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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 2) พัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการ
คิดในศตวรรษที่ 21 และ3) ศึกษาผลการพัฒนาครูและนักเรียน การวิจัยมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 2 การนำารูปแบบไปใช้พัฒนาครูและนักเรียน  
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนชั้น ป.1-ม.3 40 คน และนักเรียนห้องครูกลุ่มตัวอย่าง 447 คน เครื่องมือ
วิจัยคือ แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบที แบบ t-test for Dependent Sample และ t-test for One Sample 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพ ปัญหาและความต้องการของครูเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 พบว่า หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาทักษะการคิด แต่การฝึกการคิดให้ผู้เรียนกระทำาได้น้อย เนื่องจากครูขาดความรู้ในการสอนคิด  
ครูจึงต้องการพัฒนาทักษะการสอนคิดในศตวรรษที่ 21 2) รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของคร ู
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
ความเป็นมาและความสำาคัญ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ สื่อการพัฒนา การวัดและประเมินผล 
และกิจกรรมการพัฒนา มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบพัฒนาครู มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความเข้าใจเบื้องต้น  
ขัน้การฝกึฝนวธิสีอนคิด ขัน้นำาทักษะการคิดสูห้่องเรียน ขัน้แลกเปลีย่นสะทอ้นผลงาน และขัน้จดัระบบงาน 
สู่ความยั่งยืน และรูปแบบพัฒนานักเรียน มี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมพร้อมใจกาย ขั้นถาม คิด พินิจ
ปัญหา ขั้นคิดค้นทางแก้เฉพาะตน ขั้นรวมพลค้นทางออกโดยกลุ่ม ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง  
ขัน้ทบทวนอกีครัง้กอ่นปรบัใช ้และขัน้นำาสูก่ารปฏิบตัจิรงิ 3) ผลการประเมนิคณุภาพรปูแบบ ผูเ้ชีย่วชาญ
เห็นว่าองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากท่ีสุด 4) ผลการ
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พัฒนาครูและนักเรียน พบว่า 4.1) คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.2) คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการสอน PCBL (Problem 
Solving Creative Thinking Based Learning) อยู่ในระดับดีมาก 4.3) คะแนนพฤติกรรมการสอนที่
เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 พบว่า พฤติกรรมการใช้คำาถามส่งเสริมการพัฒนาความ
สามารถในการใช้คำาถามของนักเรียนอยู่ในระดับดี และพฤติกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกโดยใช้
ความสามารถในการคิดแกป้ญัหาอย่างสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัดมีาก 4.4) ครมูคีวามคดิเห็นตอ่รปูแบบการ
ส่งเสริมความสามารถของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.5) ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
พบว่า ความสามารถในการใช้คำาถามและการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบส่งเสริมความสามารถของครู ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

Abstract
The research objectives were: 1) to study the states of problem and teacher’s needs 

in designing instructional activity focused on the 21st century thinking skill development ; 
2) to develop a model to encourage teachers’ capacity in designing an instructional activity 
focused on the 21st century thinking skill development and 3) to study the development 
result of teachers and students. The research was divided into 2 phases. The first phase was 
to study a general information and develop the model. The second phase was to use the 
model to develop teachers and students. The sample group consisted of: 1) 40 teachers 
of elementary and secondary schools and 2) 447 students of those schools. The research 
tools were a test, an evaluation and a questionnaire. Percentage, mean, standard deviation, 
t-test for dependent sample and t-test for one sample were deployed for data analysis. The 
research findings were:1) The results of studying the states of problem and teachers’ needs 
in designing instructional activity focused on the 21st century thinking skill development  
revealed that the school curriculum focused on developing thinking skill, however the practice 
of thinking to the students was less because the teachers lacked the knowledge to teach 
thinking. Therefore, the teachers needed to develop the 21st century thinking skills 2) The 
model of teachers’ capacity encouragement in designing an instructional activity focused on 
the 21st century thinking skills consisted of the background and importance, principles, aims, 
contents, development media, measurement and evaluation, and development activities. The 
model included two patterns ; the teacher development and the student development patterns. 
The teacher development pattern included 5 steps: (1) creating a preliminary understanding, 
(2) practicing teaching how to think, (3) applying thinking skills to a classroom, (4) reflexive 
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sharing, and (5) organizing sustainable work system. Meanwhile, the student development 
pattern consisted of 7 steps: (1) preparation, (2) asking and perceiving the problem, (3) 
inventing specific solutions, (4) combined searching by a group, (5) learning to share and 
telling, (6) reviewing before deployment, and (7) implementing 3) the result of the model 
quality assessment by experts agreed that the components and development processes of 
the model were most appropriate.4) the results of teacher and student developments revealed 
were: 4.1) The cognitive score about designing instructional activities that focused on the 
21st century thinking skills after development was statistical significantly higher than before 
development at the .01 level. 4.2) The ability to write a PCBL lesson plan was very good.4.3) 
The score of instructional behavior focused on the 21st century thinking skills found that the 
question behavior was used to encourage the development of the ability to use students’ 
questions at a good level and the behavior that encouraged students to express themselves 
through creative problem-solving ability was very good.4.4) The teachers’ opinions about  
the model of encouraging their capacities were at a high level. 4.5) For the 21st century 
thinking skills of students, their capacity to use questions and creative problem-solving, after 
development, was statistical significantly higher than the 70th percentile at the .01 level. 

Keywords: Teacher’s capacity encouragement model, the 21st century thinking skills

บทนำา
ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษท่ี 21 

ไดแ้ก ่ทกัษะชวีติและการทำางาน ทกัษะการเรยีนรู ้
และนวัตกรรม และ ทักษะทางสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี ทั้ง 3 ทักษะมีทักษะการคิดเป็น
รากฐานสำาคัญในการพัฒนา (Partnership for 
21st Century Skills,2008) ทักษะการคิดที่
จำาเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 คือ การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะ
การใช้คำาถามจึงเป็นทักษะที่ครูต้องเรียนรู้เพื่อนำา
ไปสูก่ารพฒันาผู้เรยีน (พิณสดุา สริธิรงัศร,ี 2557: 
3) ผูว้จิยัจงึนำาการคดิแกป้ญัหาอย่างคดิสรา้งสรรค์ 
และทักษะการใช้คำาถาม เป็นตัวแปรในการศึกษา
พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียน 
โดยเชื่อว่าการคิดเป็นส่ิงที่เรียนรู้และพัฒนาได้ 
ซึ่งต้องอาศัยครูจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เผชิญ

ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำาตอบ ควบคู่กับ
การฝึกให้ผู้เรียนใช้คำาถามในการกำากับตนเองใน
การคิดการแก้ปัญหาหรือหาคำาตอบ (Marzano, 
2001 ; ทิศนา แขมมณี, 2557: 10-13) ซึ่ง 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2557: 47- 45) และ วิจารณ์ 
พานิช (2555: 38) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การ
ใช้คำาถามเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้คิด มีลำาดับ
การคิดอย่างเป็นระบบ คำาถามจึงเป็นเครื่อง
ชี้นำาการคิดในการแสวงหาคำาตอบและแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะชุดคำาถาม OEPC (O:  
Observation Question, E: Explanation  
Question, P: Prediction Question, C:  
Control and Creativity Question) ซึ่งพัฒนา
จากขัน้ตอนการสอนสบืสวนสอบสวนของบรูเนอร ์ 
จะช่วยพัฒนาผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
(วารีรัตน์ แก้วอุไร, 2550) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปรีดา เบ็ญควรและคณะ (2555: บทคัดย่อ) 
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พบว่า การใช้คำาถามจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานในการ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ครูควรจัดให้นักเรียน 
มีโอกาสตั้งคำาถาม สร้างโจทย์ปัญหาเอง คาดเดา 
คำาตอบเอง สร้างช้ินงานเอง ค้นคว้าในสิ่งที่
ตนเองอยากรู้ และระดมสมองกับเพื่อน จะส่งผล 
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ จากการศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 
พบวา่ หลกัสตูรให้ความสำาคัญในการพัฒนาความ
สามารถในการคดิแก่ผูเ้รยีน โดยเน้นใหค้รสูง่เสรมิ
การคิดในวิชาที่รับผิดชอบ จากผลการประเมิน
นักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) พบว่า นักเรียน
ไทยขาดทกัษะการคดิ ไมว่า่จะเปน็การคิดวเิคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ 
และการแก้ปัญหา (กัญญารัตน์ โคจร, 2554: 
2) น้ีก็แสดงให้เห็นว่าการสอนทักษะการคิดขาด
ประสทิธิภาพ สาเหตุสำาคัญคือครผููส้อนขาดความรู ้ 
ความเข้าใจที่เพียงพอในสาระสำาคัญ ความหมาย
การคิด กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดรวมถึง
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากไม่ได้
รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะดังกล่าว ขาด
การนิเทศและความช่วยเหลือที่เหมาะสม (ทิศนา  
แขมมณี, 2557: 17-19) ฉะน้ันการช่วยให้ครู
สามารถสอนและฝกึทกัษะการคิดท่ีจำาเปน็สำาหรบั
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ ต้องเริ่มต้นที่ครูมี
ความรู ้ความเขา้ใจวา่ทกัษะการคิดทีต่อ้งการสอน
คืออะไร มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร จึงจะสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
และทำาตามวิธีการข้ันตอนนั้นได้จึงจะส่งผลให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีครูเป็น 
ตัวแบบนักคิดที่ดีให้ผู้เรียน 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับ 
วิธีการพัฒนาครูในการสอนคิดที่ผ่านมาพบว่า 
ส่วนใหญ่เน้นการให้ความรู้ โดยการฝึกอบรม  
ในระยะสั้นๆ หรือจัดส่งเอกสารให้ครูเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง ซึง่งานวิจัยของสมุณฑา จุลชาต ิ(2556:  
116) พบว่า วิธีการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่ครู โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการสอนคิด
ตามเกณฑ์ที่น่าพอใจได้ ควรมีการติดตาม ช่วย
เหลือให้คำาปรึกษาระหว่างครูทำาการสอน มีการ
สะท้อนผลการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ครูเกิดความมั่นใจ มี
พัฒนาการในจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการ
คดิของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ ของจอยซ์
และชาว์เวอร์ (Joyce and Showers, 1995 อ้าง
ในสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 
80-81) เสนอว่า แนวทางพัฒนาครูโดยวิธีการฝึก
อบรม (Training) ให้เกิดประสิทธิภาพต่อพัฒนา
คุณภาพการสอนของครู ควรคำานึงองค์ประกอบ
สำาคัญ คือ 1) การนำาเสนอทฤษฎีควบคู่กับการ
ปฏิบัติ 2) การให้ตัวแบบ และการสาธิต 3) การ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลอง 4) 
การใหข้้อมลูยอ้นกลับจากผลการสังเกตพฤตกิรรม
การสอน และ 5) การเสนอแนะ ซึ่งแกลทธอร์น 
(Glatthorn, 1990) กล่าวว่า การที่ครูนำาความรู้
ไปสู่การสอนจริงในห้องเรียน การติดตามสังเกต
การสอนในชั้นเรียน การให้คำาปรึกษาหลังการ
สังเกต การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นวิธีการที่ช่วย
สร้างความมั่นใจในการสอนของครูได้เป็นอย่างดี 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอาทติยา ศรประสทิธิ ์ 
(2559) ซ่ึงนำาแนวคิดของจอยซ์และชาว์เวอร์  
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร อ อก แบบพัฒน าค รู  พบว่ า  
หลังการพัฒนาครูความสามารถเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครู
ปฐมวัยในภาพรวมพัฒนาขึ้น สุมณฑา จุลชาติ 
(2556: 126) ประยกุตใ์ชแ้นวคดิของแกลทธอรน์ 
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พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้แก่ครู พบว่า 
หลังการทดลองครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหอ์ยู่ในระดับสงู – สงูมาก 
ครูสามารถใช้คำาถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดในทุกข้ันตอนของการสอน และการเชื่อม
โยงเนือ้หาใหผู้เ้รยีนฝกึการคิดวเิคราะห์อยู่ในระดับ 
สูง-สูงมาก 

จากเหตผุลขา้งต้น ผูวิ้จัยเห็นความจำาเปน็
ท่ีจะพัฒนาทักษะการสอนคิดในศตวรรษที่ 21  
ให้แก่ครู ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครใูนการออกแบบกจิกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที ่21 ซึง่ถอืวา่เปน็การเตรยีมครมูอือาชีพ 
สำาหรับการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21  
เพ่ือพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
วิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะการใช้คำาถามที่ครู
จำาเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้คำาถาม
ในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด 

กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องนำามาสังเคราะห์กรอบแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 
โดยนำาแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการใน
การดำาเนินงาน ดังนี้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาครู ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกวิธีการฝึกอบรม 
ของจอยซ์และชาว์เวอร์ (Joyce and Showers, 
1995 อา้งใน สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 
2550: 80-81) ซึ่งมีจุดเด่นในการพัฒนาครูอย่าง

เป็นระบบเน้นให้ครูนำาองค์ความรู้ที่ได้ลงสู่การ
ปฏิบัติจริงในห้องเรียน และมีกระบวนการกำากับ
ติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง การฝึกอบรม  
ม ี5 องคป์ระกอบสำาคญั คอื 1) การนำาเสนอทฤษฎี
ควบคูก่บัการปฏบิตั ิเปน็การอธบิาย เหตผุล กรอบ
แนวคิด เทคนิค และวิธีการในการสอนรูปแบบ
ตา่งๆ โดยการอา่น การบรรยาย และการอภปิราย 
2) การให้ตัวแบบ และการสาธิต เป็นการกำาหนด
ทกัษะและกลยทุธใ์นการสอน โดยนำาเสนอตัวแบบ 
การสาธิตให้ดู 3) การปฏิบัติในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำาลอง เป็นการทดลองใช้ทักษะ
หรือกลยุทธ์ใหม่ โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จำาลองทำากบักลุม่เพือ่นหรอืกบันกัเรยีนกลุม่เลก็ๆ 
4) ข้อมูลย้อนกลับแบบมีโครงสร้าง เป็นการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการสังเกตพฤติกรรม 
การสอน และ5) การเสนอแนะ สำาหรับนำาไปใช้ใน 
ชั้นเรียน ส่วนการกำาหนดเนื้อหาสาระในการ
พัฒนาครู ผู้วิจัยได้นำาแนวคิดการพัฒนาทักษะ
การสอนคิดในศตวรรษที่ 21 ของ ทิศนา แขมมณี  
(2557: 23-26) ซึ่งมีเนื้อหาและทักษะการสอน  
คือ 1) ความรู้ เกี่ยวกับทักษะกระบวนการ 
ท่ีต้องการพัฒนาให้แก่ผู้เรียนโดยระบุช่ือทักษะ 
แต่ ละทั กษะที่ ต้ อ งการ  ความหมายและ
กระบวนการหรือขั้นตอนของทักษะนั้น มีตัวอย่าง 
ประกอบที่จะช่วยให้ครูเกิดความเข้าใจ 2) ความรู้ 
เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ หลักการสอน รูปแบบ 
การสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนทักษะ 
กระบวนการ และ3) ความรู้เก่ียวกับการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ทกัษะกระบวนการ สว่นวธิี
พัฒนาทักษะการสอนของครู ควรจัดระบบนิเทศ
ภายใน มีการวางแผนการสอน สังเกตการสอน 
วิเคราะห์การสอนร่วมกัน มีการจัดการความรู้  
โดยใหค้รทูำางานและเรยีนรูร้ว่มกันเปน็ทมี จากการ
ลงมือปฏิบัติและจัดระบบการให้คำาปรึกษา ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ครู จากแนวคิดข้างต้น 
ผู้วิจัยนำามาพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาปัญหา
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และความต้องการของคร ูมากำาหนดกรอบ เนือ้หา 
วิธีการพัฒนาครู ซึ่งได้รูปแบบพัฒนาครู มี 5  
ขั้นตอน

หลักการแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 
21 ผูว้จิยันำาแนวคดิการพัฒนาทกัษะคดิแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving 
Thinking Skill) ของ ทริฟฟินเกอร์ ไอซัคเคนและ
ดอร์วอล (Treffinger, Isaksen, and Dorvol, 
2004) เสนอขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ไว้ 3 องค์ประกอบ คือ การทำาความ
เข้าใจในปัญหา (Understanding the Problem) 
การลงความเห็น (Generation Idea) และการ
วางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ (Planning for Action) 
ซึ่ง สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554: 6-7) นำามาปรับ
เป็นขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 
ขั้นคือ ข้ันการเข้าถึงปัญหา ขั้นการคิดวิธีการแก้
ปญัหา ข้ันการเลอืกและเตรยีมการ ขัน้การวางแผน
การแก้ปญัหา และขัน้การลงมอืปฏบิตั ิและเพ่ือให้
สอดคล้องกบัการพฒันาทักษะการคิดในศตวรรษที ่
21 ผู้วิจัยจึงนำาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณและแกป้ญัหา ของ วจิารณ์ 
พานิช (2555: 31-32) โดยมีวิธีดังนี้ 1) ฝึกคิด
หาเหตุผลหลากหลายแบบ วิเคราะห์ปัจจัยย่อยมี
ปฏสิมัพนัธก์นัอยา่งไร วเิคราะห์และประเมินขอ้มลู
หลักฐาน สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล 
แปลความหมายของข้อมูล ตีความและทบทวน 
2) ฝึกแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหลากหลายแบบและ 
3) ฝกึตัง้คำาถามสำาคญัทีช่่วยทำาความกระจา่งให้แก่
มมุมองต่างๆ มากำาหนดกรอบการพัฒนานกัเรยีน
ร่วมด้วย ส่วนทักษะการใช้คำาถามนำาเทคนิคการ
ใช้คำาถาม OEPC ซึ่งเป็นการตั้งคำาถาม 4 ระดับ
ตามขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของ 
บรูเนอร ์ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท) (มปป. อ้างใน วารีรัตน์ 
แก้วอุไร, 2550) ประกอบด้วยคำาถาม 4 ระดับ 

เรียกว่าคำาถาม O-E-P-C ซึ่งได้แก่คำาถามระดับ 
การสังเกต (O: Observation Question) การ
อธิบาย (E: Explanation Question) การตั้ง
สมมตุฐิานหรอืการทำานาย (P: Prediction Ques-
tion) ควบคุมและสร้างสรรค์ (C: Control and 
Creativity Question) มาเป็นกรอบการพัฒนารูป
แบบพฒันานกัเรยีน ม ี7 ขัน้ตอน เรยีกว่า รปูแบบ
การสอน PCBL 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการของครูเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความ
สามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษ
ที่ 21

3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูและ
นักเรียนตามรูปแบบการส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) โดยประยุกต์ใช้
วธิวีจิยัแบบผสมผสาน มกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ
และคุณภาพ ดำาเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 

1.1 ขั้นศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครู มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียน
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การสอนท่ีเน้นการพัฒนาทกัษะการคดิในศตวรรษ 
ที่ 21 และเพื่อศึกษาความต้องการของครูในการ
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของครู คือครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำานวน 320 คน (ประชากร 1,952 คน) จาก 
231 โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2559 
โดยใช้การเปิดตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างในพรรณี  
ลีกิจวัฒนะ, 2553: 150) 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในวจิยั ได้แก ่แบบสอบถาม
สภาพปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เป็น
เครื่องมือที่ผู้ วิ จัยพัฒนาขึ้นโดยการทบทวน  
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 5 คน มีค่า
คะแนนความสอดคล้องอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด 
(  = 4.40, S.D. = 0.89 -  = 4.80, S.D. = 
0.45) วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้ รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน พร้อมสรปุเปน็ความเรยีง
จากข้อมูลปลายเปิด

การเก็บและรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัย 
ขอความร่วมมือสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ส่งแบบสอบถาม
ให้ครูกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สรุปผลเพ่ือนำาไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความ
สามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นการพัฒนาทกัษะการคิดในศตวรรษ
ที่ 21 ในประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหาการสอน

คิดในศตวรรษที่ 21 ความต้องการของครูในเรื่อง 
เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
ในการพัฒนา เป็นต้น

1.2 ข้ันพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความ
สามารถของครู มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาครูในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครู
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และ
เพื่อทดลองใช้รูปแบบและหาคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มทดลอง

กลุม่ผูใ้หข้้อมลู เปน็ผูเ้ช่ียวชาญทีใ่ชใ้นการ
สัมภาษณ์เก่ียวกับกรอบแนวคิดในการพัฒนารูป
แบบ 7 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 2 คน 
ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 3 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ครู 2 คน 

กลุ่มทดลองใช้รูปแบบ เป็นครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 30 
คน และนักเรียนในช้ันเรียนของครูกลุ่มทดลอง 
230 คน ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จากโรงเรียนในกลุม่
โรงเรียนบ้านดุง 1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2559 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง มีเกณฑ์พิจารณาคือ  
1) ครูผู้สอนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 2) สอน
ระดบัการศกึษาประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา และ  
3) มีความพร้อมในปฏิบัติการสอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นโดยการทบทวน หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 
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ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมความ
สามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นการพัฒนาทกัษะการคดิในศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นข้อคำาถามปลายเปิด 6 ข้อ 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครใูนการออกแบบกจิกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที ่21 เปน็แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
3) แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
พัฒนาตามรูปแบบการส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษที ่21 เปน็
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 4) แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะ 
การคดิในศตวรรษที ่21 เปน็แบบมาตรประมาณคา่  
5 ระดับ 5) แบบประเมินพฤติกรรมการสอนที่
เนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษ ที ่21 คือ 
5.1) แบบประเมินพฤติกรรมการใช้คำาถาม เป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ 5.2) แบบ
ประเมนิพฤติกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนแสดงออก
ในการใช้ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบ
มาตรประมาณคา่ 3 ระดับ 6) แบบสอบถามความ
คดิเหน็ของครตูอ่รปูแบบการสง่เสริมความสามารถ
ของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือทั้ง 
6 ฉบับ มีค่าคะแนนความสอดคล้องอยู่ระดับมาก
ถึงมากที่สุด (  = 3.50, S.D.=1.00 - = 5.00, 
S.D. = 0.00) 7) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 50 ข้อ ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 ค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.40-0.63 ค่าอำานาจจำาแนก
ระหว่าง 0.50–0.85 และ 8) แบบประเมินทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน คือ 8.1) 

