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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และ3) ยืนยันผลความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความ
มีประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จำานวน 63 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการเปิดตารางขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน จากนั้นทำาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้อำานวย
การโรงเรียน จำานวน 1 คน และผู้หัวหน้าฝ่ายจำานวน 4 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ 
ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง แบบสอบถามความคิดเหน็  
และแบบตรวจสอบความเหมาะสม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ ฐานนยิม  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาครู การบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวางแผนทางวิชาการ 
การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายกับ 
ผู้ปกครองและชุมชน และการประเมินและการนิเทศ
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2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 8 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาครู ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และด้านการสอนแบบบูรณาการ การบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษา 
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) ด้านการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย การจัดแสดง 
ผลงานของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในสถานศึกษา 3) ด้านการวางแผนทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของโรงเรียน การตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานเพื่อรับผิดชอบการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การกำาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 4) ด้านการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย กระบวนการติดตามและประเมินการใช้
หลกัสตูร การกำาหนดโครงสรา้งเนือ้หาวชิาทีพั่ฒนาทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 การจดัทำาหลกัสตูร
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 5) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือฝกึทกัษะการคดิ การแกป้ญัหา การสือ่สาร และทา้ทายความสามารถ
ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ เป็นหลัก การวิเคราะห์ผู้
เรยีนเพือ่นำาไปออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน 6) ดา้นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติ และพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
7) ด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
และชุมชนถึงทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน  
เข้ามาเรยีนรูก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอน และความสำาเรจ็ของนกัเรยีน การสรา้งเครอืขา่ยกบัชมุชน 
องคก์ร สถาบนัการศกึษาหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 8) ดา้นการประเมนิและการนเิทศ ประกอบดว้ย 
การนิเทศที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของครู การสร้างบรรยากาศการนิเทศ การตั้งคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การวัดประเมินผล การประเมินกระบวนการ และประเมินตามสภาพจริง 

3. ผลการยืนยันรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ผูท้รง
คณุวฒุมิคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า รปูแบบมคีวามเหมาะสม มคีวามเปน็ไปได ้มคีวามถกูต้องครอบคลมุ 
และความมีประโยชน์

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21

Abstract
The purposes of this research were to 1) explore the factors of school management  

to promote learners 21st century skills, 2) examine the school management model to  
promote learners 21st century skills, and 3) confirm the appropriateness, possibility, accurate 
coverage and usefulness of school management model to promote learners 21st century 
skills. The sample consisted of the 63 prototype schools which currently manage teaching 
and learning to promote 21st century skills for learners. Krejcie & Morgan formula was used 
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to determine the sample size. The informers were simply randomized ; 5 people from each 
school ; 1 school director and 4 academic heads from different departments, were selected. 
The instruments in this research were structured interview, open-ended questionnaire and 
the checklists. The statistic procedures used were descriptive statistics, Exploratory Factor 
Analysis, Principal Component Analysis and Confirmatory Factor Analysis.

The results can be concluded as follows:

1) School management to promote 21st century skills for learners composed of 8 
factors namely: teacher development ; management of technology for education ; academic 
planning ; curriculum management ; learning activities ; creating a learning atmosphere ; 
building connection among parents and local community and evaluation and supervision

2) The management model for school principals to promote 21st century skills for 
learners comprised of eight factors ; 1) teacher development which includes promoting 
knowledge and skills for 21st century learners, teaching integration, management inside 
school and professional learning community 2) Management of technology for education 
such as management of displaying students’ performance inside and outside classroom, 
providing students’ opportunity to technology, and creating organizational culture inside school. 
3) Academic Planning ; it consists of SWOT Analysis, opportunity and threat of the school, 
setting committee or team responsible for developing learners 21st century skills and also 
determining the vision and mission. 4) Management of curriculum, for examples ; follow-up 
process and curriculum evaluation, defining of content structure to develop learners 21st 
century skills and preparing the curriculum, defining extra-curricular to develop learners 21st 
century skills. 5) Management of learning activities such as designing learning activities for 
thinking skills, problem-solving, communicating and challenging ability of learners, standard of 
teaching and learning, indicators and main learning outcomes, analysis of learners for design 
learning and teaching activities. 6) Creating learning environment ; it consists of managing 
activities to promote research knowledge skills, providing learning resource for hands-on 
activities, and developing learners 21st century skills, creating learning environment inside and 
outside classroom. 7) building connection among parents and local community ; creating 
an understanding with parents and communities on the direction of teaching and learning 
development, having the opening house activities for parents and communities involved in 
as well as students’ success in learning, building connection with communities, organization  
or educational public or private institutions. 8) Evaluation and supervision ; consisted of 
supervision in accordance with the aptitude and interest of teachers, building supervising  
atmosphere, setting the committee for determining evaluation, process evaluation and  
authentic assessment.
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3) The experts agreed that a management model which promote 21st century skills 
in learners were practical, feasible, possible, have accurate coverage and useful in the future 
school.

