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Abstract

 This research was a mixed method research using qualitative and quantitative methods. The objectives were 
three folds : 1) to study problem and assess the needs the 21st century teaching skills development for teachers 
using school-based management in small schools at Bangkhla District Chachoengsao Province. 2) to develop an  
in-service training course for the 21st century teaching skills development for teachers using school-based  
management in small schools at Bangkhla District Chachoengsao Province to meet high quality. and 3) to develop 
for teachers to the 21st century teaching skills in teaching style by Project based Learning ; skill in using technology 
and skill assessment by rubric scoring. The data source small schools were 14 schools by 14 directors and 86  
teachers. For the first phase, the data was obtained from questionnaire and interviews, along with a small-group 
seminar. For the second phase, the data was received from a seminar for reflect data in problem and need  
assessment for the development in-service training course to the 21st century teaching skills. and third phase, for the 
quality in-service training course to the 21st century teaching skills by experts and training for the teachers in small 
schools at Bangkhla District Chachoengsao Province.
 The research result revealed as follows : 
 1. to study problem and assess the need of the 21st century teaching skills development for teachers using 
school-based management in small schools at Bangkhla District Chachoengsao Province. 
  1.1 the small schools at Bangkhla District Chachoengsao Province to education administration ; to teaching 
and learning and to development teachers for the 21st century teaching skills. was at high level.
  1.2 to assess the need of the 21st century teaching skills development for teachers in small schools at 
Bangkhla District Chachoengsao Province was at high level and it was found that : 1) the development teaching by 
project based learning. 2) the development skill assessment by rubric scoring. and 3) the development skill by  
technology.
 2. to develop in-service training course to the 21st century teaching skills development for teachers using 
school-based management in small schools at Bangkhla District Chachoengsao Province was found in-service training 
course was high level.
 3. to develop for teachers to the 21st century teaching skills was found that :
  3.1 the teaching style by project based learning for lesson plan was good quality and teaching by PBL was 
good quality.
  3.2 the skill for using technology was good quality.

  3.3 the skill for assessment by rubric scoring was good quality. 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสานรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  

1) เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาครดู้านทกัษะการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ในโรงเรยีน

ขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ 3) เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถ

ใน 3 ด้าน คอื ด้านทกัษะการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบโครงงาน ด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยใีนการเข้าถงึข้อมลูอย่างรวดเรว็

และถกูต้อง และด้านทกัษะการพฒันาเกณฑ์เพือ่ประเมนิผลงานทีม่ลีกัษณะจ�าเพาะชิน้งาน แหล่งข้อมลู ได้แก่ โรงเรยีนขนาดเลก็ในอ�าเภอ

บางคล้า จ�านวน 14 แห่ง ที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ�าแนกเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน 14 คน และครูผู้สอน จ�านวน 86 คน  

รวมทั้งสิ้น 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระยะแรกด�าเนินการโดยใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์ และการสัมมนากลุ่มย่อย 

ระยะที่สองด�าเนินการสัมมนาสะท้อนผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ระยะที่สามการหาคุณภาพ

หลักสูตรและน�าหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

 1. การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาครดู้านทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

ในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ว่า 

  1.1 โรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียน 

การสอน และการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก

  1.2 ความต้องการในการพฒันาครดู้านทกัษะการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนขนาดเลก็ของอ�าเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา มคีวามต้องการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล�าดบัความต้องการพฒันาจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ด้วยวิธีโครงการเป็นฐาน 2) การพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเกณฑ์เพื่อการประเมินผลงานที่มีลักษณะจ�าเพาะชิ้นงาน และ  

3) การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 3. การพัฒนาครดู้านทกัษะการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ในโรงเรยีนขนาดเลก็ อ�าเภอบางคล้า จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถใน 3 ด้าน พบว่า 1) ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน ด้านการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านการปฏิบัติการสอน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ

เข้าถงึข้อมลูอย่างรวดเรว็และถกูต้อง พบว่า มคีณุภาพอยูใ่นระดบัดี และ 3) ทกัษะการพฒันาเกณฑ์เพือ่ประเมนิผลงานทีม่ลีกัษณะจ�าเพาะ

ชิ้นงาน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

ค�าส�าคัญ : ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศกึษาเป็นกระบวนการสร้างและพฒันาความรู ้ความคิด

ของบคุคลเพือ่ให้ปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วกับการด�ารงชีวติ

