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บทคดัย่อภาษาไทย  

56260404 : พฒันศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : :  ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ,  การประเมินความตอ้งการจ าเป็น, นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาว ปอละเตียง ซาเหลา: การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ คือ 1 เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี  21 ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบัชั้น แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 398 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNImodified) และ
การวิเคราะห์เน้ือหา 

                      ผลการวิจยัพบวา่ 

                      1. ความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นทั้ง
ในส่วนของสภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั โดยมี ค่าเฉล่ีย ( ) ในภาพรวมของสภาพความเป็นจริง 3.74  ค่าเฉล่ีย ( ) ใน
ภาพรวมของสภาพท่ีคาดหวงั  4.38 

                      2. ค่าดชันีความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมปลายรวมทุกด้านมีค่าเท่ากบั .17 เรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น ดงัน้ี   ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์
(.23)  ดา้นทกัษะการเรียนรู้ (.20)  ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (.19) 

                3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี  21 ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ  ระดบัชั้น แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม พบว่า นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั คือ ทกัษะการสร้างสรรคสู์ง
ท่ีสุด ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 1 จ าแนกตามเพศในภาพรวมพบว่า 
นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าเพศชาย (ดชันีดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 0.19) 2 จ าแนกตามระดบัชั้นในภาพรวมพบว่า นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความตอ้งการจ าเป็นในการ
เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 สูงท่ีสุด (ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 0.19) 3 จ าแนกตามแผนการเรียนใน
ภาพรวมพบวา่ นกัเรียนแผนวิทย-์คณิต  มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 สูงท่ีสุด (ดชันีล าดบัความส าคญั
ของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 0.19) 4)จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมในภาพรวมพบว่า นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง  3.50-
4.00    มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 สูงท่ีสุด (ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 
0.20) 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56260404 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : 21ST CENTURY SKILLS NEEDS ASSESSMENT HIGH SCHOOL STUDENTS 

MISS Polatieng SALAO: THE NEEDS ASSESSMENT TO STRENGTHEN 21ST 
CENTURY SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS   Thesis advisor : Associate Professor 
Chaiyos Paiwithayasiritham, Ed.D 

  
The purposes of this research were to: 1) to assess the needs for strengthening 21 st century skills in high 

school students; 2) to compare essential needs classified into gender, grade  level, track,  and Grade Point  Average 
(GPA); 3) to study the 21st century skills of  upper secondary students. The sample consisted of 398 upper secondaty 
school students in Bangkok metropolitan area 1 who were selected using multi -stage sampling. The research instruments 
were questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. Priority Needs index 
(PNImodified) and Content Analysis. 

                      The research found that 

                      1. The needs for 21st century skills in students is at a high level, both in terms of actual 
and expected conditions, with an average means () of realistic base of 3.74 and with average means () in the expected 
condition overall  of 4.38 

                      2. Priority Needs index (PNImodified) of the 21st century skills needs of all high school 
students is .17 Students have a pressing need to strengthen their 21 st century skills: Creative skills (.23), Learning skills 
(.20), Critical thinking skills (.19). 

                3. The results of the comparison of needs assessment for 21st century skills enhancement of 
upper secondary school students by personal factors on gender, grade level, track, GPA found that high school students 
needed Strengthening 21st century skills is no different, the highest Creative skill. Learning skills   Critical thinking 
skills. A comparison of 21st Century Skills Needs Assessment Results of High School Students Classified by personal 
factors found that: 1) Classified by sex as a whole female students have  a greater needs for 21st century skills than males 
(Index of Priority of Essential Requirements is 0.19); 2) Classified by grade level as a whole. grade 12 students have the 
greatest need to strengthen their 21st century skills (Priority Index of 0.19); 3) Student Plan Science-Math There is an 
urgent needs to strengthen 21st century skills (priority indices needs 0.19);  4) Students with a GPA of between 3.50 and 
4.00 have the highest needs for 21st century skills (Priority Index of Needs 0.20). 
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กิตติกรรมประก าศ  

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการไดส้ าเร็จตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวน้ั้น ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ท่ีคอยเป็นท่ีปรึกษา ควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค  าแนะน า ปรับ แก้ไข เพิ่มเติมเพื่อให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์ มีข้อมูลท่ี
ครบถว้น ตลอดระยะเวลาท่ีไดเ้ร่ิมท าการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลจนเสร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ ท่ีปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ในการ
แนะแนวทางเร่ืองวิจยัท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ซ่ึงอาจารยจ์ะอยู่ในความทรงจ าของศิษยพ์ฒัน
ศึกษาตลอดไป  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุวรี  ผลพนัธิน คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล อาจารย ์ดร.สายสุดา  เตียเจริญ อาจารย ์ดร.พิทกัษ์ สุ
พรรโณภาพ ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า แกไ้ข ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอขอบคุณนอ้งๆ สาขาวิชาพฒันศึกษารุ่น 11 ทุกคนท่ีร่วมเดินทางมาดว้ยกนัทั้งให้ก าลงัใจ
กนัและกนั คอยช่วยเหลือเก้ือกลูทั้งดา้นวชิาการและกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั รวมถึงอุไรพร ส ารวลร่ืน อมั
รินทร์ น้องหน่ึง ท่ีช่วยเหลือในการเดินทางเพื่อส่งเล่มวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณพี่ออ้ย อุดมพร 
พสัถาน ท่ีคอยให้ก าลงัใจ ช่วยเหลือเวลาท่ีเกิดปัญหาและให้ก าลงัใจผูว้ิจยัเสมอมา ขอขอบพระคุณ
คณะผูบ้ริหารท่ีเปิดโอกาสในการแสวงหาศาสตร์แห่งความรู้ใหม่ท่ีช่ือวา่ พฒันศึกษา และขอขอบคุณ
เพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจ และคอยช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือคุณแม่จ  านง ซา
เหลา ท่ีคอยถามไถ่ ให้ก าลงัใจ ช่วยเหลือทั้งดา้นทุนทรัพยแ์ละความรู้สึกซ่ึงท าให้ผูว้ิจยักา้วเดินมาถึง
บทสุดทา้ยน้ีดว้ยความมัน่คงและตั้งมัน่ 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์กบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ท่ีจะสามารถน าขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการการส่งเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นกัเรียนในยคุไทยแลนด ์4.0 

  
  

ปอละเตียง  ซาเหลา 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ศตวรรษท่ี 21 เป็นขอ้ความท่ีทัว่โลกกล่าวถึงกนัอย่างกวา้งขวาง เพราะเป็นยุคท่ีโลกตอ้ง

เผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ขอ้มูลข่าวสารทุกอยา่งไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงรอบตวั
เราอีกต่อไป เพียงคลิกท่ีปลายน้ิวมนุษยก์็สามารถกา้วขา้มพรมแดนไปไดทุ้กซอกทุกมุมโลก  ซ่ึง
แวดวงทางการศึกษาทัว่โลกต่างกา้วพน้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชค้รูเป็นศูนยก์ลาง  มาเป็นการ
เรียนรู้ในแบบกระบวนทศัน์ใหม่  เรียกได้ว่าเป็นการจดัการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี หรือ
Technology  Based  Paradigm  ปัจจุบนัรูปแบบการจดัการ ศึกษาแปรเปล่ียนไปจากเดิม ดว้ยองค์
ความรู้ท่ีเปล่ียนไป   เทคโนโลยีท่ีพฒันามากข้ึน พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา  ทฤษฏีการศึกษาแบบเดิมอาจใชไ้ม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาอยูท่ี่ไหน  ซ่ึง
ในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 นั้นมองท่ีการประสบความส าเร็จของบุคคล การมีทกัษะชีวิตท่ีพร้อมจะ
แข่งขนั และปรับตวัให้เขา้กบัโลกในอนาคต มิใช่แค่ผลการสอบ  รูปแบบการเรียนรู้จึงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีตอ้งปรับเปล่ียนให้ทนัต่อยุคสมยั การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้นมีการมุ่งหมายให้เด็กและ
เยาวชนมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอบต่อทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century Skills)  มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานท่ีใชค้วามรู้
(วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) แมจ้ะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ตอ้งเป็นคนท่ีพร้อมเรียนรู้ และเป็น
คนท างานท่ีใชค้วามรู้ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่
ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (สุคนธ์  สินธพานนท ์2558)  ซ่ึง 3R 
ไดแ้ก่ Reading  (W)Riting  และ (A)Rithmetics  (อ่านออก  เขียนได ้และคิดเลขเป็น) ส่วน 7C 
ไดแ้ก่ Critical thinking & problem solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการ
แกปั้ญหา) Creativity & innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) Cross-cultural 
understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) Collaboration, teamwork 
& leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) Communications,  
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information & media literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ) Computing & 
ICT literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) Career & 
learning skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)   

นอกจากน้ีการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (พีระ   พนาสุภน 2557) ยงัให้ความส าคญัต่อการ “น า
ความรู้สู่การคิดและการปฏิบติั” กล่าวคือ ผูเ้รียนนอกจากจะมีความรู้แลว้ยงัตอ้งมีความเขา้ใจ ปฏิบติั
เป็น (Literacy) และมีทกัษะ (Skills) ดงันั้นทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน (21th Century Skills) 
จึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น 10 ทกัษะ อนัไดแ้ก่  

ดา้นท่ี 1 ด้านวิธีในการคิด ( Ways of Thinking ) ประกอบด้วย ทกัษะการคิดแบบมี
วจิารณญาณ ทกัษะการสร้างสรรค ์และทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะเรียน 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการด าเนินชีวิตในโลก ( Living in the World ) ประกอบดว้ย ทกัษะการมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม และทกัษะความเป็น
พลเมือง (ประเทศ/โลก)  

ดา้นท่ี 3 ดา้นวธีิในการท างาน ( Ways of Working ) ประกอบดว้ย ทกัษะการท างานร่วมกนั 
และทกัษะการส่ือสาร 

ดา้นท่ี 4 ดา้นเคร่ืองมือเพื่อการท างาน ( Tools for Working ) ประกอบดว้ย ความเขา้ใจและ
ปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ และความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

จากทกัษะของผูเ้รียนทั้ง 10 ประการมีความสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3R x 7C ซ่ึง
การท่ีจะก่อให้เกิดทกัษะเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการอ่าน ( Reading ) และการอ่านนั้นเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ทกัษะการเรียนรู้จากค ากล่าวท่ีวา่ การอ่านเป็นการเปิดโลกทศัน์ของการเรียนรู้ ดงันั้นการอ่านเป็น
หวัใจส าคญัในการเช่ือมโยงสู่สรรพวิทยาการ ผา่นกระบวนการคิด การน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ เพราะโลกท่ีไร้
พรมแดนในปัจจุบันน้ีมีความเคล่ือนไหว เหตุการณ์ เร่ืองราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ การท่องเท่ียว ศาสนา ซ่ึงโลกท่ีไร้พรมแดนน้ีจะกา้วไปอย่างรวดเร็ว 
ดงันั้นวธีิท่ีจะใชใ้นการแสวงหาความรู้ ความเคล่ือนไหว การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงก็คืออ่านออก  
เขียนได ้และคิดเลขเป็น  การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าใหม้นุษยเ์ปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ
ความคิด มีความเขา้ใจในสังคมและวฒันธรรมของตวัเอง และของโลก สร้างความคิดสร้างสรรค ์มี
จินตนาการ ประเทศต่างๆทัว่โลกไดมี้การส่งเสริมให้ประชากรรู้หนงัสือ มีการอ่าน และรักการอ่าน 
เพื่อสร้างสังคมความรู้ และพฒันาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ การพฒันาศกัยภาพการอ่าน
จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดอ้ย่างมีคุณค่า น าไปสู่การ
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พฒันาทกัษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
จุดมุ่งหมายส าคญัร่วมกนัในการยกระดบัการแข่งขนัของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการ
ศึกษาระหว่างกนั น าไปสู่การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกนั(singlemarket) เพื่อรองรับการปรับตวั การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงาน
เสรี โดยเฉพาะการพฒันามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกนัของสถาบนัการศึกษาในภูมิภาค และการ
รับรองระบบเทียบหน่วยกิตระหวา่งกนั จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรใน
ภูมิภาคมากยิ่งข้ึน ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาก าลงัคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกบั
อาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวยัเรียนให้มีทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหมายความวา่ เรียนรู้เพื่อใหไ้ดว้ชิาแกนและแนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตอ้ง
ให้ไดท้ั้งสาระวิชา และไดท้กัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ 
ส่ือและเทคโนโลย ีและทกัษะชีวติและอาชีพ เพื่อความส าเร็จทั้งดา้นการท างานและการด าเนินชีวติ 

กระทรวงศึกษาธิการมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564)(ส านกั
นโยบายและแผนการศึกษา   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2557) มีแผนการผลิตและพฒันา
ก าลงัคน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั สอดคลอ้งกบันโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ท่ีให้ความส าคญั
ในการพฒันาคนอย่างย ัง่ยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้
ความส าคญัอยา่งมากกบั “ทกัษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบติัมากยิ่งกวา่เน้ือหา ตาม
ต ารา (Content) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดแ้นะน าวา่ ผูเ้รียนควรมีทกัษะท่ีครอบคลุม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ทกัษะพื้นฐานคือ ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได ้ คิดเลขเป็น ทกัษะเพื่อ
ท างาน คือ ทกัษะพื้นฐานในการท างานของทุกอาชีพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีมและการส่ือสาร และทกัษะเฉพาะอาชีพ คือ ทกัษะเบ้ืองตน้
ของอาชีพท่ีสนใจ  ในปีงบประมาณ 2558 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท(ส านักนโยบายและแผนการศึกษา  
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2557) นอกจากน้ียงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและเตรียมความ
พร้อมดา้นวิชาชีพให้ผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ผูเ้รียนใน
แต่ละระดบัการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง ส ารวจความ
สนใจ ความถนดั และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเขา้สู่
ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และไดร่้วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให้
มีทกัษะและศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ดา้นทกัษะฝีมือ ดา้นร่างกายและ
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จิตใจ ดา้นลกัษณะนิสัยในการท างาน (ขยนั อดทน กระตือรือร้น ซ่ือสัตย ์ และรับผิดชอบ) ให้
สามารถกา้วสู่โลกแห่งการท างานหรือศึกษาต่อ 

ในปี 2012 ผลการประเมินของโครงการประเมินผลนกัเรียนระดบันานาชาติ (Programme 

for International Student Assessment) หรือ PISA จะประเมินสมรรถนะในการใชค้วามรู้และทกัษะ

ท่ีจ าเป็นในชีวิตจริงได้แก่ การรู้เร่ืองด้านการอ่าน การรู้เร่ืองด้านคณิตศาสตร์ การรู้เร่ืองด้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นสมรรถนะเพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาในการเตรียมเยาวชนอายุ 15 ปีซ่ึง

สากลถือวา่เป็นวยัจบการศึกษาภาคบงัคบั ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีศกัยภาพส าหรับการแข่งขนัในอนาคต 

พบวา่ประเทศไทยมีผลการประเมิน PISA ปี 2012 อยูใ่นล าดบัท่ี 50 และต ่ากวา่ค่าเฉล่ียนานาชาติใน

ทุกดา้น การรู้เร่ืองดา้นการอ่าน (Reading Literacy) พบวา่ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 48 มีคะแนนเฉล่ีย 

441 คะแนน เป็นรองสิงคโปร์ อนัดบัท่ี 2 เวียดนาม อนัดบัท่ี 19 แต่เหนือกวา่มาเลเซีย อนัดบัท่ี 59 

และอินโดนีเซีย อนัดบัท่ี 61 แต่เม่ือดูคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยจะเห็นวา่ PISA 2012 ดา้นการ

อ่านยงัคงต ่ากว่าค่าเฉล่ียนานาชาติท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 496 คะแนน แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการ

ประเมิน PISA 2009 ท่ีผา่นมากลบัพบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 20 คะแนน นัน่แสดงวา่นกัเรียน

ไทยมีพฒันาการดา้นสมรรถนะการรู้เร่ืองดา้นการอ่านเป็นความเขา้ใจ (Understanding) การใช ้

(Using) การสะทอ้น (Reflecting) และความรักผกูพนักบัการอ่าน (Engaging) ในถอ้ยความท่ีเป็น

ขอ้เขียน (Written Texts) ท่ีไดอ่้าน เพื่อไปบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน เพื่อพฒันาความรู้และ

ศกัยภาพของตน และ เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการของสังคมเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  การรู้เร่ืองดา้น

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) คือ สมรรถนะของบุคคลในการท่ีจะบ่งบอกและเขา้ใจ

บทบาทของคณิตศาสตร์ ท่ีมีในโลก เพื่อให้สามารถตดัสินใจบนพื้นฐานความรู้ท่ีเขม้แข็ง และเพื่อ

ใชแ้ละผกูพนักบัคณิตศาสตร์ ท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นต่อชีวิตของแต่ละบุคคล ในอนัท่ีจะเป็น

พลเมืองท่ีมีความคิด มีความห่วงใย และสร้างสรรคส์ังคม พบวา่ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 50 เป็นรอง

เวียดนาม อนัดบั ท่ี 17 แต่เหนือกวา่มาเลเซีย อนัดบัท่ี 52 และอินโดนีเซีย อนัดบัท่ี 64 แต่คะแนน

เฉล่ียของไทย (427)  ยงัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย OECD (493)  ถึง 67 คะแนน  การรู้เร่ืองดา้นวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Literacy)  หมายรวมถึง ความรู้วิทยาศาสตร์ และความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ ความรู้

วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ในเร่ืองของโลก ธรรมชาติ  ในสาขาฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา โลกและอวกาศ

และวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นฐานของเทคโนโลยี  ส่วนความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ด้าน

กระบวนการคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enquiry) และการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
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(Scientific Explanation) พบวา่ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 48 เป็นรองเวียดนาม อนัดบัท่ี 8 แต่เหนือ 

กวา่มาเลเซีย อนัดบัท่ี 53 และอินโดนีเซีย อนัดบัท่ี 64 คะแนนเฉล่ียของไทย (444) ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

OECD (501) จากผลการประเมินของนกัเรียนไทยจากโครงการ PISA 2012 สะทอ้นวา่ประเทศไทย

ยงัตอ้งยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ ของนกัเรียนอยา่งเร่งด่วนเพื่อให้กา้วทนันานาชาติ และเร่งรัดการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง อนัจะเป็นผลสะท้อนศกัยภาพของ

พลเมืองไทยวา่มีความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตไดเ้ม่ือเทียบกบัประชาคมโลก 

ดงันั้นโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกท่ีไม่หยุดน่ิง (สมเกียรติ อ่อนวิมล, ออนไลน์ : 2556) 

เกิดการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว และบางคร้ังพลิกผนั คนท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสังคม ในยุคใหม่

จึงตอ้งมี “ทกัษะ” (Skill) ท่ีจ  าเป็น หรือความช านาญในการปฏิบติั ทกัษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิด

สร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหา การคิดแบบวจิารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพฒันาทกัษะการส่ือสาร การ

ใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ การมีทกัษะทางสังคม ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

ซ่ึงท่ีจริงทกัษะ 3R 7C นั้นมีอยูแ่ลว้ในความเป็นมนุษยแ์ต่การเรียนรู้และการฝึกฝนท่ีดีจะช่วยให้

แหลมคม ฉบัไว และอดทน คนท่ีมีทกัษะน้ีสูงจะไดง้านท่ีดีกว่า ชีวิตกา้วหน้ากว่า และจะท า

ประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่โลกไดดี้กว่า วิธีการท่ีสามารถให้ขอ้มูลของสภาพความเป็นจริงใน

ปัจจุบนักับความต้องการท่ีแท้จริงในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ วธีิการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ( Needs Assessment ) เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ให้ตรงตามความตอ้งการของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แลว้ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อก าหนด

ช่องว่าง ( Gap ) ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ ( What is ) ในปัจจุบนักบัสภาพท่ีควรจะเป็น ( What 

Should be ) ช่องวา่งดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการจ าเป็น ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีไม่น่าพึงพอใจ

ของบุคคลท่ีมุ่งประเมินท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ( Needs Assessment 

) เป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนส าคญัประเภทหน่ึงในการประเมิน (สุวิมล   ว่องวาณิช 2558) 

สืบเน่ืองจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดข้อ้มูลทีระบุสภาพปัญหา

และความต้องการต่างๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีความส าคัญต่อขั้นตอนการพัฒนา แผนงาน กิจกรรม 

โครงการ และบุคลากร แต่เดิมกระบวนการประเมินเกิดข้ึนหลงัการด าเนินการเสร็จส้ิน แต่ใน
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ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการประเมินให้ความส าคัญกับการประเมินความต้องการก่อนการ

ด าเนินการดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะช่วยปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ดงันั้นบทบาทของการประเมินจึงมีทั้งการประเมินผลสรุปและการประเมินความกา้วหนา้ก่อให้เกิด

เป้าหมายท่ีชดัเจนและตรงทิศทางมากข้ึน การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นช่วยในการส ารวจ

ปัญหาหรือความตอ้งการของหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งก่อน ท าให้โครงการ หรือองค์กรได้รับ

ความเช่ือถือและมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน  

ดว้ยความส าคญัของการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีประโยชน์อยา่งมากในการท า

ให้การวางแผนมีทิศทาง เป็นไปได ้และมีโอกาสเกิดสัมฤทธ์ิผลตามท่ีมุ่งหวงั เป็นขอ้มูลท่ีใช้เป็น

หลักเทียบความส าเร็จของการด าเนินงาน ท าให้สามารถวางแผนการปฏิบติัภายใต้ทางเลือกท่ี

เหมาะสม การประเมินความตอ้งการจ าเป็นท าใหบ้างองคก์ร สถาบนั ก าหนดใหต้อ้งน าเสนอผลการ

ประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการน าเสนอของบประมาณส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม โครงการ   ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคจ์ะศึกษาเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ

เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทกัษะความช านาญในการปฏิบติั ทกัษะการคิดขั้นสูง 

รวมทั้งการพฒันาทกัษะการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ การมีทกัษะทาง

สังคม ความสร้างสรรค์และนวตักรรม และนกัเรียนเป็นผูมี้ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาชาติ 

พร้อมท่ีจะเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต  และตอบสนองต่อคุณลักษณะของการเป็นพลโลกและ

คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองอาเซียน นอกจากนั้นเน่ืองจากงานวิจยัท่ีผ่านมายงัไม่มีการศึกษาความ

ตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงศึกษาในเร่ืองดงักล่าว 

ค าถามการวจัิย 
1. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ 

ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 9 ทกัษะอยูใ่นระดบัใด 

2. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้น 
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แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม  ท่ีมีความแตกต่างกนัมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

ศตวรรษท่ี 21 แต่ละดา้นแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

3. แนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จากผูบ้ริหารสถานศึกษามีแนวทางอะไรบา้ง 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบัชั้น 

แผนการเรียน  เกรดเฉล่ียสะสม ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 เพื่อใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนด ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขต

ของการวจิยัไวด้งัน้ี 

1.1 ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี 

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 67 โรงเรียน จ านวน 56,124 คน   

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี 



 8 
 

 

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  านวน 398 คน ซ่ึงไดจ้ากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน

(Multi Stage Random Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ 

Taro Yamane  

2. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview ) ไดแ้ก่ผูบ้ริหารของ 

สถานศึกษา ผู ้อ  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 15 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเกิดจากการสังเคราะห์ กรอบทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

คนทุกคนตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวติ คือ 3R x 7C  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าววา่ “น าความรู้สู่การ

คิดและการปฏิบัติ” กล่าวคือ ผูเ้รียนนอกจากจะมีความรู้แล้วยงัต้องมีความเข้าใจ ปฏิบติัเป็น 

(Literacy) และมีทกัษะ (Skills) ดงันั้นทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน (21th Century Skills) 

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย = E(4R+7C) (พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยินดีสุข 2558) 

(พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2558 : 1-3)  ท่ีสอดรับกบั “แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพฒันาคนตลอดช่วง

ชีวติ (พ.ศ.2557-2561) (ส านกันโยบายและแผนการศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557 

: 1-12 ) จึงประกอบไปดว้ย 9 ทกัษะ ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท 

คือ ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาดา้น เพศ 

ระดบัชั้น  แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ตวัแปรตามท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 มี  9 ทกัษะ ดงัน้ี 

1. ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ  
2. ทกัษะการสร้างสรรค ์ 
3. ทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะเรียน 
4. ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
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5. ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม  
6. ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  
7. ทกัษะการท างานร่วมกนั  
8. ทกัษะการส่ือสาร 
9.         ความเขา้ใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจ

และปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทักษะศตวรรษที่ 21  หมายถึง ทกัษะ ความสามารถของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายท่ีจ าตอ้งพฒันาเพื่อให้มีความพร้อมต่อการทา้ทายในการท างาน และการด าเนินชีวิตอนาคต 

คือ ดา้นวิธีในการคิด ( Ways of Thinking ) ประกอบดว้ย ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ทกัษะ

การสร้างสรรค ์ทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะเรียน  ดา้นการด าเนินชีวิตในโลก ( Living in the World ) 

ประกอบด้วย ทกัษะการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทกัษะความตระหนักเก่ียวกับ

วฒันธรรม ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  ดา้นวิธีในการท างาน ( Ways of Working ) 

ประกอบดว้ย ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการส่ือสาร และ ดา้นเคร่ืองมือเพื่อการท างาน ( Tools 

for Working ) ประกอบดว้ย ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจและปฏิบติัได้

ในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ทกัษะการสร้างสรรค์  หมายถึง  ความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้ แกปั้ญหา และผลิต

งานเชิงสร้างสรรค ์ ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน พฒันาแนวคิดใหม่อยูเ่สมอ เปิดรับมุมมอง

ท่ีแตกต่าง สร้างส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ สร้างผลผลิตท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติ 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  ความสามารถอย่างช านาญในการคิดท่ีจะท า

หรือไม่ท า เช่ือหรือไม่เช่ือในเหตุการณ์ของกิจกรรมชีวิตประจ าวนั และชีวิตการท างาน รู้จกัใช้

เหตุผลในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ ตดัสินใจโดยใช้ทางเลือกท่ีหลากหลาย มองเห็นความ

เช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือตอบค าถาม 

ทักษะการท างานร่วมกัน หมายถึง  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบ

ร่วมมือร่วมใจ แบบรวมพลงัท าให้งานส าเร็จ และผูท้  ามีความสุข เสริมสร้างความเป็นผูน้ า รู้จกั
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บทบาทผูน้ า บทบาทสมาชิก และกระบวนการกลุ่ม ปรับตวัไดดี้ และตั้งใจท่ีจะให้ความร่วมมือใน

การท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ทักษะการส่ือสาร หมายถึง  ความสามารถในการอ่าน ฟัง เขียน พูด คืออ่านอยา่งเขา้ใจ ฟัง

อยา่งเขา้ใจ เขียนอยา่งมีคุณภาพ พดูอยา่งส่ือสารไดต้รงและง่ายต่อความเขา้ใจ ใช ้ICT และจิตวิทยา

เพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   หมายถึง  ความ

เช่ียวชาญในการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความรู้ ตลอดจนใชเ้พื่อการออกแบบและ

ผลิตผลงานในเชิงนวตักรรม 

ทกัษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต  หมายถึง  ความสามารถ / ความเช่ียวชาญในอาชีพท่ีตน

สนใจและถนดั น าไปสู่ความเช่ียวชาญในการใชชี้วติอยา่งมีคุณภาพ 

ทกัษะการใช้ชีวติในนวตักรรมข้ามชาติ หมายถึง  ความสามารถในการใชชี้วิตอยา่งเป็นสุข

ท่ีจะอยูร่่วมกนั รู้เรา รู้เขา ในวถีิชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งประเพณี และวฒันธรรม

ของต่างชาติ ทั้งประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก คือ มีทกัษะทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน (Local) ชาติ 

(Nation) อาเซียน (ASEAN) และระดบัโลก (Global) 

ทักษะการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  หมายถึง  การแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน วางแผนงานอยา่งมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

คุณภาพของงานภายในเวลาท่ีเหมาะสม ตรงต่อเวลา ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 

พฒันาตนเองเพื่อยกระดบัความรู้ความช านาญ ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได ้

ทักษะความเป็นพลเมือง  หมายถึง  การรู้จกัท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหน่ึง

ของสังคมท่ีจะช่วยกันท าให้บ้านเมืองสงบสุขและเข้มแข็ง  มี จิตส านึกในการรักษาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 การประเมินความต้องการจ าเป็น  หมายถึง กระบวนการเพื่อก าหนดความต่างระหว่าง

สภาพท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน โดยระบุส่ิงท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนวา่มีลกัษณะเช่นใด และประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงวา่ควรพฒันา ส่งเสริมอะไรบา้ง  

 สภาพความคาดหวัง  หมายถึง  ส่ิงท่ีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความตอ้งการและคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ทั้ง 9 ทกัษะ ไดแ้ก่  ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ทกัษะการสร้างสรรค ์ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะ

การมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม ทกัษะความ

เป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการส่ือสาร และ ความเขา้ใจและ

ปฏิบติัได้ในเร่ืองสารสนเทศ  ความเข้าใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพื่อพฒันาศกัยภาพ สมรรถนะ ความสามารถของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 

 สภาพความเป็นจริง  หมายถึง  สภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและเป็นอยู่จริงในปัจจุบนั

เก่ียวกบัทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั้ง  9 ทกัษะ ไดแ้ก่  ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ทกัษะการสร้างสรรค ์

ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบั

วฒันธรรม ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการส่ือสาร 

และ ความเขา้ใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4, 5, และ 6  ปีการศึกษา 2559  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาของรัฐท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1. ท าใหท้ราบระดบัความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ในสภาพ 
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ความเป็นจริง และสภาพท่ีคาดหวงัของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. ใชใ้นการก าหนดแนวทางจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ใหแ้ก่นกัเรียนระดบั 

มธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ให้ตอบสนองต่อคุณลกัษณะของ

พลเมืองอาเซียนและ พลเมืองโลก 

3. ด าเนินการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของนกัเรียน ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะตรงตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. นกัเรียนไดมี้การพฒันาใหมี้ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ท าใหเ้กิดการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาสาระส าคญัต่างๆ

คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 

21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดเน้ือหาสาระ และน าเสนอรายละเอียดตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.1 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะศตวรรษท่ี 21 

1.2 คุณลกัษณะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

1.3 การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessments) 

2.1 นิยามและความหมายของความตอ้งการจ าเป็น 

2.2 ประโยชน์ของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะศตวรรษที ่21 
ศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุแห่งการพฒันาต่อยอดคิดคน้ผลิตภณัฑ์ข้ึน ใชอ้ านวยความสะดวกใน

การพฒันาคุณภาพในการด ารงชีวิต หากเหลือก็คิดกลยุทธ์การโฆษณาและจดัจ าหน่ายกบักลุ่มท่ีมี

บริบทเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั มิฉะนั้นคน หรือกลุ่มบุคคล ประชาชนในชาติจะกลายเป็นผูซ้ื้อและ

ผูบ้ริโภค เสียดุลทางเศรษฐกิจ และท่ีส าคญัคือถูกจูงทางความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไม่เป็น 

ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนรู้ จึงตอ้งเปล่ียนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตาม

กระบวนการของ Five Steps ประกอบดว้ย การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to 

Question) การสืบคน้และรวบรวมความรู้ (Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลง

มือปฏิบติั (learn to Construct) การสรุปผลการเรียนรู้และน าเสนอ (Learn to Communicate) การ

เผยแพร่และใชป้ระโยชน์ในสังคม (Learn to Service) 

วิจารณ์ พานิช : 16-21 (วิจารณ์    พานิช 2556)ไดก้ล่าวถึงทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชามีความส าคญั แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุค

ศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการ

คน้ควา้เองของนกัเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนแต่ละคน

สามารถประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลกั (Core Subjects) 

ประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ี

พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวติัศาสตร์ โดยวิชาแกนหลกัน้ีจะน ามาสู่

การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) หรือหวัขอ้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาแกน

หลกั และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวชิาแกนหลกั ดงัน้ี 

1. ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลก

การท างานท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิด

อยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา และการส่ือสารและการร่วมมือ 

2. ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารผา่นทางส่ือและเทคโนโลยมีากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะการคิด
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อยา่งมีวิจารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้น

สารสนเทศความรู้เก่ียวกบัส่ือและความรู้ดา้นเทคโนโลย ี

3. ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบ

ความส าเร็จนกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความยืดหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต 

(Productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้(Accountability) และ ภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ 

(Responsibility) 

ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 

ประกอบดว้ย 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได)้  และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 

ส่วน 7C ประกอบดว้ย Critical thinking & problem solving  (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

และทกัษะในการแกปั้ญหา) Creativity & innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 

Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  

Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า)  

Communications, information & media literacy  (ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนั

ส่ือ)  Computing & ICT literacy  (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร)  Career & learning skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 

คุณลกัษณะของนักเรียนในศตวรรษที ่21  
(พรทิพย ์ ศิริภทัราชยั 2556) ศึกษาเร่ือง STEM Education กบัการพฒันาทกัษะในศตวรรษ

ท่ี 21 กล่าววา่ ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเร่ิมตน้มาจาก การประชุมร่วมกนัของนกัวิชาการ
หลากหลายสาขาใน สหรัฐอเมริกามาประชุมร่วมกนั โดยรัฐบาลตอ้งการพฒันา คุณภาพประชากร
ประเทศเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของ ประเทศกบันานาชาติและตอ้งการให้ประชากรนั้นมี
คุณภาพ และศกัยภาพในสังคม สามารถด ารงชีวติอยูใ่นโลกท่ีมีการ เปล่ียนแปลงต่างๆ อยา่งรวดเร็ว 
ทั้งน้ีองคป์ระกอบในดา้น ต่างๆ ท่ี ควรเกิดข้ึนในผูเ้รียนจากการจดัการศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 (21st 
Century Student Outcomes) ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ (The Partnership for 21st 
Century Skills, 2009) ดงัต่อไปน้ี 
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1. ความรู้ในวชิาหลกัและเน้ือหาประเด็นท่ีส าคญั ส าหรับศตวรรษท่ี 21 (Core Subjects and 
21st Century Themes) ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ การอ่าน ศิลปะในการใชภ้าษา ภาษาต่างประเทศ 
คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง และการ 
ปกครอง ซ่ึงควรครอบคลุมเน้ือหาในสาขาใหม่ๆท่ีมีความส าคญัต่อการท างานและชุมชน แต่
สถาบนัการศึกษาไม่ไดใ้ห้ความส าคญั ไดแ้ก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการ เงิน 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ ความรู้พื้น ฐานดา้นพลเมือง และความตระหนกัใน
สุขภาพและสวสัดิภาพ  

2.  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแ้ก่  

       2.1  ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) ซ่ึงครอบคลุม
ไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค ์การท างานอยา่สร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น และการน าความคิด นั้นไปใช้
อยา่งสร้างสรรค ์
           2.2 การคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
หมายความรวมถึงการ คิดอยา่งมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตดัสินใจและการ คิดแกปั้ญหา  

           2.3  การส่ือสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซ่ึงเนน้การ
ส่ือสารโดยใช้ส่ือรูปแบบต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพชัดเจน และการท างานร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.  ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 น้ีนบัไดว้า่มีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมากดงันั้นผูเ้รียนจึงควรมีทกัษะ
ดงัต่อไปน้ี คือ    

        3.1  การรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information Literacy)  

        3.2  การรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy)  

        3.3  การรู้เท่าทนัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information, Communications &  

Technology  Literacy) 

4.  ทกัษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและในการท างาน
นั้นไม่เพียงตอ้งการ คนท่ีมีความรู้ ความสามารถในเน้ือหาความรู้ หรือทกัษะการ คิดเท่านั้น หากแต่
ยงัตอ้งการผูท่ี้สามารถท างานในบริบทท่ีมี ความซบัซอ้นมากข้ึนอีกดว้ย ทกัษะท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่  
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        4.1  ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and Adaptability)  

        4.2  ความคิดริเร่ิมและการช้ีน าตนเอง (Initiative and Self Direction)  

        4.3  ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-cultural 
Skills)  

        4.4  การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผดิ(Productivity and Accountability)  

        4.5  ความเป็นผูน้ าและความรับผดิชอบ  (Leadership and Responsibility) 

พูนภทัรา พูลผล (พูนภทัรา  พูลผล 2556) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของผูเ้รียนส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อร่วมยกระดบัความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทกัษะท่ีดี

ข้ึน อาชีพการงานท่ีดีข้ึน สังคมท่ีดีข้ึนและโอกาสการด ารงชีวิตท่ีดีข้ึนไวว้า่ ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

ควรจะ 

1. มีคุณธรรมก ากบัใจ เป็นคนดีมีน ้าใจ เอ้ือเฟ่ือเผือ่แผ ่
2. เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามท่ีจะแสวงหา ความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้

ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้
3. สามารถใชภ้าษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 2 ภาษาไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ 
4. มีพื้นฐานและทกัษะการค านวณท่ีดี และมีความช านาญใน การใช้คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. สามารถเล่นดนตรีและกีฬาเป็นอยา่งนอ้ย 1 ชนิด 
6. สามารถจดัการใจและมีวธีิคิดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
7. พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวธีิแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง เหมาะสม 

ในขณะเดียวกนัความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ -ภาษาองักฤษ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นกลุ่มภาษา

ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นตวัผลกัดนั

ให้บริบทการพฒันานกัเรียนไทยให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพผู ้ สามารถสร้างและประมวลความรู้

ผา่นทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (Self Learning Skill) การสร้างแรงบนัดาลใจดว้ยตนเอง (Self 

Motivation) และ การก ากบัตนเอง (Self Regulation) ไดด้ าเนินไปอยา่งเร่งรีบ 
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 สมเกียรติ อ่อนวมิล (ออนไลน์ : 2556) กล่าวถึงคุณสมบติัของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไวว้า่ 
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 คือการท าให้เด็กนกัเรียนมีขีดความสามารถทางวิชาความรู้ พร้อมท่ีจะ
แข่งขนัได ้ในสถานการณ์ระดบัโลก  เป็นการท าให้เกิดพลเมืองดี อยูร่่วมกนัในชุมชน ในประเทศ 
และในโลก ให้พลเมืองทุกคนเป็นคนมีประสิทธิภาพ ท างานไดผ้ลดีในสถานท่ีท างาน หมายความ
วา่การศึกษาจะตอ้งน าเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาใช ้ท าใหน้กัเรียนมีความพร้อมสรรพในการเรียนรู้ทาง
วิชาการในหลกัสูตรใหม่ต่างๆ สร้างสมสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้นกัเรียนสร้างนวตักรรมและริเร่ิม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 

นอกจากนั้น สมเกียรติ อ่อนวิมล (ออนไลน์ : 2556) กล่าวถึง ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ

ความสามารถพิเศษท่ีเด็กๆ จ าตอ้งพฒันาเพื่อให้มีความพร้อมต่อการทา้ทายในการท างาน และการ

ด าเนินชีวิตอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้โดยกลุ่ม “Partnership for 21st Century 

Skills Framework”  กลุ่มพนัธมิตรแห่งกรอบโครงสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 

Century  Skills 2006) ทกัษะท่ีวา่น้ีจดัเขา้เป็นสามกลุ่มหลกั  

1. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  ซ่ึงรวมถึงความริเร่ิมสร้างสรรค ์  การคิดแบบวิเคราะห์  
การส่ือสาร  การท างานร่วมกนั  

2. ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  ซ่ึงเก่ียวดว้ยกบัการใช ้การ
จดัการ การประเมินขอ้มูลข่าวสารจากระบบ เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital) 

3. ทกัษะชีวติและอาชีพการงาน  ซ่ึงรวมถึงการรู้จกัยดืหยุน่และปรับตวั  การก าหนดทิศทาง
ของตนเอง  การท างานกลุ่ม หรือท างานเป็นทีม  เขา้ซ้ึงถึงเร่ืองความแตกต่างหลากหลาย  ความรู้
รับผดิชอบ  และ การเป็นผูน้ า  

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยงัยงัคงมุ่งเน้นเร่ืองความรู้ในวิชาแกนหลกัทั้งหลายท่ีเห็นว่า

ส าคญัจ าเป็น แต่ก็ตอ้งใหมี้การผสมผสานบูรณาการทกัษะทั้งสามหมวดน้ีเขา้ไปในวชิาต่างๆท่ีเรียน 

ภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อา้งถึงใน (วรพจน์   วงศ์กิจรุ่งเรือง 2558) ไดน้ าเสนอ

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 

1. วิชาแกน (core subject) กฎหมายการศึกษาถว้นหน้า ค.ศ.2001 ของสหรัฐอเมริกาได้
ก าหนดวิชาแกนไวด้งัน้ี คือ ภาษาองักฤษ การอ่าน ศิลปะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ หนา้ท่ีพลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
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2. เน้ือหาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เน้ือหาในสาขาใหม่ๆท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในท่ีท างาน
และชุน แต่ไม่ได้เน้นในโรงเรียน ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ ความรู้พื้นฐานดา้นพลเมือง และความตระหนกัในสุขภาพและ
สวสัดิภาพ 

3. ทกัษะการเรียนรู้และการคิด นอกจากเรียนรู้เน้ือหาทางวิชาการแลว้นกัเรียนจ าเป็นตอ้ง
รู้จกัเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รู้จกัใช้ส่ิงท่ีเรียนมาอย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ ทกัษะ
การเรียนรู้และการคิดประกอบดว้ย การคิดเชิงวิพากษ์และทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการส่ือสาร 
ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละผลิตนวตักรรม ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการเรียนรู้ตามบริบท และ
ทกัษะพื้นฐานทางดา้นขอ้มูลและส่ือ 

4. ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ไอซีที) คือความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในบริบทของการเรียนรู้วิชาแกน 
นกัเรียนตอ้งใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่อเรียนรู้เน้ือหาและทกัษะ จะได้รู้จกัวิธีการเรียนรู้เชิงวิพากษ ์
การแกไ้ขปัญหา การใชข้อ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร การผลิตนวตักรรม และการร่วมมือท างาน 

5. ทกัษะชีวิต ครูท่ีดียอ่มรู้จกัสอดแทรกทกัษะชีวิตในบทเรียน ความทา้ทายในปัจจุบนัคือ
การผสมผสานทกัษะท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีในโรงเรียนอยา่งจงใจ แยบคาย และรอบดา้น ทกัษะชีวิตไดแ้ก่ 
ความเป็นผูน้ า ความมีจริยธรรม การรู้จกัรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตวั การรู้จกัเพิ่มพูน
ประสิทธิผลของตนเอง ความรับผดิชอบต่อตนเอง ทกัษะในการเขา้ถึงคน ความสามารถในการชีน า
ตนเอง และความรับผดิชอบต่อสังคม 

6. การประเมินในศตวรรษท่ี 21 การประเมินตอ้งวดัผลลพัธ์ส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ วิชา
แกน เน้ือหาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการเรียนรู้และการคิด ความรู้พื้นฐานไอซีที และทกัษะชีวิต 
การประเมินในศตวรรษท่ี 21 ควรท าควบคู่ไปกบัวิชาแกน เพราะการประเมินท่ีแยกขาดกนัจะบัน่
ทอนเป้าหมายในการหลอมรวมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้กบัวิชาแกน เทคโนโลยีสมยัใหม่จะ
ช่วยให้การประเมินมีประสิทธิผล มีความย ัง่ยืน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การประเมินต้อง
ผสมผสานให้สมดุลระหว่างแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคุณภาพ กบัการประเมินในชั้นเรียนอยา่งมี
ประสิทธิผล จึงจะเกิดเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัส าหรับครูและนักเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จ 

ห้องวิจยัการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ (NCREL) และกลุ่มเมทิรี (Metiri Group) ได้

เสนอกรอบแนวคิดส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เม่ือปี 2003 ก่อนหนา้ขอ้เสนอของภาคีฯไวด้งัน้ี 



 20 
 

 

1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทลั ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานเชิงทศันาการและขอ้มูล ความรู้พื้นฐานทางพหุวฒันธรรมและจิตส านึก
ต่อโลก 

2. การคิดเชิงประดิษฐ์ ความสามารถในการปรับตวั การจดัการความซับซ้อน และ
ความสามารถในการช้ีน าตนเอง ความอยากรู้ ความสร้างสรรค ์และความกลา้เส่ียง การคิดระดบัสูง
และการใชเ้หตุผลท่ีดี 

3. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล การท างานเป็นทีม ความร่วมมือและทักษะด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมือง การส่ือสารแบบโตต้อบ 

4. การเพิ่มผลิตผลระดบัสูง การจดัล ากบัความส าคญั การวางแผนและการจดัการเพื่อมุ่ง
ผลลพัธ์ การใชเ้คร่ืองมือจริงอย่างมีประสิทธิผล ความสามารถในการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสม 

กรอบแนวคิด enGauge (North Central Regional Education Laboratory & the Metiri 

Group 2003) ไดเ้พิ่ม ความรู้พื้นฐานเชิงทศันาการ ลงไปวา่เก่ียวขอ้งกบัความรู้พื้นฐานทางขอ้มูล

ข่าวสาร และรวมความอยากรู้ ความกล้าเส่ียง และการจดัการความซับซ้อนเขา้ไวใ้นทกัษะหลกั 

กรอบแนวคิดน้ีเนน้ การจดัการล าดบัความส าคญั วางแผน และการจดัการเอมุ่งผลลพัธ์ และเห็นวา่ 

ความรู้พื้นฐานทางพหุวฒันธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจนอีกอย่างหน่ึง หากไม่นับกลุ่ม การ

ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล กรอบแนวคิด enGauge เนน้เร่ืองความคาบเก่ียวของเน้ือหากบัหลกัสูตร

ในศตวรรษท่ี 20 นอ้ยกวา่กรอบแนวคิดของภาคีฯ แต่เนน้ทกัษะและความรู้ตามบริบทมากกวา่  

ปี 2005 องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา(OECD) (เบลลนักา 2556)ได้

เสนอแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นความสามารถ 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมืออย่างมีปฏิสัมพนัธ์ รู้จกัใช้ภาษา สัญลกัษณ์ และ
ขอ้ความอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ ใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีปฏิสัมพนัธ์ 

2. ความสามารถด้านปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มท่ีหลากหลาย มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ให้ความ
ร่วมมือและท างานเป็นทีม จดัการและแกไ้ขความขดัแยง้ 

3. ความสามารถดา้นการปฏิบติัโดยอิสระ ค านึงถึงภาพรวม วางแผนชีวิตและด าเนินตาม
โครงการท่ีวางไว ้ปกป้องและยนืยนัสิทธิ ประโยชน์ ขอ้จ ากดั และความตอ้งการ 
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จากประเภทความสามารถด้านต่างๆท่ี OECD เสนอนั้นจะให้ความส าคัญกับ “การใช้ภาษา 

สัญลกัษณ์ และขอ้ความ” และ “การจดัการและแก้ไขความขดัแยง้” ความสามารถเก่ียวกบั “การ

ปฏิบติัโดยอิสระ” ถูกจดัใหเ้ป็นประเภทหลกัในกรอบความคิดน้ี โดยไดร้วม “แผนชีวิต” และ “การ

ป้องป้องและยืนยนัสิทธิ ผลประโยชน์ ขอ้จ ากดั และความตอ้งการ” ไวด้้วย เม่ือเปรียบเทียบกบั

กรอบความคิดของภาคีฯ พบว่า กรอบความคิด OECD เน้นทกัษะตามบริบทมากกว่า และเน้น

ทกัษะทางอารมณ์และจิตวทิยามากกวา่กรอบความคิดอ่ืนๆ 

ในปี 2007 สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (ISTE) (เบลลนักา 2556)ได้ทบทวน

มาตรฐานเทคโนโลยีในหลักสูตรส าหรับนักเรียน ซ่ึงมีบางส่วนเน้นทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ดงัรายละเอียด 

1. ความสร้างสรรค์และนวตักรรม นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์ ผลิต
ความรู้ และพฒันานวตักรรมท่ีเป็นผลิตผลและกระบวนการโดยใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการ 

1.1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือกระบวนการใหม่ 
1.2 สร้างงานท่ีเป็นตน้แบบเพื่อส่ือถึงตวัตนหรือกลุ่ม 
1.3 ใชโ้มเดลและการจ าลองเพื่อส ารวจระบบและปัญหาท่ีซบัซอ้น 
1.4 หาแนวโนม้และคาดการณ์ความเป็นไปได ้

2. การส่ือสารและการท างานร่วมกนั นกัเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัและ 
สภาพแวดลอ้มทางดิจิดลัเพื่อส่ือสารและท างานร่วมกนั รวมทั้งเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ทางไกล
ส าหรับตนเองและผูอ่ื้นดว้ยการ 

2.1 มีปฏิสัมพนัธ์ ใหค้วามร่วมมือ และเผยแพร่งานร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และ 
บุคคลอ่ืนๆ โดยใชส่ื้อดิจิทลัและสภาพแวดลอ้มทางดิจิทลัต่างๆ 

2.2 ส่ือสารขอ้มูลและความคิดไปสู่ผูรั้บจ านวนมากอยา่งมีประสิทธิผลโดยใชส่ื้อ 
หลากหลายรูปแบบ 

2.3 พฒันาความเขา้ใจทางวฒันธรรมและจิตส านึกต่อโลกดว้ยการคลุกคลีกบั 
ผูเ้รียนจากวฒันธรรมอ่ืน 

2.4 ช่วยเหลือสมาชิกในโครงการใหผ้ลิตผลงานท่ีเป็นตน้แบบและช่วยแกไ้ขปัญหา 
3. ความเช่ียวชาญในการคน้ควา้หาขอ้มูล นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเพื่อรวบรวม  

ประเมิน และใชข้อ้มูลดว้ยการ 
3.1 วางแผนยทุธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบคน้ 
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3.2 คน้หา จดัระเบียบ วเิคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรม จาก  
แหล่งขอ้มูลและส่ือต่างๆ 

3.3 ประเมินและคดัเลือกแหล่งขอ้มูลและเคร่ืองมือดิจิทลัตามความเหมาะสมกบั 
ภารกิจนั้นๆ 

      3.4 ประมวลขอ้มูลและรายงานผล 
4. การคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ นกัเรียนสามารถแสดงทกัษะการคิด

เชิงวิพากษ์เพื่อวางแผนและวิจัย บริหารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้
เคร่ืองมือดิจิทลัและแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม ดว้ยการ 

4.1 ก าหนดและนิยามปัญหาท่ีแทจ้ริง และค าถามส าคญัเพื่อคน้ควา้ 
4.2 วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหาค าตอบ หรือ ท าโครงการใหลุ้ล่วง 
4.3 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบ และ/หรือ ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูล 
4.4 ใชก้ระบวนการต่างๆ และแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อส ารวจทางเลือกอ่ืน 

5. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล นักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจประเด็นทางสังคม 
วฒันธรรม และความเป็นมนุษย ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี และปฏิบติัตนอย่างมีจริยธรรมตาม
ครรลองของกฎหมาย ดว้ยการ 

      5.1 สนบัสนุนและฝึกใชข้อ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั ถูกกฎหมาย และ 
รับผดิชอบ 

      5.2 แสดงทศันคติเชิงบวกต่อการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้  
และการเพิ่มผลผลิต 

5.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองรู้จกัรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5.4 แสดงความเป็นผูน้ าในฐานะพลเมืองดิจิทลั 

6. การใชเ้ทคโนโลยแีละแนวคิด นกัเรียนสามารถแสดงให้เห็นวา่เขา้ใจแนวคิด ระบบ และ
การท างานของเทคโนโลย ีดว้ยการ 

6.1 เขา้ใจและใชร้ะบบเทคโนโลยไีด ้
6.2 เลือกและใชโ้ปรแกรมประยกุตอ์ยา่งมีประสิทธิผล 
6.3 แกไ้ขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยกุตไ์ด ้
6.4 รู้จกัใชค้วามรู้ท่ีมีในปัจจุบนัเพื่อเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยใีหม่ๆ 

จากกรอบแนวคิดมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติส าหรับนกัเรียนของ ISTE 

นั้นจะเนน้เร่ือง การสร้างงานท่ีเป็นตน้แบบเพื่อส่ือถึงตวัตนหรือกลุ่ม การใช้โมเดลและการจ าลอง

เพื่อส ารวจระบบและปัญหาท่ีซบัซอ้น และการหาแนวโนม้และคาดการณ์ความเป็นไปได ้ยงัรวมถึง 
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การก าหนดและนิยามปัญหาท่ีแทจ้ริง และค าถามส าคญัเพื่อคน้ควา้ และการใช้กระบวนการต่างๆ 

และแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อส ารวจทางเลือกอ่ืนๆ กรอบแนวคิดน้ีจะให้ความส าคญักบัการใช้

ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี อยา่งปลอดภยัและถูกกฎหมาย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดิจิทลั  ส่วน

ท่ีวา่ดว้ย การแกไ้ขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกตไ์ด ้และการรู้จกัใชค้วามรู้ท่ีมีอยูปั่จจุบนั

เพื่อเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยใีหม่ๆ ก็ถือเป็นทกัษะหลกัในกรอบความคิด ISTE (เบลลนักา, เจมส์ และ

แบรนด,์ รอน, 2556 :128-129) 

ในปี 2007 นอกจากกรอบความคิด ISTE ยงัมีศูนยบ์ริการทดสอบทางการศึกษา (ETS) ได้

เสนอกรอบความคิดส าหรับความรู้พื้นฐานทางดิจิทลัและไอซีทีไวเ้ช่นกนั ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการรู้คิด เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นท่ี
โรงเรียน บา้น และท่ีท างาน ความสามารถน้ีไดแ้ก่ การอ่านออกเขียนได ้การค านวณขั้นพื้นฐาน การ
แกไ้ขปัญหา และความรู้พื้นฐานทางมิติสัมพนัธ์/ทศันาการ 

2. ความสามารถทางเทคนิค เป็นองคป์ระกอบของความรู้พื้นฐานทางดิจิทลั ความสามารถ
น้ีได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม เครือข่าย และองค์ประกอบของ
เทคโนโลยดิีจิทลั 

3. ความสามารถดา้นไอซีที เป็นการหลอมรวมและการประยุกต์ใช้ทั้งทกัษะในการรู้คิด
และทักษะทางเทคนิค ซ่ึงถูกมองว่าเป็นใบเบิกทางกล่าวคือ ความสามารถน้ีท าให้คนเราใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มท่ี และอาจถึงกบัท าให้เกิดนวตักรรม การเปล่ียนแปลงใน
ระดบับุคคล และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ซ่ึงกรอบความคิดน้ีแจกแจงความเช่ียวชาญในความรู้พื้นฐานดา้นไอซีทีเป็น 5 ระดบั คือ 

1. เขา้ถึง  เช่น การรู้จกัเลือกเปิดอีเมลท่ีสมควรอ่านในกล่องจดหมาย 
2. จดัการ เช่น ระบุและจดัระเบียบขอ้มูลในกล่องจดหมาย 
3. บูรณาการ เช่น สรุปประโยชน์ของหลกัสูตรอบรมท่ีจดัข้ึน 
4. ประเมิน เช่น ตดัสินใจไดว้า่ควรจดัหลกัสูตรใดต่อโดยอาศยัขอ้มูลจากปีก่อน 
5. สร้างสรรค ์เช่น เขียนอีเมลเสนอขอ้เสนอแนะ 

กรอบความคิดส าหรับความรู้พื้นฐานทางดิจิทลัและไอซีทีของ ETS ไดเ้พิ่ม ความสามารถ

ทางเทคนิค ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม เครือข่าย และองค์ประกอบของ

เทคโนโลยีดิจิทลั เขา้มา จากกรอบแนวคิดดา้นไอซีทีของ ISTE และ ETS ต่างเสนอแนะว่า ส่ิงท่ี
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แยกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ออกจากทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 20 คือ การท่ีคน เคร่ืองมือ โปรแกรม

ประยุกต ์ส่ือ หรือสภาพแวดลอ้ม เม่ือน ามาท างานร่วมกนัสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไม่เคยท าไดม้า

ก่อน 

กรอบความคิดของทักษะศตวรรษท่ี 21 (แอมโบรส  ซูซาน เอ 2556) ท่ีกล่าวมานั้น

โดยทัว่ไปมีความสอดคล้องกนั แต่กรอบแนวคิดทางเลือกอ่ืนได้เพิ่มเติมหรือเน้นย  ้าทกัษะบาง

ประเภทท่ีอยู่นอกเหนือจากกรองความคิดของภาคีฯ โดยส่ิงท่ีเพิ่มเติมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

อย่างแรกคือ กลุ่มอ่ืนๆ ช้ีให้เห็นวา่ทกัษะย่อยในกรอบความคิดของภาคีฯ นั้นมีความส าคญัไม่แพ้

กนั เช่น การแกไ้ขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต ์ท่ี ISTE เสนอนั้นสามารถจดัอยูใ่นกลุ่ม

ความรู้พื้นฐานไอซีทีภายในกรอบความคิดของภาคีฯ ซ่ึงก็ตอ้งใชท้กัษะพื้นฐานท่ีเป็น ความสามารถ

ทางเทคนิค ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม เครือข่าย และองค์ประกอบของ

เทคโนโลยดิีจิทลั ท่ีสนบัสนุนโดย ETS ประการท่ีสอง คือ กลุ่มอ่ืนๆเนน้ประเด็นท่ีตนรู้สึกวา่ไม่ได้

รับความส าคญัเพียงพอในกรอบความคิดของภาคีฯ เช่น กรอบความคิดของ OECD เน้นการท่ี 

นกัเรียนลงมือปฏิบติัโดยอิสระ ในท านองเดียวกนักรอบความคิดของ Metiri ก็เนน้ ความกลา้เส่ียง 

ของนกัเรียน  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดย

ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้

ในการด ารงชีวติในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอา้งถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันา

มาจากเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st 

Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือย่อวา่ เครือข่าย P21  ซ่ึงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดเพื่อการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความ

รู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนทั้งดา้นการท างานและการด าเนินชีวติ 

ในศตวรรษแห่งการเรียนรู้ท่ี 21 การศึกษาในสังคมแห่งอนาคตต้องมีการพฒันาทกัษะ

กระบวนการเพื่อการด าเนินชีวิตให้เท่าทนักบักระแสของโลกท่ีมีการพฒันาอยา่งกาวกระโดด หรือ
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ท่ีเรียกกนัวา่กระแสโลกาภิวตัน์(อมรวชิช์ นาครทรรพ 2558) โลกภายใตก้ารเปล่ียนท่ีรวดเร็วน้ีท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆด้านทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ขั้วอ านาจการต่อรอง 

รวมทั้งการศึกษา เม่ือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องมีการอยู่ร่วมกนั การติดต่อส่ือสาร การพฒันา

ตวัเองอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการแย่งชิงพื้นท่ีของการประกอบอาชีพ ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ี

เช่ือมโยงหรือเป็นกลไกให้น าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นกระบวนการทางการศึกษา 

ยงัสร้างทกัษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัมนุษย ์การศึกษานั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนเฉพาะในห้องเรียน 

แต่มนุษย์สามารถแสวงหาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะองค์ความรู้นั้นเกิดข้ึนได้เม่ือมนุษย์รู้จกั

กระบวนการทางการคิด การน าไปใช้ ดงัในอดีตท่ีผ่านมา นักคิด นกัประดิษฐ์หลายท่านก็คน้พบ

ทฤษฎีจากนอกห้องเรียนเป็นจ านวนไม่นอ้ย อาทิ อลัเบิร์ต ไอสไตล์  การเตรียมความพร้อมในการ

