมาณค่า	5	ระดบัของลิเคร์ิท	(Likert)	โดยกำาหนด

ค่าคะแนนดังนี้		(ไพศาล	วรคำา,	2552)	

	 	 	 (4)	 นำาแบบสอบถามที่สร ้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ด้านเนื้อหา	 ภาษา	 การวิจัยในการสร้างเครื่องมือ

วิจัย		จำานวน	5	คน	(ชุดเดิม)	แล้วนำาแบบสอบถาม

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง

แก้ไขแล้วนำาเสนอผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาความ

สมบูรณ์อีกคร้ังและผู ้เชี่ยวชาญทำาการประเมิน

ความสอดคล้อง

	 	 	 (5)	 วิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหา

ของเครือ่งมอืโดยหาค่า	IOC	(Index	of	item	Objec-

tive	Congruence)	ผลการวเิคราะห์พบว่าได้ค่าดชันี

ความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่	0.60-1.00				

	 	 	 (6)	 นำาแบบสอบถามที่ผ่านความ

เห็นชอบแล้วไปทดสอบ	 (Tryout)	 กับประชากรที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาปริญญาตร	ี	

สาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	 3	หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำาแพงเพชร		จำานวน	30	คน	และนำามาหาค่าความ

เชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 ของค

รอนบาค	 (Cronbach)	 ผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่า

สัมประสิทธิ์สหพันธ์เท่ากับ	0.85	

	 	 	 (7)	 จัดพิมพ์เป ็นแบบสอบถาม

ความพงึพอใจฉบับจรงิเพ่ือนำาไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง

ต่อไป

  2.6 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพ

ของแบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนเพือ่ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 

21	ดำาเนินการดังนี้

						 	 	 (1)	 ศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 	 	 (2)	 ศกึษาวิธกีารสร้างแบบสอบถาม

จากหนังสือ	วิธีการวิจัย	

	 	 	 (3)	 กำาหนดขอบเขตและโครงสร้าง

ของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของการวิจัย	 มีข้อคำาถามลักษณะเป็นแบบปลาย

เปิด	จำานวน	3	ข้อ

	 	 	 (4)	 นำาแบบสอบถามที่สร ้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ด้านเนื้อหา	 ภาษา	 การวิจัยในการสร้างเครื่องมือ

วิจัย	จำานวน	5	คน	(ชุดเดิม)	แล้วนำาแบบสอบถาม

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง

แก้ไข	 แล้วนำาเสนอผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาความ

สมบูรณ์อีกคร้ังและผู ้เชี่ยวชาญทำาการประเมิน

ความสอดคล้อง

	 	 	 (5)	 วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา

ของเครือ่งมอืโดยหาค่า	IOC	(Index	of	item	Objec-

tive	Congruence)	ผลการวเิคราะห์พบว่าได้ค่าดชันี

ความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่	0.60-1.00						

	 	 	 (6)	 นำาแบบสอบถามท่ีผ่านความ

เห็น	ชอบแล้วไปทดสอบ	(Tryout)	กับประชากรที่
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 และนำามาหาค่าความเชื่อม่ัน	

โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	

(Cronbach)	ผลการวเิคราะห์พบว่ามค่ีาสมัประสทิธ์ิ

สหพันธ์เท่ากับ	0.93		

	 	 	 (7)	 จัดพมิพ์เป็นแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับจริงเพ่ือนำาไป

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 มีขั้นตอน	

ดังนี้

	 1.	 ศึกษาข ้อมูลพื้นฐานโดยศึกษาจาก

เอกสารที่ เป ็นแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

	 2.	 ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความ

ต้องการโดยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่		21		

	 3.	 จดัประชุมกลุม่ย่อยเพือ่จัดทำาร่างรูปแบบ

การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	 21	 โดยคณะผู้วิจัย	 จำานวน	 5	 คน	 ที่

ปรึกษาโครงการ	2	คน	และ	ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	

คน	รวมจำานวน	12	คน	

	 4.	 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่ง

เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21		

	 5.	 จัดสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์รูปแบบการ

เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	 21	 โดยคณะผู้วิจัย	 จำานวน	 5	 คน	 ที่