แบบประเมินความสามารถในการใช้คำาถาม เป็น
แบบเขียนตอบ จาก 3 สถานการณ์ปัญหา และ 
8.2) แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์เปน็แบบเขยีนตอบ จาก 3 
สถานการณ์ปัญหา เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 

การเก็บและรวบรวมข้อมูลวิจัยแบ่งเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยนำาผล
การสรุป ข้อ1.1 ขั้นศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครู มาเป็นกรอบสร้างคำาถามในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทำาการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มลูการสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญและขอ้มลูจากการ
ศกึษาเอกสารงานวจิยั มากำาหนดกรอบการพฒันา
รปูแบบ และสรา้งรปูแบบฉบบัรา่งสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
กระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ นำามาปรับแก้
รูปแบบตามข้อเสนอ ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ช่วง
ที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบ เป็นการศึกษาความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ ผู้วิจัยประสานงานขอความร่วม
มือสำานักเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 รับ
สมัครครูกลุ่มทดลองใช้รูปแบบ ดำาเนินการพัฒนา
ครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบ 2 วัน (12 
ชั่วโมง) ครูท่ีผ่านการพัฒนาจัดทำาแผนการสอน 
PCBL และนำาไปใช้ในการพัฒนานักเรียน จำานวน 
5 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง (จำานวน 5 แผน) โดย
มีการนิเทศเยี่ยมช้ันเรียน 2 คร้ัง สรุปวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดลองมาพิจารณาปรับแก้รูปแบบ 
จดัพมิพเ์อกสารและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัฉบบั 
สมบูรณ์ สำาหรับนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะ
ที่ 2

ระยะที่ 2 การนำารูปแบบไปใช้พัฒนาครู
และนักเรียน 

ขั้นการนำารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาครู 
และนักเรียนในห้องเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ศึกษาผลการพัฒนาครูตามรูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด 
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือศึกษาผลการพัฒนา
ทักษะคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู  
และนักเ รียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น จากโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ปีการศึกษา 2559 โดยการรับสมัคครูผู้ที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการ ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ครูผู้สอน จำานวน 40 คน เป็นครู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 จำานวน 17 คน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำานวน 17 คน และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 6 คน 

2. นักเรียนซึง่เปน็นกัเรยีนในช้ันเรยีนของ
ครูกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 447 คน เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 200 คน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำานวน 200 คน และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 47 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21

ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1. ความสามารถของครูในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะ
การคดิในศตวรรษที ่21 2) ความสามารถในเขยีน
แผนการสอน PCBL 3) พฤติกรรมการสอนทีเ่นน้
การพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ประกอบ

ด้วย 2 ส่วน คือ 3.1) พฤติกรรมการใช้คำาถาม
ส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความสามารถการใช้
คำาถามของนกัเรยีน และ 3.2) พฤตกิรรมทีส่ง่เสรมิ
ให้นักเรียนแสดงออกโดยใช้ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. ความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่ง
เสริมความสามารถของครใูนการออกแบบกิจกรรม
การเรยีนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะการคดิใน
ศตวรรษที่ 21 

3. ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ความ
สามารถในการใช้คำาถาม และ 2) ความสามารใน
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ รูปแบบ
การส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบ
ด้วย แบบทดสอบความรู้ของครู แบบประเมิน
แผนการสอน แบบประเมินพฤติกรรมของครู 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และ แบบ
ประเมินทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน  เครื่องมือทั้ง 5 ฉบับ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามระเบยีบวธิวีจิยั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้ รอ้ยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที 
แบบ t-test for Dependent Sample และ t-test 
for One Sample 

การเก็บและรวมรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยนำา
รปูแบบไปใชจ้รงิในการพฒันาครแูละและนกัเรยีน
เพื่อยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
จัดทำาโครงการพัฒนาครู รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 
แต่งตั้งคณะทำางาน ร่วมดำาเนินงานตามโครงการ
โดยมีครู ผู้บริหารโรงเรียน และ ศึกษานิเทศก์  
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ผู้วิจัยประชุมคณะทำางาน ดำาเนินการพัฒนาครู
ตาม 5 ขั้นตอนของรูปแบบ เริ่มด้วยขั้นตอนที่ 1 
สร้างความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อให้ครูกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บรหิาร และศกึษานิเทศก ์เหน็ความสำาคัญจำาเปน็
ในการพัฒนานักเรียนตามรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 
การฝึกฝนวิธีสอนคิด มี 3 กิจกรรม 1) จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ครูทำาแบบประเมินก่อนการฝึก
อบรม และดำาเนนิการจดักจิกรรมตามตารางอบรม 
จำานวน 3 วัน (18 ชั่วโมง) หลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมครูทำาแบบประเมิน 2) เขียนแผนการสอน 
ครูท่ีผ่านการพัฒนานำาความรู้ที่ได้ไปออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับชั้นและกลุ่มสาระการ
เรยีนรูท้ีรั่บผดิชอบรว่มกบัเพ่ือนครูทีผ่า่นการอบรม
ที่สอนระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
โดยเขียนแผนการสอน PCBL อย่างน้อย 10 
แผน 3) จัดประชุมวิพากษ์แผนการสอน PCBL 
ครูนำาเสนอแผนการสอน ทีมวิทยากร เพ่ือนครู
ร่วมกันวิพากษ์ และประเมินตรวจสอบความ
สมบูรณ์แผนการสอนก่อนนำาไปสอนจริง ขั้นตอน
ที่ 3 นำาทักษะการคิดสู่ห้องเรียน ครูนำาแผนการ
สอนไปใช้จริงในการพัฒนานักเรียน 1 ภาคเรียน 
ช่วงแรกครูปรับพ้ืนฐานการใช้คำาถาม OEPC  
ให้นักเรียน ช่วงที่สองครูดำาเนินการพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับทักษะ
การใชค้ำาถาม OEPC ระหวา่งครทูำาการสอน มกีาร
นเิทศ ติดตามใหค้ำาปรกึษาโดยผูว้จิยัและทมีนเิทศ
เยีย่มชัน้เรยีน สงัเกตการสอน สะทอ้นผลหลังการ
สังเกต 3 ครั้ง และประเมินพฤติกรรมการสอนคิด
ในศตวรรษที่ 21 ขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยนสะท้อน
ผลงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเข้า
ร่วมสัมมนา เสนอผลงาน สะท้อนบทเรียน สรุป
ผลการปฏิบัติจริงในห้องเรียน 3 ครั้ง รวมถึงแลก
เปลี่ยนผ่านเครือข่าย Social Network ขั้นตอนที่ 
5 จดัระบบงานสูค่วามย่ังยืน โดยการประชุมปฏบัิติ
การวเิคราะห์ขอ้มลู และเขยีนรายงานวจิยัช้ันเรยีน 
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการของครูเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า หลักสูตรสถานศึกษาได้
ระบุไว้อย่างชัดให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการ
คดิสร้างสรรคแ์ละคดิการแกป้ญัหา ครพูยายามสง่
เสริมการคิดในวิชาที่รับผิดชอบ แต่การฝึกการคิด
ให้ผู้เรียนกระทำาได้น้อย การเตรียมตัวผู้เรียนให้มี
ความพร้อมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ยังไม่
ปรากฏ สาเหตุเกิดจากครูไม่ได้รับความรู้หรือรับ
การพัฒนาการสอนคิดอย่างจริงจัง จึงทำาให้ขาด
ความรู้ทีช่ดัเจนในเนือ้หาสาระ วิธกีาร ขัน้ตอนการ
สอนคิด การวัดและประเมินผลการคิด ด้วยเหตุนี้ 
ครูจึงมีความต้องการพัฒนาทักษะการสอนคิด 
ในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 87.50) ครูเห็นว่าวิธี
การพัฒนาเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาครู ได้แก่ 
การฝึกปฏิบัติจริง (ร้อยละ 79.69) การบรรยาย  
(ร้อยละ 39.69) การสาธิต (ร้อยละ 39.38) และ
การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (ร้อยละ 38.44) 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21 