ของคนในสังคม เพ่ือการพัฒนาสังคม สังคมจึงจ�าเป็นต้องส่งเสริม

ให้สมาชิกในสังคมได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างเสรี ตาม

ความสนใจของแต่ละบคุคลทัง้การศกึษาในระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั (สารานกุรมไทย, ออนไลน์) พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษา  

โดยทรงเน้นให้การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ความส�าคัญแก่การพัฒนาคน ซึ่ง

เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้มีความรู ้

คู ่คุณธรรม และสามารถน�าหลักวิชาการมาใช้อย่างมีเหตุผล

สอดคล้องกบัภมูสัิงคมและบรบิทไทย ดังพระราชด�ารสัของพระบาท
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สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช ได้พระราชทานไว้เมือ่วนัที ่27 

กรกฎาคม 2507 ความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการสร้างคนและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ

คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่

เยาวชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกับทุกๆ ด้าน สังคมและบ้าน

เมอืงนัน้กจ็ะมพีลเมอืงทีม่คีณุภาพ ซึง่สามารถธ�ารงรกัษาความเจรญิ

มั่นคงของประเทศชาติไว ้ได ้และพัฒนาให้ก ้าวหน้าต่อไปได้

ตลอด...”(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น. 286)

 การประเมนิคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยได้เริม่ด�าเนนิ

การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยก�าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงได้ด�าเนินการประเมิน 

คุณภาพภายนอกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544–2548 ในรอบแรก  

ปี พ.ศ. 2549–2553 ในรอบท่ีสอง และปี พ.ศ. 2554–2558  

เป็นการประเมินภายนอกรอบที่สาม ทั้งนี้จากผลการประเมิน

ภายนอกทั้งสามรอบน้ันสถานศึกษามีการปรับตัว เพื่อรับการ

ประเมินคุณภาพได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ีผลการประเมินในรอบแรก 

และรอบที่สองรวมถึงผลการประเมินในรอบที่สามบางส่วน พบว่า  

แนวโน้มเดก็ไทยเป็นคนดี มคีวามสขุ แต่สถานศกึษายงัจดัการศกึษา

ให้เดก็ได้ไม่ดเีท่าทีค่วร โดยเฉพาะมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และที่ส�าคัญ คือ การขาดแคลนครู

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550, น. 55-56) โรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนอยู่ไม่ถึง 120 คน มีจ�านวน

มาก และผลการประเมนิทางการศกึษาสะท้อนคณุภาพของโรงเรยีน

ขนาดเล็กไว้หลายๆ ประการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้แสดง

ความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กไว้หลายท่าน 

ดังที่สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2557, ออนไลน์) กล่าวถึง สภาพปัญหา

ของโรงเรียนขนาดเล็กไว้ว่า ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีอยู่จ�านวน 

31,508 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ�านวน 29,054 แห่ง 

และเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจ�านวน 2,361 แห่ง เกือบครึ่ง

หนึ่งของโรงเรียนระดับประถมศึกษามีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่า  

60 คน โรงเรยีนขนาดเลก็เหล่านีม้ปัีญหาส�าคญัๆ หลายประการ คือ  

1) งบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับการจัดการศึกษา เนื่องจากงบ

ประมาณได้จากรายหัวของจ�านวนนักเรียน 2) จ�านวนครูไม่ครบชั้น

และไม่ครบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 3) โรงเรียนขาดโอกาสใน

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร และ  

4) ผูป้กครองขาดการดแูลเอาใจใส่บตุรหลานของตน โดยเฉพาะเดก็

บางส่วนพ่อแม่แยกทางกันและถูกทิ้งให้ปู่ ย่า ตา ยายเป็นผู้ดูแล 

สภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่สะท้อนด้านการจัดการศึกษา

ของชาติที่ไม่มีคุณภาพ ด้วยปัจจัยที่พร่องจากการบริหารการศึกษา

ของรัฐ

  ประเด็นที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทยโรงเรียนขนาดเล็ก 

มักถูกมองและเป็นจ�าเลยของสังคมท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐแต่จัดการ

ศึกษาไม่ได้คุณภาพดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งคุณภาพการศึกษานั้น

มิใช่อยู่ที่การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กหรือใหญ่ โรงเรียน