Keywords: School managagement model, 21th century skill

บทนำา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไก
หลักในการพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
เป็นสขุในกระแสการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของ
โลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาท
สำาคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำาคัญและทุ่มเทกับการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ
ของโลก ควบคู่กับการธำารงรักษาอัตลักษณ์ของ
ประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญ
กับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤต
ที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ
ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดกัประเทศที่มรีายได้ 
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญและส่งผลกระทบ
ตอ่ระบบการศกึษา ระบบเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศไทย (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 
2560: 1)

ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีจุดเริ่ม
ต้นมาจากการประชุมร่วมกันของกลุ่มนักวิชาการ
หลากหลายสาขาในสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาล
ต้องการพัฒนาคุณภาพประชากรประเทศเพื่อยก
ระดับขีดความสามารถของประเทศกับนานาชาติ 
และต้องการให้ประชากรนั้น มีคุณภาพและ
ศักยภาพในสังคมสามารถดำารงชีวิตอยู่ในโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วทั้งนี้ 
องค์ประกอบในด้านต่างๆ ที่ควรเกิดขึ้นในผู้เรียน
จากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st 

century student outcomes) ได้แก่ ความรู้
ทักษะความเชี่ยวชาญ (the partnership for 21st  
century skills, 2009) ดังต่อไปนี้ 1) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (learning and Innovation 
skills) 2) ทกัษะดา้นสารสนเทศสือ่และเทคโนโลย ี
(information, media and technology skills) 
และ 3) ทักษะชีวิตและการทำางาน (life and  
career skills) (Mitchell & Walton-Fisette, 
2015: 212) สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. 2560-2579 (2560: 79-80) ทีม่เีปา้หมายมุง่ 
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะ
และคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก 
(Reading) การเขยีนได ้(Writing) และการคดิเลข
เปน็ (Arithmetic) และ 8Cs ไดแ้ก ่ทกัษะดา้นการ
คดิอยา่งมวิีจารณญาณ และทกัษะในการแก้ปญัหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทกัษะ
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ดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and  
Innova t ion)  ทักษะด้ านความเข้ า ใจต่ าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural  
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการ
ทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา (Collaboration,  
Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ  
(Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะดา้นคอมพิวเตอร ์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมเีมตตา
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)

สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่มี
ความสำาคญัทีส่ดุ ในการทำาหนา้ทีส่รา้งและพัฒนา
คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ สามารถ
ดำารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ สอดคลอ้ง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
(2560: 81) ที่กำาหนดเป้าหมายของการจัดการ
ศึกษาไว้ว่า ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ และเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
พัฒนา คุณลักษณะทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุด
เทา่ท่ี ศักยภาพและความสามารถของแตล่ะบคุคล
พงึมีภายใต้ระบบเศรษฐกจิสงัคมฐานความรูส้งัคม 
แห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อ
เนื่องตลอดชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดำารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจำาเป็น
ต้องค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระบบ
การศกึษา รปูแบบการบรหิารทีส่ง่เสรมิทกัษะแหง่

ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการยก
ระดับการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งผู้บริหารการศึกษา 
ครู และผู้เรียนบนฐานคิดที่ว่า กระบวนการเรียนรู้ 
สำาคัญกว่าความรู้ และกระบวนการหาคำาตอบ
สำาคัญกว่าคำาตอบ เพื่อรองรับความท้าทายและ
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัประเทศไทย 
การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและสง่เสรมิ 
การผลิตกำาลังคนที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 