2.1 ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21 มี 7 องค์ประกอบ กล่าวโดย
สรุปดังนี้

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ 

การช่วยให้ครูสามารถสอนและฝึกทักษะ
การคดิทีจ่ำาเปน็สำาหรบัผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 ได้ 
ต้องเริ่มต้นที่ครูมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการ
คดิทีต้่องการสอนคืออะไร มวิีธกีารขัน้ตอนอยา่งไร 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 218 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

จึงจะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกคิดได้ รูปแบบการส่งเสริมความ
สามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเน้นการพัฒนาทกัษะการคดิในศตวรรษ
ที ่21 เปน็แนวทางหนึง่ในการพฒันาครใูหใ้ชค้ำาถาม
เป็นเครื่องชี้นำาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ซ่ึงถอืวา่เปน็การเตรยีมครสูำาหรบัการพัฒนาผูเ้รยีน 
ในศตวรรษที่ 21 หลักการ มี 3 หลักการ คือ  
1) เป็นรูปแบบที่เน้นผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ 
จากการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรม
กลุ่ม มีการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง 2) เป็น 
รูปแบบที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการต้ังคำาถาม
ในการกำากับการทำางานและการแก้ปัญหาเป็น
สำาคญัท้ังของผูส้อนและผูเ้รยีน และ 3) เปน็รปูแบบที ่
นำาเสนอทักษะ วิธีการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
การคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติ 
จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถของครูใน

การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้การ
พฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ของนกัเรยีน 
4) เนือ้หาสาระ พฒันาคร ูม ี5 หนว่ย คอื 1) ความ
สำาคัญจำาเปน็การพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่
21 2) หลักการ แนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะคิด 
ในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบการสอน PCBL  
3) หลักฐานการปฏิบัติจริงในห้องเรียน 4) การ
สะท้อนผลการสอน และ 5) การรายงานและการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน 5) กิจกรรมการพัฒนา มี 2  
รปูแบบ คอื 5.1) รปูแบบการพฒันาความสามารถ 
ของครู ในการออกแบบกิจกรรมการ เรี ยน 
การสอนคิดในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทาง วิธีการ
ใช้สำาหรับพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การสอนของครูในการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียน ซึ่งกระบวนการพัฒนา
ครูเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริงใน 
ชั้นเรียนมี 5 ขั้นตอนดังภาพที่ 1

9 

 

 

เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาครูไดแก การฝกปฏิบัติจริง (รอยละ 79.69) การบรรยาย (รอยละ 
39.69) การสาธิต  (รอยละ 39.38)  และการปฏิบัติกิจกรรมกลุม (รอยละ 38.44)  
 2.ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการ 
เรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21   
    2.1 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมความสามารถของครูในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21  มี 7 องคประกอบ 
กลาวโดยสรุปดังน้ี 

1) ความเปนมาและความสําคัญ  
การชวยใหครสูามารถสอนและฝกทักษะการคิดที่จําเปนสําหรับผูเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 ได ตองเริ่มตนที่ครูมีความรู ความเขาใจในทักษะการคิดที่ตองการสอนคืออะไร มี
วิธีการข้ันตอนอยางไร จึงจะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกคิดได รูปแบบ
การสงเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาครูใหใชคําถามเปนเครื่องช้ีนําการ
คิดแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งถือวาเปนการเตรียมครสูําหรับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที ่21  

2) หลักการ  มี 3 หลักการ คือ  1) เปนรูปแบบที่เนนผูเขารับการพัฒนาไดเรียนรู 
จากการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม มีการเช่ือมโยงไปสูการปฏิบัติจริง 2) เปน
รูปแบบที่ใชกระบวนการเรียนรูผานการต้ังคําถามในการกํากับการทํางานและการแกปญหาเปน
สําคัญทั้งของผูสอนและผูเรียน และ 3) เปนรูปแบบที่นําเสนอทักษะ วิธีการพัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที ่21 สอดคลองกับการพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติ  

3) จุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
  4)  เน้ือหาสาระ พัฒนาครู มี 5  หนวย คือ 1) ความสําคัญจําเปนการพัฒนาทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 2) หลักการ แนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะคิดในศตวรรษที่ 21 ตาม
รูปแบบการสอน PCBL  3) หลักฐานการปฏิบัติจริงในหองเรียน 4) การสะทอนผลการสอน และ 
5) การรายงานและการพัฒนาสูความย่ังยืน 
      5)  กิจกรรมการพัฒนา มี 2 รูปแบบ คือ  

          5.1) รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการ 
เรียนการสอนคิดในศตวรรษท่ี 21  เปนแนวทาง วิธีการใชสําหรับพัฒนาความรู ความเขาใจ 
และทักษะการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่  21 ให นักเรียน ซึ่ ง
กระบวนการพัฒนาครูเนนการเรียนรูทฤษฎีควบคูการปฏิบัติจริงในช้ันเรียนมี 5 ข้ันตอนดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  รปูแบบการสงเสรมิความสามารถของครูในการออกแบบกจิกรรมการเรียน 
                     การสอนทีเ่นนการพฒันาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 

ภ�พที่ 1 รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
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ก�รสอนท่ีเน้นก�รพัฒน�ทักษะก�รคิด
ในศตวรรษที่ 21

 ขัน้ตอนที ่1 สรา้งความเขา้ใจเบือ้งตน้  
เปน็ขัน้ตอนสรา้งความตระหนักในความสำาคัญของ
การปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน โดยจัดประชุม ศึกษาเอกสาร และ
กรณีตัวอย่าง 

 ข้ันตอนที่ 2 การฝึกฝนวิธีสอนคิด 
เป็นขั้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
ความหมาย เทคนคิวธิสีอนทกัษะการคดิ การสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย การใช้คำาถาม
เป็นเครื่องมือชี้นำาการคิด การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน PCBL การวัด
ประเมินทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และการ
เขียนแผนการสอน โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สาธิตการสอน เรียนรู้จากตัวอย่าง ลงมือปฏิบัติ
จริง และกลุ่มสนทนา 

 ขั้นตอนที่  3 นำาทักษะการคิดสู่
ห้องเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูประยุกต์ความรู้  
ไปสู่การปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน ส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน ตามรูปแบบการสอน PCBL โดยเรียนรู้ 
ผ่านการปฏิบัติจริงในห้องเรียนร่วมกับเพ่ือนครู 
วางแผนการสอนร่วมกัน ทำาการสอน มีการเยี่ยม
ชั้นเรียน นิเทศให้คำาปรึกษา และกลุ่มสนทนา 

 ขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยนสะท้อนผล
งาน เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม
ประสบการณ์ให้ครู และถอดบทเรียนนวัตกรรม
การสอนคิดในศตวรรษที่ 21 โดยจัดประชุม กลุ่ม
สนทนา จดัเวทวีชิาการ การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่น
สื่อ Social Network

 ขั้นตอนที่ 5 จัดระบบงานสู่ความ
ยั่งยืน เป็นขั้นตอนครูผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูล 
วเิคราะหข์อ้มลู เขยีนรายงาน และการเผยแพรผ่ล
งาน โดยจดัประชมุ ฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร และจดั
เวทีวิชาการ 

