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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 12 
ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรสอน 
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 4 เกณฑ์และแนวคิดกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของครูในศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 5 แนวคิดในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของครู 
ตอนที่ 6 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
ตอนที่ 7 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสอน 
ความหมายของประสิทธิภาพการสอน 

ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนนั้น ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด ซ่ึง
รวมถึงพฤติกรรมที่สอนแสดงต่อผู้เรียน ในเรื่องกำรเรียนกำรสอนอันเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้กำร
เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ กำรสอนที่เรียกว่ำ ประสิทธิภำพกำรสอนได้มีนักกำรศึกษำทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศได้ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนพุทธศักรำช 2554 (2558) ได้ให้ควำมหมำยของ
“ประสิทธิภำพ” หมำยถึง ควำมสำมำรถที่ท ำให้เกิดผลในกำรงำน 

ปิยวรรณ ไกรนรำ (2549: 67) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพ” หมำยถึง กำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่และรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่หน่วยงำนก ำหนดโดยค ำนึงถึงเวลำ คุณค่ำและงบประมำณเพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่ำงสูงสุด 

ปริศนำ กล้ำหำญ (2559: 23) ได้ให้ควำมหำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้ และนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

สุรำงค์ โค้วตระกูล (2541: 13) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง กำร
สอนที่สำมำรถท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของนักเรียน 

นภำวรรณ ดิษฐประยูร (2559 : 7) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ ที่เหมำะสมและเอ้ือให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและปัญญำ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีครูก ำหนดไว้ 
มีกำรวัดกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 

ศิริญญำ ศรีประมวล (2549: 9) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำรสอนหรือด ำเนินกำรสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

ก ำพล ธนะนิมิตร (2550: 34) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน”  หมำยถึง 
ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมและเอ้ืออ ำนวยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
ตลอดจนพฤติกรรมต่ำงๆของครู อันจะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรสอนที่ตั้งไว้อย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ประโยชน์ คุปต์กำญจนกุล (2531 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 6) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ผลของกำรสอนที่ท ำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรสอนที่วำงไว้ 
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มัทนำ ปั้นม่วง (2536 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 20) ได้ให้ควำมหมำยของ  
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรในด้ำนร่ำงกำย สมอง อำรมณ์ และสังคม ตลอดจนสำมำรถท ำให้ผู้เรียน
ได้รับผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่หลักสูตรก ำหนดไว้ 

ลัดดำ จันทร์แสง (2537 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 20) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของครูในกำรวำงแผนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้กำรสอนนั้นส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของกำรสอนที่ตั้งไว้ 

รสพร ทองโรจน์ (2541 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 20) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ขบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของครูด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนประสบผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ที่วำงไว้ 

สุรำงค์ โค้วตระกูล (2541: 13) ได้ให้ควำมหมำยของ“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง กำร
สอนที่สำมำรถให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของนักเรียนทุกคน 

ปิยวรรณ ไกรนรำ (2549: 67)  )ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำรสอน หรือด ำเนินกำรสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

ทิพวรรณ สังขศิลำ (2553: 7) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตลอดจนลักษณะหรือพฤติกรรมต่ำงๆ ของครูอันส่งผลต่อ
นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดของนักเรียนแต่ละคน 

Doal (1978) ได้ให้ควำมหมำยของ“ประสิทธิภำพ” หมำยถึง เจตคติ ควำมเข้ำใจ ทักษะและ
พฤติกรรมของครูที่เอ้ืออ ำนวยต่อควำมเจริญงอกงำมของนักเรียนทั้งในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ 

Piper (1978: 236 อ้ำงถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554:45) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของครูที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ โดยพิจำรณำ
จำกจ ำนวนนักเรียนที่เกิดกำรเรียนรู้ว่ำมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงไร 

Good (1973) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง กำรใช้แผนกำรสอน
หรือวิธีกำรสอนซึ่งท ำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่ต้องกำร 

Drucker (1967 อ้ำงถึงใน รัชสุดำ บุตรดีศักดิ์, 2556: 61) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรใช้ทรัพยำกรในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
บรรลุจุดหมำยของกำรสอนได้ดี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรสอน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่ท ำให้นักเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอน มีผู้เสนอไว้หลำยแนวทำงด้วยกัน ดังจะขอยกมำกล่ำว

ดังนี้ 
Mitzel (ประโยชน์ คุปต์กำญจน. 2531 : 25 ; อ้ำงอิงมำจำก Mitzel. 1960 :1483-1484) 

ได้เสนอ 
1. ผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน (The End Product of Student Progress) 
2. บุคลิกลักษณะของครูขณะท ำงำน (The Characteristics a Teacher Brings withHim 

to Teaching Situation) 
3. พฤติกรรมของครู (a Teacher & Class Behavior) Kyriacor (ประโยชน์ คุปต์กำญจน. 

2531: 25; อ้ำงอิงมำจำก Kyriacor. 1960 : 1483-1550) ได้เสนอกำรสร้ำงกรอบควำมคิดในกำรวิจัย 
เรื่อง กำรสอนที่มีประสิทธิภำพโดยได้แสดงขอบข่ำย (Farmework) 

สุพินรักษ์ รัตนพิลำ (2540 : 9) ได้กล่ำวว่ำ กำรที่ครูมีคุณภำพและประสิทธิภำพได้นั้น ต้องมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในหลักสูตรกำรสอน ครูต้องมีควำม
เข้ำใจเรื่องพัฒนำกำรและลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้เรียน อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมมำเป็นแบบอย่ำงที่ดี
เรื่องควำมประพฤติ เนื่องจำกปัจจุบัน มีสำเหตุหลำยประกำรที่ท ำให้สังคมหรือชุมชนเสื่อมศรัทธำใน
วิชำชีพครู ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวและผู้ที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ได้ดีที่สุดได้แก่ ครู และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 

สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์ (2545 : 90-104) ได้ให้มโนทัศน์เก่ียวกับกำรประเมินกำรสอน สรุปได้
ดังนี้ 

มโนทัศน์ที่ 1 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรพิจำรณำว่ำผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมำยของ
กำรสอนเพียงใด ซึ่งเป็นกำรประเมินผลกำรสอนหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนั่นเองตำมมโนทัศน์นี้จะ
สนใจคุณภำพของผลผลิตว่ำเป็นไปตำมควำมคำดหวังหรือไม่ โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซ่ึง
ได้จำกข้อมูลที่มีอยู่ตำมปกติ คือ คะแนนสอบกลำงภำค คะแนนสอบสิ้นภำค รำยงำนประจ ำวิชำและ
หลักฐำนอื่น ๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ปกติแล้ว 
เป็นข้อมูลไร้แรงสะท้อนเรำสำมำรถน ำมำประเมินได้เลย 

มโนทัศน์ที่ 2 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรประเมินเพ่ือวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนเป็นส ำคัญ นักวิชำกำรบริ
สุทธ์ทำงด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำบำงท่ำน ยอมรับมโนทัศน์กำรประเมินตำมแนวนี้แต่
เพียงมโนทัศน์เดียว โดยถือว่ำวิธีกำรหรือกระบวนกำรดีเหมำะสมแล้วผลที่ดีย่อมตำมมำโดยไม่ต้อง
สงสัยกำรประเมินกำรสอนตำมแนวมโนทัศน์นี้จะเน้นพฤติกรรมกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนจะเน้น
กำรประเมินระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนก ำลังด ำเนินอยู่ และจะเน้นที่ให้ อำจำรย์เป็นผู้ท ำหน้ำที่
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ประเมินตนเองเป็นหลัก ประกอบกับควำมคิดเห็นของผู้เรียนในฐำนะของผู้รับบริกำรหรือมีเพ่ือน
อำจำรย์ที่รับผิดชอบกันไปสังเกตเพ่ือให้ค ำติชม 

มโนทัศน์ที่ 3 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรสอน
และผลกำรสอนไปพร้อมกัน กำรประเมินกำรสอนตำมแนวมโนทัศน์นี้เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร และพิจำรณำคุณงำมควำมดีของอำจำรย์ มโนทัศน์ที่สำมของกำรประเมินกำรสอนก็คือ กำร
รวมมโนทัศน์ที่หนึ่งและมโนทัศน์ที่สองนั่นเอง 

มโนทัศน์ที่ 4 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรหรือ
จัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่กว้ำงขวำงที่สุดของกำรประเมินกำรสอนโดยพิจำรณำว่ำกำร
เรียนกำรสอนเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอ่ืน และกำรด ำเนินกำรนี้จ ำเป็นต้อง
พิจำรณำถึงผลกระทบของกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอ่ืนและกำรด ำเนินกำรนี้
จ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงผลกระทบของกิจกรรมอ่ืน ข้อจ ำกัดต่ำงๆปัจจัยที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนตำมแนวมโนทัศน์นี้จึงเป็นกำรประเมินกำรสอนทั้งระบบโดยอำศัยแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
กระบวนกำรและผลผลิตมำพิจำรณำจำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำ กำรประเมินกำรสอนของครู คือ 
กระบวนกำรหรือระบบที่โรงเรียนได้จัดขึ้นมำเพ่ือตรวจสอบกำรสอนของครู โดยโรงเรียนต้องก ำหนด
วันเวลำที่จะประเมินสร้ำงเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล แล้วน ำผลกำรประเมินไป
พัฒนำกำรสอนของครูต่อไป หรืออีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวมโนทัศน์กำรประเมินผลกำรสอนจะได้ว่ำ 
กำรประเมินกำรสอน คือ กำรประเมินเพ่ือเน้นผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน หรือเน้นที่
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือเน้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนและกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของครูอีกนัยหนึ่ง กำรประเมินกำรสอน คือ กำรประเมินในภำพที่กว้ำงจะไปเน้นที่
ระบบของกำรประเมินที่ประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนกำร และผลผลิต เป็นต้น 

กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนได้หลำยลักษณะ แต่สิ่งที่เป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำร
ประเมินประสิทธิภำพกำรสอนคือ ควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนที่เกิดข้ึนตรงตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ
โดยนัยนี้แล้วประสิทธิภำพกำรสอนของครูจะต้องสำมำรถประเมินได้เพียงพฤติกรรมของผู้เรียนเท่ำนั้น
ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้สอน แต่ในควำมจริงนั้นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมำจำก
องค์ประกอบซึ่งไม่อยู่ในควำมควบคุมของครู คุณภำพของครูจะไม่ใช่กำรหมำยถึง เพียงลักษณะของ
ครูแต่ละคนแต่เป็นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของครูกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งผันแปร
ไปตำมสถำนกำรณ์ในกำรสอน ดังนั้นกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของครู จำกกำรวัดผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนจึงนับได้ว่ำเป็นควำมบกพร่องและเกิดปัญหำในกำรวัดมำกมำย Medley (ประโยชน์ คุปต์
กำญจนกุล. 2531: 47; อ้ำงอิงมำจำก Medley. 1982 : 192 -194) ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องและปัญหำ
ดังกล่ำวที่เก่ียวกับกำรใช้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นชี้ถึงประสิทธิภำพกำรสอนของเด็กในห้องเรียน 2 
ห้อง ซึ่งสอนโดยครูคนเดียวกันแล้วน ำมำเปรียบเทียบแล้ววัดประสิทธิภำพกำรสอนของครูคนเดียวใน 
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2 ห้องเรียน ปรำกฏว่ำ ผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนสัมพันธ์กันโดยเฉลี่ยประมำณ 0.03 Rosenshine และ 
Veanan (ประโยชน์ คุปต์กำญจนกุล.2531 : 47 ; อ้ำงอิงมำจำก Rosenshine. 1970 : Veanan. 
1974) สิ่งเหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำกำรพิจำรณำเพียงยึดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพียงล ำพังครูได้ถูกประเมิน
ว่ำ เป็นครูที่มีประสิทธิภำพที่ดีที่สุดระหว่ำงปีหนึ่ง อำจจะถูกประเมินว่ำเป็นครูที่มีประสิทธิภำพที่แย่
ที่สุดระหว่ำงปีต่อไปก็ได้ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี้เอง กำรวิจัยครั้งนี้จึงไม่เอำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียนเป็นตัวชี้ประสิทธิภำพกำรสอนของครู 

ในกำรวิจัยครั้งนี้จะวัดประสิทธิภำพกำรสอนของครู โดยอ้ำงกำรประเมินกำรสอนของครู ซ่ึง 
Medley (ประโยชน์ คุปต์กำญจนกุล. 2531: 47; อ้ำงอิงมำจำก Medley. 1982:192 -194) กล่ำวว่ำ 
กำรปฏิบัติงำนของครู จะคล้ำยคลึงกับประสิทธิภำพกำรสอนของครูในกรณีท่ีต่ำงกันก็เป็นผลกำร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะของครู และสถำนกำรณ์กำรสอนเช่นกัน กำรปฏิบัติกำรสอนของครูจึง
มักจะใช้เป็นพ้ืนฐำนที่เป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภำพกำรสอนของครู 

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ช่วยเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท ำงำน แก้ปัญหำ 

สื่อสำร และร่วมมือท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 อธิบำยทักษะ ได้แก่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม, ควำมยืดหยุ่นและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว, ควำมเป็นผู้น ำและทักษะกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมจ ำเป็นส ำหรับ
นักเรียน ทักษะเหล่ำนี้ท ำให้บำงคนโดดเด่นกว่ำคนอ่ืน กำรปรับควำมคิดเพียงเล็กน้อยอำจน ำ
ควำมก้ำวหน้ำครั้งใหญ่มำสู่ชีวิตและองค์กร กำรเต็มใจรับควำมเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกท ำให้เรำพร้อม
ที่จะเปิดรับควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ และรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่คำดฝันและไม่อำจหลีกเลี่ยงใน
ชีวิต ทักษะแบบใหม่ยังเป็นสิ่งที่แยกองค์กรหรือชำติที่ก้ำวหน้ำออกจำกกลุ่มท่ีล้ำหลัง และยังช่วยเสริม
ศักยภำพกำรแข่งขันในทุกด้ำน อำทิ ควำมแปลกใหม่ ควำมคล่องตัว และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมสำมำรถที่จะเปลี่ยนควำมคิดท่ีแตกต่ำงให้กลำยเป็นนวัตกรรมของสินค้ำ บริกำรและทำง
แก้ปัญหำ ควำมสำมำรถที่จะบรรลุควำมพยำยำมที่คุ้มค่ำเอำชนะอุปสรรค และเชื่อมควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรม (Kay, 2010 ) (อ้ำงถึงใน น้ ำทิพย์ องอำจวำณิชย์, 2556) 

ความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำได้มีผู้อธิบำยควำมหมำยของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 

 Partnership for 21st Century Skills (2006) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
ที่จ ำเป็นต่อนักเรียนส ำหรับกำรใช้ชีวิตในยุคของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน 
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ETS (2007) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ควำมสำมำรถในกำรสะสม และ\หรือเก็บ
ข้อมูลในกำรสร้ำงและจัดกำรข้อมูล, ประเมินคุณภำพ ควำมสัมพันธ์ และประโยชน์ของข้อมูลเพื่อให้
ข้อมูลที่ถูกต้องจำกกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ 

NCREL (2003) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่ำเป็นกำรบรรลุผลกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่ำน กำรรู้หนังสือในยุคเทคโนโลยี (digital-age literacy), กระบวนกำรคิดเชิงประดิษฐ์อย่ำง
สร้ำงสรรค์ (inventive thinking), กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล (effective communication) 
และกำรเพ่ิมผลิตผลระดับสูง (high productivity) 

Perreault (2004 cite in Mitchell et al. 2010) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ 
คุณภำพหรือคุณลักษณะบุคคลต่ำงจำกคนอ่ืนที่มีทักษะและประสบกำรณ์ที่คล้ำยกัน 

James และ James (2004 cite in Mitchell et al. 2010) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 หมำยถึง ควำมสำมำรถหรือควำมท้ำทำยที่แต่ละบุคคลสำมำรถน ำไปสู่กำรท ำงำนเป็นคุณลักษณะ 
ทำงอำชีพที่แต่ละบุคคลมี เชน่ ทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม, ทักษะกำรสื่อสำร (communication 
skills), ทักษะผู้น ำ (leadership skills), ทักษะบริกำรลูกค้ำ (customer service skills) และทักษะ 
แก้ปัญหำ (problem solving skills) 

Hunter (2011) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 หมำยถึง ทักษะควำมสำมำรถทำงอำชีพ 
หรือทักษะที่จ ำเป็นมี 6 ประเภท คือ ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ (numeracy), กำรสื่อสำร 
(communication), กำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking) และกำรแก้ปัญหำ (problem solving), 
ส่วนบุคคล (personal), ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (interpersonal), กำรจัดกำรข้อมูล 
(information management) เทคโนโลยีและระบบข้อมูล 

น้ ำทิพย์ องอำจวำณิช ได้ให้ควำมหมำยของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ คุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถของบุคคลที่ นอกเหนือจำกควำมรู้ในวิชำเรียน ที่จะท ำให้นักเรียนประสบควำมส ำเร็จใน
กำรท ำงำนและกำร ด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

หลำยองค์กรทั้งไทยและต่ำงประเทศพยำยำมรวบรวมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกำร 
ทบทวนเอกสำร (literature reviews) ดังนี้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีองค์กร หน่วยงำน และนักวิชำกำรได้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับทักษะแห่ง 

ศตวรรษท่ี 21 จึงมีกำรน ำเสนอลักษณะของทักษะที่แตกต่ำงกันไป ดังนี้ 
คู่มือฉบับพกพำ ปฏิรูปกำรศึกษำไทย รวมแนวคิดที่น ำมำจำกต่ำงประเทศ และทักษะแห่ง 

ศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวข้องและจ ำเป็นส ำหรับกำรเป็นพลเมืองของประเทศไทยในศตวรรษใหม่มี 
องค์ประกอบดังนี้ 
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1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) เป็นทักษะที่มีควำมจ ำเป็นมำกข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 
เนื่องด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่เจริญก้ำวหน้ำมำกในปัจจุบัน งำนจ ำนวนมำกถูกถ่ำยโอนไปให้ 
เครื่องจักร ดังนั้นแรงงำนระดับต่ ำซึ่งท ำงำนประจ้ำ (routine) จึงเป็นที่ต้องกำรน้อยลงเรื่อยๆ และท ำ
ให้ควำมต้องกำรแรงงำนโดยบริษัทอุตสำหกรรมขนำดใหญ่มีน้อยลง หนทำงเดียวที่ระบบเศรษฐกิจ 
โลกจะสำมำรถรองรับแรงงำนจ ำนวนมหำศำลเหล่ำนี้ได้ คือกำรเพิ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับ 
ประชำกรและเปลี่ยนประชำกรโลกให้เป็นผู้ประกอบกำร ซึ่งกล้ำคิดกล้ำท ำเริ่มต้นและริเริ่มสิ่งใหม่ 
และกำรจะส่งเสริมให้พลเมืองของประเทศเป็นผู้ประกอบกำรมำกข้ึนนั้น ขำดไม่ได้เลยที่จะต้องเพ่ิม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นทักษะเบื้องต้นให้กับประชำกร 

2. ควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical thinking) ควำมจริงแล้วทักษะนี้มิได้มีควำมส ำคัญ
เฉพำะ ในศตวรรษที่ 21 นี้เท่ำนั้น แต่ตลอดมำในประวัติศำสตร์โลกกำรคิดเชิงระบบเป็นทักษะที่มี
ควำม จ ำเป็นเสมอมำ ผู้ที่สำมำรถคิดเชิงระบบได้ดี สำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลและ
เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ และแก้ปัญหำ (problem solving) ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่ำงเหมำะสม จะมีควำม
ได้เปรียบ เหนือผู้อ่ืนที่ไม่มีทักษะนี้ อีกท้ังในโลกยุคข้อมูลข่ำวสำรล้นเกินในปัจจุบัน กำรคิดเชิงระบบ
ให้เป็นจึงยิ่งมีควำมจ ำเป็นมำกยิ่งข้ึน ผลลัพธ์ของกำรไม่สำมำรถคิดเชิงระบบได้อย่ำงเหมำะสม คือกำร
ที่ประชำกร ไม่สำมำรถประมวลข้อมูลและแนวคิดต่ำงๆ มำปะติดปะต่อเป็นเรื่องรำวที่ฟังดูมีเหตุผล
และน่ำเชื่อถือ ได้ รูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนคือ ควำมคิดเห็นต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะทำง
กำรเมือง 

3. กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน (Communication and collaboration) กำร
เรียนรู้ในโลกยุคสมัยใหม่เรียกร้องให้ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมำกข้ึน รวมทั้งในโลกแห่ง กำร
ท ำงำน กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนร่วมกับผู้อ่ืนก็เป็นทักษะที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ดังนั้นทักษะนี้จึง 
เป็นเครื่องมือหนึ่งเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส ำหรับโลกกำรท ำงำนจริง 

4. ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information literacy) ในปัจจุบันเรำ สำมำรถ
ค้นหำข้อมูลใดๆ ได้ง่ำยทำงโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกเสริมพลังด้วยกูเกิล (Google) ต่ำงจำกใน อดีตซึ่ง
กำรเรียนรู้หมำยถึงกำรจดจ้ำรำยละเอียดและข้อมูลต่ำงๆ ให้ได้ แต่ทักษะเหล่ำนั้นแทบจะไม่มี ควำม
จ ำเป็นอีกต่อไปในยุคปัจจุบัน เนื่องจำกเรำสำมำรถค้นหำข้อมูลแทบทุกชนิดได้บนโลก อินเทอร์เน็ต 
ค ำถำมจึงเปลี่ยนแปลงไปจำกว่ำ เรำจะ ท ำอย่ำงไรเพ่ือจะสำมำรถจดจ้ำข้อมูลต่ำงๆ ได้หมด กลำยเป็น
ท ำอย่ำงไรเรำถึงจะสำมำรถจัดกำรกับข้อมูลจ ำนวนมหำศำลที่หำได้ง่ำยบนโลกอินเทอร์เน็ต ได้อย่ำง
เหมำะสม ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง คัดกรอง คัดเลือกรวมทั้งสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำข้อมูลใด 
น่ำเชื่อถือ ไม่น่ำเชื่อถือ เป็นทักษะที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรอยู่ในโลกที่ข้อมูลข่ำวสำรล้น 
และรวดเร็วอย่ำงในปัจจุบัน 
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5. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรใช้สื่อ (Media literacy) ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่ออย่ำง 
เหมำะสมถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ไฟล์กำร 
น ำเสนอท่ัวไป เช่น power point ไปจนถึงกำรสื่อสำรในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่ำ เช่น กำรท ำสื่อวิดีโอ 
และกำรสร้ำงเว็บไซต์ คงไม่มีใครปฏิเสธว่ำสื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ้ำวันของเรำมำก ดังนั้น 
ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อและผลิตสื่ออย่ำงเหมำะสม จะมำหนุนเสริมให้กำรท ำงำนในโลกยุคใหม่นี้ 
แหลมคมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

6. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT literacy) เทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรใน 
ปัจจุบันพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว มีเครื่องมือด้ำนสำรสนเทศใหม่ๆ เกิดข้ึนมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น smart 
phone หรือ Tablet PC ไม่นับรวมว่ำคนส่วนใหญ่คงมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเป็นของตัวเอง รวมทั้ง 
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่นปัจจุบันในกรุงเทพ มี 
สัญญำณ 3G ในทุกพ้ืนที่ ดังนั้นกำรเรียนรู้เพื่อให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้ได้อย่ำงเหมำะสม จึง 
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นมำกขึ้นในปัจจุบัน 

7. กำรวำงแผนและตัดสินใจอนำคตให้ตัวเอง (Self-direction) ควำมจริงแล้วกำร วำงแผน
ชีวิตตัวเองควรจะเป็นทักษะของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย แต่ในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งอยู่ใน ยุคที่
เรียกว่ำ เสรีนิยมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทำงเศรษฐกิจ รัฐมีหน้ำที่น้อยลงในกำรดูแลประชำชนใน ด้ำน
ต่ำงๆ กำรตัดสินใจเลือกสถำนที่เรียนต่อ กำรตัดสินใจทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนทำงด้ำนสุขภำพ 
กำรวำงแผนส ำหรับกำรเกษียณ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเรียกร้องให้ปัจเจกบุคคลต้องตัดสินใจด้วย ตนเองทั้งสิ้น 
จึงมีควำมจ ำเป็นมำกขึ้นที่ทุกคนจะต้องสำมำรถฝึกฝนได้ด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอน ที่เหมำะสม
ในโรงเรียนซึ่งฝึกให้นักเรียนต้องตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ มำกขึ้น  

8. กำรตระหนักรู้ในควำมเป็นพลเมืองของโลก (World civic literacy) นอกจำกจะ 
ตระหนักรู้ตัวเองในฐำนะพลเมืองของชำติแล้ว กำรตระหนักรู้ตัวเองในฐำนะพลเมืองคนหนึ่งของโลกก็ 
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งก ำลังกลำยเป็น 
ปัญหำที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในโลกยุคปัจจุบัน พลเมืองแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรต้องรู้ว่ำกำรกระท ำของ 
ตนเองนั้นส่งผลกระทบต่อโลกและคนที่อยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโลกอย่ำงไร สิ่งที่ส ำคัญกว่ำคือกำรร่วมกัน
คิดว่ำทักษะเหล่ำนี้คืออะไร เด็กไทยและคนไทยยังขำดทักษะ อะไร และเรำจะท ำอย่ำงไรเพื่อเติมเต็ม
ช่องว่ำงเหล่ำนั้นให้ได้ (คู่มือฉบับพกพำ: ปฏิรูปกำรศึกษำไทย, 2554) 
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ภำพประกอบ 2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำกคู่มือฉบับพกพำ ปฏิรูปกำรศึกษำไทย (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 
5 ประกำร ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง และสังคม รวมทั้งกำรเจรจำ
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูล ข่ำวสำรด้วยหลัก
เหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้ วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดย ค ำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ ควำมรู้
หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรค ต่ำง ๆ ที่
เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ ควำมรู้มำ
ใช้ในกำรปูองกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึง ผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำร ต่ำงๆ ไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ้ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและ ควำม

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 

ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
 ควำมคิดเชิงระบบ 

กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 

ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนข้อมลูข่ำวสำร 

ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนกำรใช้สื่อ 

กำรวำงแผนและตดัสินใจอนำคตให้
ตัวเอง 

ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กำรตระหนักรู้ในควำมเป็นพลเมืองของ
ประเทศ กำรตระหนักรู้ในควำมเป็นพลเมืองของ
โลก 
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ขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สภำพแวดล้อม 
และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำน
ต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ใน ด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมี คุณธรรม 

ภำพประกอบ 3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 

 

 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในต่างประเทศ 
จำกหลำกหลำยแนวทำงขององค์กรที่พัฒนำกรอบควำมคิดส ำหรับสหัสวรรษใหม่ขึ้น ควำมไม่

ชัดเจนในลักษณะของทักษะแห่งศตวรรษใหม่อำจเป็นปัญหำ ดังเช่นที่กำรปฏิรูปกำรศึกษำจ ำนวนมำก
ต้องล้มเหลวเพรำะทุกคนใช้ศัพท์เดียวกัน แต่สื่อควำมหมำยแตกต่ำงกัน กรอบควำมคิดต่ำงๆ ส ำหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษใหม่มีอะไรที่เหมือนกัน และกรอบควำมคิดเหล่ำนี้ช่วยเติมเต็มแนวคิดเรื่องควำมรู้
ที่จ ำเป็นส ำหรับนักเรียนให้เป็นบุคลำกรและพลเมืองที่ประสบควำมส ำเร็จได้หรือไม่ (Dede, 2010) 
เริ่มต้นในปี 1996 the International Commission on Education for the 21st Century พัฒนำ 
4 หลักของสมรรถนะพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ  

1. เรียนรู้ที่จะท ำ (learning to do) 
2. สนับสนุนกำรเรียนรู้ (learning to know)  
3. เรียนรู้ที่จะเป็น (learning to be) 
4. เรียนรู้ที่จะอำศัยไปด้วยกัน (learning to live together) 

 

 

สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรยีน 

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
 
ควำมสำมำรถในกำรคดิ 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 

ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
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กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) 

กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ต้องยึดผลลัพธ์ทั้งในแง่ของควำมรู้ในวิชำแกนและทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่โรงเรียน สถำนที่ท ำงำนและชุมชนต่ำงเห็นคุณค่ำ นับเป็นควำมล้มเหลว
ระดับชำติที่นักเรียนส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมโดยขำดควำมสำมำรถหลักที่นำยจ้ำงและครู
ระดับอุดมศึกษำเห็นว่ำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในโลกของกำรท ำงำนและกำรศึกษำขั้นสูง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 คือเครื่องมือที่เรำต้องใช้เพ่ือปีนบันไดทำงเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำมควำมแข็งแกร่งในแบบเก่ำมี
ควำมหมำยเท่ำกับควำมเป็นเลิศในเนื้อหำเท่ำนั้น ซึ่งไม่เพียงพอในยุคที่ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ นักเรียนต้องมีทั้งควำมรู้ในเนื้อหำและทักษะที่จะประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยน
ควำมรู้เหล่ำนั้นให้เข้ำกับเป้ำหมำยที่ยังประโยชน์และสร้ำงสรรค์ รวมถึงเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตำมเนื้อหำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เรำพัฒนำกรอบควำมคิดนี้ร่วมกับองค์กรเกือบ 40 
องค์กรที่เป็นสมำชิก ซึ่งรวมถึงสมำคมกำรศึกษำแห่งชำติ (National Education Association) และ
สมำชิกของสมำคม อีก 3.2 ล้ำนคน น ำกรอบควำมคิดนี้ไปน ำเสนอแก่ผู้ก ำหนดนโยบำย นักกำรศึกษำ 
นักธุรกิจ องค์กรชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่งว่ำทักษะแห่งศตวรรษใหม่เป็น
สิ่งจ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จในปัจจุบัน พวกเขำเชื่อว่ำโรงเรียนควรสอนทักษะแห่งศตวรรษใหม่ เป็นควำม
เชื่อที่อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง ทั้งจำกควำมคำดหวังของที่ท ำงำน ข้อเรียกร้องของกำรเป็น
พลเมือง (Kay, 2010) 

ภำพประกอบ 4 กรอบแนวคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills Framework) 
(Partnership for 21st Century Skills, 2010) 
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ภำพประกอบ 5 กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยภำคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

หมายเหตุ. จำก “บทวิเครำะห์กำรศึกษำไทยในโลกศตวรรษท่ี 21”,โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ,2557,วิจัยทำงกำรศึกษำ,ปีที ่2(ฉบับที่ 4) 

Partnership for 21st Century Skills พัฒนำขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดย Ken Kay และ Diny 
Golder-Dardis และหุ้นส่วนระหว่ำง the United States Government และ several 
organizations (Partnership for 21st Century Skills, 2010) กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แสดงให้เห็นถึงกำรบูรณำกำรระหว่ำง 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 1) วิชำแกนและ
แนวคิดส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 (core subjects and 21st Century themes) 2) ทักษะแห่ง
ศตวรรษ ที่ 21 (21st Century skills) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, 
media and technology skills) และทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (life and career skills) และ 3) 
ระบบสนับสนุนกำรศึกษำของศตวรรษท่ี 21 (supporting systems) ซึ่งรำยละเอียด มีดังนี ้ 

1. วิชำแกน (core subject) เป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประสบควำมส ำเร็จของนักเรียนไว้ 
ดังนี้ ภำษำอังกฤษ (English) กำรอ่ำน หรือศิลปะกำรศึกษำ (reading or language arts), ภำษำ 
ส ำคัญของโลก (world languages), ศิลปะ (arts), คณิตศำสตร์ (mathematics), เศรษฐศำสตร์ 
(economics), วิทยำศำสตร์ (science), ภูมิศำสตร์ (geography), ประวัติศำสตร์ (history), กำร 
ปกครองและหน้ำที่พลเมือง (government and civics) (Kay, & Greenhill, 2011) 
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2. แนวคิดส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 คือ เนื้อหำในสำขำใหม่ๆ ที่ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในที่
ท ำงำนและ ชุมชนแต่ไม่ได้เน้นในโรงเรียนทุกวันนี้ ได้แก่ โรงเรียนต้องน ำเสนอควำมเข้ำใจของเนื้อหำ
วิชำกำรในระดับสูงโดยใส่เรื่องเหล่ำนี้เข้ำไปใน วิชำแกน (core subjects) คือ 1) ควำมตระหนักต่อ
โลก (global awareness) 2) กำรรู้ด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
(financial, economic, business and entrepreneurial literacy) 3) กำรรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมือง 
(civic literacy) 4) กำรรู้ด้ำนสุขภำพ (health literacy) และ 5) กำรรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(environmental literacy) 

2.1 ควำมตระหนักต่อโลก (global awareness) ควำมจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนที่
สำมำรถ เรียนรู้และท ำงำนร่วมกันที่มำจำกวัฒนธรรมที่หลำกหลำย ศำสนำที่แตกต่ำง ตัวแทนแต่ละ
บุคคล และ วิธีกำรด ำเนินชีวิตในกำรเคำรพซึ่งกันและกันเป็นแนวทำงท่ีนักเรียนใช้ประโยชน์ทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ในกำรเข้ำใจและเข้ำร่วมในโลก และสังคมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

2.2 กำรรู้ด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร (financial, 
economic, business and entrepreneurial literacy) ชุดของทักษะแต่ละบุคคลที่รู้ว่ำควรท ำ
อย่ำงไรให้ เหมำะสมในตัวเลือกทำงเศรษฐกิจ (economic), เข้ำใจบทบำทของเศรษฐกิจในสังคม, ใช้
ทักษะ ผู้ประกอบกำร (entrepreneurial skills) เสริมกำรผลิตและอำชีพ 

2.3 กำรรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมือง (civic literacy) ควำมจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนที่
สำมำรถเข้ำใจ และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพโดยทรำบข่ำวและเข้ำใจ
กระบวนกำร ของรัฐ, ใช้สิทธิและหน้ำที่ของพลเมืองทั่วไป ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก 
และเข้ำใจ ผลกระทบระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพ่ือกำรตัดสินใจในฐำนะพลเมือง 

2.4 กำรรู้ด้ำนสุขภำพ (health literacy) ควำมจ ำเป็นส ำหรับบุคคลที่เข้ำใจข้อมูล
พ้ืนฐำน และกำรบริกำร และใช้ข้อมูล บริกำรด้ำนสุขภำพ, เข้ำใจกำรปูองกันโรคและกำรวัด
สุขภำพจิตรวมทั้ง กำรควบคุมอำหำร, สำรอำหำร กำรออกก ำลังกำย ระวังอัตรำเสี่ยงและลด
ควำมเครียด, ใช้ข้อมูลให้ เป็นประโยชน์ กำรตัดสินเกี่ยวกับสุขภำพที่เหมำะสม, สร้ำงเป้ำหมำยและ
เฝ้ำระวังสุขภำพของบุคคล และครอบครัว และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขระดับชำติและนำนำชำติ
รวมทั้งดูแลควำมปลอดภัย 

2.5 กำรรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม (environmental literacy) เป็นกำรแสดงควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ ของสิ่งแวดล้อมและสถำนกำรณ์ และเงื่อนไขท่ีส่งผลโดยเฉพำะที่มีผลต่ออำกำศ, อุณหภูมิ
, พ้ืนดิน, อำหำร, พลังงำน, น ำ และระบบที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
(ecosystem), แสดงควำมรู้และควำมเข้ำใจของผลกระทบทำงสังคมต่อธรรมชำติของโลก (เช่น กำร 
เจริญเติบโตของประชำชน, กำรพัฒนำประชำกร, อัตรำกำรบริโภค เป็นต้น), ส ำรวจและวิเครำะห์ 
สิ่งแวดล้อมและให้ข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีแก้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในแต่ละบุคคลและส่วนรวม 
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กระท ำไปยังควำมท้ำทำยของสิ่งแวดล้อม เช่น กำรมีส่วนร่วมในกำรกระท ำทั่วโลก, กำรออกแบบวิธี 
แก้ กระตุ้นกำรกระท ำบนสิ่งแวดล้อม กำรเพ่ิมทักษะเป็นกำรจ ำแนกนักเรียนที่เตรียมส ำหรับชีวิตที่
ซับซ้อนและสิ่งแวดล้อมในกำร ท ำงำนในศตวรรษที่ 21 ที่จ ำเป็นเพื่อเตรียมนักเรียนส ำหรับอนำคต 
นอกจำกกำรเรียนรู้ทำงเนื้อหำ วิชำกำรแล้วนักเรียนจ ำเป็นต้องรู้จักวิธีเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รู้จักใช้สิ่งที่เรียนมำอย่ำงมี ประสิทธิผลและสร้ำงสรรค์ 

ทักษะแห่งศตวรรษ ที ่21 (21st Century skills) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะกำร
เรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
(information, media and technology skills) และทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (life and career 
skills) 

1. ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) คือ แสดงถึงกำร 
เตรียมนักเรียนให้มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน และด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แตกต่ำงจำกอดีต 
โดยเฉพำะจะต้องใช้ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรญำณ กำรสื่อสำร กำรร่วมมือในกำร 
ท ำงำน ส ำหรับกำรใช้ชีวิตที่ซับซ้อนเพ่ิมข้ึน และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนในโลกปัจจุบัน โดยทักษะที่ 
จ ำเป็นได้แก่ (Kay, & Greenhill, 2011) 

1.1 กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (creativity and innovation) กำรที่นักเรียนมีกำร
คิดอย่ำง สร้ำงสรรค ์สำมำรถท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเกิดนวัตกรรมที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ประกอบด้วย กำรคิดสร้ำงสรรค์ (think creatively) เป็นกำรใช้ควำมคิดท่ีอิสระในกำร 
ออกแบบเทคนิค, สร้ำงควำมคิดที่ใหม่และคุ้มค่ำ, วำงแผนอย่ำงละเอียด ปรับ วิเครำะห์และประเมิน 
ควำมคิดในกำรปรับปรุงและควำมพยำยำมในกำรสร้ำงสรรค์ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(work creatively with others) สร้ำงควำมคิดใหม่เกี่ยวกับกำรพัฒนำจัดกำร และติดต่อสื่อสำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ, เปิดและ ตอบสนองเทคนิคใหม่ๆ ที่หลำกหลำย น ำมำซึ่งพัฒนำกำรท ำงำน, 
แสดงควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ในงำนและเข้ำใจข้อจ้ำกัดโลกในควำมเป็นจริงสู่กำรรับรอง
ควำมคิดใหม่, เข้ำใจถึงควำมล้มเหลว เปิด โอกำสในกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมระยะยำว 

1.2 กำรใช้นวัตกรรม (implement innovations) คือกำรใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค ์
ในสิ่งที่เป็นจริงและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ไปยังขอบเขตนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น  

2. กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ (critical thinking and problem solving) 
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลที่ให้เหตุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ, สำมำรถถำมค ำถำมท่ีแหลมคมและ 
แก้ปัญหำได้, วิเครำะห์และประเมินทำงเลือกท่ีชัดเจนของทรรศนะ และสะท้อนกำรวิเครำะห์ในกำร 
ตัดสินและกระบวนกำร ประกอบด้วย ควำมมีเหตุมีผล (reason effectively) สำมำรถใช้เหตุผลที่
หลำกหลำย อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (use systems thinking) คือกำร
วิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์ของแต่ละส่วนต่ำงๆ ที่มีผลต่อภำพรวมและมีผลกระทบต่อกำรให้ผลลัพธ์หรือ 
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ผลิตผล ทั้งหมดในระบบที่ซับซ้อน กำรพิจำรณำและตัดสินใจ (make judgments and decisions) 
คือกำร วิเครำะห์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประเมินหลักฐำน กำรโต้เถียง อ้ำงสิทธิ และควำมเชื่อ, กำร 
วิเครำะห์และประเมินหลักของทรรศนะ จุดประสงค์, สังเครำะห์และเชื่อมโยงระหว่ำงข้อมูลและ 
หลักฐำน, กำรแปลข้อมูลและสรุปบนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ที่ดีที่สุด สะท้อนกำรวิเครำะห์จำก 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกระบวนกำร กำรแก้ปัญหำ (solve problems) คือ กำรแก้ปัญหำใหม่ๆ 
อย่ำงเป็นระบบ และ/หรือ โดยวิธีกำรใหม่ๆ ที่สร้ำงสรรค์, ระบุและถำมค ำถำม จุดประสงค์ท่ีชัดเจน
ของทรรศนะและ น ำไปสู่วิธีแก้ที่ดี 

3. กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ (communication and collaboration) ควำมสำมำรถของ 
แต่ละบุคคลที่สื่อสำรได้อย่ำงชัดเจน ใช้กำรพูด กำรเขียน และที่ไม่ใช้ภำษำ กำรท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย กำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน (communicate 
clearly) คือกำรคิดอย่ำงชัดเจน และมีประสิทธิภำพโดยกำรพูด เขียน และทักษะกำรสื่อสำรที่ไม่ใช้
ภำษำ ในควำมหลำกหลำยของรูปแบบและบริบท กำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรแปลควำมหมำย
รวมทั้งควำมรู้ ค่ำนิยม เจตคติ และเป้ำหมำย ใช้กำรสื่อสำรส ำหรับขอบเขตของวัตถุประสงค์ (เช่น 
รำยงำน, แนะน ำ , กระตุ้น และ ชักชวน) ใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เป็นประโยชน์โดยสำมำรถตัดสินว่ำจะ
ใช้แบบใด มีประสิทธิภำพในกำร สื่อสำร ในสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่ำงกัน (รวมถึงกำรพูดได้หลำยภำษำ) 
กำรร่วมมือกับผู้อ่ืน (collaborate with others) คือ กำรแสดง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเคำรพทีมที่แตกต่ำงกัน กำรด ำเนินกำรอย่ำง คล่องแคล่วและตั้งใจในกำรช่วย กำร
ประนีประนอมที่จ ำเป็นเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันและช่วยเหลือสมำชิกในทีม 

4. ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) คือ กำรแสดงควำมสำมำรถได้หลำกหลำย และมีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรญำณผ่ำนกำรใช้สื่อ และ 
เทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น กำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงอิสระ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในเครื่องมือ 
เทคโนโลยีและควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือ ประชำกรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถท่ีจะแสดงทักษะ 
โดยทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่ (Partnership for 21st Century Skills, 2009) 

4.1 กำรรู้สำรสนเทศ (information literacy) คือ ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก 
ประเมิน และ ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในข้อมูลที่จ ำเป็น กำรเข้ำถึงและประเมินสำรสนเทศ คือ กำร
เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงมี ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรประเมินกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรใช้และจัดกำร
สำรสนเทศ (use and manage Information) คือ กำร ใช้ข้อมูลอย่ำงถูกต้องและสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
ปัญหำ กำรจัดกำรกำรกระจำยของข้อมูลจำกหลำกหลำย แหล่ง กำรประยุกต์กำรเข้ำใจอย่ำงแท้จริง
ของคุณธรรมในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูล 

4.2 กำรรู้เท่ำทันสื่อ (media literacy) คือ ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรออกแบบ
อย่ำงมี ประสิทธิภำพและเสนอผลิตภัณฑ์สื่อ ซึ่งผู้เรียนต้องกำรทักษะในกำรประเมินกำรวิเครำะห์ 



26 
 

กำรผลิต เกี่ยวกับกำรสร้ำงสื่อ กำรวิเครำะห์สื่อ (analyze media) คือ เข้ำใจข้อควำมสื่อที่เป็น
โครงสร้ำง ว่ำท ำไมและอย่ำงไร และวัตถุประสงค์อะไร ตรวจสอบกำรอธิบำยควำมแตกต่ำงข้อควำม
อย่ำงไร , ประเมินค่ำและจุดประสงค์ ของทัศนคติในกำรรวมเข้ำและแยกออก, ควำมเชื่อและ
พฤติกรรมอิทธิพล สื่ออย่ำงไร กำรประยุกต์กำรเข้ำใจอย่ำงแท้จริงของคุณธรรมในกำรเข้ำถึงและกำร
ใช้สื่อ กำรใช้ผลผลิตจำกสื่อ (create media products) คือ กำรเข้ำใจและกำร ใช้ประโยชน์สื่อให้
เหมำะสมในกำรออกแบบเครื่องมือ, คุณลักษณะ และระเบียบแบบแผน กำรเข้ำใจ และกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิผลในกำรแสดงออกและกำรอธิบำยอย่ำงเหมำะสมที่สุดในควำม แตกต่ำง
ทำง สิ่งแวดล้อมหลำยวัฒนธรรม 

4.3 กำรรู้ด้ำนไอซีที (ICT) (Information, Communications and Technology 
Literacy) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ (apply technology effectively) คือ กำรใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย จัดกำร ประเมิน และติดต่อข้อมูล กำรใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล (เช่น 
คอมพิวเตอร์ GPS เป็นต้น), เครื่องมือสื่อสำร ทำงสังคมอย่ำงเหมำะสมในกำรเข้ำถึง จัดกำร รวบรวม 
ประเมินและออกแบบข้อมูลให้ประสบควำมส ำเร็จในเศรษฐกิจควำมรู้ กำร ประยุกต์กำรเข้ำใจอย่ำง
แท้จริงของคุณธรรมในกำรเข้ำถึงและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.4 ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (life and career skills) คือ ควำมสำมำรถในกำร 
ประเมิน ชี้น ำแนวทำงกำรด ำรงชีวิตที่ซับซ้อนและกำรท ำงำนในโลกที่มีกำรแข่งขันสูง ควำมสำมำรถ 
ของแต่ละบุคคลที่ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพกับทีมที่หลำกหลำย กำรเปิดใจยอมรับควำมคิดท่ี 
หลำกหลำย พบเป้ำหมำยจัดกำรโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รับผิดชอบส ำหรับผลที่เกิดขึ้น แสดง 
กำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและชีวิต 
ในวันนี้ต้องกำรมำกกว่ำทักษะในกำรคิดและควำมรู้ทำงเนื้อหำ ควำมสำมำรถในกำรน ำไปสู่ 
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและชีวิตที่ซับซ้อนในกำรแข่งขันทำงโลกต้องกำรนักเรียนที่เอำใจใส่ในกำร 
พัฒนำ อย่ำงเหมำะสม โดยทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่ 

1) ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (flexibility and adaptability) 
คือ ควำมสำมำรถในปรับบทบำทไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงได้ และให้ผลสะท้อนกลับอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย กำรปรับไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง(adapt to change) คือกำรปรับบทบำท (roles) ที่
หลำกหลำย ควำมรับผิดชอบงำน ตำรำงเวลำ และสิ่งแวดล้อม ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในควำม
คลุมเครือของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมยืดหยุ่น (be flexible) คือกำรให้ผลสะท้อนกลับ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรในเชิงบวกร่วมกับกำรชมเชย (praise), ควำมล้มเหลว 
(setbacks) และกำรวิจำรณ์ (criticism) ทำงบวก เข้ำใจ จัดกำร และทัศนคติที่หลำกหลำยให้สมดุล 

2) กำรริเริ่มและกำรชี้น ำตนเอง (initiative and self-direction) คือ ควำมสำมำรถ
ในกำร เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยกำรตั้งเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงอิสระ 
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ประกอบด้วย จัดกำรเป้ำหมำยและเวลำ (manage goals and time) คือกำรตั้งเป้ำหมำย กับเกณฑ์
ที่ประสบควำมส ำเร็จในสิ่งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง เป้ำหมำย ยุทธวิธีในระยะสั้นและยำวให้ สมดุล 
ใช้เวลำให้เป็นประโยชน์และภำระงำน (workload) อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำงำนอย่ำงอิสระ (work 
independently) คือควบคุม อธิบำย จัดกำรงำน อย่ำงสมบูรณ์โดยปรำศจำกควำมผิดพลำด ผู้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง (be self-directed learners) คือกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนของ ทักษะและหลักสูตรในกำร
ส ำรวจและขยำยกำรเรียนรู้และโอกำสในกำรได้ควำมช ำนำญ แสดงกำร ริเริ่มระดับทักษะขั้นสูงไปยัง
ระดับเชี่ยวชำญ 

3) ทักษะทำงสังคมและพหุวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) คือ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ดีกับผู้ร่วมงำน น ำเสนอควำมเชี่ยวชำญด้วยตนเอง เคำรพและยอมรับ 
ควำมแตกต่ำงทำงสังคมและวัฒนธรรม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (interact effectively with 
others) กำรรู้ควำม เหมำะสมในกำรฟังและกำรพูด กำรท ำตัวให้น่ำเคำรพ และมีมำรยำทงดงำม 
เคำรพวัฒนธรรมที่แตกต่ำง และท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รับฟังควำมคิดเห็น ค่ำนิยม ที่แตกต่ำง 
อิทธิพลควำมแตกต่ำงทำงสังคมและวัฒนธรรมในกำรออกแบบควำมคิดและกำรเพ่ิมทั้ง นวัตกรรม
และคุณภำพของงำน 

4) ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนและกำรท ำงำนอย่ำงมีผลิตภำพ (productivity 
and accountability) คือกำรจัดกำรและเผชิญเป้ำหมำย ควำมจ ำเป็นที่มำก่อน กำรจัดกำรเวลำ
ท ำงำน จัดกำรโครงกำร (manage projects) คือ กำรตั้งเป้ำหมำย เมื่อพบกับอุปสรรค (obstacles) 
และควำมกดดัน กำรวำงแผนและจัดกำรงำนให้ส ำเร็จไปสู่ผลลัพธ์ที่มุ่งหมำยผลิตผลลัพธ์ (produce 
results) แสดงควำมเกี่ยวข้องคุณลักษณะกับกำร ผลิตผลลัพธ์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนอย่ำงมีจริยธรรม, จัดกำรเวลำและ โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ, ท ำงำนได้หลำยรูปแบบ, 
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่ำเชื่อถือ มีควำม ตรงต่อเวลำ (punctual), กำรร่วมมืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพกับทีม, เคำรพและชมเชยทีม และสำมำรถ อธิบำยส ำหรับผลลัพธ์ได้ 

5) ภำวะควำมเป็นผู้น ำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and 
responsibility) ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลในกำรท ำงำนและกำรเอำใจใส่สังคม กระตุ้นผู้อื่น 
ประเมินจุดแข็งของ ผู้อื่นไปยังเป้ำหมำยที่บรรลุผล แนะน ำและเป็นผู้น ำผู้อ่ืน (guide and lead 
others) คือใช้ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรแก้ปัญหำ ในกำรแนะน ำผู้อ่ืนไปสู่เป้ำหมำย 
ใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งของ ผู้อื่นให้ประสบควำมส ำเร็จไปยังเป้ำหมำย กระตุ้นผู้อ่ืนไปถึงในสิ่งที่ดีท่ีสุด
ผ่ำนตัวอย่ำง แสดงให้เห็นถึง ควำมมีคุณธรรมและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ในกำรใช้อิทธิพลและ
อ ำนำจในทำงที่ถูก มีควำมรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน (be responsible to others) คือแสดงควำม 
รับผิดชอบกับสังคม 
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กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรท ำควบคู่ไปกับกำรประเมินวิชำแกนเพรำะกำร 
ประเมินที่แยกขำดกันจะบั่นทอนเป้ำหมำยในกำรหลอมรวมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้ำกับวิชำแกน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยกำรประเมินให้มีประสิทธิผล มีควำมยั่งยืน และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยลง 
แบบทดสอบมำตรฐำนเพียงอย่ำงเดียวใช้วัดทักษะและควำมรู้ที่เรียนได้ไม่กี่อย่ำง กำรประเมินต้อง 
ผสมผสำนให้สมดุลระหว่ำงแบบทดสอบมำตรฐำนที่มีคุณภำพ กับกำรประเมินในชั้นเรียนอย่ำงมี 
ประสิทธิผลจึงจะเกิดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังส ำหรับครูและนักเรียนในกำรเรียนรู้เนื้อหำและ ทักษะ 
ที่จ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จ 

ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงที่ครอบคลุมส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องกำรระบุทักษะที่ 

เฉพำะเจำะจง, ควำมรู้ทำงเนื้อหำ, ควำมเชี่ยวชำญและกำรรู้หนังสือ (expertise and literacies) 
ระบบในกำรสนับสนุนนวัตกรรมต้องออกแบบช่วยนักเรียนให้เชี่ยวชำญในควำมสำมำรถหลำยมิติ 
Partnership ระบ ุ5 ระบบสนับสนุนกำรวิเครำะห์ รับรองควำมเชี่ยวชำญนักเรียนของทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 คือ 

1. มำตรฐำนของศตวรรษท่ี 21 (21st century standards) 
2. กำรประเมินของ ศตวรรษที่ 21 (assessment of 21st century skills) 
3. หลักสูตรและกำรสอนของศตวรรษท่ี 21 (21st century curriculum and instruction) 
4. กำรพัฒนำทำงวิชำชีพของศตวรรษท่ี 21 (21st century professional development)  
5. สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 (21st century learning environments) 
กำรประเมินผลที่แท้จริงเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 กำรประเมินนี้ 

ต้องวัดผลลัพธ์ส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ วิชำแกน, เนื้อหำส ำหรับศตวรรษที่ 21, ทักษะกำรเรียนรู้และ 
กำรคิด, ควำมรู้พ้ืนฐำนไอซีที และทักษะชีวิต ดังนี้  

1. มำตรฐำนศตวรรษท่ี 21 (21st century standards) คือ กำรเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21, ควำมรู้เนื้อหำและควำมเชี่ยวชำญ, สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงเนื้อหำวิชำที่แตกต่ำงกันระหว่ำง 
สถำบันในศตวรรษที่ 21, ให้ควำมส ำคัญกำรเข้ำใจเชิงลึกมำกกว่ำควำมรู้ทั่วไป, นักเรียนกับข้อมูลโลก 
ที่เป็นจริงและควำมเชี่ยวชำญ และใช้มำตรกำรหลำกหลำยของกำรเรียนรู้ หรือมีกำรเรียนรู้อย่ำง 
หลำกหลำย 

2. กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (assessment of 21st century skills) คือ กำร 
ประเมินทักษะนักเรียนและควำมรู้คือสิ่งจ ำเป็นในกำรแนะน ำกำรเรียนรู้และให้ผลสะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียน ครู และพ่อแม่ นักเรียนควรท ำอย่ำงไรให้ประสบผลส ำเร็จตำมมำตรฐำน ประกอบด้วย 
สนับสนุนควำมสมดุลของกำรประเมินรวมทั้งกำรทดสอบมำตรฐำนคุณภำพอย่ำงสูง กับกำรประเมิน
ระหว่ำงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ควำมส ำคัญผลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติของ
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นักเรียนที่สอดแทรก ในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในชีวิตประจ ำวัน ต้องกำรควำมสมดุลของเทคโนโลยี, 
กำรประเมินระหว่ำงเรียนและสุดท้ำยโดยกำร วัดควำมเข้ำใจของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สำมำรถ
พัฒนำแฟ้มสะสมผลงำน (portfolios) ของกำรท ำงำนนักเรียนในกำรแสดง ควำมรอบรู้ของทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ไปยังนักกำรศึกษำและนำยจ้ำง สำมำรถพัฒนำแฟ้มสะสมผลงำน (portfolios) ของ
กำรวัดไปยังกำรประเมิน ประสิทธิภำพระบบกำรศึกษำในระดับที่สูงของสมรรถนะนักเรียนในทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