ปรึกษาโครงการ	2	คน	และ	ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	

คน	รวมจำานวน	12	คน

	 6.	 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21		นกัศกึษา

ปริญญาตรี	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 ชั้นปีที่	 3	

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	

3	หมู่เรียน	จำานวน		87		คน		

	 7.	 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21		

	 8.	 ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21		

	 9.	 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

	 10.	เผยแพร่ผลการวิจัย		ตีพิมพ์บทความใน

วารสารและหรือนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

	 11.	จัดทำาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 ตรวจ

สอบความถูกต้อง

	 12.	จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์		

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 ข้อมูลจากแบบ

บันทึกการประชุมกลุ ่มย่อยและแบบบันทึกการ

สนทนากลุม่		ใช้วธีิวเิคราะห์แบบพรรณนาวเิคราะห์		

โดยการนับความถี่ของคำาหรือข้อความที่จำาแนกไว้		

แล้วนำามาวิเคราะห์เช่ือมโยงและสรุปบรรยายผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

	 ข้อมลูเชงิปริมาณ	ได้แก่	คะแนนทีไ่ด้จากการ

ทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ	

คะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบวัดทักษะการ

เรยีนรู	้หลังสิน้สดุการเรยีนการสอน	ทำาการวิเคราะห์

หาค่าร้อยละ	 และและข้อมูลจากแบบสอบถาม	 

ทำาการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 สภาพปัญหาและความต้องการในการ

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่		21	มีดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการ

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	พบว่า	 โดยรวมสภาพ

ปัญหาอยู่ที่ระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน		พบว่า	มสีภาพปัญหา	1)	ด้านสาระ/ทกัษะการ

เรียน	 ค ่าเฉลี่ยระดับน้อย	 2)	 ด ้านกิจกรรม/
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ประสบการณ์การเรียน	 ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง		

และ	3)		ด้านการจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั	ค่า

เฉลี่ยระดับปานกลาง	ตามลำาดับ

	 	 1.2	 ผลการศึกษาความต้องการในการ

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	พบว่า	 โดยรวมความ

ต้องการอยู่ที่ระดับมาก		เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน		

พบว่า	มคีวามต้องการ	1)	ด้านสาระ/ทกัษะการเรยีน		

ค่าเฉลี่ยระดับมาก		2)		ด้านกิจกรรม/ประสบการณ์

การเรยีน	ค่าเฉลีย่ระดับมาก	และ	3)	ด้านการจดัการ

เรียนการสอนในปัจจุบัน	 ค่าเฉลี่ยระดับมาก	 ตาม

ลำาดับ

	 2.	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ทีม่ปีระสิทธภิาพ		

พบว่า	 มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่สุด		

ประกอบด้วย	9	องค์ประกอบคือ	1)	ความเป็นมา

และความสำาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน	 

2)		แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูป

แบบการเรยีนการสอน	3)	วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ

การเรียนการสอน	4)	กระบวน	การเรียนรู้	มี 6	ขั้น

ตอน		ดงันี	้4.1)	Preparation	=	ขัน้การเตรยีมความ

พร้อม	4.2)		Engage	=	ขั้นการกระตุ้น	4.3)	Action	

=	 ขั้นการปฏิบัติ	 4.4)	 Pack	 =	 ขั้นการสรุป	 4.5)	

Apply	=	ขั้นการประยุกต์ใช้และ	4.6)	Checking	=	

ขั้นการตรวจสอบ	5)	บทบาทครู	6)	บทบาทผู้เรียน	

7)	บรรยากาศการเรียนรู้	8)	สื่อและแหล่งเรียนรู้		

และ	9)	การประเมินผล		

	 3.	 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	พบว่า	รปู

แบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21	มีประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)		เท่ากับ		

83.53/83.72		ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด	80/80		

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและ

ก่อนเรียนต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	และผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนตามรปู

แบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21	อยู่ในระดับมาก			

	 4.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่		21	มีผลการศึกษาดังนี้

	 	 1.	 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพัฒนารปู

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21	พบว่า	ควรนำาเสนอรูปแบบการ

เรียนการสอนในรูปของตาราง	 เชื่อมโยงที่มา	 นำา

ทฤษฎมีาอ้างองิในแต่ละขัน้ตอนให้ชดัเจน	คำานงึถงึ

ผลที่จะเกิดกับผู ้เรียนระบุกิจกรรมท่ีนำาไปสู่เป้า

หมายทีก่ำาหนด		เพิม่เตมิสือ่และแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 2.	 แนวทางในการนำารปูแบบการเรยีน

การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่		

21	ไปใช้		พบว่า	ควรมีการนำารูปแบบการเรียนการ

สอนที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่หรือขยายผลการใช้รูป

แบบการเรยีนการสอนโดยการบรูณาการและคำานงึ

ถึงบริบทที่แตกต่างกัน

	 	 3.	แนวทางในการประเมินรูปแบบการ

เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที	่	21		พบว่า	การประเมนิผล	ควรประเมนิ

ตามสภาพจริง	 ตามจุดเน้นที่กำาหนดและกำาหนด

เกณฑ์ในการประเมินชัดเจน

อภิปรายผล

 การอภปิรายผลการพฒันารปูแบบการเรยีน

การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่		

21		

	 1.	 สภาพปัญหาและความต้องการในการ

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 มีดังต่อไปนี้	 ผลการ

ศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่	

21	พบว่า	โดยรวมสภาพปัญหาอยูท่ีร่ะดบัปานกลาง		

และ	 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูป

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21	พบว่า	โดยรวมความต้องการอยู่
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ที่ระดับมาก	เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมากจากการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ยังเป็นเรื่องใหม่และ

มีความท้าทาย	 ในการเตรียมตัวของ	 อาจารย์	 ครู	

บคุลากรทางการศกึษา	ผูเ้รยีนให้พร้อมกบัการเรยีน

รู้ในศตวรรษที่	 21	ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญของการปรับ

เปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี	 21	 ส่งผล

ต่อชีวิตและสังคม	 ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและ

เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้ผูเ้รยีนมทีกัษะสำาหรบัการดำารงชวีติในโลก

ในศตวรรษที	่21	ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ	สอดคล้องกบั	

โชติมาพร	 ไชยสิทธ์ิ	 (2560)	 กล่าวว่า	 ความเจริญ

ก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีตามยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ทำาให้วงการการศึกษา

ในประเทศไทยจำาเป็นต้องตอบสนองต่อความ

ท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้	 เราต้องการรูปแบบการ

ทำางานท่ีสามารถพัฒนากรอบความคิดเพื่อการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่	 21	 เพื่อที่สามารถจัดการ

ศกึษาตอบสนองต่อความต้องการทีก่ำาลงัเปลีย่นแปลง

ของสังคมซึ่งเยาวชนไทยกำาลังเผชิญอยู่	 ซึ่งนิยาม

ของทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	 น้ันพบว่าผู้เรียนใน

อนาคตมีคุณลักษณะ	4	ประการ	ได้แก่	วิถีทางของ

การคิด	 คือ	 สร้างสรรค์	 คิดวิจารณญาณ	 การแก้

ปัญหา	 การเรียนรู้และตัดสินใจ	 วิถีทางของการ

ทำางาน	คอื	การตดิต่อสือ่สารและการร่วมมือ	เครือ่ง

มือสำาหรับการทำางาน	 คือ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และความรู้ด้านข้อมูล	 และทักษะสำาหรับดำารงชีวิต

ในโลกปัจจุบัน	 คือ	 ความเป็นพลเมือง	 ชีวิตและ

อาชีพ	 และ	 ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	

สอดคล้องกับ	 จตุพร	 	 พงศ์พีระ	 (2560)	 กล่าวว่า	

ความเจ ริญก ้าวหน ้าทางวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยผีลการวจิยัเกีย่วกบัสมอง	และการเสนอ

แนวคดิ	เกีย่วกบัทกัษะทีจ่ำาเป็นในศตวรรษที	่21	ส่ง

ผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป	

การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	 เช่น	การคิดสร้างสรรค์	

การคิดแก้ปัญหา	การคิดแบบมีวิจารณญาณ		รวม

ทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร	 การใช้เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้	และการมีทักษะทาง

สังคม	 แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจำาเป็นต้องบู

รณาการทั้งด้านศาสตร์ต่างๆ	 และบูรณาการการ

เรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง	ทำาให้การเรียนนั้นมี

ความหมายต่อผู้เรียน	ซึ่งผู้เรียน	จะเห็นคุณค่าของ

การเรียนและสามารถนำา	ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

ซึง่เป็นการเตรยีมผูเ้รยีนในการเรียนต่อไปในชัน้สูง

ขึ้น	 เกิดการเพิ่มโอกาสการทำางานในอนาคตการ

เพิ่มมูลค่าและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ประเทศในทุกด้านได้

	 2.	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ทีม่ปีระสิทธภิาพ	

พบว่า	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	(  = 

4.64,	S.D.=0.05)	 	ประกอบด้วย	9	องค์ประกอบ

คอื	1)	ความเป็นมาและความสำาคญัของรปูแบบการ

เรียนการสอน	2)	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	3)	วตัถปุระสงค์