 5.2) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 
21 เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สำาหรับพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  
ซึง่เนน้ทีค่วามสามารถในการใชค้ำาถามและการคิด 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เริ่มบทเรียนด้วย
กิจกรรมการบริหารสมอง ในการกระตุ้นสมอง
เพื่อการผ่อนคลายในการเรียนรู้ และบรูณาการ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบนี้เน้นการใช้คำาถาม 
OEPC เป็นเครื่องชี้นำาในการกำากับตนเองขณะ
ทำาการแกป้ญัหาหรอืหาคำาตอบ ซึง่เรยีกวา่ รูปแบบ 
การสอนแบบ PCBL (Problem Solving  
Creative Thinking Based Learning) มีขั้น 
การเรียนรู้ 7 ขั้น ดังภาพที่ 2
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 ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมใจกาย เป็นการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ และเตรียม 
ความพร้อมผู้เรียนนำาเข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้  
โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น
กันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผ่อนคลาย เสริม
ศกัด์ิศรใีนตนเองของผูเ้รยีน สนกุทา้ทาย และสุขใจ 
ด้วยกิจกรรการบริหารสมอง

 ขัน้ที ่2 ถาม คิด พินิจปญัหา เปน็การ
จัดกิจกรรมเพื่อเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียน ใน
รูปแบบการนำาเสนอโจทย์ปัญหา สถานการณ์ต่อ 
ผู้เรียน นำาไปสู่ความเข้าใจปัญหา ทำาความรู้จักกับ
เนื้อหา สถานการณ์ที่เป็นปัญหา เห็นความสำาคัญ
ปัญหา ครูเน้นการใช้คำาถาม OEPC กระตุ้นให้
นักเรียนได้ขบคิดกับปัญหา เนื้อหา สถานการณ์
ของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่จะต้อง
แก้ไข หรือหาคำาตอบ ข้ันน้ีผู้เรียนจะปฏิบัติการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในทักษะการเข้าถึง
ปัญหา

 ขั้นที่ 3 คิดค้นทางแก้เฉพาะตน 
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผูเ้รยีน เขา้ใจปญัหา คดิหาทางแก ้แน่ใจ
จุดยืน โดยผู้เรียนใช้คำาถาม OEPC กำากับตนเอง 
แต่ละคนได้คิดค้นหาทางออกของปัญหา ขยาย
และทำาความเข้าใจในบทเรียน ด้วยมุมมองของ
ตนเอง สรา้งขอ้คดิเกีย่วกบัทางออกของปญัหาแลว้
สื่อสารทางออกเป็นภาระงาน ช้ินงาน เช่น การ
อธบิายดว้ยวาจา การเขยีนแผนท่ีความคดิ การวาด
ภาพ การเขียนบรรยาย หรือวิธีการอื่นที่ถนัดและ
สนใจ ขั้นนี้ผู้เรียนจะปฏิบัติการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 3 ทักษะ คือการคิดวิธีการแก้ปัญหา 
การเลือกและเตรียมการ และการวางแผนการแก้
ปัญหา 

 ขั้นที่ 4 รวมพลค้นทางออกโดยกลุ่ม 
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
กลุ่มและมุมมองที่หลากหลาย หลังจากที่ผู้เรียน 

10 

 

 

             ขั้นตอนท่ี 1 สรางความเขาใจเบ้ืองตน  เปนข้ันตอนสรางความตระหนัก 
ในความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่สอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะการ 
คิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยจัดประชุม  ศึกษาเอกสาร และกรณีตัวอยาง                    
                         ขั้นตอนท่ี 2 การฝกฝนวิธีสอนคิด เปนข้ันการพัฒนาความรูความเขาใจใน 
หลักการ ความหมาย เทคนิควิธีสอนทักษะการคิด  การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลาย  
การใชคําถามเปนเครื่องมือช้ีนําการคิด  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน 
PCBL การวัดประเมินทักษะการคิดในศตวรรษที ่21 และการเขียนแผนการสอน โดยฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  สาธิตการสอน  เรียนรูจากตัวอยาง ลงมือปฏิบัติจริง  และกลุมสนทนา                                                                                                                   
        ขั้นตอนท่ี 3 นําทักษะการคิดสูหองเรียน เปนข้ันตอนที่ครูประยุกตความรู
ไปสูการปฏิบัติงานจรงิในหองเรียน สงเสริมการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21ของนักเรียน 
ตามรูปแบบการสอน PCBL  โดยเรียนรูผานการปฏิบัติจริงในหองเรียนรวมกับเพ่ือนครู วาง
แผนการสอนรวมกัน  ทําการสอน มีการเย่ียมช้ันเรียน นิเทศใหคําปรึกษา และกลุมสนทนา           
        ขั้นตอนท่ี 4 แลกเปลี่ยนสะทอนผลงาน  เปนข้ันตอนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู เติมเต็มประสบการณใหครู  และถอดบทเรียนนวัตกรรมการสอนคิดในศตวรรษที่ 21 โดย
จัดประชุม กลุมสนทนา  จัดเวทีวิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อ Social Network 
        ขั้นตอนท่ี 5 จัดระบบงานสูความยั่งยืน เปนข้ันตอนครูผูสอนเกบ็รวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมลู เขียนรายงาน และการเผยแพรผลงาน  โดยจัดประชุม  ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  และจัดเวทีวิชาการ   
              5.2)  รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษท่ี 21 เปนแนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน ซึ่งเนนที่ความสามารถในการใชคําถามและการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เริ่มบทเรียน
ดวยกิจกรรมการบริหารสมอง ในการกระตุนสมองเพ่ือการผอนคลายในการเรียนรู และบรูณาการใน
กิจกรรมการเรียนรู รูปแบบน้ีเนนการใชคําถาม OEPC เปนเครื่องช้ีนําในการกํากับตนเองขณะทํา
การแกปญหาหรือหาคําตอบ ซึ่งเรียกวา รูปแบบการสอนแบบ PCBL (Problem Solving 
Creative Thinking Based Learning) มีข้ันการเรียนรู 7 ข้ัน ดังภาพที่ 2 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  

 

ภาพที่ 2 รูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 
             ขั้นท่ี 1 เตรียมพรอมใจกาย  เปนการจัดกจิกรรมเพื่อสรางบรรยากาศ 
และเตรียมความพรอมผูเรียนนําเขาสูประเด็นการเรียนรู  โดยสรางบรรยากาศการเรียนรูที่มี

 

ภ�พที่ 2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
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แต่ละคนได้ทางออกของปัญหาแล้ว นำามา 
ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้อื่นใน
ลักษณะของกลุ่ม ด้วยการใช้คำาถาม OEPC เพื่อ
หาทางออกของกลุ่มร่วมกัน โดยการศึกษาเพ่ิม
เติมจากเอกสาร แหล่งอ้างอิง สื่อการเรียนรู้อื่น 
ที่รวบรวมได้ พิจารณาข้อแย้งและสรุปสังเคราะห์
ข้อค้นพบ พร้อมร่วมกันวางแผนการนำาเสนอ
ทางออกของปัญหาด้วยวิธีการที่น่าสนใจ 

 ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กัน
ฟัง เป็นกิจกรรมการนำาเสนอโดยให้กลุ่มสื่อสาร
ทางออกของปัญหาที่สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน
คดิไวใ้นข้ันท่ี 4 แสดงผลประมวลออกมาในรปูของ
ชิน้งาน ภาระงาน หลงัจากการนำาเสนอ สมาชกิใน
ชัน้เรยีน ใชค้ำาถาม OEPC สำาหรบัประเด็นทีส่งสัย
หรอืสนใจ รว่มกนัพจิารณาตดัสนิใจจากการเสนอ
ความคิด 