ท างานในอนาคตนั้นควรเร่ิมตน้จากการศึกษาท่ีดีมีมาตรฐาน แต่นัน่ก็มิใชเ้พียงส่ิงเดียวท่ีจะประสบ

ความส าเร็จได ้ หากจ าเป็นตอ้งมีจริยธรรมมาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัดว้ย  ในสมยัอดีตการ

ประสบความส าเร็จในการเรียนนั้นเน้นท่ีการวดัผลจากการสอบประเมิน ดงันั้นวิธีการศึกษาใน

ระดบัมธัยมในยุคนั้นจึงเน้นการเรียนการสอนแบบใช้วิธีการท่องจ าเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ใน

การสอบประเมินผลการเรียน เม่ือไดท้  างานก็จ  าเป็นตอ้งมุ่งมัน่ท างานหนกั เป็นคนท่ีตรงต่อเวลา 

เพื่อให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดมา การท่ีจะมาเป็นคนท างานท่ี

สามารถแข่งขนักบัตลาดแรงงานโลกไดน้ั้นจะเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพราะเด็กหรือผูเ้รียนต่างก็มีความตอ้งการเรียนรู้และพฒันาทกัษะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นโรงเรียนซ่ึง

เป็นสถานท่ีท่ีอบรมสั่งสอนและพฒันาทกัษะของผูเ้รียน จึงควรมีความพร้อมกบัส่ิงใหม่ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนในโลกของการศึกษาในอนาคต และจากผลของการศึกษาท่ีมีคุณภาพก็จะส่งผลให้ผูเ้รียน

เติบโตไปเป็นคนท างานท่ีพร้อมท่ีจะแข่งขนักบัแรงงานระดบัโลกไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้
ในการดารงชีวติในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอา้งถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันา
มาจากเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือยอ่วา่ เครือข่าย P21 ซ่ึงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดเพื่อการ
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เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองคค์วามรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความ
รู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนทั้งดา้น การท างานและการด าเนินชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework) 
(http://www.qlf.or.th/) 

การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน่ สร้างสรรค์ ทา้ทาย และซบัซ้อน 

เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเตม็ไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหา 

รวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้ โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมี

หลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (Project -based Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียน

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริงซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษย ์ และค าถาม

เก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล  ภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้าง

เป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (Nerve Centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะ

เช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงัแห่งความรู้ทัว่โลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผู ้

ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนช่วยเหลือให้นกัเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และ

http://www.qlf.or.th/
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นาความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมี

การสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (Create a Culture of Inquiry) 

การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  (Bloom´s Taxonomy of Learning) จะ

เปล่ียนไป เนน้ทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะทกัษะการ

ประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ในอดีตท่ีผา่นมา นกัเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้

เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบนัจะพบ

ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อใชชี้วิตใน

โลกท่ีเป็นจริง (Life in the Real World) เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดว้ยวิธีการ

สอนท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexible in How We Teach) มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนมีความเป็นคน

เจา้ความคิดเจา้ปัญญา (Resourceful) ท่ียงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป   การให้

การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (Perspectives) จากกระบวนทศัน์แบบ

ดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียนและ

โลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการไดรั้บ

ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ

องคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ

และค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุน่ การจูงใจตนเอง และความตระหนกั

ในสภาพแวดลอ้ม และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์ (The ability to 

handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นสาหรับการ

เป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 (แม็คเอ็ดดูเคชัน่  จ  ากดั 2557)ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันา

เรียนเพื่ออนาคต ให้นกัเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบั

อนาคตดว้ยภาพในทางบวก (Optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 

จากบทความเร่ืองทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเขียนโดย ศ.น.พ.วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์    

พานิช 2556)ไดก้ล่าววา่ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง

มหาวทิยาลยัและตลอดชีวติคือ 3R x 7C กล่าวคือ 3R ไดแ้ก่  
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1. Reading   (อ่านออก)  

2. (W)Riting   (เขียนได)้  

3. (A)Rithmetics  (คิดเลขเป็น)  

และ 7C ไดแ้ก่ 

1.Critical thinking & problem solving   : ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ 

ทกัษะในการแกปั้ญหา  

2. Creativity & innovation   : ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม  

3. Cross-cultural understanding  : ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่าง 

กระบวนทศัน์  

4. Collaboration, teamwork & leadership: ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม  

และภาวะผูน้ า  

5. Communications, information & media literacy: ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ 

และรู้เท่าทนัส่ือ  

6. Computing & ICT literacy  : ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสาร  

7. Career & learning skills  : ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ 

วิจารณ์ พานิช (2556 : 16) ยงัไดเ้พิ่มเติมจาก 3R x 7C เป็น 3Rs + 8Cs + 2Ls ซ่ึงเพิ่ม 

Change ( ทกัษะการเปล่ียนแปลง ) ส่วน 2Ls คือ Learning Skills (ทกัษะการเรียนรู้) และ 

Leadership (ภาวะผูน้ า) 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์: 1-3 (พิมพ์พนัธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว ์ ยินดีสุข 2558) ได้อธิบาย

เก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทยดงัน้ี ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย = 
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E(4R+7C) เด็กไทยยุคน้ีตอ้งเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกท่ีมีคุณภาพ และตอ้งมี

ทกัษะส าคญัท่ีจะสามารถด ารงชีวติอยูใ่นโลกปัจจุบนัอยา่งมีความสุขดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรม 

เป็น Ethical Person ดว้ยทกัษะ 2 กลุ่มต่อไปน้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

1. กลุ่ม 4R แบ่งเป็น 3 ทกัษะหลกัท่ีควรเนน้ คือ 
1.1 Literacy (การรู้หนงัสือ) คือ ความสามารถอ่านอยา่งเขา้ใจ (Read) และเขียน 

อยา่งมีคุณภาพ (Write) การเขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงการ บทความ ตลอดจนการน าเสนอ

ดว้ยวาจา 

1.2 Numeracy (การรู้เร่ืองจ านวน) คือ ทกัษะการใชต้วัเลข ความน่าจะเป็น สถิติ  

ทกัษะการชัง่ ตวง วดั รวมทั้งการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

1.3 Reasoning (การใช้เหตุผล) คือความสามรถในการอุปนัย นิรนัย การให้

ค  าตอบแบบคาดคะเน การอุปมาอุปมยั และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม อนั

เป็นปัจจยัของการท างาน การด าเนินชีวติและการอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 2.   กลุ่ม 7C คือ ทกัษะหลกัดงัน้ี 

2.1 Creative Problem Solving Skills (ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค)์ คือ       

ความสามารถของบุคคลผูมี้ปัญญาในการคน้ควา้ การแกปั้ญหาและผลิตงานเชิงสร้างสรรค์ สร้าง

ส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ สร้างผลผลิตท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติ 

  2.2 Critical Thinking Skills (ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ) คือ ความสามารถ 

อย่างช านาญในการคิดท่ีจะท าหรือไม่ท า เช่ือหรือไม่เช่ือในเหตุการณ์ของกิจกรรมชีวิตประจ าวนั 

และชีวติการท างาน 

2.3 Collaborative Skills (ทกัษะการท างานอยา่งร่วมพลงั) คือ ความสามารถอยา่ง 
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เช่ียวชาญในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ แบบรวมพลงัท าใหง้านส าเร็จ และผูท้  า

มีความสุข เป็นกระบวนการท่ีท าให้เสริมสร้างความเป็นผูน้ า การรู้จกับทบาทผูน้ า บทบาทสมาชิก

และกระบวนการกลุ่ม  

2.4 Communicative Skills (ทกัษะการส่ือสาร) คือ ทกัษะการรู้หนงัสือ  

หมายความถึง ความสามารถในการอ่าน ฟัง เขียน พูด คือ อ่านอยา่งเขา้ใจ ฟังอยา่งเขา้ใจ เขียนอยา่ง

มีคุณภาพ พดูอยา่งส่ือสารไดต้รงและง่ายต่อความเขา้ใจ 

2.5 Computing Skills (ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์) คือความสามารถอยา่ง 

เช่ียวชาญในการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความรู้ ตลอดจนใชเ้พื่อการออกแบบและ

ผลิตในเชิงนวตักรรม 

2.6 Career and Life Skills (ทกัษะอาชีพและทกัษะการใชชี้วติ) คือ ความ 

เช่ียวชาญในอาชีพท่ีตนสนใจและถนดั ซ่ึงมีฐานมาจากการเรียนรู้ในระดบัพื้นฐานมาก่อน การมี

อาชีพท าใหชี้วติมีความสุข จึงน าไปสู่ความเชียวชาญในการใชชี้วติอยา่งมีคุณภาพ 

2.7 Cross-Cultural Skills (ทกัษะการใชชี้วติในนวตักรรมขา้มชาติ) คือ  

ความสามารถอยา่งช านาญในการใชชี้วติอยา่งเป็นสุขท่ีจะอยูร่่วมกนั รู้เรา รู้เขา ในวิถีชีวิต การเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งประเพณี และวฒันธรรมของต่างชาติ ทั้ งประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก โดยสรุปคือ ทกัษะทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน (Local) ชาติ (Nation) อาเซียน (ASEAN) 

และระดบัโลก (Global) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (สุคนธ์  สินธพานนท์ 2558) ได้รวบรวมแนวความคิดของนัก

การศึกษาเก่ียวกบัทกัษะส าคญัท่ีเด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งพึงมี ดงัน้ี 

Bernie Trilling and Charles Fade (2009 : 175-177 ; อา้งถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2558 : 

16-17) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 คือ 3Rs x 7Cs  
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3Rs หมายถึง ทกัษะการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย การอ่าน ( Reading ) การเขียน ( ‘Riting ) 

และการค านวณ ( ‘Rithmetics ) คือ การน าทกัษะเหล่าน้ีมาเพิ่มความส าเร็จใหก้บันกัเรียน 

7Cs ประกอบดว้ย  

1. Critical Thinking and Problem Solving  (ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะใน

การแกปั้ญหา) 

2. Creativity and Innovation  (ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 

3. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ

ภาวะผูน้ า) 

4. Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์)   

5. Communications, Information and Media Literacy (ทกัษะการส่ือสาร ขอ้มูลสารสนเทศ 

และรู้เท่าทนัส่ือ ) 

6. Computing and Media Literacy ( ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ) 

7. Career and Learning Self-reliance ( ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ ) 

ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (วิจารณ์   พานิช 2556)

ได้สรุปทกัษะส าคญัท่ีเด็กและเยาวชนควรมีในศตวรรษท่ี 21 คือ 3R และ 4C ซ่ึง 3R ได้แก่   

Reading (การอ่าน)   ‘Riting (การเขียน) และ ‘Rithmetics (การคิดค านวณ)  ส่วน 4C ประกอบดว้ย 

Critical Thinking (การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ) Communication (การส่ือสาร)  Collaboration (การ

ร่วมมือ)  Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์ นอกจาก 3R และ 4C แลว้ยงัรวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ  

ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีและการบริหารจดัการดา้นการศึกษาแบบใหม่ 
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ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ (2557 : 4-6 ; อา้งถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2558 : 17) กล่าว

วา่แนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น้ีมีหลายกลุ่มคิด แต่ในท่ีสุดแลว้จะอยูใ่นทกัษะกลุ่มหลกัๆ 

7 กลุ่มน้ีเป็นหลกัส าคญั คือ 

1. ทกัษะทางดา้นเทคโนโลย ี( Computing and ICT Literacy ) 
2. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ ( Curiosity and Imagination ) 
3. การคิดวจิารณญาณและการแกปั้ญหา ( Critical Thinking and Problem Solving ) 
4. การคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม ( Creating and Innovation ) 
5. ทกัษะในการส่ือสารและร่วมมือกนั ( Communication and Collaboration ) 
6. การคิดในเชิงธุรกิจและทกัษะประกอบการ ( Corporate and Entrepreneurial Spirit ) 
7. ทกัษะการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมและการสนใจต่อโลก ( Cross-cultural and Global 

Awareness ) 
ดงันั้นทกัษะของคนตอ้งเตรียมคนออกไปเป็น Knowledge Worker การศึกษาในศตวรรษ ท่ี 

21 ตอ้งเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อม

เรียนรู้ (Learning Person) ไม่วา่จะประกอบสัมมาชีพใด มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นบุคคล

พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานท่ีใชค้วามรู้ แมจ้ะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ตอ้งเป็นคนท่ีพร้อม

เรียนรู้ และเป็นคนท างาน ท่ีใชค้วามรู้ ดงันั้น ทกัษะส าคญัท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทกัษะของ

การเรียนรู้ (Learning Skills) คนท างานท่ีใชค้วามรู้จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีควรจะตอ้งมี  

15 ประการ ดงัน้ี 

1. Orator   ผูป้ราศรัย หรือ นกัพดู  

2. Analyzer    ผูท่ี้สามารถวเิคราะห์ได ้ 

3. Problem Solver   ผูท่ี้สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 

4. Creator    ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ 

5. Empathic Leader/Influencer เป็นผูน้ าท่ีมีความเอาใจใส่  

6. Adapter    ผูท่ี้สามารถปรับตวัได ้ 
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7. Innovator    ผูท่ี้คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  

8. Self-Director    ผูท่ี้สามารถก าหนดทิศทางใหก้บัตนเองได ้ 

9. Initiator    ผูท่ี้สามารถถ่ายทอดความรู้ได ้ 

10. Collaborator    ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือหรือเป็นผูป้ระสานงาน  

11. Optimizer    ผูท่ี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได ้   

12. Ethical Decision Maker  ผูท่ี้สามารถตดัสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมได ้ 

13. Writer     เป็นผูเ้ขียนได ้ 

14. Challenger    เป็นผูท่ี้ชอบความทา้ทาย 

15. Synthesizer     เป็นผูท่ี้สามารถคิดสังเคราะห์ได ้

ส่ิ ง ท่ี ค ว ามส า คัญม าก ท่ี สุ ด  คื อ  ก า ร เ ป็ นผู ้น า ท่ี ดี มี ค ว าม เ อ า ใ จ ใ ส่  (Empathic 

Leader/Influencer) และ การตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรม (Ethical Decision Maker)  ทั้ง

สองหวัขอ้น้ีเป็นการช้ีใหเ้ห็นในมุมของผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ แต่การตดัสินใจนั้นตอ้ง

อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม โดยตอ้งพิจารณาส่ิงต่างๆ รอบดา้นแลว้จึงเลือก ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ทั้งน้ีการ

ตดัสินใจนั้นตอ้งไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน ถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม ตอ้งมีความเมตตาเอาใจใส่ต่อ

ผูร่้วมงานในระดบัปฏิบติัการหรือระดบัล่าง ไม่เอาเปรียบ รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นท่ีพึ่งพิงได้

ในยามท่ีตอ้งการผูน้ า นอกจากน้ีนักเรียนยงัคงตอ้งมีทกัษะชีวิตท่ีดีท่ีควรจะตอ้งมีในตนเองเพื่อ

น าไปพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้จะเรียนรู้และเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต(สุคนธ์   สินธพานนท ์  วรรัตน์  วรรณ

เลิศลกัษณ์ และพรรณี   สินธพานนท ์2555) ทกัษะชีวติท่ีดีมีดงัน้ี 

1. ทกัษะการตดัสินใจ  (Decision making) เป็นความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกบั
เร่ืองราวในชีวิตไดอ้ย่างมีระบบ เช่น ถา้บุคคลสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการกระท าของตน เองท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นสุขภาพ หรือความปลอดภยัในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลท่ีไดจ้าก
การตดัสินใจเลือกทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
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2. ทกัษะการแกปั้ญหา   (Problem Solving) เป็นความสามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็นปัญหา
ใหญ่โตเกินแกไ้ข 

3. ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) เป็นความสามารถในการคิดท่ีจะเป็นส่วน
ช่วยตดัสินใจและแก้ไขปัญหาโดยการคิดสร้าง สรรค์ เพื่อคน้หาทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งผลท่ีจะ
เกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีอยูร่อบตวัเราท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติ 

5. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เป็นความสามารถใน
การใช้ค  าพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับ
วฒันธรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตอ้งการ การ
แสดงความช่ืนชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตกัเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ 

6. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) เป็น
ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัและกนั และสามารถรักษาสัมพนัธภาพไวไ้ด้
ยนืยาว 

7. ทกัษะการตระหนกัรู้ในตน (Self awareness) เป็นความสามารถในการคน้หารู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง เช่น รู้ขอ้ดี ขอ้เสียของตนเอง รู้ความตอ้งการ และส่ิงท่ีไม่ตอ้งการของตนเอง ซ่ึงจะ
ช่วยให้เรารู้ตวัเองเวลาเผชิญกบัความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และทกัษะน้ียงัเป็นพื้นฐานของ
การพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสาร การสร้างสัมพนัธภาพ การตดัสินใจ ความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น 

8. ทกัษะการเขา้ใจผูอ่ื้น (Empathy) เป็นความสามารถในการเขา้ใจความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ในดา้นความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศึกษา ศาสนา ความเช่ือ สีผิว อาชีพ 
ฯลฯ ช่วยใหส้ามารถยอมรับบุคคลอ่ืนท่ีต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนท่ีดอ้ยกวา่ หรือไดรั้บ
ความเดือดร้อน เช่น ผูติ้ดยาเสพติด ผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

9. ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจดัการกับ
อารมณ์โกรธ และความเศร้าโศก ท่ีส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 



 35 
 

 

10. ทกัษะการจดัการกบัความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรับรู้ถึง
สาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดบัความเครียด 
เพื่อใหเ้กินการเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เกิดปัญหา ดา้นสุขภาพ 

ทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีนกัเรียนควรมีเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ให้เท่าทนั การด าเนินชีวิตของตวัเอง

ในอนาคตและเป็นทกัษะของคนศตวรรษท่ี 21 อนัไดแ้ก่  

1. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี และความสามารถในการปรับตวั ความสามารถในการ

ดดัแปลงให้เหมาะสมได้ (Accountability and Adaptability) การฝึกความรับผิดชอบส่วนตวัและ

ความยดืหยุน่ในบริบทส่วนตวั ท่ีท างาน และชุมชน ก าหนดและบรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ี

สูงส าหรับตนเองและผูอ่ื้น อดทนต่อสภาวะท่ีคลุมเครือ  

2. ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) ความเขา้ใจ การจดัการ และการสร้างการ

ส่ือสารทางการพูด การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ และผ่านทางมลัติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทท่ี

หลากหลาย  

3. ความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น  ความอยากรู้อยากเห็น ทางปัญญา 

(Creativity and Intellectual Curiosity) การพฒันา การน าไปใชแ้ละการส่ือสารขอ้คิดเห็นไปสู่ผูอ่ื้น 

เปิดรับและโตต้อบแง่มุม ท่ีใหม่และหลากหลาย 

4. การคิดเชิงวิพากษแ์ละการคิดอยา่งเป็นระบบ (Critical Thinking and Systems Thinking) 

ฝึกการใหเ้หตุผลในการท าความเขา้ใจและการสร้างทางเลือกท่ีซบัซ้อน  การเขา้ใจในความสัมพนัธ์

ระหวา่งระบบต่าง ๆ  

5. ขอ้มูลและทกัษะการอ่านเขียนส่ือ (Information and Media Literacy Skills) การ

วเิคราะห์ การเขา้ถึง การจดัการ การบูรณาการ การประเมินและการจดัท าขอ้มูลในรูปแบบและส่ือท่ี

หลากหลาย  

6. ทกัษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือประสานกนั (Interpersonal and Collaborative 

Skills) รู้จกัการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า การปรับตวัในบทบาทและความรับผิดชอบท่ีแตกต่าง 

การท างาน อย่างมีผลิตภาพ (Productivity) กบัผูอ่ื้น การเห็นอกเห็นใจ การเคารพในมุมมองท่ี

แตกต่างกนั  
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7. การระบุปัญหา การก าหนดและการแกปั้ญหา (Problem Identification, Formulation and 

Solution) ความสามารถในการก าหนดขอบข่ายของปัญหา วเิคราะห์และแกปั้ญหา  

8. การก ากบัตนเอง (Self-direction) ก ากบัดูแลความเขา้ใจของตนเองและเรียนรู้ความ

ตอ้งการ ระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การถ่ายโอนส่ิงท่ีเรียนรู้จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ใส่ใจต่อชุมชนขนาดใหญ่อยา่งมีความ

รับผดิชอบ ตระหนกัในพฤติกรรมทางเช้ือชาติในบริบทของชุมชน ท่ีท างานและรายบุคคล 

นอกจากทกัษะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ในการด ารงตนในสังคมมนุษยจ์  าตอ้งมีทกัษะชีวิต

ในการป้องกนัและลดความขดัแยง้เพื่อการอยู่ร่วมกนัของสังคมอย่างสงบสุข จึงควรเพิ่มทกัษะ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะการส่ือสาร  คือ การมีความสามารถในการเป็นผูพู้ดและผูฟั้งท่ีดี เพื่อให้การ
ส่ือสารบรรลุวตัถุประสงค ์

2. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพ เป็นทกัษะท่ีช่วยให้บุคคลมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพื่อ
ป้องกนัและลดความขดัแยง้ โดยใชค้วามรักและความเขา้ใจต่อกนั 

3. ทกัษะการต่อรอง เป็นการส่ือสารให้เกิดการเปล่ียนแปลงความตั้งใจเดิมมาคลอ้ยตาม
ตนเองโดยรักษาไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

4. ทกัษะการปฏิเสธ เป็นการส่ือสารเพื่อแสดงความรู้สึกของตนวา่ไม่เห็นดว้ยโดยไม่เสีย
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

5. ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการใชข้อ้มูลคิดใคร่ครวญ หาเหตุผลและคาดหมายผลท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแม่นย  า 

6. ทกัษะการตดัสินใจ เป็นการประเมินทางเลือกโดยใช้ความรู้ เจตคติทางเลือกทางท่ี
ก่อใหเ้กิดผลดี 

7. ทกัษะการแกไ้ขปัญหา เป็นการใชปั้ญญาและมีสติในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ถูกตอ้ง เพื่อใหปั้ญหาคล่ีคลาย 

นอกจากนั้นโรงเรียนและครูตอ้งจดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มาตรฐานและการ

ประเมินในยุคศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรและการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษท่ี  21(ส านกังาน

บริหารงานมธัยมศึกษาตอนปลาย  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ป.ป. ) การ

พฒันาครูในศตวรรษท่ี 21สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งยงัเป็น
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แนวทางในการก าหนดเป็นวิสัยทศัน์สู่การปรับแนวคิดสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย การสร้างความ

เขม้แขง็ทางการศึกษาของไทยภายใตบ้ริบทแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยอ่มเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายควร

ตระหนกัและมองเห็นความส าคญัในการก าหนดยุทธศาสตร์ของการพฒันาคนสู่การพฒันาชาติเพื่อ

กา้วสู่สังคมโลกท่ามกลางสภาพการณ์แห่งการแข่งขนัในปัจจุบนั การสร้างความเขม้แข็งของคนใน

ชาติในการจดัการศึกษาจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัทางานอยา่งเป็นองคร์วม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ภายใตย้ทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษา (Educational Reform) นั้นยอ่มมีความส าคญัและ

จ าเป็นท่ีต้องร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้แก่คนในชาติอย่างมีคุณค่าและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลต่อการปฏิรูปและเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) 

ซ่ึงด าเนินการภายใตยุ้ทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี  2 ท่ีมุ่งพฒันาและปรับเปล่ียน

กระบวนทศัน์ของการทางานใหม่ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่   1) การปฏิรูปผูเ้รียนยุคใหม่   2) การปฏิรูปครูยุค

ใหม่  3) การปฏิรูปโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่  และ 4) การปฏิรูประบบบริหารจดัการยคุใหม่  

ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะท่ีอยากให้เกิดกบัผูเ้รียน คือ 3R x 7C และตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทกัษะชีวิต 3 อยา่งท่ีควรจะมี ไดแ้ก่ ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี รวมทั้งยงัส่งเสริมการเรียนรู้ผา่น PBL – Problem Based 

Learning (กระบวนการเรียนรู้จากปมปัญหาสู่ปัญญา) และพฒันาครูผูส้อนผา่นกระบวนการ PLC 

เพราะการศึกษาเป็นรากฐานส าคญัท่ีท าให้คนเกิดทกัษะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียม

ประชากรให้พร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

การศึกษาคือสร้างพลงัปัญญาแก่ประชากร เพื่อพร้อมรับกบัปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ดงันั้นการศึกษาจึงถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับพฒันาประชากรเพื่อเตรียมความ

พร้อมในยคุศตวรรษปัจจุบนั แต่ทั้งน้ีการศึกษาจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของคุณค่าท่ีแทจ้ริง ในความ

เป็นมนุษยใ์นฐานะเป็นหลกัความคิดเชิงคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 การจดัการศึกษาเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึงส าหรับความพร้อมในการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 

21 เพราะประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบหรืออยูร่อดไดใ้นการแข่งขนัคือประเทศท่ีมีอ านาจทางความรู้ 

และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงของ

โลกท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วท าให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยูโ่ดยล าพงั แต่ตอ้งร่วมมือและพึง
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พาอาศยักนัและกนั การด ารงชีวิตของคนแต่ละประเทศมีการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน มี

ความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนัมากข้ึน ขณะเดียวกนัสังคมโลกก็เต็ม

ไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ท าให้คนตอ้งคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อให้ทนั

กบัเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงน าไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขนัอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากนั้นยงัปรากฏสภาพปัญหาท่ีคนทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ร่วมกนัใน

เร่ืองความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อมวล

มนุษยโ์ดยทัว่ไป สะทอ้นให้เห็นถึงแนวโน้มว่าคนยุคใหม่จะตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอนั

หลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดข้ึนเกิดกว่าจะคาดถึง

สภาพการณ์ท่ีโลกในปัจจุบนั ดงันั้นจึงเกิดปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO และการ

จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ส านักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ป.ป. ) ดงัต่อไปน้ี 

 Learning to know หมายถึง การเรียนรู้เพื่อรู้ทุกส่ิงทุกอย่างอันจะเป็นประโยชน์

ต่อไป ไดแ้ก่การแสวงหาความรู้ให้ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่และรวมทั้ง

การสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ 

 Learning to do  หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบติัหรือลงมือท า ซ่ึงอาจจะน าไปสู่

การประกอบอาชีพจากความรู้ท่ีไดศึ้กษามารวมทั้งการปฏิบติัเพื่อสร้างประโยชน์ใหส้ังคม 

 Learning to with the others หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

มีความสุข ทั้งการด าเนินชีวติในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน 

 Learning to be  หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จกัตวัเองอย่างถ่องแท ้รู้ถึงศกัยภาพ 

ความถนดั ความสนใจของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม เลือกแนวทางการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพท่ี

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเองได ้

 สาระส าคญัของส่ีเสาหลกัของการศึกษาอยูท่ี่การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะ

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการแกปั้ญหา ในการศึกษาคน้ควา้อย่างอิสระดว้ยตนเอง 
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และรู้จกัตวัเองเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็พฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และยอมรับ

วิธีการด ารงชีวิต ความเช่ือและแนวคิดท่ีแตกต่างกนัของมวลมนุษยชาติ มีทกัษะความสามารถใน

การปรับตวั สามารถท างานและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างรู้เท่าทนั มีความสุข สงบ สันติ และ

เพียงพอ เป็นพลโลกหรือพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีแต่

ละประเทศตอ้งเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะและความสามารถในการปรับตวัให้มีคุณลกัษณะส าคญั

ในการด ารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

เหมาะสมเพียงพอ  

คุณลกัษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล 
 ตามปฏิญญาว่าดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO และการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 

21(ภาสกร   พงษสิ์ทธากร 2556) ทุกประเทศไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย

ให้ผูเ้รียน Learning to know, Learning to be, Learning to do เพื่อให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์น

ฐานะพลเมืองของชาติ และ Learning to live together เพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นฐานะ

พลโลก (ศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ  และวรางคณา  ทองนพคุณ 2557) ดังนั้นผูเ้รียนจะต้องมี

ลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทลั (Digital-Age Literacy) มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ขอ้มูล และทศันภาพ (Visual & Information Literacy) รู้พหุ
วฒันธรรมและมีความตระหนกัส านึกระดบัโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness) 

2. ความสามารถคิดประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรค ์(Inventive Thinking) มีความสามารถในการ
ปรับตวั น าตนจดัการกบัความซบัซ้อน ใฝ่รู้ สร้างสรรค ์กลา้เส่ียง คิดไดใ้นระดบัสูง และมีเหตุมีผล 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ก าหนด/ตั้งประเด็นค าถาม 
(Hypothesis Formulation) เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม อภิปราย คิดวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ สรุปองค์
ความรู้ (Knowledge Formation) 

3. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถในการ
รับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ
ทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับ
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หรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบติั น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public 
service) ซ่ึงหมายถึง การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen)  

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการท่ี
หลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้การส่ือสาร การท างาน 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม และมีคุณธรรม 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555 ; อา้งถึงใน 

สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2558 : 11-12) เนน้การจดัการศึกษาโดยเนน้ผูเ้รียนมีศกัยภาพท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ความรู้พื้นฐานในยคุดิจิทลั  มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นทางวทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลย ีรู้ภาษา ทศันภาพและขอ้มูล  รู้พหุวฒันธรรม และมีความตระหนกัส านึกระดบัโลก 

2. ความสามารถคิดประดิษฐอ์ยา่งมีความสามารถในการปรับตวั สามารถจดัการกบั 
สภาวการณ์ท่ีมีความซับซ้อน เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ สามารถก าหนด / ตั้งประเด็นค าถาม เพื่อน าไปสู่
การศึกษาค้นควา้ แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ข้อมูล 
สารสนเทศ และสรุปองค์ความรู้ ใช้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ เก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช ้
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เขา้ใจความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อย่าง
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เหมาะสม น าไปสู่การปฏิบติัและน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ ซ่ึงหมายถึง 
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีการสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวธีิการท่ี 
หลากหลาย  เลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
ตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลกัษณะของพลเมืองอาเซียน 
 การสร้างเสริมคุณลกัษณะของพลเมืองอาเซียนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง(ศิริวรรณ  