ของรปูแบบการเรยีนการสอน	4)	กระบวนการเรียน

รู	้	ม ี6		ขัน้ตอน		ดงันี	้4.1)	Preparation	=	ขัน้การเต

รียมความพร้อม	 4.2)	 Engage	 =	 ขั้นการกระตุ้น	

4.3)	Action	=	ขั้นการปฏิบัติ	4.4)	Pack	=	ขั้นการ

สรุป	4.5)	Apply	=	ขั้นการประยุกต์ใช้	 	และ	4.6)	

Checking	=	ขั้นการตรวจสอบ		5)		บทบาทครู	6)		

บทบาทผูเ้รยีน	7)	บรรยากาศการเรยีนรู	้8)	สือ่และ

แหล่งเรียนรู้	และ	9)	การประเมินผล		สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ	ธารทิพย์	ขวันา	(2559)	พบว่า	ผลการ

พัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนส่ือความ		

สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ประกอบด้วย	9		องค์

ประกอบคือ	 1)	 ความเป็นมาและความสำาคัญของ

รูปแบบ	 2)	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

พฒันารปูแบบการสอน	3)	วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ

การสอนอ่านและเขียนสื่อความ	 4)	 กระบวนการ

เรียนรู้	มี 4	ขั้นตอน		คือ	ขั้นการเตรียมความพร้อม		

(Preparation)	 ขั้นการปฏิบัติการอ่านและเขียนสื่อ

ความ	(Action)	ขัน้การตรวจสอบการอ่านและเขยีน

ส่ือความ	(Checking)		และขัน้การประยกุต์ใช้		(Ap-
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ply)	5)	บทบาทคร	ู6)	บทบาทนกัเรยีน	7)		บรรยากาศ

การเรียนรู้	 8)	 สื่อและแหล่งเรียนรู้	 และ	 9)	 การ

ประเมินผล	 เนื่องมาจากรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นได้นำาแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาทฤษฎี

และแนวคดิในการพฒันาการจัดการเรยีนรูม้าบรูณ

าการเป็นรูปแบบการเรียนการสอน	 เพ่ือพัฒนาผู้

เรยีนให้เกดิทกัษะการเรยีนรูด้้านการอ่านและเขยีน

สื่อความ	 สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก		

ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ต่างๆ	 อย่างมีขั้นตอน	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุ

ตามวัตถุ	 ประสงค์ที่ตั้งไว้และได้รับการพิสูจน์

ทดสอบประสิทธิภาพแล้ว	 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	วินัยธรวิชัยดิษฐ์	(2555)		ได้ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที่ส่ง

เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา

ครุศาสตร์	สาขาสังคมศึกษา	ผลการวิจัยพบว่า		รูป

แบบการจดัการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้มชีือ่เรยีก

ว่า	EPCPAFE	Model	มอีงค์	ประกอบ	คอื	หลกัการ	

วตัถปุระสงค์	กระบวนการเรยีนการสอน	สาระความ

รู้และการปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้	 ระบบสังคม		

สิง่สนบัสนนุและหลกัการตอบสนอง	ซึง่มีกระบวนการ

เรียนการสอน	7	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นเร้าความสนใจ		

(Encouragement)	 2)	 ขั้นให้ความรู้และฝึกตอบ

สนอง	 (Presentation	and	Practice)	 3)	ขั้นสร้าง

ความคิดรวบยอด	(Conceptualization	of	Knowl-

edge)	4)	ขั้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	

(Proceeding	 of	 Characteristics	 Development)	

5)	 ขั้นประเมินความก้าวหน้า	 (Assessment	 of	

Growth	 Development)	 6)	 ขั้นส่งเสริมพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 (Fostering	 of	Higher	

Level	Characteristics	Development)	และ	7)	ขั้น

ประเมินผล	(Evaluation)		สอดคล้องกบั	จิระ		ดช่ีวย	

(2554)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง

ชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ผลการวิจัย	พบ

ว่า	1)	รปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎคีอนสต

รักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ

เสรมิสร้างมโนทัศน์ทางชวีวทิยาและความสามารถ

ในการสร้างองค์ความรู้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	4	มีชื่อว่า	RPCSE	Model	จากการตรวจสอบ

โดยผู้เชี่ยวชาญรูปแบบการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ	 รูป

