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รุ่งทวิา  จนัทน์วฒันวงษ์. 2559. การพฒันารปูแบบการส่งเสริมความสามารถของครใูนการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษที ่

21. สาขาวชิา หลกัสตูรและการสอน คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี.   

 

บทคดัย่อ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้น้ี 1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของครู

เกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 

2) เพื่อพฒันารูปแบบการส่งเสรมิความสามารถของครูในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการ

สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูตาม

รูปแบบการส่งเสรมิความสามารถของครูในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นการ

พฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษที่ 21  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) ครูระดบัการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ทําหน้าทีส่อนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 40 คน และนักเรยีน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจํานวน 447 คน จากโรงเรยีนในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาอุดรธานี เขต 3 วเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ 

t-test โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูทางสงัคมศาสตร ์(SPSS for Windows) ผลการ

พฒันาสรปุ ดงัน้ี 

1. ผลศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของครเูกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมการ

เรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 พบวา่ หลกัสตูรสถานศกึษามุง่เน้น

พฒันาการความสามารถในการคดิเชงิสรา้งสรรค ์คดิแกปั้ญหา ครมูคีวามพยายามเปิดโอกาสให้

ผู้เรยีนได้ฝึกคดิในแต่ละชัว่โมงโดยผ่านคําถาม ส่วนใหญ่เป็นคําถามที่ให้คดิหาคําตอบเพียง

ถูกผดิหรอืใหเ้หตุผลบางโอกาส เน้นการสอนเน้ือหาตามหลกัสตูรมากกว่าการฝึกกระบวนการคดิ 

ทัง้เน่ืองจากครูไม่เคยได้เรยีนรู้หรอืรบัการอบรมการสอนคิดอย่างจรงิจงัจงึทําให้ขาดความรู ้

ความเขา้ใจที่ชดัเจนเพยีงพอในเน้ือหาสาระ วธิกีาร ขัน้ตอนการสอนทกัษะการคดิ และทกัษะ

การคดิในศตวรรษที ่21 จงึสง่ผลต่อทกัษะการสอนคดิขาดประสทิธภิาพ จากเหตุผลดงักล่าวจงึทาํ

ใหค้รสูว่นใหญ่มคีวามตอ้งการไดร้บัพฒันาความสามารถการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนที่

เน้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ในรปูแบบการฝึกปฏบิตัจิรงิในการสอนทกัษะการ

คดิในศตวรรษที ่21 โดยเน้นการอบรมเรยีนรูใ้นโรงเรยีน    

2. ผลการพฒันารปูแบบการส่งเสรมิความสามารถของครใูนการออกแบบกจิกรรมการ

เรยีนการสอนที่เน้นการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษที่ 21 พบว่า เป็นแนวทางหรอืวธิีการที่

สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ วธิกีารทีถู่กตอ้งในการพฒันา

ทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 โดยมุง่เน้นพฒันาทกัษะการใชค้าํถามทีเ่ป็นเครื่องชีนํ้าการคดิของ
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ผู้เรียน และทักษะการสอนคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติการสอนในระดับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่มอีงคป์ระกอบสาํคญั คอื 1) ความเป็นมาและความสาํคญั 2) หลกัการ 3) 

จุดมุ่งหมาย 4) เน้ือหาสาระ 4) กจิกรรมการพฒันา 5) สื่อการพฒันา 6) การวดัและประเมนิผล 

โดยกจิกรรมการพฒันา ม ี2 กจิกรรม คอื  

2.1 กจิกรรมการพฒันาครู เป็นรปูแบบที่ใชใ้นการพฒันามกีระบวนการพฒันาองค์

ความรู ้ประสบการณ์แก่คร ูประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 1) สรา้งความเขา้ใจเบือ้งตน้ 2) การฝึกฝน

วธิสีอนคดิ 3) นําทกัษะการคดิสู่หอ้งเรยีน 4) แลกเปลีย่นสะทอ้นผลงาน และ 5) จดัระบบงานสู่

ความยัน่ยนื 

2.2 กจิกรรมที่ใชใ้นการพฒันานักเรยีน เป็นรูปแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนที่

เน้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที่ เรยีกว่า รูปแบบการสอน PCBL เป็นแนวทางหรอื