ฉตัรมณีรุ่งเจริญ  และวรางคณา  ทองนพคุณ 2557) ซ่ึงจ าแนกลกัษณะดงักล่าวเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

คุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน คุณลกัษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ และคุณลกัษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียน(เครือวลัย ์  คงรักช้าง 

2556) ซ่ึงผูว้จิยัจะกล่าวถึงคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งมีความจ าเป็น

ท่ีตอ้งเรียนรู้เพื่อก้าวให้เท่าทนักบัการเขา้สู่การแข่งขนั และรู้เท่าทนั ซ่ึงคุณลกัษณะพื้นฐานของ

พลเมืองอาเซียนมีดงัต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน เป็นคุณลกัษณะประการแรกท่ีเป็นประตูกา้วสู่ความ
เป็นพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะการรับรู้ จนเกิดความเขา้ใจในประเด็น 

1.1 จุดก าเนิดอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะตอ้งบอกเลา้ถึงความเป็นมา ความจ าเป็นท่ี 
จะตอ้งมีประชาคมอาเซียน และการเกิดประชาคมอาเซียนได ้

1.2 กฎบตัรอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะตอ้งบอกสาระส าคญัของกฎบตัรอาเซียนท่ีถือ 
ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของอาเซียน ซ่ึงรับรองโดยผูน้ าประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยเฉพาะ
วตัถุประสงคแ์ละหลกัการส าคญัของกฎบตัรอาเซียนได ้

1.3 สัญลกัษณ์อาเซียน พลเมืองอาเซียนจะตอ้งรู้จกัสัญลกัษณ์อาเซียนและสามารถ 
อธิบายไดว้า่สัญลกัษณ์นั้นคืออะไร หมายถึงอะไร สะทอ้นความเป็นอยา่งไรของอาเซียน 

1.4 ประชาคมอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะตอ้งบอกเล่าถึงประเทศสมาชิกและ 
องค์ประกอบของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ประชาคมการเมืองความมัน่คง
อาเซียน ( ASEAN Political-Security Community หรือ APSC ) และประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC ) พร้อมทั้งมีความรู้ความ
เขา้ใจถึงความมุ่งหมายอนัส าคญัของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ได ้
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1.5 ความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะตอ้งบอกไดว้า่อาเซียนมี 
ความสัมพนัธ์กบัประเทศต่างๆ และประชาคมอ่ืนๆ ภายนอกอาเซียนอย่างไร เช่น มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองประชาคมอาเซียนมีความร่วมมือและสถาปนาความสัมพนัธ์ในฐานะคู่เจรจากับ 10 
ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ้
อินเดีย จีน รัสเซีย และกบัจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใตใ้นกรอบอาเซียน 

2. มีทกัษะในการส่ือสาร เน่ืองจากความเป็นภูมิภาคอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของอาเซียนย่อม
น าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัใกล้ชิด ไร้พรมแดนกนัมากข้ึน โอกาสในการท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกันไม่ช่องทางใดช่องทางหน่ึงก็มีมากข้ึน และรูปแบบการส่ือสารท่ีส าคญัท่ีสุดคือการ
ส่ือสารด้วยภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพราะฉะนั้นความพร้อมทางด้านภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษากลางของโลกและภาษากลางของอาเซียน จึงมีความส าคญัมาก  
พลเมืองอาเซียนทุกคนตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้(สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 
2555 : ออนไลน์) มิฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคและมีปัญหาในการอยูร่่วมกนัหรือมีปฎิสัมพนัธ์ติดต่อ
คา้ขาย และส่ือสารระหวา่งกนัได ้

3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์ มีความรู้ในผลิตภณัฑ์
หรือในกระบวนการด าเนินงานใดๆท่ีอาศยัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ การติดต่อส่ือสาร การบริหาร และการด าเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ซ่ึง
จะส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางดา้นเศรษฐกิจการคา้และการพฒันาคุณภาพชีวิต และคุณภาพของ
ประชากรในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพในการพฒันาประเทศ 
เป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยส่งเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม ช่วยให้มนุษยส์ามารถ
สร้างสรรคว์ธีิในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถจดัการและควบคุมชีวิตสภาพแวดลอ้ม
และงานของตวัเองหรือแมแ้ต่สังคมและเศรษฐกิจของโลกได ้ แต่อยา่งไรก็ตามอีกดา้นหน่ึงหากใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในทางท่ีผดิก็เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารกระท าท่ีไม่สร้างสรรค ์ส่งเสริมความ
สูญเสียและท าลายผูอ่ื้นไดด้ว้ยเหมือนกนั ฉะนั้นพลเมืองอาเซียนจะตอ้งมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัระมดัระวงัตนไม่ให้ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไปในทางลบอนัจะน ามาสู่ความขดัแยง้ แบ่งแยกและท าลายระหวา่งกนั 

4. มีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน มีความรู้สึกมีเกียรติ รู้สึกพึงใจ ตระหนกัวา่
การเป็นพลเมืองอาเซียนมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรวมพลงัสร้างความเข็มแข็งในภูมิภาค
อย่างย ัง่ยืนบนพื้นฐานความเอ้ืออาทรระหว่างกนั ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนจึง
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียนท่ีควรสร้างสรรค์ให้เกิดมีและเป็นพลังทางสังคม
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น าไปสู่การสร้างภูมิภาคใหเ้กิดสันติสุขและความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืนตามเป้าประสงคท่ี์วา่งไว้
ร่วมกนั 
 
การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessments) 

 ความหมายของความตอ้งการจ าเป็น 

 ความตอ้งการจ าเป็น (needs) ในภาษาไทยนั้นไดใ้หนิ้ยามไวห้ลายความหมาย ไดแ้ก่ “ความ

ตอ้งการจ าเป็น” “ส่ิงท่ีตอ้งการ” “ส่ิงจ าเป็น” “ความตอ้งการ”  เป็นตน้ ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 Stufflebeam อา้งถึงในบญัชาพิพฒัน์ โสดา, 40  (บญัชาพิพฒัน์  โสดา 2555) ไดใ้ห้ค  านิยาม

เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 4 มุมมอง ดงัต่อไปน้ี 

1. มุมมองความแตกต่าง (discrepancy view) ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่าง 
ระหวา่งผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการกบัส่ิงท่ีสังเกตเห็น เป็นการใหค้วามหมายแบบดั้งเดิม 

2. มุมมองประชาธิปไตย (democratic view) ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง การ 
เปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการใหเ้กิดโดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มุมมองวนิิจฉยั (diagnostic view) ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ส่ิงซ่ึงหากไม่ไดรั้บ 
การตอบสนองหรือขาดแคลนจะท าใหเ้กิดอนัตราย 

4. มุมมองวเิคราะห์ (analytic view) ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางท่ี 
คาดวา่ตอ้งมีการปรับปรุงจากขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 Goba and Lincoln (1982 : 311-320) นิยามความตอ้งการจ าเป็นไวว้า่ เป็นผลต่างระหวา่ง

สภาพท่ีควรจะเป็นกับสภาพท่ีเป็นอยู่จริงและจะเป็นความต้องการจ าเป็นต่อเม่ือส่ิงได้รับนั้น

ก่อให้เกิดประโยชน์และหากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะอยู่ในสภาพท่ีเป็นทุกข์ อนัตราย หรือ

สภาพท่ีไม่น่าพอใจ 

 Witkin (1984) ไดใ้ห้นิยามไวว้่า ความแตกต่างหรือช่องว่าง (gap) ระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู่ / 

สภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั (what is) กบัส่ิงท่ีควรจะเป็น /  สภาพท่ีพึงปรารถนา (what should be) 

พร้อมทั้งอธิบายถึงความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบ

ซ่ึงใช้เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพจริงท่ีเป็นอยู่ ส่วนใหญ่จะเน้นท่ี

ความแตกต่างของผลลพัธ์ (outcome gap) จากนั้นมีการจดัเรียงความส าคญัของความแตกต่างนั้น 
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แลว้เลือกความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัมาแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kaufman (Kaufman, et al.,1993) 

ท่ีกล่าวไวว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นคือ กระบวนการท่ีใช้เพื่อระบุช่องว่างระหว่างผลท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนักบัท่ีปรารถนาจะให้เกิด แลว้จดัล าดบัความส าคญัของช่องวา่งดงักล่าว จากนั้น

เลือกช่องว่างท่ีส าคญัท่ีสุดมาเป็นประเด็นท่ีตอ้งด าเนินงานต่อไป ผลการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นท าให้ทราบความตอ้งการอะไรบา้งท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งเติมให้ เต็มหรือขจดัออก (อา้งอิงใน

งานวิจยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีจิต

สาธารณะของครูส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง บญัชาพิพฒัน์ โสดา 

2555 : 42) 

 สุวิมล วอ่งวาณิช: 33 (สุวิมล   วอ่งวาณิช 2558) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ความตอ้งการ

จ าเป็น(needs) หมายถึง ช่องวา่งหรือความแตกต่างระหวา่งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนักบัผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการ โดยความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจะบอกถึงสภาพปัญหาท่ีมีอยู่ ปริมาณของความแตกต่างท่ีจะ

ไดรั้บการจดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงั เพื่อเลือกความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด

มาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความตอ้งการจ าเป็นนั้น จากนั้นจึงหาแนวทางในการขจดั

ความตอ้งการจ าเป็นนั้นให้หมดไป นิยามของความตอ้งการจ าเป็นมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (สุวิมล 

วอ่งวาณิช, 2558 : 41-46) 

1. การนิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) หมายถึง ความแตกต่าง 
ระหวา่งส่ิงท่ีมุ่งหวงักบัส่ิงท่ีเป็นอยูจ่ริง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในลกัษณะของความต่างของผลท่ีเกิดข้ึน แต่ 
ไม่ไดก้  าหนดวา่ตอ้งมีความแตกต่างกนัเท่าใด จึงถือวา่เป็น ความต้องการจ าเป็น 

กลุ่มท่ี 2  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นวา่เป็นความแตกต่างของผลท่ีเกิดข้ึนก็ได ้
หรือไม่ใช่ก็ได ้การพิจารณาวา่จะเป็นความตอ้งการจ าเป็นหรือไม่ ใหพ้ิจารณาจากประโยชน์ท่ีไดรั้บ
หากความตอ้งการจ าเป็นไดรั้บการตอบสนองหรือความเสียหายหรือผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน หากความ
ตอ้งการจ าเป็นนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2. การนิยามโมเดลการแกปั้ญหา (Solution Model) ความตอ้งการจ าเป็นไม่จ  าเป็นตอ้ง 
ก าหนดในรูปของความแตกต่างเสมอไป แต่ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองจะท าให้เกิดสภาวะท่ีไม่พึง
ประสงค์ข้ึน หรือส่ิงท่ีแสดงให้เห็นแลว้ว่ามีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ซ่ึงจะตอ้งเสริมให้กบั
ส่วนท่ีขาดหายไปให้มีความสมบูรณ์ข้ึน ท าให้ความจ าเป็นตามนิยามน้ีตดัอยูใ่นกลุ่มของนิยามตาม
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โมเดลการแกไ้ขปัญหา (Solution Model) ซ่ึงหมายความวา่ส่ิงท่ีตอ้งการและจ าเป็นตอ้งท าให้ได ้
หรือท าให้เกิด หรือท าให้มี ซ่ึงหากไม่ไดรั้บจะอยู่ไนสภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ (สุวิมล ว่องวานิช, 
2558 : 42) 

โรเจอร์ คอฟแมน (อา้งถึงใน วนัเพญ็ เนตรประไพ, 2553 : 35) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาความ

ต้องการหรือส ารวจความต้องการเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานภาพ

ปัจจุบนั (What is) กบัสถานการณ์ท่ีควรจะเป็น (What should be) หากมีความขดัแยง้ระหว่าง

สถานภาพทั้ งสองก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะท่ีไม่น่าพอใจ อนัเป็นจุดเร่ิมต้นของการเร่งหาทาง

แก้ปัญหาให้หมดไป ตวัเทคนิคเองไม่ไดร้ะบุทางแก้ปัญหา (Solution) แต่ช้ีแนะทางเลือกในการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยเสนอหลกัการส าคญัของการส ารวจความตอ้งการ (Needs Assessment) มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. พยายามวดัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในสภาพปัจจุบนั (What is) 
2. พยายามก าหนดส่ิงท่ีมุ่งหวงั (What should be) 
3. หาความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 
4. ศึกษาหาสาเหตุ หรือเหตุผลท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่าง หรือปัญหาในขอ้ 3 
5. จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
ในการส ารวจหาความตอ้งการน้ี โมฮมัหมดั อบัดุลการ์เดร์ และสมจิต สร้อยสุริยา ได้

ช้ีใหเ้ห็นถึงส่วนประกอบท่ีส าคญัในกระบวนการส ารวจความตอ้งการ มีดว้ยกนั 4 ประการคือ 

1. ก าหนดสภาพความตอ้งการ 
2. ส ารวจความตอ้งการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในสถานการณ์ท่ีตอ้งการ 
3. เปรียบเทียบขอ้มูลจากการส ารวจในขอ้ท่ี 2 
4. จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นก่อน-หลงั 
Mckillip (Mckillip 1987 : 64) กล่าวในเชิงเปรียบเทียบวา่ what เป็นส่ิงท่ีคนเต็มใจจะจ่าย

หรือซ้ือถา้มีความพอใจแต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีขาดแคลน หมายความวา่ ถึงไม่ไดส่ิ้งนั้นก็ไม่ไดเ้กิดผลเสียหาย
อะไร แต่ demand เป็นความตอ้งการท่ีมีระดบัความเขม้มากกว่า เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีถูก
กดดนัเรียกร้องโดยคนกลุ่มใหญ่ หรือเป็นความตอ้งการท่ีเป็นท่ีนิยมกนัในขณะนั้นเหมือนอุปสงค ์
ในขณะท่ีความตอ้งการจ าเป็น needs เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงผลท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนในองคก์ร ซ่ึง
ผูเ้ก่ียวข้องให้ความสนใจแก้ไขให้หมดไป จะละเลยไม่สนใจไม่ได้เพราะอาจท าให้เกิดผลเสีย
ตามมา 
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ประเภทของความต้องการจ าเป็น 
Moroney (Moroney 1977, อา้งถึงใน Witkin 1984 : 41) จ  าแนกความตอ้งการจ าเป็นตาม

วธีิการประเมินออกเป็น 4 ประเภท(อา้งอิงในงานวจิยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ์ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

วนัเพญ็ เนตรประไพ, 2553 : 39) ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการจ าเป็นปทสัสถาน (normative needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ี 
เปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัมาตรฐาน (standard) 

2. ความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้ (perceived needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีก าหนด  
หรือนิยมโดยในทศันะของผูถู้กประเมิน 

3. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงออก (expressed needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดง 
ดว้ยจ านวนของกลุ่มท่ีตอ้งการไดรั้บบริการอยา่งแทจ้ริง 

4. ความตอ้งการจ าเป็นเชิงสัมพทัธ์ (relative needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นตามท่ีวดัจาก 
ความแตกต่างของบริการท่ีปรากฎอยูใ่นพื้นท่ีท่ีต่างกนั เนน้ท่ีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม หรือพื้นท่ี 
ไม่ใช่ความแตกต่างจากมาตรฐานท่ีควรจะเป็น 

สุวิมล ว่องวาณิช (2558 : 47) ไดก้ล่าวถึง การจดัประเภทของความตอ้งการจ าเป็น ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การจดัประเภทตามช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานขององคก์ร ความตอ้งการจ าเป็น 
สามารถจ าแนกตามช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานขององคก์รไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

      1.1 ประเภทเตรียมการ (preparatory type) ด าเนินการเม่ือวางแผนงานหรือ ผลผลิต 
      1.2 ประเภทยอ้นหลงั (retrospective type) ด าเนินการเม่ือมีการน าแผนไปปฏิบติั 

และ เกิดผลแลว้ 
 2.   การจดัประเภทตามวิธีการประเมิน จ าแนกความตอ้งการจ าเป็นตามวิธีการประเมิน
ออกเป็น 4  ประเภท ไดแ้ก่ 

      2.1 ความตอ้งการจ าเป็นปทสัถาน (normative needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ี   
เปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัมาตรฐาน (standard) 

      2.2 ความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้ (perceived needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ี   
ก าหนด หรือนิยมโดยในทศันะของผูถู้กประเมิน 

2.4 ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงออก (expressed needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ี 
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แสดงดว้ยจ านวนของกลุ่มท่ีตอ้งการไดรั้บบริการอยา่งแทจ้ริง 
2.5 ความตอ้งการจ าเป็นเชิงสัมพทัธ์ (relative needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นตามท่ี 

วดัจากความแตกต่างของบริการท่ีปรากฎอยูใ่นพื้นท่ีท่ีต่างกนั เนน้ท่ีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มหรือ
พื้นท่ี ไม่ใช่ความแตกต่างจากมาตรฐานท่ีควรจะเป็น 

3. การจดัประเภทตามแนวคิดความขาดแคลน คือการจ าแนกความตอ้งการจ าเป็นตาม 
แนวคิดเชิงเหตุและผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1 ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัผลงานหรือความสามารถในการปฏิบติังาน 
(performance needs) 

3.2 ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัส่ิงทดลอง (treatment needs) เป็นการคน้หาความจริง 
เก่ียวกบัการท างานท่ีปกติหรือผิดปกติของกลไกหรือระบบต่างๆ ไม่ใช่การส ารวจความคิดเห็นว่า
กลุ่มเป้าหมายตอ้งการอะไร เพราะถูกประเมินจริงๆก็อาจไม่ทราบวา่ความตอ้งการจ าเป็นของตนเอง
ท่ีแทจ้ริงคืออะไร 

4. การจดัประเภทตามผลลพัธ์ของการด าเนินงาน จ าแนกระดบัของการประเมินความ 
ตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 3 ระดับ แต่ละระดับมีการก าหนดประเภทของความตอ้งการจ าเป็น
ดงัต่อไปน้ี 

      4.1 ระดบักลาง (middle) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัปัจจยัป้อน  
(inputs) และกระบวนการหรือวิธีการ (processes) และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดยทันที (immediate 
products) 

4.2 ระดบัรวบยอด (comprehensive) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบั 
ผลิตผล (output) หรือบริการ (services) เป็นความตอ้งการจ าเป็นระดบัองคก์ร ซ่ึงไดใ้ห้บริการกบั
ลูกคา้ขององคก์ร โดยรวมความตอ้งการจ าเป็นระดบักลางไวด้ว้ย 

4.3 ระดบักลยทุธ์ (strategic) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบัองคร์วม  
(holistic level) โดยรวมความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวกบัผลิตผล (output) ซ่ึงเป็นความตอ้งการจ าเป็น
ระดบัรวบยอดและผลลพัธ์ (outcomes) ซ่ึงองคก์รไดใ้หบ้ริการท่ีส่งผลต่อสังคม 

Kaufman, Rojas และ Mayer (1993, อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวาณิช 2558 : 49) ไดจ้  าแนกความ

ตอ้งการจ าเป็นใหม่ตามแนวคิดเชิงระบบไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ ความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยั ( 

input needs ) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการ ( process needs ) ความตอ้งการจ าเป็นดา้น

ผลลพัธ์ ( outcome needs ) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการแกปั้ญหา ( solution needs ) ตามแนวคิด

ของ Kaufman และ Mayer ความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ์ถือเป็น “ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง” 
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( needs ) ส่วนความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยัและดา้นกระบวนการถือเป็น “ความตอ้งการจ าเป็น

เทียม” ( quasi-needs ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง ( needs ) ซ่ึงจ าแนกเป็น 1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบั 
จุลภาค เน้นการวดัผลผลิต 2) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัมหภาค เน้นการวดัผลผลิต และ 3) ความ
ตอ้งการจ าเป็นระดบัเมกะ เนน้การวดัผลลพัธ์ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นอยู่
จริงกบัสภาพท่ีควรจะเป็นดา้นผลผลิต ( product gap ) ผลิตผล ( output gap ) และผลลพัธ์ ( 
outcome gap ) ตามล าดบั 

2. ความตอ้งการจ าเป็นเทียม ( quasi-needs ) จ าแนกเป็นความตอ้งการจ าเป็นดา้น 
กระบวนการและปัจจยั โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัสภาพท่ีควรจะ
เป็นดา้นกระบวนการ ( process gap ) และดา้นปัจจยั ( Input gap)  

Scriven (1991, อา้งถึงใน สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 49) จ าแนกประเภทของความตอ้งการ

จ าเป็นออกเป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอบสนองได ้( met needs ) และ ความตอ้งการจ าเป็นท่ี

ตอบสนองไม่ไดห้รือไดเ้พียงบางส่วน ( unmet needs ) มีความหมายเหมือนความตอ้งการจ าเป็น

แบบท าให้ดีข้ึนกว่าเดิม ( incremental needs ) การก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในรูปแบบนิยาม

ความแตกต่างเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากในการปฏิบติั เพราะบางคนมีความตอ้งการจ าเป็นเพียงแค่การรักษา

ใหค้งเดิม ในขณะท่ีบางคนมีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัท่ีท าให้ดีข้ึนเร่ือยๆ เม่ือใชนิ้ยามน้ีทุกคน

ต่างมีความตอ้งการจ าเป็นของตนเองและภายใตท้รัพยากรท่ีจ ากดั การสรรหาค่าใช้จ่ายเพื่อสนอง

ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อคนใดคนหน่ึง ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถสนองความตอ้งการให้คนอีกกลุ่ม

หน่ึง การนิยามแบบน้ีจึงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

ประโยชน์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล วอ่งวาณิช (2558 : 29) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น

ดงัต่อไปน้ี 

 ประการแรก  การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นเคร่ืองมือบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท าให้สามารถก าหนดแผนงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของหน่วยงาน ป้องกนัการสูญเสีย

ทรัพยากรกบัการด าเนินงานท่ีไม่ผา่นการวเิคราะห์ด าเนินงานมาอยา่งแทจ้ริง 
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 ประการท่ีสอง  ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้งสภาพ 

บริบทท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ขอ้มูลดงักล่าวเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การวางแผน การก าหนด

แนวทางการพฒันาองค์กรให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีเกิดข้ึน และสนองความตอ้งการขององค์กร 

กล่าวไดว้า่ นกัวจิยัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการก าหนดนโยบาย ใช้

เป็นข้อมูลสนับสนุนการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กรทุกขั้นตอน ใช้ในการสร้าง

ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งชุมชนกบัองคก์ร และระหวา่งองคก์ร นอกจากน้ีขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นยงัสามารถใช้เป็นหลกัเทียบในการด าเนินงาน น ามา

ช่วยก าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานใหมี้ความชดัเจน และมัน่ใจไดว้า่วตัถุประสงคด์งักล่าว

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รนั้นอยา่งแทจ้ริง 

 ประโยชน์ของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในประเด็นน้ี สามารถขยายความให้

ชัดเจนข้ึนว่า การวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็นจะให้ค  าตอบแก่บุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัการน า

ทรัพยากรไปใช้ในการพฒันางาน และสร้างความมัน่ใจว่าส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัสนองความตอ้งการของ

องค์กรอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากมีขอ้มูลประจกัษ์เพื่อรองรับการตดัสินใจ เป็นประโยชน์ต่อการวาง

แนวทางการพฒันาองคก์ร เป็นการป้องกนัปัญหาการลงทุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ได้ขอ้มูลท่ีช้ีความตอ้งการและสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง การวิจยัประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อ านาจทางการเมืองในการวาง

แผนการด าเนินงานในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค ์รวมทั้งเป็นกลไกส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความมัน่ใจกบัทุก

ฝ่ายและเป็นการป้องกนัการตดัสินใจทางการเมืองวา่เป็นไปอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม 

 ประการท่ีสาม การวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในทุก

ขั้นตอนของการด าเนินงานท่ีน าไปสู่การพฒันาองคก์รตั้งแต่ขั้นตอนแรก ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

ปฏิบติังานและการพฒันาโครงการ การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะช่วยก าหนดเป้าหมาย

ขององคก์รจากผลการวจิยัซ่ึงแสดงความตอ้งการจ าเป็นของลูกคา้ หรือองคก์ร ขั้นตอนระหวา่งการ

ด าเนินงาน การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไป

ตามแผนท่ีก าหนด และขั้นตอนสุดทา้ย การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการท่ี

ช่วยกระตุ้นให้เกิดผลกระทบจากโครงการ ท าให้การพฒันาการศึกษาได้รับการช้ีแนวทางจาก
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ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ท  าใหส้ามารถวดัการเปล่ียนแปลงของการปฏิบติังานในช่วงเวลาหน่ึง (Gilmore & 

Campbell, 1996) 

 การวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็นมีประโยชน์อย่างมากในการท าให้การวางแผนมี
ทิศทาง เป็นไปได ้และมีโอกาสเกิดสัมฤทธิผลตามท่ีมุ่งหวงั นอกจากน้ี ยงัเป็นขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นหลกั
เทียบความส าเร็จของการด าเนินงาน ท าใหน้กัประเมินสามารถวางแผนการปฏิบติัภายใตท้างเลือกท่ี
เหมาะสม เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า
และสามารถตรวจสอบได ้ควรด าเนินการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นหากเห็นวา่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผน และมีทรัพยากรเพียงพอ แต่หากพบวา่มีกระแสต่อตา้นมาก ผลการประเมินไม่ทนัใช ้ก็
ไม่ควรด าเนินการใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้าย 

 
 
เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 
 (วนัเพ็ญ   เนตรประไพ 2553) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบวา่ คุณลกัษณะอนั

พึงประสงคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นทั้งในส่วนของสภาพจริง และสภาพท่ีคาดหวงั โดย

มีค่าเฉล่ียในภาพรวมของสภาพจริง 3.829 โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมของสภาพท่ีคาดหวงั 4.283 

นกัเรียนมีความจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์รียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นใฝ่เรียนรู้ 

ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง และรักความเป็นไทย การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนักบัสภาพท่ีคาดหวงัพบวา่ 1) 

จ  าแนกตามเพศในภาพรวมพบว่า ผู ้ปกครองเพศหญิงมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าเพศชาย 2) จ  าแนกตามอายุในภาพรวมพบว่า 

ผูป้กครองท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นักเรียนสูงท่ีสุด 3) จ  าแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมพบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความตอ้งการจ าเป็นในการ

พฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงท่ีสุด 4) จ  าแนกตามอาชีพในภาพรวมพบว่า 

ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนั
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พึงประสงคข์องนกัเรียนสูงท่ีสุด 5) จ  าแนกตามรายไดข้องผูป้กครองในภาพรวมพบวา่ ผูป้กครองท่ี

มีรายไดร้ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท มีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องนกัเรียนสูงท่ีสุด 6) จ าแนกตามภูมิล าเนาของผูป้กครองในภาพรวมพบวา่ ผูป้กครองท่ี

มีภูมิล าเนากรุงเทพมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนสุง

ท่ีสุด 

 (ขวัญทิพย์  ชินเศรษฐวงศ์ 2556) ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่

ประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาผลกระทบต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจาก

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558  2) สร้างยุทธศาสตร์การจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 3) ประเมินยุทธศาสตร์การ

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีร่างข้ึน แหล่งขอ้มูลท่ีศึกษา คือ 

ผูเ้ช่ียวชาญใน สพฐ. สพป. สพม. และบุคลากรทางการศึกษาทัว่ประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใช้

แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผลการวิจยัพบว่า 1) การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้นการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ภาษาท่ี 

2 และภาษาเพื่อนบา้น ครูตอ้งไดรั้บการพฒันาให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน บูรณาการ

หลักสูตรและใช้เทคโนโลยีในการสอน 2) ยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่

ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยประกอบดว้ย ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มี

ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  พฒันา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทกัษะการถ่ายทอด และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่อาเซียน ส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดบั สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

บนหลกัการมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อขบัเคล่ือนการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่อาเซียน ส่งเสริมการบริหารจดัการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกรูปแบบ ทุกระดบั แบบมุ่งเนน้ผลงาน 
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(ชุติกาญจน์ นามศรี ประเสริฐ เรือนนะการ และเชาว ์อินใย 2557) สมรรถนะส าคญัของ

ผูเ้รียนท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  การ

วิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรสมรรถนะส าคัญของผู ้เรียน ได้แก่ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตท่ีมีต่อความสามารถทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การแกปั้ญหา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และ ความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงตวัแปรใน

โมเดลทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรความสามารถทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ได ้ร้อยละ 74.40 

  (ฉนัทนา  วฒิุศิริพรรณ ธนินทร์  รัตนโอฬาร และกฤษณา  คิดดี 2557)  ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี

ผลต่อทกัษะชีวิตของนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

เขต 2 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัทกัษะชีวิต การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ อตั

มโนทัศน์ เจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียน ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2) เพื่อพฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจยัเชิง

สาเหตุท่ีมีผลต่อทกัษะชีวิตของนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2 กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์3) เพื่อศึกษาผลของการอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ อตัมโนทศัน์ 

เจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีมีต่อทกัษะชีวิตของนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2557 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  

จ  านวน 910 คน จากประชากร 23,920 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

ไดแ้ก่ ตวัแปรแฝงภายใน 4 ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้24 

ตวัแปร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบวดั ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อทกัษะชีวิตของนักเรียน การ

วเิคราะห์ขอ้มูลใชห้ลกัการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวจิยัพบวา่  
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   1) นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มี
ทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 2.899, S = .680) ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่อยูใ่นระดบัมาก 
( ̅ = 3.643, S = .691) มีอตัมโนทศัน์อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.669, S = .566) มีเจตคติต่อการเรียนอยูใ่น
ระดบัมาก ( ̅ = 3.542, S = .838) และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.669, S = .621) 