แบบการสอนมี	 8	 องค์ประกอบ	 คือ	 หลักการ		

วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน		หลักการ

ตอบสนอง	ระบบสังคม		สิ่งสนับสนุน		สาระความรู้		

และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้	 กระบวนการเรียนการ

สอนม	ี5	ขัน้ตอน		ประกอบด้วย		ขัน้ตรวจสอบความ

รู้เดิม		(Reviewing		Knowledge)	ขั้นให้ความรู้และ

ทักษะพื้นฐาน	 (Providing	 Fundamental	 Knowl-

edge	and	Skill)	ขัน้สร้างมโนทศัน์และฝึกทกัษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (Constructing	 Concept		

and	 Critical	 Thinking)	 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	

(Sharing)	ขั้นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ	 (Enu-

meration)	สอดคล้องกบังานวิจยัของ	ธญัญพร		ชืน่

กลิ่น	 (2553)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการโค้ช

เพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรยีนรูข้องอาจารย์

พยาบาลทีส่่งเสรมิทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ

ของนกัศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราช

ชนก	กระทรวงสาธารณสุข	ผลการวิจัยพบว่า	การ

พัฒนารูปแบบการโค้ช	 ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	

ได้แก่	 1)	 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมิน

ความต้องการจำาเป็น	 2)	 การออกแบบและพัฒนา

รูปแบบการโค้ช	3)	การทดลองใช้รูปแบบ		และ	4)		

การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการ

ออกแบบและพัฒนารูแบบการโค้ช		ได้รูปแบบการ

โค้ช	PPCE		Model		ซึ่งประกอบ	ด้วยองค์ประกอบ	

3	ส่วน	คอื	องค์ประกอบเชงิหลักการและวตัถปุระสงค์	 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิง

เงื่อนไขการนำารูปแบบไปใช้มีกระบวนการดำาเนิน

การ	4	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	การเตรียมการ	(Pre-

paring)	ระยะที	่2		การวางแผนการโค้ช	(Planning)		

ระยะที	่3	การปฏบิตักิารโค้ช	(Coaching)	และระยะ
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ท่ี	4	การประเมินผลการโค้ช	(Evaluating)		สอดคล้อง

กบังานวจิยัของปรณฐั		กจิรุง่เรือ่ง	(2553)	ได้ศกึษา

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทาง

ศาสตร์การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถ

ในการคดิอย่างมวิีจารณญาณของนกัศกึษาวชิาชพี

ครู ผลการ	วจิยัพบว่า		รปูแบบการสอนโดยใช้กรณี

ศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาวิชาชีพครู		มีชื่อว่ารูปแบบการสอน	PC-

SSC	 Model	 มี	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 หลักการ		

วัตถุประสงค์	 กระบวนการเรียนการสอน	 และ

เงื่อนไขของการนำารูปแบบการสอนไปใช้กระบวน	

การเรียนการสอนมี	 5	 ขั้นตอน	ประกอบด้วย	 ขั้น

เตรยีมการเรยีนรู	้(Preparation)	ขัน้นำาสูก่รณศีกึษา	

(Case	 Presentation)	 ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข	

(Selection	of	Solutions)	ขั้นแบ่งปันประสบการณ์	

(Sharing	with	Groups)	และขั้นสืบสานความรู้ใหม่	

(Construction	for	New	Knowledge)	สอดคล้องกบั	

พิศมัย	ลาภมาก	(2558)	ได้วิจัย	เรื่อง	การพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์		ชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี	3		ผลการวจัิยพบว่า		รปูแบบการ

เรยีนการสอนเขียนเชงิสร้างสรรค์	ชัน้ประถมศึกษา

ปีที	่3		มี	7	องค์ประกอบ	คอื	1)	หลกัการและแนวคดิ

ของรูปแบบ	 2)	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 3)	

กระบวนการจัดการเรียนรู้	มี	5	ขั้นตอน	ดังนี้		3.1)	

ขั้นเตรียม	3.2)	ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน	3.3)	ขั้นสอน	

มีการเตรยีมเขยีน	การยกร่างข้อเขยีน		3.4)	ขัน้สรปุ

บทเรียน	และ	3.5)	ขั้นประเมินผลการทำางานกลุ่ม	

4)	บทบาทครู	5)	บทบาทนักเรียน	6)	บรรยากาศ

การเรียนรู ้และ	 7)	 การวัดและประเมินผล	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นฤมล	 	ภูสิงห์	 (2558)	

ได้ทำาวจิยัเรือ่ง	การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน

เพื่อส ่งเสริมความสามารถในการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	 ผลการ

