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บทคดัยอ่ 
 

   รายงานการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  เป็นการวิจัยเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ศึกษาความสามารถของครู และศึกษาความ
พึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี21 ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้สถิตพ้ืินฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Index of item objective congruence) 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและครู
เลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการ
เรียนรู้  โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ การอบรม ประชุม ตามความต้องการของ
ตนเอง  และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน และ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ความตอ้งการของครูคือ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้  การ
นิเทศการสอนเพ่ือมีผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมในจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม ด้านความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 คือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้



 ค 

คลิปวีดีทัศน์) พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การนิเทศ 
ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  อยู่ในระดับมาก   
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         คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน  71 
    12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนา 
         ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัด 
         การเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์)       72 
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    13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนา 
         ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนา 
         ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21        74 
    14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนา 
         ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ด้านการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะ 
         แห่งศตวรรษท่ี 21         75 
    15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ 
         นิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
         ทั้ง 5 ด้าน         76 
    16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ 
         นิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
         ด้านการรวบรวมความรู้        77 
    17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ 
          นิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
          ด้านการจัดท าสารสนเทศ        78 
    18  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ 
         นิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
         ด้านการออกแบบการนิเทศ        79 
    19  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ 
         นิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
         ด้านการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ      80 
    20  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ 
          นิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
          ด้านการประเมินผล        81 

 
 
 



บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1. ควำมเปน็มำและควำมส ำคญัของปญัหำ 
 
      ปัจจุบันเป็นยุคสมัยใหม่เต็มไปด้วยกำรเปลี่ยนแปลงที่ท้ำทำย อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลงยัง
เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งด้ำนวิทยำกำร สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และฐำนควำมรู้ โลกได้เคลื่อนสู่ 
“สังคมควำมรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จ ำเป็นในสังคมควำมรู้ คือ ทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์ ทักษะในกำรเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย กำรจัดศึกษำและกำร
เรียนรู้ควรมีเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำคนในฐำนะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงสมดุล มีทักษะจ ำเป็น
และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข มีภำวะผู้น ำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงเสริมแรงบันดำลใจให้มีชีวิตอยู่อย่ำงมีควำมหมำย กำรเรียนรู้เพ่ือบ่มเพำะ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ กำรเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึด
ประโยชน์ส่วนรวม และกำรเรียนรู้เพ่ือกำรน ำไปปฏิบัติ มุ่งสร้ำงกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็น
พลเมืองที่มีคุณภำพ พ่ึงพำตนเองได้ และด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีกำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มิใช่กำรจดจ ำเนื้อหำวิชำ เน้นกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกควำมต้องกำรของผู้เรียนอย่ำงแท้จริงและลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบกำรณ์ตรงและต่อยอดควำมรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสำมำรถสร้ำงและ
ออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่มีบรรยำกำศเกื้อหนุนและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีเป้ำหมำย 
กำรเชื่อมโยงควำมรู้หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนบริบทควำม
เป็นจริง และกำรสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
(ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2564) 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ตำมมำตรำ 24 (2) ระบุว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์
ควำมรู้มำใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำ และตำมมำตรำ 24 (3) ยังระบุไว้ว่ำ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้พัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ มีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย มีทักษะกำร
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คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและ
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่ำงมีสันติ นอกจำกนี้หลักสูตรยังก ำหนดสมรรถนะส ำคัญ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพและบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนด ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  จำกจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน และสมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียนตำมหลักสูตร นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรยังได้มีกำรประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2561 เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ที่
ก ำหนดให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ  มีควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
โดยมีส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำให้
สถำนศึกษำ เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ต่อไป (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2545) 

ทักษะแห่งอนำคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) เป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชนคนไทย ในฐำนะกำรเป็นพลเมืองของโลก ที่มีกำรด ำรงชีวิตท่ำมกลำงโลกแห่ง
เทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและกำรค้ำ โลกำภิวัตน์กับเครือข่ำย ควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมและ
พลังงำน ควำมเป็นสังคมเมือง  ประเทศไทยจ ำเป็นต้องค้นหำยุทธศำสตร์ใหม่ในกำรพัฒนำระบบ
กำรศึกษำสอดคล้องกับแนวคิดของวิจำรณ์ พำนิช (2556) ที่กล่ำวว่ำ กำรศึกษำที่ถูกต้องส ำหรับ
ศตวรรษใหม่ ต้องเรียนให้บรรลุทักษะ จำกรู้วิชำไปสู่ทักษะในกำรใช้วิชำเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในโลกแห่ง
ควำมเป็นจริง กำรเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยกำรลงมือท ำ หรือกำรฝึกฝนนั่นเอง และคนเรำต้องฝึกฝน
ทักษะต่ำงๆ ที่จ ำเป็นตลอดชีวิต  เครื่องมือเสริมสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรยกระดับกำรเรียนรู้ร่วมกันของทั้งผู้บริหำรกำรศึกษำ ครูและผู้เรียน บนฐำนคิด“กระบวนกำร
เรียนรู้ส ำคัญกว่ำควำมรู้”และ“กระบวนกำรหำค ำตอบส ำคัญกว่ำค ำตอบ”โดยใช้ฐำนคิด“ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) เพ่ือรองรับควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่จะเกิด
ขึ้นกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำรผลิต
ก ำลังคนที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่บนพ้ืนฐำน
ควำมเป็นไทยและฐำนคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เข้ำใจตัวตนควำมเป็นไทยอย่ำงเข้มแข็งก่อน
เข้ำสู่เวทีประชำคมอำเซียนอย่ำงยั่งยืน  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ ต้องใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ไม่ใช่ทักษะด้ำนกำรท่องจ ำอีกต่อไป แต่ในสภำพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีกำรบรรยำย โดยยึด
เนื้อหำจำกหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตร กำรสอนเป็นกำรสอน
เนื้อหำ ไม่ได้เน้นสอนกระบวนกำร อันน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำเมื่อเทียบกับนำนำประเทศ 
ดังนั้นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคนี้ จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรสร้ำงทักษะแห่งอนำคตใหม่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐำน ที่สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ได้อย่ำงมีคุณภำพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิต ดังนั้น กำรสร้ำง
ผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยครูต้อง
เป็นผู้สร้ำงผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้น ำแนวคิดของวิจำรณ์  พำณิช (2555, หน้ำ 
18-21) ที่ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรเร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และคุณภำพ
ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำครูผู้สอน ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน ให้เป็นครูยุค
ใหม่ ที่ไม่เน้นกำรสอน แต่จะท ำหน้ำที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เน้นกำรออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ ครูจะเป็นผู้ชี้แนะกำรเรียนรู้ (Coaching) ในด้ำนเนื้อหำสำระส ำคัญที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 จะยึดหลัก 3R ได้แก่ Reading (อ่ำนออก)  (W) Riting (เขียนได้) 
(A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 8C ได้แก่  1) Critical Thinking and Problem Solving 
(ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ)  2) Creativity and Innovation 
(ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) 3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำ
ใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์)  4) Collaboration, Teamwork and Leadership 
(ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม) 5) Communications, Information and Media 
Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ)  6) Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร )  7) Career and Learning 
Skills (ทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้)  8) Compassion (ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม) ซึ่งเป็นภำรกิจที่ผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต้องร่วมมือกัน ในกำรมีบทบำทจัดกำร
เรียนรู้ ให้ผู้ เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ว สอดคล้องกับ สุวิธิดำ จรุงเกียรติกุล (2561)  ที่กล่ำวว่ำ  กำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น ต้องให้ควำมส ำคัญกับทั้งระบบ โดยกำรบูรณำ
กำรประเด็นดังกล่ำวในมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล หลักสูตรกำร
เรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำครูผู้สอน เพ่ือก่อเกิด
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นและกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่พึงประสงค์ ในกำร
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พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในระบบ 
นอกระบบ และอัธยำศัยเป็นกำรช่วยเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่ำง
ดี  และไพฑูรย์  สินลำรัตน์ (2558, หน้ำ 16) ได้กล่ำวว่ำ กำรสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดหรือเน้นคิด
วิเครำะห์ได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนจะใช้กิจกรรมอะไรให้ผู้เรียนคิด ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องมีกำร
วำงแผนและเตรียมกำรใช้กิจกรรมต่ำงๆเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนคิดบ่อยๆ 

จำกควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน กำรนิเทศกำรสอนจึงมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพรำะกำรนิเทศกำรสอนเป็นกำรช่วยเหลือ แนะน ำ ส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู พัฒนำครูให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำรสอน เป็นกระบวนกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ ซึ่งผลลัพธ์อยู่ที่คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน 
ขณะเดียวกันกำรนิเทศกำรสอนจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนกำรนิเทศเพ่ือไปขับเคลื่อนนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และ
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ิมคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้ กำรนิเทศกำรสอนในปัจจุบันมิได้จ ำกัดแค่ศึกษำนิเทศก์จำกภำยนอกเท่ำนั้น 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่ได้รับมอบหมำยหรือ
ผู้ท ำหน้ำที่นิเทศ ซึ่งอำจเป็นครูหรือเพ่ือนครู หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือครูวิชำกำร มีบทบำทใน
กำรนิเทศกำรสอนภำยในโรงเรียน เรียกว่ำ “ผู้นิเทศ” (วัชรำ  เล่ำเรียนดี, 2553 หน้ำ 1) 
               จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ
ของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั 
     2.1 เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
     2.2 เพ่ือศึกษำควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ  
ที ่21 
     2.3 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 
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3. ข้อค ำถำมกำรวจิยั 
     3.1 สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่ำงไร 
     3.2 ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
เป็นอย่ำงไร 
     3.3 ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่ำงไร 
 
4. สมมตฐิำนกำรวจิยั 
     4.1 สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  อยู่ในระดับมำก 
     4.2 ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที ่21 อยู่
ในระดับมำก  
     4.3 ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมำก 
 
5. ขอบเขตของกำรวจิยั  
 ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ท ำกำรศึกษำกระบวนกำรนิเทศกำรสอนใน 5 ด้ำน 
ดังนี้ 1) กำรรวบรวมควำมรู้ 2) กำรจัดท ำสำรสนเทศ 3) กำรออกแบบกำรนิเทศ 4) กำรนิเทศแบบ
หลำกหลำย  5) กำรประเมินผล 
 

กลุม่เป้ำหมำย คือ ครูผู้สอน จ ำนวน 72 คน จำกสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จ ำนวน 8 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนซ่อง โรงเรียนบ้ำนทัพพระยำ 
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนบ้ำนหลุมหิน โรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142 โรงเรียนบ้ำน
หนองหิน โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร) และโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 

 
ตวัแปรที่ศกึษำ 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
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1. ตัวแปรต้น ได้แก่  กระบวนกำรนิเทศกำรสอน ประกอบด้วย 1) กำรรวบรวมควำมรู้       
2) กำรจัดท ำสำรสนเทศ 3) กำรออกแบบกำรนิเทศ 4) กำรนิเทศแบบหลำกหลำย  และ5) กำร
ประเมินผลกำรนิเทศ 
 2. ตัวแปรตำม ได้แก่  1) ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21  และ 2) ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศ 
 

ระยะเวลำที่ท ำกำรวจิยั  
1 ตุลำคม 2563  ถึง  30 กันยำยน 2564 

 
6. ข้อตกลงเบื้องตน้   
 กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรน ำกระบวนกำรนิเทศ 5 ขั้นตอนที่ได้จำกกำรสังเครำะห์งำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรนิเทศ หรือกระบวนกำรนิเทศกำรสอน และน ำมำทดลองใช้กับครูผู้สอนใน
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ำร่วมโครงกำร
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำร โดยก ำหนดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 5 ประเด็น ได้แก่   

1) พัฒนำเทคนิค /วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2) พัฒนำสื่อ นวัตกรรม กำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้ำนทักษะ คุณลักษณะควำมสำมำรถตำม

บริบทของโรงเรียน 
3) พัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (จัดท ำ

คลิปวีดิทัศน์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล)   
4). จัดประกวด แข่งขัน จัดค่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ส ำหรับครูและนักเรียน  
5) นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำและ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและรำยงำนผล 
 
7. นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 
     7.1 กำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ ระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ 
เพ่ือให้ผู้รับกำรนิเทศได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
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21 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำรรวบรวมควำมรู้ กำรจัดท ำสำรสนเทศ กำรออกแบบกำรนิเทศ 
กำรนิเทศแบบหลำกหลำย และกำรประเมินผลกำรนิเทศ 
     7.2 กำรรวบรวมควำมรู้ หมำยถึง  กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของผู้นิเทศโดยกำรศึกษำเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
     7.3 กำรจัดท ำสำรสนเทศ  หมำยถึง กำรน ำข้อมูลและควำมรู้ที่รวบรวมได้มำประมวลผลจัดล ำดับ
ขั้นตอน จัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สถำนศึกษำใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
     7.4 กำรออกแบบกำรนิเทศ หมำยถึง กำรก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ จัดท ำแผนกำร
นิเทศ ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ และกำรประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำรนิเทศร่วมกันของผู้นิเทศ 
     7.5 กำรนิเทศแบบหลำกหลำย  หมำยถึง  วิธีกำรนิเทศที่ผู้นิเทศใช้ในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ของครู ได้แก่ กำรนิเทศแบบชุมชนกำรเรียนรู้(PLC) กำรนิเทศแบบออนไลน์ (Online) กำรนิเทศแบบ
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ (Coaching and Mentoring) และกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
     7.6 กำรประเมินผลกำรนิเทศ หมำยถึง กำรประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำรนิเทศ และ
ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
     7.7 ควำมสำมำรถของครู  หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนของครูเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษ ที่ 21 
     7.8 กำรส่งเสริมควำมสำมำรถของครู หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพื่อให้ครูสำมำรถออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     7.9 กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  หมำยถึง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยยึดหลัก 
3R ได้แก่ Reading (อ่ำนออก)  (W) Riting (เขียนได้) (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 8C ได้แก่  
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะใน
กำรแก้ปัญหำ)  2) Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) 3) 
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์)  4) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม) 5) 
Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และ
รู้เท่ำทันสื่อ)  6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร)  7) Career and Learning Skills (ทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้)  8) Compassion 
(ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 
     7.10 กำรนิเทศกำรสอน  หมำยถึง  กำรช่วยเหลือ แนะน ำ สนันสนุน ส่งเสริม กระตุ้น ร่วมคิด 
ร่วมท ำ สร้ำงเสริมก ำลังใจให้ผู้รับกำรนิเทศสำมำรถพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้
ครูสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ 
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     7.11 ผู้นิเทศ  หมำยถึง ผู้บริหำรกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์  ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  และ ครูผู้สอนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ มีหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยใน
กำรนิเทศกำรสอน เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     7.12 ผู้รับกำรนิเทศ  หมำยถึง ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
8. ประโยชนท์ี่ไดร้ับจำกกำรวจิยั 

8.1 ผู้รับกำรนิเทศ ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

8.2 ผู้นิเทศกำรสอนได้แนวทำงกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
    8.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพ 
ปัจจุบันและควำมต้องกำรเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          



บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจัย เรื่อง การนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยได้น าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษา 
     1.1  ความหมายของการนิเทศการสอน 
     1.2  ความส าคัญของการนิเทศการสอน 
     1.3  หลักการนิเทศการสอน 
     1.4  กระบวนการนิเทศการสอน 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะศตวรรษท่ี 21 
     2.1  ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 
     2.2  กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     2.3  คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนเิทศการสอน 
     1.1 ความหมายของการนเิทศการสอน 

 จากการสังเคราะห์ความหมายของการนิเทศการสอน นักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้ให้ความหมายของการนิเทศการสอน ดังนี้ 

Wiles (1967, หน้า 6) กล่าวว่า การนิเทศการสอน หมายถึง การแนะน าซึ่งกันและกันการ
วางแผน ร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

Good (1973, หน้า 374) กล่าวว่า การนิเทศการสอน เป็นความพยายามทุกชนิดของฝ่าย
การศึกษา ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการนิเทศการสอน ให้การแนะน าครูหรือผู้อื่นที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอนหรือการให้การศึกษา ท าให้เกิดความงอกงามในวิชาชีพด้าน
การศึกษา ร่วมพัฒนาครู ช่วยเหลือและปรังปรุงวัตถุประสงค์ของการสอน เนื้อหา การสอน และการ
ประเมินผลการสอน 
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Harris (1985, หน้า 19) กล่าวว่า การนิเทศการสอน หมายถงึ สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน
กระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมุ่งให้ เกิดประสิทธิภาพในการสอนเป็นส าคัญ  

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร (2548) กล่าวว่า การนิเทศการสอน คือกระบวนการสร้างสรรค์ ที่ไม่
หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน าและการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน เพื่อการ
ปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ 

สเปียร์ส (Spears อ้างถึงใน อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552) กล่าวว่า การนิเทศการสอนเป็น
กระบวนการที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้เป็นกระบวนการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะ
ช่วยเหลือครู เพื่อให้ครูได้ช่วยตนเองได้ 

มาคส์  และสทูปส์  (Marks  and  Stoops อ้างถึงใน อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552) กล่าวว่า 
การนิเทศการสอน คือการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556) กล่าวว่า การนิเทศ (Supervision) หมายถงึ การให้ความช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงเพื่อให้งาน บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า การนิเทศการสอน หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า สนันสนุน ส่งเสริม กระตุ้น ร่วม
คิด ร่วมท า สร้างเสริมก าลังใจให้ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
 
     1.2  ความส าคญัของการนเิทศการสอน 
  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศไว้ ดังนี้ 
                มนูญ   อรุณไพโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความส าคัญของการนิเทศการศึกษามี ดังนี ้
                 1) สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
                  2) ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่หยุดยั้ง  เป็นเหตุให้แนวคิด
เรื่องการเรียนการสอนเปลี่ยนไปตลอดเวลา   ครูจ าเป็นต้องติดตามศึกษาให้มีความรู้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ   แต่โดยที่ครูมีภาระหน้าที่ในการสอนและท ากิจกรรมต่าง ๆ มากเสียจนล้นมือจึง
เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศเข้ามาเก่ียวข้อง 
                  3) การพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน       
การสอน   จ าเป็นต้องอาศัยการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการโดยเฉพาะ  ผู้นิเทศหรือ
ศึกษานิเทศก์ 
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                   4) คุณภาพการศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษาของประเทศ มีความจ าเป็นต้องรักษาไว้
ศึกษานิเทศก์จะท าหน้าที่เป็นผู้รายงานและดูแลให้การเรียนการสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้หากพิจารณาจากระบบการจัดการศึกษาแล้วจะเห็นว่าการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
หรือเครื่องมือทางการบริหารที่จะปรับองค์กรทางการศึกษาให้เคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการน าความรู้ใหม่ ๆ ให้กับระบบและองค์การเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา จึง
ควรให้บุคลากรดังกล่าวได้แสดงความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
                   5) การนิเทศ  เป็นการสนองเจตนารมณ์สูงสุดของการนิเทศการศึกษาที่ต้องการให้ครู
ได้นิเทศซึ่งกันและกัน หรือสามารถนิเทศกันเองได้ 
     ลฎาภา  นาคคูบัว (2556) กล่าวว่า งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครู เพื่อให้
เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง โดยมีความส าคัญ คือ 
  1) เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน 

2) เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3) เพ่ือช่วยให้ครูค้นหาวิธีการท างานด้วยตนเอง 
4) เพ่ือช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
5) เพ่ือช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6) เพ่ือช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง 

การเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
7) เพ่ือช่วยครูให้สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

                 สรุปได้ว่า  การนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ  ที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร  คณะครู ได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด 
 
     1.3 หลักการนเิทศการสอน 

สงัด  อุทรานันท์ (2530)  กล่าวว่า หลักการนิเทศมี 3 ประการ เพื่อเป็นพื้นฐาน ส าหรับ   
การนิเทศการสอน ดังนี้ 

     หลักการที่ 1 การนิเทศการสอนเป็น “กระบวนการ” ท างานร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ผู้
นิเทศ และผู้รับการนิเทศ กล่าวคือค าว่า “กระบวนการ”จะมีความหมายครอบคลุมถึงการท างานเป็น
ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง  และมีความเกี่ยวข้องปฏิสมัพันธ์ในหมู ่ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะทีพึ่งประสงค์ของการนิเทศการศึกษา 
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     หลักการที่ 2 การนิเทศการสอนมีเป้าหมายอยู่ท่ีคุณภาพของนักเรียน แต่การ ด าเนินงาน
นั้นจะกระท าโดยผ่าน “ตัวกลาง” คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคือ การนิเทศการสอนจะ
ด าเนินการโดยผ่านครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่ด าเนินการกับนักเรียน โดยตรง เป็นการท างาน
ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อ คุณภาพของนักเรียน 