จากข้อมูลการรายงานการแข่งขันใน
เวทีโลก (the global competitiveness report 
2017-2018) ในการประชมุเศรษฐกจิโลก (world 
economic forum) ที่ได้นำาเสนอข้อมูลเปรียบ
เทียบคุณภาพการศึกษาของไทยในเวทีโลกโดย
พบวา่คณุภาพการศกึษาในระดบัประถม (Quality  
of primary education) อยู่ในลำาดับที่ 89 
คุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยู่ใน
ลำาดับท่ี 59 คุณภาพระบบการศึกษาของไทยอยู่
ลำาดับที่ 65 และคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
ในอยู่ลำาดับที่ 78 จากทั้งหมด 137 ประเทศ 
ทัว่โลก (Klaus Schwab, 2017: 287) สอดคลอ้ง
กับการประเมิน PISA ซึ่งวัดความสามารถและ
ทักษะในการนำาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในชีวิต
จริงนอกโรงเรียน พบว่าผลการประเมิน PISA ปี 
ค.ศ. 2000 จนถึง ค.ศ. 2015 ประเทศไทยมีผล
การประเมินทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ
เนื่องจากปี ค.ศ. 2000 ด้านวิทยาศาสตร์ได้ 436 
คะแนน ด้านการอ่าน ได้ 431 คะแนน และด้าน
คณิตศาสตร์ได้ 432 คะแนน ต่อมาในปี ค.ศ. 
2015 ด้านวิทยาศาสตร์ได้ 421 คะแนน ด้าน
การอา่น ได ้409 คะแนน และดา้นคณติศาสตรไ์ด ้
415 คะแนน ในขณะเดียวกันยังพบว่ามีนักเรียน
ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 46.7% ที่ผลการ
ประเมนิไมถ่งึระดบั 2 ซึง่ตามเกณฑข์อง PISA จดั
ว่าเปน็ “ระดบัพืน้ฐานต่ำาสดุ” (สถาบนัสง่เสรมิการ
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สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2556: 
5) สอดคลอ้งกบัขอ้มลูการประเมนิคุณภาพสถาน
ศกึษาของสำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (2556: 28) 
ที่ได้มีการดำาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) พบว่า ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ที่
สำาคัญยังอยู่ในระดับพอใช้ คือตัวบ่งช้ีที่ 5 ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 53.14) รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 6 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (ร้อยละ 11.91) 
และตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำาเป็นอยู่ระดับ
พอใช้ร้อยละ 3.55 ซึ่งผลการประเมิน ดังกล่าว
ยงัสอดคลอ้งกับ การศกึษาผลการใช้หลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
ดำาเนินการโดยสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2558: 12-13) 
พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย พบว่า  
จดุหมายมีรายละเอยีดมาก ไมส่ะทอ้นปรชัญาการ
ศกึษาไทย หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านสมรรถนะสำาคัญของ 
ผู้เรยีน 5 ดา้น คณุลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ปน็ภาพ
กวา้ง ไมส่ามารถนำาไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อยา่งเปน็รปู
ธรรม ดา้นมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัช้ีวดัมคีวาม
ซ้ำาซ้อนกัน ตัวชี้วัดบางมาตรฐาน บางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ บางชั้นปีมีจำานวนมากและยาก และ 
ตัวชี้วัดค่อนข้างอิงเน้ือหาทำาให้ต้องใช้เวลาเรียน
มาก 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นผลมาจากการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพก
ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินของคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

วิชาการ โดยเฉพาะการจัดให้มีหลักสูตรที่เหมาะ
กับผู้เรียน ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ขาดการส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (พรศักด์ิ สุจริตรักษ์ 
2552: 96)

จากความสำาคัญและความเป็นมาของ
ปัญหาดังกล่าว ทำาให้เห็นถึงความจำาเป็นเร่งด่วน
ในการศึกษารูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมทักษะ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และที่ผ่านมายังไม่มี 
ผู้ใด ทำาวิจัยเรื่องนี้มาก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่ง
เสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหาร

สถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษ
ที่ 21

2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสถาน
ศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21

3. เพื่อยืนยันผลความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความมี
ประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ 
ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบการบรหิารสถานศกึษาที่

สง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 เปน็พหุ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่ง
เสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย
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3. ผลการยนืยนัรปูแบบการบรหิารสถาน
ศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 
มคีวามเหมาะสม ความเปน็ไปได ้ถกูต้องครอบคลมุ  
และความมีประโยชน์

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน
ตน้แบบท่ีมีการบรหิารจดัการเรยีนรูส้ง่เสรมิทกัษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากทุกภาคของ
ประเทศไทย จำานวน 75 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัย
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตาราง
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของเครจซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ได้ขนาด
กลุม่ตวัอยา่งโรงเรยีนต้นแบบทีม่กีารบรหิารจดัการ
เรียนรู้ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
จำานวน 63 โรงเรียน และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรระดับผู้บริหารโรงเรียนละ 
5 คน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน 1 คน 
และผู้หัวหน้าจำานวน 4 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบ
ด้วย

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) พัฒนามาจากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัย รวมถึงวรรณกร
รมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
เป็นแบบสัมภาษณ์

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูเ้ช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีน 
ในศตวรรษที่ 21 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้
จากการนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามความคิด
เห็น เก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ

ตอนที่  1  ข ้ อมูลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ตำาแหน่ง และประสบการณ์ทำางานในการ
ทำางานปัจจุบัน โดยกำาหนดการตอบเป็นแบบ 
เลือกตอบ (check list)

ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเก่ียว
กับองค์ประกอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อคำาถาม 89 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมนิคา่ 5 ระดบั (5 Rating Scale) 
ตามแบบของ ไลเคอร์ท (Likert Scale) 

3 .  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  
(Opinionnaire) ใช้ยืนยันรูปแบบการบริหาร 
สถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษ
ที่ 21 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย

เพื่อให้การวิจัยดำาเนินไปตามระเบียบวิธี
วจิยั และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ข์องการวจิยัที่

กำาหนดไว้ ผุ้วิจัยจึงได้กำาหนดขั้นตอน
การดำาเนนิการวจิยัออกเปน็ 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้