วิจัยพบว่า	 1.	 รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์

ประกอบ	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	หลักการของรูป

แบบการเรียนการสอน	 2)	 เป้าหมายของรูปแบบ	 

3)	ขั้นตอนของรูปแบบซึ่งประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	

คือ	 3.1)	 ขั้นก่อนจัดประสบการณ์	 3.2)	 ขั้นจัด

ประสบการณ์		ประกอบ	ด้วยกิจกรรม	5	ขั้น	เรียก

ว่า	2DR2E	Model		3.2.1)		Defining		3.2.2)		Do-

ing	3.2.3)		Reflection	3.2.4)		Enlargement	3.2.5)		

Evaluation	และ	3.3)	ขัน้หลงัจดัประสบการณ์		และ	

4)		เงือ่นไขของการนำารปูแบบการสอนไปใช้		ได้แก่	

ระบบสังคม	ระบบสนบัสนนุ	และหลกัการตอบสนอง		

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวคิด	

ทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	 มีค่าความเหมาะ

สมในระดบัมาก	ผลการยกร่างองค์ประกอบข้ันตอน

กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบการเรยีนการ

สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	มค่ีาความเหมาะสมในระดบัมาก		และ

ความเหมาะสมของแผนการสอนมีค่าความเหมาะ

สมในระดับมาก	

	 3.	 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	พบว่า	รปู

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21	มีประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ		

83.53/83.72		ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด	80/80		

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนและ

ก่อนเรียนต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.05		และผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนตามรปู

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี	 21	 อยู่ในระดับมาก	 (  =	 4.43,	

S.D.=0.07)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีความ

พึงพอใจสูงที่สุด		คือ	ผู้เรียนทราบความสำาคัญและ

ประโยชน์ของการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 และผู้เรียนมี

โอกาสได้แสดงความคิดเห็นและแลก	 เปลี่ยนเรียน

รู้ในระหว่างเรียน	(  = 4.64,	S.D.=	0.49)	รองลง

มาคอืการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสริมทกัษะการเรยีน

รู ้ในศตวรรษที่	 21	 มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน	 (  =	4.58,	S.D.=0.50)	และ

กจิกรรมการเรยีนรู้สามารถพฒันาผูเ้รยีนให้มทีกัษะ

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่	21	(  =	4.56,	S.D.=0.50)	
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ตามลำาดบั	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งมาจากรปูแบบการสอน

ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้สอน

และผู้เรียน	กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน	เนื้อหามี

ความเหมาะสมกับผู้เรียน	 ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการ

ในการถ่ายทอดความรูท้ีผู่เ้รยีนมีความเข้าใจได้ง่าย		

ได้นำามาใช้ได้อย่างเหมาะสม	มีทักษะทางภาษาใน

การแลก	 เปลี่ยนข้อมูล	 และปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม	

มีความกระตือ	รือร้นในการเรียนรู้	รักการแสวงหา

ความรู	้ความเข้าใจกบัสาระเนือ้หาได้ชดัเจนถกูต้อง	

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	วนิยัธร		วชิยัดษิฐ์	(2555)		

ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่ม

วชิาภมิูศาสตร์ทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของนักศึกษาครุศาสตร์	สาขาสังคมศึกษา		ผลการ

วิจัยพบว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีค่า

ประสิทธภิาพเท่ากับ	83.60/80.90	ซ่ึงมปีระสทิธภิาพ

สูงกว ่าเกณฑ์ที่ตั้ งไว ้ 	 2)	 ผลการเรียนรู ้วิชา

ภูมิศาสตร์กายภาพของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูป

แบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร	์	

ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 โดยผลการเรียนรู้วิชา

ภูมิศาสตร์กายภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 3)		

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัศกึษาทีเ่รียนด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนกลุ ่มวิชาภูมิศาสตร	์	

ประเมินโดยอาจารย์ผู ้สอนและผู ้เรียนประเมิน

ตนเอง		ก่อนเรียนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		โดยคุณลักษณะอัน

พงึประสงค์ของนกัศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน		

4)		ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอนกลุ ่มวิชาภูมิศาสตร ์ที่ส ่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 	 นักศึกษามีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก		โดยเฉพาะบรรยากาศในการ