3. หลักสูตรและกำรสอนศตวรรษที่ 21 (21st century curriculum and instruction) คือ 
กำรสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งแยกกันในบริบทของสำระวิชำ (core subjects) และควำม 
แตกต่ำงกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำศตวรรษท่ี 21, เน้นโอกำสที่จัดให้ส ำหรับประยุกต์ทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 ข้ำมเนื้อหำและวิธีพ้ืนฐำนสมรรถนะไปยังกำรเรียนรู้, วิธีเรียนรู้นวัตกรรมในกำร 
รวบรวมกำรใช้ของเทคโนโลยี, วิธีกำรตรวจสอบและทักษะกำรคิดขั้นสูง และส่งเสริมกำรบูรณำกำร 
จำกแหล่งชุมชน หรือสังคมเพ่ือกำรเรียนรู้ 

4. กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st  century professional 
Development) นักเรียนจะไม่เชี่ยวชำญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยปรำศจำกกำรสนับสนุนของครู 
ผู้ฝึกและสนับสนุนในกำรสอน โอกำสกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญโดยเตรียมนักกำรศึกษำรวบรวม 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภำยในมำตรฐำนกำรเรียนรู้และกำรสอนในชั้นเรียน ประกอบด้วยเน้น
กำรบูรณำกำรทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่เครื่องมือ วิธีกำรสอนภำยใน กำร ปฏิบัติกำรแนะน ำ และ
ช่วยระบุกิจกรรมแทนที่ /กำรลดลงของควำมส ำคัญ ควำมสมดุล กำรแนะน ำโดยตรงกับวิธีกำรสอน
กำรปรับตัว ควำมเข้ำใจเชิงลึกของเนื้อหำวิชำ สำมำรถเพ่ิมกำรแก้ปัญหำ, กำรคิดวิเครำะห์ ส ำหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สังคมกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส ำหรับครูว่ำโมเดลเป็นชนิดของกำรเรียนรู้ใน 
ห้องเรียน สำมำรถส่งเสริมทักษะที่ดีที่สุดให้นักเรียนในกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนำ
ควำมสำมำรถของครูไปยังกำรระบุรูปแบบกำรเรียนรู้ลักษณะเฉพำะของ นักเรียน, สติปัญญำ, จุดแข็ง
และจุดอ่อน ช่วยครูพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย (เช่น กำรประเมินระหว่ำง 
เรียน) ไปยังนักเรียนที่แตกต่ำงและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำง
สนับสนุนกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องของกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ นักเรียนสนับสนุน
กำรแบ่งปันควำมรู้ระหว่ำงสังคมของนักปฏิบัติ, ใช้กำรเผชิญหน้ำ และ สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม รูปแบบ
กำรขยำยโมเดลควำมสำมำรถและกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ  

5. สิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (21st century learning environments) คือ 
ระบบกำรสนับสนุนที่จัดกำรเงื่อนไขในกำรเรียนรู้ของมนุษย์ที่ดีที่สุด ระบบนั้นท ำให้เหมำะกับควำม 
จ ำเป็นในกำรเรียนที่เฉพำะของทุกผู้เรียนและสนับสนุนควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ทำงบวกส ำหรับกำร 
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 คือช่องว่ำงทำงกำยภำพ 
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(Physical spaces) เครื่องมือและชุมชนกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนและท ำให้เป็นไปได้ของนักเรียน และ 
นักกำรศึกษำบรรลุชุดทักษะที่ต้องกำรศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจ ำนวนของปัจจัยส ำคัญ เช่น สิ่งแวดล้อม 
ทำงกำยภำพ โครงสร้ำงเทคโนโลย ีวัฒนธรรมโรงเรียนและสังคม ประกอบด้วย ออกแบบกำร
ปฏิบัติกำรเรียนรู้, สนับสนุนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพจะ สนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้
ของผลลัพธ์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สนับสนุนสังคมกำรเรียนรู้อย่ำงเชี่ยวชำญท ำให้นักกำรศึกษำ
สำมำรถร่วมมือ, แบ่งปันกำรปฏิบัติ และรวบรวมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภำยในกำรปฏิบัติใน
ห้องเรียน นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ตรงประเด็นในบริบทศตวรรษที่ 21 ในบริบทจริง เช่น ผ่ำน พ้ืนฐำน
โครงกำรหรือกำรประยุกต์งำนอื่นๆ กำรเข้ำถึงอย่ำงยุติธรรมไปยังเครื่องมือกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
เทคโนโลยีและ ทรัพยำกร เตรียมกำรออกแบบภำยในและสถำปัตยกรรมศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับกลุ่ม, 
ทีมและ กำรเรียนรู้แต่ละบุคคล สนับสนุนกำรขยำยตัวของชุมชนและนำนำชำติรวมทั้งกำรเรียนรู้ทั้ง
พบหน้ำและ ออนไลน์ (Online) 

กล่ำวโดยสรุป กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในเนื้อหำ สำมำรถ
เชื่อมโยงควำมรู้ในเนื้อหำมำกกว่ำ 1 สำขำได้ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม, ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี, ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน) โดยทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้
ต้องอำศัยระบบสนับสนุนกำรศึกษำ 

การเปรียบเทียบกรอบความคิดส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
กรอบควำมคิดของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่กล่ำวมำนั้นโดยทั่วไปมีควำมสอดคล้องกัน เช่น 

ประเภทแรก ทักษะย่อย “กำรแก้ไขปัญหำของระบบและโปรแกรมประยุกต์” ที่ ISTE เสนอสำมำรถ 
จัดอยู่ในกลุ่มควำมรู้พ้ืนฐำนไอซีทีภำยในกรอบควำมคิดของภำคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) ได้ด้วย ซึ่งก็ต้องใช้ทักษะพื้นฐำนที่เป็น “ควำมสำมำรถทำง 
เทคนิค: ควำมรู้พืน้ฐำนด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์โปรแกรม และองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิตอล” 
ที่สนับสนุนโดย ETS นอกจำกนี้กลุ่มควำมคิดอ่ืนๆ เน้นประเด็นที่ไม่ได้รับควำมส ำคัญเพียงพอในกรอบ
ควำมคิด ของภำคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(Partnership for 21st Century Skills) เช่น กรอบ
ควำมคิด ของ OECD เน้นที่ “นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยอิสระ” โดยจัดเป็นควำมสำมำรถหลัก ซึ่งตรง
ข้ำมกับ วัฒนธรรมในโรงเรียนไทยปัจจุบัน ในท ำนองเดียวกัน กรอบควำมคิดของ NCREL/Metiri เน้น
“ควำมกล้ำเสี่ยง (risk taking)” ของนักเรียน แต่คุณสมบัตินี้แทบไม่มีทำงได้รับกำรสนับสนุนจำกครู
ในไทย เว้นแต่จะตอกย้ ำเป็นพิเศษว่ำทักษะเหล่ำนี้ส ำคัญต่อกำรท ำงำนและกำรเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 (คู่มือฉบับพกพำ: ปฏิรูปกำรศึกษำไทย, 2554) 

กำรเน้นทักษะที่อำจถูกมองข้ำมเพรำะขัดแย้งกับวัฒนธรรมในห้องเรียนนั้นสะท้อนให้เห็น 
ควำมท้ำทำยอันใหญ่หลวงในกำรผลักดันกรอบควำมคิดของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้เข้ำไปอยู่วิถี 



31 
 

ปฏิบัติและนโยบำยกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักกำรศึกษำและแนวคิด 
ขององค์กรต่ำงๆ ที่แสดงถึงลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี  

จำกกำรศึกษำเอกสำร จะพบว่ำ องค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบทั้งหมด 16 องค์ประกอบ ซึ่งงำนวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพำะองค์ประกอบที่มีผู้ 
ศึกษำตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ท ำให้ได้องค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 11 องค์ประกอบ ซ่ึง 
เป็นองค์ประกอบตำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ Partnership for 21st  Century Skills ดังนี้  

 1) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  
 2) กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ  
 3) กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ  
 4) กำรรู้สำรสนเทศ  
 5) กำรรู้เท่ำทันสื่อ  
 6) กำรรู้ด้ำนไอซีที  
 7) ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว  
 8) กำรริเริ่มและกำรชี้น ำตนเอง  
 9) ทักษะทำงสังคมและพหุวัฒนธรรม  
 10) ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนและกำรท ำงำนอย่ำงมีผลิตภำพ  
 11) ภำวะควำมเป็นผู้น ำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
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ภำพประกอบ 5 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ Partnership for 21st Century Skills 

 

ดังนั้น สรุปได้ว่ำ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมำยถึง คุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคล
ที่นอกเหนือจำกควำมรู้ในวิชำเรียน ที่จะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนและ กำรด ำรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21   

ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  

ความหมายของทักษะการสอน 
อำภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 174-175) กล่ำวถึงลักษณะครูที่มีทักษะกำรสอน หมำยถึง ครูที่ม ี

ควำมช ำนำญในกำรสอน สำมำรถเนินกำรสอนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำร 
เรียนรู้ได้ดี ครูที่มีทักษะกำรสอนดีจะมีควำมกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สอนได้อย่ำงกระจ่ำง และมี 
กระบวนกำรในกำรสอนเป็นอย่ำงดี ทักษะกำรสอนที่ส ำคัญที่จะช่วยเสริมให้กำรสอนสัมฤทธิผล มี 6 
ทักษะได้แก่ 

ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

ทักษะชีวิตและกำร
ท ำงำน 

ทักษะด้ำน
สำรสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลย ี

กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ 

กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ 

ทักษะกำรเรยีนรู้
และกำรท ำงำน 

กำรรูส้ำรสนเทศ 

กำรรู้เท่ำทันสื่อ 

กำรรู้ด้ำนไอซีที 

ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัว 
กำรริเริ่มและกำรช้ีน ำตนเอง 

ทักษะทำงสังคมและพหุวัฒนธรรม 

ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนและ
กำรท ำงำนอย่ำงมีผลิตภำพ 

ภำวะควำมเป็นผู้น ำและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
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1. ทักษะกำรใช้ วำจำ กิริยำ ท่ำทำง เสริมบุคลิกภำพและสื่อควำมหมำย หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในวิธีกำรพูด น้ ำเสียง จังหวะ ประกอบกับกำรใช้กิริยำท่ำทำง ชวนให้สนใจสื่อควำม 
เข้ำใจได้กระจ่ำงชัดใจ แนบเนียน ไม่เคอะเขิน และเหมำะกับบุคลิกภำพของผู้เป็นครู  

2. ทักษะกำรใช้ค ำถำม หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมและในวิธีถำม เพ่ือให้
นักเรียน ตอบโดยใช้กำรสังเกต ควำมคิดเห็น เหตุผล และอ่ืนๆ ที่ใช้ควำมสำมำรถในระดับสูงกว่ำ
ควำมจำ ทั้ง ให้มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในระหว่ำงกันและกันอีกด้วย 

3. ทักษะกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเลือกสื่อกำรสอนให้ 
เหมำะสมกับข้ันตอนกำรสอน และสำมำรถใช้สื่อกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลักษณะวิธีที่ดีของกำร
ใช้ 

4. ทักษะกำรใช้กระดำนด ำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเลือกสื่อกำรสอนให้เหมำะสมกับ 
ขั้นตอนของกำรสอน และสำมำรถใช้สื่อกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลักษณะวิธีที่ดีของกำรใช้ 

5. ทักษะกำรอธิบำยและเล่ำเรื่อง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเปรียบเทียบ เล่ำ 
นิทำน เล่ำประวัติ หรือยกตัวอย่ำง โดยล ำดับเรื่องใช้ท่ำทำง น้ ำเสียง ในกำรอธิบำย หรือเล่ำเรื่องแต่ 
ละตอนได้อย่ำงเหมำะสม ชวนให้ติดตำมได้ตลอด 

6. ทักษะกำรเร้ำควำมสนใจ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำม 
กระตือรือร้นหรือพร้อมที่จะเรียนโดยกำรเปลี่ยนวิธีสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมไปในลักษณะต่ำงๆ เพ่ือ 
เร้ำควำมสนใจในแต่ละขั้นตอนของกำรสอน 

ทิศนำ แขมมณี (2556 : 386) กล่ำวว่ำ ทักษะกำรสอน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร 
ปฏิบัติกำรสอนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงช ำนำญซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
สอน ได้แก่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องทฤษฎี/หลักกำรสอน ระบบกำรสอน รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
วิธีสอน เทคนิคกำรสอน และลงมือปฏิบัติตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้นจนสำมำรถปฏิบัติได้ผลดีอย่ำง 
คล่องแคล่วช ำนำญ  

ดังนั้น สรุปได้ว่ำ ทักษะกำรสอน คือ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำร สอนอย่ำงช ำนำญ ซึ่งครู
ที่มีทักษะกำรสอนจะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอน ทั้งด้ำน ทฤษฎี กำรสอน เทคนิคและ
วิธีกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีหรือมีกำรพัฒนำ ในกำรเรียนมำกขึ้น 

ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
เมื่อเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ช่วงปี 2001-2013 มีนักกำรศึกษำและองค์กรกำรศึกษำได้เสนอ 

แนวคิดเก่ียวกับทักษะกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
Chris Kyriacou (2007:11) กล่ำวถึง ล ำดับของทักษะกำรสอนส ำคัญ (A list of essential 

teaching skills) ที่เก่ียวข้องกับทักษะกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
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1. กำรวำงแผนและเตรียมกำร (Planning and preparation) เป็นทักษะกำรเลือก 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังจำกบทเรียน เพ่ือท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนดี
ที่สุด 

2.กำรน ำเสนอบทเรียน (Lesson presentation) เป็นทักษะกำรเชื่อมโยงนักเรียนกับ 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เกิดผลส ำเร็จ โดยดูจำกคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของครู 

3.กำรจัดกำรบทเรียน (Lesson management) เป็นทักษะกำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้ในชั้นเรียน ในเรื่องควำมสนใจของนักเรียนต่อบทเรียน 

4.บรรยำกำศในชั้นเรียน (Classroom climate) เป็นทักษะกำรสร้ำงและรักษำทัศนคติเชิง 
บวกและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในบทเรียน 

5.กำรจัดระเบียบวินัย (Discipline) เป็นทักษะกำรรู้จักใช้ภำษำและกำรออกค ำสั่งของครูและ 
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่ดี 

6.กระบวนกำรประเมินนักเรียน (Assessing pupils’progress) เป็นทักษะในกระบวนกำร 
ประเมินผลนักเรียน ได้แก่ กำรประเมินผลแบบย่อย เช่น ครูมีเจตนำเพ่ือช่วยพัฒนำนักเรียน และกำร 
ประเมินผลแบบรวม เช่น เตรียมบันทึกผลเป้ำหมำย และกำรวำงวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 

7.กำรตอบสนองและกำรประเมินผล (Reflection and evaluation) เป็นทักษะกำรประเมิน 
กำรสอนของครูด้วยตนเอง จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ปัจจุบันเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรสอนในอนำคต  

Simmons Constance (2012) กล่ำวถึงทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 (Teacher Skills on 
21st Century) เป็นศตวรรษที่เข้ำถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ำย เป็นศตวรรษที่ต้องกำรมำกกว่ำกำร 
เข้ำใจทฤษฎีเบื้องต้นทำงกำรศึกษำ และกำรจัดชั้นเรียน ครูต้องท ำงำนร่วมมือกับผู้อ่ืนเพื่อนำ 
เทคโนโลยีใหม่เข้ำสู่ชั้นเรียน และเตรียมนักเรียนออกสู่โลกกว้ำง มี 7 ทักษะดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน (classroom management) เพ่ือกำรเรียนรู้ของนักเรียน ต้อง 
เป็นชั้นเรียนที่ให้ควำมรู้สึกปลอดภัย มีระเบียบกฎเกณฑ์ร่วมกัน  

2. กำรจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (making content relevant) กำรเรียนกำรสอน 
ในศตวรรษท่ี 21 ทำได้ยำกกว่ำศตวรรษท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกนักเรียนรับข้อมูลข่ำวสำรจำกหลำกหลำย 
แหล่ง ทั้งจำกโทรทัศน์ จำกคอมพิวเตอร์ หรือจำกเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ดังนั้น สิ่งที่ท้ำทำยครูใน 
ศตวรรษนี้ คือกำรจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวันของนักเรียน ท ำให้นักเรียนมีควำมผูกพัน 
กับกำรเรียนรู้ในโรงเรียน 

3.กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking) เป็นกำรคิดเพ่ือพัฒนำกรอบวิชำกำรให้ 
นักเรียนสำมำรถน ำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องวำงแผนบทเรียนและใช้ยุทธศำสตร์กำรสอนเพ่ือให้ 
นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดข้ันสูง (higher-order reasoning skills) เมื่อจบกำรศึกษำ นักเรียน
สำมำรถ นำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำของตนเองและสังคมได้ 
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4. เทคโนโลย ี(technology) ในแต่ละปี เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีวิวัฒนำกำรเกิดขึ้น
รวดเร็ว ครูจึงต้องตำมให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่เหล่ำนั้นเพื่อน ำไปใช้สร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน และ เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของตนเอง 

5. ควำมเป็นสำกล (globalization) เนื่องจำกเทคโนโลยีมีกำรพัฒน ำมำกขึ้น ท ำให้กำร 
แลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมเกิดขึ้นรวดเร็ว ครูจึงต้องมีทักษะพัฒนำให้นักเรียนเข้ำใจเรื่องของโลกเพ่ือ 
เป็นผู้น ำแห่งอนำคตท่ีมีคุณภำพ 

6. ควำมร่วมมือ (collaboration) เนื่องจำกกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ยังมีกำรทดสอบ 
มำตรฐำนและพันธะรับผิดชอบของครู (standardized tests and teacher accountability) โดย 
ครูต้องค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรศึกษำของรัฐเช่นเดิม แต่ในขณะเดียวกัน ครูควรเน้นหลักควำมร่วมมือ 
หรือหลักกำรท ำงำนเป็นทีมเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

7. กำรพัฒนำวิชำชีพ (professional development) ครูเป็นอำชีพที่หยุดเรียนรู้ไม่ได้ 
(teachers can never stop learning) ต้องเรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรสอน 
และกำรใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ เกำะติดกับสถำนกำรณ์ใหม่ รู้จักกำรพัฒนำวิชำชีพตนเองจำกกำรทำ 
วิจัย กำรสัมมนำ หรือกำรอบรม 