ขนาดเลก็หากพจิารณาว่าเป็นวกิฤตทีม่นีกัเรยีนน้อย อาจกระทบต่อ

การจัดสรรงบประมาณ แต่เป็นโอกาสที่ครูจะสามารถดูแลและ

พัฒนาคุณภาพเด็กๆ ที่มีจ�านวนน้อยให้มีคุณภาพได้ แต่ปัญหา 

ดังกล่าว พบว่า คุณภาพครูไม่ได้ตามเกณฑ์หรือไม่ได้มาตรฐานเมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินภายนอกที่ถูกก�ากับด้วยตัวบ่งช้ีด้าน

คณุภาพการจดัการเรยีนการสอน ซึง่สอดคล้องกบัพนม พงษ์ไพบลูย์ 

(2558, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 

ไว้ว่า การศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ทั้งการประเมินด้าน

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่ระบุว่าคุณภาพการ

ศึกษาไทยอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก แม้ใน

กลุ่มอาเซียนด้วยกันก็ยังอยู่ท้ายแถว จุดอ่อนของการเรียนการสอน

เท่าที่พบ ครูมักจะให้ความส�าคัญกับการสอนเน้ือหาสาระความรู้ 

มากกว่าการแสวงหาความรู้ 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 

เม่ือเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเน้นไปที่การสร้าง

นวัตกรรมเพื่อสนองความต้องการและการแก้ปัญหา การพัฒนา

ตนเองผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีมีศักยภาพ การเรียนรู้ตลอด

ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมผ่าน

ทางชุมชนออนไลน์ และ Social Network เมือ่โลกมกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วการจัดการเรียนรู้ของครูจึงต้องปรับเปล่ียนให้ทันสมัย

มากขึ้น ปรับเปล่ียนจากการจัดการเรียนรู้โดยรวมศูนย์ความรู้ไว้ที่

คร ูเปลีย่นเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นสร้างองค์ความรูโ้ดย

ผู้เรียน ดังน้ันบทบาทหน้าที่ของครูจึงต้องเปล่ียนไปดังท่ี วิจารณ์  

พานชิ (2555, น. 15-16) กล่าวถงึการจดัการศึกษาในศตวรรษที ่21 

ไว้ดังนี้ ครูเพื่อศิษย์ต้องไม่ใช่แค่มีใจ เอาใจใส่ศิษย์เท่านั้น ยังต้องมี

ทักษะในการจุดไฟในใจศิษย์ให้รักการเรียนรู้ ให้สนุกกับการเรียนรู้ 

หรือให้การเรียนรู้สนุกและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต 

ครูต้องยึดหลักสอนน้อย เรียนมาก โดยที่การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้

เด็กครูต้องตอบให้ได้ว่า ศิษย์ได้เรียนรู้อะไร และเพื่อให้ศิษย์ได ้

เรียนสิ่งเหล่านั้น ครูต้องท�าอะไร ไม่ท�าอะไร ในสภาพเช่นนี้ ครูยิ่งม ี

ความส�าคญัมากขึน้ และท้าทายครทูกุคนอย่างทีส่ดุทีจ่ะไม่ท�าหน้าที่
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ครูผิดทาง คือ ท�าให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะ

ส�าคญั ดงันัน้คร ูซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถ

จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ 

และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ก รูปแบบส�าคัญท่ีจะช่วยให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับ

การพัฒนา จึงควรเป็นการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังที่ 

ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ (2556, น. 18) กล่าวไว้ว่า การ

พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการพัฒนาครูที่เกิดจากความ

ต้องการ หรือความจ�าเป็นของการพัฒนา ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าว

จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน และพัฒนาในโรงเรียนที่เป็น

สถานการณ์จริง เพือ่แก้ปัญหาหรอืสนองตอบต่อความต้องการอย่าง

ตรงประเด็น และให้มีระบบของการพัฒนาท่ีครบวงจรของการ

พัฒนา ได้แก่ การประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา การ

วางแผนการพัฒนา การด�าเนินการพัฒนา การนิเทศติดตามผลการ

พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล 

  จากสภาพปัญหาดังกล่าวประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วของการจดัการศกึษาในปัจจบุนัจงึเป็นความจ�าเป็นทีต้่องเร่ง

ด�าเนนิการพฒันาครซ่ึูงเป็นกลไกส�าคญัในการยกระดับคณุภาพการ

ศึกษาให้มีความรู้ และทักษะส�าหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนา  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้น คณะผู้วิจัยจึง

ได้ด�าเนนิการโครงการวจิยัการพฒันาครดู้านทกัษะการจดัการเรยีน

รู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็ก อ�าเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