เรียนไม่ตึงเครียด	 ทำาให้นักศึกษาทราบผลการ

ประเมนิทนัท	ี	สอดคล้องกบังานวจิยัของจริะ		ดช่ีวย	

(2554)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง

ชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	พบว่า		ผลการ

ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน		RPCSE	พบ

ว่า	มโนทัศน์ทางชีววิทยาของนักเรียนกลุ่มทดลอง

สูงกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 ความ	 สามารถในการสร้างองค์ความรู้

ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมี

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั		.05	นกัเรียนเหน็ด้วยต่อ

กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน

การสอนในระดับมาก	 โดยเห็นด้วยมากที่สุดด้าน

กจิกรรมการเรยีนรู	้	รองลงมาคอืด้านบรรยากาศใน

การเรียนรู้		และประโยชน์ทีไ่ด้รบั	สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	ธัญญพร	ชื่นกลิ่น		(2553)		ได้ศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

จดัการเรยีนรูข้องอาจารย์พยาบาลทีส่่งเสรมิทกัษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	 	 กระทรวง

สาธารณสุข	 	ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบการโค้ชพี

พซีอีมีปีระสทิธภิาพเชงิประจกัษ์	ก่อนและหลงัการ

ทดลอง	 อาจารย์พยาบาลมีสมรรถนะการโค้ชแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 มี

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 นักศึกษา

พยาบาลมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05		

อาจารย์พยาบาลและผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการโค้ชพีพีซีอีในระดับมากท่ีสุด	 	 รวมท้ัง

นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจัดการ

เรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคีวาม

เหมาะสมในระดับมาก	 สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	 มาลินี	 ระถี	 (2557)	 	 ทำาการวิจัยเรื่อง	 	 การ

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเขยีนสือ่ความและ

เสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา		ผลการวิจัยพบว่า		นักเรียนที่เรียน

ด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนมคีะแนนทดสอบการ

เขยีนสือ่ความหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ์	80	อย่างมนียั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ	สุขุมาลย์	อนุเวช	(2557)	ทำาการวิจัยเรื่อง	การ

พฒันารปูแบบการสอนภาษาไทยเพ่ือส่งเสรมิความ

คิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 ผลการวิจัยพบว่า	 	 คะแนนความคิด

สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้รูป

แบบการสอนภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	แตกต่างกนัอย่างมีนยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	และสอด	คล้องกบังานวิจยัของธารทพิย์		ขวันา	

(2559)	

	 จากผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านและเขยีน

สือ่ความ	สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ใน

โรงเรียนบ้านกุดแคน	พบว่า	 รูปแบบการสอนอ่าน

และเขียนสื่ อความมีประสิทธิภาพ	 เท ่ า กับ	

84.03/84.78	 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 80/80		

นกัเรยีนมคีวามสามารถการอ่านและเขยีนสือ่ความ

ได้คะแนนทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และนักเรียน

มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการสอน

อ่านและเขียนส่ือความอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	ปรณฐั	กจิรุง่เรือ่ง	(2553)	ได้ศกึษา

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทาง

ศาสตร์การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสรมิความสามารถ

ในการคดิอย่างมวิีจารณญาณของนกัศกึษาวชิาชพี

ครู	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน	 PCSSC	

Model	พบว่า	นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงข้ึนกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้

ด้านการประเมินและตัดสินใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด		

นักศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิด

อย่างมีวิจารณญาณในระดบัสงู		ทัง้นีด้้านการรับฟัง

ความคิดเห็นข้อวิพากษ์	 วิจารณ์	 ความเชื่อและ

สมมติฐานในมุมมองท่ีแตกต่าง	 มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด

และนกัศกึษาวชิาชพีครมูคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ

การสอนทีพ่ฒันาขึน้โดยภาพรวมในระดบัมาก	ทัง้นี้

ด้านประโยชน์และความพงึพอใจทีไ่ด้	รบัมค่ีาเฉลีย่

สูงที่สุด	สอดคล้องกับพิสมัย		ลาภมาก	(2558)		ได้

วิจัย	 เรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

เขยีนเชงิสร้างสรรค์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3		ผลการ

วิจัยพบว่า	 รูปแบบการเรียนการสอนเขียนเชิง

สร้างสรรค์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพ	

เท่ากับ	 82.78	 /80.14	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำาหนด	นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์	 ชั้นประถม

ศกึษาปีที	่3	มค่ีาเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย	

และ	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์	โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบังานวิจยัของ	