2) ความสอดคล้องของโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อทกัษะชีวิตของนักเรียน ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีค่าสถิติ (x2 = 211.968, x2/df = 1.743,   df = 122, p = .192, RMSEA = .024, 

RMR = .003, GFI= .987, AGFI = .968, CFI = .998, TLI =.996) ทั้งน้ีตวัแปรในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทกัษะชีวิตของนกัเรียน ไดร้้อยละ 84 

3) ตวัแปรแฝงท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อทกัษะชีวิตของนักเรียนมี 4 ตวัแปรแฝง ได้แก่  การ

อบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ (β = .249)   อตัมโนทศัน์ (β = .179) 3) เจตคติต่อการเรียน (β = .288) และ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (β = .272) และตวัแปรแฝงท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อทกัษะชีวิตของนกัเรียนมี 3 ตวั

แปร ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ (β = .552) โดยส่งผา่นตวัแปรอตัมโนทศัน์ เจตคติต่อการ

เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  อตัมโนทศัน์ (β = .104) โดยส่งผา่นตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจต

คติต่อการเรียน (β = .143) โดยส่งผา่นตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ซ่ึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด 

คือ การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ (β = .801) 

(ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 2557) วิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้และ

นวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์

องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2556 จ านวน 400 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมือในการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถามวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชว้เิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 

21 ของนกัศึกษาวิชาชีพครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.845 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั .429  องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา



 54 
 

 

วิชาชีพครู มีจ านวนองค์ประกอบท่ีชดัเจนจ านวน 6 องค์ประกอบรวม 43 ตวัแปรไดแ้ก่ 1)การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั(จ านวน 16 ตวัแปร น ้ าหนกัองค์ประกอบระหว่าง 

.597 ถึง .748) 2)การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (จ  านวน 10 ตวัแปร น ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .545 ถึง 

.717) 3)การเช่ือมโยงความคิด (จ านวน 6 ตวัแปร น ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .542 ถึง  .663) 4)

การส่ือสารและการท างานร่วมกนั (จ านวน 5 ตวัแปร น ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .514 ถึง  .627) 

5)การใชเ้หตุผล (จ านวน 3 ตวัแปร น ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .560 ถึง  .638) 6)การแกปั้ญหา

ดว้ยวธีิหลากหลาย (จ านวน 3 ตวัแปร น ้าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .500 ถึง  .557)  

 (ทศันีย ์ ฤทธิมนตรี 2558) กรอบเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติ ส าหรับนกัเรียน ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน การวิจยัมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั ภายในประเทศท่ีเก่ียวกบัการ

เสริมสร้างทกัษะชีวิต ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปี พ.ศ.2546-2555 และ2) เพื่อสร้าง

กรอบการเสริมสร้างทกัษะชีวิต ส าหรับนกัเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยัแบ่งเป็น 3 

ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจยัและ ปริญญานิพนธ์  ท่ีเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 

เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบบนัทึกคุณลกัษณะงานวิจยั ระยะท่ี 2 สร้างกรอบการเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

โดยน าผลการวิจยัจากระยะท่ี 1 มายกร่างกรอบการเสริมสร้างทกัษะชีวิต และตรวจสอบคุณภาพ 

คร้ังท่ี 1 โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน และคร้ังท่ี 2 โดยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา จ านวน 9 คน ดว้ย

เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม ( Group Discussion) ร่วมกบัแบบประเมินคุณภาพ ระยะท่ี 3 น ากรอบเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะชีวติ ส าหรับนกัเรียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองใชร้ายกรณีกบัโรงเรียน

บา้นโนนสวรรค ์โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ แก่ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน และครู 9 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้คือ แบบประเมินความคิดเห็น การวิจยัทั้ง 3 ระยะวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) การวิเคราะห์อภิมาน(Meta analysis) และค่าสถิติพื้นฐาน ผลการวิจยั พบวา่ ผล

การสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีมีการศึกษามากท่ีสุด จ าแนกตามล าดบัคุณลกัษณะ 

ไดแ้ก่ งานวิจยัในปี พ.ศ. 2549 และ2551 ร้อยละ 15.71 ศึกษากบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ร้อยละ 57.14 ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษามากท่ีสุดคือทฤษฎีพฤติกรรรม -ปัญหา ร้อยละ 21.43 

องค์ประกอบทกัษะชีวิตท่ีศึกษามากท่ีสุดคือ ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา ร้อยละ 10.45 เทคนิคการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 49.50 ใชว้ิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มมากท่ีสุด ร้อยละ 17.92 เน้ือหาท่ี

น ามาใชส้อนมากท่ีสุดคือเน้ือหาเก่ียวกบัยาเสพติด ร้อยละ 35.71 และลกัษณะการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ 
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จดักิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 70.00 ลกัษณะการจดักลุ่มคละชายหญิง ร้อยละ 

90.00 ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 18 สัปดาห์ ร้อยละ 80.00 สัปดาห์ละ 3 วนั ร้อยละ 32.65 และเวลาท่ีจดั

แต่ละคร้ัง 60 นาที ร้อยละ 63.24 นอกจากน้ีพบวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีน ามาใชเ้ก่ียวกบัทกัษะชีวิต มี

ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลน่าเช่ือถือทุกทฤษฎี โดยทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด 

( = 2.80) และยงัพบว่า เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้เก่ียวกบัทกัษะชีวิต มีค่าเฉล่ียขนาด

อิทธิพลน่าเช่ือถือทุกเทคนิค โดยการใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกบัเทคนิค

กระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด( = 1.85) 2) กรอบเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิต ใน

ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นมาและความส าคญั 2) หลกัการ 3) 

องคป์ระกอบทกัษะชีวิตตวัช้ีวดัความส าเร็จ และพฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงั 4) เน้ือหาส าคญั

จ าเป็น 5) กลยุทธ์ในการเสริมสร้างทกัษะชีวิต 6) แนวทางการเสริมสร้างทกัษะชีวิตตามกลยุทธ์ 

และ 7) แนวทางการวดัและประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัการศึกษา พบว่า ภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือน ากรอบเสริมสร้าง

ทกัษะชีวติ ไปทดลองใช ้รายกรณีโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ภายใตก้ลยุทธ์ของกรอบเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะชีวติ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบริบท 2) ก าหนดจุดพฒันา 3) สรรหาความร่วมมือ และ 4) ยึดถือ

ความย ัง่ยนื พบวา่ โรงเรียนสามารถจดัท าโครงการเสริมสร้างทกัษะชีวิตไดค้รบองคป์ระกอบทกัษะ

ชีวิต ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด และสอดคลอ้งกบับริบทของ

โรงเรียน ชุมชน โดยเนน้จดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตท่ีนกัเรียนยงัมีนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา 

 (พงษศ์กัดา   นามประมา 2557) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ความเป็น

พลเมืองอาเซียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 

อาเซียนศึกษา 2 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 

(RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 พบว่านกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 82.86 ได้

คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.50 ข้ึนไป ส่วนในวตัถุประสงค์ดา้นพฒันาทกัษะการเป็นพลเมือง

อาเซียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน (RBL) ใน

รายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 พบวา่นกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 88.57 ไดค้ะแนนผา่น
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เกณฑร้์อยละ 83.90 ข้ึนไป โดยมีเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบทดสอบวดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 และ แบบทดสอบวดัทกัษะการเป็นพลเมืองอาเซียน 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 (Cavalier 2005)  ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูจ้า้งงานเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของลูกจา้ง 

โดยการจดัสัมมนากลุ่มย่อยผูจ้ ้างงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลยั หน่วยจดัการป่าไม้ ธนาคาร 

การเกษตร บริการทางการเงิน สถานพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานและสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ ในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจกัร จ านวน 53 ราย พบวา่ ในส่วนของสมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะ

ดา้นการส่ือสาร กลุ่มผูจ้า้งส่วนใหญ่เห็นว่า ลูกจา้งมีสมรรถนะด้านการส่ือสารอยู่ในระดบัต ่า ท่ี

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.79  ในดา้นการเขียนความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสารดว้ยการ

เขียน การส่ือสารดว้ยการฟัง การอ่านและการพูด พบวา่มีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง ท่ีคะนน

เฉล่ีย 2.34  ในส่วนสมรรถนะดา้นท่ี 2 คือ สมรรถนะดา้นการคิดแกปั้ญหา มีผลการวิจยัลกัษณะ

เดียวกนักบัสมรรถนะดา้นการส่ือสาร สมรรถนะดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นนั้น พบวา่ ลูกจา้งมีการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในเชิงบวก ไดผ้ลประสิทธิภาพค่อนขา้งดีส าหรับสมรรถนะดา้นน้ี ส่วนค าถาม

ในการสัมมนากลุ่มในประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะให้คุณค่าในลูกจา้งและ

ข้อเสนอต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ได้ผลการสัมมนาดังน้ี ด้านสมรถนะในการส่ือสารควรมีการน า

เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อสร้างความเช่ือมัน่และรองรับความตอ้งการในการบริการลูกคา้ในทุกๆวนั  เพิ่ม

การสร้างสรรคใ์นการเขียนและการพดู เพิ่มทกัษะและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์กบั

บุคคล สอนความรู้และทกัษะคอมพิวเตอร์ให้มีทศันคติและความเป็นมืออาชีพ พฒันาให้มีทกัษะ

การฟังท่ีดี เป็นผูฟั้งท่ีดี สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามีข้อเสนอแนะจากผูร่้วม

สัมมนาดงัน้ี เพิ่มความเขม้ขน้ในด้านจริยธรรมในงานจากสถานศึกษา พื้นหลงั และประวติัการ

ท างาน พฒันาให้มีทศันคติเชิงบวก สร้างให้เกิดวามเช่ือมัน่ในการเรียนรู้ท่ีจะท างานตามความ

ตอ้งการ และสามารถปรับตวัเปล่ียนแปลงไปตามอุปทานของธุรกิจ คิดท่ีจะท างานและแกไ้ขปัญหา

ของทีม ท างานหนกั มีเกียรติตลอดเวลา มีทกัษะของสัญชาตญาณพื้นฐาน ( Common sense skills ) 

เขา้ใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสามารถบริหารเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ

สมรรถนะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความยืดหยุ่น เต็มใจท่ีจะ
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เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการตอบสนองความต้องการ สมรรถนะท่ีต้องการใน

อนาคตส าหรับการจา้งคือ สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีพื้นท่ี

ความรู้ทางอุตสาหกรรมและการท างาน สามารถเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีและทนักระแสของ

เทคโนโลย ีความรู้และประสบการณ์ การใชค้อมพิวเตอร์และการเกษตร การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

การติดต่อทางธุรกิจ ในส่วนของสมรรถนะดา้นการคิดวิเคราะห์ท่ีมีความตอ้งการในอนาคตไดแ้ก่ 

ความรู้เร่ืองคุณภาพและการตัดการกระบวนการผลิต การขบัเคล่ือนธุรกิจ การคิดนอกกรอบ 

ตระหนกัถึงการปรับตวัและการเปล่ียนแปลง สมรรถนะดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีคาดหวงัให้มี

ในอนาคตไดแ้ก่ การเรียนรู้โลกกวา้ง นวตักรรม ทกัษะบุคคล ความเป็นผูน้ า และการเป็นหวัหน้า

งาน 

Sheila อา้งถึงใน (ขวญัทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ์ 2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง การปฏิรูปการศึกษาใน

ยุคเทคโนโลยี : การศึกษามุมมองความคิดเห็นของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถมีส่วนแสดง

มุมมองความคิดเห็นในการจดัการเรียนรู้ ด้านนโยบาย รูปแบบโปรแกรม บริบท และหลักการ 

พบว่ามุมมองความคิดเห็นของนักเรียนมีส่วนช่วยในการผลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ

ผลส าเร็จ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจน าไปสู่การน ารูปแบบการปฏิรูปการศึกษาไปใชใ้ห้เกิดผล 

ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผูส้อนและผูเ้รียน นักเรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้และแสดงมุมมองของตนเองได้มากข้ึน การปรับรูปแบบการศึกษาให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมากยิ่งข้ึน เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นประชากรท่ีพร้อมก้าวสู่

สังคมโลก ท่ีมีความหลากหลาย และกา้วล ้าทางเทคโนโลยใีนอนาคต 

(National Leadership Council for Liberal Education and America’s Promise 2007)  เสนอ

ผลลพัธ์ส าคญัท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความทา้ทายในศตวรรษท่ี 

21 เร่ิมตั้งแต่ในโรงเรียนและต่อเน่ืองไปจนถึงการศึกษาในวิทยาลยัดว้ยการสั่งสมทกัษะต่อไปน้ี 1)

ความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมมนุษย์ และโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาติ เร่ืองท่ีศึกษาได้แก่ 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภาษา และศิลปะ เน้น

การศึกษาเพื่อตอบค าถามส าคญัทั้ งในยุคน้ีและคงอยู่ทุกยุคสมัย  2)ทักษะทางปัญญาและเชิง

ปฏิบัติการ ประกอบด้วย การตั้ งค  าถามและการวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิง
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สร้างสรรค์ การส่ือสารดว้ยการเขียนและการพูด ความรู้พื้นฐานในเร่ืองปริมาณ ความรู้พื้นฐานใน

ขอ้มูลข่าวสาร และการท างานเป็นทีมและการแกปั้ญหา  3)ความรับผิดชอบส่วนตวัและต่อสังคม 

ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก  ความรู้และ

ความสามารถระหว่างวฒันธรรม การใช้เหตุผลทางจริยธรรมและการลงมือปฏิบติั พื้นฐานและ

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยยดึมัน่กบัการมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีหลากหลายและความทา้ทายใน

โลกจริง  4)การเรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงไดแ้ก่ การสังเคราะห์และความส าเร็จขั้นสูงในการศึกษา

ทัว่ไปและเฉพาะทาง 

(Wiggins and McTighe 2007) กล่าวถึง หลกัการเรียนรู้บนพื้นฐานงานวิจยัท่ีช่วยก าหนด

แนวปฏิบติัดา้นการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 1)การเรียนรู้ตอ้งมีเป้าหมายและบริบท ดว้ยเหตุน้ี

นกัเรียนจึงควรไดรั้บการช่วยเหลือเพื่อใหเ้ขา้ใจเป้าหมายของส่ิงท่ีเรียน การเรียนรู้ควรวางกรอบดว้ย

ค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง ความทา้ทายท่ีส าคญั และการประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 2)ผูเ้ช่ียวชาญจดัระบบ

หรือแบ่งความรู้ของตนตามแนวคิดหลกัท่ีถ่ายโอนได้ (ความคิดอนัยิ่งใหญ่ : big idea) ซ่ึงให้

แนวทางในการก าหนดขอบเขตความรู้และช่วยบูรณาการความรู้ใหม่ 3)การคิดแบบต่างๆ อาทิ การ

จดัจ าแนก และการจดักลุ่ม การใชเ้หตุผลเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการคิดซ้อน

คิด วิถีการเหล่าน้ีเป็นส่ือกลางและช่วยเสริมการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ี กิจกรรมการเรียนรู้จึงควรให้

นักเรียนมีส่วนร่วม ในกระบวนการคิดท่ีซับซ้อนเพื่อให้เรียนรู้ได้ลึกซ้ึงข้ึนหรือรู้จักน าไป

ประยุกต์ใช ้4)ผูเ้รียนจะแสดงออกหรือสาธิตให้เห็นว่าตนเขา้ใจเม่ือพวกเขาสามารถประยุกต ์ถ่าย

โอน และดดัแปลงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัสถานการณ์และปัญหาใหม่ ดว้ยเหตุน้ี นกัเรียนควรมีโอกาสได้

ประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียนรู้ในบริบทท่ีส าคญัและหลากหลาย 5)การเรียนรู้ส่ิงใหม่นั้นต่อยอดจากความรู้

เดิมท่ีมี ผูเ้รียนใช้ประสบการณ์และความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างความหมายต่อตนเองและดลกรอบ

ตวัอย่างกระตือรือร้น 6)การเรียนรู้เป็นเร่ืองทางสังคม ดว้ยเหตุน้ี ครูควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้

แบบมีปฏิสัมพนัธ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุน 7)ทศันคติและค่านิยมมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ 

ดว้ยการกลัน่กรองประสบการณ์และส่ิงท่ีรับรู้ 8)การเรียนรู้ไม่ใช่กระบวนการท่ีเป็นเส้นตรง แต่เป็น

การพฒันาท่ีมีการลงลึกตลอดเวลา 9)ตน้แบบความเป็นเลิศ (model of excellence) และเสียงสะทอ้น

อยา่งต่อเน่ืองช่วยปรับปรุงการเรียนรู้และการปฏิบติั ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้รียนตอ้งไดเ้ห็นตน้แบบของงานท่ี

เป็นเลิศ และได้รับความเห็นตอบกลบัอย่างสม ่าเสมอ ทนัท่วงที และเป็นมิตร จะได้น าไปปฏิบติั 
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ทดลองซ ้ า ไดคิ้ดทบทวนและปรับปรุงงานของตน 10)การเรียนท่ีเอ้ืออ านวยต่อลกัษณะการเรียนรู้ท่ี

ผูเ้รียนพอใจ รวมทั้งเอ้ือต่อความรู้เดิม และความสนใจจะช่วยเสริมการเรียนรู้ 

 Christianne (2010) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยใีนอนาคตท่ีมีต่อการศึกษาใน

ระดบั K-12 รัฐคอนเนคติกตั สหรัฐอเมริกา พบวา่ ผูต้รวจการศึกษาของรัฐเล็งเห็นความส าคญัของ

เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทในการพฒันาการศึกษาในอนาคต โดยเทคโนโลยีจะส่งเสริมการเรียนการ

สอนในแบบปกติให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เพราะเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญั และเพิ่มช่องทาง

ติดต่อส่ือสารได้สะดวกยิ่งข้ึน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุพพลภาพหรืออยู่ในท่ีห่างไกล 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยเตรียมความพร้อมในการพฒันาแรงงาน และท าให้การศึกษาของ

ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผู ้ตรวจการทั้ งหมดจึงเห็นความจ าเป็นในการปรับ

กระบวนการทางการศึกษาและปรับเปล่ียนนโยบายท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ของ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาระดบั K-12 ในอนาคต 

Fogarty, Robin and Pete, Brian M. (2010 ) น าเสนอวิสัยทศัน์ดา้นการศึกษาของประเทศ

สิงคโปร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มาก

ข้ึน” (Teach Less, Learn More) ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ 4 อยา่งท่ีสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 1)วิสัยทศัน์เพื่อ

ชาติ : โรงเรียนนกัคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้ เป็นวิสัยทศัน์เก่ียวกบัชุดการสร้างทกัษะชีวิตท่ีส าคญั 

(คือ การคิด การสร้างสรรค ์การแกไ้ขปัญหา) สร้างเจตคติ (คือ การท างานร่วมกนั ความสนใจใคร่รู้) 

และนิสัย (คือ ความอดทนต่อความไม่ชัดเจน ความเพียรพยายาม) ให้แก่นักเรียน โดยปลูกฝัง

ความคิดเร่ืองนวตักรรมและความกระหายส่ิงใหม่ๆท่ีเป็นส่วนส าคญัต่อความมัง่คัง่และสวสัดิภาพ

ของบุคคลและประเทศโดยรวม 2) วิสัยทศัน์เพื่อการศึกษา : สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มากข้ึน 

วสิัยทศัน์เพื่อการศึกษาน้ีเป็นหลกัยดึเหน่ียวในการเปล่ียนสภาพจากการศึกษาในศตวรรษท่ี 20 ไปสู่

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก ครอบคลุมทกัษะใหญ่ๆทั้งหมด อาทิ ทกัษะ

การเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะการท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และทกัษะ

ชีวิตท่ีไดใ้ชจ้ริง ทดลองใชก้บัโรงเรียนน าร่อง TLLM ( Teach Less, Learn More Ignite School) 

หน้าท่ีหลกัของโรงเรียนคือเน้นการส่งเสริมความสนใจเรียนรู้อย่างแทจ้ริง 3)วิสัยทศัน์เพื่อการ

ปฏิบติั : ตึง หย่อน ตึง คือส่วนผสมระหว่างการยึดมัน่ในหลกัเกณฑ์ส่วนกลาง (ตึง) กบัการโอน
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อ่อนต่อความจ าเป็น ทรัพยากร ขอ้จ ากดั และลักษณะเฉพาะตวัของโรงเรียนหรือเขตฯใดก็ตาม 

(หยอ่น) หากส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดข้ดัแยง้กบักรอบความคิดทางทฤษฎี (ตึง) และไม่ขดัแยง้กบัเป้าหมายท่ี

วางไวแ้ละผลลพัธ์ท่ีอยากจะได ้(ตึง) 4)วิสัยทศัน์เพื่อความร่วมมือ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

เป็นการเติมกรอบแนวคิดในการเปล่ียนแปลงของสิงคโปร์ให้สมบูรณ์ โรงเรียนจะไดรั้บการพฒันา

ทางวชิาชีพเพื่อใหส้ามารถท างานตามแนวคิดเร่ืองชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 (Nonye, David et al. 2012) ไดศึ้กษาการส่งเสริมทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในชั้น

เรียนวทิยาศาสตร์ การประยุกตใ์ชห้นงัสือท าอาหารในการปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา

การสกดัดีเอน็เอจากจมูกขา้วสาลี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมการเรียนแบบสืบเสาะ (5E) กบัการพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะการ

ท างานร่วมกนั ผลการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 ได้แก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะการท างานร่วมกัน ผนวกไปกับ

กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ (5E) ไดอ้ย่างกลมกลืน นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนการเรียนแบบสืบเสาะ มีการส่ือสารระหว่างเพื่อนในกลุ่มจนสามารถ

คน้หาค าตอบได ้และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ของตารางและแผนภูมิภาพเพื่ออธิบายให้ผูอ่ื้น

เขา้ใจไดง่้าย 

(Duvall 2013) ท าการศึกษาเก่ียวกบั The 21st Century Literacies Gap: A Case for 

Adoption of the Student Learning Networks Model Grades 9-16  เป็นการสอบถามความคิดเห็น

ของประชากรสหรัฐอเมริกา พบว่า 99% ของประชากรสหรัฐอเมริกาเขา้ใจว่า  "การเรียนการสอน

และการเรียนรู้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัมากต่อเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ"  

ในขณะท่ี 80% ของผูต้อบแบบส ารวจเขา้ใจวา่  "ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้ในโรงเรียนในวนัน้ีมีความ

แตกต่างกว่าท่ีพวกเขาเรียนรู้เม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมา"  การศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า  88% ของผูต้อบ

แบบสอบถามเขา้ใจวา่  "ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัส าหรับโรงเรียนท่ีจะบรรจุเป็นวิชา

สอน"  และยงัพบว่าทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการจา้งงานคือ การส่ือสาร การท างานร่วมกนั ในการ

ท างานระดบัมืออาชีพจริยธรรมการส่ือสารและการเขียนตอ้งส าคญั รวมถึงทกัษะการคิด / การ
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แก้ปัญหา และห้องสมุด Skyline โรงเรียนมธัยมในแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน ให้ตวัอย่างของ

ประเภททกัษะดา้นเทคโนโลยท่ีีบรรณารักษ ์นกัวชิาการ คาดหวงัจากนกัเรียนในยุคปัจจุบนั 

(Egnor 2013) ศึกษาเร่ือง A case study of 21st century skills in high achieving elementary 

schools in Pennsylvania  การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อตรวจสอบการปฏิบติัท่ีสนบัสนุนทกัษะในศตวรรษท่ี 

21 ท่ีขัดแยง้กับเอกสารของ NCLB ให้สัมภาษณ์กับผูน้ าโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลของโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จสูง มุ่งเนน้ไปท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษ

ท่ี 21 การศึกษาคร้ังน้ีถูกออกแบบมาเพื่อ 1) ตรวจสอบว่าทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีการระบุใน

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จสูงในขณะท่ีการรักษาความตอ้งการความสามารถของ 

NCLB  2) การตรวจสอบขอบเขตทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีการด าเนินการเขา้สู่การเรียนการสอน

และการปฏิบติัในการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จสูง 3) ส ารวจวา่ทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 มีการระบุในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จสูง  กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 9 ผูน้ าโรงเรียนประถมท่ีมีอิทธิพลสูง รัฐเพนซิลวาเนีย การศึกษาน า

ร่องไดด้ าเนินการกบั 5 ผูน้ าโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลท่ีมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ การศึกษาน าร่อง

อย่างเป็นทางการได้ด าเนินการและผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับการบรรยาย น ามาเพื่อให้

ค  าแนะน าท่ีจะช่วยใหอ้ยูท่ี่ 21 ทกัษะในศตวรรษท่ีในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีน าเสนอ

วธีิการท่ีรัฐเพนซิวาเนีย ซ่ึงสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของทกัษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา 

(Shin, Mehmet et al. 2014) ศึกษาเร่ือง STEM Related After-School Program Activities 

and Associated Outcomes on Student Learning เป็นการศึกษาลกัษณะของกิจกรรม / โครงการหลงั

เลิกเรียนของนกัศึกษาท่ีโรงเรียนกฎหมายทางตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา เป็นการศึกษา

เชิงคุณภาพ กรณีศึกษาเป็นลูกจา้งท่ีเขา้ใจมุมมองและความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมของนักเรียน 

และวถีิการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูลผา่นการสังเกตทั้งอยา่งเป็นทางการณ์และไม่เป็นทางการ การ

สัมภาษณ์และบนัทึกสนาม ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่เป็นกิจกรรมเนน้ปลายเปิด และการตรวจสอบ

ทางวิทยาศาสตร์ การท างานร่วมกันของนักเรียน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของทกัษะใน
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ศตวรรษท่ี 21 โปรแกรม STEM มีศกัยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถน าไปสู่การ

พฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

(Jansen 2015) ศึกษาเร่ือง Teaching Practice in the 21st Century: Emerging Trends, 

Challenges and Opportunities  มีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนปฏิบติัการเรียนการ

สอนส าหรับห้องเรียนของอนาคต และเพิ่มขีดทกัษะ ความสามารถในสภาพแวดลอ้มแบบดิจิตอล

ของนักเรียนในสหัสวรรษปัจจุบนั กลุ่มตัวอย่างคือ ครูจากโรงเรียนมัธยมท่ีเข้าร่วมโครงการ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้า้ทายครูท่ีเขา้ร่วมโครงการ ดา้นความสามารถของครูผูส้อนท่ีจะใชส่ิ้งประดิษฐ์

ดิจิตอลเป็นส่วนหน่ึงของความรู้เน้ือหาการสอน  พร้อมทั้งตระหนกัถึงผลกระทบ การเรียนการ

สอนและกลยุทธ์การเรียนรู้รวมทั้งด้านอาคารในการน าเสนอบทเรียน วิธีการใหม่ในการฝึกการ

เรียนการสอนการสอบเทียบส าหรับศตวรรษท่ี 21  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนแพรคซิส

ของตวัเองเม่ือมีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลเป็นส่วนหน่ึงของความรู้เน้ือหาการสอนของพวกเขา หน่ึง

ในผลของการศึกษาวิจยัน้ีเป็นรูปแบบส าหรับครูท่ีจะใช้เป็นตวัอย่างในการฝึกอบรมการเรียนการ

สอนนกัเรียน และเป็นแหล่งของขอ้มูลส าหรับการศึกษาความรู้เทคโนโลยีดิจิตอล การแนะน าการ

เรียนการสอนนักเรียนเพื่อปฏิบติัในการพฒันาโปรแกรมของตวัเองส าหรับความรู้เทคโนโลยี

ดิจิตอลเพื่อตอบสนองความตอ้งการการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21  

 (McGuire 2015) เสนอบทความ 21st  Century Standards and Curriculum: Current 
Research and Practice พบวา่ บูรณาการมาตรฐานของรัฐแกนสามญั (CCSS) และทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ในหลกัสูตรไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและครู แต่ยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อม
เยาวชนส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต การทดสอบมาตรฐานท่ีก าหนดความส าเร็จของ
โรงเรียนนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละใชพ้ลงัของเทคโนโลยีเพื่อ
สนบัสนุนทกัษะท่ีจ าเป็นและเรียนรู้ในรูปแบบท่ีไม่ซ ้ ากนั การวดัมาตรฐานความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความเข้าใจของนักเรียนผ่านเน้ือหาตามผลงานนักเรียน ซ่ึงสามารถการเก็บรักษาแนวคิดของ
นักเรียนผ่านการแสดงผลงานท่ีจบัต้องได้และมีคุณค่า การศึกษาความต้องการท่ีจะท าให้การ
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนประสบความส าเร็จเป็นนกัประดิษฐ์ของอนาคตคือ 
ความยืดหยุ่นไม่ใช่การทดสอบ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 จะถูกก าหนดและอธิบายวิธีการท่ีช่วยให้
นักเรียนได้พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น สามารถเช่ือมโยงการศึกษาของนักเรียนในปัจจุบนัท่ีมีความรู้
ประสบการณ์จริงท่ีกระตุน้ เช่นเดียวกบัช่วยให้นกัเรียนสร้างและท างานร่วมกนัโดยใชเ้ทคโนโลยี
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ล่าสุด ประโยชน์ของการบูรณาการมลัติมีเดียในห้องเรียนรวมทั้งให้นักเรียนมีโอกาสท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านวิชาการและทกัษะทางสังคมท่ีพวกเขาส่ือสารและการใช้ขอ้มูลร่วมกนัจดั
ระเบียบความคิดของพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในขณะท่ีการเตรียมความพร้อมโครงการหรือ
การท าวจิยัผา่นประสบการณ์ออนไลน์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ดงัน้ี 
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แผนภูมทิี ่1  กรอบแนวคดิการวจิัย 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. ระดบัชั้น 
3. แผนการเรียน 
4. เกรดเฉล่ีย 