     หลักการที่ 3 การนิเทศการสอนเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ 
กระบวนการนิเทศการสอน ไม่ได้มองเฉพาะบรรยากาศแห่งการท างานร่วมกันเท่านั้น แต่จะรวมถึง
การยอมรบัซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนบทบาทในฐานะผู้น าและผู้ตาม และความรับผิดชอบต่อผลงาน
ร่วมกันด้วย 

 
วิจิตร  วรุตบางกูร  และคณะ (2547)  กล่าวว่า หลักส าคัญในการนิเทศการสอนมีดังนี้ 
   1)  หาทางให้ครูรู้จักช่วยและพ่ึงตัวเอง ไม่ใช่คอยจะอาศัยและหวังพ่ึงศึกษานิเทศก์หรือ  

คนอ่ืนตลอดเวลา 
   2)  ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถที่จะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ 

ด้วยตนเองได้ 
   3)  ต้องทราบความต้องการของครูแล้ววางแผนการนิเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นๆ 
   4)  ศึกษาปัญหาต่าง ๆของครูและท าความเข้าใจกับปัญหานั้นๆ แล้วพิจารณาหาทางช่วย

แก้ไข 
   5)  ชักจูงให้ครูช่วยกันแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
   6)  การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดและ    

ลงมือกระท าเองให้มากที่สุด 
   7)  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครู แล้วน ามาพิจารณาร่วมกัน 
   8)  ช่วยจัดหาแหล่งวิทยากร อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ครู 
   9)  ช่วยจัดหาเอกสาร หนังสือ และต าราต่าง ๆ ให้แก่ครู 
   10)  ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดท าวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลนด้วยตนเอง โดยใช้

วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ 
   11)  หาทางให้สถานศึกษา ชุมนุมชน และหน่วยงานที่ใกล้เคียง มีความสัมพันธ์กันและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   12)  ต้องยอมรับนับถือบุคลากรที่ร่วมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงให้เขาเห็นว่าเขามี

ความส าคัญในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 
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   13)  ช่วยให้ครูได้แถลงกิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบโดย
สม่ าเสมอ 

   14)  ต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกันและกัน 

   15)  ช่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   16)  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาท าการวิเคราะห์และวิจัย 
   17)  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือจะได้

ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
วินัย  เกษมเศรษฐ์ (2548) กล่าวว่า การนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยหลักการ

ต่าง ๆ ดังนี้ 
   1)  หลักสภาพผู้น า (Leadership) คือการใช้อิทธิพลของบุคคลที่จะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 

ของกลุ่มเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
   2)  หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือการกระท าร่วมกัน และรวมพลังทั้งหมดเพ่ือ

แก้ปัญหาด้วยกัน โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจาก
หลายฝ่ายและท าหน้าที่และความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การ การประเมินผล ตลอดจนการ
ประสานงาน 

   3)  หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องค านึงถึงตัวบุคคล 
ที่ร่วมงานด้วยการเห็นใจ  จะท าให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

   4)  หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือการนิเทศการศึกษา จะต้องท าให้ครูเกิดพลังที่   
จะคิดเริ่มสิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ หรือท างานด้วยตนเองได้ 

   5)  หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งกระจัดกระจายให้
สมบูรณ์มองเห็นได้ 

   6)  หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยที่ส าคัญในชุมชน และการ
ปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้น  เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 

   7)  หลักการวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผล 
ในอนาคตการก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการล่วงหน้า การพัฒนาทางเลือกเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุถึง
จุดประสงค์และการเลือกทางปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด 

   8)  หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถท่ีจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ และ
พร้อมอยู่เสมอที่จะสนองความต้องการสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

   9)  หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึงคุณภาพที่เป็นผลจากหลักฐานตามสภาพความ
จริงมากกว่าความเห็นบุคคล 
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   10)  หลักการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการหาความจริงโดยการวัดที่แน่นอน 
และหลายอย่าง  
   บริกส์  และจัสท์แมน (Briggs and Justman อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553)    
กล่าวว่า หลักการนิเทศมีหลักการ ดังนี้ 

   1)  การนิเทศต้องเป็นประชาธิปไตย 
   2)  การนิเทศจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
   3)  การนิเทศควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศ

ออกเป็นรายบุคคล 
   4)  การนิเทศควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วน

บุคคล 
   5)  การนิเทศจะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
   6)  จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศ คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถตาม

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
   7)  การนิเทศจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
   8)  การนิเทศควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยู่ 
   9)  การนิเทศควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
   10)  การนิเทศควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็นของครู

ให้ถูกต้อง 
   11)  การนิเทศพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
   12)  การนิเทศควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ 
   13)  การนิเทศควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
   14)  การนิเทศควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง   
เบอร์ตัน  และบรุคเนอร์  (Burton  and  Brueckner อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล , 

2553)  กล่าวว่า หลักการนิเทศ มี 4 ประการ คือ 
   1)  การนิเทศควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา การนิเทศการศึกษาท่ีดีควรจะเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  และนโยบายที่วางไว้  ควรเป็นไปตามความจริงและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน 
   2)  การนิเทศควรเป็นวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างมีระเบียบมีการ

ปรับปรุงและประเมินผล  การนิเทศควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล  และการสรุปผลอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือได้ 
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   3)  การนิเทศควรเป็นประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความแตกต่าง
ของบุคคล  เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงาน  และใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

   4)  การนิเทศควรจะเป็นการสร้างสรรค์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นการแสวงหา
ความสามารถพิเศษของบุคคล  แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่าง
เต็มที่                 

ไวลส์  (Wiles อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553)  กล่าวว่า หลักการนิเทศมีดังนี้ 
   1)  ให้ความส าคัญกับครูทุกคนและท าให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขา 
   2)  แผนงานหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นผลจากการท างานเป็นทีม 
   3)  หาโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นกันเองกับครูโดยสม่ าเสมอ 
   4)  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม 
   5)  เป็นมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
   6)  ปรึกษากับหมู่คณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะพึงมี 
   7)  พิจารณาสภาพที่เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามสัมภาษณ์หรือให้คณะครูเสนอ

ปัญหาที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 
   8)  หากศึกษานิเทศก์กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมู่คณะย่อมจะเป็นเช่นกัน 
   9)  บทบาทการน าของศึกษานิเทศก์คือ การประสานงานและการช่วยเหลือทางวิชาการ 
   10)  ฟังมากกว่าพูด 
   11)  การปฏิบัติงานเริ่มด้วยปัญหาของสมาชิก 
   12)  วางแผนปฏิบัติงานของหมู่คณะไว้ 
   13)  ต าแหน่งหน้าที่มิได้ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเป็นมิตร

ไมตรีกับหมู่คณะต้องชะงักงัน 
   14)  พยายามใช้ประสบการณ์ด้านความสามารถต่าง ๆ ของครูอาวุโสให้เกิดประโยชน์ใน

การนิเทศมากที่สุด 
   15)  ตัดสินใจแน่วแน่ทันต่อเหตุการณ์ 
   16)  เอาใจใส่รู้งานในหน้าที่ด ี
   17)  ส ารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
   18)  สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
   19) มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่หมู่คณะ 
มาร์ค  และคณะ  (Marks อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553)   กล่าวว่า หลักเบื้องต้นของ

การนิเทศ มีดังนี้ 
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   1)  การนิเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
   2)  การนิเทศต้องถือหลักว่าเป็นการบริการ ซึ่งครูเป็นผู้ใช้บริการ 
   3)  การนิเทศควรสอดคล้องกับความต้องการของครู 
   4)  การนิเทศควรเป็นการสร้างสรรค์ทัศนคติ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ 

กับผู้รับการนิเทศ 
   5)  การนิเทศควรเน้นให้เห็นความส าคัญของงานวิจัย และพยายามหาทางให้ครู 

ศึกษางานวิจัย แล้วน ามาปฏิบัติตามนั้น 
   6)  การนิเทศควรยึดหลักการประเมินผลการนิเทศทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

                เบอร์ตัน และบรัดเทอร์ (Burton and Brueckner อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล , 
2553) กล่าวว่า หลักการนิเทศ มีดังนี้ 
                     1) การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically Sound) 
                           1.1) การนิเทศควรจะเป็นไปตามค่านิยม วัตถุประสงค์ และนโยบาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องอยู่กับการนั้นโดยเฉพาะ 
                           1.2) การนิเทศควรจะเป็นไปตามความเป็นจริงและตามกฎเกณฑ์ของเรื่องนั้นๆ 
                           1.3) การนิเทศควรจะวิวัฒนาการทั้งทางด้านเครื่องมือและกลวิธี โดยมี
จุดมุ่งหมายและนโยบายที่แน่นอน 
                     2) การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) 
                           2.1) การนิเทศควรเป็นไปอย่างมีล าดับ มีระเบียบ และมีวิธีการในการศึกษา
ปรับปรุง และประเมินผลสิ่งต่างๆ ภายในขอบเขตของงานนั้น ทั้งนี้ย่อมหมายรวมทั้งด้านกระบวนการ
นิเทศและบรรดาอุปกรณ์ที่ใช้ในการนิเทศด้วย 
                           2.2) การนิเทศควรได้จากการรวบรวมและสรุปผลจากข้อมูลอย่างเป็นปรนัยมี
ความถูกต้องแน่นอน เป็นที่เชื่อถือได้ และอย่างมีระเบียบมากกว่าการสรุปเอาจากความคิดเห็น 
                      3) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย (Democratic) 
                           3.1) การนิเทศจะต้องเคารพในบุคคลและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ
พยายามส่งเสริมการแสดงออกของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ 
                           3.2) การนิเทศจะต้องเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ และใช้ประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด 
                           3.3) การนิเทศควรใช้อ านาจให้น้อยที่สุด และอ านาจนั้นจ าเป็นจะต้องได้มาจาก
หมู่คณะ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหมู่คณะไปสู่เป้าหมาย 
                     4) การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ (Creative) 
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                           4.1) การนิเทศควรจะแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล แล้วเปิด
โอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาซึ่งความสามารถนั้นอย่างสูงสุด 
                           4.2) การนิเทศควรจะมีส่วนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างานให้มากท่ีสุด 
       อาดัมส์และดิ๊กกี้ ( Adams and Dickey อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล , 2553) กล่าววา่ 
หลักการนิเทศการศึกษามี 4 ประการ คือ 
   1) มีพ้ืนฐานทางประชาธิปไตย 
   2) เป็นการสร้างสรรค์ 
   3) มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตร 
   4) เป็นการนิเทศท่ัวไป 

เบอร์ตัน และบรุคเนอร์ (Burton and Brueckner อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553) 
กล่าวว่า หลักการนิเทศการศึกษามี ดังนี้  

   1) การนิเทศการศึกษาควรเน้นถูกต้องตามหลักวิชา วัตถุประสงค์ นโยบายที่วางไว้ ตาม
สภาพจริงและ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน   

   2) การนิเทศการศึกษาควรเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง มีระเบียบ การปรับปรุงและ
ประเมินผลที่มา จากการรวบรวมข้อมูล และการสรุปผลตามข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ  

   3) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย เคารพในความแตกต่างของบุตคล เน้นความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน  

   4) การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ โดยแสวงหาความสามารถเฉพาะด้าน
ของบุคคล เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงศักยภาพและพัฒนาต่อยอดเต็มความสามารถ  

บริกส์ และจัสท์แมน (Briggs and Justman  อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553) กล่าวว่า 
หลักการนิเทศมีดังนี้  

   1) ยึดหลักประชาธิปไตย  
   2) เน้นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์  
   3) สร้างความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนในการเป็นผู้นิเทศ  
   4) เน้นการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   5) ค านึงถึงความแตกต่างและความถนัดของแต่ละบุคคล  
   6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและความสามารถ  
   7) ส่งเสริม สนับสนุน ครูผูส้อน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
   8) เริ่มต้นจากสภาพปัญหาต้องการแก้ไข ณ ปัจจุบัน  
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   9) ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นของครูให้เพ่ิมข้ึน  
   10) ส่งเสริมและปรับปรุงเจตคติ และข้อคิดเห็นของครูให้ถูกต้อง  
   11) พยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่เป็นพิธีการ  
   12) ใช้เครื่องมือ และกลวิธีที่ง่าย สะดวกในการปฏิบัติ  
   13) ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล  
   14) มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง  
ไวลส์ (Wiles อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553) กล่าวว่า หลักการนิเทศ มีดังนี้  
   1) ให้ความส าคัญกับครูทุกคนและความต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา  
   2) การท างานเป็นทมีส่งผลต่อความก้าวหน้า และความส าเร็จของแผนงาน  
   3) หาโอกาสพบปะอย่างเป็นกันเองกับคณะครูอย่างสม่ าเสมอ  
   4) ให้โอกาสสมาชิกแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ  
   5) เป็นกัลยาณมิตรกับบุคคลทั่วไป  
   6) ปรึกษาหารือในคณะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานที่มีการเปลี่ยนแปลง  
   7) พิจารณาสภาพปัญหาที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของคณะครู   
   8) การกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของครู

เช่นกัน  
   9) การประสานงานและช่วยเหลือทางด้านวิชาการคือบทบาทที่ส าคัญของศึกษานิเทศก์  
   10) การเป็นผู้รับฟังมากกว่าผู้พูด  
   11) ปัญหาของสมาชิกเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการ  
   12) วางแผนการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ  
   13) ต าแหน่งของศึกษานิเทศก์ไม่เป็นข้อจ ากัดในความเป็นกัลยาณมิตร  
   14) การให้ครูผู้มีประสบการณ์ อาวุโสและความสามารถร่วมปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์

ในการนิเทศ  
   15) การตัดสินใจอย่างแน่วแน่และทันเหตุการณ์  
   16) เอาใจใส่ต่อภาระงานในหน้าที่  
   17) ส ารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  
   18) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก  
   19) มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหมู่คณะ  
   20) ให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพของสมาชิก 
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มาเรียม  นิลพันธ์ (2553) กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์มีแบบปฏิบัติการนิเทศท่ีเน้นให้ความรู้แก่
ครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยใช้วิธีการนิเทศ ได้แก่ วงจร
ปฏิบัติ PDCA การนิเทศแบบ PRIDE การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และรูปแบบกัลยาณมิตร 

สรุปได้ว่า หลักการนิเทศ เป็นสิ่งส าคัญท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา แต่
หากผู้ปฏิบัติงานมีแต่หลักการ แต่ไม่ตั้งใจท างาน งานนั้นก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้นิเทศต้องมี
ทั้งหลักการท างานและความใส่ใจ ความมุ่งมั่นในการท างานด้วยงานนิเทศจึงมุ่งไปสู่ความส าเร็จได้ 
 
     1.4 กระบวนการนเิทศการสอน 

กระบวนการนิเทศการสอน หมายถึงการด าเนินการในการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จ จากการ
สังเคราะห์กระบวนการนิเทศมีนักการศึกษา ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศ ดังนี้ 

โบยานและโคพแลนด์ (Boyan and Copeland,1978) ได้น าเสนอ กระบวนการนิเทศการ
สอน ดังนี้ 
              ขั้นที่ 1 การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) 
                      1.1 พฤติกรรมการสอนท่ีเป็นปัญหา  
                      1.2 เลือกแนวทาง วิธีการปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมการสอน  
                      1.3 เลือกเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการ สังเกตการสอน  
              ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation)  
                      พฤติกรรมการสอนที่ระบุในขั้นที่ 1  
              ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์การสอน (Analysis)  
                      3.1 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสังเกตการสอน  
                      3.2 ระบุพฤติกรรมการสอนที่ต้องการคงเอาไว้ หรือพฤติกรรมการสอน ที่ควรมี  
การปรับปรุง  
              ขั้นที่ 4 การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post-Observation Conference)  
                      4.1 ให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลของการวิเคราะห์  
                      4.2 พิจารณาเลือกยุทธวิธีการปรับปรุง/และพัฒนาครั้งต่อไป  

โกลด์แฮมเมอร์ (Goldhammer,1980) ได้น าเสนอ กระบวนการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
              ขั้นที่ 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference)  
              ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation)  
              ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดวิธีการประชุมนิเทศ (Analysis and Strategy)  
              ขั้นที่ 4 การประชุมนิเทศ (Supervision Conference)  
              ขั้นที่ 5 การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ (Post-Conference Analysis)  
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แฮรริส (Harris, 1985 อ้างถึงใน บวร  เทศารินทร์ 2551, 50 – 51) กระบวนการนิเทศท่ี   
แฮริส ก าหนดขึ้น มีความเหมาะสมกับการนิเทศการสอนและเป็นกระบวนการมุ่งเน้นการวางแผนการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการควบคุมงาน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศ ได้เรียกกระบวนการว่า 
Harris’Polca ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้  

 1. การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ เพ่ือ 
ให้ได้ ข้อมูลเพ่ือเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

   1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื่องต่าง ๆ  
   1.2 การสังเกตเป็นการมองสิ่งรอบตัวด้วยความละเอียดถี่ถ้วน  
   1.3 การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิ่งรอบตัวอย่างตั้งใจ  
   1.4 การวัดพฤติกรรมการท างาน  
   1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน  
2. การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดความส าคัญของ

งาน ตามเปา้หมายวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  
   2.1 การก าหนดเป้าหมาย  
   2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ  
   2.3 การก าหนดทางเลือก  
   2.4 การจัดล าดับความส าคัญของงาน  
3. การออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการ

ต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  
   3.1 การจัดสายงานเป็นการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานให้สัมพันธ์กัน  
   3.2 การหาวิธีการน าเอาทฤษฎีหรือหลักการไปสู่การปฏิบัติ  
   3.3 การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะท างาน  
   3.4 การจัดระบบการท างาน  
   3.5 การก าหนดแผนในการท างาน  
4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่าง ๆ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  
   4.1 การก าหนดทรัพยากร ที่ต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ  
   4.2 การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  
   4.3 การก าหนดทรัพยากร ที่จ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง  
   4.4 การมอบหมายบุคลากร ให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่ละป้าหมาย  
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5. การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทุก ๆ อย่าง เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผล ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อย ๆดังนี้  

   5.1 การประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น  
   5.2 การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน  
   5.3 การปรับการท างานในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด  
   5.4 การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง  
   5.5 การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึน  
6. การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดสภาพ ที่

เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด มีกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  
   6.1 การแต่งตั้งบุคลากร  
   6.2 การก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน  
   6.3 การก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรืออัตราเร่งในการท างาน  
   6.4 การแนะน าการปฏิบัติงาน  
   6.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
แฮริส (Harris, 1990 อ้าง ถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) ได้น าเสนอ กระบวนการนิเทศ

การศึกษา ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์

ล่วงหน้าการก าหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 
   ขั้นที่ 2  ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวม

ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การ
ประสานงาน การกระจายอ านาจตามหน้าที่ โครงสร้างขององค์การ และการพัฒนานโยบาย  

   ขั้นที่ 3  ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบัติ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล 
การเร้าจูงใจให้มีก าลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆ การสาธิต การจูงใจ และให้ค าแนะน า การสื่อสาร การ
กระตุ้น ส่งเสริมก าลังใจ การแนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน 

   ขั้นที่ 4  ขั้นการควบคุม (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้
โอกาสการต าหนิ การไล่ออก และการบังคับให้กระท าตาม 

   ขั้นที่ 5  ขั้นประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการ
วัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ส าคัญ คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และ
วัดผลด้วยการประเมินอย่างมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยด้วย  
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 กลิ๊กแมน และคณะ( Glickman and other, 1995) ได้น าเสนอ กระบวนการนิเทศการศึกษา 
ดังนี้ 
              ขั้นที่ 1 ประชุมก่อนการสังเกตการสอน  
              ขั้นที่ 2 สังเกตการสอนในชั้นเรียน  
              ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลการสังเกตและก าหนดยุทธวิธีการประชุม  
              ขั้นที่ 4 ประชุมเพ่ือการนิเทศ  
              ขั้นที่ 5 ประชุมเสนอผลการวิเคราะห์การสังเกตการสอน  

สงัด อุทรานันท์ (2530: 44) มีความเห็นว่ากระบวนการนิเทศการสอนจะประสบผลส าเร็จได้ 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกัน ดังนี้  

   ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
จะท าการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ 
รวมทั้งวางแผนถึง ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะจัดขึ้นอีกด้วย  

