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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มี
เจตนารมณ์ให้ “การศึกษา” เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีความมุ่งหมายให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคน
ไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปั ญ ญา ความรู้ และคุ ณ ธรรม มีจ ริยธรรมและ
วัฒ นธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุ ข โดยการจัด
การศึกษาดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนมิสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
หากแต่ ผ ลการจั ด อั น ดั บ (Ranking) โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานชาติ
(Programme for International Students Assessment: PISA 2015) ซึ่ งด า เนิ น ก า ร โด ย
องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และ การพั ฒ นา (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษา
ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสาหรับการแข่งขันใน
อนาคต กลุ่มตัว อย่างของ PISA คือ นักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาค
บังคับ การประเมินของ PISA เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะ
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผลการประเมินของ PISA 2015 พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่ า เฉลี่ ย OECD 493 คะแนน) อั น ดั บ ที่ 54 การอ่ า น 409 คะแนน
(ค่ าเฉลี่ ย OECD 493 คะแนน) อั น ดั บ ที่ 57และคณิ ต ศาสตร์ 415 คะแนน (ค่ าเฉลี่ ย OECD 490
คะแนน) อันดับที่ 54 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2012 ด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ มีคะแนน
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึง
ถือได้ว่าคะแนนด้านคณิตศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงจากรอบการประเมินที่ผ่านมา (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559)
การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2012 - 2015 จาก
ข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) ในรายงานประจาปีการเปรียบเทียบขีด
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ความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศต่างๆ ปรากฏว่า อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็น
อันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลัง สิงคโปร์ซึ่งอยู่อันดับ 2 ของโลก และมาเลเซี ย อันดับ 20 (สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณาเฉพาะดัช นี ด้าน
การศึกษาแล้ว จะเห็นว่า คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่ อันดับ 7 ของอาเซียน และ
คุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยู่ที่อันดับ 8 แม้ว่าขีดความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์-วิทยาศาสตร์จะ
ค่อนข้างดี คืออยู่ที่อันดับ 5 ก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ว่าไทยร่ารวยเป็นที่ 3 ของอาเซียน โดยคิดจากตัวเลข
ค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) กลับจะเห็นว่าประเทศที่ยากจนกว่าเรา
สามารถจัดการศึกษาได้ดีกว่า
ในยุคศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง
สังคมโลกกลายเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) หรือ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning
Society) องค์ ก รทางการศึ ก ษ า จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย น รู้ (Learning
Organization) โดยพึงตระหนักว่าคุณภาพการศึกษา คุณภาพของนักเรียน ขึ้นอยู่กับคุณภาพครูเป็น
หลัก ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่ศิษย์ รวมทั้งพัฒนาศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็น
สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555)
บทบาทของครูยุคใหม่ คือ การทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้
เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วและล้าสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้ เข้ากับ
เทคโนโลยีและคอยแนะนาแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะ
ทุ่มเทวิชาความรู้ ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ต้ อ ง “ก้ าวข้ ามสาระวิช า” ไปสู่ ก ารเรี ยนรู้ “ทั ก ษะเพื่ อ การ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่
ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้
นักเรียน เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง
การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project Based Learning) ครูต้องเรียนรู้ทักษะในการออกแบบการ
เรียนรู้แบบ PBL ให้เหมาะแก่วัยหรือพัฒนาการของผู้เรียน (วิจารณ์ พานิช, 2556)
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ (Knowledge
Worker) และเป็ น บุ คคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ต้ องเป็ น บุ คคลพร้อมเรีย นรู้ และเป็น คนทางานที่ใช้ความรู้ แม้จะเป็ นชาวนาหรือ
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เกษตรกรก็ต้องเป็ นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะสาคัญที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555)
ครูไทยในศตวรรษที่ 21 ยังคงเป็นหัวใจสาคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้และเป็นที่มีความสาคัญ
ต่อการศึกษาของประเทศ ดังนั้น ครูจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะของการเป็นครูไทยมืออาชีพ
อันกอปรด้วยความมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่อย่างสม่าเสมอ (พิมพันธ์
เดชะคุปต์, 2557)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ที่จะเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อจั ดทาข้อมูลเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21

ประโยชน์ของกำรวิจัย
1. ด้านวิชาการ
กระบวนการวิจั ย จากงานวิจัยนี้ ท าให้ นั กศึกษาคณะครุศาสตร์มี ทัก ษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับ ครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
2. ด้านนโยบาย
ส่งเสริมนโยบายการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะครูมืออาชีพ ครูที่มีแรงบันดาลใจ และจิตวิญญาณแห่งการเป็นครู

ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการแนวคิด ทฤษฎี ทักษะ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเป็น
2.1 กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับ ครูในศตวรรษที่ 21 คือ นั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏ ราไพพรรณี คณะครุศาสตร์ ระดับ
ปริญ ญาตรี ที่กาลั งศึกษาอยู่ในระดับ ชั้น ปี ที่ 4 และได้รับการคัดเลื อกเข้ารับการพัฒ นาทักษะการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีการได้มาจาก 2 วิธี คือ การเปิดรับสมัครนักศึกษา
ครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21 จานวน 19 คน และการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยผู้วิจัยเป็นคนเลือกเข้ามาอีก จานวน 19 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 38 คน
2.2 กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพและผู้ให้ข้อมูล จานวน 67 คน จาแนกเป็น
1) นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
จานวน 38 คน
2) ผู้ อ านวยการสถานศึก ษาที่ นัก ศึก ษาที่ผ่ านการพั ฒ นาทั ก ษะการจัดการเรีย นรู้
สาหรับครูในศตวรรษ 21 ไปฝึกปฏิบัติการสอน จานวน 5 คน
3) ครู พี่ เลี้ ย งของนั ก ศึก ษาที่ ผ่ านการพั ฒ นาทั กษะการจัด การเรีย นรู้ส าหรับ ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จานวน 9 คน
4) เพื่อนของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21จานวน 5 คน
5) อาจารย์นิเทศทั่วไปของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ครูในศตวรรษที่จานวน 5 คน
6) อาจารย์นิ เทศประจาสาขาวิชาของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒ นาทักษะการจัดการ
เรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 5 คน

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ทักษะการจัดกาเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะ 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ทักษะด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน วิสัยทัศน์ และความกล้าหาญทางจริยธรรม
1.2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R+8C+2L)
1.3 ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC)
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1.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” (Teach Less
Learn More: TLLM)
1.5 ทักษะด้านการการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
(Innovative Learning Design for Teachers in The 21st Century)
1.6 ทักษะด้านการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Skills)
2. ครูในศตวรรษที่ 21 หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21

กรอบควำมคิดของงำนวิจัย
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
การจัดการเรียนรู้ของครูใน
ปัจจุบัน

2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับครูในศตวรรษที่ 21

3. กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก
4. จัดทาข้อมูล สรุปผลการวิจัย เสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
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