 ขั้นที่ 6 ทบทวนอีกคร้ังก่อนปรับใช้  
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้ผู้เรียนได้ทบทวน 
เร่ืองราวที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดก่อให้เกิดข้อสรุป
หรือประสบการณ์การเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียน
เห็นวิธีการนำาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ 
ได้รับหรือนำาทางออกของปัญหาที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ตรวจสอบความรูด้้วยคำาถาม OEPC ปรบัปรงุแผน
หรือวิธีการแก้ปัญหาก่อนที่จะนำาไปใช้จริง

 ขั้นที่ 7 นำาสู่การปฏิบัติจริง และการ
ประเมิน เป็นการนำาแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง  
การกำากับและติดตามการแก้ปัญหา เปรียบเทียบ
ผลลัพธ์กับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ด้วยคำาถาม  
OEPC มีการสัง เกตและบันทึกพฤติกรรม 
การแก้ปัญหา  

 6) สื่อการพัฒนา ประกอบด้วย 1) 
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะการสอนคิดใน
ศตวรรษที่ 21 2) ตัวอย่างแผนการสอนตาม 
รูปแบบการสอน PCBL 

7) การวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) การ
สังเกตการร่วมปฏิบัติกิจกรรม 2) การประเมิน
ความรู ้แผนการการสอน พฤตกิรรมการสอน และ 
3) สอบถามความคิดเห็น 

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบและกระบวนการ
พัฒนาตามรูปแบบมีความเหมาะสมกับการนำาไป
ใชโ้ดยภาพรวมอยูร่ะดบัมากทีส่ดุ พบว่า มค่ีาความ
เหมาะสมรายข้ออยู่ระหว่างมากถึงมากที่สุด (  = 
4.40 –  = 5.00) ผลทดลองใช้รูปแบบ พบว่า มี
ความเปน็ไปไดท้ีจ่ะนำาไปพฒันาความสามารถของ
ครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนน้การพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21และ
พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21ของนักเรียน

3. ผลการพัฒนาครูและนักเรียนตาม
รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 

3.1 ผลการพัฒนาครู 

1) ผลการประเมินความรู้ของครู พบว่า 
คะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 หลังการพัฒนาสูงกว่า
ก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

2) ผลการประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการสอน พบว่า คะแนนความสามารถ
ในการเขียนแผนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ของครูภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก (  = 4.43 S.D. =0.70) แผนการสอน
มีเนื้อหา ส่ือและแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ และการวัด
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ประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก พบว่า ครูออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
เกิดความสนุกสนานท้าทาย เน้นการใช้คำาถามให้
ผู้เรียนเข้าใจปัญหาโดยใช้คำาถาม OEPC มีการ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแผนในการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3) ผลการประเมินพฤติกรรมการสอน
ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  
พบว่า 3.1) คะแนนพฤติกรรมการใช้คำาถาม 
OEPC ส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้คำาถามของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (  = 3.99 S.D. =0.87) ครู มีการเสริม
กำาลังใจด้วยวาจาหรือท่าทางที่เหมาะสม คำาถาม
กะทัดรัดชัดเจน เหมาะกับผู้เรียน มีการเว้นระยะ
ให้คิดพอควร และมีวิธีรุกคำาถามเพ่ือล้วงความ
เขา้ใจของผูเ้รยีนหรอืช่วยใหคิ้ดได้เอง 3.2) คะแนน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกโดยใช้
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (  = 2.61 S.D. = 
0.58) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการ
แกปั้ญหาตามทีว่างแผน ใหโ้อกาสผูเ้รยีนได้สือ่สาร
นำาเสนอแนวคดิ ใชส้ถานการณท์ีเ่ปน็เหตกุารณ์ใน
ชีวิตประจำาวัน เกี่ยวกับท้องถิ่น ใช้คำาถามกระตุ้น
ผู้เรียนเข้าใจปัญหา โดยใช้คำาถาม OEPC และมี
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดจากกลุ่ม 

4) ผลการประเมินความคิดเห็นของครู
ต่อรูปแบบ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.33, S.D. = 4.29) ครูเห็นว่าขั้นตอน
การพัฒนา 5 ขั้นสามารถส่งเสริมความสามารถ
ของครูได้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 
5 จัดระบบงานสู่ ความย่ังยืนสามารถทำาให้ครู 
ได้เรียนรู้การทำางานอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ ขัน้ตอนที ่3 นำาทกัษะการคดิสูห้่องเรยีน 

การนำาแผนการสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่  
21 ไปใชจ้รงิกบันกัเรียนทำาใหเ้กดิความเขา้ใจและ
มีพัฒนาการในทักษะการสอนคิดในศตวรรษที่  
21 เพ่ิมขึ้น ขั้นตอนที่ 2 การฝึกฝนวิธีสอนคิด 
การได้เห็นตัวอย่างการใช้คำาถาม การจัดกิจกรรม 
PCBL และการสาธิตทำาให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนและขั้นตอนที่ 1 สร้าง
ความเขา้ใจเบือ้งตน้ โดยการนำาเสนอกรณตีวัอยา่ง
ทำาให้ครูเห็นความสำาคัญที่ต้องการปรับเปลี่ยน
วิธีสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 
21 ส่วนรูปแบบพัฒนานักเรียน (รูปแบบการสอน 
PBCL) ในภาพรวมครเูหน็ว่าสามารถพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ได้อยู่ในระดับมาก (  = 
4.29, S.D. = 0.68) รูปแบการสอน PCBL เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน ขั้นตอนกิจกรรมเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกในการคดิอยา่งหลากหลาย  
และครูเห็นว่าการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิด 
โดยใช้คำาถาม OEPC กระตุ้นการคิดเป็นสิ่งที่ 
ควรทำาอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ผลการพัฒนานักเรียน ซึ่งทักษะการ
คดิในศตวรรษที ่21 ประเมินจากความสามารถ 2 
ประการ พบว่า 1) ความสามารถในการใช้คำาถาม
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 – มธัยมศกึษา
ปทีี ่3 ในภาพรวมมคีะแนนความสามารถในการใช้
คำาถามอยู่ในระดับสูง มีคะแนนหลังการพัฒนาสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 85.54 คิดเป็น 
ร้อยละ 94.41 2) ความสามารถในคิดการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมี
คะแนนความสามารถในคิดการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับดี มีคะแนนหลังการพัฒนา
สงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 140.03 คิดเป็น
ร้อยละ 88.14 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
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ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิ วธิสีอนทกัษะการคิด 
ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและเขียนแผน 
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของทิศนา  
แขมมณี (2557: 23-24) เสนอเนื้อหาที่ครูควร
ไดร้บัในพฒันาทกัษะการสอนคิดในศตวรรษที ่21  
คือ หลักการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน
ทักษะทีต้่องการพฒันาใหแ้กผู่เ้รยีน และครเูหน็วา่
วิธีเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาครู คือ ฝึกปฏิบัติ
จริง การสาธิต และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อเสนอของจอยซ์และชาว์เวอร์ (Joyce and 
Showers, 1995 อา้งใน สำานกังานเลขาธกิารสภา
การศึกษา, 2550: 80-81) และทิศนา แขมมณี  
(2557: 24-25) เสนอว่าวิธีการฝึกอบรมที่ได้
ผลควรให้ความรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
จริง มีการสาธิต จากข้อมูลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยมี
ความชัดเจนในปัญหาและความต้องการของครู 
จงึไดส้ังเคราะหร์ปูแบบการสง่เสริมความสามารถ
ของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา ความต้องการของคร ู 
มีการนำาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเป็นพ้ืนฐานใน
การพิจารณาร่วมกับแนวคิดจากผู้เช่ียวชาญ จึง
ทำาให้รูปแบบมีคุณภาพและสามารถนำาไปพัฒนา
ครไูด ้ยนืยนัจากผลการประเมนิองคป์ระกอบและ
กระบวนการพฒันาตามรปูแบบซึง่ผูเ้ชีย่วชาญเหน็
ว่ามีความเหมาะสมกับการนำาไปใช้ในการพัฒนา
ครูในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการพัฒนาทั้ง 5  
ขั้นตอนสามารถส่งเสริมทักษะการสอนคิดใน
ศตวรรษที่ 21 แก่ครูได้ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ขัน้ตอนท่ี 2 รว่มคน้วธิสีอนคดิ การได้เหน็ตวัอย่าง
การใช้คำาถาม การจัดกิจกรรม PCBL และการ
สาธติทำาให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการพัฒนา 