   ขั้นที2่ ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (Informing) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่ง
ที่จะ ด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการด าเนินงาน
อย่างไร และจะท า อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการ
เริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องใดก็ตาม และมีความจ าเป็นส าหรับการนิเทศที่ยังเป็นไป
อย่างไม่ได้ผล หรือได้ผลยังไม่ถึงข้ันที่พอใจ ซึ่งจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  

   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะคือ 1) การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถท่ี
ได้รับมาจากการด าเนินงานในขั้นที่ 2 2) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท า
การนิเทศและควบคุมคุณภาพ ให้งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 3) การ
ปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้การสนับสนุนในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ตลอดจน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล  

   ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing) ในขั้นนี้ เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับ ผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้  

   ขั้นที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluating) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผล 
การด าเนินงานซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือ
อุปสรรค อย่างหนึ่งอย่างใด ก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข 
 เสน่ห์  กรแก้ว  (2542, หน้า 25) ได้เสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ   
   ขั้นที่ 2 การวางแผนและก าหนดทางเลือก   
   ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือ   
   ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ   
   ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล   
วัชรา  เล่าเรียนดี (2553 หน้า 27-28) ได้น าเสนอ กระบวนการนิเทศการสอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ   
   ขั้นที่ 2 การเลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา   
   ขั้นที่ 3 การน าเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติ   
   ขั้นที่ 4 การให้ความรู้หรือหาความรู้จากเอกสารต่างๆ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   
   ขั้นที่ 5 การจัดท าแผนการนิเทศ   
   ขั้นที่ 6 การด าเนินการตามแผน   
   ขั้นที่ 7 การสรุปผล ประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา 
วัชรา เล่าเรียนดี (2556) ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
   1) ขั้นวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ การตั้ง

วัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้า การคิดหาวิธีการปฏิบัติ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และวางแผน
ด าเนินงาน  

   2) ขั้นการพัฒนาการด าเนินการ (Organizing) ประกอบด้วย การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การ
รวบรวม ทรัพยากรด้านบุคลากร ข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ การด าเนินงาน การประสานงานและ
การพัฒนานโยบาย  

   3) ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบัติ(Leading) ประกอบด้วย การร่วมตัดสินใจ การเลือกสรร
บุคคลการจูงใจให้ มีก าลังใจคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ การสาธิต การจูงใจ และให้ค าแนะน า การ
สื่อสาร การกระตุ้น ส่งเสริม ก าลังใจ การแนะน านวัตกรรมและอ านวยความสะดวกในการท างาน  

   4) ขั้นการควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย การสั่งการ การให้รางวัล การให้โอกาส
ต าหนิ และการ บังคับให้ท าตาม  

   5) ขั้นการประเมิน (Appraising) ได้แก่การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผล
การปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ส าคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลเพียงใด และวัดผลด้วยการ
ประเมินอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554 หน้า 7) กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ดังนี้  
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1) การสร้างเอกภาพการนิเทศ ด้วยการก าหนดเป้าหมาย และมาตรฐานด้านคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาระดับประเทศ
สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2) พัฒนาเครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   2.1) ด้านการวางแผน ปฏิบัติ และการติดตามผลการนิเทศ  
   2.2) ด้านความร่วมมือกันจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การพัฒนาหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น การพัฒนาสื่อประกอบการนิเทศ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบมีส่วนร่วม การจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือ การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

   2.3) ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านความพร้อม ความขาด
แคลน ศึกษานิเทศก์และการใช้ศักยภาพส่วนบุคคลของศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3) ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
   3.1) มีการก าหนดสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษาร่วมกัน  
   3.2) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพออกแบบกิจกรรมและการด าเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนา  
   3.3) ด าเนินการนิเทศติดตามผลโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   3.4) จัดให้มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมในระดับ เขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ  
สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศเป็นขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศ ที่จะท างานร่วมกัน มีความไว้วางใจต่อกัน เคารพนับถือและให้การยอมรับกัน โดยผู้นิเทศจะอยู่
ในฐานะผู้น าในการ เตรียมการต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงและร่วมกันวางแผนปรับปรุงการสอน การ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ และปฏิบัติการนิเทศท่ีผู้รับการนิเทศ
ให้การยอมรับด้วยความเต็มใจ หลังการนิเทศ สิ้นสุดลงก็จะร่วมกันสะท้อนผล และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการนิเทศการสอน  เพ่ือใช้เตรียมการวางแผนพัฒนาต่อไป  
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จากการศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการนิเทศ เพ่ือให้ได้กระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ
การส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  การสังเคราะห์กระบวนการนิเทศ เพ่ือให้ได้กระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมกับการส่งเสริม 
              ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ  /เตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ 

         

ประชุม/วางแผนการนิเทศ           
สร้างสื่อและเครื่องมือ          
ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน /เรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติงาน 

         

การเลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะ
ปรับปรุงพัฒนา   

         

การจัดท าแผนการนิเทศ / การน าเสนอ
โครงการพัฒนาและข้ันตอนการปฏิบัติ   

         

ลงมือปฏิบัติ/ด าเนินการตามแผน          
ขั้นการควบคุม /สร้างเสริมก าลังใจ          
การสรุปผล ประเมินผล การปรับปรุงและ
พัฒนา/สะท้อนคิดหลังการนิเทศ 

         

จากการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศจากนักวิชาการและผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน  จึงได้กระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมกับการส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
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     1. การรวบรวมความรู้ (Knowlagde) คือ การสร้างองค์ความรู้ของผู้นิเทศโดยการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
     2. การจัดท าสารสนเทศ (Information) คือ การน าข้อมูลและความรู้ที่รวบรวมได้มาประมวลผล
จัดล าดับขั้นตอน จัดท าเป็นเอกสารคู่มือแนวทางการด าเนินงานให้สถานศึกษาใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
     3. การออกแบบการนิเทศ (Design)  คือ การก าหนดแนวทางการนิเทศ วิธีการนิเทศ จัดท า
แผนการนิเทศ ก าหนดปฏิทินการนิเทศ และการประชุมวางแผนการด าเนินการนิเทศร่วมกันของผู้
นิเทศ 
     4. การนิเทศแบบหลากหลาย (Multiple Supervision) คือ  วิธีการนิเทศที่ผู้นิเทศใช้ในการ
ส่งเสริมความสามารถของครู ได้แก่ การนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้(PLC) การนิเทศแบบออนไลน์ 
(Online) การนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา (Coaching and Mentoring) และการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม 
     5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation)  คือ  การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
นิเทศ และความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที ่21 

สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับการส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยการรวบนวมความรู้ การจัดท าสารสนเทศ การ
ออกแบบการนิเทศ  การนิเทศแบบหลากหลาย และการประเมินผลการนิเทศ 

  
2.  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะศตวรรษที ่21 
 

      2.1 ความหมาย และความส าคัญของทักษะในศตวรรษที21  
จากการศึกษาค้นคว้าได้มีผู้อธิบายความหมายของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้  
Partnership for 21st Century Skills (2006) กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 

ที่จ าเป็นต่อนักเรียนส าหรับการใช้ชีวิตในยุคของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน  
 ETS (2007) กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ ความสามารถในการสะสม หรือเก็บ 

ข้อมูลในการสร้างและจัดการข้อมูล ประเมินคุณภาพ ความสัมพันธ์ และประโยชน์ของข้อมูลเพื่อให้ 
ข้อมูลที่ถูกต้องจากการใช้ทรัพยกรที่มีอยู่  

พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556, หน้า 49 - 56) กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกบัสมอง และการเสนอแนวคิดเก่ียวกบัทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี21 
ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิด การ
พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารญาณ ฯลฯ 
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รวมทัง้การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือแสวงหาความรู้ และการมีทักษะ 
ทางสังคม  

วิจารณ์ พานิช (2556, หน้า 4) กล่าวว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องเน้นสร้างความรู้
ขึน้ภายในตนเอง เป็นความรู้ที่งอกงามภายในตนเอง จากการลงมือท ากิจกรรมแล้วเกิดความรู้ แล้ว
เน้นให้เกิดทักษะ จากการสัมผัสของตนเอง ไม่ใช่รับถ่ายทอดความรู้ส าเร็จรูปจากครูหรือต ารา  

สมเกียรติ ตังกิจวานิชย์ และคณะ (2556, หน้า 13) กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
จ าเป็นอย่างยิง่ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ นั่นคือ รูปแบบเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนไป การพึงพาอาศัย
ในระดับโลกท่ีเพ่ิมมากขึ้นและภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป  

ราชบัณฑิตยสถาน (2557)  ได้อธิบายไว้ว่า  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  (21st century skills; 
transversal skills) หมายถึง กลุ่มความรู้  ทักษะ และนิสัยการท างาน  ที่เชื่อว่ามีความส าคัญยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

น้ าทิพย์ องอาจวาณิช (2559) กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ คุณลักษณะและ 
ความสามารถของบุคคลที่ นอกเหนือจากความรู้ในวิชาเรียน ที่จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จใน 
การท างานและการ ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561) กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง กลุ่มความรู้ ทักษะ 
และนิสัยการท างาน ที่เชื่อว่ามีความส าคัญ ยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สรุปได้ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่มีความจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

 
      2.2 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

 ดิเรก วรรณเศียร (2557) กล่าวว่า แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ 
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไป 
ประยุกตใ์ช้ได้โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและ
ความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธี การสอน หลากหลายแหล่ง
ความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะ ดังนี้  
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   1) ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของผู้สอน 
คือ ผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้(Resource Person) ของผู้เรียน ผู้เรียนจะ
รับผิดชอบตั้งแต่เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเข้าไปมี 4 ส่วนร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้ารับผิดชอบ การเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

   2) เนื้อหาวิชามีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ในการออกแบบ กิจกรรมการ
เรียนรู้ปัจจัยส าคัญท่ีจะต้องน่ามาพิจารณาประกอบด้วยได้แก่เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิมและความ
ต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่ส่าคัญและมีความหมายจึง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใช้
สอน (เทคนิคการสอน)  

   3) การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ท างาน รว่มกัน
กับเพ่ือน ๆ ได้ค้นพบข้อค าถามและค าตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทาย และความสามารถใน
เรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการบรรลุผลส าเร็จของงานที่พวกเขา ริเริ่มด้วยตนเอง  

   4) สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพในกลุ่มจะช่วยส่งเสริม ความเจริญงอก
งาม การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท างานและการจัดการ กับชีวิตของแต่ละบุคคล 
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันของผู้เรียน  

5) ผู้สอนคือผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ในการจัดการเรียนการสอน แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถท่ีจะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของ ผู้เรยีน เป็น
แหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียนและสามารถค้นคว้าหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ทีเ่หมาะสมกับ ผู้เรียน สิ่ง
ที่ส าคัญท่ีสุดคือความเต็มใจของผู้สอนที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้สอนจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียน ไม่
ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้เจตคติและการฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นก็
ได้  

6) ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะ มีความมั่นใจใน
ตนเอง และควบคุมตนเองได้มากขึ้นสามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงมากข้ึน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม กับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น  

7) การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน เช่นคุณลักษณะด้าน
ความรู้ความคิด ด้านการปฏิบัติและด้านอารมณ์ความรู้สึก จะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 
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ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2560, หน้า 9-16) กล่าวว่า กรอบความคิดเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะใช้
ความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณ์กับทักษะ 3 ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต
และอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้าระบบ คือ ระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ระบบหลักสูตรและ วิธีการสอน ระบบการ
พัฒนางานอาชีพ และระบบแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง มุ่งไปที่ให้นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู
ต้องไม่สอนหนังสือ ไม่น าสาระทีม่ีในต ารามาบอกบรรยายให้ นักเรียนจดจ าแล้วน าไปสอบวัดความรู้ 
ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้การใช้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้นักเรียน เรียนรู้จากการเรียนแบบลง
มือท า โดยมีประเด็นค าถามอยากรู้เป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียน ที่จะน าไปสู่การ
กระตือรือร้นที่จะสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุน หรือโต้แย้ง ข้อสมมติฐาน
ค าตอบที่คุ้นเคย พบเจอจากประสบการณ์เดิมใกล้ตัว สร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม การ
เรียนรู้แบบนี้เรียกว่า Project-Based Learning: PBL  

ทักษะการรู้สาระเนื้อหา  
1) พ้ืนฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) 

และทักษะการค านวณ (Arithmetic) ถือเป็นทักษะพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นที่จะท าให้รู้และเข้าใจใน
สาระเนื้อหาของ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่แสดงความเป็นสาระวิชาหลักของทักษะเพ่ือด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และรัฐ ความเป็นพลเมืองดี ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าสาระ
เนื้อหาได้ครบคุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว  

2) ความรู้เชิงบูรณาการส าหรับศตวรรษที่ 21 ถึงแมน้ักเรียนจะสอบวัดความรู้ความสามารถ 
ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร การศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าด้วยระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แล้วก็ตาม คงไม่เพียงพอในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการสอดแทรกความรู้
เชิงบูรณาการเข้าไปในสาระเนื้อหา ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานความรู้ทักษะเพ่ือ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

   2.1) ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) เป็นการสร้างความรู้ความ เข้าใจ และ
ก าหนดประเด็นส าคัญต่อการสร้างความเป็นสังคมโลก การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และวิถี 
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ชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมในบริบททางสังคมที่ต่างกันรอบด้าน และสร้างเข้าใจความเป็น
มนุษย์ด้วยกันในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรมทางภาษาที่ต่างกันได้อย่างลงตัว   

   2.2) ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ(Financial, 
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) เป็นการสร้างความรู้แล วิธีการที่ เหมาะสม
ส าหรับการสร้างตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐกิจ มีความเข้าใจบทบาทในเชิง เศรษฐศาสตร์ที่
มีต่อสังคม และใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับ และเพ่ิม ประสิทธิผลด้านอาชีพ  

   2.3) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civil Literacy) เป็นการสร้าง ประสิทธิภาพ การมี
ส่วนร่วมทางสังคม ผ่านวิธีสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทาง การเมืองการปกครอง
ทีถู่กต้อง และน าวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยไปสู่สังคมในระดับต่างๆ ที่เข้าใจต่อ วิถีการ ปฏิบัติ
ทางสังคมแห่งความเป็นพลเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและสากล  

   2.4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อมูล
สารสนเทศ ภาวะสุขภาพอนามัย และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เข้าใจวิธีป้องกันแก้ไข และ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีต่อภาวะสุขอนามัย ห่างไกลจากภาวะความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ใช้ 
ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพอนามัยได้อย่างเหมาะสมกับ 
บุคคล เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง รู้และเข้าใจใน
ประเด็น ส าคัญของการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีระดับชาติและสากล  

   2.5) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) เป็นการสร้างภูมิรู้ และเข้าใจ
การอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อม มีภูมิรู้ และ
เข้าใจผลกระทบจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อสังคม สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้าน สภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ และก าหนดวิธีการป้องกันแก้ไข และอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อม สร้าง สังคมโดยรอบ
ให้ เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

ทักษะเพ่ือด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน 

รุนแรง และคาดไม่ ถึง ต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้
และปรับตัว การสร้าง ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะใช้กระบวนการ Project-Based Learning: 
PBL โดยเริ่มจากการน าบริบท สภาพแวดล้อมเป็นตัวการสร้างแรงกดดันให้นักเรียนตั้งค าถามอยากรู้
ให้มากตามประสบการณ์ พ้ืนฐานความรู้ที่สั่งสมมา และตั้งสมมติฐานค าตอบตามพ้ืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของตนเองที่ไม่มี ค าว่าถูกหรือผิด น าไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุ่ม
เพ่ือน เพ่ือสรุปหาสมมติฐานค าตอบที่ มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีการพิสูจน์ยืนยัน
สมมติฐานค าตอบจากการไปสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้มาสนับสนุน หรือ
โต้แย้งได้เป็นค าตอบที่เรียกว่าองค์ความรู้ เรียกว่า การเรียนแก่นวิชา ซึ่งไม่ใช่เป็นการจดจ าแบบผิวเผิน 
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แต่การรู้แก่นวิชาหรือทฤษฎีความรู้จะสามารถเอา ไปเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ เกิดแรงบันดาลใจอยาก
พัฒนางาน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการการพัฒนา คุณภาพชีวิต ที่เรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์น า
ทฤษฎีความรู้มาสร้างกระบวนการและวิธีการผลิต สร้างผลงานใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล และ
สังคมท่ีเรียกว่าพัฒนานวัตกรรม  

1.1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) เป็นการสร้างทักษะการคิดในแบบต่างๆดังนี้  

  (1) แบบเป็นเหตุเป็นผล ทั้งแบบอุปนัย (inductive) และแบบอนุมาน (deductive)    
(2) แบบใช้การคิดกระบวนการระบบ (systems thinking) โดยวิเคราะห์ปัจจัยย่อย 

มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร จนเกิดผลในภาพรวม  
   (3) แบบใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ ที่สามารถวิเคราะห์และ ประเมิน ข้อมูล
หลักฐาน การโต้แย้ง การกล่าวอ้างอิง และความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์เปรียบเทียบและ ประเมิน 
ความเห็นประเด็นหลักๆ สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศกับข้อโต้แย้ง แปล ความหมาย
ของ สารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห์ และตีความและทบทวนอย่างจริงจังในด้าน ความรู้ 
และกระบวนการ  
   (4) แบบแก้ปัญหา ในรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหลากหลาย ในแนวทางท่ี
ยอมรับกันทั่วไป และแนวทางที่แตกต่างจากการยอมรับ รูปแบบการตั้งค าถามส าคัญที่ช่วย ท าความ
กระจ่างในมุมมองต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ทางออกท่ีดีกว่า  

1.2) การสื่อสารและความร่วมมือ(Communication and Collaboration) ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการสื่อสาร (digital and communication 
technology) ท าให้โลกศตวรรษที่ 21 ต้องการทักษะของการสื่อสารและความร่วมมือที่กว้างขวาง
และ ลึกซึ้ง ดังนี้  

  (1) ทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน ตั้งแต่การเรียบเรียงความคิดและ มุมมอง 
(idea) สื่อสารเข้าใจง่าย ในหลายแบบ ทั้งการพูด เขียน และกิริยาท่าทาง การฟังอย่างมี 
ประสิทธิภาพ น าไปถ่ายทอดสื่อสาร ความหมายและความรู้ แสดงคุณค่า ทัศนคติ และความตั้งใจ การ 
สื่อสารเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการท างาน การสื่อสารด้วยหลากหลายภาษาและสภาพแวดล้อมท่ี 
หลากหลายอย่างได้ผล  

        (2) ทักษะความร่วมมือกับผู้อื่นตั้งแต่การท างานให้ได้ผลราบรื่นที่เคารพและให้เกียรติ
ผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่นและช่วยเหลือประนีประนอมเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกับผู้ร่วมงาน และเห็นคุณค่าของบทบาทของผู้ร่วมงาน  

1.3)  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and Innovation) ทักษะทางด้านนี้เป็น
เรื่องของการจินตนาการมาสร้างข้ันตอนกระบวนการ โดยอ้างอิง จากทฤษฎีความรู้เพื่อน าไปสู่การ
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ค้นพบใหม่เกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ตอบสนองความต้องการในการ ด ารงชีวิตที่ลงตัว และน าไปสู่การเป็น
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่อไป ทักษะด้านนี้ได้แก่  

     (1) การคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่ใช้เทคนิคสร้างมุมมองอย่างหลากหลาย มีการ สร้างมุมมอง
ที่แปลกใหม่อาจเป็นการปรับปรุงพัฒนาเพียงเล็กน้อย หรือท าใหม่ที่แหวกแนวโดนสิ้นเชิง ทีเ่ปิดกว้าง
ในความคิดเห็นที่ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ปรับปรุง วิเคราะห์ และประเมินมุมมอง เพ่ือพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับความคิดอย่างสร้างสรรค์  

     (2) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติและ สื่อสารมุมมอง
ใหม่กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ มีการเปิดใจและตอบสนองมุมมองใหม่ๆ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วม ประเมินผล
งานจากกลุ่มคณะท างาน เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา มีการท างานด้วยแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ และ
เข้าใจข้อจ ากัดของโลกในการยอมรับมุมมองใหม่ และให้มองความล้มเหลวเป็นโอกาสการเรียนรู้  

      (3) การประยุกต์สู่นวัตกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ให้ ได้ผลส าเร็จ
ที่เป็นรูปธรรม  

ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
การเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้อย่างดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือมีภัยคุกคามได้อย่าง ชาญ