Jonh Perkins (2013 อ้ำงถึงใน น้ ำทิพย์ องอำจวำนิช, 2554) กล่ำวถึงทักษะของครูยุคใหม่
ว่ำ ทักษะบำงอย่ำงของครูสำมำรถ เรียนรู้ได้จำกกำรสอนในชั้นเรียน ขณะที่บำงอย่ำงต้องถูก
พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ส่วนบุคคล (personal experience) บำงอย่ำงอำจเกิดข้ึนเองตำม
ธรรมชำติ แต่อำจต้องใช้เวลำเพื่อให้มี สมรรถนะมำกข้ึน ซึ่งเป็นแนวทำงส ำคัญให้ครูมีทักษะ
เหมือนกับมีคลังอำวุธกำรสอนของตนเองได้ ดังนั้น จึงได้เสนอเรื่อง The 5 Biggest Skills Modern 
Teachers Needs มีลักษณะดังนี้ 

1. กำรเจรจำต่อรอง (Diplomacy) เมื่อครูสอนในชั้นเรียน ครูต้องรู้จักวิเครำะห์ อดทน 
ยืดหยุ่น และเชื่อมั่นในกำรตัดสินใจของตนเอง นอกจำกนั้น ครูต้องเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหำร เช่น เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ในชั้นเรียนที่ครูไม่สำมำรถควบคุมได้ 
ครูจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตให้กับนักเรียนอย่ำงไร หรือ ครูจะสำมำรถประสำนงำนกับผู้ปกครอง 
เพ่ือช่วยเหลือบุตรหลำนของเขำได้อย่ำงไร เป็นต้น 

2. ภำวะผู้น ำ (Leadership) ครูที่ดีควรเป็นผู้น่ำเชื่อถือและให้คำแนะนำได้ กำรอธิบำยให้กับ 
นักเรียนอำจต้องแสดงตัวอย่ำงเพ่ือให้เห็นคำตอบได้ ในส่วนกำรสื่อสำรและให้กำลังใจนักเรียนเพ่ือไป 
ให้ถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน สิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งครูและนักเรียน 

3. กำรจัดกำร (Organization) ครูควรทำแผนสำรองส ำหรับกำรท ำงำน รู้จักวิเครำะห์ 
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำเพ่ือน ำมำใช้ควบคุมและเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเลื่อนหรือยกเลิกงำนที่ 
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อำจมำจำกหลำยสำเหตุอันส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรสอน กำรเตรียมควำมพร้อมนี้สำมำรถน ำไปสู่ 
กำรจัดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

4. ทักษะกำรช่วยชีวิต (Life Saving Skills) ในบำงประเทศของโลก ครูต้องมีทักษะกำร 
ช่วยชีวิต เช่น ครูต้องมีกำรรับรองว่ำสำมำรถทำซีพีอำร์ (CPR) ได ้ซึ่งเป็นข้อบังคับในบำงสถำนกำรณ์ 
และอำจจะกลำยเป็นทักษะส ำคัญของครูในอนำคต 5.ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ (Ability to Learn) 
กระบวนกำรเรียนรู้ของครูไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อครูได้รับวุฒิกำรศึกษำ ทักษะที่เคยเรียนรู้มำจะยังคงอยู่ 
พร้อมกับกำรพบเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูล ใหม่ และมีควำมเข้ำใจในตัวผู้เรียนและกำรพัฒนำของนักเรียน
เช่นกัน 

ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของวิจารณ์ พานิช 3Rs+8Cs+2Ls  
3Rs ได้แก่ Reading (อ่ำนออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
7Cs ได้แก่ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

และทักษะในกำรแก้ปัญหำ) Creativity & innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) 
Cross-cultural understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) 
Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือกำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะ
ผู้น ำ) Communications, information & media literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และ
รู้เท่ำทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร) Career & learning skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้)  

2Ls ได้แก่ Learning Skills (ทักษะกำรเรียนรู้) และ Leadership (ภำวะผู้น ำ) 
ครูเองต้องเรียนรู้ 3R x 7C และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้เกษียณอำยุจำกกำรเป็นครู

ประจ ำกำรไปแล้ว เพรำะเป็นกำรเรียนรู้เพ่ือชีวิตของตนเอง ระหว่ำงเป็นครูประจ ำกำรก็เรียนรู้ส ำหรับ
เป็นครูเพื่อลูกศิษย์ และเพ่ือกำรด ำรงชีวิตของตนเอง ครูต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในกำรเป็นโค้ช 
และเป็น“คุณอ ำนวย” (facilitator) ในกำรเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ของศิษย์ 
ครูต้องเลิกเป็น “ผู้สอน” ผันตัวเองมำเป็นโค้ช หรือ “คุณอ ำนวย” ของกำรเรียนของศิษย์ที่ส่วนใหญ่
เรียนแบบ PBL นั่นหมำยถึงโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ต้องเลิกเน้นสอน หันมำเน้นเรียน ซึ่งต้องเน้นทั้ง
กำรเรียนของศิษย์และของครู ครูจะต้องปรับตัวมำกซึ่งเป็นเรื่องยำก จึงต้องมีตัวช่วย คือ 
Professional Learning Communities (PLC) ซึ่งก็คือ กำรรวมตัวกันของครูประจ ำกำรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำหน้ำที่ครูนั่นเอง ปัจจุบันมีมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) จัด 
PLC ไทย เรียกว่ำ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (ชร. คศ.) หรือในภำษำกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
managements หรอื KM) เรียกว่ำ CoP (Community of Practice) ของครูเพ่ือศิษย์ ชุมชนเรียนรู้
ครูเพ่ือศิษย์ (ชร. คศ.) คือ ตัวช่วยกำรเรียนรู้ของครู เพ่ือให้กำรปรับตัวของครู และกำรเปลี่ยนชุด
ควำมรู้และชุดทักษะของครูไม่เป็นเรื่องยำก แต่จะสนุกเสียด้วยซ้ ำ 
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นอกจำกนี้ท่ำนยังได้กล่ำวถึงทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ว่ำ ครูต้องไม่ใช่แค่มีใจ เอำใจใส่ศิษย์
เท่ำนั้น ยังต้องมีทักษะในกำร “จุดไฟ” ในใจศิษย์ ให้รักกำรเรียนรู้ ให้สนุกกับกำรเรียนรู้ หรือให้กำร
เรียนรู้สนุกและกระตุ้นให้อยำกเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมำก” คือ ใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็ก ครูต้องตอบได้ว่ำ ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพ่ือให้ศิษย์ได้เรียนสิ่ง
เหล่ำนั้น ครูต้องท ำอะไร ไม่ท ำอะไร ในสภำพเช่นนี้ ครูยิ่งมีควำมส ำคัญมำกข้ึน และท้ำทำยครูทุกคน
อย่ำงที่สุดที่จะไม่ท ำหน้ำที่ครูผิดทำงคือ ท ำให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือเรียนแบบขำดทักษะส ำคัญ กำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้ำวข้ำมสำระวิชำ” ไปสู่กำรเรียนรู้“ทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่ำครูต้องไม่สอน แต่
ต้องออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวก (facilitate) ในกำรเรียนรู้ ให้นักเรียน เรียนรู้จำก
กำรเรียนแบบลงมือท ำ แล้วกำรเรียนรู้ก็จะเกิดจำกภำยในใจและสมองของตนเอง กำรเรียนรู้แบบนี้
เรียกว่ำ PBL (Project-Based Learning) ครูในศตวรรษที่ 21ต้องเรียนรู้ทักษะในกำรออกแบบกำร
เรียนรู้แบบ PBL ให้เหมำะแก่วัยหรือพัฒนำกำรของศิษย์สำระวิชำก็มีควำมส ำคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส ำหรับกำรเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำ (content หรือ 
subject matter) ควรเป็นกำรเรียนจำกกำรค้นคว้ำเองของศิษย์ โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน ำ และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้ของตนเอง
ได้ทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพ่ือให้เป็น “ครูใน
ศตวรรษท่ี 21” ไม่ใช่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือศตวรรษท่ี 19 ที่เตรียมคนออกไปท ำงำนในสำยพำน
กำรผลิตในยุคอุตสำหกรรม กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท ำงำนที่ใช้
ควำมรู้ (knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่ำจะประกอบ
สัมมำชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท ำงำนที่ใช้ควำมรู้ แม้จะ
เป็นชำวนำหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท ำงำนที่ใช้ควำมรู้ ดังนั้น ทักษะ
ส ำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของกำรเรียนรู้ (learning skills) กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 
21 จ ำต้องเป็นเช่นนี้ก็เพรำะต้องเตรียมคนไปเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และ
คำดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในกำรเรียนรู้และปรับตัวครูจึงต้องพัฒนำตนเองให้มีทักษะของ
กำรเรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะในกำรท ำหน้ำที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เหมือน
กำรท ำหน้ำที่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือ 19 

ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของถนอมพร  เลาหจรัสแสง 8C–Teacher 
รศ.ดร.ถนอมพร เลำหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับครูไทยในอนำคต (C-Teacher) 

ไว้อย่ำงน่ำสนใจ 8 C ดังนี้ 
1. Content ได้แก่ กำรที่ผู้สอนจ ำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญเนื้อหำที่ตนรับผิดชอบในกำรสอน

นั่นเอง C ตัวแรกถือเป็นลักษณะที่จ ำเป็นมำกที่สุด และขำดไม่ได้ส ำหรับผู้สอน เพรำะถึงแม้ผู้สอนจะมี
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ทักษะอ่ืนๆ ทุกทักษะที่เหลือทั้งหมด แต่หำกขำดซึ่งควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำกำรสอนของตนเองแล้ว 
เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เรียนจะสำมำรถเรียนรู้จำกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกครูผู้สอนที่ไม่แน่นในเนื้อหำ 
หรือไม่เข้ำใจในสิ่งที่ตนพยำยำมถ่ำยทอดและส่งผ่ำนให้แก่ผู้เรียน 

2. Computer (ICT) Integration ได้แก่ ครูต้องมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นควำมสนใจ
ให้กับนักเรียน และหำกออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะช่วยส่งเสริม
ควำมรู้และทักษะที่ต้องกำรได้เป็นอย่ำงดีกระตุ้นควำมสนใจให้กับนักเรียน และหำกออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะช่วยส่งเสริมควำมรู้และทักษะที่ต้องกำรได้เป็นอย่ำงดี 

3. Constructionist ได้แก่ ครูผู้สอนต้องเข้ำใจแนวคิดที่ว่ำ ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้
ได้ด้วยตัวเองโดยเชื่อมโยงควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่ภำยในเข้ำกับกำรได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ดังนั้นครู
จงึควรน ำแนวคิดนี้ไปพัฒนำวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมรู้ที่คงทนและ
เกิดทักษะที่ต้องกำร 

4. Connectivity ได้แก่ ครูต้องสำมำรถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียน
กับครู ครูภำยในสถำนศึกษำเดียวกันหรือต่ำงสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำกับ
ชุมชน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะ
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรงกับนักเรียน 

5. Collaboration ได้แก่ ครูมีบทบำทในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลักษณะกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือระหว่ำงนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส ำคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. Communication ได้แก่ ครูต้องมีทักษะกำรสื่อสำร ทั้งกำรบรรยำย กำรยกตัวอย่ำง กำร
เลือกใช้สื่อและกำรน ำเสนอ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 

7. Creativity ได้แก่ ครูต้องออกแบบ สร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดสภำพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมำกกว่ำกำรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้หน้ำห้องเพียงอย่ำงเดียว 

8. Caring ได้แก่ ครตู้องมีมุทิตำจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงควำมรัก ควำมห่วงใยอย่ำง
จริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภำพกำรเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลำย 
ซึ่งเป็นสภำพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
 จำกกำรศึกษำ ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกแนวคิดของ รศ.ดร.ถนอมพร เลำหจรัสแสง มำกกว่ำ
แนวคิดของท่ำนอ่ืนๆ เนื่องจำกแนวคิดของท่ำนได้น ำเสนอในมุมมองของควำมเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งตรงกับประเด็นศึกษำของผู้วิจัยที่สนใจมองภำพรวมกำรสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 ว่ำต้องสอน
อย่ำงไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรสอนให้มำกท่ีสุด  
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 สรุปได้ว่ำ ทักษะกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร ควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอนตำมทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ควำมสำมำรถด้ำนกำร
สร้ำงเครือข่ำย ควำมสำมำรถด้ำนกำรให้และส่งเสริมควำมร่วมมือ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร 
ควำมสำมำรถด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมสำมำรถด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ผู้เรียน 

ตอนที่ 4 เกณฑ์และแนวคิดการประเมินการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 
ในกำรศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของครู ผู้วิจัยได้น ำเสนอเอกสำรที่

เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของครูในประเด็นเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครูของส ำนักงำนเลขำธิกำร
คุรุสภำ เกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของครูตำมแนวคิดของเบียร์เร็นส์ (Beerens) และกรอบแนวคิดของ 
Partnership for 21st Century Skills 

เกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบวิชำชีพครูตำมกรอบแนวคิดของคุรุสภำว่ำด้วย
มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ พ.ศ. 2548 ได้บัญญัติมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้
ประกอบวิชำชีพครู ไว้ในหมวด 2 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำน
วิชำชีพ พ.ศ. 2556 จ ำนวน 12 มำตรฐำน ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพครูต้องปฏิบัติงำนตำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครูอยู่เสมอ  
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  
3. มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียนให้เติบโตเต็มตำมศักยภำพ 
4. พัฒนำแผนกำรสอนให้สำมำรถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
5. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ  
6. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ โดยเน้นผลถำวรที่

เกิดแกผู่้เรียน 
7. รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีระบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน 
9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถำนศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
11. แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ 
12. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถำนกำรณ์ซ่ึงแต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดและ

ก ำหนดระดับคุณภำพไว้ดังนี้ (จีระ งอกศิลป์ และ จรัญ ชูชืน่: 2558) 
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แนวคิดการปฏิบัติงานของครูตามทฤษฎีของเบียร์เร็นส์ (Beerens) 

จำกแนวคิดงำนวิจัยของเบียร์เร็นส์ (Beerens: 2000) ทีไ่ด้ท ำกำรวิจัยในกำรประเมินคุณภำพ
กำรปฏิบัติกำรสอนของครูซึ่งท ำกำรประเมินกับครูผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบกำรณ์ในกำรสอนโดยมีกำร
ทดสอบเป็นระยะ ๆ และให้ครูรำยงำนตนเองใน 1 – 2 ปี และ ประเมินในปีที่ 3 เพ่ือดูในส่วนที่ต้อง
พัฒนำและปรับปรุงตำมเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เกณฑ์ดังกล่ำวมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นกำรสรุปควำมเข้ำใจ 2) 
ไม่ใช่เป็นกำรตรวจสอบพฤติกรรมกำรสอน 3) ไม่ใช่เป็นบันทึกควำมผิดในกำรให้ใบอนุญำตของ
รูปแบบกำรสอนที่เฉพำะ และ 4) สำมำรถใช้กับบริบทต่ำง ๆกันและสำมำรถแสดงได้ในแนวทำงท่ีต่ำง 
ๆ กัน (สำมำรถเปรียบเทียบได้หลำกหลำย) โดยเกณฑ์เหล่ำนี้มีข้อตกลงเบื้องต้น 6 ประกำร คือ 1) 
เป็นผลมำจำกกำรวิจัย 2) สะท้อนรูปแบบใหม่ ๆ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนที่มีหลักฐำนในวิธีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนกำรสอน 3) มุ่งเน้นในลักษณะของกำรสอน 4) เป็นกำรสร้ำงชุมชนของกำร
เรียนรู้ 5) แสดงบทบำทที่เหมำะสมในกำรตัดสินใจ และ 6) ยืนยันหรือวัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นมือ
อำชีพส ำหรับโครงสร้ำงของเกณฑ์ในกำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนดังกล่ำว เบียร์เร็นส์ (Beerens. 
2000 : 353-368) ได้รวมเอำผลกำรวิจัยเชิงประจักษ์ในกำรปฏิบัติกำรสอนรวบรวมไว้ในรูปแบบ
เอกสำรที่ง่ำยในกำรใช้ โดยรวมเอำหลักในกำรปฏิบัติกำรสอนที่เป็นมืออำชีพในกำรประเมิน 4 ด้ำน 
คือ 

1) ด้ำนกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน  
2) ด้ำนกำรจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน  
3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำสอน 
4) ด้ำนควำมรับผิดชอบในวิชำชีพ 
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ตำรำง 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติกำรสอนตำมแนวคิดของ 
เบียร์เร็นส์ Beerens (2000) 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ 
 1. ด้ำนกำรวำงแผน
และเตรียมกำรสอน 
(ปัจจัยน ำเข้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กำรแสดงควำมรู้ใน
เนื้อหำและวิชำชีพครู 
(ปัจจัยน ำเข้ำ) 

1.1.1 ควำมรู้ในเนื้อหำ 
1.1.2 ควำมสัมพันธ์พื้นฐำนที่ต้องมีควำมรู้ใน
เนื้อหำเก่ียวกับวิชำครู 

1.2 กำรแสดงควำมรู้
เกี่ยวกับตัว 
นักเรียน (ปัจจัยน ำเข้ำ) 

1.2.1 ควำมรู้ในเรื่องคุณลักษณะของกลุ่มอำยุ 
1.2.2 ควำมรู้ในวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้
ของนักเรียน 
1.2.3 ควำมรู้ในด้ำนทักษะและควำมรู้ของ
นักเรียน 
1.2.4 ควำมรู้ในควำมสนใจและมรดกทำง
วัฒนธรรมของนักเรียน 

 1.3 กำรก ำหนดเป้ำ 
หมำยในกำรสอน 
(ปัจจัยน ำเข้ำ) 

1.3.1 ควำมมีคุณค่ำ 
1.3.2 ควำมชัดเจน 
1.3.3 ควำมเหมำะสมกับนักเรียนที่มีควำม
แตกต่ำงกัน 

1.4 กำรแสดงควำมรู้
เกี่ยวกับแหล่ง 
เรียนรู้ต่ำง ๆ(ปัจจัยน ำเข้ำ) 
 

1.4.1 แหล่งเรียนรู้ส ำหรับกำรสอน 
1.4.2 แหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 

1.5 กำรออกแบบกำรสอน 
(ปัจจัยน ำเข้ำ)  

1.5.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.5.2 สื่อ/วัสดุและแหล่งกำรสอน 
1.5.3 กำรจัดกลุ่มผู้เรียน 
1.5.4 โครงสร้ำงของหน่วยกำรเรียนและ
บทเรียน 

1.6 กำรประเมินกำร
เรียนรู้ของนักเรียน (ปัจจัย
น ำเข้ำ) 