วธิกีารจดัการเรยีนรูส้าํหรบัใชก้ารพฒันาความสามารถในการใชค้าํถามและความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ของนักเรยีน เป็นการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นการจดั

ประสบการณ์ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านสถานการณ์ปัญหาเน้นการใช้คําถาม OEPC เป็นเครื่อง

ชีนํ้าในการกํากบัตนเองขณะทําการแกปั้ญหาหรอืหาคําตอบ ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้7 

ขัน้ คอื 1) เตรยีมพรอ้มใจกาย 2) ถาม คดิ พนิิจปัญหา 3) คดิคน้ทางแกเ้ฉพาะตน 4) รวมพลคน้

ทางออกโดยกลุ่ม 5) แลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้ล่าสู่กนัฟัง 6) ทบทวนอกีครัง้ก่อนปรบัใช้ และ 7) นําสู่

การปฏบิตัจิรงิ   

ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสรมิความสามารถของครูในการ

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ผูเ้ชีย่วชาญเหน็

ว่าองค์ประกอบและกระบวนการพฒันารูปแบบในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ระดบัมากที่สุด 

จุดมุ่งหมายกล่าวถึงลกัษณะของผลผลิตที่มุ่งหวงัอย่างชดัเจน เน้ือหาสาระมีความสําคญัและมี

ประโยชน์ต่อครู เน้ือหาสอดคล้องตามแนวทางการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ

นกัเรยีนโดยเฉพาะรปูแบบการพฒันาครเูป็นลําดบัขัน้ เอือ้ต่อการสง่เสรมิการเรยีนรูผู้เ้ขา้รบัการ

พฒันา มีความเป็นไปได้ในการฝึกปฏิบัติและพบว่า รูปแบบการพัฒนานักเรยีนเป็นลําดับ

ขัน้ตอน ง่ายต่อการจดักิจกรรม มีกิจกรรมที่ส่งเสรมิทักษะการใช้คําถามและทักษะการคิด

แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์ใหแ้ก่ นักเรยีน และพบว่ากระบวนการและกจิกรรมพฒันาก่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ยนืยนัจากผลการทดสอบความรู้

ความเขา้ใจของครเูกีย่วกบัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ส่วน

ใหญ่สงูกวา่เกณฑ ์

3. สรุปการศึกษาผลการพฒันาครูตามรูปแบบการส่งเสรมิความสามารถของครูในการ

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 พบวา่   

3.1 ผลการพฒันาครู พบว่า หลงัการพฒันา 1) ครูมคีะแนนความรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 
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สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 2) ครูมีความสามารถในการเขยีนแผนการเรยีนการสอนที่เน้นการ

พฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 3) ครแูสดงพฤตกิรรมการใช้

คําถามส่งเสรมิกระตุ้นการพฒันาความสามารถในการใชค้าํถามของนักเรยีน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดี 4) ครูแสดงพฤติกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนแสดงออกโดยใช้ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก และ5) ครูมีเจตคติต่อครูต่อรูปแบบ

กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 (รูปแบบการสอน 

PCBL) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3.2 ผลการพฒันานักเรยีนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึตอนต้น พบว่า หลงัการ

พฒันานักเรยีนส่วนใหญ่มรีะดบัคุณภาพความสามารถในการใชค้ําถาม และการคดิแก้ปัญหา

อย่างสรา้งสรรค์อยู่ในระดบัดี เมื่อเปรยีบเทียบระหว่างเกณฑ์กบัคะแนนหลงัการพฒันาของ

นักเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้คําถาม และความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคห์ลงัการพฒันาสงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมนียัสาํคญั  

บทสรุปการวิจยั พบว่า รูปแบบการส่งเสรมิความสามารถของครูในการออกแบบ

กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการคดิในศตวรรษที ่21 สามารถพฒันาครใูหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะในการพฒันาความสามารถในการใชค้าํถาม และการคดิแกปั้ญหา

อย่างสรา้งสรรค์ของนักเรยีนได ้โดยสามารถออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่นําพานักเรยีน

ไปสูร่ะดบัคุณภาพการคดิในศตวรรษที ่21 ระดบัสงูตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรชาตไิด ้ 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were: 1) to study the problem state and needs of 

teachers in designing instruction activities focused on the 21st century thinking skills 

development, 2) to develop a model to promote teachers’ ability in designing an instruction 

activity focused on the 21st century thinking skills development and 3) to study the result 

of implementing the model to promote the teachers’ ability. The sample group consisted 

of: 1) 40 teachers of elementary and secondary schools and 2) 447 students of those 

schools under jurisdiction of the Office of Udon thani Educational Service Area 3. 