ฉลาดถือเป็นเรื่องส าคัญในการด ารงชีวิตที่มีทักษะชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 และการคิดสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองการด ารงชีวิตเฉพาะบริบท สภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป น าไปสู่การ
เผยแพร่ เทคนิควิธีการใช้และพัฒนาทักษะใช้เกิดเป็นกลยุทธ์การขายเกิดผู้ประกอบการในงานอาชีพ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะงานอาชีพที่ต้องมีการส่งเสริมให้มีเท่าทันในยุคต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะชีวิตและทักษะงานอาชีพจึงควรมีการพัฒนาสิ่งต่อไปนี้  

1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เป็น
ทักษะเพ่ือการเรียนรู้การท างานและการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องท าเพ่ือ การบรรลุ
เป้าหมายแบบมีหลักการ และไม่เลื่อนลอยภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่คาดคิด ทั้งมี
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร เวลา และการมีคู่แข่ง โดยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ในด้านการปรับตัว ต่อการ 
เปลี่ยนแปลง เป็นการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทที่แตกต่างไป งานที่มีก าหนดการที่เปลี่ยนไป และ 
บริบทที่เปลี่ยนไป ในด้านความยืดหยุ่น เป็นการน าเอาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล มี
การจัดการ 30 เชิงบวกต่อค าชม ค าต าหนิ และความผิดพลาด สามาถน าความเห็นและความเชื่อท่ี
แตกต่าง หลากหลาย ทั้งของคณะท างาน หรือข้ามวัฒนธรรมคณะท างาน มาท าความเข้าใจ ต่อรอง 
สร้างดุลยภาพ และท าให้ งานลุล่วง ดังนั้นความยืดหยุ่นจึงท าเพ่ือการบรรลุผลงานไม่ใช่เพื่อให้ทุกคน
สบายใจ  

2) การริเริ่มสร้างสรรค์และก ากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction) เป็นทักษะ
ที่ส าคัญมากในการท างานและด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องมีการ ก าหนดเป้าหมายโดยมี
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เกณฑ์ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม มีความสมดุลระหว่างเป้าหมาย ระยะสั้น ที่เป็นเชิง
ยุทธวิธี และเป้าหมายระยะยาวที่เป็นเชิงยุทธศาสตร์ มีการค านวณประสิทธิภาพการใช้ เวลากับ การ
จัดการภาระงาน การท างานต้องท างานส าเร็จได้ด้วยตนเอง โดยก าหนดตัวงาน ติดตาม ผลงาน และ 
ล าดับความส าคัญของงานได้เอง นอกจากนั้นการท างานยังต้องฝึกทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ได้ ด้วย
ตนเอง ที่มีการมองเห็นโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อขยายความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง มีการริเริ่ม 
การพัฒนา ทักษะไปสู่ระดับอาชีพ แสดงความเอาใจใส่จริงจังต่อการเรียนรู้ และทบทวนประสบการณ์
ในอดีตเพ่ือคิดหาทางพัฒนาในอนาคต  

3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) เป็นทักษะที่
ท าให้คนในศตวรรษท่ี 21 สามารถท างานและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมและผู้คน ที่มีความ 
แตกต่างหลากหลายได้อย่างไม่แปลกแยก ท าให้งานส าเร็จ การพัฒนาทักษะนี้จะท าให้เกิด ปฏิสัมพันธ์
กับ ผู้อื่นอย่างเกิดผลดีในเรื่องกาลเทศะ เกิดการท างานในทีมที่แตกต่างหลากหลายอย่าง ได้ผลดี ที่มี
การ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตอบสนองความเห็นและคุณค่าท่ีแตกต่างอย่างใจ กว้างเพ่ือ
ยกระดับ ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมสู่การสร้างแนวความคิด วิธีท างานใหม่สู่คุณภาพของ
ผลงาน  

4) การเป็นผู้สร้างผลงานหรือผลผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Productivity and 
Accountability) เป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการท างานในการสร้างชิ้นงาน ผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ 
อย่างมีหลักการตามทฤษฎีความรู้ที่ต้องมีทักษะความช านาญการ ซึ่งเป็นเรื่อง ของการจัดการโครงการ 
ที่มีการก าหนดเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ โดยการก าหนดล าดับ
ความส าคัญ วางแผน และการจัดการ ผลิตภัณฑ์ และผลงานที่ได้จากการผลิตต้องมี คุณภาพเพ่ือแสดง
ถึงทักษะการท างานอย่างเป็นระบบจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิต น าไปใช้ประโยชน์ แก่บุคคล 
ชุมชนได้อย่างไม่มีผลกระทบทางลบ แต่ถ้ามีจะต้องออกมายอมรับข้อบกพร่องอย่าง ไม่ปิดบังอัน
น าไปสู่การปรับแก้ไข หรือยกเลิก เพื่อแสดงจริยธรรมที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม  

5) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ(Leadership and Responsibility) ใน ศตวรรษท่ี 21 มี
ความต้องการภาวะผู้น าและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท จากการรับผิดชอบต่อ ตนเอง 
รับผิดชอบการท างานแบบประสานสอดคล้องเป็นคณะท างาน และรับผิดชอบแบบสร้าง เครือข่าย  
ร่วมมือแบบพันธมิตรการท างาน เพื่อไปสู่เป้าหมายของผลงานร่วมกัน ซึ่งต้องพัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธ์ และทักษะการแก้ปัญหาในการชักน าผู้อ่ืนให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน และท าให้ผู้อ่ืนเกิด พลังใน
การท างาน ให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนใช้ศักยภาพหรือความสามารถ สูงสุด 
โดยการท าตัวอย่างที่ไม่ถือผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง และไม่ใช้อ านาจโดยขาดจริยธรรม และ
คุณธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
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การรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนแล้วตอบสนอง รับสิ่งที่รับรู้มาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทันที แสดงถึง
การขาดทักษะการคิดแบบขาดวิจารณญาณ ผลที่เกิดขึ้นก็จะตกอยู่ภายใต้การชวนเชื่อ และไม่ 
สามารถก าหนดตนเองได้ การสร้างทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเท่าทันไม่
ตกอยู่ภายใต้การถูกชักจูง ชวนเชื่อ  

1) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรับรู้ค าบอกเล่าจาก เพ่ือน ผู้อ่ืน 
รวมถึงครูผู้สอน หรือแม้นแต่สมมติฐานค าตอบที่หารือกันในกลุ่มอภิปราย เป็นเพียงความ คิดเห็นที่ 
รอการพิสูจน์ ยืนยันค าตอบที่เป็นจริงจากสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้น รวมรวมจากแหล่ง อ้างอิง   
ที่เชื่อถือได้มาผ่านกระบวนการคิดแบบขาดวิจารณญาณ สนับสนุน หรือโต้แย้งพิสูจน์ความเป็นจริง 
สร้างเป็นความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ซึ่งต้องใช้ทักษะในการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ อย่าง 
รวดเร็วและกว้างขวาง มีทักษะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ และทักษะในการใช้ 
อย่างสร้างสรรค์  

2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)การรับสารจากสื่อและสื่อสารออกไป ในยุค media คน
ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีความสามารถใช้เครื่องมือผลิตสื่อ และสื่อสารออกไป หรือ แม้แต่การรับเข้า
มาในรูป วิดีโอ (video) ออดิโอ (audio) พอดคาส์ท (podcast) เว็บไซด์ (website) และ อ่ืนๆ อีก
มากมาย แต่การรับรู้จากแหล่งสื่อเหล่านั้นถ้าขาดการเท่าทัน ขาดการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ก็ จะตก
อยู่ภายใต้การถูกชักจูง ชวนเชือ่ได้เช่นกัน จึงต้องสร้างทักษะการวิเคราะห์สื่อให้เท่า ทัน วัตถุประสงค์
ของตัวสื่อ และผลิตสื่อนั้นอย่างไร มีการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และเท่าทันต่อการมี
อิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมอย่างไร และมีข้อขัดแย้งต่อจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
หรือไม่อย่างไร ในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์สื่อ ต้องมีความเท่าทันต่อการเลือกใช้เครื่องมือที่ พอเพียง 
พอเหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความแตกต่าง หลากหลายด้าน 
วัฒนธรรม   

3) การรู้ทันเทคโนโลยี (ICT: Information, Communication and Technology Literacy) 
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นโลกเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันกันผลิต และน ามาสู่ การสร้าง กลยุทธ์การ
ขายสู่กลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าขาดความเท่าทัน การ ใช้เทคโนโลยีจะ
กลายเป็นผู้ซื้อ แต่ไม่อยากจะเรียนรู้การเป็นผู้ผลิต เพื่อน าไปใช้งานที่พอเพียง เหมาะสม กับงานการ
ถูกชักจูงชวนเชื่อให้เป็นผู้ซื้อก็จะง่ายขึ้นผลการสูญเสียงบประมาณและการขาดดุลทาง เศรษฐกิจจะ
ตามมา ดังนั้นทักษะความเท่าทันด้านเทคโนโลยีจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ท าให้ คนรู้จัก
ผลิตใช้และน าไปแลกเปลี่ยนใช้ในเวทีการค้า เกิดการสร้างงานสร้างรายได้รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพ่ือ
การเรียนรู้ให้เกิดการสืบค้น รวมรวมความรู้พิสูจน์สมมติฐานค าตอบในการใช้ทักษะการ คิดแบบมี 
วิจารณญาณ มากกว่าที่จะใช้เพ่ือการบันเทิง ในแบบสังคมก้มหน้า จึงควรใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ วิจัย 
จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ ใช้สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย และ Social network อย่าง 
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ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือการเข้าถึง การจัดการ การผสมผสาน ประเมิน และสร้างสารสนเทศ เพ่ือท า
หน้าที่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคม อาทิ ครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องปรับหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบุตรหลาน ผู้เรียน บุคคลากร และประชาชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างานที่ประสบความส าเร็จและมีความสุข โดยมุ่งที่การ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to Know) เน้นองค์ความรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติจริง (Learning 
to Do) เน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพตนเอง การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning 
to Be) เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) เน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
พ่ึงพากันและกัน การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง (Learning to Change) พัฒนาศักยภาพทางความคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เพ่ือความยั่งยืน (Learning for Sustainable) 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสม 

      2.3 คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สถาบันรักลูก (2553) กล่าวว่า ลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  
1) Self Relization รู้จักตัวเอง รู้จุดแข็งจุดอ่อน รู้จักอารมณ์ตนเอง และสาเหตุของการเกิด

อารมณ์นั้นๆ รู้ศักยภาพของตนเอง รู้วิธีจัดการตนเอง  
2) Humanity เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ เคารพเพ่ือนมนุษย์ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา  
3) Social Connection มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน ไม่ว่าคนในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน

ร่วมงาน คนในสังคม ชุมชน  
4) Creativity คิดสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบเดิมๆ กล้าคิดในสิ่งที่ท้าทายและน าไปสู่ การ

แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเพ่ือนมนุษย์  
5) Resilience มีความสามารถในการล้มแล้วลุก ผิดพลาดแล้วแก้ไขปรับปรุงได้ มี ก าลังใจที่

จะฝ่าฟัน ท าให้ก้าวผ่านอุปสรรคจนไปสู่ความส าเร็จได้  
6) Learning Person ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีกระบวนการ วิธีการในการเรียนรู้ที่ดี สามารถ วิเคราะห์  

สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ ท าให้ปรับตัวไปกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไม่หยุดได้  
7) Respect to Nature เห็นความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พยายาม ดูแลรักษา

และอยู่กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์  จากคุณลักษณะที่รวบรวมมา  
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           วิจารณ์พานิช (2555 หน้า 16-21) กล่าวว่า ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
     1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 
   2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ 
ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 
   3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และ 
เป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) 
และ ความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2556 หน้า 11-14) กล่าวว่า  คุณลักษณะจ าเป็น 8 ประการ
ส าหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies 
    1) ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning) หมายถึง 
ความสามารถของผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตน รู้จัก
วิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้นๆ อย่างยืดหยุ่น ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง โดยที่ไม่
ต้องให้มีผู้ใดมาบังคับ รวมทั้งการมีความเป็นผู้ใหญ่ภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ ถือว่ามี
ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกและเป็นทักษะที่ต้องการ การปลูกฝังไม่เพียงแต่จากครูผู้สอน จาก
ระบบการศึกษา หรือจากสังคมเท่านั้น หากยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝัง
จากครอบครัวเป็นส าคัญ 
    2) ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับการ
ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนทักษะด้านการ
คิดนั้นประกอบไปด้วยการคิดในหลายลักษณะ แต่ที่ส าคัญมากส าหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learners) การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinkers) การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รวมทั้ง ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Problem 
Solvers) 
    3) ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators) 
หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีทักษะของการเป็น
ผู้น ารวมทั้งการเป็นผู้ตามที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน 
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การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายร่วมกันให้กับผู้ร่วมงานอ่ืนๆ ได้ รวมทั้งการเป็นผู้ฟังและผู้
ร่วมปฏิบัติงานที่ดี โดยผู้เรียน Gen Net/Tweenies ควรได้รับการฝึกให้มีทักษะในการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (Collaborative Learning) โดยทักษะที่ต้องมุ่งเน้น ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร 
(Communication Skill) อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) หมายถึง การที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็น
นักส ารวจที่ดีชอบที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆ เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานของตน โดยสังเกตเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง รวมทั้งสืบค้นเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศท่ีมีอยู่อย่าง
มหาศาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทักษะส าหรับการสืบเสาะค้นหานี้ 
ครอบคลุมการที่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ความกระตือรือร้น (Active Learners) หมายถึง การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนในลักษณะ
เชิงรุก กล่าวคือไม่เป็นเพียงผู้ฟัง (นิ่งๆ) ที่ดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลน์ผู้เรียนเชิงรุกหมายถึง
การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ร่วมมือที่ดีของผู้เชี่ยวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับในการเรียนจาก
ผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้เรียนควรใหค้วามใส่ใจในการเรียนรู้ (Attentive) ศึกษาเนื้อหา รู้จักถาม/ตอบค าถาม
ในบริบทที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ที่มีความหมายให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การฝึกฝนทักษะในด้านการ
แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ 
    6) ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Skills) ในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะถึงการที่ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หรือโปรแกรมส านักงานเท่านั้น หากหมาย
รวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องมือและ/หรือระบบต่างๆ ได้ในระดับพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยัง
หมายถึงความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการสืบค้น (Search 
Skills) ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่าน ICT และ/หรือ ทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ที่เหมาะสม เป็นต้น 
  7) ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล (Second Language Skills) หมายถึง การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสอง เป็นภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลัก
ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ภาษาสากลส าหรับ
สังคมไทยที่ถือได้ว่าส าคัญมากท่ีสุด คือภาษาอังกฤษ เพราะถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับการ 
น าไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ส าหรับการเรียนรู้ในยุคสมัยหน้านั้น ควรมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษ 
  8) ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และความตระหนักถึงความเป็นไป
ในโลก (World Awareness)  หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใส่ใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม
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ของตนเอง อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอที่จะท าให้รู้จักตนเอง รู้จัก “ราก” หรือประวัติศาสตร์ของ
ตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ (Self-Identity) เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบความเหมือน หรือแตกต่าง
กับสังคม/โลกรอบตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งการเชื่อมต่อ
กันบนโลกสามารถเกิดข้ึนได้ภายในพริบตา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนับวันจะน้อยลงทุกทีการที่
พลเมืองในสังคมใดสามารถจะคงไว้ในวัฒนธรรมที่ดีของตนเองไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดรับ
วัฒนธรรมและความเป็นไปในทางท่ีดีของโลกภายนอกได้ก็จะท าให้สังคมนั้นมีความได้เปรียบเหนือ
สังคมท่ีไม่รู้จักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง และคอยที่จะรับเอาวัฒนธรรมของคนอ่ืนๆ เข้ามา
เพียงทางเดียว 
        น้ าทิพย์ องอาจวาณิช (2559)  กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบดังนี้  

1) ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นมากข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เจริญก้าวหน้ามากในปัจจุบัน งานจ านวนมากถูกถ่ายโอนไปให้ เครื่องจักร 
ดังนั้นแรงงานระดับต่ าซึ่งท างานประจ า (routine) จึงเป็นที่ต้องก ารน้อยลงเรื่อยๆ และท าให้ความ
ต้องการแรงงานโดยบริษัทอุตส าหกรรมขนาดใหญ่มีน้อยลง หนทางเดียวที่ระบบเศรษฐกิจ โลกจะ
สามารถรองรับแรงงานจ านวนมหาศาลเหล่านี้ได้คือการเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ให้กับ ประชากรและ
เปลี่ยนประชากรโลกให้เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งกล้าคิดกล้าท าเริ่มต้นและริเริ่มสิ่งใหม่ และการจะ
ส่งเสริมให้พลเมืองของประเทศเป็นผู้ประกอบการมากข้ึนนั้น ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องเพ่ิม ความคิด
สร้างสรรค์เป็นทักษะเบื้องต้นให้กับประชากร  

2) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ความจริงแล้วทักษะนี้มิได้มีความส าคัญ 
เฉพาะในศตวรรษที่ 21 นี้เทา่นั้น แต่ตลอดมาในประวัติศาสตร์โลกการคิดเชิงระบบเป็นทักษะที่มี 
ความจ าเป็นเสมอมา ผู้ที่สามารถคิดเชิงระบบได้ดีสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและ 
เหตุการณ์ตา่งๆ และแก้ปัญห า (problem solving) ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างเหมาะสม จะมีความ 
ได้เปรียบ เหนือผู้อ่ืนที่ไม่มีทักษะนี้อีกท้ังในโลกยุคข้อมูลข่าวสารล้นเกินในปัจจุบัน ก ารคิดเชิงระบบ 
ให้เป็นจึงยิ่งมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน ผลลัพธ์ของการไม่สามารถคิดเชิงระบบได้อย่างเหมาะสม คือการ 
ที่ประชากร ไม่สามารถประมวลข้อมูลและแนวคิดต่างๆ มาปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวที่ฟังดูมีเหตุผล 
และนา่เชื่อถือ ได้รูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนคือ ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ตา่งๆ โดยเฉพาะทางการเมือง  

3) การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Communication and collaboration) การ 
เรียนรู้ในโลกยุคสมัยใหม่เรียกร้องให้ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากข้ึน รวมทั้งในโลกแห่ง การท า 
งาน การสื่อสารและการประสานงานร่วมกับผู้อ่ืนก็เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทักษะนี้จึง เป็น
เครื่องมือหนึ่งเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับโลกการท างานจริง  

4) ความรู้พ้ืนฐานทางดา้นข้อมูลข่าวสาร (Information literacy) ในปัจจุบันเรา สามารถ 
ค้นหาข้อมูลใดๆ ได้ง่ายทางโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกเสริมพลังด้วยกูเกิล (Google) ต่างจากใน อดีตซึ่ง 
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การเรียนรู้หมายถึงการจดจ ารายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ให้ได้แต่ทักษะเหล่านั้นแทบจะไม่มีความ 
จ าเป็นอีกต่อไปในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเราสามารถค้นหาข้อมูลแทบทุกชนิดได้บนโลก อินเทอร์เน็ต 
ค าถามจึงเปลี่ยนแปลงไป  เราจะท าอย่างไรเพื่อจะสามารถจดจ าข้อมูลต่างๆ ได้หมด กลายเป็นท า
อย่างไรเราถึงจะสามารถจัดการกับข้อมูลจ านวนมหาศาลที่หาได้งา่ยบนโลกอินเทอร์เน็ต ได้อย่าง 
เหมาะสม ความสามารถในการเขา้ถึง คัดกรอง คัดเลือกรวมทั้งสามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลใด 
น่าเชื่อถือ ไม่น่าเชื่อถือ เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการอยู่ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารล้น 
และรวดเร็วอย่างในปัจจุบัน  

5) ความรู้พ้ืนฐานด้านการใช้สื่อ (Media literacy) ความสามารถในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม
ถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการท างานในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟล์การ น าเสนอ
ทั่วไป เช่น power point ไปจนถึงการสื่อสารในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่า เช่น การท าสื่อวิดีโอ และการ
สร้างเว็บไซต์คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของเรามาก ดังนั้น ความสามารถใน
การใช้สื่อและผลิตสื่ออย่างเหมาะสม จะมาหนุนเสริมให้การท างานในโลกยุคใหม่นี้ แหลมคมและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

6) ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy) เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารใน 
ปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือด้านสารสนเทศใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น smart 
phone หรือ Tablet PC ไม่นับรวมว่าคนส่วนใหญ่คงมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเป็นของตัวเอง รวมทั้ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นอยา่งต่อเนื่อง เช่นปัจจุบันในกรุงเทพ มี 
สัญญาณ 3G ในทุกพ้ืนที่ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็น
เรื่องท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นมากข้ึนในปัจจุบัน  