ครดู้านทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยใช้โรงเรยีนเป็น

ฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการจัดการ 

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

ของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

   3. เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ในโรงเรยีนขนาดเลก็ ของอ�าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถใน 3 ด้าน ดังนี้ 

   3.1 ด้านทกัษะการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอน

แบบโครงการ 

   3.2 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้า

ถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

   3.3 ด้านทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานที่

มีลักษณะจ�าเพาะชิ้นงาน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. แหล่งข้อมูล

  การวิจัยคร้ังนี้ก�าหนดแหล่งข้อมูลของการวิจัย ได้แก่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 คน 

ในอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 14 แห่ง 

   2. ประเด็นการวิจัย

    การวจิยัครัง้นีก้�าหนดประเดน็การวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

    ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

จ�าเป็นในการพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 แหล่ง

ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก อ�าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีด�าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม

สภาพปัญหาและแบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา 

  ระยะท่ี 2 การสัมมนาผลการศึกษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน�าผลการศึกษาและการสัมมนามาด�าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

  ระยะที่ 3 ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร การหาคุณภาพ

หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ การฝึกอบรมตามหลักสูตร การวิเคราะห์

ข้อมูลผลจากการฝึกอบรม และการสะท้อนผลการน�าความรู้ไปสู่ 

การปฏิบัติ

 3. ตัวแปรที่ศึกษา

    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง  

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

    - ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบโครงงาน

    - ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง

    - ทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานท่ีมี

ลักษณะจ�าเพาะชิ้นงาน

   4. ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย

   ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ด�าเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2559 และลง 

พื้นที่เก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2560

  ระยะที่ 2 การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรและ 
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การหาคุณภาพหลักสูตรด�าเนินการระหว่างเดือนเมษายน-

พฤษภาคม

  ระยะที่ 3 ด�าเนินการพัฒนาครูโดยใช้หลักสูตรที่พัฒนา

ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูล ตัวแปรตาม วิเคราะห์ข้อมูล

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และติดตามสังเกตการสอน 

และสัมมนาสะท ้อนผลการน�าความรู ้สู ่การปฏิบัติ ในเดือน 

กรกฎาคม 2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัคร้ังนีด้�าเนนิการเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมวีธีิด�าเนนิ

การ ดังนี้

 ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปัญหาและประเมนิความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาครดู้านทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กของ

อ�าเภอบางคล้าจ�านวน 14 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารจ�านวน 

14 คน ครูผู้สอนจ�านวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 100 คนเครื่องมือที่ใช้

ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 – 1.00 ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .895 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณประกอบ

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอนน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติอย่างง่าย (ค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียง

เบนมาตรฐาน) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ (Content Analysis) 

 ระยะที่  2 สัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคร ู

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แหล่ง

ข้อมูล ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์  

ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู ในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 14 แห่ง มีขั้นตอนดังนี้ 

 1) วิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 2) ก�าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 3) ก�าหนดเนื้อหาจากผลการประเมินความต้องการจ�า 

เป็น ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพครูใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะส�าคัญ

ในศตวรรษที่ 21 ในการวิจัยครั้งนี้เน้นการพัฒนาด้านทักษะการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 จ�านวน 3 ทกัษะ คอื ทักษะการจดัการ

เรียนรูต้ามรปูแบบ Project Based Learning หรือ PBL ทกัษะการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วถูกต้อง 

ตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย และทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อ

ประเมินผลงานที่มีลักษณะจ�าเพาะชิ้นงาน คณะผู้วิจัยด�าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบการพัฒนา โดยก�าหนดหลักการและ

เหตุผล การก�าหนดเป้าหมาย และจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร  

หน่วยการเรยีนรู ้วธิกีารฝึกอบรม และการวดัผลประเมนิผลหลกัสตูร 

การหาคุณภาพหลักสูตรด�าเนนิการ 2 ระยะ คือ การหาค่าดชันคีวาม

สอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตร ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่

ระหว่าง 0.67 – 1.00 และหาคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ซึง่ในภาพรวมหลกัสตูรฝึกอบรมมคีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก การเกบ็

รวมรวมข้อมูลตามตัวแปร คณะผู้วิจัยด�าเนินการสร้างเครื่องมือวัด

ตัวแปร ดังนี้ 

   1) การจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ Project Based  

Learning หรือ PBL เน้นประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

และการปฏิบัติการสอนตามสภาพจริง โดยใช้เกณฑ์รูบริกในการ

ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการสอน

 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง

รวดเร็วถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย เน้นการประเมิน

ทกัษะปฏบิตักิารเข้าถงึข้อมูลอย่างรวดเรว็และถกูต้อง โดยใช้เกณฑ์

รูบริกในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

 3) ทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานที่มีลักษณะ

จ�าเพาะชิ้นงาน เน้นการออกแบบเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพ

จริงที่มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตามรูปแบบ Project 

Based Learning 

 การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรทั้ง 3 ตัวคณะผู้วิจัย

ด�าเนินการพัฒนาเกณฑ์การประเมินตัวแปรและให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน

กับพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00

 ระยะที่ 3 ด�าเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น 

ทั้งนี้ได้ก�าหนดชื่อหลักสูตรว่า “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที ่21” โดยด�าเนนิการเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วนัเสาร์-อาทติย์

ที่ 20 – 21 พฤษภาคม และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27 – 28 พฤษภาคม 

2560 ส่วนการประเมินการสอนด�าเนินการระหว่างวันท่ี 1 – 9 

มถินุายน 2560 และการสมัมนาสะท้อนผลการใช้ประโยชน์จากการ

อบรมในหลักสูตรสู่การปฏิบัติด�าเนินการในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 

2560

  

การอภิปรายผล
   1. ผลการวิจัยในประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาของ

โรงเรียนขนาดเล็กในอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  

มปัีญหาด้านการบรหิารจดัการศกึษา ด้านการจดัการเรยีนการสอน 



76          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

และด้านการพฒันาครใูห้มทัีกษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

อยูใ่นระดบัมากทัง้ 3 ด้าน อธบิายได้ว่าโรงเรยีนขนาดเลก็ขาดปัจจยั

ความพร้อมหลายประการทีจ่ะส่งเสรมิสนบัสนุนให้การจดัการศกึษา

มีคุณภาพได้ ดังที่สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2557, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง

สภาพปัญหาของโรงเรยีนขนาดเล็กไว้ว่า โรงเรียนขนาดเลก็เหล่านีม้ี

ปัญหาส�าคัญๆ หลายประการ คอื 1) งบประมาณไม่เพยีงพอส�าหรบั

การจัดการศึกษา เนื่องจากงบประมาณได้จากรายหัวของจ�านวน

นักเรียน 2) จ�านวนครูไม่ครบชั้นและไม่ครบสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร 3) โรงเรียนขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร และ 4) ผู้ปกครองขาดการดูแล

เอาใจใส่บุตรหลานของตน โดยเฉพาะเด็กบางส่วนพ่อแม่แยกทาง

กันและถูกทิ้งให้ปู่ ย่า ตา ยายเป็นผู้ดูแล สภาพปัญหาดังกล่าวจึง

เป็นปัญหาที่สะท้อนด้านการจัดการศึกษาของชาติที่ไม่มีคุณภาพ 

ด้วยปัจจยัทีพ่ร่องจากการบรหิารการศกึษาของรฐั เช่นเดยีวกบัสรุยิา 

ฆ้องเสนาะ (2559, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงปัญหาของโรงเรียนขนาด

เล็กไว้ 3 ประการ คือ 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหัวสูงกว่า

โรงเรียนขนาดใหญ่ เน่ืองจากภาวะประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ปัญหานักเรียนออกกลางคัน และการเลือกท�างานหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็น

โรงเรยีนขนาดเลก็เพิม่มากขึน้ค่าใช้จ่ายต่อหวัจงึสงูมากกว่าโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ ท�าให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณสงูมากในการจดัการเรยีน

การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับ

จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเป็นรายหัวของ

นกัเรยีน การจัดสรรงบประมาณในลกัษณะดงักล่าวส่งผลให้โรงเรยีน

ขนาดเลก็ทีม่นัีกเรยีนจ�านวนน้อยอยูใ่นสถานะทีเ่สยีเปรยีบโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนนักเรียนมาก ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่

สามารถจดัหา สือ่และอปุกรณ์การสอน เทคโนโลยทีีท่นัสมยัส�าหรบั

การจัดการศึกษาได้ จึงท�าให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาลดลง 

และ 3) ปัญหาการคลาดแคลนครทูีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง และ

จ�านวนครูไม่ครบตามชั้นเรียน เนื่องจากส�านักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน 

อัตราส่วนดังกล่าวท�าให้เกิดปัญหาการจัดสรรครูให้กับโรงเรียน 

ที่มีนักเรียนจ�านวนน้อย ท�าให้โรงเรียนประสบปัญหาครูไม่ครบ 

ตามช้ันเรียน เหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัญหาในการ

บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียน 

การสอนของครูผู ้สอน และการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขนาดเล็กจึงประสบปัญหาใน

ระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

ครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน ในโรงเรยีนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

พบว่า 1) โรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

มปัีญหาด้านการบรหิารจดัการศกึษา, ด้านการจดัการเรยีนการสอน 

และการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน 

ระดับมาก 2) ความต้องการในการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงล�าดับความต้องการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี

โครงงานเป็นฐาน, การพฒันาความสามารถในการพฒันาเกณฑ์เพือ่

การประเมนิผลงานทีม่ลีกัษณะจ�าเพาะชิน้งาน และการพฒันาทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและ 

ถูกต้อง 

   2. การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทกัษะการจดัการเรยีน

รู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

ของอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ผลการวจิยัในประเดน็ความต้องการในการพฒันาครดู้านทกัษะการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็กของอ�าเภอ

บางคล ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความต ้องการในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับความต้องการล�าดับแรก คือ การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงการเป็นฐาน (Project based 

Learning : PBL) ล�าดับ ที่สอง คือ การพัฒนาความสามารถใน 

การพฒันาเกณฑ์เพือ่การประเมินผลงานท่ีมีลกัษณะจ�าเพาะชิน้งาน 

และล�าดับที่สาม คือ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเข้าถงึข้อมลูอย่างรวดเรว็ อธบิายได้ว่าครใูนโรงเรียนขนาดเลก็

มีความต้องการที่จะยกระดับการเรียนการสอนที่มุ ่งพัฒนา

กระบวนการคิด การแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนของตนเอง 

การด�าเนินการเพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาครูด้าน

ทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่ให้คณะผูว้จิยัสามารถ

ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของครูใน

กลุ่มเป้าหมายของการวจิยัครัง้นี ้ผลการวจิยัดงักล่าวอาจกล่าวได้ว่า

ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนา

ตนเองให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและก้าวเข้าสู่การเป็นคร ู

ในศตวรรษที ่21 ซึง่ต้องการฝึกฝนและพฒันาตนเองด้านการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้นการสอนแบบโครงการ (Project Based  

Learning) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลความรู้ท่ีจะ

สามารถถ่ายทอดทักษะเหล่าน้ีไปสู่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ขณะ

เดยีวกนัสามารถออกแบบและพฒันาเกณฑ์การประเมนิผลงานของ
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นักเรียนตามลักษณะช้ินงานท่ีปรากฏในลักษณะของการประเมิน

ตามสภาพจริงได้ และเป็นข้อมูลส�าคัญในการจัดล�าดับความส�าคัญ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรส�าหรับ

 การพัฒนาหลกัสตูรการด�าเนนิการดงักล่าวเป็นกระบวนการ

ที่มีความสมบูรณ์ ตั้งแต่การเริ่มต้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความ

ต้องการจ�าเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่แสดงเจตน์จ�านงในการเลือก

ทักษะส�าคัญเพ่ือการพัฒนา จากนั้นจึงได้ด�าเนินการตามขั้นตอนที่

เหมาะสมตามหลักการพัฒนาหลักสูตร และสอดคล้องกับจิรวัฒน์ 

นิจเนตร (2535 : 139) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะ

เป็นกระบวนการตามวธิกีารเชิงระบบ มกีารน�าผลการประเมิน และ

ผลการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจพัฒนาหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึก

อบรมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรจะมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรจะ

ต้องได้รับ

 การพัฒนาครูในกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณค่า และเป็นไป 

ตามความต้องการของครู กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2550, น. 62) ได้ให้นิยามและความหมายของ 

ความต้องการจ�าเป็นว่า ความต้องการจ�าเป็น (need) หมายถึง 

กระบวนการประเมินเพื่อก�าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้น

กับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะ 

เช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นน�า

ผลที่ได ้มาวิเคราะห์ประเมิน และสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงว ่าสมควร

เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การประเมินความต้องการจ�าเป็นท�าให้ได้

ข้อมลูทีน่�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการศกึษา หรอืการ

เปลีย่นแปลงผลทีเ่กดิขึน้ปลายทาง การเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจาก

การประเมนิความต้องการจ�าเป็น การเปลีย่นแปลงในเชงิสร้างสรรค์ 

และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก สอดคล้องกับบีดเดิ้ล เดอร์  