ขัน้ตอนที ่1 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ผูวิ้จยั
กำาหนดวิธีการดำาเนินการดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรม
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ

นำาข้อสรุปที่ได้มาสังเคราะห์ (Content 
synthesis) เปน็องคค์วามรูก้ารบรหิารสถานศกึษา
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ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง 

นำาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ไป
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำานวน 7 คน 

นำาบทสรุปองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มาสรุปเพ่ือนำาไปสู่กระบวนการ
สร้างกระทงคำาถามแบบสอบถาม

ชั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบ ผู้วิจัย
กำาหนดวิธีการดำาเนินการดังนี้

2.1 นำาตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร
สถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษ
ที่ 21 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะ
แบบสอบถาม (questionnaire)

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัย(แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยดัชนีความ
สอดคล้องท่ีเรียกว่า (IOC: Index of item  
objective congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC  
ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป

2.3 ทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียน
ต้นแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ลุ่มตัวอย่างเดียวกับ
การวิจัยครั้งนี้ จำานวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 30 
คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการคำานวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ 
ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 

2.4 นำาแบบสอบถามที่จัดทำาสมบูรณ์ไป
เก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ คือโรงเรียนต้นแบบ
ทัว่ประเทศ จำานวน 63 โรงเรยีน แลว้การวเิคราะห์
ปัจจัยเชิงสำารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสกัดปัจจัยด้วย 
วิธีวิ เคราะห์องค ์ประกอบหลัก (Pr incipal  

Component Analysis: PCA) เพือ่ไดอ้งคป์ระกอบ 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำาหรับประเทศไทย

ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัย
กำาหนดวิธีการดำาเนินการดังนี้

- นำาร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เพื่อหารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ขัน้ตอนที ่4 การยนืยนัรปูแบบการบรหิาร
สถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะชองผูเ้รยีนในศตวรรษ
ที่ 21

ผู้วิจัยนำาร่างรูปแบบการบริหารสถาน
ศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21  
ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบในขั้นที่ 3 มากำาหนด
ประเด็นคำาถามในการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 ท่าน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เพื่อให้การวิ เคราะห์ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. การวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis)  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยนำาข้อมูลมาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา

2.  การวิ เคราะห์ข ้อมูลสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำาแหน่ง และ
ประสบการณ์ทำางานในการทำางานปัจจุบัน โดย
ใช้ค่าความถี่ (frequency) และ ค่าร้อยละ  
(percentage) 
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบ
การบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีน
ในศตวรรษที่ 21 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สำาหรบัเกณฑ์การวเิคราะหข้์อมลู 
ด้านองค์ประกอบการบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิ
ทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 วเิคราะหข้์อมลู
ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best) 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำารวจ (Exploratory  
Factor Analysis: EFA) โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
สกัดปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis: PCA) 
หมุนแกนแบบออโธกอนอลด้วยวิธีแวรีแมกซ ์ 
ใช ้ เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค ่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบ (factor Loading) เท่ากับ 0.60 
ขึน้ไป ในแตล่ะองค์ประกอบต้องมตีวัแปรบรรยาย
องค์ประกอบน้ันๆ ตัง้แต ่3 ตวัแปรขึน้ไป และมค่ีา
ความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen 
Value) เท่ากับ 1 ขึ้นไป และมีตัวแปรที่บรรยาย
แต่่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป 

5. การวเิคราะหอ์งค์ประกอบของรปูแบบ
การบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีน
ในศตวรรษท่ี 21 ใช้วเิคราะหอ์งคป์ระกอบแบบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

6. การวเิคราะหยื์นยันผลความเหมาะสม 
ความเปน็ไปได ้ความถกูต้องครอบคลมุ และความ
มีประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใช้ค่า
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และฐานนิยม (Mode)

ผลการวิจัย
จากการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัสามารถสรปุผล

การวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนา
ครู การบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้ 
การบริหารหลักสูตร การสร้างเครือข่ายกับ 
ผู้ปกครองและชุมชน การวางแผนทางวิชาการ  
และการประเมินและการนิเทศ 

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่ง
เสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบ
ด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการพัฒนาครู ประกอบด้วย การ
สง่เสรมิใหค้รมูคีวามรู ้และความเชีย่วชาญเกีย่วกบั
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมครู
ให้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้าน
การสอนแบบบูรณาการ และ Active learning 
การบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษาโดยไม่
ใหก้ระทบตอ่การจดัการเรยีนการสอนของคร ูการ
จดัตารางเวลาใหค้รมูกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(PLC) 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน การ
สร้างความผูกพันทางอารมณ์และสังคมระหว่าง
ครูกับนักเรียน การปรับบทบาทครูให้เป็นผู้สร้าง
แรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรยีน การใชพ้ฒันาการของ
ผู้เรียนในด้านทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เปน็ตวับง่ชีห้นึง่ในการพจิารณาผลงานของคร ูการ
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ระหว่าง
ครูโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาครู
ใหม้ทีกัษะวเิคราะหป์ญัหา ทกัษะการใหข้อ้มลูยอ้น
กลับแก่นักเรียน การส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองที่
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 และการพฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการตัง้
คำาถามเพื่อจุดประกายความคิดของนักเรียน 