7) การวางแผนและตัดสินใจอนาคตให้ตัวเอง (Self-direction) ความจริงแล้วการ วางแผน 
ชีวิตตัวเองควรจะเป็นทักษะของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย แต่ในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งอยู่ใน ยุคท่ี 
เรียกว่า เสรีนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ รัฐมีหน้าที่น้อยลงในการดูแลประชาชนใน ด้าน 
ต่างๆ การตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่อ การตัดสินใจทางด้านการเงิน การวางแผนทางด้านสุขภาพ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนเรียกร้องให้ปัจเจกบุคคลต้องตัดสินใจด้วย ตนเองทั้งสิ้น จึงมีความจ าเป็นมากข้ึนที่ทุก
คนจะต้องสามารถฝึกฝนได้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน ที่เหมาะสม ในโรงเรียนซึ่งฝึกให้นักเรียน
ต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากข้ึน  

8) การตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองของโลก (World civic literacy) นอกจากจะตระหนัก
รู้ตัวเองในฐานะพลเมืองของชาติแล้ว การตระหนักรู้ตัวเองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของโลกก็ เป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าลังกลายเป็นปัญหาที่
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในโลกยุคปัจจุบัน พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ควรต้องรู้ว่าการกระท าของ ตนเองนั้น
ส่งผลกระทบต่อโลกและคนที่อยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโลกอย่างไร สิ่งที่ส าคัญกว่าคือการร่วมกัน คิดว่า



40 
 

ทักษะเหล่านี้คืออะไร เด็กไทยและคนไทยยังขาดทักษะ อะไร และเราจะท าอย่างไรเพ่ือเติมเต็ม 
ช่องว่างเหล่านั้นให้ได้ (คู่มือฉบับพกพา : ปฏิรูปการศึกษาไทย, 2554) 

 หนังสือ 21 st Century Skills : Learning for Life in Our Times ระบุลักษณะ 8 
ประการของเด็กสมัยใหม่ไว้ดังนี้  

1) มีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ตนพอใจแสดงความเห็นและลักษณะเฉพาะของตน 
2) ต้องการดัด แปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน 

(customization & personalization)  
3) ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny)  
4) เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพ่ือรวมตัวกันเป็นองค์กร เช่น ธุรกิจ 

รัฐบาล และสถาบันการศึกษา  
5) ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงานการเรียนรู้ และชีวิตทางสังคม  
6) การร่วมมือ และความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม  
7) ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบค าถาม  
8) สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต  
สถาบันแห่งอนาคต (Institute for the Future หรือ IFTF) แห่งมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์ มีการ

จัดเสวนาเรื่อง Future Work Skills 2020 เพ่ือคาดการณ์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาได้ลงมติว่ามีทักษะสิบประการที่คนในยุคนี้และยุคหน้าต้องให้ความสนใจ
คือ  

1) ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลในระดับสูง (sense-making ) เพราะงาน
แรงงานส่วนใหญ่จะถูกยึดครองโดยเครื่องจักร แรงงานมนุษย์ต้องแข่งขันกันในงานที่ต้องการ ทักษะ
ความคิดระดับที่สูงและซับซ้อนขึ้นความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น (social intelligence)  

2) ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น  
3) ทักษะความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว (novel & adaptive thinking)  
4) ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (cross-cultural competency)  
5) ทักษะความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ (computational thinking) หรือ ความสามารถในการ

ย่อยข้อมูลจ านวนมหาศาล ทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัย 
และทักษะด้านสถิติ การคิดหาเหตุผลจากข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทมากข้ึน  

6) ความเข้าใจในสื่อใหม่ (new-media literacy) หรือความสามารถในการ  เข้าใจ ประเมิน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อที่หลากหลายรอบตัว  
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7) ความเข้าใจความแนวคิดจากหลายสาขาอาชีพ (transdisciplinarity) เพราะปัญหาที่
ซับซ้อนมากข้ึนในโลกปัจจุบัน เราจึงต้องการบุคลากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ พูดง่ายๆ คือ ต้องรู้
ลึกในสาขาตนเองและรู้กว้างในสาขาอ่ืนไปพร้อมๆ กัน  

8) ความสามารถในการน าเสนอและออกแบบงาน (design mindset)  
9) ความสามารถในการบริหารความจ า (cognitive load management) ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยจัดการจัดเก็บและน าข้อมูลมาใช้ สมองมนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการ มาเพ่ือจะท า
ความเข้าใจกับข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลและรวดเร็วอย่างในปัจจุบัน คนที่รับข้อมูลข่าวสาร จนเกิน
พอดี หรือรับจนไม่สามารถจะรับได้ก็เกิดอาการกรดไหลย้อน คลื่นไส้หรือมึนงงกับปริมาณข้อมูล จน
สมองหยุดท างาน  

10) ความสามารถในการท างานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน (virtual collaboration) นั่น
คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยงานที่ต้องติดต่อสื่อสารระยะไกลกับ ทีมงานทั่วโลก 

ส านักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2560 หน้า 9-16) กล่าวว่า คุณลักษณะของนักเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ ทักษะพื้นฐานจ าเป็นในการอ่าน เขียน และคิดค านวณ เป็นตัวการที่ท าให้คน 
ในศตวรรษท่ี 21 รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสืบค้น รวมรวม
ความรู้ ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดการเท่าทันสื่อ สารสนเทศที่จะพิสูจน์ยืนยันสิ่งที่
ตนและสังคม อยากรู้ได้อย่างชาญฉลาดไม่ถูกชวนเชื่อ ชักน าอย่างงมงาย เกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้าง
จินตนาการ อยาก พัฒนา อยากผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมข้ึนใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม 
และน าไป แลกเปลี่ยนกับ สังคมอ่ืนเกิดเป็นรายได้ บนเวทีฐานเศรษฐกิจความรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ
กฎกติกาในขัน้ตอนการผลิต และมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน ถ้าผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มีคุณภาพไม่
ดี ภาพโดย สรุปก็คือทักษะการ ด ารงชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะถูกหล่อหลอมตกผลึกเป็นผู้ที่
สามารถน าทาง ชีวิตตนเองได้อย่างมี คุณภาพชีวิต และเกิดเป็นคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 
10 คุณลักษณะ คือ เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญญหา นักสร้างสรรค์ นักประสานความร่วมมือ รู้จัก
ใช้ข้อมูลและข่าวสาร เรียนรู้ด้วยตนเอง นักสื่อสาร ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก เป็นพลเมือง
ทรงคุณค่า และมีพ้ืนฐานความรู้ เศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งสรุปเป็นคุณลักษณะใน 3 ด้าน ดังนี้  

1) คุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่ การการปรับตัว และความเป็นผู้น า 
2) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ ของตนเอง  
3) คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อ่ืน ความซื่อสัตย์ ส านึก พลเมือง  
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  

  1) ทักษะพื้นฐานในการรู้หนังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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2) ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น 

3) ทักษะการท างาน ได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการท างาน การ
ติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี 
ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันท างานหนัก สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นต้น 
   4) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสาร
สนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้
เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามรถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 

5) ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้ น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจใน
ตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย ค านึงถึงสังคม คิดถึงภาพรวมโลก 
มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปัน
ประสบการณ์ เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่รู้จักเรียนรู้ที่
จะค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ตลอด เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัว ยืดหยุ่น มีความเข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ 
และการคิดในระดับสูง ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ มีความรู้ทั้งเชิงลึกใน วิชาชีพของตนและ
กว้างขวางในสหวิชาชีพ เคารพในความต่างของวัฒนธรรม เอาใจใส่ตนเอง ผู้อ่ืน สังคม สิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
 
3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  พบว่ามีผู้ท าวิจัยที่เก่ียวข้องเรียงล าดับดังนี้ 

 งานวจิยัในประเทศ 
รัตนลักษณ์ สุวรรณพงษ์ (2562) ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ระดับประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาสภาพและระดับทักษะนักเรียน ในศตวรรษท่ี 21 และ 
2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธี วิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ เชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดจ านวน 388 คน 
ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
มีโครงสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหมด จ านวน 10 คน ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปเป็น
ภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ และสื่อ (2) ด้านทักษะการคิด อย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (3) ด้านทักษะการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน (4) ด้านทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และ (5) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และระดับทักษะ นักเรียนในศตวรรษที่ 
21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46, S.D. = 0.67) 2) รูปแบบการพัฒนาทักษะ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรมการพัฒนา 
ตัวชี้วัด และวิธีประเมิน สรุปได้ 5 รูปแบบ 32 กิจกรรม ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่น มี 5 กิจกรรม รูปแบบที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ มี 12 
กิจกรรม รูปแบบที่ 3 การพัฒนาทักษะการ เรียนรู้และนวัตกรรม มี 9 กิจกรรม รูปแบบที่ 4 การ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อ มี 3 กิจกรรม และ รูปแบบที่ 5 การพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณาญาณและการ แก้ปัญหา มี 3 กิจกรรม และผลการประเมินรูปแบบ ฯ ทั้ง 5 
รูปแบบ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม และ ความถูกต้องครอบคลุมของรูปแบบการพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
สามารถน าไป ปฏิบัติได้จริง 

วชิรา  เครือค าอ้าย และ ชวลิต  ขอดศิริ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ได้รูปแบบการนิเทศ ชื่อว่า 
“ดับเบ้ิลพีแอลซีเอ พลัส (PPLCA Plus) ประกอบด้วย 3 สว่น คือ หลักการ เงื่อนไขส าคัญ และ
องค์ประกอบของรูปแบบมี 5 องค์ประกอบ คือ 1. ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing: P) 
2. ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning: P) 3. ขั้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการ
นิเทศ (Learning and Sharing: L) 4. ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการ ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring: C) 5. ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศ (After Action Review: A) และ 
เกิดข้อค้นพบ (Body of Knowledge) ระหว่างการวิจัย คือ การน้อมน าหลักการทรงงานและ
ศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (King Bhumibol’s Science) มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติในทุกๆ องค์ประกอบ เพิ่มเติมรูป แบบการนิเทศ คือ พลัส (Plus) ผลการใช้
รูปแบบการนิเทศ พบว่า ผู้รับการนิเทศสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 พร้อม
น ามาใช้ในการสอน ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนผลการตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะ 
และระบบพ่ีเลี้ยง จากผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ พบว่า อยู่ในระดับมาก เช่นกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.73, 2.80 (จากค่าเฉลี่ย 3 ระดับ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55, 0.48 ส าหรับประเด็น
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ที่มีความเห็นสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ การร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ขวัญชัย  ขัวนา และคณะ (2561) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  พบว่า 1. สภาพปัญหาและความต้องการในการ พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีดังต่อไปนี้ 1.1 ผลการศึกษา
สภาพปัญหาในการ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่า โดยรวมสภาพ ปัญหาอยู่ที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า มีสภาพปัญหา1) 
ด้านสาระ/ทักษะการ เรียน ค่าเฉลี่ยระดับน้อย 2) ด้านกิจกรรม  ประสบการณ์การเรียน ค่าเฉลี่ย
ระดับปานกลาง และ  3) ด้านการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ค่า เฉลี่ยระดับปานกลาง 
ตามล าดับ 1.2 ผลการศึกษาความต้องการในการ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยรวมความ ต้องการอยู่ที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความต้องการ 1) ด้านสาระ/ทักษะการเรียน ค่าเฉลี่ยระดับมาก 2) ด้านกิจกรรม/
ประสบการณ์ การเรียน ค่าเฉลี่ยระดับมาก และ3) ด้านการจัดการ เรียนการสอนในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย
ระดับมาก ตาม ล าดับ 2. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่
มีประสิทธิภาพ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1) 
ความเป็นมา และความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูป แบบการเรียนการสอน 3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ การเรียนการสอน 4) กระบวนการ
เรียนรู้มี6 ขั้น ตอน ดังนี้4.1) Preparation= ขั้นการเตรียมความ พร้อม 4.2) Engage= ขั้นการ
กระตุ้น 4.3) Action = ขั้นการปฏิบัติ4.4) Pack = ขั้นการสรุป 4.5) Apply = ขั้นการประยุกต์ใช้
และ 4.6) Checking = ขั้นการตรวจสอบ 5) บทบาทครู 6) บทบาทผู้เรียน 7) บรรยากาศการเรียนรู้
8) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 9) การประเมินผล 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 พบว่ารูป แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน รู้ใน
ศตวรรษท่ี21 มีประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) เท่ากับ 83.53/83.72 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและ ก่อนเรียนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูป แบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียน รู้ในศตวรรษที่21 อยู่ในระดับมาก 

พาสนา  ชลบุรพันธ์ (2560) ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอน
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ จัดกิจกรรมการนิเทศการ
สอน ด้านเทคนิคและวิธีการ นิเทศการสอนมีความต้องการมากที่สุดและรูปแบบการนิเทศการสอนมี
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4 หลักการ ได้แก่ หลักคุณภาพ หลักการมีส่วนร่วม หลักบูรณาการและความต่อเนื่องและหลักความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีและข้อมูลที่ ถูกต้อง 

ภัณฑิรา  สุปการ (2558) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การมีส่วนร่วม 3) การนิเทศ 4) การใช้เทคโนโลยี และ  
5) การประเมินผล 2. รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา ส าหรับศตวรรษที่ 21 เป็นพหุองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กัน  

สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์ และคณะ (2551) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผลการศึกษา พบว่า 1. รูปแบบ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวยประเด็น
หลัก 7 ด้าน และ 23 ประเด็นย่อย ดังนี้ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของการนิเทศ มี 1 ประเด็นย่อย คือ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือกับครูใหส้ามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และ
พัฒนาการ เรียนการสอน ที่จะน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน 2) ด้านเนื้อหา ของการนิเทศ มี 5 
ประเด็นย่อย คือ การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ด้านกระบวนการ นิเทศ มี 6 
ประเด็นย่อย คือ การสร้างความตระหนักเก่ียวกับคุณภาพ การวางแผนการนิเทศ การสร้างเครื่องมือ 
สื่อการนิเทศ การนิเทศการเรียนการสอน การประเมิน ติดตามผล การขยายผล สร้างวัฒนธรรม
คุณภาพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 4) ด้านวิธีการนิเทศ มี 4 ประเดน็ย่อย คือ การนิเทศแบบ
ตรวจตรา การนิเทศแบบให้ผลผลิต การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศเพ่ือพัฒนา 5) ด้านผู้นิเทศ มี 3 
ประเด็นย่อย คือ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู วิชาการของ
โรงเรียน 6) ด้านระยะเวลาการนิเทศ มี 1 ประเด็นย่อย คือ นิเทศทั้งในและนอกเวลาที่ครูท าการ
สอน 7) ด้านปจัจัยเอื้อส าหรับการนิเทศ มี 3 ประเด็นย่อย คือ การจัดท าระบบรายงานผลการ นิเทศ
ภายในของสถานศึกษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้องและเปนรูปธรรมเพื่อการติดตามผลของหน่วยงานต้น
สังกัด การพัฒนาความรู้ด้านการนิเทศภายในให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและทีมผู้บริหาร การก าหนด 
บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงานให้ชัดเจนมากขึ้น 2. รูปแบบการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อน าไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถปฏิบัติตาม รูปแบบที่ก าหนดไว้ใน
รูปแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพึงพอใจ 3. รูปแบบการนิเทศ
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การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความเปน็ประโยชน์ และความถูกต้อง อยูในระดับมาก 

 
งานวจิยัตา่งประเทศ 
Lai and Viering (2012) ไดศ้ึกษา การสอนและการประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จาก 

เอกสาร การวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือการตอบค าถามคือ 1) นักวิจัยให้ค าจ ากัดความ 
ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ว่าอย่างไร 2) โครงสร้างทฤษฎีและเชิงประจักษ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร   
3) นักวิจัย ดั้งเดิมวัดทักษะเหล่านี้อยา่งไร จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทางวิชาการทั้งโครงสร้าง 
พุทธิพิสัย (cognitive) และท่ีไม่ใช่พุทธิพิสัย (non-cognitive) ที่สะท้อนโครงสร้างในทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 คือ การคิดวิเคราะห์(critical thinking), ความคิดสร้างสรรค์(creativity), ความ 
ร่วมมือ (collaboration), การรู้คิด (metacognition), การกระตุ้น (motivation) โดยเน้นที่การวิจัย 
ทักษะ เด็กนักเรียน การวิจัยครั้งนี้ท างานร่วมกับบรรณารักษ์วิจัย (research librarian) และใช้แหล่ง 
ค้นคว้า ที่เก่ียวข้องคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเริ่มท า ในเดือนพฤศจิกายน 2010 ถึง มกราคม 2011 
รวมทั้ง นักจิตวิทยาการศึกษา, นักปรัชญาการศึกษา, ใช้google scholar ในการค้นหาค าที่เก่ียวข้อง 
กับ โครงสร้างเช่น EBSCOhost, JSTOR, Web of Science เป็นต้น พบว่า หลายทักษะมี
ความสัมพันธ์ความร่วมมือ (collaboration) นักวิจัยแนะน าว่า ให้นักเรียนท างานด้วยกันจะกระตุ้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking), การรู้คิด (metacognition), การกระตุ้น 
(motivation) ของนักเรียน การเรียนรู้แบบความร่วมมือ (collaboration) เป็นการพัฒนา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)  

Luterbach and Brown (2011) ไดศ้ึกษา เกี่ยวกับนักการศึกษาครูควรจะท าอะไรให้ครู 
ฝึกสอน และครูให้พวกเขาเตรียมนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ใช้ระยะเวลาใน 
การศึกษา เป็นปีโดยเทคนิคเดลฟาย (delphi) เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษา, ครู
โรงเรียน, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21, 
การเตรียมของครู, การเปลี่ยนระบบการศึกษา, การใช้การสอนของทักษะทางเทคโนโลยีข้อมูล 
ข่าวสาร (information and communication technology: ICT) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 
ทางการ ศึกษาจ านวน 6 ท่านมีส่วนร่วม 6 ครั้ง มี6 ค าถาม นักวิจัยอภิปรายในแต่ละความสอดคล้อง 
กับ เอกสารที่เก่ียวข้อง (literature) ในการเน้นให้เข้าใจอย่างเหมาะสม, ชัดเจนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติพบว่า ทักษะที่ควรมีในผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 คือ การรู้หนังสือ, ทักษะ ICT, การ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง, ทักษะทางสังคม (social skills), ความรับผิดชอบ, ทักษะการคิด อย่างเป็น
ระบบ ในขั้นตอนการเตรียมนักศึกษาครูในยุคศตวรรษที่ 21 ครูควรมีลักษณะ ดังนี้มี พ้ืนฐานใน
จิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์, มีความรู้ทางเนื้อหาวิชา, มีความรู้ในการประเมิน, มีประสิทธิภาพใน 
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การสื่อสาร, มีความรู้ในขั้นตอนการสอนและส่งเสริมการท างานกลุ่ม, เขา้ใจ ประโยชน์เทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้, สามารถใช้ทักษะ ICT และสามารถพัฒนาการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีในการเตรียมครูที่  
มีคุณภาพไม่สามารถยืนยันได้ว่าโรงเรียนจะเตรียมนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ดี ดังนั้นการ 
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นใน การเตรียมผู้เรียน 
ส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะ ICT สามารถใช้เพิ่มการเรียนรู้โดยช่วยให้นักเรียน เรียนรู้นวัตกรรมใน 
การสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ เกม และ วิธีการสืบสอบบนพื้นฐานปัญหา ในการสอนเนื้อหา
โดยใช้ทักษะ ICT มีหลายทางและหลายเทคโนโลยีสามารถใช้สอนเนื้อหาและ ทักษะการเลือกให้
เหมาะสมกับความต้องการในการสอนโดยครูต้องเข้าใจผู้เรียนและกระบวนการ เรียนรู้เพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสม  