Percentage, average, standard deviation, and t-test were employed for data analysis. The 

research findings were: 

1. The results of studying the problem state of teachers in designing instruction 

activities focused on the 21st century thinking skills development revealed that teachers had 

made an effort, according to a school curriculum based on thinking skill development 

especially in creative thinking and problem solving skills, to promote and train students in 

thinking through only true-false questions. Content oriented were usually employed more 

than thinking process training resulted from teachers lacked training in thought teaching, 

its contents, steps, and the 21st century skills. The results led to, for most of teachers, 

an inefficiency in thinking skill teaching. Therefore, their needs were to develop their 

ability in designing instruction activities focused on the 21st century thinking skills 

development by using a workshop model of the 21st century thinking skill teaching focused 

on learning workshop in school. 

2. Developing a model to promote teachers’ ability in designing an instruction 

activity focused on the 21st century thinking skill development was an approach to 

promote teachers’ knowledge and understanding in principle, concept and method of the 
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21st century thinking skill development by improving learners’ questioning techniques alongside 

teachers’ creative solving problem skill which included 6 important components: 1) background 

and significant 2) principle 3) purpose 4) contents 5) developing media 6) measurement 

and evaluation, and 2 developing activities. The two developing activities were teacher 

and student developing activities.  

2.1 a teacher developing activity was a development model aimed to develop 

teacher body of knowledge and experiences which included 5 steps: 1) to create preliminary 

understanding 2) to train a thinking method 3) to bring thinking skill into a classroom 4) 

to share an outcome 5) to systemise sustainably  

2.2 a student developing activity was an instructional activity model, namely 

PCBL model, focused on the 21st century thinking skill development and aimed to 

develop students’ questioning techniques and creative problem solving ability by 

experiencing and learning through OEPC thinking guideline which included 7 steps: 1) 

preparation 2) problem quest 3) self-solution 4) group-solution 5) sharing 6) revising 7) 

implementing  

The efficiency of the model to promote teacher’s ability in designing an 

instruction activity focused on the 21st century thinking skill development which been stated 

by expertise found that its components and the development processes of the model 

had a quality of appropriateness at highest level. Its purpose also clearly detailed an 

expected outcome. Its contents were important, beneficial to teachers, and related to an 

approach of the 21st century thinking skill development for students. It had had a teacher 

development step by step, could promote a learning and a training possibility. The result of 

an evaluation of teachers’ understanding on the 21st century thinking skill development 

was at mostly higher than its criteria, could confirm an effect of development processes and 

activities which led to understanding the 21st century thinking skill development. 

Moreover, the expertise stated that a student development model comprised of directions 

step by step, easy to convey an activity, and activities to promote students’ questioning 

techniques and their creative problem solving abilities.  

3. The results of implementing the model to promote the teachers’ ability in 

designing an instruction activity focused on the 21st century thinking skills development 

found that: 

3.1 After implementation, 1) the teachers’ score of understanding in designing an 

instruction activity focused on the 21st century thinking skills development was at 80% 
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higher than its criteria, 2) for overall aspect, the teachers’ ability in writing an 

instructional plan focused on the 21st century thinking skills development was at a very 

good level, 3) for overall aspect, the teachers could promote students’ ability in 

questioning techniques at a good level, 4) for overall aspect, the teachers also could 

promote students’ creative problem solving ability at a very good level, and 5) for overall 

aspect, the teachers’ attitude to the instructional activity model focused on the 21st 

century thinking skill development (PCBL model) was at higher level. 

3.2 After implementation, most of students had made a quality of using 

questioning techniques and their creative problem solving abilities were at a good level. 

The comparison between the criteria and the students’ post developed score found that 

the average post developed score of using questioning techniques and their creative 

problem solving abilities was significant higher than of its criteria.  

In conclusion, the model to promote teachers’ ability in designing an instruction 

activity focused on the 21st century thinking skills development could improve their 

understandings and skills in developing students’ questioning techniques and creative 

problem solving abilities through designing and managing student learning activities to 

making a high quality of the 21st century thinking based on the learning standards of 

national curriculum. 
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