ปาโลโม และลูน่า (Beadle de Palomo, & Lona, 1999) ได ้

กล่าวว่าการประเมนิความต้องการจ�าเป็น คอื กระบวนการน�าข้อมลู

มาวิเคราะห์ส�าหรับการก�าหนดสถานภาพในปัจจุบันเพื่อระบุความ

ต้องการจ�าเป็นของบุคคลหรือพื้นท่ีที่ก�าหนด และแม็คคาสลิน  

และทีบีซินด้า (Mc.Caslin & Tibezinda, 2006) ได้ให้ความหมาย

ของการประเมินความต้องการจ�าเป็นไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เป็น

ระบบส�าหรับการจัดล�าดับความส�าคัญ และการตัดสินใจที่ 

สัมพันธ์กับการวางแผน การพัฒนาและการปฏิบัติการในโครงการ  

การประเมนิความต้องการจ�าเป็นจงึเป็นการก�าหนดช่องว่างระหว่าง

สิง่ทีเ่ป็นอยูก่บัสิง่ทีค่วรจะเป็นของผลลพัธ์ในโครงการ และจดัล�าดบั

ความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นโดยเน้นการตัดสินใจจาก 

ล�าดับความส�าคัญนั้น 

 2. การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทกัษะการจดัการเรยีน

รูใ้นศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนขนาดเลก็ ของอ�าเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการวิจัยในประเด็นนี้ พบว่า หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการ

จดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21” มคุีณภาพอยูใ่นระดับดมีาก อธบิาย

ได้ว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับ

การอบรมที่สะท้อนความต้องการจากการประเมินความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาที่เป็นไปตามช่วงเวลาแห่งการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที ่21 ทีมุ่ง่พฒันาทกัษะส�าคัญๆ หลายประการ ได้แก่ ทกัษะ

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และมุ ่งพัฒนาตาม

กระบวนการ ขั้นตอนของที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอแม้จะอยู่ใน

บริบทที่เต็มไปด้วยความขาดแคลน แต่ครูผู้สอนยังมุ่งม่ันและตั้งใจ

ทีจ่ะพฒันาตนเองให้มคีวามรู ้มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ

สอนเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้พิจารณาได้จากประเด็นหลักที่เป็น

ตวัแปรของการวจิยัครัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการจัดการเรยีนรูต้ามรปู

แบบโครงงาน (Project Based Learning) ทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้องและทักษะ

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลงานที่มีลักษณะจ�าเพาะช้ินงาน  

ผลงานประเมินทั้ง 3 ประเด็นเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของครูที่ได้รับ

การพัฒนาตาม

 การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพ

เศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัยผลการประเมินเป็นตัวบ่งชี้ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มที่จะใช้วิธี

การเชิงระบบ การตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องอ้างอิงมา

จากผลการวิจัย และการเปิดโอกาสให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตร ซึง่สอดคล้องกบักระบวนการในการ

ด�าเนินงานวิจัยของคณะผู้วิจัยที่ได้มีการด�าเนินการศึกษาความ

ต้องการจ�าเป็นและสัมมนาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง  

3 ท่าน มีความเห็นตรงกันหลายประการในด้านการให้คุณภาพ

หลักสูตร ที่ระบุกระบวนการและการพัฒนาที่เป็นล�าดับข้ันตอน 

และมีความชัดเจนของหลักสูตรที่สามารถปฏิบัติได้จริง จึงได้ข้อค้น

พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 3. การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็ก อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้มีความสามารถใน 3 ด้าน ผลการวิจัยสรุปได้

ดังนี้

  1) ทกัษะการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบ

โครงงาน (Project Based Learning) ด้านการเขยีนแผนการจดัการ
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เรียนรู้ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านการปฏิบัติการสอน 

พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

    2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง

ข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

    3) ทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานที่ 

มีลักษณะจ�าเพาะชิ้นงาน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

    ผลการวิจัยในภาพรวมส�าหรับการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขนาดเล็ก ของอ�าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น พบว่า ครูมีความต้องการจ�าเป็นใน

การพัฒนาตนเองในเรื่องใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของ

ครูผู้สอน โดยเฉพาะประเด็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่

นบัว่าเป็นเร่ืองใหม่ๆ ส�าหรบัครบู่งบอกให้เหน็ว่าครูในโรงเรยีนขนาด

เล็กยังมีความต้องการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัย พบว่า 

สมรรถนะผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื การยดึมัน่ในความ

ถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ด้านการมุ ่งผลสัมฤทธิ์ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