Arsad, Osman และ Soh (2011) พัฒนาเครื่องมือส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในวิชา 
ชีววิทยา การศึกษานี้มีเปา้หมายเพื่อพัฒนาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือส าหรับการวัด 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไปยังวิชาชีววิทยา (biology) ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมัธยมในมาเลเซียใช้ 
การประยุกต์ราส์ชโมเดล (rasch model) ตัวอย่างของการศึกษานี้ประกอบด้วยนักเรียน 433 คนที่ 
ลงเรียนวิชาชีววิทยาเป็นวิชาเลือก (elective subject) เครื่องมือถูกพัฒนาเป็น 5 โครงสร้างคือ การรู้ 
หนังสือในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital age literacy), การคิดประดิษฐ์(inventive thinking), 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication), ผลิตภาพอย่างสูง (high 
productivity) และ คา่ทางจิตวิญญาณ (spiritual values) ใน 4 โครงสร้างแรกปรับจาก enGauge 
21st Century Skills ขณะที่โครงสร้างสุดท้ายออกแบบโดยนักปรัชญาการศึกษามาเลเซียจากเทคนิค 
เดลฟาย (Delphi) 2 รอบ เพื่อองค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมเติม เมื่อได้ 
องค์ประกอบจึงสร้างแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ระดับท้ังหมด 82 ข้อในวิชาชีววิทยา 
ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดลส าหรับข้อมูลตัวแปรพหุวิภาค (polytomous) ผ่านโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์WINSTEPS 3.69.1.11 พบว่า เครื่องมือมีความเที่ยงสูง (0.91 - 0.98) และความเที่ยง 
แบบ person separation สูง (4.16 - 2.31) อย่างไรก็ตามส าหรับโครงสร้างคา่จิตวิญญาณ  
(spiritual values) ต่ ากว่า 2.0 แสดงการเปลี่ยนแปลงและความสอดคล้องของผู้ตอบที่น้อย สรุป    
ไดว้่า เครื่องมือเป็นประโยชน์ส าหรับนักการศึกษา ผู้ที่สนใจประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในการ 
ปรับปรุงความพร้อมของนักเรียนในการเผชิญกับโลก     

Gibson และ Gray (2010) ไดศ้ึกษา เปรียบเทียบครู 2 กลุ่มเก่ียวกับความรู้และความเข้าใจ 
ความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนและท่ีท างาน ระหว่างกลุ่มทดลอง (treatment 
group) ของครูผู้ที่มีประสบการณ์จากนักการศึกษาภายนอกในการพัฒนาความเชี่ยวชาญส าหรับครูใน 
การเพิ่มความรู้และความเขา้ใจของความส าคัญในความจ าเป็นของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และกลุ่ม 
ควบคุมท่ีไม่ได้รับประสบการณ์กลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม 2009 Southern New England ใน 6 
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โรงเรียนทั้งในเมืองและนอกเมือง โดยกลุ่มควบคุมจ านวน 44 คนและกลุ่มทดลอง 33 คน ตอบค าถาม 
ปลายเปิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จ านวน 48 ข้อ ประกอบด้วย คุณลักษณะของกลุ่ม 
ตัวอย่างจ านวน 6 ข้อ, โครงสร้างเนื้อหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากทักษะการเรียนรู้ชีวิตและการ 
ท างาน (learning-life and career skills), ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information, media and 
technology skills) (partnership for 21st century skills, 2009) จ านวน 23 ข้อ และ 9 ค าถาม 
เกี่ยวกับประสบการณ์ภายนอก (externship) เป็นมาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ต (likert scale) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้SPSS พบว่า ประสบการณ์ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญส าหรับครูนักการศึกษา
ให้ทั้งความรู้และความเขา้ใจของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ข้อมูลแสดงว่าระดับความรู้และ ความเข้าใจ
ของครูที่ส าคัญในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึนกับประสบการณ์การฝึกหัดภายนอก (externship)  
 
4. สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
           การวิจัยการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งใน
ศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
กระบวนการนเิทศเพื่อสง่เสรมิศักยภาพ 
ของครูการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

การรวบรวมความรู้ 
การจัดท าสารสนเทศ 
การออกแบบการนิเทศ 
การนิเทศแบบหลากหลาย 
การประเมินผล 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ความสามารถของครูใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 



บทที ่3 
 

วิธดี ำเนนิกำรวจิยั 
 
  กำรวิจัยเรื่อง กำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรกำรนิเทศ
กำรสอน เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   เพ่ือศึกษำควำมสำมำรถของครูในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และเพ่ือสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ผู้วิจัยไดด้ ำเนินกำร
วิจัยตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1. กลุ่มเป้ำหมำย  
  2. แบบแผนกำรทดลอง 
  3. ขั้นตอนกำรวิจัย 
           4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  5. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  8. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
1. กลุ่มเป้ำหมำย 
  

กลุม่เป้ำหมำย คือ ครูผู้สอน จ ำนวน 72 คน จำกสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จ ำนวน 8 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนซ่อง โรงเรียนบ้ำนทัพพระยำ 
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนบ้ำนหลุมหิน โรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142 โรงเรียนบ้ำน
หนองหิน โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร) และโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
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2. แบบแผนกำรทดลอง 
  กำรวิจัยเรื่อง กำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  ในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
  
3. ขั้นตอนกำรวจิยั 
  ผู้วิจัยศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีด ำเนินกำรวิจัย 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของครู ในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 ขั้นตอนที่ 2  สร้ำงกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครู ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
                     2.1 ร่ำงกระบวนกำรนิเทศกำรสอน เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 
                    2.2 ตรวจสอบกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 โดยให้ผู้เชี่ยวชำญ ตรวจสอบควำมเป็นไปได้ 
                    2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 
          2.4 ทดลองใช้กระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 
 ขัน้ตอนที่ 3  ศึกษำควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 ขั้นตอนที่ 4  ศึกษำควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูใน
กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 
 
4. เครื่องมือทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
  ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือส ำหรับรวบรวมข้อมูล รวมทั้งหมด  3  ประเภท คือ 
  1. แบบสอบถำมสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของครู ในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
           2. แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
   3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 
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5. กำรสรำ้งเครื่องมือที่ใชใ้นกำรวจิยั 
  
  ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือตำมข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 
           1. แบบสอบถำมสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครู ในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีข้ันตอนกำรสร้ำง ดังนี้ 
              1.1 ศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัจจุบันและควำม
ต้องกำร เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
              1.2 สร้ำงแบบสอบถำมและให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ 
โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) 
              1.3 สอบถำมคร ูจ ำนวน 72 คน ซึ่งได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) เกี่ยวกับสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรกำรนิเทศกำรสอน เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 
 จำกข้ันตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรกำรนิเทศกำรสอน เพ่ือ
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สำมำรถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 3.1 
 
    ขั้นที่ 1  
 
 
    
    ขั้นที่ 2  
 
 
 
    ขั้นที่ 3 
 
 
 
แผนภูมทิี ่3.1  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรเพ่ือส่งเสริมกำร 
                  จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัจจุบัน
และควำมต้องกำรกำรนิเทศกำรสอน เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

สร้ำงแบบสอบถำมและให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ ตรวจสอบควำมเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหำ โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Index of item 
objective congruence) 

สอบถำมครูผู้สอน จ ำนวน 72 คน ซึ่งได้มำแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) เกี่ยวกับสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพ่ือส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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           2. สร้ำงกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครู ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21ดังนี้ 
              2.1 ศึกษำเอกสำร  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรนิเทศกำรสอน และสังเครำะห์
ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ 
              2.2 สร้ำงกระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
              2.3 น ำกระบวนกำรนิเทศกำรสอนให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำควำมเหมำะสม และควำม
เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติของกระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ประกอบด้วย 
  1) นำงนิภำ  สุขพิทักษ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
  2) นำงสุภำพ  จัดละ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
  3) นำงพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
    2.4 ทดลองใช้กระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21  
 จำกข้ันตอนกำรสร้ำงกระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที ่21 ดังกล่ำว สำมำรถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 3.2 
 
    ขั้นที่ 1  
 
 
    ขั้นที่ 2  
 
 

    ขั้นที่ 3    
 
    ขั้นที่ 4 
 
แผนภูมทิี ่3.2  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงกระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูใน 
                  กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ศึกษำเอกสำร  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรนิเทศกำรสอน และ
สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ 

สร้ำงกระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 

น ำกระบวนกำรนิเทศกำรสอนให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำควำมเหมำะสม และ
ควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ 

ทดลองใช้กระบวนกำรนิเทศกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของครูใน
กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21  
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           3. แบบสอบถำมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 มี
ขั้นตอนกำรสร้ำง ดังนี้ 
              3.1 ศึกษำเอกสำร แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
              3.2 สร้ำงแบบสอบถำมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 
              3.3 น ำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ โดยกำร
หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) 
              3.4 สอบถำมควำมสำมำรถของครูผู้สอนด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดท ำคลิป 
วีดีทัศน์  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
 จำกข้ันตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ดังกล่ำว สำมำรถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 3.3 
 
    ขั้นที่ 1  
 
 
    ขั้นที่ 2  
 
 
    ขั้นที่ 3    
 
 
    
    ขั้นที่ 4 
    
  
แผนภูมทิี ่3.3  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี 
                  ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 
           3. แบบแสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 มีข้ันตอนกำรสร้ำง ดังนี้ 
    3.1 ศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศกำรสอน 

ศึกษำเอกสำร แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

สร้ำงแบบสอบถำมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษ ที่ 21 
 

น ำแบบสอบถำมให้ผู้ เชี่ยวชำญพิจำรณำ ควำมถูกต้องเหมำะสม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

สอบถำมควำมสำมำรถของครูผู้สอนด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
จัดท ำคลิปวีดีทัศน์  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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   3.2 สร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของ
ครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21  
    3.3 น ำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ โดยกำร
หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) 
    3.4 สอบถำมควำมพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ
ของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 
 
 จำกข้ันตอนกำรสร้ำงแบบแสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร
นิเทศเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21ดังกล่ำว 
สำมำรถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 3.4 
 
    ขั้นที่ 1  
 
   
    ขั้นที่ 2 
 
 
 
    ขั้นที่ 3  
 
     
    ขั้นที่ 4    
 
 
แผนภูมทิี ่3.4  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
                   ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 
 
 
 
 
 

สร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 

น ำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหำ 
 

สอบถำมควำมพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 

ศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร
นิเทศกำรสอน 
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6. กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัย ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท ำหนังสือรำชกำร ติดต่อประสำนงำนผ่ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือขอเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกครูผู้สอน 
            2. ครูผู้สอนตอบแบบสอบถำม และส่งคืนผู้วิจัย 
             3. ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้ มำวำงแผนกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป             
 
7. กำรวเิครำะหข์้อมลู 
 
 ผู้วิจัยได้ก ำหนดกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
            1. กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบบสอบถำมสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    1.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้กำรวิเครำะห์โดยหำ ค่ำควำมถี่ 
(Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก 
    1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพปัจจุบัน และควำมต้องกำร เพ่ือเพ่ือส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) โดยค่ำเฉลี่ยที่ค ำนวณได้ใช้เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้ 
 4.51 – 5.00 หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติ / ต้องกำรในระดับมำกที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติ / ต้องกำรในระดับมำก 
 2.51 – 3.50 หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติ / ต้องกำรในระดับปำนกลำง 
 1.51 – 2.50 หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติ / ต้องกำรในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติ / ต้องกำรในระดับน้อยมำก 
 
            2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
    2.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้กำรวิเครำะห์โดยหำ ค่ำควำมถี่ 
(Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage)  
    2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี21 วิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) โดยค่ำเฉลี่ยที่ค ำนวณได้ใช้เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้ 
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 4.51 – 5.00 หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในระดับมำกท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในระดับมำก 
 2.51 – 3.50 หมำยถึง  มีมีควำมสำมำรถในระดับปำนกลำง 
 1.51 – 2.50 หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในระดับน้อยมำก 
 
            3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 
    3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้กำรวิเครำะห์โดยหำ ค่ำควำมถี่ 
(Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก 
    3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21  วิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยค่ำเฉลี่ยที่ค ำนวณได้ใช้เกณฑ์กำร
แปลควำมหมำย ดังนี้ 
 4.51 – 5.00 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
 2.51 – 3.50 หมำยถึง  มีมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
 1.51 – 2.50 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยมำก 
 
8. สถติทิี่ใชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัย โดยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐำน 
    1.1 ร้อยละ 
    1.2 ค่ำเฉลี่ย 
    1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 2.สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   2.1 ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ โดยกำรค ำนวณค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Index of item 
objective congruence) 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 

  การวิจัยเรื่อง การนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
2. ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   
 

1. สภาพปจัจบุนัและความต้องการ เพื่อสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 จากแบบสอบถามประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ 2 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปรากฏตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที ่ 2  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิ 
               การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่สอน  ต าแหน่งปัจจุบัน  วิทยฐานะ และ 
               โรงเรียนที่ปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในอ าเภอ  

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
10 
54 

 
15.60 
84.40 

อาย ุ
น้อยกว่า 30 ปี  
30-50 ปี   
มากกว่า 50 ปี 

 
24 
32 
8 

 
37.50 
50.00 
12.50 

วฒุกิารศึกษาสงูสดุ 
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก  

 
58 
6 
0 

 
90.63 
9.37 

0 
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ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณก์ารปฏบิตัหิน้าทีส่อน   
น้อยกว่า 10 ปี  
ระหว่าง 10-19 ปี  
ระหว่าง 20-29 ปี  
 30 ปี ขึ้นไป 

 
30 
20 
10 
4 

 
46.88 
31.25 
15.62 
6.25 

ต าแหนง่ปจัจบุนั   
ครูอัตราจ้าง   
พนักงานราชการ 
ครูผู้ช่วย   
ครู     
อ่ืนๆ 

 
4 
4 
10 
46 
0 

 
6.25 
6.25 
15.63 
71.87 

0 
วทิยฐานะ 
ไม่มี     
ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ  
เชี่ยวชาญ 

 
32 
8 
24 
0 

 
50.00 
12.50 
37.50 

0 
โรงเรียนทีป่ฏบิัตหินา้ทีอ่ยู่ในอ าเภอ  
ห้วยกระเจา    
พนมทวน    
ท่ามะกา 

 
15 
8 
41 

 
23.44 
12.50 
64.06 

 

จากตารางที่  2  พบว่า  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.89 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.40 ส่วนเพศชายมีจ านวนน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 
15.60 ) ด้านอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอายุ น้อยกว่า 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 37.50  และมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ ด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ส่วนใหญ่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.63  รองลงมา เป็นปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 9.37  ด้าน
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่สอน ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมา ระหว่าง 
10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25  รองลงมาระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.62 และ 30 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 6.25  ตามล าดับ ด้านต าแหน่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่ เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 71.87 
รองลงมาเป็นครูผู้ช่วย คิดเป็นร้อยละ 15.63  ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการมีจ านวนเท่ากัน คิด
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เป็นร้อยละ 6.25  ด้านวิทยฐานะ ส่วนใหญ่ยังไม่มีวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็น 
ช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 37.30 และช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 8.00  ตามล าดับ และ
โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอ าเภอส่วนใหญ่อยู่ในท่ามะกา คิดเป็นร้อยละ 64.26  รองลงมาเป็น  
ห้วยกระเจา คิดเป็นร้อยละ 23.44  และ พนมทวน คิดเป็นร้อยละ 12.50  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบันและความ 
              ต้องการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 5 ด้าน 

สภาพปจัจบุนัและความต้องการ 
 

สภาพ / การปฏบิตัิ ความต้องการ 

X  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อัน
ดบั X  S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อัน 
ดบั 

การพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้ 4.23 
 

0.71 
 

มาก 3 4.49 
 

0.68 
 

มาก 5 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการ
เรียนรู้ 

4.26 
 

0.75 
 

มาก 1 4.52 
 

0.62 
 

มาก
ที่สุด 

3 

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

4.24 
 

0.67 
 

มาก 2 4.54 
 

0.66 
 

มาก
ที่สุด 

1 

การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.17 
 

0.77 
 

มาก 4 4.50 
 

0.75 
 

มาก 4 

การนิเทศการสอน 4.06 
 

0.81 
 

มาก 5 4.53 
 

0.65 
 

มาก
ที่สุด 

2 

รวม 4.19 0.74 มาก  4.52 0.67 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 3   พบว่า สภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม 5 ด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.19, S.D. =0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ ( X =4.26, S.D. =0.75) 
รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ( X =4.24, S.D. =0.67) การพัฒนาเทคนิค  
วิธีการจัดการเรียนรู้ ( X =4.23, S.D. =0.71) การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X =4.17, S.D. 
=0.77) และการนิเทศการสอน ( X =4.06, S.D. =0.81) ตามล าดับ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริม
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การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.52, S.D. 
=0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ( X =4.54, S.D. =0.66) รองลงมา คือ การนิเทศการสอน ( X =4.53, 
S.D. =0.65)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้ ( X =4.52, S.D. =0.62)  การจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X =4.50, S.D. =0.75)  และ การพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้ 
( X =4.49, S.D. =0.68)   ตามล าดับ 

กล่าวได้ว่า  สภาพปัจจุบันการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และการนิเทศการสอน อยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ พัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้  การนิเทศการสอน และ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบันและความ 
              ต้องการ ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาเทคนคิ วธิกีารจดัการเรยีนรู้ 
 

สภาพ / การปฏบิตัิ ความต้องการ 

X  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อัน
ดบั X  S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อัน 
ดบั 

ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
โดยการอบรม ประชุม ตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดจัด 

4.25 0.67 
 

มาก 3 4.50 
 

0.62 
 

มาก 3 

ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
โดยการอบรม ประชุม ตามความต้องการ
ของตนเอง 

4.28 0.63 
 

มาก 2 4.53 
 

0.62 
 

มาก
ที่สุด 

2 

ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โดยศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ 

4.31 0.74 
 

มาก 1 4.56 
 

0.56 
 

มาก
ที่สุด 

1 

ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.09 0.78 
 

มาก 4 4.38 
 

0.91 
 

มาก 4 

รวม 4.23 0.71 มาก  4.49 0.68 มาก  
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จากตารางที่ 4   พบว่า  สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.23, S.D. 
=0.71)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  ครูพัฒนาเทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามความต้องการของตนเอง ( X =4.31, S.D. =0.74)  รองลงมา คือ ครูพัฒนาเทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการอบรม ประชุม ตามความ
ต้องการของตนเอง  ( X =4.28, S.D. =0.63)  ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม ประชุม ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัด ( X =4.25, 
S.D. =0.67) และ ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X =4.09, S.D. =0.78) ตามล าดับ  ส่วนความต้องการเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.49, S.D. =0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ( X =4.56, S.D. =0.56) รองลงมา คือ 
ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามความต้องการของตนเอง ( X =4.53, S.D. =0.62)  ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการอบรม ประชุม ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัด 
( X =4.50, S.D. =0.62) และครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X =4.38, S.D. =0.91) ตามล าดับ 

กล่าวได้ว่า   สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนา
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ คือ ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ และ ครู
พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามความต้องการของตนเอง ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบันและ 
              ความต้องการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาสื่อ นวตักรรม ในจดัการ
เรยีนรู ้

 

สภาพ / การปฏบิตั ิ ความต้องการ 

X  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อัน
ดบั X  S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อัน 
ดบั 

ครูพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม โดยการอบรม ประชุม หรือ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.19 
 

0.82 
 

มาก 4 4.41 
 

0.80 
 

มาก 4 

ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.06 
 

0.80 
 

มาก 5 4.53 
 

0.62 
 

มาก
ที่สุด 

3 

ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
การกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

4.38 
 

0.66 
 

มาก 2 4.56 
 

0.56 
 

มาก
ที่สุด 

2 

ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.25 
 

0.76 
 

มาก 3 4.56 
 

0.50 
 

มาก
ที่สุด 

1 

ครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4.44 
 

0.72 
 

มาก 1 4.53 
 

0.62 
 

มาก
ที่สุด 

3 

รวม 4.26 0.75   4.52 0.62   

 
จากตารางที่  5  พบว่า  สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.26, S.D. 
=0.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  ครูใช้สื่อ นวัตกรรม
อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.44, S.D. =0.72)  
รองลงมา คือ ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.38, S.D. =0.66) ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.25, S.D. =0.76) และ ครูพัฒนาตนเอง
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ด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยการอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  ( X =4.19, S.D. =0.82) และครูผลิตสื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ( X =4.06, S.D. =0.80) ตามล าดับ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.52, S.D. =0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ( X =4.56, S.D. =0.50) รองลงมา คือ ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.56, S.D. =0.56) ส่วนครูใช้
สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และครูผลิตสื่อ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  ( X =4.53, S.D. 
=0.62)  และครูพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยการอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.41, S.D. =0.80) ตามล าดับ 

กล่าวได้ว่า   สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ข้อ คือ ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม
กับช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ครูผลิตสื่อ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ ครูพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม 
โดยการอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบันและความ 
              ต้องการ ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนรู้ 

สภาพ / การปฏบิตัิ ความต้องการ 

X  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อัน
ดบั X  S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อัน 
ดบั 

ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.25 
 

0.72 
 

มาก 2 4.44 
 

0.72 
 

มาก 5 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.31 
 

0.64 
 

มาก 1 4.59 
 

0.61 
 

มาก
ที่สุด 

1 

ครูใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.31 
 

0.64 
 

มาก 1 4.56 
 

0.62 
 

มาก
ที่สุด 

2 

ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.19 
 

0.64 
 

มาก 3 4.53 
 

0.67 
 

มาก
ที่สุด 

4 

ครูบันทึกผลหลังการสอนเพื่อการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