1.6.1 ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรสอน 
1.6.2 เกณฑ์มำตรฐำนประโยชน์ส ำหรับกำร
วำงแผนกำรสอน 

2. ด้ำนกำรจัด
สิ่งแวดล้อม 

2.1 กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อม
ในเรื่อง 

2.1.1ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน 
2.1.2ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน 
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ในห้องเรียน  
(กระบวนกำร+
ผลผลิต) 
 
 
 
 

ควำมเคำรพและกำรมี
สัมพันธภำพที่ดี(ผลผลิต) 

2.2.1 ควำมส ำคัญของเนื้อหำ 

2.2 กำรสร้ำงวัฒนธรรม 
ในกำรเรียนรู้  
(กระบวนกำร+ผลผลิต) 

2.2.2 นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำน 
2.2.3 ควำมคำดหวังในกำรเรียนรู้/ 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

2.3 กำรจัดระเบียบกำร
ปฏิบัติในห้องเรียน 
(กระบวนกำร+ผลผลิต) 

2.3.1 กำรจัดชั้นเรียน กำรแบ่งกลุ่มในกำร
สอน 
2.3.2 กำรจัดเรื่องกำรสื่อสำร 

2.4 กำรจัดกำรพฤติกรรม
ของ 
นักเรียน 
(กระบวนกำร+ผลผลิต) 

2.4.1 กำรจัดกำรเรื่องสื่อ/วัสดุและกำรใช้สื่อ 
2.4.2 กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ไม่ใช่กำรสอน 
2.4.3 กำรดูแลตรวจตรำในกำรอำสำสมัคร
และเทียบเคียงมืออำชีพ 

2.5 กำรจัดเตรียมเนื้อที่
ว่ำงทำงกำยภำพ 
(กระบวนกำร) 

2.5.1 ควำมคำดหวัง 
2.5.2 กำรติดตำมพฤติกรรมของนักเรียน 
2.5.3 กำรตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมำะสมของนักเรียน 
2.5.4 ควำมปลอดภัยและกำรเตรียมจัดเครื่อง
ตกแต่งควำมสำมำรถท่ีจะเข้ำไปเรียนรู้ 
และใช้แหล่งทำงกำยภำพได้ 

3. ด้ำนกำรจัด
กระบวน 
กำรเรียนรู้
(กระบวนกำร) 

3.1 กำรสื่อสำรที่ชัดเจน
และถูกต้อง (กระบวนกำร) 

3.1.1 ค ำแนะน ำและระเบียบกำรปฏิบัติ 
3.1.2 กำรใช้ภำษำพูดและภำษำเขียน 

3.2 กำรใช้ค ำถำมและ
เทคนิคในกำรอภิปรำย 
(กระบวนกำร) 

3.2.1 คุณภำพของค ำถำม 
3.2.2 เทคนิคกำรอภิปรำย 
3.2.3 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 

3.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ 3.3.1 กำรน ำเสนอตัวอย่ำงเนื้อหำ 
3.3.2 กิจกรรมและกำรมอบหมำยงำน 
3.3.3  กำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
3.3.4 สื่อ/วัสดุและแหล่งทำงกำรสอน 
3.3.5 โครงสร้ำงและกำรน ำฝึกหัด 
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3.4 กำรเตรียมข้อมูล
ป้อนกลับให้แก่นักเรียน 
(กระบวนกำร) 

3.4.1 คุณภำพ : ควำมถูกต้อง,หลักฐำน 
3.4.2 ถูกต้องเหมำะสมตำมเวลำ 

3.5 กำรแสดงควำม
ยืดหยุ่นและกำรตอบสนอง 
(กระบวนกำร) 

3.5.1 กำรปรับปรุงบทเรียน 
3.5.2 กำรตอบสนองต่อนักเรียน 
3.5.3 ควำมมุ่งม่ัน/ติดตำม 

4. ด้ำนควำม
รับผิดชอบใน 
วิชำชีพ (กระบวนกำร) 

4.1 กำรสะท้อนในกำร
สอน(กระบวนกำร) 

4.1.1 ควำมถูกต้องแม่นย ำ 
4.1.2 กำรใช้ประโยชน์กำรสอนในอนำคต 

4.2 กำรเก็บรักษำบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้อง
(กระบวนกำร) 

4.2.1 ควำมสมบูรณ์ในงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ของนักเรียน 
4.2.2 ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
4.2.3 กำรบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่กำรสอน 
 

4.3 กำรติดต่อกับ
ครอบครัว 
(กระบวนกำร) 

4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมทำงกำรสอน 
4.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคร 
4.3.3 กำรนัดหมำย/ประชุมกับครอบครัวเรื่อง 
โปรแกรมกำรสอน 

4.4 กำรสนับสนุนหรือมี
ส่วนช่วยเหลือโรงเรียน
และ 
ท้องถิ่น(กระบวนกำร) 

4.4.1 ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงำน 
4.4.2 กำรให้บริกำรแก่โรงเรียน 
4.4.3 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรของโรงเรียน
และท้องถิ่น 

4.5 กำรเผยแพร่และ
พัฒนำวิชำชีพ 
(กระบวนกำร) 

4.5.1 กำรเพ่ิมพูนในควำมรู้เนื้อหำและทักษะ
ในวิชำครู 
4.5.2 กำรให้บริกำรต่อวิชำชีพ 

4.6 กำรแสดงควำมเป็น 
มืออำชีพ(กระบวนกำร) 

4.6.1 กำรให้บริกำรแก่นักเรียน 
4.6.2 กำรเป็นผู้สนับสนุน 
4.6.3 กำรท ำกำรตัดสินใจ 
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ดังนั้นสรุปได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 หมำยถึง มีควำมสำมำรถกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ 1) ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร 
2) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี   3) ควำมสำมำรถในกำรสอนตำมทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม            
4) กำรสร้ำงเครือข่ำย 5) ควำมร่วมมือ 6) กำรสื่อสำร 7) ควำมคิดสร้ำงสรรค์  และ 8) กำรดูแลเอำใจ
ใส่ผู้เรียน 

ตอนที่ 5 แนวคิดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู 
กำรประเมินครู มีผู้กล่ำวถึงกำรประเมินครูไว้ดังนี้ 
ไอรำเชี่ยนและคณะ (ดลนภำ กลำงมณี, 2552) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของ

กำรประเมินครูดังนี้ 
1. เพ่ือกำรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมระบบ ต่ ำ – สูง ในกำรปฏิรูปทำงกำรศึกษำ 
3. เพ่ือกระตุ้นและจัดเตรียมยุทธวิธีเพ่ือสะท้อนในกำรสอนส ำหรับครูเพื่อสร้ำงข้อมูลและ

ควำมเข้ำใจที่ลึกในกำรปฏิบัติของครู 
4. เพ่ือสะท้อนควำมเข้ำใจใหม่จำกกำรเรียนรู้แต่ละคนได้เพียงใดส ำหรับวัตถุประสงค์ขั้น

พ้ืนฐำนของกำรประเมินครู (basic purpose of teacher assessment) ไอรำเชี่ยนและคณะ ได้
เสนอไว้ ดังนี้ 

4.1 กำรเตรียมครูก่อนประจ ำกำร 
4.2 ออกใบอนุญำตและรับรอง 
4.3 กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติของครู 
4.4 ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

กำรประเมินมีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญโดยทั่วไปนั้น มี 2 ประกำร คือ กำรประเมินเพ่ือกำรตัดสิน
คุณค่ำและกำรประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือหำข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสิน โดยวิธีกำรประเมินที่มีกำร
ประเมินอำจแตกต่ำงกันจ ำแนกได้ชัดเจน คือ กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ (formative Evaluation) 
และกำรประเมินผลสรุป (summative evaluation) ตำมแนวคิดของ สคลีเวน   (สุวิมล ว่องวำณิช. 
2538: 8; อ้ำงอิงมำจำก Scriven. 1979) และแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดของกำรประเมิน
กระบวนกำร (process evaluation) และกำรประเมินผลผลิต (product evaluation) นอกจำกนั้น
ในกำรประเมินตำมแนวคิดของมำร์แช ร(์Marshall.1997 : 58) ได้กล่ำวไว้ว่ำเป็นกระบวนกำร
พัฒนำกำร โดยมีจุดมุ่งหมำยหลัก 2ประกำร คือ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติที่มีคุณภำพต่ ำ และกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติจำกแนวคิดดังกล่ำว พบว่ำ สิ่งที่นักประเมินมีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ กำร
ประเมินจะไม่มีประโยชน์เลยหำกไม่ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำ
สิ่งที่ถูกประเมินให้ดีขึ้น 
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ตอนที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 กำรสร้ำงและพัฒนำแบบวัดต่ำงๆ อำจแตกต่ำงตำมประเภทของแบบวัดนั้นๆ ส่วนใหญ่ 
นักวิจัยจะเป็นผู้ด ำเนินกำรสร้ำงเองเกือบทุกขั้นตอน โดยมีกระบวนกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสร้ำงที่ 
เป็นระบบ อำจแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยตำมแบบวัดประเภทต่ำงๆ พอสรุปขั้นตอนส ำคัญได้ ดังนี้ (ศิริ
ชัย กำญจนวำสี, 2552; อรพินทร์ ชูชม, 2545) เริ่มแรกก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรวัด ก ำหนด 
ขอบเขตและองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องกำรวัด น ำมำก ำหนดเป็นนิยำมเชิงปฏิบัติกำร (operational 
definition) จำกนั้นเตรียมตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยละเอียดเพ่ือคัดเลือกหรือก ำหนดสัดส่วนของ 
ตัวแทนของสิ่งที่ต้องกำรวัด จำกนั้นร่ำงข้อค ำถำมและทบทวน แล้วน ำไปตรวจสอบควำมตรงเชิง 
เนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญ จึงน ำไปทดลองใช้เบื้องต้น หลังจำกนั้นด ำเนินกำรประกอบเป็นแบบวัดและ 
เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจริงเพ่ือตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ วิเครำะห์และรำยงำนผลกำรวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด 
ส ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดมีหัวข้อกำรน ำเสนอ 3 หัวข้อ  
1. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมตรง  
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมเที่ยง 
3. กำรวิเครำะห์ตำมทฤษฏีกำรตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมำกกว่ำ 2 ค่ำ 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมตรง 

ควำมตรง (validity) หมำยถึง ควำมถูกต้องแม่นย ำของเครื่องมือในกำรวัดสิ่งที่ต้องกำรวัด (ศิ
ริชัย กำญจนวำสี, 2554) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

1.1 ควำมตรงตำมเนื้อหำ (content validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดกลุ่มตัวอย่ำง
เนื้อเรื่อง วัดได้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของมวลเนื้อเรื่องหรือประสบกำรณ์ที่มุ่งวัด มีวิธีกำร
ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ ได้แก่ 1) ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเหมำะสมของนิยำมและ
ขอบเขตมวลเนื้อหำหรือประสบกำรณ์ท่ีมุ่งวัด 2) ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่ำงเนื้อเรื่องหรือพฤติกรรมที่
น ำมำใช้วัดในเครื่องมือว่ำมีควำมครอบคลุมเนื้อเรื่องหรือประสบกำรณ์ทั้งหมดหรือไม่ เพียงใด และ 3) 
เปรียบเทียบสัดส่วนกับข้อค ำถำมว่ำมีควำมสอดคล้องกับ น ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละลักษณะเนื้อ
เรื่องท่ีมุ่งวัดมำกน้อยเพียงใด 

1.2 ควำมตรงตำมเกณฑ์ (criterion-related validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถของแบบวัดที่
สำมำรถวัดคุณลักษณะของสิ่งนั้นได้ตรงตำมสมรรถนะของสิ่งนั้นในสภำพปัจจุบัน (concurrent 
validity) มีวิธีกำรตรวจสอบได้แก่ กำรค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้จำก
เครื่องมือกับคะแนนที่วัดได้จำกเครื่องมือมำตรฐำน ซึ่งสำมำรถวัดได้ในสภำพปัจจุบัน หรือวัดลักษณะ
ที่สนใจได้ตรงตำมสมรรถนะของสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นในอนำคต มีวิธีกำรตรวจสอบได้แก่ กำรค ำนวณค่ำ
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้จำกเครื่องมือกับคะแนนที่วัดได้จำกเครื่องมือมำตรฐำน 
ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเวลำต่อมำหรือในอนำคต 

1.3 ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (construct validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดได้ตรง
ตำมลักษณะที่มุ่งวัดโดยผลกำรวัดมีควำมสอดคล้องกับโครงสร้ำงและควำมหมำยทำงทฤษฎีของ
ลักษณะที่มุ่งวัด มีวิธีกำรตรวจสอบควำมตรงตำมโครงสร้ำงโดยกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำร
วัดที่ได้จำกเครื่องมือกับโครงสร้ำงโดยอำศัยกำรสนับสนุนจำกวิธีวิเครำะห์ต่ำงๆ ดังนี้ 1) ตรวจสอบ
สหสัมพันธ์กับเครื่องมือมำตรฐำนอ่ืนที่มีโครงสร้ำงเหมือนกัน 2) วิธีกำรตัดสินโดยผู้เชี่ยวชำญหรือกำร
ตรวจเชิงตรรกะ 3) เปรียบเทียบคะแนนระหว่ำงกลุ่มที่ทรำบผลแล้วหรือกลุ่มรู้ชัด (know group) 4) 
วิธีเปรียบเทียบกับคะแนนจำกกำรทดลอง 5) วิธีกำรวัดด้วยทฤษฎีกำรสรุปอ้ำงอิงควำมน่ำเชื่อถือของ
ผลกำรวัด 6) วิธีวิเครำะห์เมตริกซ์พหุลักษณะพหุวิธี (multitrait- multimethod: MTMM) และ 7) 
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ โดยในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กำรตรวจสอบควำมตรงด้วยวิธีกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอวิธีกำรตรวจสอบควำมตรงด้วยวิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบดังนี้ 
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมเที่ยง  

2.1 ควำมเที่ยง หมำยถึง อัตรำส่วนระหว่ำงควำมแปรปรวนของคะแนนจริงกับควำม
แปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้ หรือเป็นค่ำก ำลังสองของสหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนจริงกับคะแนน
ที่สังเกตได้และนิยำมควำมเที่ยงโดยทั่วไป หมำยถึง ควำมคงเส้นคงวำหรือควำมคงที่ของผลกำรวัดที่
ได้จำกกำรวัดซ้ ำ (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2552) ควำมเที่ยงจ ำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
  2.1.1 ควำมเที่ยงแบบควำมคงที่ เป็นกำรหำควำมคงเส้นคงวำของคะแนนจำกกำร
วัดในช่วงเวลำที่ต่ำงกันโดยวิธีสอบซ้ ำด้วยแบบสอบเดิม (test – retest method) โดยกำรค ำนวณค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้จำกคนกลุ่มเดียวกันด้วยเครื่องมือเดียวกันโดยท้ำกำรวัด
ซ้ ำสองครั้งในเวลำที่ต่ำงกัน 

2.1.2 ควำมเที่ยงแบบควำมสมมูล เป็นกำรหำควำมสอดคล้องของคะแนนจำกกำร
วัดในช่วงเวลำเดียวกันโดยใชแ้บบสอบที่สมมูลกัน (equivalent forms method) โดยกำรค ำนวณค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้ในเวลำเดียวกันจำกกลุ่มคนเดียวกันโดยใช้เครื่องมือ 2
ฉบับที่ทัดเทียมกัน 

2.1.3 ควำมเที่ยงแบบควำมคงที่และสมมูล เป็นกำรหำควำมสอดคล้องของคะแนน
จำกกำรวัดในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน โดยวิธีสอบซ้ ำด้วยแบบสอบที่สมมูลกัน (test – retest 
withequivalent) โดยค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้ในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน
จำกกลุ่มคนเดียวกันโดยใช้เครื่องมือ 2 ฉบับที่ทัดเทียมกัน 

2.1.4 ควำมเที่ยงแบบควำมสอดคล้องภำยใน เป็นวิธีกำรหำควำมสอดคล้องกัน
ระหว่ำงคะแนนรำยข้อหรือควำมเป็นเอกพันธ์ของเนื้อหำรำยข้อ อันเป็นตัวแทนของคุณลักษณะเด่น
เดียวกันที่ต้องกำรวัดโดยใช้วิธีต่ำงกันที่ต้องกำรวัด โดยใช้วิธตี่ำงๆ ได้แก่ วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ (split-
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halfmethod) วิธีคูเดอร์-ริชำร์ดสัน (Kuder- Richardson method) วิธีแอลฟำ ของครอนบัค
(Cronbach’ s Alpha method) และวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’ s analysis of 
variance method) 

ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน 
งานวิจัยในประเทศ 
ทวีศักดิ์ สุทธิปัญญำปกรณ์ (2549) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของ

ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ตำมทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดปัตตำนี ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเครำะห์องค์ประกอบของประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ตำมทัศนะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของประสิทธิภำพกำรสอนของครู
คณิตศำสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้ 6 องค์ประกอบ คือ ด้ำนสมบัติของครู ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสอน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อกำรสอน ด้ำนกำรเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
ด้ำนกำรอบรมและช่วยเหลือนักเรียน และด้ำนกำรวัดและประเมินผล โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ
องค์ประกอบอยู่ในช่วง .724 ถึง .904 

ศุภชัย สว่ำงภพ (2554 ) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรสอนของ
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพื่อศึกษำ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรสอน และสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรสอนของครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ ตัวแปรที่สำมำรถพยำกรณ์
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ มี
จ ำนวน 4 ตัว คือ บรรยำกำศในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร และบุคลิกภำพของครู สำมำรถพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรสอนได้อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีอ ำนำจในกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .797 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ำกับ .895 

มนตรี ภูวิโคตร (2550 ) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
สอนของครูคณิตศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7  พบว่ำ องค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรสอนของครู
คณิตศำสตร์ตำมกำรประเมินโดยนักเรียน พบว่ำได้ 7องค์ประกอบ คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับ
นักเรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บุคลิกภำพของครูคณิตศำสตร์ กำรใช้สื่อ กำรสอนของครู กำรใช้
ภำษำในกำรสื่อสำรของครู เจตคติต่อกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ กำรวัดและประเมินผล ส่วน
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องค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภำพของครูคณิตศำสตร์ตำมกำรประเมินโดยครู พบว่ำ ได้ 7 
องค์ประกอบ คือ กำรให้กำรเสริมแรงแก่นักเรียน บุคลิกลักษณะของครูคณิตศำสตร์ กำรวัดและ
ประเมินผล ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน เจตคติต่อกำรสอนคณิตศำสตร์ กำรใช้จิตวิทยำกำร
เรียนรู้ ควำมรู้ในเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์ 