 

ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 มี  9 ทกัษะ 

    1.ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

    2.ทกัษะการสร้างสรรค ์

    3.ทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะเรียน 

    4.ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

    5.ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

    6.ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 

    7.ทกัษะการท างานร่วมกนั 

    8.ทกัษะการส่ือสาร 

    9. ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจ  

        และปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ  

        ส่ือสาร 

    แนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมทั้ง

เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ  ระดบัชั้น แผนการเรียน 

เกรดเฉล่ียสะสม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1  และเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้ตอบสนองต่อ

คุณลักษณะตรงตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองโลก / ประเทศ และพลเมืองอาเซียน 

เพื่อการแข่งขนัในเวทีนานาชาติ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขต

พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 67 โรงเรียน โดยแบ่งตาม กลุ่ม

โรงเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ านวน 10  โรงเรียน กลุ่มท่ี 2 จ  านวน 14 โรงเรียน กลุ่มท่ี 3 จ  านวน 11 

โรงเรียน กลุ่มท่ี 4 จ  านวน 11 โรงเรียน กลุ่มท่ี 5 จ  านวน 11 โรงเรียน และกลุ่มท่ี 6 จ  านวน 10 

โรงเรียน รวมเป็นนกัเรียนทั้งหมด  56,124 คน (กลุ่มนโยบายและแผน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 2559)  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  านวน 15 โรงเรียน รวมเป็นนกัเรียนทั้งส้ิน 398 คน ไดม้าโดย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) จากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane มีขั้นตอนการสุ่มตามล าดบัดงัน้ี 

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  

1. จากการส ารวจขอ้มูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิคือ 

เวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 แลว้จดัท ากรอบการสุ่ม

โดยการแบ่งตามกลุ่มของโรงเรียนตามกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 แล้วท าการสุ่มกลุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม

โรงเรียน ผูว้จิยัก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มมีตวัแทนประชากรกลุ่มละ 5 โรงเรียน ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มของโรงเรียน 

กลุ่มท่ี จ านวน
โรงเรียน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
4 

(คน) 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
5 

(คน) 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
6 

(คน) 

รวม
นกัเรียน 
(คน) 

1 10 3,880 3,797 4,045 11,722 
2 14 3,684 3,435 4,091 11,210 
3 11 2,036 2,041 2,408 6,485 
4 11 2,785 2,537 3,075 8,397 
5 11 3,629 3,239 3,431 10,299 
6 10 2,673 2,513 2,825 8,011 
รวมนกัเรียน 18,687 17,562 19,875 56,124 
ท่ีมา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (กลุ่มนโยบายและ

แผน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2558  http://www.sesao1.go.th ) 

2. ท าการสุ่มกลุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มโรงเรียน เลือกตวัแทน 

โรงเรียนในแต่ละกลุ่มๆละ 5 โรงเรียนโดยการสุ่มดว้ยวิธีการจบัฉลาก จะไดโ้รงเรียนทั้งหมด 15 

โรงเรียน  น ามาเทียบบญัญติัไตรยางค์หาจ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มโดยเทียบอตัราส่วนตาม

จ านวนนกัเรียนของแต่ละกลุ่มโรงเรียน รวมเป็น 398 คน ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 2  รายช่ือโรงเรียนและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 

กลุ่มท่ี โรงเรียน 
(จ านวน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

รายช่ือโรงเรียน จ านวนนกัเรียน
มธัยมปลาย 

(คน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

1 10 176 

สวนกุหลาบวทิยาลยั 1,791 54 
มกักะสันพิทยา 261 7 
สายปัญญา  
ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

1,159 35 

เทพศิรินทร์ 1,668 50 
เบญจมราชาลยั  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

998 30 

3 11 102 

สตรีวดัระฆงั 987 30 
ทวธีาภิเศก 1,284 38 
มธัยมวดันายโรง 559 17 
ฤทธิณรงคร์อน 341 10 
วมุิตยารามพิทยากร 236 7 

6 10 120 

มธัยมวดัหนองแขม 1,411 43 
วดัรางบวั 314 9 
สตรีวดัอปัสรสวรรค์ 1,210 37 
วดัประดู่ในทรงธรรม 326 10 
ราชวนิิตบางแคปานข า 710 21 

รวม 31 398  13,255 398 
ท่ีมา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (กลุ่มนโยบายและ

แผน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2558  http://www.sesao1.go.th ) 
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1.3  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview ) ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการ

ส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดย

ก าหนดคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกในดา้นใดดา้นหน่ึง ดงัน้ี 

1.  มีประสบการณ์ดา้นงานบริหารการศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ปี  

2.  มีความรู้ระดบัปริญญาตรีเป็นขั้นตน้และวุฒิทางดา้นการศึกษา 

3.  มีความเช่ียวชาญ / ความช านาญ ดา้นการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ตัวแปรทีศึ่กษา 
  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ได้แก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ  ระดบัชั้น 

แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่  ทกัษะศตวรรษท่ี 21 มี 9 ทกัษะ ดงัน้ี 

1. ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ  
2. ทกัษะการสร้างสรรค ์ 
3. ทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะเรียน 
4. ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
5. ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม  
6. ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  
7. ทกัษะการท างานร่วมกนั  
8. ทกัษะการส่ือสาร 
9. ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจและปฏิบติัได้ใน

เร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 3.1 แบบสอบถาม (questionnaire) 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเชิงปริมาณผูว้ิจยัจึงเลือกแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 
ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นต่างๆ ได้แก่ เพศ  
ระดบัการศึกษา แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) จ  านวน 4 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีลกัษณะของค าถามเป็นค าถามปลาย

ปิดแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่าระดบัท่ีมีการ

ตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินสภาพท่ี

เป็นอยูแ่ละสภาพท่ีคาดหวงัของทกัษะศตวรรษท่ี 21 9 ทกัษะ คือ  

เห็นดว้ยมากท่ีสุด หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมาก 

เห็นปานกลาง  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนปานกลาง 

เห็นดว้ยนอ้ย  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนนอ้ย 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนนอ้ยท่ีสุด 

ให้นกัเรียนเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑ์การให้คะแนนเรียงล าดบัจากความเห็นดว้ย

นอ้ยท่ีสุดจนถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนนตามล าดบั 

ก าหนดเกณฑ์การตีความหมายของค่าคะแนนเก่ียวกบัทกัษะศตวรรษท่ี 21 ตามวิธีของ

เบสท ์(Best 1984 : 179-184) มี 5 ระดบัคือ 
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ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง   ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นจริง / ท่ีคาดหวงั     

ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง   ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นจริง / ท่ีคาดหวงั  

ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง   ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นจริง / ท่ีคาดหวงั  

ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง   ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นจริง / ท่ีคาดหวงั  

ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง   ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นจริง / ท่ีคาดหวงั  

ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
3.2 แนวการสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview guideline) เป็นแนวค าถามปลายเปิด

แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview guideline) ท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   

การสร้างเคร่ืองมือ 
  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอนใน

การด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 การสร้างแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้การด าเนินการวิจัยในค ร้ังน้ี

สามารถตรวจสอบ วดัไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษาและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ผูว้ิจยั

ไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 4.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

  4.1.1  ศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั

ขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

  4.1.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลเพื่อก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขต

เน้ือหา  

  4.1.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหา ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัและตามรายละเอียดของนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร 

  4.1.4 น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของเน้ือหาในประเด็นสาระส าคญัท่ี

ตรงตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความเหมาะสมของส านวนภาษา พิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข หาค่า

ดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อน ามา

ปรับปรุงแกไ้ขโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ 2556)  

     
N

RIOC 
  

   IOC = ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

   R  = ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

   N     = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 โดยท่ี  +1    = แน่ใจวา่สอดคลอ้ง / ตรงกบัจุดประสงค ์

   -1     = แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง / ไม่ตรงกบัจุดประสงค ์

    0     = ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง / ไม่สอดคลอ้ง หรือตรงกบัจุดประสงค ์
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 การพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากการหาค่า IOC  ถา้แบบสอบถามขอ้ใดมีค่า 

IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.00 จะคดัเลือกขอ้ค าถามนั้น  แต่แบบสอบถามขอ้ใดมีค่า IOC อยูต่  ่ากวา่ 

0.50 จะน ามาปรับปรุงแกไ้ขหรือตดัออกไป 

จากการหาค่าดชันีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 – 1.00 สามารถน าไปใชไ้ด(้ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ 2556) 
  4.1.5 น าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ความเหมาะสมของ

เน้ือหา แล้วน ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง แล้วน าไปทดลองใช้กับกุล่มทดลอง นักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โรงเรียนท่ีใช้ในการวิจยัคือ โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั จ านวน 15 คน และ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถมัภ ์จ านวน 15 คน 

4.1.6 หาความเช่ือมัน่(reliability) ของแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลาย

ปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ) 2 ชุด คือ ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายตามสภาพท่ีเป็นจริง และ ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตาม

สภาพท่ีคาดหวงั จากสูตร 

 

     α     =    

  โดย α คือ  ค่าความสอดคลอ้งภายใน 

     n   คือ  จ  านวนของแบบสอบถาม 

    ΣSi
2  คือ  ผลรวมของค่าความแปรปรวนคะแนนแต่ละขอ้ 

          Si
2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ 
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่าความเช่ือมัน่ตามสภาพท่ีเป็นจริง 
เท่ากบั 0.899  และค่าความเช่ือมัน่สภาพท่ีคาดหวงั เท่ากบั 0.811 

4.1.7 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 4.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 

  4.2.1 ศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั

ขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

  4.2.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลเพื่อก าหนดเคา้โครงสร้างของการสัมภาษณ์และ

ขอบเขตเน้ือหา โดยขอค าปรึกษา / ค  าแนะน า จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  4.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ระดบัลึก (in-depth interview guideline) ตามขอบเขต

เน้ือหา ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัมาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ( Content 

Validity ) ของแบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

  4.2.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของเน้ือหาในประเด็นสาระส าคญัท่ีตรง

ตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความเหมาะสมของส านวนภาษา พิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้เกิด

ความสมบูรณ์ 

  4.2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใช้จริงกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก

คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือจากสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั้ง 15 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์การ

เก็บขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี โดยใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างท าด้วยตนเอง ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบ

แบบสอบถามและส่งคนตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

 3. เม่ือครบก าหนดส่งคืนแบบสอบถาม ให้ติดตาม ทวงถามแบบสอบถามชุดท่ีไม่ได้

กลบัคืนไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

 4. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระเบียบขอ้มูล ลงรหสั ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะใชก้ารสัมภาษณ์ระดบัลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 

15 ท่าน โดยการเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัอยา่งเจาะจง 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
  

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงมี

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืน 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ของขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 3.หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของขอ้มูลจาก

แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 แล้วน ามาเรียงล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการ โดยใช ้ Modified Priority Needs Index : PNImodified ท่ีปรับปรุงโดย 



 76 
 

 

นงลกัษณ์ วรัิชชยั และสุวมิล วอ่งวาณิช เป็นวธีิการท่ีหาค่าผลต่างของ (I –D) แลว้หารดว้ยค่า D เพื่อ

ควบคุมขนาดของความตอ้งการจ าเป็นให้อยูใ่นพิสัยท่ีไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไป และให้ความหมาย

เชิงเปรียบเทียบ เม่ือใช้ระดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่

สภาพท่ีคาดหวงัของกลุ่ม (สุวมิล วอ่งวาณิช 2558 : 279) โดยมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

ค่า PNImodified = (I-D)/D 

เม่ือ  I   =   ความรู้/ทกัษะ/เจตคติ ท่ีคาดหวงั 

D   =   ความรู้/ทกัษะ/เจตคติ ท่ีมีในปัจจุบนั 

 ในการประเมินใชค้่าดชันี  PNImodified  ท่ีมีค่า 0.20 (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2548 อา้งถึงในองัค์

วรา วงษ์รักษา, 2549: 61) ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ท่ีถือว่าเป็นความตอ้งการจ าเป็น ส่วนการจดัล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใช้การเรียงดชันีจากมากไปหาน้อย ดชันีท่ีมีค่ามากแปลว่ามี

ความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างมากกวา่ดชันีท่ีมีค่านอ้ย 

 4. ส่วนการวเิคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

5. การสัมภาษณ์ระดบัในเร่ืองของการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดโอกาสให้

ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างอิสระ ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) แลว้จดัหมวดหมู่ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มี

วตัถุประสงค์  1) เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  2) เพื่อ

เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดบัชั้น แผนการเรียน 

เกรดเฉล่ียสะสม  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1  และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซ่ึงผลการวิเคราะห์

แบ่งออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ผลการประเมินทกัษะศตวรรษท่ี 21 ตามสภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั    
                 ของนกัเรียน 
ตอนที่ 3   การเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการ    
       เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ตอนที่ 4    ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษ ท่ี 21  
ตอนที่ 5    แนวทางในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที 21 เพื่อการพฒันาศกัยภาพ ของ 
                 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 

ตอนที ่1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 398 คน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
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บุคคลดา้น เพศ  ระดบัชั้น  แผนการเรียน  เกรดเฉล่ียสะสม ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดงัรายละเอียดในตาราง 3 

ตารางท่ี 3   สถานภาพและขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 134 33.7 
หญิง 264 66.3 

รวม 398 100 

ระดบัชั้น 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 129 32.4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 131 32.9 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 138 34.7 

รวม 398 100 

แผนการเรียน 
วทิย-์คณิต 132 33.2 
ศิลป์-ค านวน 154 38.7 
ศิลป์-ภาษา 112 28.1 

รวม 398 100 

เกรดเฉล่ียสะสม 
1.00-2.99 129 28.4 
3.00-3.49 174 43.7 
3.50-4.00 111 27.9 

รวม 398 100 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน  264  คน  คิดเป็นร้อยละ 66.30  ส่วนเพศชาย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.70 ศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 และมธัยมศึกษาป่ีท่ี 4 จ านวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.40  

ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาดา้นแผนการเรียนพบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเรียนแผน

ศิลป์-ค านวณ มากท่ีสุด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 แผนการเรียนวิทย-์คณิต เป็นล าดบั

รองลงมา จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา เป็นล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 
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จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 และเม่ือพิจารณาด้านเกรดเฉล่ียพบว่านกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00 – 3.49 จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.70  รองลงมาคือ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50 - 4.00  จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90  

เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00 - 2.99  จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40  ตามล าดบั 

ตอนที ่ 2   ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที ่21 ของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพืน้ที่  การศึกษากรุงเทพมหานคร                      
                 การวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั  ซ่ึงเป็นข้อมูลในการตอบ

แบบสอบถามของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 โดยภาพรวม  9 ทกัษะ ดงัน้ี  ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ   ทกัษะการสร้างสรรค ์ ทกัษะ

การเรียนรู้  ทกัษะการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ทกัษะความตระหนักเก่ียวกับ

วฒันธรรม ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการส่ือสาร

ความเข้าใจและปฏิบัติได้ในเร่ืองสารสนเทศ  ความเข้าใจและปฏิบัติได้ในเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยจ าแนกเป็นแต่ละทกัษะ ซ่ึงผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( x ) ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของขอ้มูล ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี การศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะการคิดแบบมี
วจิารณญาณ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมี
เหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3.67 .72 มาก 4.38 .69 มาก .19 5 

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาขอ้มูลมา
ประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ใหมี้ความ
ชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 

3.62 .77 มาก 4.34 .73 มาก .20 4 

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิด
ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน 

3.47 .83 ปาน
กลาง 

4.30 .77 มาก .24 1 

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มูลมาประกอบการอธิบายท่ี
สมเหตุสมผล ท าใหเ้พื่อนๆ ยอมรับและเขา้ใจเจตนาได้
มากข้ึน 

3.65 .78 มาก 4.35 .71 มาก .19 5 

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตผุลและสามารถปรับเปล่ียน
ความคิดไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผดิ 

3.80 .81 มาก 4.42 .72 มาก .16 11 

6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือ
ประยกุตใ์ชว้ธีิของผูอ่ื้น 

3.68 .78 มาก 4.37 .73 มาก .19 5 

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด 3.45 .86 ปาน
กลาง 

4.23 .84 มาก .23 3 

8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นท่ีน าเสนอ
ในขอ้มูลข่าวสารได ้

3.67 .79 มาก 4.28 .77 มาก .17 10 

9. เม่ือมีปัญหาในชีวติประจ าวนันกัเรียนสามารถบอก
หรือระบุสาเหตขุองปัญหาแทจ้ริงได ้

3.82 .79 มาก 4.43 .69 มาก .24 1 

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั
และแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 

3.66 .87 มาก 4.35 .75 มาก .19 5 

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่ง
สมเหตุสมผล 

3.64 .79 มาก 4.33 .75 มาก .19 5 

รวม 3.64 .53 มาก 4.34 .54 มาก .20  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรที่ไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช 2558 : 279) 
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จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.64  S.D = .53 ) พิจารณารายขอ้

พบวา่ “ เม่ือมีปัญหาในชีวติประจ าวนันกัเรียนสามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได้” มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 3.82  S.D = .79 ) รองลงมา “นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถ

ปรับเปล่ียนความคิดไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผิด” ( x = 3.80   S.D = .81 ) และ “นกัเรียน

สามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือประยุกตใ์ชว้ิธีของผูอ่ื้น” ( x = 3.68   S.D = .78 ) 

ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะการคิดแบบมี

วิจารณญาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.34   S.D = .54 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “ เม่ือมีปัญหา

ในชีวติประจ าวนันกัเรียนสามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได้” มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x

= 4.43   S.D = .69 ) รองลงมา “นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถปรับเปล่ียนความคิดได้เม่ือมี

ส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผิด” ( x = 4.42   S.D = .72 ) และ “นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม” ( x = 4.38   S.D = .69 ) 

ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณมีค่าเท่ากบั .20  พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนสามารถสรุปองค์

ความรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” และ “เม่ือมีปัญหาใน

ชีวิตประจ าว ันนักเรียนสามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาแท้จริงได้” มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั สูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ( .24 ) รองลงมาเป็น “นกัเรียน

สรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด” ( .23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเป็นล าดบัสอง  “นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาขอ้มูลมาประกอบการอภิปราย การ

ท างาน /เหตุการณ์ให้มีความชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ” (.20 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นเป็นล าดบัท่ีสาม ล าดบัถดัมา “นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี

มีเหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม” (.19) “นักเรียนสามารถหาข้อมูลมา

ประกอบการอธิบายท่ีสมเหตุสมผล ท าให้เพื่อนๆ ยอมรับและเข้าใจเจตนาได้มากข้ึน” (.19) 



 82 
 

 

“นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือประยุกต์ใช้วิธีของผูอ่ื้น” (.19) “นกัเรียนใช้

ความคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัและ

แสดงออกต่อหน้าสาธารณชน” (.19) และ “นักเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บอย่าง

สมเหตุสมผล” (.19) มีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากัน เป็นล าดับส่ี 

ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์

(n=398 คน) 

ทกัษะการสร้างสรรค ์
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบในการ
ผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้ 

3.72 .83 มาก 4.43 .69 มาก .19 5 

2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ี
แปลกใหม่ 

3.47 .87 ปาน
กลาง 

4.32 .79 มาก .24 2 

3. นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 3.48 .87 ปาน
กลาง 

4.33 .79 มาก .24 2 

4. นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

3.50 .90 ปาน
กลาง 

4.37 .80 มาก .25 1 

5. นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ี
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 

3.57 .90 มาก 4.37 .81 มาก .22 4 

รวม 3.54 .70 มาก 4.36 .64 มาก .23  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 

จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะการสร้างสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.54   S.D = .70 ) พิจารณารายขอ้พบว่า 

“นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ / คิดนอกกรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้ ” มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 3.72   S.D = .83 ) รองลงมา “นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิง

ท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” ( x = 3.57   S.D = .90 ) และ “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั” ( x = 3.50   S.D = .90 ) ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะการ

สร้างสรรค์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.36   S.D = .64 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนมี

ความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้”  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด          

( x = 4.43   S.D = .69 )  รองลงมา “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” ( x = 

4.37   S.D = .80 ) “นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” ( x

= 4.37   S.D = .81 ) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” ( x = 4.33 

S.D = .79 ) และ “นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” ( x = 4.32  S.D = 

.79 )  ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะการสร้างสรรค์มีค่าเท่ากบั .23 พิจารณารายขอ้พบว่า “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.25 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบั

แรก  ล าดบัถดัมาเป็น “นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” ( .24 ) และ 

“นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” ( .24 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเท่ากนั เป็นล าดบัท่ีสอง  “นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจาก

บุคคลอ่ืน” (.22 ) มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเป็นล าดับท่ีสาม และ 

“นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้” (.19) มี

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัส่ี ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 6  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครดา้นทกัษะการเรียนรู้ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการเรียนรู้ 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
การเรียนรู้ใหม่ๆ 

3.60 .78 มาก 4.34 .78 มาก .21 4 

2. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3.48 .91 ปาน
กลาง 

4.24 .84 มาก .22 3 

3. นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม 3.86 .89 มาก 4.42 .78 มาก .14 5 
4. นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้ 3.35 .86 ปาน

กลาง 
4.16 .86 มาก .24 2 

5. นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิง
จากหอ้งสมุด 

3.20 1.08 ปาน
กลาง 

4.05 .96 มาก .27 1 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พือ่การคน้ควา้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.94 .86 มาก 4.44 .77 มาก .13 6 

รวม 3.57 .61 มาก 4.27 .64 มาก .20  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 

จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.57   S.D = .61 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียน

สามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการคน้ควา้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ” มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 3.94   S.D = .61 ) 

รองลงมา “นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม” ( x = 3.86   S.D = .89 ) และ “นกัเรียน

สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ” ( x = 3.60   S.D = .78 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.27   S.D = .64 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนสามารถใช้

เวบ็ไซตเ์พื่อการคน้ควา้ แลกเปล่ียนเรียนรู้”  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.44   S.D = .77 )  รองลงมา 
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“นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม” ( x = 4.42   S.D = .78 ) รองลงมา “นกัเรียน

สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ” ( x = 4.34  S.D = .78 )  ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั .20  พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความ

บนัเทิงจากหอ้งสมุด” (.27 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบั

แรก  ล าดบัถดัมาเป็น “นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้” ( .24 ) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ีสอง  “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้” (.22 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ีสาม และ “นกัเรียน

สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ” (.21) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัส่ี ตามล าดบั 

ตารางท่ี 7  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(n=398 คน) 

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้รรลผุลและตรงเวลา 

3.75 .84 มาก 4.55 .64 มาก
ท่ีสุด 

.21 1 

2. นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่งเตม็ใจ
ทุกสถานการณ์ 

3.84 .83 มาก 4.43 .73 มาก .15 4 

3. นกัเรียนยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

4.03 .81 มาก 4.49 .71 มาก .11 5 

4. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชนข์องโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

3.64 .90 มาก 4.27 .86 มาก .17 2 

5. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ / เรียนรู้ 
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ 

3.87 .85 มาก 4.48 .73 มาก .16 3 

รวม 3.83 .60 มาก 4.44 .57 มาก .16  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 
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จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.83   S.D = .60 ) 

พิจารณารายขอ้พบว่า “นักเรียนยินดีช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน” มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.03   S.D = .81 ) รองลงมา “นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ / 

เรียนรู้ เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ” ( x = 3.87   S.D = .85 ) และ “นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎ

กติกาของสังคมอยา่งเตม็ใจทุกสถานการณ์” ( x = 3.84   S.D = .83 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะการมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.44   S.D = .57 ) พิจารณารายขอ้

พบว่า “นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา”  มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.55   S.D = .64 )  รองลงมา “นกัเรียนยินดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ

โดยไม่หวงัผลตอบแทน” ( x = 4.49   S.D = .71 ) รองลงมา “นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

คน้ควา้ / เรียนรู้ เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ” ( x = 4.48  S.D = .73 )  ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีค่าเท่ากบั .16 พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนมี

ความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.21 )  มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  ล าดบัถดัมาเป็น “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วม

กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม” ( .17 ) มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ีสอง  “นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ 

/ เรียนรู้ เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ” (.16 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เป็นล าดบัท่ีสาม และ “นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสังคมอยา่งเต็มใจทุกสถานการณ์” (.15) 

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัส่ี ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะความตระหนกั
เก่ียวกบัวฒันธรรม 

(n=398 คน) 

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนสามารถใชชี้วติอยา่งเป็นสุขในการอยูร่่วมกนั
กบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา และตา่งวฒันธรรม 

3.83 .83 มาก 4.50 .69 มาก .17 3 

2. นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติ 4.09 .82 มาก 4.44 .74 มาก .08 5 
3. นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และรักษา
วฒันธรรมดั้งเดิมใหค้งอยูแ่ละดีข้ึน 

4.12 .78 มาก 4.49 .69 มาก .09 4 

4. นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมได ้

4.23 .79 มาก 4.58 .66 มาก
ท่ีสุด 

.08 4 

5. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 
ภาษา 

3.45 1.05 ปาน
กลาง 

4.44 .82 มาก .29 1 

6. นกัเรียนสามารถบอกเสน้ทางการท่องเท่ียวกบัชาว
ต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล 

3.50 1.01 ปาน
กลาง 

4.49 .75 มาก .28 2 

รวม 3.87 .61 มาก 4.49 .59 มาก .16  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 

จากตารางท่ี 8 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.87   S.D = .61 ) พิจารณา

รายขอ้พบวา่ “นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม

ได”้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.23   S.D = .79 ) รองลงมา “นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่

และรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมให้คงอยูแ่ละดีข้ึน” ( x = 4.12   S.D = .78 ) และ “นกัเรียนยอมรับ

กระแสวฒันธรรมต่างชาติ” ( x = 4.09   S.D = .82 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะความ

ตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.49   S.D = .59 ) พิจารณารายขอ้

พบวา่ “นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมได”้  มี
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ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.58   S.D = .66 )  รองลงมา “นกัเรียนสามารถใชชี้วิตอยา่งเป็นสุขในการอยู่

ร่วมกนักบัเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวฒันธรรม” ( x = 4.50   S.D = .69 ) รองลงมา 

“นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมให้คงอยูแ่ละดีข้ึน” ( x = 4.49  

S.D = .69 ) และ “นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถาม

ขอ้มูล” ( x = 4.49  S.D = .75 ) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม มีค่าเท่ากบั .16 พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนสามารถใช้

ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา” (.29 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สูงท่ีสุดเป็นล าดับแรก  ล าดับถัดมาเป็น “นักเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกับชาว

ต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” ( .28 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เป็นล าดบัท่ีสอง  และ “นกัเรียนสามารถใชชี้วิตอยา่งเป็นสุขในการอยูร่่วมกนักบัเพื่อนต่างชาติ ต่าง

ภาษา และต่างวฒันธรรม” (.16 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ี

สาม  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 9  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี การศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะความเป็น
พลเมือง (ประเทศ/โลก) 

(n=398 คน) 

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.78 .86 มาก 4.11 1.03 มาก .09 9 

2. นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา 

3.81 .80 มาก 4.38 .74 มาก .15 7 

3. นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการแกปั้ญหา 3.78 .87 มาก 4.42 .74 มาก .17 6 
4. นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผลการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.73 .78 มาก 4.27 .79 มาก .14 8 

5. นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง 3.66 .80 มาก 4.31 .77 มาก .18 5 
6. นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ี
มีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสงัคมโลกได ้

3.55 .85 มาก 4.25 .78 มาก .20 4 

7. นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
เพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์ 

3.39 .91 ปาน
กลาง 

4.16 .85 มาก .22 3 

8. นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด 3.46 .91 ปาน
กลาง 

4.24 .81 มาก .23 1 

9. นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความ
เคล่ือนไหวของข่าวการเมือง 

3.39 .94 ปาน
กลาง 

4.17 .86 มาก .23 1 

รวม 3.62 .60 มาก 4.25 .61 มาก .17  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 

จากตารางท่ี 9 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.62   S.D = .60 ) พิจารณา

รายขอ้พบว่า “นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหา” มีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด ( x = 3.81   S.D = .80 ) รองลงมา “นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ” ( x = 3.78   S.D = .86 ) และ “นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นใน
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การแกปั้ญหา” ( x = 3.78   S.D = .87 )  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมา “นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ 

ดา้นในการแกปั้ญหา” ( x = 3.73  S.D. = .78 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะความเป็น

พลเมือง (ประเทศ/โลก)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.25   S.D = .61 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ 

“นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการแกปั้ญหา”  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.42   S.D = .74 )  

รองลงมา “นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหา” ( x = 4.38   

S.D = .74 ) รองลงมา “นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง” ( x = 4.31  S.D = .77 ) 

ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  มีค่าเท่ากบั .17 พิจารณารายขอ้พบว่า “นกัเรียนติดตาม

ความเป็นไปของโลกอย่างใกลชิ้ด” (.23 )  และ “นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตาม

ความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง” (.23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง

ท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  ล าดบัถดัมาเป็น “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนใน

วาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกได้สมบูรณ์” ( .22 ) มีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ีสอง  และ “นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีมีต่อ

เหตุการณ์บา้นเมืองหรือสังคมโลกได้” (.20 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

เป็นล าดบัท่ีสาม  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 

(n=398 คน) 

ทกัษะการท างานร่วมกนั 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะงานนั้นๆ 

3.83 .78 มาก 4.39 .76 มาก .15 4 

2. นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการเลือก
กระบวนการท างาน 

3.85 .81 มาก 4.42 .72 มาก .15 4 

3. นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.79 .83 มาก 4.42 .70 มาก .17 1 

4. นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่าง 

3.82 .83 มาก 4.42 .71 มาก .16 2 

5. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.85 .81 มาก 4.48 .78 มาก .16 2 

6. นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น 4.06 .82 มาก 4.53 .71 มาก
ท่ีสุด 