4.13 
 
 

0.71 
 

มาก 4 4.56 
 

0.67 
 

มาก
ที่สุด 

3 

รวม 4.24 0.67   4.54 0.66   
จากตารางที่  6  พบว่า  สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.24, S.D. 
=0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และครูใช้สื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.31, S.D. =0.64)  รองลงมา คือ ครู
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.25, S.D. 
=0.72)  ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21( X =4.19, 
S.D. =0.64)  และ ครูบันทึกผลหลังการสอนเพื่อการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ( X =4.13, S.D. =0.71) ตามล าดับ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.54, S.D. =0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.59, S.D. =0.61) 
รองลงมา คือ ครูใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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( X =4.56, S.D. =0.62)  ครูบันทึกผลหลังการสอนเพ่ือการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ( X =4.56, S.D. =0.67)  ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  ( X =4.53, S.D. =0.67) และครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.44, S.D. =0.72) ตามล าดับ  

กล่าวได้ว่า   สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ครูใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ครูบันทึกผลหลังการสอนเพ่ือการเพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และ ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21
ตามล าดับ ส่วน ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่
ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบันและความ 
              ต้องการ ด้านการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจดักจิกรรม แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 

สภาพ / การปฏบิตัิ ความต้องการ 

X  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อัน
ดบั X  S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อัน 
ดบั 

มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ภายในโรงเรียน  

4.22 
 

0.79 
 

มาก 2 4.50 
 

0.76 
 

มาก 2 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4.22 
 

0.75 
 

มาก 1 4.50 
 

0.72 
 

มาก 1 

มีการเผยแพร่ผลงานจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ไปยังภายนอกโรงเรียน 

4.06 
 

0.76 
 

มาก 3 4.50 
 

0.76 
 

มาก 2 

รวม 4.17 0.77   4.50 0.75   
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จากตารางที่ 7  พบว่า  สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.17, S.D. =0.77)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.22, S.D. =0.75)  รองลงมา คือ มีการส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภายในโรงเรียน ( X =4.22, S.D. 
=0.79) และ มีการเผยแพร่ผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ไปยังภายนอกโรงเรียน( X =4.06, S.D. =0.76) ตามล าดับ  ส่วนความต้องการเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.50, S.D. =0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
( X =4.50, S.D. =0.72) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในโรงเรียน  และมีการเผยแพร่ผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไปยังภายนอกโรงเรียน ( X =4.50, 
S.D. =0.76) ตามล าดับ 

กล่าวได้ว่า   สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการจัด
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ส่วนความต้องการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่มีค่าเฉลี่ยของความต้องการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสภาพ
ปัจจุบันทุกข้อ 
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ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบันและความ             
              ต้องการ ด้านการนิเทศการสอน 

การนเิทศการสอน 
 

สภาพ / การปฏบิตัิ ความต้องการ 

X  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อัน
ดบั X  S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อัน 
ดบั 

นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.13 
 

0.71 
 

มาก 1 4.56 
 

0.62 
 

มาก
ทีสุ่ด 

1 

นิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.06 
 

0.88 
 

มาก 2 4.50 
 

0.67 
 

มาก 3 

นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring)เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.00 
 

0.84 
 

มาก 3 4.53 
 

0.67 
 

มาก
ที่สุด 

2 

รวม 4.06 0.81   4.53 0.65 
 

มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่  8  พบว่า  สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน

การนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.06, S.D. =0.81)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ( X =4.13, S.D. =0.71)  รองลงมา คือ นิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.06, S.D. =0.88) และ นิเทศการสอน
แบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ( X =4.00, S.D. =0.84) ตามล าดับ  ส่วนความต้องการเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านความต้องการในการนิเทศการสอนโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D. =0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
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เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.56, S.D. 
=0.62) รองลงมา คือ นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ( X =4.53, S.D. 
=0.67) และนิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.50, S.D. =0.67) ตามล าดับ 

กล่าวได้ว่า   สภาพปัจจุบันการนิเทศการสอนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ส่วนความต้องการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
คือ นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21และ นิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ตามล าดับ 
 

2. ความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีนให้มทีักษะแหง่ศตวรรษที่ 21  
ผลการวิเคราะห์ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  จาก 

แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ปรากฏตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่  9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้ 
              มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ทั้ง 5 ด้าน 

ความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีนให้มี
ทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 

 

สภาพ / การปฏบิตัิ 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.18 
 

0.65 
 

มาก 2 

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้าน
ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของ
โรงเรียน 

4.08 
 

0.68 
 

มาก 4 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้คลิปวีดีทัศน์) 

4.26 
 

0.65 
 

มาก 1 
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ความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีนให้มี
ทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 

 

สภาพ / การปฏบิตัิ 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.06 
 

0.95 
 

มาก 5 

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.14 
 

0.75 
 

มาก 3 

รวม 4.14 0.74 มาก  
 

จากตารางที่  9  พบว่า ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21   ในภาพรวม 5 ด้าน พบว่า ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.14, S.D. =0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) 
( X =4.26, S.D. =0.65) รองลงมาคือ พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ( X =4.18, S.D. =0.65) การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ( X =4.14, S.D. =0.75) พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ  
ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน ( X =4.08, S.D. =0.68) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.06, S.D. =0.95) ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า    ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   โดย 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์)อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ  เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
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ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียน 
                ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
                กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
การพฒันาเทคนคิ วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบั

ทักษะแหง่ศตวรรษที ่21 
 

ระดบัการปฏบิัตขิองครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.19 
 

0.64 
 

มาก 2 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4.25 
 

0.57 
 

มาก 1 

ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.09 
 

0.73 
 

มาก 3 

รวม 4.18 
 

0.65 
 

มาก  

จากตารางที่ 10  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.18, S.D. =0.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
( X =4.25, S.D. =0.57)  รองลงมา คือ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ( X =4.19, S.D. =0.64) และ ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.09, S.D. =0.73) ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า   ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ด้าน 
การพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  รองลงมา คือ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และ ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียน 
                ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้าน 
                ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน 
 
การพฒันาสื่อนวตักรรมการเรยีนรู้ทีค่ลอบคลมุด้าน
ทักษะ คณุลักษณะ ความสามารถตามบรบิทของ

โรงเรียน 
 

ระดบัการปฏบิัตขิองครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

4.06 
 

0.67 
 

มาก 2 

ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 4.16 
 

0.68 
 

มาก 1 

ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการ
เรียนรู้ 

4.03 
 

0.69 
 

มาก 3 

รวม 4.08 0.68 มาก  
จากตารางที่  11  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง 

ศตวรรษท่ี ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ
ตามบริบทของโรงเรียน( X =4.08, S.D. =0.68)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก คือ  ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน( X =4.16, S.D. =0.68)  
รองลงมา คือ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ( X =4.06, S.D. =0.67) และ 
ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้( X =4.03, S.D. =0.69) ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า   ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ด้าน 
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูผลิตสื่อ 
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน  รองลงมา คือ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียน 
                ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
                คลิปวีดีทัศน์) 
 
การพฒันาการจดัการเรยีนรู ้(การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้

คลิปวดีทีัศน)์ 
 
 

ระดบัการปฏบิัตขิองครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านและการเขียน 

4.28 
 

0.58 
 

มาก 3 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การคิดค านวณ 

4.25 
 

0.62 
 

มาก 5 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการ
แก้ปัญหา 

4.25 
 

0.62 
 

มาก 5 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

4.25 
 

0.67 
 

มาก 6 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
เข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

4.28 
 

0.63 
 

มาก 4 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 

4.28 
 

0.58 
 

มาก 2 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

4.22 
 

0.71 
 

มาก 8 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.25 
 

0.76 
 

มาก 7 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและการเรียนรู้ 

4.16 
 

0.72 
 

มาก 9 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

4.38 
 

0.61 
 

มาก 1 

รวม 4.26 0.65 มาก  
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จากตารางที่ 12   พบว่า  ระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.26, S.D. =0.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  คือ  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเมตตา กรุณา 
มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม( X =4.38, S.D. =0.61)  รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม( X =4.28, S.D. =0.58)  ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน  ( X =4.28, S.D. =0.58) ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน ์ ( X =4.28, S.D. 
=0.63) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ และ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา  ( X =4.25, 
S.D. =0.62) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์และ นวัตกรรม  
( X =4.25, S.D. =0.67)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( X =4.25, S.D. =0.76) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ  ( X =4.22, S.D. =0.71) และ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้  ( X =4.16, S.D. =0.72) ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า   ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ด้าน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม  และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้  
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนา 
               ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะ 
               แห่งศตวรรษท่ี 21 
 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของครูเพื่อพฒันาทักษะแหง่ศตวรรษ
ที ่21 

 

ระดบัการปฏบิัตขิองครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน 

4.22 
 

0.75 
 

มาก 1 

ครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน 3.91 1.15 มาก 2 
รวม 4.06 0.95 มาก  

จากตารางที่ 13   พบว่า  ระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก คือ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน
( X =4.22)  และรองลงมา คือ ครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น( X =3.91)  

กล่าวได้ว่า   ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้น 
หรือระดับโรงเรียนรองลงมา คือ ครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น 
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ตารางที่ 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียน 
                ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ด้านการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่ง 
                ศตวรรษท่ี 21 
 

 
การ ประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาทักษะแหง่

ศตวรรษที ่21 
 

ระดบัการปฏบิัตขิองครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ครูสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.13 
 

0.87 
 

มาก 2 

ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.16 
 

0.63 
 

มาก 1 

รวม 4.14 0.75 มาก  
จากตารางที่  14  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง 

ศตวรรษท่ี 21 ด้านการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.14, S.D. =0.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก คือ  ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.16, S.D. =0.63)  และรองลงมา คือ ครูสรุปและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.13, S.D. =0.87)  

กล่าวได้ว่า   ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ด้าน
การ ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  รองลงมา คือ ครูสรุปและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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3. ความพงึพอใจต่อกระบวนการนเิทศเพื่อสง่เสรมิความสามารถของครใูนการพฒันาผูเ้รยีนให้มี 
ทักษะแหง่ศตวรรษที ่21   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมการ 
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปรากฏตามตาราง
ดังนี้ 
ตารางที่ 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศ 
                เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทั้ง   
                5 ด้าน 
 

ความพงึพอใจของครูตอ่กระบวนการนเิทศเพื่อ
สง่เสริมความสามารถของครู 

ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

การรวบรวมความรู้ 4.41 0.58 มาก 5 
การจัดท าสารสนเทศ 4.42 0.56 มาก 2 
การออกแบบการนิเทศ 4.45 0.59 มาก 1 
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 4.42 0.64 มาก 4 
การประเมินผล 4.42 0.63 มาก 3 

รวม 4.42 0.60 มาก  
 

จากตารางที่  15  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.42, S.D. =0.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก คือ  การออกแบบการนิเทศ ( X =4.45, S.D. =0.59)  รองลงมา คือ การจัดท าสารสนเทศ 
( X =4.42, S.D. =0.56)  การประเมินผล ( X =4.42, S.D. =0.63)  การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
( X =4.42, S.D. =0.64)  และ การรวบรวมความรู้  ( X =4.41, S.D. =0.58) ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า   ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การออกแบบการนิเทศ รองลงมา คือ การจัดท าสารสนเทศ  การประเมินผล การ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ และ การรวบรวมความรู้ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศ 
                เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
                การรวบรวมความรู้ 

การรวบรวมความรู้ 
ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.47 
 

0.57 
 

มาก 1 

ผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.34 
 

0.60 
 

มาก 2 

รวม 4.41 0.58 มาก  
จากตารางที่ 16   พบว่า  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 

ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการรวบรวมความรู้ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.41, S.D. =0.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.47, S.D. =0.57)  และ รองลงมา คือ ผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.34, S.D. =0.60)  

กล่าวได้ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการรวบรวมความรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  รองลงมา คือ ผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ตารางที่ 17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศ 
                เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
                การจัดท าสารสนเทศ 
 

การจดัท าสารสนเทศ 
ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง 
เหมาะสม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

4.44 
 

0.56 
 

มาก 1 

เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู 

4.41 
 

0.56 
 

มาก 2 

เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

4.41 
 

0.56 
 

มาก 2 

รวม 4.42 0.56 มาก  
จากตารางที ่ 17  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการจัดท าสารสนเทศ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D. =0.56)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก คือ  เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง เหมาะสม ในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.44, S.D. =0.56)  และรองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ เอกสาร แนว
ทางการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู  และ เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ( X =4.41, S.D. =0.56)  

กล่าวได้ว่า   ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของ 
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดท าสารสนเทศ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง 
เหมาะสม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   รองลงมา คือ เอกสาร แนวทางการ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู  และ เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอน
การด าเนินงานที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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ตารางที่ 18  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศ 
                เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
                การออกแบบการนิเทศ 
 

การออกแบบการนเิทศ 
ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศตรงกับวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4.41 
 

0.61 
 

มาก 3 

ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.50 
 

0.57 
 

มาก 1 

ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

4.47 
 

0.57 
 

มาก 2 

ระยะเวลาการนิเทศมีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ความสามารถของครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4.41 
 

0.61 
 

มาก 3 

การนิเทศเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.47 
 

0.57 
 

มาก 2 

รวม 4.45 0.59 มาก  
จากตารางที่  18  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัก, S.D. =0.ษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการ 

ออกแบบการนิเทศ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.45, S.D. =0.49)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ  ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.50, 
S.D. =0.57)  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ การนิเทศเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วม
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ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ร่วมกัน ( X =4.47, S.D. =0.57)  รวมถึงระยะเวลาการนิเทศมีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ความสามารถของครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และ รูปแบบหรือกระบวนการ
นิเทศตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากัน คือ ( X =4.41, S.D. =0.61)   

กล่าวได้ว่า   ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของ 
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
ตารางที่ 19  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศ 
                เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
                การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 

การนเิทศแบบหลากหลายวธิกีาร 
ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครู
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.38 
 

0.66 
 

มาก 3 

ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ (Online) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 

4.44 
 

0.67 
 

มาก 2 

ได้รับการนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา (Coaching 
and Mentoring) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.44 
 

0.62 
 

มาก 1 

ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.44 
 

0.62 
 

มาก 1 

รวม 4.42 0.64   
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จากตารางที่  19  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D. =0.64)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเท่ากัน คือ  ได้รับการนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา 
(Coaching and Mentoring) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  และ ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.44, S.D. =0.62)  รองลงมา คือ ได้รับการนิเทศแบบ
ออนไลน์ (Online) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
( X =4.44, S.D. =0.67) และ ได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.38, S.D. 
=0.66) ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า   ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของ 
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  รองลงมา คือ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และ ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 20  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศ 
                เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
                การประเมินผล 

การประเมนิผล 
ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  

4.41 
 

0.61 
 

มาก 2 

การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

4.41 
 

0.61 
 

มาก 2 

การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.44 
 

0.62 
 

มาก 1 
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การประเมนิผล 
ระดบัความพงึพอใจของครู 

X  S.D. 
แปลความ 

หมาย 
อันดบั 

การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

4.44 
 

0.62 
 

มาก 1 

การนิเทศช่วยให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.41 
 

0.67 
 

มาก 3 

การนิเทศส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

4.41 
 

0.67 
 

มาก 3 

รวม 4.42 0.63 มาก  
 

จากตารางที่  20  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการประเมินผล โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D. =0.63)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันอยู่ในระดับมาก คือ  การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  และ การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.44, S.D. =0.62)  รองลงมา คือ ผู้นิเทศ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
และ การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( X =4.41, S.D. =0.61) และ การนิเทศช่วยให้ครูมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ การนิเทศส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( X =4.41, S.D. =0.67) 
ตามล าดับ   

กล่าวได้ว่า   ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของ 
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน คือ การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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บทที ่5 
 

สรปุผลการวจิัย อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   
เป็นการศึกษาเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  ศึกษาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 และ
ศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
1. สรปุผลการวจิยั 
 การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอแยกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  ผลการศึกษาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
และผลศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพฒันาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 

1.1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

1.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   พบว่า 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูใช้สื่อ 
นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรม
การเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้  โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ
ออนไลน์ การอบรม ประชุม ตามความต้องการของตนเอง  และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านการนิเทศการสอน โดยมีการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC)  นิเทศการสอนแบบออนไลน์ และ นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
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1.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า ประเด็นที่ต้องการมากท่ีสุดได้แก่ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้  
รองลงมาคือการนิเทศการสอนเพ่ือมีผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ยังต้องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในจัดการเรียนรู้ โดยครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู้เรียน  และเหมาะสมกับการกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลาย ครู
พัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยการอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน และมีการเผยแพร่ผลงานจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปยังภายนอกโรงเรียน และ 
การพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้  ด้านการนิเทศการสอนครูมีความต้องการการนิเทศโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) และนิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 

1.2  ผลการศึกษาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21     
พบว่า ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   ในภาพรวม 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) 
พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบ
คลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อสรุปรายด้าน ได้ดังนี้ 

1.2.1   ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับคือ  ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

1.2.2  ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เรียงล าดับ คือ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน  ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้  

1.2.3  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) 
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อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงเรียงล าดับ คือ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม  และ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้  

1.2.4  ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน และครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนอ่ืน 

1.2.5  ด้านการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ ครูได้รับการนิเทศ 
ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  รองลงมา 
คือ ครูสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

1.3  ผลศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 

ผลการวิเคราะห์พึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 5 ด้าน  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   อยู่ในระดับมาก  เรียง
ตามล าดับ  คือ  การออกแบบการนิเทศ  การจัดท าสารสนเทศ การประเมินผล การนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการและ การรวบรวมความรู้  เมื่อสรุปรายด้าน ได้ดังนี้ 

1.3.1  ด้านการรวบรวมความรู้  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยสูงเรียงล าดับคือ  ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21   และผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

1.3.2 ด้านการจัดท าสารสนเทศ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง เหมาะสม ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ครู  และ เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 

1.3.3  ด้านการออกแบบการนิเทศ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี 
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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1.3.4  ด้านการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

1.3.5  ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 และ การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
2. อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบที่ส าคัญมาอภิปราย และน าไปสู่ข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 
    2.1  ภาพรวมของสภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

2.1.1  สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและครู
เลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า สื่อ นวัตกรรม มี
ความส าคัญ และจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้  รวมทั้งการพัฒนาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้  ส่วนด้านการนิเทศการสอนมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติที่น้อยที่สุด จึงควรมีการนิเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  นิเทศการสอนแบบออนไลน์ และ นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) รวมถึงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครู
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  สอดคล้องกับแนวคิดของ สุเดือนเพ็ญ  คงคะจันทร์ 
(2550) ที่กล่าวว่า เทคนิคการนิเทศการสอนมีหลากหลาย ส าหรับเทคนิควิธีการสอนแนะและการเป็น
พ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิคการนิเทศท่ีส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ อัน
เป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาเรียม  นิลพันธุ์ 
(2553)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศ
แนวใหม่ พบว่า ศึกษานิเทศก์มีแบบปฏิบัติการนิเทศที่เน้นให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยใช้วิธีการนิเทศ ได้แก่ วงจรปฏิบัติการ PDCA การนเิทศ
แบบ PRIDE การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และรูปแบบกัลยาณมิตร  
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2.1.2  ความต้องการของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 พบว่า ด้าน    
ที่ต้องการมากท่ีสุด คือ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้  และการนิเทศการสอนเพ่ือมีผู้ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการด าเนินชีวิตตาม 
วิถีใหม่ ที่ประเทศไทย และทั่วโลกก าลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับ พาสนา  ชลบุรพันธ์ (2560) ที่ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบัน
และความต้องการการนิเทศการสอนโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ จัดกิจกรรมการนิเทศการสอน ด้านเทคนิคและวิธีการ นิเทศการสอนมีความต้องการมาก
ที่สุดและรูปแบบการนิเทศการสอนมี4 หลักการ ได้แก่ หลักคุณภาพ หลักการมีส่วนร่วม หลักบูรณา
การและความต่อเนื่องและหลักความทันสมัยของเทคโนโลยีและข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ ขวัญ
ชัย  ขัวนา และคณะ (2561)  ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยรวมมีสภาพ ปัญหา ด้าน
สาระ/ทักษะการ เรียน ด้านกิจกรรม  ประสบการณ์การเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน 
    2.2  ภาพรวมด้านความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21  พบว่า