ผู้ เรียน และขั้นตอนที่ 3 นำาทักษะการคิดสู่
ห้องเรียน เป็นการนำาแผนการสอนทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้จริงกับนักเรียน และมีการ
นิเทศเยี่ยมช้ันเรียน สังเกตการสอนให้คำาปรึกษา
จากผู้รู้ ครูเห็นว่าทำาให้เกิดความเข้าใจและมี
พัฒนาการในทักษะการสอนคิดในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มข้ึน ซึ่งยืนยันได้จากผลการประเมินความ
สามารถของครู พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 
หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการ
เขียนแผนการสอน PCBL ภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก และครูพฤติกรรมการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 เชน่ พฤตกิรรมการ
ใช้คำาถาม OEPC อยู่ในระดับดี และพฤติกรรมที่
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนแสดงออกโดยใชค้วามสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ 
ดมีาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทศินา แขมมณ ี 
(2557: 24-25), งานวจิยัของอาทติยา ศรประสทิธิ ์ 
(2559: 278) และสุมณฑา จุลชาติ (2556: 
126-127) พบว่า การจัดระบบนิเทศภายในมี
การวางแผนการสอน สังเกตการสอน การติดตาม
ช่วยเหลือให้คำาปรึกษาระหว่างครูทำาการสอน 
มีการสะท้อนผลการสอนและการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ครูเกิดความ
มั่นใจ มีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนรูปแบการพัฒนา
นกัเรยีน หรือรปูแบบการสอน PCBL เปน็แนวทาง
การสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้นความสามารถในการใช้คำาถามและ
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2557: 26-29) เสนอว่า ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
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เยาวชนไทยในการดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2557: 3) กล่าวถึงการพัฒนา
ความสามารถในการคิดให้เกิดประสิทธิภาพ ครู
จึงต้องฝึกผู้เรียนให้คิดเก่ง โดยใช้คำาถามเป็นตัว
กระตุ้นให้เด็กคิด ครูควรใช้คำาถามที่หลากหลาย 
ตั้งคำาถามง่ายๆ จนถึงคำาถามที่ต้องใช้ความคิดที่
สูงขึ้น คำาถามมีความสำาคัญมากในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิด คำาถามจะทำาให้ 
ผู้เรียนมีแง่มุมความคิดที่แปลกใหม่ 

จากผลการนำารูปแบบการสอน PCBL 
ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนพบว่า คะแนนความ
สามารถในการใชค้ำาถามและคะแนนความสามารถ
ในคดิการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรคห์ลงัการพัฒนา
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 นั้นก็แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการ
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
ไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้เน่ืองจากรูปแบบ
การสอน PCBL เน้นการใช้คำาถาม OEPC เป็น
เครื่องกำากับการคิดหาคำาตอบหรือแก้ปัญหาใน
ทุกขั้นกิจกรรมการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ แนลสัน (Nelson, 1970) ครูที่ใช้คำาถาม
ระดับสูงในการกระตุ้นให้คิดพบว่านักเรียนมีการ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพด้านการสังเกต และ
การสรุปอ้างอิงดีกว่าพวกที่สอนโดยวิธีไม่กระตุ้น 
ให้คิดด้วยคำาถาม และทำานองเดี่ยวกันผลวิจัยของ
เรย์ (Ray, 1979) ได้วจิยัเปรยีบเทยีบอทิธพิลของ
การใช้คำาถามระดับที่ต่ำากับคำาถามระดับสูงในการ
สอนวิชาเคมี พบว่า กลุ่มที่สอนด้วยคำาถามระดับ
สูงสามารถทำาคะแนนจากแบบทดสอบในเรื่อง
ของการมีเหตุผลเชิงนามธรรม และการคิดอย่าง
มีเหตุผลได้มากกว่ากลุ่มสอนด้วยคำาถามระดับ
ต่ำา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีดา เบ็ญควร
และคณะ (2555) พบว่า การใช้คำาถามและการ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นเทคนิคพื้นฐานในกระตุ้น
ใหนั้กเรยีนคดิแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค์ของผูเ้รยีน
ได้ และพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำาถาม มีความ
สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
(สพุลา ทองแปน้, 2552: 100) จากจดุเด่นของรปู
แบบอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบ PCBL สามารถนำาไป
พฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ของนกัเรยีน
ได้ ซึ่งยืนยันได้จากคำากล่าวของ ครูรหัส 012 
และครูรหัส 033 (สัมภาษณ์ 2559) เห็นว่า “…  
รูปแบบการสอน PCBL มีกิจกรรมที่เปิดโอกาส 
ให้เด็กมีส่วนร่วม เมื่อสอนไปสักระยะพบว่า
เด็กชอบถามมากขึ้น เด็กกล้าคิด กล้าพูด กล้า
แสดงออก ทำาให้บรรยากาศการเรียนไม่เครียด
เด็กสนุกสนานในการเรียน และเด็กเปลี่ยนไปใน
ทางบวก….”และผลจากการสอบถามความคิดเห็น
ของคร ูครเูห็นวา่รปูแบบการสอน PCBL สามารถ
ทำาให้ผู้ เรียนเป็นคนคิดได้ คิดเป็น และคิดดี 
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียน “นักเรียน  
รหสั 134: เดิม..บางครัง้คิดหาคำาตอบไมไ่ด้ จะไมคิ่ด  
รอให้เพื่อนคิด แต่เดี่ยวนี้ต้องคิดด้วยตนเอง 
กอ่นแลว้ไปแลกกับเพือ่น ทำาใหรู้ว่้าตวัเองกค็ดิเปน็ 
ตอบ และแก้ปัญหาได้….” 

บทสรุปผลการพัฒนา พบว่า สมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ได้รับการสนับสนุน กล่าวได้ว่ารูปแบบ
การส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะใน
การสอนการคิดในศตวรรษที่ 21 ได้ อันจะนำา 
สู่การยกระดับคุณภาพการคิดในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนได้

 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ 

รูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่
จะส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการ
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คดิในศตวรรษที ่21 การนำารปูแบบไปใช้ควรปฏิบติั 
1) ครคูวรฝกึใชค้ำาถาม OEPC และฝกึผูเ้รยีนให้คุ้น
เคยกับการใช้คำาถาม OEPC ก่อนพัฒนา 2) กรณี
มีเวลาจำากดั การใชส้ือ่ Social Network เช่น Face 
Live,Face Book และ Line ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำาให้สะดวกขึ้น ลดเวลา และ3) การนิเทศ 
สังเกตชั้นเรียนควรทำาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะ
การสื่อสาร และการทำางานกลุ่มดีข้ึน ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรนำารปูแบบการสอน PCBL ใชพ้ฒันาตวัแปร
ด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำางานร่วมกัน 
ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะ 
4Cs) 
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