นฤมล	ภูสิงห์	(2558)	ได้ทำาวิจัยเรื่อง	การพัฒนารูป

แบบการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถใน

การคดิอย่างมวีจิารณญาณสำาหรบันกัศกึษาวชิาชพี

ครู	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประสิทธิภาพรูปแบบการ

เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	

เท่ากบั	83.03/82.88	ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด	

ผลการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ง

เสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ		

ผู ้ เ รี ยนมี ค ว ามสามารถ ในการคิ ดอย ่ า งมี

วิจารณญาณโดยรวมและจำาแนกตามรายด้านและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ผู้เรียนกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 มีความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณและผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน

สงูกว่าผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุทีไ่ด้รับการสอนแบบปกติ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ผู้เรียนกลุ่ม

ทดลองท่ีได้รบัการจดัการเรยีนการสอนด้วยรปูแบบ

การเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี

ความ	สัมพันธ์กันในระดับสูง	(	r
xy
	=	.947)		ผู้เรียน
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กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่าง

มีวจิารณญาณมคีวามคดิเห็นด้านกจิกรรมการเรยีน

รู	้ด้านบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละด้านประโยชน์ท่ีได้

รับโดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก	

	 4.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่		21	มีผลการศึกษาดังนี้

	 	 1.	 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพัฒนารปู

แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รูใ้นศตวรรษที	่	21	ความคดิเห็นของผูต้อบแบบส่วน

ใหญ่		พบว่า		ควรนำาเสนอรปูแบบการเรยีนการสอน

ในรปูของตาราง		เชือ่มโยงทีม่า		นำาทฤษฎมีาอ้างองิ

ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน	 คำานึงถึงผลที่จะเกิดกับ

ผู้เรียนระบุกิจกรรมท่ีนำาไปสู่เป้าหมายท่ีกำาหนด		

เพิ่มเติมสื่อและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

	 	 2.	 แนวทางในการนำารปูแบบการเรยีน

การสอนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่		

21	ไปใช้		พบว่า	ควรมีการนำารูปแบบการเรียนการ

สอนที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่หรือขยายผลการใช้รูป

แบบการเรยีนการสอนโดยการบรูณาการและคำานงึ

ถึงบริบทที่แตกต่างกัน

	 	 3.	 แนวทางในการประเมินรูปแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่		21	พบว่า	การประเมินผล	ควรประเมิน

ตามสภาพจริง	 ตามจุดเน้นท่ีกำาหนดและกำาหนด

เกณฑ์ในการประเมินชัดเจน

ข้อเสนอแนะ 

	 จากผลการวจัิย	เร่ือง	การพัฒนารปูแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	21	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะในการน�ารูปแบบการ

เรียนการสอนไปใช้

 	 1.1	 สถาบันการศึกษา	 ควรให้ความ

สำาคญัและส่งเสริมเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอน

ทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	โดยการ

กำาหนดเป็นปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 หรือ

วัตถุประสงค์	รวมทั้งสอดแทรกในรายวิชาที่สอน

	 	 1.2	 การจัดการเรียนการสอนตามรูป

แบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้	มขีัน้ตอนทีเ่น้น

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในหลายขั้นตอน	 ผู้เรียน

ต้องมีความอดทนและความมานะ	 เพียรพยายาม

อย่างสูง	 เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิผล	 ผู้สอนควร

สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นบรรยากาศเชิง

บวก	ตลอดกระบวนการเรียนการสอน	เพื่อช่วยลด

ความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 1.3	 การจัดการเรียนการสอนตามรูป

แบบการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้	ผูส้อนเป็นบคุคล

สำาคญัทีจ่ะทำาให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูใ้นด้าน

ต่าง	ๆ 		ผูส้อนจงึควรเป็นอาจารย์ในสถาบนัผลติครู

ที่มีความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา	 ตลอดจนเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ

ที่สะท้อนคุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อ

ไป

  2.1	 ควรนำารูปแบบการเรียนการสอน

เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที	่21	ไปใช้

กับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ	

	 	 2.2	 ควรนำารูปแบบการเรียนการสอนนี้

ไปใช้พัฒนาความสามารถในด้านอื่นๆ	 	 หรือออก

แบบบูรณาการกับรูปแบบการเรียนการสอนอื่น

	 	 2.3	 ควรนำารูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21		ไป

ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนและนำาผลการศึกษา

มาเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 	 2.4	 ควรนำารูปแบบหรือวิธีการสอนที่

พฒันาทกัษะอืน่มาใช้กบันกัศกึษาครแูละนำาผลการ

ศึกษามาเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร
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