ครูมีการด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) จาก
ผลการวิจัย พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม และครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2560)   ที่ได้จัดท าแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่ได้ก าหนดว่า การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา ลงมือ
ปฏิบัติและ สื่อสารมุมมองใหม่กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ มีการเปิดใจและตอบสนองมุมมองใหม่ๆ รับฟัง
ข้อคิดเห็น และร่วม ประเมินผลงานจากกลุ่มคณะท างาน เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา มีการท างานด้วย
แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ และเข้าใจข้อจ ากัดของโลกในการยอมรับมุมมองใหม่ และให้มองความ
ล้มเหลวเป็นโอกาสการเรียนรู้   เป็นทักษะงานอาชีพที่ต้องมีการส่งเสริมให้มีเท่าทันในยุคต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและทักษะงานอาชีพจึงควรมีการพัฒนาการท างาน 
ต้องฝึกทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ที่มีการมองเห็นโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีการริเริ่ม การ
พัฒนา ทักษะไปสู่ระดับอาชีพ แสดงความเอาใจใส่จริงจังต่อการเรียนรู้ และทบทวนประสบการณ์ใน 
อดีตเพ่ือ คิดหาทางพัฒนาในอนาคต   ส่วนด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากผลการวิจัย พบว่า ครมูีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
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สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แสดง
ให้เห็นว่า ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารและต้น
สังกัด สอดคล้องกับแนวคิดของ ดิเรก วรรณเศียร (2557) ที่กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและ
ความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธี การสอน หลากหลายแหล่ง
ความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ด้านการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 จากผลการวิจัย พบว่า ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พาสนา  ชลบุรพันธ์ (2559)  ที่
ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พบว่า ควรมีการพัฒนาผู้นิเทศการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการนิเทศการสอนต่างๆ ที่มีความหลากหลาย อาจเป็นเพราะว่า บทบาทของผู้นิเทศไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือครูที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
นิเทศต้องมีความสามารถ มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์ของการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบท
ของโรงเรียน จากผลการวิจัย พบว่า ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน  และผลิต
สื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้  

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากผลการวิจัย พบว่า 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน และครูมี
การเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น เพ่ือน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    2.3  ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 

2.3.1  ด้านการรวบรวมความรู้  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   และผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556) ที่ก าหนดว่า ผู้นิเทศการสอนต้องมีข้อมูลทุก
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อย่างของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ข้อมูล
อัตราก าลังครู ความสามารถของครูแต่ละคน ข้อมูลการรายงานผลการประเมินภายนอก ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน และข้อมูลที่ต้องด าเนินการพัฒนา สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการพัฒนาได้อย่างทันที  

2.3.2 ด้านการจัดท าสารสนเทศ จากผลการวิจัย พบว่า เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมี
ความถูกต้อง เหมาะสม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   เอกสาร แนวทางการ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู  และ เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอน
การด าเนินงานที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   ไพรินทร์  เหมบุตร 
(2556)  ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูมืออาชีพ ในครือข่ายการนิเทศที่ 18   พบว่า 
จุดอ่อนและสภาพปัญหาในการนิเทศ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศขาดการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลถึงการ
วางแผนการสร้างเครื่องมือ การด าเนินการนิเทศ ไม่สามารถปฏิบัติได้  ดังนั้นการจัดท าข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ท าให้ผู้นิเทศการ
สอนสามารถน าไปใช้ได้สะดวก ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อการปฏิบัติงาน 

2.3.3  ด้านการออกแบบการนิเทศ จากผลการวิจัย พบว่า ครูมีความพึงพอใจที่ผู้นิเทศมีการ 
ท างานเป็นทีม เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 โดยให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นปรปะโยชน์ 
รวมทั้งนิเทศให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ สงัด  อุทรานันท์ (2530) ที่กล่าว
ว่า การวางแผนและออกแบบการนิเทศเป็นขั้นที่ผู้นิเทศการสอนและครูจะได้ท าการปรึกษาหารือกัน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญญาและความต้องการให้มีการนิเทศ รวมถึงการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการนิเทศ  นอกจากนี้ Harris (1985)  ได้กล่าวว่า กระบวนการนิเทศผู้นิเทศต้องมีการ
ประเมินสภาพการท างานก่อน โดยศึกษาถึงสภาพต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือก าหนดความ
ต้องการจ าเป็น ความส าคัญ และออกแบบวิธีการท างาน ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน มีการเตรียมการ
ต่างๆให้พร้อม จัดระบบการก าหนดแผนในการท างานเพ่ือความส าเร็จของงาน 

2.3.4  ด้านการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ จากผลการวิจัย พบว่า ครูมีความพึงพอใจใน
การได้รับการนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา (Coaching and Mentoring)  และการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุดารัตน์  แสงสว่าง (2556)  ที่ได้กล่าวว่า การนิเทศการสอนในประเทศไทย ยังมี
อุปสรรคหลายประการท าให้การนิเทศไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งการนิเทศในศตวรรษท่ี 21 ควร
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียน สภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ของนักเรียน และสมรรถนะของครูโดยมุ่งเน้นการนิเทศแบบสอนแนะและ



90 
 

การเป็นพ่ีเลี้ยง เพราะเป็นวิธีการนิเทศที่ผู้นิเทศจะใช้ทักษะการสร้างความกระจ่าง การสนับสนุนให้
ก าลังใจ ให้ความรู้ความเข้าใจ มีการสะท้อนคิดและเอ้ืออ านวบความสะดวก และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วัชรา  เล่าเรียนดี (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการนิเทศมีมากมายหลายแบบ ซึ่งจะต้องใช้
กิจกรรมแต่ละชนิดให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและนักเรียน จึงมีความจ าเป็นที่ผู้
นิเทศจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ เพราะกิจกรรมแต่ละชนิดให้ประโยชน์ต่อผู้รับการ
นิเทศมากน้อย ต่างกัน      

2.3.5  ด้านการประเมินผล จากผลการวิจัย พบว่า การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรรณมาศ  พรมพิลา (2553)  ที่ได้ศึกษา ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอน
ปัจจัยหนึ่ง คือการประเมินผล ซึ่งควรมีการประเมินทั้งปัจจัย กระบวนการ และผลลัพธ์ เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา 
 สรุปได้ว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ในระดับมาก  เรียงตามล าดับ  คือ  การออกแบบการ
นิเทศ  การจัดท าสารสนเทศ การประเมินผล การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการและ การรวบรวม
ความรู้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
   3.1  ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 3.1.1  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง 
 3.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นิเทศการสอนพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
 
   3.2  ข้อเสนอแนะการวจิยัครัง้ต่อไป 
 3.2.1  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 3.2.2  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21          
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาเครื่องมอื 
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รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาเครื่องมอื 

 
  1) นางนิภา  สุขพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

  2) นางสุภาพ  จัดละ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

  3) นางพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูท้รงคุณวตุิพจิารณาเค้าโครงงานวจิยั 
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รายชื่อผูท้รงคุณวฒุิพจิารณาเค้าโครงงานวจิยั 
 

1. ว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์     ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ              รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รองประธาน

กรรมการ 
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5. นายอรัญ   เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือการวจิยั 
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แบบสอบถามการวจิยั 

สภาพปจัจบุนัและความต้องการการนิเทศการสอน เพื่อสง่เสรมิความสามารถของครู 
ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ีทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

.............................................................. 
 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความ 

ต้องการของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกระบวนการนิเทศ และแนวทางในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ใช้ประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการ

สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อมูล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ตอนที ่1  ข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูล และสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 
 ชาย    หญิง 

 
2. อายุ 

 น้อยกว่า 30 ปี  30-50 ปี   มากกว่า 50 ปี 

 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  
 

4. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่สอน 
 น้อยกว่า 10 ปี  ระหว่าง 10-19 ปี 
 ระหว่าง 20-29 ปี  30 ปี ขึ้นไป 

 
5. ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ 
 ครูผู้ช่วย   ครู     อ่ืนๆ............................................ 

 
6. วิทยฐานะ 

 ไม่มี    ช านาญการ 
 ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ 

 
7. โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอ าเภอ 

 ห้วยกระเจา   พนมทวน   ท่ามะกา 
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ตอนที ่2 ข้อมลูเกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนัและความต้องการเพือ่สง่เสริมความสามารถ ของครใูนการพฒันาผูเ้รยีน
ให้มทีักษะแหง่ศตวรรษที ่21 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของท่าน 

 
ข้อ 

 
รายการ 

สภาพ/การปฏิบัติ ความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การพัฒนาเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้           
1 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัด 

          

2 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามความต้องการของ
ตนเอง 

          

3 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ 

          

4 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

          

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้           
5 ครูพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ 

นวัตกรรม โดยการอบรม ประชุม 
หรือศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

          

6 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ข้อ 

 
รายการ 

สภาพ/การปฏิบัติ ความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7 ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม
กับการกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          

8 ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม
กับช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

          

9 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

          

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้           
10 ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

          

12 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          

13 ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          

14 ครูบันทึกผลหลังการสอนเพื่อการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

          

การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้            
15 มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ภายในโรงเรียน  

          



107 
 

 
 

 
ข้อ 

 
รายการ 

สภาพ/การปฏิบัติ ความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

16 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

          

17 มีการเผยแพร่ผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปยัง
ภายนอกโรงเรียน 

          

ความต้องการในการนิเทศการสอน           
18 นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

          

19 นิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          

20 นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

          

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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แบบสอบถามการวจิยั 

การด าเนนิงานของครใูนการพัฒนาผูเ้รียนให้มทีักษะแห่งศตวรรษที ่21 
.............................................................. 

 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามการด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ใช้ประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อมูล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ตอนที ่1  ข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูล และสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 
 ชาย    หญิง 

 
2. อายุ 

 น้อยกว่า 30 ปี  30-50 ปี   มากกว่า 50 ปี 

 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  
 

4. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่สอน 
 น้อยกว่า 10 ปี  ระหว่าง 10-19 ปี 
 ระหว่าง 20-29 ปี  30 ปี ขึ้นไป 

 
5. ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ 
 ครูผู้ช่วย   ครู     อ่ืนๆ............................................ 

 
6. วิทยฐานะ 

 ไม่มี    ช านาญการ 
 ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ 

 
7. โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอ าเภอ 

 ห้วยกระเจา   พนมทวน   ท่ามะกา 
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ตอนที ่2 ข้อมลูเกี่ยวกบัการด าเนนิงานของครใูนการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ีทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการปฏิบัติของท่าน 

 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ระดบัการปฏบิัตขิองครู 

มากทีส่ดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยทีส่ดุ 
(1) 

พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
     

2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

     

3 ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

     

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน 
4 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 
     

5 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน      
6 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการ

เรียนรู้ 
     

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) 
7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน

การอ่านและการเขียน 
     

8 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การคิดค านวณ 

     

9 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 

     

10 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

     

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

     

12 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
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ข้อ 

 
รายการ 

ระดบัการปฏบิัตขิองครู 
มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยทีส่ดุ 
(1) 

13 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

     

14 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

15 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและการเรียนรู้ 

     

16 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

     

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
17 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน 
     

18 ครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน      
การนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
19 ครูสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
     

20 ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

     

 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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แบบสอบถามการวจิยั 
ความพงึพอใจต่อกระบวนการนเิทศเพื่อสง่เสรมิความสามารถของคร ู

ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ีทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
.............................................................. 

 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือ 
ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม 

ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 

ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ใช้ประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการ

สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อมูล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ตอนที ่1  ข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูล และสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 
 ชาย    หญิง 

 
2. อายุ 

 น้อยกว่า 30 ปี  30-50 ปี   มากกว่า 50 ปี 

 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  
 

4. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่สอน 
 น้อยกว่า 10 ปี  ระหว่าง 10-19 ปี 
 ระหว่าง 20-29 ปี  30 ปี ขึ้นไป 

 
5. ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ 
 ครูผู้ช่วย   ครู     อ่ืนๆ............................................ 

 
6. วิทยฐานะ 

 ไม่มี    ช านาญการ 
 ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ 

 
7. โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอ าเภอ 

 ห้วยกระเจา   พนมทวน   ท่ามะกา 
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ตอนที ่2 ข้อมลูเกี่ยวกบัความพึงพอใจของครูตอ่กระบวนการนิเทศเพือ่ส่งเสรมิความสามารถของครใูนการ
พัฒนาผูเ้รียนให้มทีักษะแห่งศตวรรษที ่21 
 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดบัความพงึพอใจของครตูอ่กระบวนการนิเทศ 
มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยทีส่ดุ 
(1) 

การรวบรวมความรู้ 
1 ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
     

2 ผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

     

การจัดท าสารสนเทศ 
3 เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง เหมาะสม 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     

4 เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู 

     

5 เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

     

การออกแบบการนิเทศ 
6 รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศตรงกับวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

     

7 ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
ผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

     

8 ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

     

9 ระยะเวลาการนิเทศมีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ความสามารถของครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
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ข้อ 

 
รายการ 

ระดบัความพงึพอใจของครตูอ่กระบวนการนิเทศ 
มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยทีส่ดุ 
(1) 

10 การนิเทศเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

     

การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
11 ได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

     

12 ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ (Online) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

     

13 ได้รับการนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา (Coaching and 
Mentoring) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

     

14 ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

     

การประเมินผล 
15 ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
     

16 การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

     

17 การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

     

18 การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

     

19 การนิเทศช่วยให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

     

20 การนิเทศส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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แบบวดัความสอดคล้องของแบบสอบถามการวจิัย 

เรื่อง การนิเทศเพือ่ส่งเสรมิความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีน 
ให้มทีักษะแหง่ศตวรรษที ่21 

.............................................................. 
การหาคา่ IOC : Item – Objective Congruence  
ประเด็นที่ศกึษา  สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ 
                     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาข้อค าถามต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือไม่ โดยท า 
             เครื่องหมาย   ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
   + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
      0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
    - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

การพัฒนาเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัด 

    

2 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม 
ประชุม ตามความต้องการของตนเอง 

    

3 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ 

    

4 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้ 
5 ครูพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยการ

อบรม ประชุม หรือศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

6 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

    

7 ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

    

8 ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

    

9 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนพัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

    

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
10 ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
    

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

12 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

13 ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

14 ครูบันทึกผลหลังการสอนเพื่อการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
15 มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภายในโรงเรียน  
    

16 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

17 มีการเผยแพร่ผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปยัง
ภายนอกโรงเรียน 
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ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ความต้องการในการนิเทศการสอน 
18 นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้วิชาชีพ (PLC)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

19 นิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

    

20 นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครู
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

 
 

สิง่ทีผู่ท้รงคุณวฒุเิสนอแนะเพิม่เตมิ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 
 

แบบวดัความสอดคล้องของแบบสอบถามการวจิัย 
เรื่อง การนิเทศเพือ่ส่งเสรมิความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีน 

ให้มทีักษะแหง่ศตวรรษที ่21 
.............................................................. 

การหาคา่ IOC : Item – Objective Congruence  
ประเด็นที่ศกึษา  การด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาข้อค าถามต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือไม่ โดยท า 
             เครื่องหมาย   ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
   + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
      0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
    - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
    

2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

3 ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน 
4 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้     
5 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน     
6 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการ

เรียนรู้ 
    

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) 
7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ

อ่านและการเขียน 
    

8 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
คิดค านวณ 

    

9 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 
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ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

10 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

    

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

    

12 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 

    

13 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

    

14 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

15 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและการเรียนรู้ 

    

16 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

    

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
17 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน 
    

18 ครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน     
การนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
19 ครูสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
    

20 ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 

    

 
สิง่ทีผู่ท้รงคุณวฒุเิสนอแนะเพิม่เตมิ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ............................................ 
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แบบวดัความสอดคล้องของแบบสอบถามการวจิัย 
เรื่อง การนิเทศเพือ่ส่งเสรมิความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีน 

ให้มทีักษะแหง่ศตวรรษที ่21 
.............................................................. 

การหาคา่ IOC : Item – Objective Congruence  
ประเด็นที่ศกึษา  ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา 
                     ผู้เรียนให้มทีักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาข้อค าถามต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือไม่ โดยท า 
             เครื่องหมาย   ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
   + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
      0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
    - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

การรวบรวมความรู้ 
1 ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
    

2 ผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

การจัดท าสารสนเทศ 
3 เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง 

เหมาะสม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

    

4 เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู 

    

5 เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่มีความเป็นไปในทางปฏิบัติ 

    

การออกแบบการนิเทศ 
6 รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศตรงกับวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
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ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

7 ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
ผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

8 ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

    

9 ระยะเวลาการนิเทศมีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ความสามารถของครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

10 การนิเทศเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
11 ได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

12 ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ (Online) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

13 ได้รับการนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา (Coaching 
and Mentoring) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

14 ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

การประเมินผล 
15 ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
    

16 การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

17 การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

18 การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

    

19 การนิเทศช่วยให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

20 การนิเทศส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

 
 
สิง่ทีผู่ท้รงคุณวฒุเิสนอแนะเพิม่เตมิ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวเิคราะห์ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
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ผลการวเิคราะห์ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
เรื่อง การนิเทศเพือ่ส่งเสรมิความสามารถของครใูนการพฒันาผู้เรยีน 

ให้มทีักษะแหง่ศตวรรษที ่21 
ประเด็นที่ศกึษา  สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ 
                     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ข้อ รายการ 
ความเหน็ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การพัฒนาเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม ประชุม ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดจัด 

+1 +1 +1 1.0  

2 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการอบรม ประชุม ตาม
ความต้องการของตนเอง 

+1 +1 +1 1.0  

3 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบออนไลน์ 

+1 +1 +1 1.0  

4 ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.0  

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในจัดการเรียนรู้ 
5 ครูพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยการอบรม 

ประชุม หรือศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

6 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

7 ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

8 ครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

9 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  
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ข้อ รายการ 
ความเหน็ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
10 ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
+1 +1 +1 1.0  

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

12 ครูใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

13 ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

14 ครูบันทึกผลหลังการสอนเพื่อการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนา
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
15 มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในโรงเรียน  
+1 +1 +1 1.0  

16 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

17 มีการเผยแพร่ผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปยังภายนอก
โรงเรียน 

+1 +1 +1 1.0  

ความต้องการในการนิเทศการสอน 
18 นิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิชาชีพ (PLC)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

19 นิเทศการสอนแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

20 นิเทศการสอนแบบเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring)เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  
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ประเด็นที่ศกึษา  การด าเนินงานของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ข้อ รายการ 
ความเหน็ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
+1 +1 +1 1.0  

2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

3 ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน 
4 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0  
5 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.0  
6 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการ

เรียนรู้ 
+1 +1 +1 1.0  

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) 
7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ

อ่านและการเขียน 
+1 +1 +1 1.0  

8 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
คิดค านวณ 

+1 +1 +1 1.0  

9 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 1.0  

10 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

+1 +1 +1 1.0  

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

+1 +1 +1 1.0  

12 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 

+1 +1 +1 1.0  

13 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

+1 +1 +1 1.0  

14 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

+1 +1 +1 1.0  
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ข้อ รายการ 
ความเหน็ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

15 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.0  

16 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

+1 +1 +1 1.0  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
17 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน 
+1 +1 +1 1.0  

18 ครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน +1 +1 +1 1.0  
การนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
19 ครูสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
+1 +1 +1 1.0  

20 ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  
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ประเด็นที่ศกึษา  ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา 
                     ผู้เรียนให้มทีักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

การรวบรวมความรู้ 
1 ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
+1 +1 +1 1.0  

2 ผู้นิเทศให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

0 +1 +1 0.67 ประเด็น
ค าถามคล้าย
กับข้อ 1 

การจัดท าสารสนเทศ 
3 เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความถูกต้อง เหมาะสม 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
+1 +1 +1 1.0  

4 เอกสาร แนวทางการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู 

+1 +1 +1 1.0  

5 เอกสาร แนวทางการด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่มีความเป็นไปในทางปฏิบัติ 

+1 +1 +1 1.0  

การออกแบบการนิเทศ 
6 รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศตรงกับวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

+1 +1 +1 1.0  

7 ผู้นิเทศมีการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
ผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

8 ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.0  

9 ระยะเวลาการนิเทศมีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ความสามารถของครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

10 การนิเทศเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  
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ข้อ รายการ 
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
11 ได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

12 ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ (Online) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

13 ได้รับการนิเทศแบบให้ค าแนะน าปรึกษา (Coaching and 
Mentoring) เพ่ือส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

14 ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 0 +1 0.67 ไม่ปรากฏใน
การนิเทศ 

การประเมินผล 
15 ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
+1 +1 +1 1.0  

16 การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

17 การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

18 การนิเทศช่วยให้ครูน าสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

+1 +1 +1 1.0  

19 การนิเทศช่วยให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 1.0  

20 การนิเทศส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

+1 +1 +1 1.0  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