ผูบ้รหิารโรงเรียน ประกอบด้วย ผูบ้รหิารควรตระหนกัในหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบของตนเอง มุ ่งม่ันเอาใจใส่และมุ ่งผลสัมฤทธิ์เป็น 

อันดับแรก ผู้บริหารควรร่วมมือกันท�างาน พัฒนาความรู้ความ

สามารถของตนเองให้ดยีิง่ขึน้ พร้อมทัง้จดัท�าแผนพฒันาการท�างาน

ในปัจจุบันและอนาคตให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ผู ้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีหรือระดับ

ศึกษาธิการจังหวัดที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนทุกระดับ อาจต้องส�ารวจความต้องการในการพัฒนาสถาน

ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมักจะเป็นปัญหาและ

อปุสรรคในการเข้าถงึข้อมลูของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน เนือ่งจาก

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดอ่ืนๆ บางแห่งที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ไม่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้คล่องตัวนัก 

บางแห่งมีอุปกรณ์/เครื่องมือแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถ 

เข้าถึงสถานศึกษาดังกล่าวได้

    1.2 ผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ 

และระดับสถานศึกษา ควรหันมามุ่งพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะใน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน (Project 

Based Learning) อย่างจรงิจงั ควรมมีาตรฐานส่งเสรมิสนบัสนนุให้

ครูได้ด�าเนินการสอนตามรูปแบบดังกล่าวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทกัษะในศตวรรษที ่21 อย่างสมบรูณ์ ทัง้ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์  

คิดแก้ปัญหา และทักษะชีวิตในการท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี

คุณภาพ

    1.3 สถาบันอุดมศึกษาควรเข้ามามีบทบาทในการส่ง

เสรมิและพัฒนาครโูดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มากขึน้ โดยใช้รปูแบบ

ระบบพี่เลี้ยงที่จะเข้าไปดูแลครูในโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดอื่นๆ 

ที่ประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

    1.4 ครูผู้สอนควรน�าความรู้ ประสบการณ์จากการฝึก

อบรม และฝึกปฏิบัติจริงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มุ่งสอนให้

นกัเรยีนได้ฝึกการท�าโครงงานเพือ่แก้ปัญหา หรอืข้อสงสัยของตนเอง

โดยใช้หลกัวชิาตามระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เป็นฐานน�าไปสู่

การท�าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนเอง  

ความต้องการของครูเองอย่างมีความหมายซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

วิจัยเอกชัย พุทธสอน. (2556, บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ท�าการวิจัย เรื่อง  

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส�าหรับ

นักศึกษาผู ้ใหญ่ พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู ้ใน 

ศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทักษะ

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการท�างาน และ 

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ แนวโน้ม

ด้านหลกัการและนโยบาย แนวโน้มด้านคุณลักษณะทกัษะการเรยีน

รู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 

แนวโน้มด้านการสนบัสนนุส่งเสรมิ และผลการประเมินแนวโน้มการ

เสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ส�าหรบันกัศกึษาผูใ้หญ่ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และพงษ์ศักดา นามประมา (2557, 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 

ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยรูปแบบการสอน

โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียน

ศึกษา 2 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานมี

คะแนนทดสอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

และเพือ่พฒันาทกัษะการเป็นพลเมอืงอาเซยีนด้วยรปูแบบการสอน

โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการ

เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) มีคะแนนทดสอบทักษะ 

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.86 และทกัษะการ

เป็นพลเมอืงอาเซียนด้วยรปูแบบการสอนโดยใช้วจิยัเป็นฐาน (RBL) 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.57 และสอดคล้องกับอุทัย ภักดีประยูรวงศ์ 

(2556, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20
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  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    2.1 ควรพิจารณาแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกระดับของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู ้ให้ครอบคลุมโรงเรียนที่

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง

นักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึง

    2.2 ควรขยายทกัษะการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ให้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก 3 ประเด็นที่ได้ด�าเนินการส�าหรับการวิจัย

ในครัง้นี ้เช่น ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะการแก้ปัญหา 

การพัฒนานวัตกรรมสู่การประกอบอาชีพ

    2.3 ควรด�าเนินการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและทักษะ 

การท�างานให้กบัผูเ้รียนทีเ่น้นความยดืหยุน่และความสามารถในการ

ปรับตัว ความคิดริเร่ิมและการช้ีน�าตนเอง ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผลิต เป็นต้น
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