.11 6 

7. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ี
แตกต่างกนัของผูอ่ื้น 

4.05 .83 มาก 4.52 .70 มาก
ท่ีสุด 

.11 6 

8. นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

3.99 .82 มาก 4.49 .74 มาก .12 8 

รวม 3.90 .62 มาก 4.46 .59 มาก .14  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 

จากตารางท่ี 10 เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะการท างานร่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.90   S.D = .62 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ 

“นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น” มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.06   S.D = .83 ) 

รองลงมา “นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ีแตกต่างกนัของผูอ่ื้น” ( x = 4.05   S.D 

= .83 ) รองลงมา “นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยไดอ้ย่าง

ราบร่ืน” ( x = 3.99  S.D. = .82 ) ตามล าดบั 



 92 
 

 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะการท างาน

ร่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.46   S.D = .59 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนรับฟัง

ความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น”  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.53   S.D = .71 )  รองลงมา “นกัเรียน

ยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ีแตกต่างกนัของผูอ่ื้น” ( x = 4.52   S.D = .70 ) รองลงมา 

“นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน” ( x = 4.49  

S.D = .74 ) ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะการท างานร่วมกนั  มีค่าเท่ากบั .14 พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นใน

การท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ” (.17 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  ล าดบัถดัมาเป็น “นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความรับผิดชอบท่ี

แตกต่าง” (.16 ) และ “นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

(.16 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากนั เป็นล าดบัท่ีสอง  “นักเรียนมี

กระบวนการท างานท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะงานนั้ นๆ” (.15 ) “นักเรียนใช้เหตุผล

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกกระบวนการท างาน” (.15 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั เป็นล าดบัท่ีสาม  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 11  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี การศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะการส่ือสาร 
 

(n=398 คน) 

ทกัษะการส่ือสาร 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 

PNImodified ล าดบั 
x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ยภาษาของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้

3.83 .83 มาก 4.45 .71 มาก .16 4 

2. นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได ้

3.84 .80 มาก 4.43 .68 มาก .15 5 

3. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้
เขา้ใจ 

3.75 .83 มาก 4.40 .74 มาก .17 2 

4. นกัเรียนสามารถประชาสมัพนัธ์ข่าวสารดว้ยแผน่ป้าย
โฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได ้

3.66 .88 มาก 4.29 .81 มาก .17 2 

5. นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม
โลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

3.62 .85 มาก 4.35 .75 มาก .20 1 

6. นกัเรียนมีวธีิการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพดู 
ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

3.88 .81 มาก 4.46 .74 มาก .15 5 

รวม 3.76 .65 มาก 4.39 .61 มาก .17  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 

จากตารางท่ี 11  เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะทกัษะการส่ือสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.76   S.D = .65 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ 

“นักเรียนมีวิธีการส่ือสารกับผูอ่ื้นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร” มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 3.88   S.D = .81 ) รองลงมา “นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ี

อ่าน ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได”้ ( x = 3.84   S.D = .80 ) รองลงมา “นกัเรียน

สามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่งประกอบดว้ยภาษาของตนเองให้เพื่อนเขา้ใจได”้ ( x = 3.83  

S.D. = .83 ) ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะการส่ือสาร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.39   S.D = .61 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนมีวิธีการส่ือสาร

กบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพูด ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร”  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.46   

S.D = .74 )  รองลงมา “นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่งประกอบดว้ยภาษาของตนเอง

ให้เพื่อนเขา้ใจได”้ ( x = 4.45   S.D = .71 ) รองลงมา “นกัเรียนพูดแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ

เร่ืองราว ท่ีอ่าน ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได”้ ( x = 4.43  S.D = .68 ) ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะการส่ือสาร  มีค่าเท่ากับ .17 พิจารณารายข้อพบว่า “นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในสังคมโลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได”้ (.20 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง

ท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  ล าดบัถดัมาเป็น “นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจากประสบการณ์ของ

ตนเองให้เพื่อนและผูอ่ื้นอ่านแลว้เขา้ใจ” (.17 ) และ “นกัเรียนสามารถประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดว้ย

แผ่นป้ายโฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได”้ (.17 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั เป็นล าดบัท่ีสอง  “นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่งประกอบดว้ย

ภาษาของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได”้ (.16 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  เป็น

ล าดบัท่ีสาม  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติั
ไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(n=398 คน) 

ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั 
PNImodified ล าดบั 

x  S.D. 
แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนต์่อ
การเรียนรู้ 

4.03 .83 มาก 4.53 .70 มาก
ท่ีสุด 

.12 4 

2. นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียน
การสอน 

3.83 .87 มาก 4.31 .81 มาก .12 4 

3. นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน 

3.80 .86 มาก 4.33 .79 มาก .14 2 

4. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนใ์น
การติดต่อส่ือสาร 

4.04 .83 มาก 4.49 .71 มาก .11 6 

5. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ 
รวบรวมความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

4.11 .82 มาก 4.50 .70 มาก .09 8 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือก่อใหเ้กิดบทบาท
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

3.78 .91 มาก 4.30 .81 มาก .14 2 

7. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ 
รวบรวมความรู้ 

4.21 .76 มาก 4.54 .65 มาก
ท่ีสุด 

.08 11 

8. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอภาระงาน / 
ช้ินงานในชั้นเรียน 

4.09 .81 มาก 4.49 .70 มาก .09 8 

9. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การประชาสมัพนัธ์เสียงตาม
สาย การสร้างเวบ็ไซต ์

3.77 1.00 มาก 4.32 .84 มาก .15 1 

10.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั 

3.91 .85 มาก 4.36 .81 มาก .11 6 

11.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน
ท าใหง้านเสร็จเร็วข้ึน 

4.16 .81 มาก 4.53 .68 มาก .09 8 

รวม 3.97 .59 มาก 4.43 .56 มาก .12  
*หมายเหตุ : ในการค านวน PNImodified เป็นสูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช 2558 : 279) 
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จากตารางท่ี 12  เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริงของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.97   S.D = .59 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ 

“นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้” มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.21   

S.D = .76 )  รองลงมา  “นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนในการท างานท าให้งานเสร็จเร็วข้ึน”   

( x = 4.16   S.D = .81 ) รองลงมา “นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ รวบรวม

ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน” ( x = 4.11  S.D. = .82 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะความเขา้ใจ

และปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.43   S.D = .56 ) พิจารณารายขอ้พบวา่ “นกัเรียนสามารถ

ใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้”  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x = 4.54   S.D = .65 )  

รองลงมา “นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้” ( x = 4.53   S.D = .70 ) 

และ “นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดขั้นตอนในการท างานท าให้งานเสร็จเร็วข้ึน” ( x = 4.53   S.D = 

.68 ) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมา “นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ รวบรวม

ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน” ( x = 4.50  S.D = .70 ) ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นพบวา่ โดยภาพรวมของดา้น

ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  มีค่าเท่ากบั .12 พิจารณารายขอ้พบว่า “นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้างเวบ็ไซต์” (.

15 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  ล าดบัถดัมาเป็น 

“นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีข้ึนเม่ือครูใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน” (.14 ) และ 

“นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อก่อใหเ้กิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม” (.14 

) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั เป็นล าดบัท่ีสอง  “นกัเรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้” (.12 ) และ “นักเรียนชอบท่ีครูใช้เทคโนโลยีในการ
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จดัการเรียนการสอน” (.12 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั  เป็นล าดบั

ท่ีสาม  ตามล าดบั 

ตารางท่ี 13  สรุปผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

(n=398 คน) 

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 
สภาพความเป็นจริง สภาพท่ีคาดหวงั PNImodified ล าดบั 

x  S.D. 
แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

  

1. ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 3.64 .53 มาก 4.34 .54 มาก .19 3 
2. ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์ 3.54 .70 มาก 4.36 .64 มาก .23 1 
3. ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 3.57 .61 มาก 4.27 .64 มาก .20 2 
4. ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

3.83 .60 มาก 4.44 .57 มาก .16 6 

5. ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 3.87 .61 มาก 4.49 .59 มาก .16 6 
6. ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 3.62 .60 มาก 4.25 .61 มาก .17 4 
7. ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 3.90 .62 มาก 4.46 .59 มาก .14 8 
8. ดา้นทกัษะการส่ือสาร 3.76 .65 มาก 4.39 .61 มาก .17 4 
9. ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

3.97 .59 มาก 4.43 .56 มาก .12 9 

รวม 3.74 .61 มาก 4.38 .59 มาก .17  

จากตารางท่ี 13 เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการ

เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร รวมทุกดา้นพบวา่มีค่าเท่ากบั .17  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ “ดา้นทกัษะการ

สร้างสรรค์” (.23 )  มีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  

รองลงมาคือ “ด้านทกัษะการเรียนรู้” (.20 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

เป็นล าดบัท่ีสอง  “ด้านทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ” (.19 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ีสาม ตามล าดบั 
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ตอนที ่ 3  การเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษที ่21 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับช้ัน แผนการเรียน เกรดเฉลีย่ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 
ตารางท่ี 14  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนๆ 
เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3.86 4.43 .15 3.56 4.35 .22 

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาขอ้มูลมาประกอบการ
อภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มีความชดัเจนน่าเช่ือถือและ
เป็นท่ียอมรับ 

3.64 4.38 .20 3.61 4.32 .19 

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อให้เกิด
การพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน 

3.56 4.32 .21 3.42 4.28 .25 

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มูลมาประกอบการอธิบายท่ี
สมเหตุสมผล ท าใหเ้พ่ือนๆ ยอมรับและเขา้ใจเจตนาไดม้ากข้ึน 

3.79 4.39 .16 3.57 4.33 .21 

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถปรับเปล่ียนความคิดได้
เม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งว่านกัเรียนเขา้ใจผิด 

3.94 4.42 .12 3.72 4.42 .19 

6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือ
ประยกุตใ์ชวิ้ธีของผูอ่ื้น 

3.83 4.43 .16 3.59 4.34 .21 

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด 3.60 4.30 .19 3.36 4.19 .25 

8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นท่ีน าเสนอในขอ้มูล
ข่าวสารได ้

3.81 4.30 .13 3.58 4.27 .19 

9. เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียนสามารถบอกหรือระบุ
สาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได ้

3.98 4.48 .10 3.78 4.40 .16 

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัและ
แสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 

3.77 4.38 .16 3.60 4.33 .20 

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่ง
สมเหตุสมผล 

3.82 4.39 .15 3.54 4.30 .21 

รวม 3.78 4.39 .16 3.57 4.32 .21 

อนัดบั 2 1 
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จากตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการคิด

แบบมีวิจารณญาณ  พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ

นกัเรียนเพศหญิง (.21 ) สูงกวา่ เพศชาย (.16 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการคิดแบบมี

วิจารณญาณ  “นกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ

ของสมองดีข้ึน” (.25) และ “นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด” (.25) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  ล าดบัถดัมาคือ “นกัเรียนสามารถ

เผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม” (.22) ส่วน

นักเรียนเพศชายมีความต้องการจ าเป็น  “นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผงัความคิด

ก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (21) ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดับแรก  รองลงมาคือ “นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาข้อมูลมา

ประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มีความชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ” (.20) 

ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 15  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์

ทกัษะการสร้างสรรค ์

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบในการ
ผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้ 

3.88 4.45 .14 3.63 4.42 .22 

2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ี
แปลกใหม่ 

3.62 4.33 .19 3.38 4.31 .28 

3. นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 3.63 4.35 .20 3.40 4.32 .27 
4. นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

3.64 4.38 .20 3.41 4.36 .28 

5. นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ี
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 

3.74 4.36 .16 3.47 4.37 .26 

รวม 3.70 4.37 .18 3.46 4.36 .26 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการ

สร้างสรรค์  พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศ

หญิง (.26 ) สูงกวา่ เพศชาย (.18 ) 

เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า นักเรียนเพศหญิงมีความต้องการจ าเป็น ด้านทักษะการ

สร้างสรรค์ มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามล าดบัดงัน้ี “นกัเรียนสามารถ

สร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” (.28) “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั” (.28)  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยู่เสมอ” (.27)  “นกัเรียนสามารถคิดได้

แปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” (.26) และ “นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิด

นอกกรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้” (.22)  ส่วนนกัเรียนเพศชายมีความตอ้งการ
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จ าเป็นคือ  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” (20) ) และ “นกัเรียนสามารถสร้างผลงาน

ใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.20) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็น

ล าดับแรก  รองลงมาคือ “นักเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” (.19) 

ตามล าดบั 

ตารางท่ี 16  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 

ทกัษะการเรียนรู้   
ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
การเรียนรู้ใหม่ๆ 

3.73 4.28 .15 3.52 4.38 .24 

2. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3.50 4.18 .19 3.48 4.28 .23 
3. นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม 3.93 4.38 .11 3.81 4.44 .16 
4. นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้ 3.49 4.19 .20 3.27 4.14 .27 
5. นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิง
จากหอ้งสมุด 

3.37 4.09 .21 3.09 4.03 .30 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พือ่การคน้ควา้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.90 4.39 .12 3.96 4.47 .13 

รวม 3.65 4.25 .16 3.52 4.29 .22 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการ

เรียนรู้    พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง 

(.22 ) สูงกวา่ เพศชาย (.16 ) 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการเรียนรู้    

เร่ือง “นักเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.30) มีค่าดชันีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ล าดบัถดัมา “นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ในเร่ืองการแสวงหาความรู้ ” (.27) “นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้

ใหม่ๆ ” (.24) “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (.23) ตามล าดบั ส่วนนกัเรียนเพศ

ชายมีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากหอ้งสมุด” (21) ) 

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  รองลงมาคือ “นกัเรียน

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้” (.20) และ “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้” (.19) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 17  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้รรลผุลและตรงเวลา 

3.81 4.54 .19 3.72 4.55 .22 

2. นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่งเตม็ใจ
ทุกสถานการณ์ 

4.03 4.46 .11 3.72 4.41 .18 

3. นกัเรียนยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

3.98 4.51 .13 4.06 4.48 .10 

4. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชนข์องโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

3.60 4.22 .17 3.67 4.31 .17 

5. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ / เรียนรู้ 
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ 

3.87 4.46 .15 3.87 4.49 .16 

รวม 3.86 4.44 .15 3.81 4.45 .17 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ด้านทกัษะการมี

หนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

ภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง (.17 ) สูงกวา่ เพศชาย (.15 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการเรียนรู้    

เร่ือง “นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.22) มี

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  ส่วนนกัเรียนเพศชายมีความตอ้งการ

จ าเป็น  “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (19)  

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก   
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ตารางท่ี 18  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนสามารถใชชี้วติอยา่งเป็นสุขในการอยูร่่วมกนั
กบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา และตา่งวฒันธรรม 

3.96 4.58 .16 3.76 4.46 .19 

2. นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติ 4.12 4.52 .09 4.08 4.40 .09 
3. นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และรักษา
วฒันธรรมดั้งเดิมใหค้งอยูแ่ละดีข้ึน 

4.15 4.47 .09 4.10 4.50 .09 

4. นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมได ้

4.23 4.62 .09 4.23 4.55 .09 

5. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 
ภาษา 

3.65 4.46 .22 3.33 4.43 .33 

6. นกัเรียนสามารถบอกเสน้ทางการท่องเท่ียวกบัชาว
ต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล 

3.72 4.53 .22 3.38 4.47 .32 

รวม 3.97 4.53 .14 3.81 4.47 .17 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ด้านทกัษะความ

ตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม  พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวม

ของนกัเรียนเพศหญิง (.17 ) สูงกวา่ เพศชาย (.14 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัเรียนเพศหญิง และนกัเรียนเพศชาย มีความตอ้งการจ าเป็น 

ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม  เร่ือง “นกัเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่ง

น้อย 2 ภาษา ” (.33  .22)  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และ 

“นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” (.32  .22)  



 105 
 

 

ตารางท่ี 19  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 

ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.95 4.34 .09 3.69 3.97 .07 

2. นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา 

3.89 4.39 .13 3.77 4.38 .16 

3. นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการแกปั้ญหา 3.92 4.44 .13 3.70 4.41 .19 
4. นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผลการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.87 4.37 .13 3.64 4.21 .15 

5. นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง 3.89 4.37 .13 3.59 4.21 .17 
6. นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ี
มีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสงัคมโลกได ้

3.75 4.34 .15 3.44 4.20 .22 

7. นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
เพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์ 

3.59 4.19 .17 3.28 4.15 .26 

8. นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด 3.74 4.29 .14 3.30 4.20 .27 
9. นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความ
เคล่ือนไหวของข่าวการเมือง 

3.67 4.25 .16 3.23 4.13 .28 

รวม 3.81 4.33 .14 3.51 4.21 .20 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะความ

เป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)     พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวม

ของนกัเรียนเพศหญิง (.20 ) สูงกวา่ เพศชาย (.14 ) 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะความเป็น

พลเมือง (ประเทศ/โลก)   เร่ือง “นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความเคล่ือนไหว

ของข่าวการเมือง” (.28) มีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด ถัดมา 

“นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอย่างใกลชิ้ด” (.27) “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความ

เขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” (.26) และ “นกัเรียนสามารถ

บอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสังคมโลกได้” (.22) ตามล าดบั 

ส่วนนกัเรียนเพศชายมีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบั

เพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” (17) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก   
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ตารางท่ี 20  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 
 

ทกัษะการท างานร่วมกนั 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะงานนั้นๆ 

3.95 4.44 .12 3.76 4.36 .16 

2. นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการเลือก
กระบวนการท างาน 

3.95 4.45 .13 3.79 4.41 .16 

3. นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.88 4.42 .14 3.74 4.42 .18 

4. นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่าง 

3.92 4.46 .13 3.77 4.40 .16 

5. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.91 4.50 .15 3.82 4.47 .17 

6. นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น 4.07 4.54 .11 4.06 4.53 .11 
7. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ี
แตกต่างกนัของผูอ่ื้น 

4.09 4.54 .11 4.02 4.51 .12 

8. นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

3.96 4.39 .11 4.01 4.55 .13 

รวม 3.97 4.47 .13 3.87 4.46 .15 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ด้านทกัษะการท างานร่วมกนั พบว่า ค่าดชันีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง (.15 ) สูงกวา่ เพศชาย (.13 ) 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการท างาน

ร่วมกนั     เร่ือง “นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ” (.18) มี

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด ส่วนนักเรียนเพศชายมีความตอ้งการ

จ าเป็น  “นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (15) มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก   

 
ตารางท่ี 21  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะการส่ือสาร 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ยภาษาของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้

3.99 4.50 .13 3.74 4.42 .18 

2. นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ีอ่าน 
ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได ้

3.97 4.45 .12 3.76 4.42 .17 

3. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้
เขา้ใจ 

3.89 4.38 .12 3.66 4.42 .21 

4. นกัเรียนสามารถประชาสมัพนัธ์ข่าวสารดว้ยแผน่ป้าย
โฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได ้

3.74 4.27 .14 3.60 4.30 .19 

5. นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม
โลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

3.79 4.37 .15 3.52 4.33 .23 

6. นกัเรียนมีวธีิการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพดู 
ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

3.93 4.44 .13 3.86 4.47 .16 

รวม 3.89 4.40 .13 3.69 4.39 .19 

อนัดบั 2 1 

 

จากตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี
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การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นทกัษะการส่ือสาร  พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง (.19 ) สูงกวา่ เพศชาย (.13 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการส่ือสาร       

เร่ือง “นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ (.23) มีค่าดชันี

ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นักเรียนสามารถเขียนบรรยาย

เร่ืองราวจากประสบการณ์ของตนเองใหเ้พื่อนและผูอ่ื้นอ่านแลว้เขา้ใจ” (.21) ส่วนนกัเรียนเพศชายมี

ความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ 

(15) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 22  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศความเขา้ใจและ
ปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนต์่อ
การเรียนรู้ 

4.04 4.51 .12 4.02 4.54 .13 

2. นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียน
การสอน 

3.97 4.35 .09 3.75 4.29 .14 

3. นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน 

3.91 4.28 .09 3.73 4.35 .07 

4. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนใ์น
การติดต่อส่ือสาร 

4.05 4.48 .10 4.04 4.50 .11 

5. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ 
รวบรวมความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

4.13 4.47 .08 4.10 4.52 .10 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือก่อใหเ้กิดบทบาท
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

3.89 4.24 .09 3.71 4.34 .17 

7. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ 
รวบรวมความรู้ 

4.17 4.52 .08 4.24 4.56 .07 

8. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอภาระงาน / 
ช้ินงานในชั้นเรียน 

4.04 4.47 .10 4.13 4.50 .09 

9. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การประชาสมัพนัธ์เสียงตาม
สาย การสร้างเวบ็ไซต ์

3.85 4.35 .13 3.73 4.30 .15 

10.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั 

4.09 4.44 .08 3.81 4.31 .13 

11.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน
ท าใหง้านเสร็จเร็วข้ึน 

4.17 4.52 .08 4.16 4.54 .09 

รวม 4.03 4.42 .10 3.95 4.43 .12 

อนัดบั 2 1 
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จากตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ ความ

เขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง (.12 ) สูงกวา่ เพศชาย (.10 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัเรียนเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นความเขา้ใจและ

ปฏิบติัได้ในเร่ืองสารสนเทศ ความเข้าใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เร่ือง “นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคม” (.17) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด ส่วนนกัเรียนเพศชาย

มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การ

ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้างเวบ็ไซต์” (13) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 23  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

(n=398 คน) 

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ชาย หญิง 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PNImodified 
สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั PNImodified 

1. ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 3.78 4.39 .16 3.57 4.32 .21 
2. ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์ 3.70 4.37 .18 3.46 4.36 .26 
3. ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 3.65 4.25 .16 3.52 4.29 .22 
4. ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 3.86 4.44 .15 3.81 4.45 .17 
5. ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 3.97 4.53 .14 3.81 4.47 .17 
6. ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 3.81 4.33 .14 3.51 4.21 .20 
7. ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 3.97 4.47 .13 3.87 4.46 .15 
8. ดา้นทกัษะการส่ือสาร 3.89 4.40 .13 3.69 4.39 .19 
9. ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

4.03 4.42 .10 3.95 4.43 .12 

รวม 3.85 4.40 .14 3.69 4.38 .19 

อนัดบั 2 1 
 

จากตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง (.19 ) สูงกวา่ เพศชาย 

(.14 ) 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่า นกัเรียนเพศหญิงค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 สูงกว่า เพศชาย ทุกดา้น รายละเอียด

ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

       ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา      

       กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเพศ 
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การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสร้างสรรค ์ การเรียนรู้ 

การมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม ความเป็นพลเมือง 

การท างานร่วมกนั การส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

PNImodified 
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ตารางท่ี 24  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied
 สภาพ

จริง 
สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมี
เหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3.87 4.52 .17 3.54 4.36 .23 3.58 4.25 .19 

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะหาขอ้มลูมา
ประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มีความ
ชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 

3.66 4.42 .21 3.56 4.28 .20 3.64 4.30 .18 

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิด
ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน 

3.59 4.40 .22 3.51 4.27 .21 3.30 4.22 .27 

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มลูมาประกอบการอธิบายท่ี
สมเหตุสมผล ท าใหเ้พื่อนๆ ยอมรับและเขา้ใจเจตนาได้
มากข้ึน 

3.79 4.45 .17 3.56 4.31 .21 3.58 4.30 .20 

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถปรับเปล่ียน
ความคิดไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผดิ 

3.90 4.47 .14 3.76 4.44 .18 3.72 4.35 .17 

6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือ
ประยกุตใ์ชว้ธีิของผูอ่ื้น 

3.82 4.46 .16 3.65 4.34 .19 3.57 4.31 .20 

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด 3.64 4.38 .20 3.37 4.10 .21 3.31 4.20 .27 
8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นที่น าเสนอ
ในขอ้มลูข่าวสารได ้

3.96 4.43 .11 3.55 4.24 .19 3.58 4.17 .16 

9. เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียนสามารถบอก
หรือระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได ้

3.96 4.53 .14 3.69 4.34 .17 3.80 4.41 .16 

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั
และแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 

3.81 4.44 .16 3.53 4.28 .21 3.64 4.32 .18 

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มลู ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่ง
สมเหตุสมผล 

3.82 4.46 .17 3.50 4.24 .21 3.61 4.29 .18 

รวม 3.79 4.45 .17 3.57 4.29 .20 3.58 4.28 .20 
อนัดบั 3 1 2 
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จากตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ พบว่า ค่า

ดชันีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.20 ) และ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.20 ) มีค่าสูงท่ีสุด รองลงมา มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.17 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการคิดแบบ

มีวิจารณญาณ  เร่ือง “นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง

ทั้งทางตรงและทางออ้ม” (.23) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด ส่วน

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความตอ้งการจ าเป็น  “. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงั

ความคิดก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (27) และ “นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาได้

ดว้ยแผนท่ีความคิด” (.27) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบั

แรก และ มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการจ าเป็น  “.นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงั

ความคิดก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (22) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 25  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์ 

(n=398 คน) 

ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied
 สภาพ

จริง 
สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied
 

1. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบใน
การผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้ 

3.90 4.51 .15 3.65 4.36 .19 3.60 4.43 .23 

2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ี
แปลกใหม่ 

3.69 4.44 .20 3.34 4.19 .25 3.36 4.32 .28 

3. นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 3.66 4.47 .22 3.36 4.22 .26 3.41 4.28 .25 
4. นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

3.68 4.51 .22 3.40 4.27 .26 3.40 4.32 .27 

5. นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ี
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 

3.77 4.46 .18 3.37 4.27 .27 3.54 4.36 .23 

รวม 3.74 4.48 .20 3.42 4.26 .26 3.46 4.34 .25 

อนัดบั 3 1 2 
 

จากตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัชั้น ด้านทกัษะการสร้างสรรค์ พบว่า ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.26 ) มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดั

มาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.25 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.20 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความต้องการจ าเป็น ด้านทกัษะการ

สร้างสรรค ์ เร่ือง “นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” (.27) 

มีค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นักเรียนสามารถสร้าง

แนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” (.26)  “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.26) และ
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“นักเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” (.25) ตามล าดับ ส่วนนักเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลก

ใหม่” (28) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก รองลงมา 

“นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.27) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความ

ตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” (22)  “นกัเรียนสามารถสร้างผลงาน

ใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.22) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเท่ากนั

เป็นล าดบัแรก 

 

ตารางท่ี 26  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 

(n=398 คน) 

ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ 

3.75 4.41 .17 3.45 4.22 .22 3.57 4.38 .23 

2. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3.58 4.35 .21 3.43 4.18 .22 3.44 4.20 .22 
3. นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม 3.89 4.48 .15 3.95 4.46 .13 3.72 4.31 .16 
4. นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหา
ความรู้ 

3.58 4.34 .21 3.25 4.06 .25 3.21 4.05 .26 

5. นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความ
บนัเทิงจากหอ้งสมุด 

3.49 4.23 .21 2.95 3.94 .33 3.12 3.97 .27 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พือ่การคน้ควา้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.87 4.48 .16 4.06 4.47 .10 3.89 4.38 .12 

รวม 3.69 4.38 .19 3.51 4.22 .20 3.49 4.22 .21 

อนัดบั 3 2 1 
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จากตารางท่ี 26 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับชั้ น ด้านทักษะการเรียนรู้ พบว่า ค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.21 ) มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดั

มาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.20 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.19 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 

เร่ือง “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.27 ) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นักเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการ

แสวงหาความรู้” (.26 )  “นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ” (.23) 

และ“นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (.22) ตามล าดบั ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.33 

) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ในเร่ืองการแสวงหาความรู้” (.25 )  และ  “นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ

เรียนรู้ใหม่ๆ” (22)  “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (.22) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนัเป็นล าดบัสาม ส่วน มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการ

จ าเป็น  “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากหอ้งสมุด” (.21 )  “นกัเรียนอาสาเขา้

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (.21) “นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้” (.21) 

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเทา่กนัเป็นล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 27  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม 

(n=398 คน) 

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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1. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้รรลผุลและตรงเวลา 

3.86 4.46 .15 3.72 4.48 .20 3.67 4.51 .23 

2. นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่ง
เตม็ใจทุกสถานการณ์ 

3.99 4.55 .14 3.82 4.42 .16 3.69 4.30 .16 

3. นกัเรียนยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน 

3.96 4.53 .14 4.12 4.51 .09 4.03 4.43 .10 

4. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชนข์องโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

3.64 4.34 .19 3.60 4.18 .16 3.69 4.30 .16 

5. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ / 
เรียนรู้ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ 

3.90 4.53 .16 3.93 4.48 .14 3.78 4.43 .17 

รวม 3.87 4.52 .17 3.84 4.41 .15 3.77 4.39 .16 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

(.17 ) มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.16 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.15 ) เป็น

ล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เร่ือง “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
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ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม” (.19 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บ

มอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง

ท่ีสุด ซ่ึงตรงกบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการ

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.20 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 28  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

(n=398 คน) 

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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1. นกัเรียนสามารถใชชี้วติอยา่งเป็นสุขในการอยู่
ร่วมกนักบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา และต่าง
วฒันธรรม 

3.97 4.64 .17 3.72 4.35 .17 3.79 4.49 .18 

2. นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติ 4.09 4.58 .12 4.11 4.34 .05 4.09 4.39 .07 
3. นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และ
รักษาวฒันธรรมดั้งเดิมใหค้งอยูแ่ละดีข้ึน 

4.12 4.55 .10 4.21 4.47 .06 4.03 4.44 .10 

4. นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมได ้

4.17 4.64 .11 4.31 4.57 .06 4.22 4.51 .07 

5. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 
2 ภาษา 

3.71 4.55 .22 3.33 4.33 .30 3.28 4.43 .35 

6. นกัเรียนสามารถบอกเสน้ทางการท่องเท่ียวกบัชาว
ต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล 