2) ด้านการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานของ
นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การสร้างโอกาส
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ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้มาก
ที่สุด การสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในสถาน
ศึกษาที่ยอมรับการ การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน และนำาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
สืบค้นข้อมูล และพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) 
ในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ e-Book หรือ 
Applications ต่างๆ และ การมรีะบบอนิเทอรเ์นต
ที่มีความเร็ว และแรง เพื่อรองรับการใช้งานด้าน
การสืบค้น และสร้างผลงาน 

3) ดา้นการวางแผนทางวชิาการ ประกอบ
ด้วย การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อปุสรรคของโรงเรยีนเพ่ือนำามาวางแผนการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การต้ังคณะ
กรรมการ/ทีมงานเพ่ือรบัผดิชอบการพัฒนาทกัษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การกำาหนดแนวทาง
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้
ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การกำาหนดโครงสร้าง
องคก์รใหส้ามารถขบัเคลือ่นการสง่เสรมิทกัษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดสรรงบประมาณ
ท่ีเพียงพอสำาหรับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดทำาแผน/โครงการพัฒนา
ทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ทัง้ระยะสัน้และ
ระยาว และการกำาหนดสมรรถนะและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

4) ด้านการบริหารหลักสูตร ประกอบ
ด้วย การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรที่
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกปี 
การกำาหนดโครงสร้างเน้ือหาวิชาที่พัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 โดยยึดโยงกบัาตรฐาน
และตวัชีว้ดั การจดัทำาหลกัสตูรเพ่ิมเตมิเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางฯ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะของ 

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การเขียนคำาอธิบาย
รายวิชา/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้นักเรียนได้
มีโอกาสฝึกทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
การกำาหนดแนวทางการวัดประเมินผลที่เน้น
กระบวนการปฏิบัติมากกว่าผลลัพธ์ และการ
กำาหนดโครงสร้างเวลาเรียน เพื่อลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

5) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ประกอบด้วย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิด การ
แก้ปัญหา และการสื่อสาร การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ท้าทายความสามารถของ 
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดมาตรฐาน  
ตัวช้ีวัด และผลการเรียนรู้ เป็นหลัก ไม่ยึดตำารา
หรือแบบเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อนำาไป
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การส่ง
เสริมการการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุก 
รูปแบบและอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หรือ 
แบบโครงงาน (Project-based) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อ
ให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมนำาเสนอ
ผลงาน การออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้ทำางานกลุ่ม/ทีม การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการทำากิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตามทิศทางกำาหนด 

6) ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
ประกอบดว้ย การจดักิจกรรมหอ้งสมดุเพือ่สง่เสรมิ 
การค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การมีแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะของ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรการร่วมคิด ร่วมทำา ร่วม
รับผิดชอบ การสร้างบรรยากาศความเป็นอิสระ
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ในการเรียนรู้ การคิด และการแก้ปัญหา และการ
กำาหนดเปน็ขอ้ปฏบิติัการความสมัพันธท์ีดี่ระหวา่ง
ครูกับนักเรียน 

7) ด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง
และชุมชน ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองและชุมชนถึงทิศทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน 
(Open house) เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
เรยีนรูก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอน และความ
สำาเร็จของนักเรียน การสร้างเครือข่ายกับชุมชน 
องค์กร สถาบันการศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอนให้
มปีระสทิธภิาพ การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
PLC กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาค
รฐัและเอกชน การใหค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัการ
ใช้ชีวิต และดูแลบุตรในโลกยุคศตวรรษที่ 21 และ
การทำางานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

8) การประเมินและการนิเทศ ประกอบ
ด้วย การนิเทศที่สอดคล้องกับความถนัดและ
ความสนใจของครู การสร้างบรรยากาศการนิเทศ

เป็นแบบกัลยาณมิตร การตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเกณฑ์การวัดประเมินผลของแต่ละ
รายวิชา การเน้นประเมินกระบวนการ และ
ประเมินตามสภาพจริง การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับการนิเทศหลังจาก
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนำาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมาทบทวนเพื่อปรับปรุง
และพฒันาตอ่ไป การเสรมิแรงเมือ่ครมูพีฒันาการ
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 และการใช้รูปแบบการประเมินผล
ที่ให้ข้อมูลชัดแจ้ง สามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
สำาหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 
ขั้นสูง เป็นดังภาพประกอบ 1

ซ่ึงสามารถเขยีนเปน็ภาพรปูแบบ (Model)  
รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้

ภ�พประกอบ	1 โมเดลองค์ประกอบการเชิงยืนยันของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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ภ�พประกอบ	2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. ผลยืนยันรูปแบบการบริหารสถาน
ศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21