ก ำพล ธนะนิมิต (2550 ) ได้ท ำวิจัย เรื่องกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของประสิทธิภำพกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปัตตำนี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำองค์ประกอบและควำมแตกต่ำงของประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์
ในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปัตตำนี ตำมกำรประเมินโดยครู
วิทยำศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของประสิทธิภำพกำรสอนของครู
วิทยำศำสตร์ได้ 8องค์ประกอบ คือ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูและนักเรียน ด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรวัดและประเมินผล ด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครู ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในเนื้อหำวิชำ ด้ำน
ควำมสำมำรถทำงกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในหลักสูตร และด้ำนบุคลิกลักษณะที่เหมำะสมของครู 

เพ็ญประภำ วะทำ (2550 ) ได้ท ำวิจัย เรื่องกำรวิเครำะห์องค์ประกอบประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูสังคมศึกษำตำมกำรประเมินตนเองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำและโรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบประสิทธิภำพกำรสอนของครูสังคมศึกษำตำมกำรประเมินตนเองและ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำและโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ องค์ประกอบประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูสังคมศึกษำ ตำมกำรประเมินตนเอง และนักเรียน จ ำแนกตำมกำรประเมินโดยครูสังคมศึกษำ 
มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนพ้ืนฐำนควำมเป็นครู ประกอบด้วย เจตคติต่อกำรสอน
สังคมศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรของครูสังคมศึกษำ กำรให้กำรนิเทศของผู้บริหำรแก่ครูสังคม
ศึกษำ กำรให้กำรเสริมแรงแก่นักเรียนของครูสังคมศึกษำ และกำรวัดและประเมินผลของครูสังคม
ศึกษำ องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรสอน ประกอบด้วย สภำพเศรษฐกิจ ขวัญและ
ก ำลังใจ และกำรเตรียมกำรสอนองค์ประกอบที่ 3 ด้ำนทักษะควำมเป็นครู ประกอบด้วย บรรยำกำศ
ในกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำและบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษำส่วนองค์ประกอบประสิทธิภำพ
กำรสอนของครูสังคมศึกษำ ตำมกำรประเมินตนเองและนักเรียน จ ำแนกตำมกำรประเมินโดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนพื้นฐำนควำมเป็นครู ประกอบด้วย
กำรวัดและประเมินผลของครูสังคมศึกษำบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ และเจตคติต่อ
กำรสอนสังคมศึกษำของครูสังคมศึกษำองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรสอน ประกอบด้วย 
กำรเตรียมกำรสอนของครูสังคมศึกษำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูสอนสังคมศึกษำกับนักเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนทักษะควำมเป็นครูประกอบด้วย กำรใช้สื่อกำรสอนของครูสังคมศึกษำโดยสรุป 
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ครูสังคมศึกษำที่มีประสิทธิภำพในกำรสอนควรมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ พื้นฐำน
ควำมเป็นครู ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรสอน และด้ำนทักษะควำมเป็นครู ดังนั้นสถำบันที่เกี่ยวกับกำร
ผลิตและใช้ครู ควรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำและส่งเสริมครูสังคมศึกษำให้จัดกำรเรียนกำร
สอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

ดลนภำ กลำงมณี(2552 ) ได้ท ำวิจัย เรื่องโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและพัฒนำโมเดล
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ผลกำรวิจัย
พบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้ำนเจต
คติต่อวิชำวิทยำศำสตร์ ปัจจัยด้ำนกำรนิเทศภำยใน ปัจจัยด้ำนขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ปัจจัย
ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ปัจจัยด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครู ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพของครู
รูปแบบควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย
ตัวแปรดังนี้ตัวแปรที่ส่งผลทำงตรงต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนคือ เจตคติต่อวิชำวิทยำศำสตร์ขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน กำรจัดบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศภำยในตัวแปรที่ส่งผลทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน คือมนุษย์สัมพันธ์ของครูตัวแปรที่ส่งผลทำงอ้อมต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครู
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ บุคลิกภำพของครู ผล
กำรพัฒนำโมเดล พบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่ำไค-สแควร์ = 
301.36 องศำอิสระ = 301       ค่ำ P = 0.48 CFI = 1.00 GFI = 0.96 AGFI = 0.92 โดยสรุป 
ปัจจัยที่มีประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเจตคติต่อวิชำ
วิทยำศำสตร์ ปัจจัยด้ำนกำรนิเทศภำยใน ปัจจัยด้ำนขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนปัจจัยด้ำนกำรจัด
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ปัจจัยด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครู ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพของครู ดังนั้นครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรหำทำงพัฒนำปัจจัยดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ มีประสิทธิภำพและส่งผลให้นักเรียนประสบ
ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรต่อไป 

วำสนำ แสงงำม (2552 ) ได้ท ำวิจัยเรื่อง สมรรถนะกำรสอนที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำร
สอนของครูคณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 3- 4 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำตัวบ่งชีสมรรถนะ
กำรสอนของครูคณิตศำสตร์และหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมรรถนะกำรสอนกับประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูคณิตศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ สมรรถนะกำรสอนของครูคณิตศำสตร์มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ 5 ตัวบง
ชี้ คือ 1) ด้ำนควำมรู้ที่น ำมำจัดกำรสอน 2) ด้ำนบุคลิกภำพและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 3) ด้ำนเจต
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คติ 4) ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล 5) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียนตัวบ่งชี้ที่สำมำรถ
พยำกรณ์ ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ตัวบ่งชี้ด้ำนกำรวัดผลและ
ประเมินผล 2) ตัวบ่งชี้ด้ำนบุคลิกภำพและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 3) ตัวบ่งชี้ด้ำนควำมรู้ โดย
อธิบำยกำรผันแปรของประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ ได้ร้อยละ 60 ตำมสมกำร คะแนน
ดิบและคะแนนมำตรฐำน ดังนี้สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y′ = 0.928 + 0.347F4 + 0.209F2 
+ 0.198F1 สมกำรในรูปคะแนนมำตรฐำน Z ′ = 0.406 F 4 Z + 0.225 F 2 Z + 0.219 F1 Z โดย
สรุป ผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำ 1) ครูคณิตศำสตร์สำมำรถน ำตัวบ่งชี้สมรรถนะกำรสอนซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้
มีตัวแปรที่บรรยำยตัวบ่งชี้นั้นๆ ใช้เป็นแนวทำงพัฒนำตนเองเพ่ือลดช่องว่ำงระหว่ำงสมรรถนะที่ตนเอง
มีและสมรรถนะที่องค์กรต้องกำร และ 2) ตัวบ่งชี้ ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลตัวบ่งชี้ด้ำน
บุคลิกภำพและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร (F2) ( F 2 Z ) ตัวบ่งชี้ด้ำนควำมรู้ต่ำงก็สำมำรถพยำกรณ์ 
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ได้ ครูคณิตศำสตร์ควรได้รับกำรส่งเสริม ตำมคุณลักษณะ
ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นผู้ทีมีสมรรถนะกำรสอนดี สำมำรถพัฒนำกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ มีผลงำน
โดดเด่น และสุดท้ำยคือสำมำรถ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมสมดุลทั้งร่ำงกำยและ
จิตใจ สติปัญญำและอำรมณ์ สำมำรถคิดเป็นท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข 

พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล (2557)  ได้ท ำวิจัย เรื่อง ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
พฤติกรรมกำรสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำระดับภำวะ
ผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 2) เพ่ือศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครูใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 3) เพ่ือศึกษำภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และพฤติกรรมกำรสอนของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำร
วิจัย จำนวน 483 คน คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 152 คน ครูผู้สอน จำนวน 331 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม โดยทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรม SPSS For 
Window version 11.5 เพ่ือหำค่ำสถิติเชิงบรรยำย และใช้สถิติเชิงอ้ำงอิง โดยใช้วิธีกำรวเิครำะห์ด้วย
โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือระดับครู ระดับท่ี 2 คือ ระดับผู้บริหำร
สถำนศึกษำโดยใช้โปรแกรม HLM For Window version 6.03 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับภำวะ
ผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก
ไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ ด้ำนกำรมีอิทธิพล
อย่ำงมีอุดมกำรณ์ ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และด้ำนกำร
ค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ตำมล ำดับ 2) ระดับพฤติกรรมกำรสอนของครู โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ด้ำนกำรวัดผล
ประเมินผลตำมสภำพจริง และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ตำมล ำดับ 3) ระดับประสิทธิภำพกำร
สอนของครู โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ 
ด้ำนกำรให้ควำมเป็นธรรม ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน ด้ำนบุคลิกลักษณะครู ด้ำนกำร
ควบคุมชั้นเรียน ด้ำนบรรยำกำศชั้นเรียน ด้ำนกำรใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรใช้กลวิธีสอน ด้ำน
กำรวัดผลและประเมินผล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมล ำดับ 4) ระดับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูมีควำมสัมพันธ์กันกับระดับประสิทธิภำพกำรสอน
ของครู ทุกปัจจัยมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 5) ระดับ
พฤติกรรมกำรสอนของครูทุกตัวแปรส่งผลต่อระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครู อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรต้นระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูสำมำรถร่วมกันอธิบำยควำม
แปรปรวนของระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครูได้ร้อยละ 87.01 ระดับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครู อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 ได้แก่ ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ และด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ ทั้งนี้ตัวแปรต้นระดับ
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับประสิทธิภำพกำร
สอนของครูได้ร้อยละ 81.76 6) ระดับภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
สอนของครู อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ได้แก่ ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์
ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำส่งผลต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำส่งผลต่อกำร
บริหำรจัดกำรชั้นเรียน 

ทิพวรรณ สังขศิลำ (2553) ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพ
กำรสอนของครูวิทยำศำสตร์สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด กำรวิจัยครั้งนี้จึงมี
ควำมมุ่งหมำย เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด และเพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่ำงท่ี
ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือครูวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 771 คน ในปีกำรศึกษำ 2551 ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมตัวบ่งชี้
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 2 
ฉบับ ฉบับที่ 1 ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญเพ่ือใช้รวบรวมและคัดเลือกตัวบ่งชี้ และฉบับที่ 2 ส ำหรับครู
วิทยำศำสตร์เพื่อใช้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเหมำะสมของตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐำน กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ และ
วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสถิติส ำเร็จรูป ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1. องค์ประกอบ
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอนของประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์เชิงส ำรวจ ประกอบด้วย 
13 ด้ำน 85 ตัวบ่งชี้ เรียงตำมค่ำผลรวมของน้ ำหนักองค์ประกอบจำกมำกไปน้อยดังนี้ ด้ำนกำรให้กำร
นิเทศและขวัญก ำลังใจของครูวิทยำศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์ในกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำน
ควำมสำมำรถทำงเนื้อหำ ทยำศำสตร์ของครู ด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนทักษะกำร
เป็นครู ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียน กำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนบุคลิกภำพของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครู
วิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรเตรียมกำรสอนของครู
วิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ในกำรสอนและด้ำนกำรเสริมแรงแก่นักเรียนของครู
วิทยำศำสตร์ องค์ประกอบทั้งหมดสำมำรถอธิบำยประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ได้ร้อยละ 
64.792 2. องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ประกอบด้วย 13 ด้ำน 85 ตัวบ่งชี ้โดยน้ ำหนักองค์ประกอบเรียงล ำดับจำก
มำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ในกำร
สอน ด้ำนทักษะกำรเป็นครู ด้ำนกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถทำง
เนื้อหำวิทยำศำสตร์ของครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรเสริมแรงแก่
นักเรียนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรเตรียมกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนบุคลิกภำพของครู
วิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนประสบกำรณ์ใน
กำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรให้กำรนิเทศและสร้ำง
ขวัญก ำลังใจของครูวิทยำศำสตร์ มีค่ำเท่ำกับ 0.96, 0.94, 0.93, 0.91, 0.91, 0.91,0.90, 0.89, 0.83, 
0.82, 0.81, 0.80 และ 0.80 ตำมล ำดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมแปรผันร่วมกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูวิทยำศำสตร์ นั่นคือ องค์ประกอบด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครูวิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญมำก
ที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครูวิทยำศำสตร์และด้ำนกำรให้กำรนิเทศเพ่ือสร้ำง
ขวัญก ำลังใจของครูวิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญน้อยที่สุด  

งานวิจัยต่างประเทศ 

Liu (2008 อ้ำงถึงใน จินตนำ เสนคำ, 2551) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจในอำชีพของครู โดยใช้
วิธีกำรส ำรวจติดตำมครูในประเทศสหรัฐอเมริกำในปี 2000-2001 มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือวิเครำะห์ควำมพึง
พอใจของครู ผลกำรวิจัยพบว่ำว่ำครูมีควำมพึงพอใจในงำนน้อยสุดในเรื่องสภำพกำรท ำงำน และ
ค่ำตอบแทน และพบว่ำเป็นเพียงครูส่วนน้อย นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนขึ้นอยู่
กับเพศ ประสบกำรณ์ในกำรสอนและสถำนภำพทำงอำชีพ (ต ำแหน่ง) 
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Francis L. Huang and Tonya Moon (2009) วิจัยเรื่อง Student achievement gains 
per additional year of teaching experience at grad level พบว่ำ ครูที่ปฏิบัติกำรสอนใน 
ระดับชั้นเดียวกันเมื่อมีประสบกำรณ์กำรสอนมำกข้ึนจะสำมำรถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนใน 
ชั้นเรียนได้ โดยผลของประสบกำรณ์กำรสอนของครูท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้อยู่ที่ระยะเวลำ 
ประสบกำรณ์กำรสอนมำกที่สุดคือ 20 ปี แต่เมื่อครูมีประสบกำรณ์กำรสอนเพ่ิมข้ึนเป็น 21 ปีหรือเลย 
จนถึง 30 ปีนั้น ในกำรสอนระดับชั้นเดียวกันกลับมีผลกรำฟเดียวกับครูที่มีประสบกำรณ์กำรสอน 10 
ปีแรก กำรศึกษำนี้ชี้ให้เห็นว่ำ ประสบกำรณ์กำรสอนมีนัยยะส ำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

Sara Tabone Laura Messina (2012) วิจัยเรื่อง Integrating technology into 
instructional practices focusing on teacher knowledge งำนวิจัยนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกำรฝึก 
ครูในด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพำะกระบวนทัศน์ด้ำนนวัตกรรม “Class 2.0 
action” ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศอิตำลี โดยกำรวิจัยมีพ้ืนฐำนจำก 
ทฤษฎีโมเดล TPACK (Mishra & Koehleer,2006 อ้ำงถึงใน Laura Messina, Sara Tabone, 2012 
: 1) และกิจกรรมแบบ LAT-learning (Harris & Hofer,2009 อ้ำงถึงใน Laura Messina, Sara 
Tabone, 2012 : 1) กำรวิจัยนี้ติดตำมที่ระดับของกำรพัฒนำ TPACK ในกลุ่มของนักศึกษำฝึกสอน ที ่
เป็นอำสำสมัครเพ่ือค้นหำแนวทำงในกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีเข้ำไปในกำรปฏิบัติกำรสอน กำรวิจัยมี 
2 ประเด็นคือ 1.ส ำรวจควำมรู้ของครูเก่ียวกับเนื้อหำ กำรสอน เทคโนโลยีและ ควำมสัมพันธ์ที่ 
เกี่ยวข้อง 2.ส ำรวจควำมรู้ตลอดจนวิธีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ในกรณีศึกอย่ำงเป็นทำงกำร กำร 
ประยุกต์เพ่ือทำเป็นแบบสอบถำมถูกจัดทำอย่ำงละเอียดโดย Shmidt และวิทยำลัย (2009 อ้ำงถึงใน 
Laura Messina, Sara Tabone, 2012 : 1) น ำไปทดลองใน 11 ชั้นเรียน (ครูระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนต้นจำนวน 110 คน) หลงัจำกนั้นมีกำรติดตำมกระบวนกำรโดย Hofer and Harris (2010 อ้ำง 
ถึงใน Laura Messina, Sara Tabone, 2012 : 1) กับกำรน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือวำงแผนใน 
วัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ได้รับผลตอบกลับมำจำก 2 ชั้นเรยีนเท่ำนั้น (ครูจำนวน 22 คน) ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ครูสังคมศึกษำมีจุดอ่อนบำงอย่ำงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเทคโนโลยีด้ำนควำมรู้ของครูเท่ำนั้น แต่เป็น 
เรื่องของกำรใช้ข้อมูล ทักษะกำรวำงแผนโดยเฉพำะกระบวนกำรสอน กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
และรูปแบบองค์ควำมรู้ที่น ำมำใช้ ผู้วิจัยได้เสนอให้ต้องมีควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพ่ือฝึกครูของ 
หน่วยงำนทั้งหมด ไม่เฉพำะแค่ในสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีเท่ำนั้น 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

งานวิจัยในประเทศ 
น้ ำทิพย์ องอำจวำณิชย์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำแบบวัดทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ตำมกำรรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น: กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรเข้ำถึง
คุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประกำรคือ (1) เพ่ือพัฒนำและ
ตรวจสอบคุณภำพของแบบวัด ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตำมกำรรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 
โดยประยุกตใ์ช้แนวคิดกำรเข้ำถึง คุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ (2) เพ่ือสร้ำงเกณฑ์ปกติของแบบ
วัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำมกำร รับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น (3) เพ่ือประเมินทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ตำมกำรรับรู้ของนักเรียน มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (มัธยมศึกษำปีที่ 1-3) สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จ ำนวน 1,860 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรพิจำรณำ
กำรตอบตำมควำมปรำรถนำของสังคม เครื่องมือที่ใช้ในกำร วิจัยส ำหรับเปรียบเทียบคุณภำพของ
เครื่องมือสร้ำงจำกนิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของภำคีเพ่ือ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ แบบวัด
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ชนิดมำตรประมำณค่ำ และชนิดมำตร ประมำณค่ำเชิงพฤติกรรม โดย
ประยุกต์แนวคิดกำรเข้ำถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
SPSS for Windows, โปรแกรม MULTILOG, โปรแกรม LISREL for Windows และโปรแกรม 
Microsoft Office Excel ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) แบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำมกำรรับรู้
ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น โดย ประยุกต์ใช้แนวคิดกำรเข้ำถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบที่
สร้ำงข้ึนมีโครงสร้ำง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (10 ข้อ) ทักษะด้ำน
สำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (13 ข้อ) และ ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (19 ข้อ) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 
42 ข้อ มีค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ 0.948 และแบบวัด มีควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (chi-square = 44.56, 
df = 33, p = 0.086, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.021)  2) คะแนนปกติวิสัยของทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นที่วัดจำก แบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำม
กำรรับรู้ของนักเรยีนมัธยมศึกษำตอนต้น โดยประยุกต์ใช้แนวคิด กำรเข้ำถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของ
แบบสอบอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 0 ถึง 99 และมีช่วงคะแนนทีตั้งแต่ 15 - 82 3) ผลกำรประเมิน
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น พบว่ำ นักเรียน มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับสูง, ค่อนข้ำงสูง, ค่อนข้ำงต่ ำ และต่ ำ โดยแต่ละระดับมีจ ำนวน 24.46%, 26.36%, 
24.18% และ 25.00% ตำมล ำดับ 