ผู้วิจัยได้นำารูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาท่ีส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) มา
ประเมินเพื่อยืนยันความเหมาะสม มีความเป็น
ไปได้ มีความถูกต้องครอบคลุม และความมีเป็น
ประโยชน์ โดยใช้วิธีสอบถามความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผุ้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน 
โดยมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 8 ด้านของ 
รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิทกัษะของ
ผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 มคีวามเหมาะสม มคีวาม
เป็นไปได้ มีความถูกต้องครอบคลุม และมีความ
เป็นประโยชน์ ครบทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัย 

ข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผล
วิจัยพบว่ามี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาครู 
การบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวางแผน
ทางวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้และการ
สรา้งเครอืขา่ยกบัผูป้กครองและชมุชน ทีเ่ปน็เชน่นี้
เพราะทั้ง 8 องค์ประกอบมีความสำาคัญอย่างมาก
ตอ่การสง่เสรมิทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 อาท ิ
ดา้นการพฒันาคร ูซึง่เปน็บคุลากรทีม่คีวามใกลช้ดิ
กบัผูเ้รยีน เปน็ผูก้ำาหนดและออกแบบกจิกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ครูและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  
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การวางแผนวิชาการ และการบริหารหลักสูตรท่ี
เปรียบเสมือนแผนผังรวม (Master plan) ในการ
จดัการกจิกรรมการเรยีนการสอนในภาพรวม การ
จดักิจกรรมการเรยีนรูท้ีต่อ้งเนน้กระบวนการเรยีน
รู้สำาคัญกว่าความรู้ และกระบวนการหาคำาตอบ
สำาคัญกว่าคำาตอบ เพ่ือรองรับความท้าทายและ
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัประเทศไทย 
การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้การสรา้งเครอืขา่ย
กับผู้ปกครองและชุมชน และการประเมินและการ
นิเทศ สอดคล้องกับอำาไพ นงค์เยาว์, ชนม์ชกรณ์ 
วรอินทร์ และอนุชา กอนพ่วง (2017: 132) ที่
ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารสถาน
ศกึษาเพือ่การพฒันานักเรยีนใหม้ทีกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาบุคลากรของสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พือ่การพฒันานักเรยีนให้มทีกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 และยังสอดคล้องกับปรีดี ปลื้ม
สำาราญกิจ (2560: 141) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน พบว่ามี 
7 ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
นโยบายของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร การตระหนัก
ถึงความสำาคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษา 6) การเพิ่มพูน
ความรู้เรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 และการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2. จากผลวิจัยรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ที่สามารถเรียงองค์ประกอบตามน้ำาหนักองค์
ประกอบที่มีค่ามากไปน้อย ดังนี้ 1) การพัฒนาครู 
2) การบรหิารเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา 3) การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 4) การสร้างบรรยากาศการ
เรยีนรู ้5) การบรหิารหลกัสตูร 6) การสรา้งเครอืขา่ย 

กับผู้ปกครองและชุมชน 7) การวางแผนทาง
วิชาการ และ 8) การประเมินและการนิเทศ โดยที่
กลุ่มองค์ประกอบด้านการพัฒนาครู การบริหาร
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลไป
ตามลำาดับ ดังนี้

1) การพฒันาคร ูครเูปน็ผูท้ีท่กุคนใหก้าร
ยอมรับว่าเป็นบุคคลสำาคัญ มีหน้าที่สอนและจัด
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน หลกัสตูร จะดแีค่
ไหน แตห่ากผูท้ีน่ำาหลกัสตูรไปใชไ้มม่คีณุภาพ ไมม่ี
ความรู ้ความสามารถ ไมม่คีวามรบัผดิชอบ ขาดซึง่
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ก็ไม่สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณธรรมตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ดั่งพระ
ราโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคาร
ใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2523 กล่าวในตอนหนึ่งว่า “...หน้าที่ของครูนั้น
เป็นหน้าท่ีท่ีมีความสำาคัญยิ่ง เพราะเป็นการปลูก
ฝงัความรู ้ความคดิ และจติใจใหแ้กเ่ยาวชน เพือ่ที่
จะไดเ้ตบิโต ขึน้เปน็ผลเมอืงทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ
ของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้
ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำาคัญ ในการสร้างสรรค์
บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง...” เป็นต้นการ
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการจดัการ
เรยีนรู ้ครจึูงจำาเปน็ตอ้งปรบัตวัใหพ้รอ้มและพฒันา
ตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป อีกทั้งต้องมีความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาดา้นทกัษะวทิยาการใหท้นั
สมยัเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ทคนคิ วธิกีารเรยีน การ
สอนแบบใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพจำาเปน็อยา่งยิง่ที่
ครู จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
วางแผนและให้ความสำาคัญกับการพัฒนาครู มา
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เป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัรชิารด์สนั คาราเบนิค  
และวัตต์ (Richardson, Karabenick, Watt. 
(2014: 183) ทีก่ลา่วผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสง่
เสรมิครใูหม้คีวามรู ้ความสามารถ และเชีย่วชาญใน
ดา้นการสอนแบบบรูณาการ และ Active learning  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอเร่งด่วนในการยกระดับ
คณุภาพครใูนศตวรรษที ่21 ของสำานักงานสง่เสรมิ
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
(2557: 16 -17) ที่ว่า 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสอนของครใูหเ้ปน็ผูจ้ดักระบวนการเรียนรูแ้ทน
การสอนแบบดั้งเดิม 2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
เป็นการพัฒนาที่สถานศึกษา อย่างเป็นองค์รวม 
ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติงานจนเกิด
ความชำานาญ การพัฒนาและจัดให้มีครูต้นแบบ 
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและช่วยเหลือทางวิชาการ/การ
จัดการเรียนรู้ของครู และจัดระบบเครือข่ายและ
นิเทศการสอนภายในสถานศึกษา (ห้องเรียน) ให้
มีประสิทธิภาพ 3)ปรับระบบการประเมินผลการ
ทำางานของครูด้วยวิธีการประเมินแบบค่าสัมพัทธ์ 
(relative) ที่คำานึงถึงความต่างระหว่างผลผลิตกับ
ปัจจยั (net gain) เพือ่การบรหิารจดัการและนำาผล
ไปเป็นส่วนหนึ่งในการเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือน 
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับฮอยเล่ อิงลิช และสเตฟฟี่ (Hoyle, 
English and Steffy, 2005: 106-107) ที่เสนอ
แนวความคิดให้ใช้พัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 เปน็ตวับง่ช้ีหนึง่
ในการพิจารณาผลงานของครู

2) การบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ถือว่าเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญ
กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ ขอ้มลู
ข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ จากทกุสารทศิทัว่ทกุมมุ
โลกสามารถถ่ายทอดส่งต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำากัด
เพยีงปลายนิว้สมัผสัโดยใช้เวลาเพียงแคเ่สีย้ววนิาที
เท่านั้น การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแบบก้าว
ข้ามพรมแดนสามารถซอกซอนไปได้ทัว่ทกุมมุโลก

ตามที่ต้องการโดยผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งปัจจุบัน
แวดวงทางการศึกษาหลายประเทศทั่วโลกกำาลัง
ก้าวข้ามรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่
ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การจัดการเรียนการ
สอนในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคของ “โลกคือห้องเรียน” 
ซึ่งกำาลังจะแปรสภาพจากอดีตที่ห้องเรียนเป็น
เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีครูทำาหน้าที่เป็นผู้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว 
ผู้เรียนก็มีหน้าที่รับความรู้จากครูผู้สอน ซึ่งแตก
ตา่งจากปจัจบุนัทีเ่ริม่มกีารนำาสือ่เทคโนโลยเีขา้มา
มสีว่นรว่มในการถา่ยทอดความรูจ้ากครผููส้อนไปสู ่
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจใฝ่
เรียนรู้ สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
มากขึน้ การจดัการเรยีนการสอนในยคุโลกดจิติอล
นั้นครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้อำานวยความ
สะดวกและชี้แนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้
ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย ดังนั้นครูในยุคนี้จึงต้อง
มีคุณลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher เช่น ต้องมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดย
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ
สือ่เทคโนโลย ีมทีกัษะในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มี
ความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ 
ของตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเสาะหา 
และคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย 
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทาง
สื่อเทคโนโลยี สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็น
ผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้ 
เป็นต้น สอดคล้องกับ พอลลี่, มิมส์ และเปอร์ซิชี่  
(Polly, Mims & Persichitte, 2012: 415) ที่
กล่าวว่าสถานศึกษาต้องนำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
กลไกสำาคัญในการพัฒนาครูในทุกๆ ด้าน
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3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถือเป็น
หัวใจสำาคัญของการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยส่งเสริมฝึกฝน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งอนาคต คือสามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างมีความ
สุข (สอดคล้องกับสำานักบริหารงานมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย) การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู ้ของ
นักเรียน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำาคัญและจำาเป็น
ต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง มุ่งไปปท่ีให้นักเรียน 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระ
วิชาไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการดำารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ครูต้องไม่สอนหนังสือไม่นำาสาระที่มีใน
ตำารามาบอกบรรยายให้นักเรียนจดจำาแล้วนำาไป
สอบวัดความรู ้ ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ที่
เรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการดำารงชีวิตในศตวรรษ
ที ่21 เปน็ผูอ้อกแบบการเรยีนรู ้และอำานวยความ
สะดวก (facilitate) ในการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนเรยีนรู ้
จากการเรียนแบบลงมือทำา โดยมีประเด็นคำาถาม
อยากรูเ้ปน็ตวักระตุน้สรา้ง แรงบนัดาลใจให้อยาก
เรียน ที่จะนำาไปสู่การกระตือรือร้นที่จะสืบค้น 
รวบรวมความรู ้จากแหล่งต่างๆ มาสนับสนุน
หรือโต้แย้งข้อสมมติฐานคำาตอบที่คุ้นเคย พบเจอ
จากประสบการณ์เดิมใกล้ตัว สร้างเป็น กระบวน
ทัศน์ใหม่แทนของเดิม การเรียนรูแบบน้ีเรียกว่า 
Project-Based Learning: PBL สอดคล้องกับ
เบลลังกา (Bellanca (2010: 120) ที่กล่าวว่า  
โรงเรียนต้องจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หรือ แบบ
โครงงาน (Project-based) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

4) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
บรรยากาศแหง่การเรียนรูจ้ะช่วยเอือ้อำานวยต่อการ
เรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียน
การสอนดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย

สร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้าง
เสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ครูผู้สอน  
เปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัยิง่ในการจดัการเรยีนการ
สอน เพราะจะเป็นผู้กำาหนดบรรยากาศเก่ียวกับ
การเรียนการสอนแต่ละครั้งให้เป็นไปในลักษณะ
อย่างไร ผู้เรียน มีส่วนต่อบรรยากาศในช้ันเรียน
ด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น
ความสนใจ ทา่ทขีองการแสดงพฤตกิรรม แรงจงูใจ 
ความร่วมมือ การมีวินัย ความเชื่อมั่น การเห็น
คุณค่าของตนเอง ตลอดจนการเคารพให้เกียรติ 
ผู้อื่น โดยเฉพาะกับครู เป็นผลมาจากการที่เด็ก
ได้รับและเห็นตัวอย่างจากบุคคลแวดล้อมและ
ที่สำาคัญคือจากพฤติกรรมของครูที่มีต่อตัวเขา 
ในขณะที่อยู่ ในช้ันเรียน หรือเป็นผลมาจาก
บรรยากาศในชัน้เรยีนนัน่เอง ซึง่ทัง้ครแูละผูเ้รยีนมี
สว่นสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั และปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
ครูผู้สอนกับผู้เรียน โดยที่ครูสร้างบรรยากาศใน 
ช้ันเรียน มีทักษะในการแสดงออกทางพฤติกรรม
และการสื่อสารที่เหมาะสม มีคุณภาพ เสมอต้น
เสมอปลาย ยอ่มสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่
คร ูการเรยีนรูเ้กดิจากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครู
กับผู้เรยีนจะนำามาซึง่ความรว่มมอื ความเขา้ใจและ
ยอมรบัซึง่กันและกัน อนัจะเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัตอ่
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก บรรยากาศในชั้นเรียน
ย่อมราบรื่น สอดคล้องกับคิงเวย์ (Keengwe, 
2014: 14) ทีก่ลา่วว่า คณุครคูวรสรา้งบรรยากาศ
ความเป็นอิสระในการเรียนรู้ การคิด และการแก้
ปัญหา ให้กับผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 และยงัสอดคลอ้งกบั สนุยี ์ชยัสขุสงัข,์ ปยิพงษ ์
สุเมตติกุล และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2558: 
99) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง กลยทุธก์ารบรหิารวชิาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า 
สถานศึกษาควรยกระดับการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
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ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

เพื่อเป็นแนวทางในการนำาผลวิจัยไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาครู 

 1.1.1 ควรส่งเสริมครูให้มีความรู้ 
ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านการสอนแบบ
บูรณาการ และ Active learning 

 1.1.2 ควรพัฒนาครู ด้านภาษา
อังกฤษเพื่อการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้จากต่าง
ประเทศ

1.2 ด้านการบริหารเทคโนโลยี

 1 . 2 . 1  ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ผ่าน เวบ็ไซต ์e-Book หรอื Applications 
ต่างๆ

 1.2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล และพัฒนาการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง

1.3 ด้านการวางแผนทางวิชาการ

 1.3.1 ควรจัดทำาแผน/โครงการ

พฒันาทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ทัง้ระยะ
สั้นและระยาว

 1.3.2 กำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จใน
ด้านทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21และมีการ
ติดตามประเมินผลทุกปี

1.4 การบริหารหลักสูตร

 1.4.1 ควรกำาหนดโครงสร้างเนื้อหา
วชิาทีพ่ฒันาทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 โดย
ยึดโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

 1.4.2 ควรการกำาหนดแนวทางการ
วัดประเมินผลที่เน้นกระบวนการปฏิบัติมากกว่า
ผลลัพธ์

2.	 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง	
ต่อไป

เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
ของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จึงขอ
เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

2.1 ควรมีศึกษารูปแบบการพัฒนาครูที่
ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมิน
ผลงานครทูีส่มัพนัธก์บัการพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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