ปุณยำ จันทมำตย์ (2557) ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพื่อ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน โรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ กำรวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ใน
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โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสบกำรณ์กำรสอนต่ำงกัน ในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนเทคโนโลยี 2) เพื่อศึกษำปัญหำและกำรแก้ปัญหำ
ทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับ
มัธยมศึกษำ 3) เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำง
ง่ำย คือ ครูสังคมศึกษำ ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 371 คน เครื่องมือวิจัย
เป็นแบบสอบถำม 1 ชุด วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำมัชฌิมเลข ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ครูสังคมศึกษำทุกกลุ่มประสบกำรณ์กำร
สอนมีกำรปฏิบัติทักษะกำรสอนเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 บ่อยครั้ง ในด้ำนบริหำรจัดกำรชั้น
เรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนเทคโนโลยี  2.ครูสังคมศึกษำทุกกลุ่มประสบกำรณ์กำรสอนมี
ควำมเห็นว่ำปัญหำทักษะกำรสอนเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นปัญหำปำนกลำง ในด้ำนบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนเทคโนโลยี กำรแก้ปัญหำทักษะกำรสอนของครูสังคม
ศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ คือ ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดมุมประสบกำรณ์ ลดเนื้อหำ แต่เพ่ิมกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมำกขึ้น และจัด
อบรมครูสังคมศึกษำให้เรียนรู้เทคโนโลยีในทุกวัยและทุกระดับชั้น 3.แนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำร
สอนของครูสังคมศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) แนวทำงกำรพัฒนำด้วยตนเอง คือ เข้ำร่วมรับกำรอบรมครูด้ำนกำรเรียน
กำรสอน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ให้แก่นักเรียน และพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) แนวทำงกำรพัฒนำจำกกำรสนับสนุนของหน่วยงำน คือโรงเรียน สำ
นักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(สพฐ.) ควรมีกำรสนับสนุนอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพครู และ
สนับสนุนงบประมำณ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Luterbach and Brown (2011) ศึกษำเกี่ยวกับ นักกำรศึกษำครูควรจะท ำอะไรให้ครู

ฝึกสอน และครูให้พวกเขำเตรียมนักเรียนให้ประสบควำมส ำเร็จในศตวรรษที่ 21 ใช้ระยะเวลำใน
กำรศึกษำ เป็นปี โดยเทคนิคเดลฟำย (delphi) เก็บข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ, 
ครูโรงเรียน, นักศึกษำปริญญำเอกสำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ เกี่ยวกับ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 
21, กำรเตรียม ของครู, กำรเปลี่ยนระบบกำรศึกษำ, กำรใช้กำรสอนของทักษะทำงเทคโนโลยี ข้อมูล 
ข่ำวสำร (information and communication technology: ICT) โดยให้ผู้เชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยี
ทำงกำร ศึกษำจ ำนวน 6 ท่ำนมีส่วนร่วม 6 ครั้ง มี 6 ค ำถำม นักวิจัยอภิปรำยในแต่ละควำมสอดคล้อง
กับ เอกสำรที่เก่ียวข้อง (literature) ในกำรเน้นให้เข้ำใจอย่ำงเหมำะสม, ชัดเจน และเพ่ิม
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ประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติ พบว่ำ ทักษะที่ควรมีในผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 คือ กำรรู้หนังสือ, ทักษะ 
ICT, กำร แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง, ทักษะทำงสังคม (social skills), ควำมรับผิดชอบ, ทักษะกำรคิด
อย่ำงเป็น ระบบ ในขั้นตอนกำรเตรียมนักศึกษำครูในยุคศตวรรษที่ 21 ครูควรมีลักษณะ ดังนี้ มี
พ้ืนฐำนใน จิตวิทยำและกำรพัฒนำมนุษย์, มีควำมรู้ทำงเนื้อหำวิชำ, มีควำมรู้ในกำรประเมิน, มี
ประสิทธิภำพใน กำรสื่อสำร, มีควำมรู้ในขั้นตอนกำรสอนและส่งเสริมกำรท ำงำนกลุ่ม, เข้ำใจ
ประโยชน์เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้, สำมำรถใช้ทักษะ ICT และสำมำรถพัฒนำกำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยี ในกำรเตรียมครูที่ มีคุณภำพไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำโรงเรียนจะเตรียมนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 ได้ดี ดังนั้นกำร เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งโรงเรียนก็ถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นใน
กำรเตรียมผู้เรียน ส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะ ICT สำมำรถใช้เพิ่มกำรเรียนรู้โดยช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ นวัตกรรมใน กำรสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ เกม และ วิธีกำรสืบสอบบนพื้นฐำนปัญหำ 
ในกำรสอนเนื้อหำ โดยใช้ทักษะ ICT มีหลำยทำงและหลำยเทคโนโลยีสำมำรถใช้สอนเนื้อหำและ
ทักษะกำรเลือกให้ เหมำะสมกับควำมต้องกำรในกำรสอนโดยครูต้องเข้ำใจผู้เรียนและกระบวนกำร
เรียนรู้ เพ่ือเลือกใช้ให้ เหมำะสม 

Lai and Viering (2012) ศึกษำกำรสอนและกำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำก
เอกสำร กำรวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยำกำรศึกษำ เพ่ือกำรตอบค ำถำมคือ 1) นักวิจัยให้ค ำจ ำกัดควำม
ทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี 21 ว่ำอย่ำงไร 2) โครงสร้ำงทฤษฎีและเชิงประจักษ์มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
3) นักวิจัย ดั้งเดิมวัดทักษะเหล่ำนี้อย่ำงไร จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยทำงวิชำกำรท้ังโครงสร้ำง
พุทธิพิสัย (cognitive) และท่ีไม่ใช่พุทธิพิสัย (non-cognitive) ที่สะท้อนโครงสร้ำงในทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 คือ กำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking), ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (creativity), ควำม
ร่วมมือ (collaboration), กำรรู้คิด (metacognition), กำรกระตุ้น (motivation) โดยเน้นที่กำรวิจัย
ทักษะ เด็กนักเรียน กำรวิจัยครั้งนี้ท ำงำนร่วมกับบรรณำรักษ์วิจัย (research librarian) และใช้แหล่ง
ค้นคว้ำ ที่เก่ียวข้องคือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเริ่มท ำในเดือนพฤศจิกำยน 2010 ถึง มกรำคม 2011 
รวมทัง้ นักจิตวิทยำกำรศึกษำ, นักปรัชญำกำรศึกษำ, ใช้ google scholar ในกำรค้นหำค้ำที่เก่ียวข้อง
กับ โครงสร้ำงและใน journal และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น EBSCOhost, JSTOR, Web of 
Science เป็นต้น พบว่ำ หลำยทักษะมีควำมสัมพันธ์ควำมร่วมมือ (collaboration) นักวิจัยแนะน ำว่ำ
ให้ นักเรียนท ำงำนด้วยกันจะกระตุ้นกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking), กำรรู้คิด 
(metacognition), กำรกระตุ้น (motivation) ของนักเรียน กำรเรียนรู้แบบ ควำมร่วมมือ 
(collaboration) เป็นกำรพัฒนำ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking) นอกจำกนี้นักวิจัยมี
กำรประเมินของแต่ละทักษะที่ หลำกหลำย ในบำงวิธีมีควำมทับซ้อนกัน เช่น กำรรำยงำนตนเอง 
(self-report), มำตรวัดทั่วไป (global rating scales), กำรประเมินมำตรฐำน ทั้งแบบตัวเลือก และ
พ้ืนฐำนกำรปฏิบัติ, กำรวัดโดย กำรสังเกต (observational measures) สรุปได้ว่ำ กำรประเมินงำน
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ควรมีควำมซับซ้อนที่เพียงพอ และมีควำมท้ำทำย, กำรประเมินควรเป็นค ำถำมปลำยเปิด และเป็น
โครงสร้ำงในควำมเป็นจริง ใน บริบทของปัญหำในควำมเป็นจริงของโลก 

Gibson และ Gray (2010) ศึกษำเปรียบเทียบครู 2 กลุ่มเก่ียวกับควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
ควำมส ำคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนและท่ีท ำงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง (treatment 
group) ของครูผู้ที่มีประสบกำรณ์จำกนักกำรศึกษำภำยนอกในกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญส ำหรับครูใน 
กำรเพ่ิมควำมรู้และควำมเข้ำใจของควำมส ำคัญในควำมจ้ำเป็นของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และกลุ่ม 
ควบคุมท่ีไม่ได้รับประสบกำรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงจำกโปรแกรม 2009 Southern New England ใน 6 
โรงเรียนทั้งในเมืองและนอกเมือง โดยกลุ่มควบคุมจ ำนวน 44 คนและกลุ่มทดลอง 33 คน ตอบค้ำถำม 
ปลำยเปิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จ ำนวน 48 ข้อ ประกอบด้วย คุณลักษณะของกลุ่ม 
ตัวอย่ำงจ ำนวน 6 ข้อ, โครงสร้ำงเนื้อหำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำกทักษะกำรเรียนรู้ชีวิตและกำร 
ท ำงำน (learning-life and career skills), ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) และทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, media and 
technology skills) (partnership for 21st century skills, 2009) จ ำนวน 23 ข้อ และ 9 ค้ำถำม 
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำยนอก (externship) เป็นมำตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ต (likert scale) 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS พบว่ำ ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญส ำหรับครู นัก 
กำรศึกษำให้ทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ข้อมูลแสดงว่ำระดับควำมรู้และ 
ควำมเข้ำใจของครูที่ส ำคัญในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้นกับประสบกำรณ์กำรฝึกหัดภำยนอก 
(externship) 

Arsad, Osman และ Soh (2011) พัฒนำเครื่องมือส ำหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในวิชำ 
ชีววิทยำ กำรศึกษำนี้มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำควำมตรงและควำมเท่ียงของเครื่องมือส ำหรับกำรวัด 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไปยังวิชำชีววิทยำ (biology) ระหว่ำงนักเรียนโรงเรียนมัธยมในมำเลเซียใช้ 
กำรประยุกต์รำส์ชโมเดล (rasch model) ตัวอย่ำงของกำรศึกษำนี้ประกอบด้วยนักเรียน 433 คนที่ 
ลงเรียนวิชำชีววิทยำเป็นวิชำเลือก (elective subject) เครื่องมือถูกพัฒนำเป็น 5 โครงสร้ำงคือ กำรรู้ 
หนังสือในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ (digital age literacy), กำรคิดประดิษฐ์ (inventive thinking), 
กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (effective communication), ผลิตภำพอย่ำงสูง (high 
productivity) และ ค่ำทำงจิตวิญญำณ (spiritual values) ใน 4 โครงสร้ำงแรกปรับจำก enGauge 
21st  Century Skills ขณะที่โครงสร้ำงสุดท้ำยออกแบบโดยนักปรัชญำกำรศึกษำมำเลเซียจำกเทคนิค 
เดลฟำย (Delphi) 2 รอบ เพ่ือองค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมเติม เมื่อได้ 
องค์ประกอบจึงสร้ำงแบบวัดเป็นมำตรประมำณค่ำแบบลิเคิร์ต 5 ระดับท้ังหมด 82 ข้อในวิชำชีววิทยำ 
ข้อมูลวิเครำะห์ด้วยรำส์ชโมเดลส ำหรับข้อมูลตัวแปรพหุวิภำค (polytomous) ผ่ำนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ WINSTEPS 3.69.1.11 พบว่ำเครื่องมือมีควำมเที่ยงสูง (0.91 - 0.98) และควำมเที่ยง 
แบบ person separation สูง (4.16 - 2.31) อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับโครงสร้ำงค่ำจิตวิญญำณ 
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(spiritual values) ต่ ำกว่ำ 2.0 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงและควำมสอดคล้องของผู้ตอบที่น้อย สรุปได้ 
ว่ำ เครื่องมือเป็นประโยชน์ส ำหรับนักกำรศึกษำ ผู้ที่สนใจประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในกำร 
ปรับปรุงควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเผชิญกับโลก 

จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเครำะห์องค์ประกอบจำก
ผลกำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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ตาราง 2 สังเคราะห์องค์ประกอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพการสอน 
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1 คุณสมบัติและบุคลิกภาพของครผููส้อน        -  - - - - 

2 ความสามารถดา้นวิชาการ และการจัดการเรยีนการสอน    - - -     - - - 

3 ความสามารถในการใช้สื่อการสอน   -  - -  - -  - - - 

4 การวัดและประเมินผล     -      - - - 

5 ด้านการอบรมและการช่วยเหลือนักเรียน  - - - - - - - -  - - - 

6 บรรยากาศในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน -     -     - - - 

7 เจตคตติ่ออาชีพคร ู - - - - - -   - - - - - 

8 เจตคติของครตู่อนักเรยีน - - - - - - -  - - - - - 
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
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9 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรยีน - - - - - - -  -  - - - 

10 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - - - - - - -  - - - - - 

11 ความสามารถดา้นวิชาการ - -  - -    -  - - - 

12 การนิเทศของผู้บริหาร - - -  - -  - - - - - - 

13 การให้ขวัญและก าลังใจคร ู - - -  - -  - - - - - - 

14 ประสบการณ์สอน - - - - - -  - - - 
  - 

15 ด้านมนุษยสัมพันธ์ -   -    -  - - - - 

16 ด้านทักษะพื้นฐานของการเป็นคร ู - - -  - -  - -  - - - 

17 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร -  - - - -  - -  - - - 
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
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18 ด้านการเตรียมการสอน - - -  - -  - -  - - - 

19 ด้านการใช้จิตวิทยาในการสอน -  - - - -  -  - - - - 

20 ด้านการให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน - - - - - - - -  - - - - 

21 ด้านการใช้กลวิธีในการสอน - - - - - - - -  - - -  

22 เจตคตติ่อวิชาที่สอน -  -    - - - - - - - 

23 การให้การเสรมิแรงแก่นักเรยีน -  -  - -  - - - - - - 

24 ความรู้ความสามารถในการใช้หลกัสูตร - -  - - - - - - - - - - 

25 การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ - - - - - - - - - - - - - 

26 ความใส่ใจในงานสอน - - - - - - - - - - - - - 
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
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27 การสร้างความชัดเจนในบทเรียน - - - - - - - - - - - -  

28 ด้านพัฒนาตนเอง - -  - - -  - -  - - - 

29 สภาพเศรษฐกิจ - - -  - - - - -  - - - 

30 ต าแหน่ง - - - - - - - - - -  - - 
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ตาราง 3 สังเคราะห์องค์ประกอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยด้านการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักเรียน    -  - - - - 

2 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรยีน    -  - - - - 

3 ด้านทกัษะชีวิตและการท างานของนักเรียน   -  - - - - 

4 ประสบการณ ์ - -  -  - - - 

5 ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน  - -   - - - - 

6 ด้านการจดัการเรียนรู ้ - -   - - - - 

7 ด้านเทคโนโลย ี - -   - - - - 

8 ทักษะการสอนของคร ู - -   - - - - 
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9 มีพื้นฐานใน จิตวิทยาและการพัฒนามนุษย ์ - - - - -  - - 

10 มีความรู้ทางเนื้อหาวิชา - - -  -  - - 

11 มีความรู้ในการประเมิน - - - - -  - - 

12 มีประสิทธิภาพใน การสื่อสาร - - -  -  - - 

13 มีความรู้ในขั้นตอนการสอนและสง่เสริมการท างานกลุ่ม - - - - -  - - 

14 เข้าใจประโยชน์เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู ้  - - - -  - - 

15 สามารถใช้ทักษะ ICT  - -  -  - - 

16 สามารถพัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   - -  -  - - 

17 การพฒันา การคิดวเิคราะห์ให้แกน่ักเรียน - - - - - - -  

18 การรู้ หนังสือในยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ (digital age literacy)  - -  - -  - 
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19 การคิดประดิษฐ ์(inventive thinking) - - -  - -  - 

20 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication) - - -  - -  - 

21 ผลิตภาพอย่างสูง (high productivity) - - - - - -  - 

22 ค่าทางจิตวิญญาณ (spiritual values)  - - - - - -  - 

23 constructionist - - -  - - - - 
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 ดังนั้นผู้วิจัยน าผลการสังเคราะห์ข้างต้นเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 
ความสามารด้านวิชาการ (ทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์, มนตรี ภูวิโคตร,              

ก าพล ธนะนิมิต, วาสนา แสงงาม, ทิพวรรณ สังขศิลา,  ศุภชัย สว่างภพ, พิมพ์ลัญช์ นันทัยทวีกุล, 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง และGibson & Gray) ความสามารด้านเทคโนโลยี (วิจารณ์  พานิช, น้ าทิพย์ 
องอาจวานิช, ปุณยา จันทมาตย์, Luterbach & Brown) ความรู้ความสามารถด้านการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตัคติวิซึม (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, วิจารณ์  พานิช, Lai & Viering) ความสามารถใน
การสร้างเครือข่าย (มนตรี ภูวิโคตร, ก าพล ธนะนิมิต, ดลนภา กลางมณี, วาสนา แสงงาม, ทิพวรรณ 
สังขศิลา,  ศุภชัย สว่างภพ, พิมพ์ลัญช์ นันทัยทวีกุล, ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, Liu, Francis L. and 
Tonya Moon) ความสามารถความร่วมมือ (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  Luterbach & Brown,  
Arsad, Osman & Soh, Lai & Viering) ความสามารถด้านการสื่อสาร (มนตรี ภูวิโคตร, ทิพวรรณ 
สังขศิลา,  ศุภชัย สว่างภพ, ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  Arsad, Osman & Soh) ความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  วิจารณ์  พานิช, Arsad, Osman & Soh) และ
ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่นักเรียน (มนตรี ภูวิโคตร, เพ็ญประภา วะทา, ทิพวรรณ สังขศิลา)  
 
  