3.79 4.62 .22 3.44 4.35 .26 3.28 4.48 .36 

รวม 3.98 4.59 .15 3.85 4.40 .14 3.78 4.46 .18 

อนัดบั 2 3 1 
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จากตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัชั้น ด้านทกัษะความตระหนักเก่ียวกบัวฒันธรรม 

พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.18 ) มี

ค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.15 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.14 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการดา้นทกัษะความตระหนกั

เก่ียวกบัวฒันธรรม  เร่ือง “นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูก

สอบถามขอ้มูล” (.36 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  รองลงมา 

“นกัเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา” (.35)  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี

ความตอ้งการจ าเป็น “นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ย่างน้อย 2 ภาษา” (.22)  “นกัเรียน

สามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศได้เม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” (.22) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด และ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความตอ้งการ

จ าเป็น  “นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา” (.30 )  มีค่าดชันีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด ถดัมา “นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบั

ชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” (.26) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 29  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ  าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง(ประเทศ/โลก) 

(n=398 คน) 

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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1. นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.90 4.41 .13 3.78 3.93 .04 3.66 3.95 .08 

2. นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อ
การตดัสินใจแกปั้ญหา 

3.92 4.47 .14 3.77 4.36 .15 3.73 4.31 .15 

3. นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการ
แกปั้ญหา 

3.88 4.47 .15 3.74 4.44 .19 3.70 4.36 .18 

4. นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผลการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.93 4.45 .13 3.64 4.18 .15 3.50 4.17 .19 

5. นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง 3.88 4.42 .13 3.58 4.24 .18 3.51 4.25 .21 
6. นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสงัคมโลกได ้

3.79 4.43 .17 3.47 4.17 .20 3.38 4.14 .22 

7. นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
เพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกได้
สมบูรณ์ 

3.67 4.37 .19 3.27 4.06 .24 3.21 4.04 .26 

8. นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด 3.79 4.35 .15 3.24 4.18 .29 3.33 4.17 .25 
9. นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตาม
ความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง 

3.71 4.38 .18 3.27 4.05 .24 3.17 4.06 .28 

รวม 3.83 4.41 .15 3.53 4.18 .18 3.47 4.16 .20 

อนัดบั 3 2 1 

 

จากตารางท่ี 29 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับชั้น ด้านทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  
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พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.20 ) มี

ค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.18 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.15 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง 

(ประเทศ/โลก)  เร่ือง “นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความเคล่ือนไหวของข่าว

การเมือง ” (.28 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  รองลงมา “นกัเรียน

จดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” 

(.26)  “นักเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอย่างใกล้ชิด” (.25) “นักเรียนสามารถบอกผลท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการกระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสังคมโลกได้” (.22) ตามล าดับ นักเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความตอ้งการจ าเป็น “นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด” (.29) 

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด ล าดบัถดัมา “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” (.24) “นกัเรียน

สามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง” (.24) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนัเป็นล าดบัท่ีสอง  และ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความ

ตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติ

และของโลกไดส้มบูรณ์” (.19 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 30  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ  าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 

(n=398 คน) 

ทกัษะการท างานร่วมกนั 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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1. นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่
กบัลกัษณะงานนั้นๆ 

3.96 4.49 .13 3.88 4.32 .11 3.64 4.35 .19 

2. นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการ
เลือกกระบวนการท างาน 

3.92 4.54 .16 3.91 4.40 .12 3.70 4.33 .17 

3. นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.92 4.52 .15 3.87 4.40 .14 3.57 4.34 .21 

4. นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่าง 

3.96 4.53 .14 3.90 4.46 .14 3.60 4.27 .19 

5. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.93 4.54 .15 3.88 4.47 .15 3.75 4.43 .18 

6. นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น 4.40 4.55 .03 4.13 4.56 .10 4.06 4.49 .10 
7. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ี
แตกต่างกนัของผูอ่ื้น 

4.06 4.56 .12 4.10 4.52 .10 3.99 4.47 .12 

8. นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความ
เป็นประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.01 4.46 .11 4.03 4.53 .12 3.94 4.49 .13 

รวม 3.97 4.52 .14 3.96 4.45 .12 3.78 4.39 .19 

อนัดบั 2 3 1 

 

จากตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั พบวา่ ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.19 ) มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดั

มาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.14 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.12 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั  

เร่ือง “นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ” (.21 ) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการ

จ าเป็น “นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการเลือกกระบวนการท างาน” (.16)  มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความตอ้งการ

จ าเป็น  “. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (.15 )  มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  

ตารางท่ี 31  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จ  าแนกตามระดบัชั้น ดา้นทกัษะการส่ือสาร 

(n=398 คน) 

ทกัษะการส่ือสาร 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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1. นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ยภาษาของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้

3.95 4.55 .15 3.80 4.40 .16 3.73 4.39 .18 

2. นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได ้

3.97 4.55 .14 3.78 4.38 .16 3.75 4.36 .16 

3. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้
เขา้ใจ 

3.95 4.46 .13 3.71 4.42 .19 3.57 4.33 .21 

4. นกัเรียนสามารถประชาสมัพนัธ์ข่าวสารดว้ยแผน่
ป้ายโฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได ้

3.79 4.41 .16 3.66 4.29 .17 3.50 4.17 .19 

5. นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมโลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

3.85 4.53 .18 3.52 4.29 .22 3.48 4.21 .21 

6. นกัเรียนมีวธีิการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพดู 
ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

3.96 4.54 .15 3.86 4.40 .14 3.83 4.42 .15 

รวม 3.91 4.51 .15 3.72 4.36 .17 3.64 4.31 .18 

อนัดบั 3 2 1 
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จากตารางท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับชั้ น ด้านทกัษะการส่ือสาร  พบว่า ค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.18 ) มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดั

มาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.17 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.15 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการดา้นทกัษะการส่ือสาร เร่ือง 

“นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจากประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนและผูอ่ื้นอ่านแล้ว

เขา้ใจ” (.21 )  “นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ (.21) มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนัสูงท่ีสุด   ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี

ความตอ้งการจ าเป็น “นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้” 

(.22)  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี

ความตอ้งการจ าเป็น  “.นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ 

(.18 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 32  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  าแนกตามระดบัชั้น ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ  
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(n=398 คน) 

ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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1. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ 

4.02 4.54 .13 4.11 4.52 .10 3.96 4.52 .14 

2. นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการ
สอน 

3.92 4.43 .13 3.87 4.25 .10 3.69 4.24 .15 

3. นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน 

3.95 4.36 .10 3.79 4.31 .14 3.66 4.30 .17 

4. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ใน
การติดต่อส่ือสาร 

4.03 4.55 .13 4.15 4.51 .08 3.95 4.41 .11 

5. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ 
รวบรวมความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

4.15 4.55 .09 4.15 4.50 .08 4.04 4.46 .10 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือก่อใหเ้กิดบทบาท
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

3.99 4.36 .09 3.73 4.27 .14 3.60 4.26 .18 

7. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ 
รวบรวมความรู้ 

4.19 4.61 .10 4.25 4.52 .06 4.20 4.50 .07 

8. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอภาระงาน / 
ช้ินงานในชั้นเรียน 

4.18 4.58 .09 4.11 4.48 .09 3.99 4.41 .10 

9. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียงตาม
สาย การสร้างเวบ็ไซต ์

3.95 4.50 .14 3.85 4.29 .11 3.51 4.15 .18 

10.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั 

4.11 4.53 .10 3.95 4.32 .09 3.67 4.22 .15 

11.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน
ท าใหง้านเสร็จเร็วข้ึน 

4.21 4.57 .08 4.22 4.54 .07 4.04 4.49 .11 

รวม 4.06 4.51 .11 4.02 4.41 .10 3.84 4.36 .14 
อนัดบั 2 3 1 
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จากตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับชั้ น ด้านทกัษะการส่ือสาร  พบว่า ค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (.14 ) มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดั

มาเป็น มธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.11 ) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.10 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการดา้นทกัษะการส่ือสาร เร่ือง 

“นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อก่อใหเ้กิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม”(.18 )  

“นกัเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียง

ตามสาย การสร้างเว็บไซต์” (.18) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนัสูง

ท่ีสุด   ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการจ าเป็น “นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือ

งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้างเวบ็ไซต”์ (.14)  มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความ

ตอ้งการจ าเป็น  “.นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน” 

(.14 )  “นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม” (.14)  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 33  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามระดบัชั้น 

(n=398 คน) 

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 3.79 4.45 .17 3.57 4.29 .20 3.58 4.28 .20 
2. ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์ 3.74 4.48 .20 3.42 4.26 .26 3.46 4.34 .25 
3. ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 3.69 4.38 .19 3.51 4.22 .20 3.49 4.22 .21 
4. ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

3.87 4.52 .17 3.84 4.41 .15 3.77 4.39 .16 

5. ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 3.98 4.59 .15 3.85 4.40 .14 3.78 4.46 .18 
6. ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 3.83 4.41 .15 3.53 4.18 .18 3.47 4.16 .20 
7. ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 3.97 4.52 .14 3.96 4.45 .12 3.78 4.39 .19 
8. ดา้นทกัษะการส่ือสาร 3.91 4.51 .15 3.72 4.36 .17 3.64 4.31 .18 
9. ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.06 4.51 .11 4.02 4.41 .10 3.84 4.36 .14 

รวม 3.87 4.48 .16 3.71 4.33 .17 3.64 4.32 .19 

อนัดบั 3 2 1 
 

จากตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามระดบัชั้น พบวา่ ค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

(.19 ) มีดชันีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น สูงกว่า นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (.17 ) และ 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.16 ) ตามล าดบั 
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ม. 4 ม. 5 ม. 6 

การคิดแบบมีวิจารณญาณ 

การสร้างสรรค์ 

การเรียนรู้ 

การมีหน้าท่ีรับผดิชอบ 

ความตระหนักเกี่ยวกบัวัฒนธรรม 

ความเป็นพลเมือง 

การท างานร่วมกัน 

การส่ือสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน  พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21ด้านทกัษะการเรียนรู้ 

(.21)  ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม (.18 ) ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/

โลก) (.20 )  ดา้นทกัษะการส่ือสาร (.18 )  ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความ

เขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (.14 ) มากท่ีสุด  ส าหรับนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

ศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์(.26 )  ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั (.21 ) มากท่ีสุด  และ

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (.17 ) มากท่ีสุด ดา้น

ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (.20 ) พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6  มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิท่ี 3  เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

       ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา      

       กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามระดบัชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

PNImodified 
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ตารางท่ี 34  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมี
เหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3.66 4.51 .23 3.74 4.32 .15 3.59 4.29 .19 

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะหาขอ้มลูมา
ประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มีความ
ชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 

3.64 4.49 .23 3.65 4.29 .17 3.55 4.21 .18 

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิด
ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน 

3.48 4.48 .29 3.58 4.26 .19 3.31 4.12 .24 

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มลูมาประกอบการอธิบายท่ี
สมเหตุสมผล ท าใหเ้พื่อนๆ ยอมรับและเขา้ใจเจตนาได้
มากข้ึน 

3.70 4.42 .19 3.67 4.34 .18 3.55 4.29 .21 

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถปรับเปล่ียน
ความคิดไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผดิ 

3.80 4.54 .19 3.81 4.40 .15 3.79 4.28 .13 

6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือ
ประยกุตใ์ชว้ธีิของผูอ่ื้น 

3.68 4.45 .21 3.72 4.36 .17 3.63 4.28 .18 

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด 3.43 4.36 .27 3.56 4.24 .19 3.31 4.04 .22 
8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นที่น าเสนอ
ในขอ้มลูข่าวสารได ้

3.73 4.37 .17 3.74 4.31 .15 3.48 4.13 .18 

9. เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียนสามารถบอก
หรือระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได ้

3.79 4.56 .20 3.92 4.38 .12 3.74 4.32 .15 

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั
และแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 

3.62 4.42 .22 3.77 4.36 .15 3.57 4.25 .19 

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มลู ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่ง
สมเหตุสมผล 

3.74 4.47 .19 3.72 4.29 .15 3.41 4.21 .23 

รวม 3.66 4.46 .22 3.72 4.32 .16 3.54 4.22 .19 
อนัดบั 1 3 2 
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จากตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ พบว่า 

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย-์คณิต  (.22 ) มี

ค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (.19 )  และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.16 ) 

เป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนวิทย-์คณิต   มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการ

คิดแบบมีวิจารณญาณ ดา้น “นกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อให้เกิดการ

พฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (.29 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด 

รองลงมา “นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด” (.27 )  “นกัเรียนสามารถเผชิญกบั

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม” (.23) “นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะหาข้อมูลมาประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มีความชัดเจน

น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ” (.23) ตามล าดบั ส่วนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” 

(.24 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียนสามารถ

โตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่งสมเหตุสมผล” (.23 )  และ  “นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาได้

ดว้ยแผนท่ีความคิด” (22)  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนัเป็นล าดบัสาม 

ส่วน แผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  “นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็น

แผนผงัความคิดก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (.19 )  “นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมา

ไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด” (.19) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเท่ากนัเป็น

ล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 35  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการสร้างสรรค ์
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 
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คาดหวงั 
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ied

 

สภาพ
จริง 
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1. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบใน
การผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้ 

3.64 4.49 .23 3.86 4.41 .14 3.63 4.39 .21 

2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ี
แปลกใหม่ 

3.44 4.40 .28 3.57 4.29 .20 3.38 4.26 .26 

3. นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 3.41 4.39 .29 3.60 4.36 .21 3.41 4.21 .23 
4. นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

3.44 4.44 .29 3.58 4.34 .21 3.46 4.31 .24 

5. นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ี
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 

3.60 4.40 .22 3.64 4.31 .18 3.44 4.29 .25 

รวม 3.51 4.44 .26 3.65 4.34 .19 3.46 4.29 .24 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ด้านทกัษะการสร้างสรรค์  พบว่า ค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย-์คณิต  (.26 ) มีค่าสูง

ท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (.24 )  และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.19 ) เป็น

ล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนวิทย-์คณิต   มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการ

สร้างสรรค์  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” (.29 ) “นกัเรียนสามารถสร้างผลงาน

ใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.29 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด
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เท่ากนั  รองลงมา “นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” (.28 )  “นกัเรียนมี

ความคิดสร้างสรรค์ / คิดนอกกรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้” (.23) “นักเรียน

สามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” (.22) ตามล าดบั ส่วนแผนการ

เรียนศิลป์-ภาษา มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลก

ใหม่” (.26 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “. นกัเรียน

สามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” (.25 )  และ  “นกัเรียนสามารถ

สร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (24)  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

เป็นล าดบัสาม ส่วน แผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้าง

ผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.21 )  “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” 

(.21) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเท่ากนัเป็นล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 36  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการเรียนรู้ 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ 

3.54 4.42 .25 3.70 4.32 .17 3.52 4.27 .21 

2. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3.50 4.28 .22 3.52 4.23 .20 3.42 4.21 .23 
3. นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม 3.86 4.45 .15 3.90 4.41 .13 3.79 4.38 .15 
4. นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหา
ความรู้ 

3.31 4.21 .27 3.41 4.15 .22 3.33 4.10 .23 

5. นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความ
บนัเทิงจากหอ้งสมุด 

3.20 4.07 .27 3.31 4.06 .23 3.04 4.02 .32 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พือ่การคน้ควา้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.01 4.47 .11 3.92 4.42 .12 3.86 4.44 .15 

รวม 3.57 4.31 .20 3.63 4.27 .18 3.49 4.24 .21 

อนัดบั 2 3 1 

 

จากตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ด้านทกัษะการเรียนรู้ พบว่า ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนศิลป์ -ภาษา (.21)  มีค่าสูงท่ีสุด  

ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต  (.20 ) และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.18 ) เป็นล าดบั

สุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการ

เรียนรู้ “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.32 ) มีค่าดชันีล าดบั
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ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด   รองลงมา “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้” (.23 )  “นกัเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้” (.23) “นักเรียนสามารถ

เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ” (.21) ตามล าดบั ส่วนแผนการเรียนวิทย-์คณิต  

มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้” (.27 ) “นกัเรียน

เลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.27 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ

เรียนรู้ใหม่ๆ” (.25 )  และ  “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (22)  มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัสาม  ส่วน แผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความ

ตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.23 )  มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการ

แสวงหาความรู้” (.22) และ “นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (.20 ) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเป็นล าดบัท่ีสาม 
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ตารางท่ี 37  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม 

(n=398 คน) 

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้รรลผุลและตรงเวลา 

3.79 4.70 .24 3.81 4.48 .17 3.62 4.44 .23 

2. นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่ง
เตม็ใจทุกสถานการณ์ 

3.82 4.54 .19 3.92 4.34 .10 3.74 4.39 .17 

3. นกัเรียนยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน 

4.01 4.53 .13 4.06 4.47 .10 4.02 4.48 .11 

4. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชนข์องโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

3.60 4.29 .19 3.69 4.25 .15 3.63 4.29 .18 

5. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ / 
เรียนรู้ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ 

3.85 4.53 .17 3.92 4.44 .13 3.83 4.46 .16 

รวม 3.81 4.52 .19 3.88 4.40 .13 3.77 4.41 .17 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย-์

คณิต (.19)  มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  (.17 ) และ แผนการเรียนศิลป์-

ค านวน  (.13 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

 



 138 
 

 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แผนการเรียนวิทย-์คณิต  มีความตอ้งการจ าเป็น ทกัษะการมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.24 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บ

มอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง

ท่ีสุด และแผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการ

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา” (.17 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 38  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

(n=398 คน) 

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
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1. นกัเรียนสามารถใชชี้วติอยา่งเป็นสุขในการอยู่
ร่วมกนักบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา และต่าง
วฒันธรรม 

3.76 4.62 .23 3.98 4.43 .11 3.72 4.45 .19 

2. นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติ 4.02 4.53 .13 4.15 4.45 .07 4.12 4.31 .04 
3. นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และ
รักษาวฒันธรรมดั้งเดิมใหค้งอยูแ่ละดีข้ึน 

4.07 4.54 .11 4.12 4.45 .08 4.19 4.47 .06 

4. นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมได ้

4.17 4.64 .11 4.25 4.52 .06 4.28 4.56 .06 

5. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 
2 ภาษา 

3.31 4.49 .35 3.58 4.40 .23 3.44 4.43 .29 

6. นกัเรียนสามารถบอกเสน้ทางการท่องเท่ียวกบัชาว
ต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล 

3.48 4.56 .31 3.69 4.47 .21 3.28 4.43 .35 

รวม 3.80 4.56 .20 3.96 4.45 .12 3.84 4.44 .16 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย-์คณิต 

(.20)  มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  (.16 ) และ แผนการเรียนศิลป์-

ค านวน  (.12 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนวทิย-์คณิต  มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะความ

ตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม “นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา” (.35 ) มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียนสามารถบอกเส้นทาง

การท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” (.31)  “นกัเรียนสามารถใช้ชีวิตอย่าง

เป็นสุขในการอยูร่่วมกนักบัเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวฒันธรรม” (.23) ตามล าดบั  แผนการ

เรียนศิลป์-ภาษา  มีความต้องการจ าเป็น  “นักเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกับชาว

ต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” (.35 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง

ท่ีสุด รองลงมา “ นกัเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างน้อย 2 ภาษา” (.29) และแผนการ

เรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างน้อย 2 

ภาษา” (.23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียน

สามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” (.21) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 39  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 

(n=398 คน) 

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.75 4.07 .08 3.91 4.17 .06 3.65 4.06 .11 

2. นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อ
การตดัสินใจแกปั้ญหา 

3.90 4.44 .14 3.79 4.35 .15 3.73 4.36 .17 

3. นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการ
แกปั้ญหา 

3.79 4.43 .17 3.82 4.37 .14 3.71 4.47 .20 

4. นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผลการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.73 4.38 .17 3.77 4.26 .13 3.66 4.13 .13 

5. นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง 3.66 4.40 .20 3.71 4.32 .16 3.60 4.16 .15 
6. นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสงัคมโลกได ้

3.60 4.36 .21 3.60 4.21 .17 3.41 4.16 .22 

7. นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
เพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกได้
สมบูรณ์ 

3.35 4.21 .25 3.51 4.21 .20 3.29 4.03 .22 

8. นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด 3.42 4.33 .27 3.68 4.19 .14 3.21 4.17 .30 
9. นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตาม
ความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง 

3.37 4.21 .25 3.51 4.18 .19 3.25 4.10 .26 

รวม 3.62 4.31 .19 3.70 4.25 .15 3.50 4.18 .19 

อนัดบั 1 3 1 
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จากตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 

พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย-์คณิต 

(.19)  และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา  (.19 ) มีค่าสูงท่ีสุด  และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.15 ) เป็น

ล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนวิทย-์คณิต  และ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  มีความ

ตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  “นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลก

อยา่งใกลชิ้ด” (.27 .30  ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “. 

นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกได้

สมบูรณ์” (.25  .22)  “นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความเคล่ือนไหวของข่าว

การเมือง” (.25  .26) ตามล าดบั  และแผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนจดั

กิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกได้สมบูรณ์”  

(.20 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด รองลงมา “นกัเรียนสามารถเสนอ

ความคิดเห็นและติดตามความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง” (.19) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 40  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 

(n=398 คน) 

ทกัษะการท างานร่วมกนั 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่
กบัลกัษณะงานนั้นๆ 

3.91 4.52 .15 3.77 4.32 .14 3.79 4.30 .13 

2. นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการ
เลือกกระบวนการท างาน 

3.95 4.56 .15 3.79 4.32 .14 3.79 4.39 .16 

3. นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.89 4.52 .16 3.75 4.34 .16 3.72 4.41 .18 

4. นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่าง 

3.93 4.54 .15 3.75 4.31 .15 3.77 4.41 .17 

5. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.93 4.55 .16 3.80 4.40 .16 3.82 4.49 .17 

6. นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น 4.09 4.59 .12 4.03 4.46 .11 4.07 4.56 .12 
7. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ี
แตกต่างกนัของผูอ่ื้น 

4.09 4.65 .13 3.99 4.41 .11 4.07 4.49 .10 

8. นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความ
เป็นประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.01 4.50 .12 3.97 4.44 .12 3.99 4.56 .14 

รวม 3.97 4.55 .15 3.86 4.37 .13 3.88 4.45 .15 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ทกัษะการท างานร่วมกนั พบวา่ ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย์-คณิต (.15) และแผนการ

เรียนศิลป์-ภาษา  (.15 ) มีค่าสูงท่ีสุด  และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.13 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แผนการเรียนวิทย-์คณิต  มีความตอ้งการจ าเป็น ทกัษะการ

ท างานร่วมกนั “นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ” (.16 ) 

และ  “นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (.16 ) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ” (.18 ) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด และแผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นักเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ” (.16 ) “นักเรียน

สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (.21) มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 41  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการส่ือสาร  

(n=398 คน) 

ทกัษะการส่ือสาร 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ยภาษาของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้

3.81 4.56 .19 3.95 4.44 .12 3.69 4.31 .17 

2. นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได ้

3.85 4.53 .17 3.86 4.41 .14 3.78 4.33 .14 

3. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้
เขา้ใจ 

3.79 4.44 .17 3.75 4.34 .16 3.70 4.43 .19 

4. นกัเรียนสามารถประชาสมัพนัธ์ข่าวสารดว้ยแผน่
ป้ายโฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได ้

3.67 4.35 .18 3.64 4.21 .15 3.65 4.33 .18 

5. นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมโลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

3.67 4.46 .21 3.66 4.23 .15 3.51 4.36 .24 

6. นกัเรียนมีวธีิการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพดู 
ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

3.87 4.52 .17 3.94 4.44 .13 3.84 4.40 .14 

รวม 3.78 4.48 .19 3.80 4.35 .14 3.69 4.36 .18 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 41 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นทกัษะการส่ือสาร พบวา่ ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย์-คณิต (.19)  มีค่าสูงท่ีสุด  

ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  (.18 ) และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.14 ) เป็นล าดบั

สุดทา้ย 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนวิทย-์คณิต  มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นทกัษะการ

ส่ือสาร  “นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ (.21 ) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ (.24 ) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และแผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจากประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนและผูอ่ื้นอ่านแล้ว

เขา้ใจ” (.16 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 42  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(n=398 คน) 

ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความ
เขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ 

4.03 4.53 .12 4.03 4.53 .12 4.02 4.53 .12 

2. นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการ
สอน 

3.86 4.38 .13 3.81 4.24 .11 3.82 4.31 .13 

3. นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน 

3.87 4.38 .13 3.76 4.28 .14 3.77 4.32 .14 

4. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ใน
การติดต่อส่ือสาร 

4.04 4.53 .12 4.00 4.44 .11 4.11 4.51 .10 

5. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ 
รวบรวมความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

4.14 4.56 .10 4.05 4.45 .10 4.17 4.49 .07 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือก่อใหเ้กิดบทบาท
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

3.74 4.32 .15 3.82 4.25 .11 3.77 4.35 .15 

7. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ 
รวบรวมความรู้ 

4.25 4.56 .07 4.19 4.53 .08 4.21 4.54 .08 

8. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอภาระงาน / 
ช้ินงานในชั้นเรียน 

4.17 4.56 .09 4.07 4.45 .09 4.03 4.46 .10 

9. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียงตาม
สาย การสร้างเวบ็ไซต ์

3.77 4.36 .15 3.84 4.35 .13 3.70 4.22 .14 

10.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั 

3.95 4.40 .11 3.88 4.36 .12 3.91 4.29 .10 

11.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน
ท าใหง้านเสร็จเร็วข้ึน 

4.20 4.55 .08 4.10 4.54 .10 4.18 4.51 .08 

รวม 4.00 4.47 .12 3.96 4.40 .11 3.97 4.41 .11 

อนัดบั 1 3 2 
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จากตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแผนการเรียน ด้านความเข้าใจและปฏิบัติได้ในเร่ือง

สารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของแผนการเรียนวิทย์-คณิต (.12)  มีค่าสูง

ท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  (.11 ) และ แผนการเรียนศิลป์-ค านวน  (.11 )  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แผนการเรียนวิทย-์คณิต  มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้นความเขา้ใจ

และปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  “นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม” (.15 ) “นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การ

ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้างเวบ็ไซต”์ (.15) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นสูงท่ีสุด  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน

เม่ือครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน” (.14 ) “นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้างเวบ็ไซต”์ (.14) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และแผนการเรียนศิลป์-ค านวน มีความตอ้งการ

จ าเป็น  “นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน” (.14 ) มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
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ตารางท่ี 43  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน 

(n=398 คน) 

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 
วทิย-์คณิต ศิลป์-ค านวน ศิลป์-ภาษา 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 3.66 4.46 .22 3.72 4.32 .16 3.54 4.22 .19 
2. ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์ 3.51 4.44 .26 3.65 4.34 .19 3.46 4.29 .24 
3. ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 3.57 4.31 .21 3.63 4.27 .18 3.49 4.24 .21 
4. ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

3.81 4.52 .19 3.88 4.40 .13 3.77 4.41 .17 

5. ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 3.80 4.56 .20 3.96 4.45 .12 3.84 4.44 .16 
6. ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 3.62 4.31 .19 3.70 4.25 .15 3.50 4.18 .19 
7. ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 3.97 4.55 .15 3.86 4.37 .13 3.88 4.45 .15 
8. ดา้นทกัษะการส่ือสาร 3.78 4.48 .19 3.80 4.35 .14 3.69 4.36 .18 
9. ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.00 4.47 .12 3.96 4.40 .11 3.97 4.41 .11 

รวม 3.75 4.45 .19 3.79 4.35 .14 3.68 4.33 .18 

อนัดบั 1 3 2 

 

จากตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามแผนการเรียน พบวา่ 

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนแผนการเรียนวิทย ์- คณิต 

(.19 ) มีดชันีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น สูงกว่า นกัเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษา  (.18 ) และ 

นกัเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ค านวน  (.14 ) ตามล าดบั 
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PNImodified 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่ นกัเรียนแผนวทิย ์-คณิต มีค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

(.22) ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์(.26)  ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (.19 ) 

ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม (.20 ) ดา้นทกัษะการส่ือสาร (.19) ดา้นความเขา้ใจและ

ปฏิบติัได้ในเร่ืองสารสนเทศ ความเข้าใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (.12) สูงกวา่ นกัเรียนแผนศิลป์-ภาษา และนกัเรียนแผนศิลป์-ค านวณ ตามล าดบั  ดา้นทกัษะ

การเรียนรู้ (.21 ) ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) (.19 ) ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 

(.15 ) พบว่า นักเรียนแผนวิทย ์-คณิต และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา มีค่าดชันีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 4 

แผนภูมิท่ี 4  เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

       ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา      

       กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามแผนการเรียน 
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วทิย์-คณติ ศิลป์-ค านวณ ศิลป์-ภาษา 

การคดิแบบมีวจิารณญาณ การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ 

การมีหน้าที่รับผดิชอบ ความตระหนักเกี่ยวกับวฒันธรรม ความเป็นพลเมือง 

การท างานร่วมกัน การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางท่ี 44  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมี
เหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

3.72 4.32 .16 3.71 4.37 .18 3.55 4.46 .25 

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาขอ้มูลมา
ประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มี
ความชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 

3.66 4.34 .19 3.67 4.33 .18 3.50 4.36 .24 

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงั
ความคิดก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน 

3.46 4.27 .23 3.50 4.28 .22 3.43 4.36 .27 

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มูลมาประกอบการอธิบายท่ี
สมเหตุสมผล ท าใหเ้พื่อนๆ ยอมรับและเขา้ใจเจตนา
ไดม้ากข้ึน 

3.57 4.27 .20 3.71 4.33 .17 3.66 4.50 .23 

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถปรับเปล่ียน
ความคิดไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผิด 

3.77 4.36 .16 3.84 4.43 .15 3.76 4.47 .19 

6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเอง
หรือประยกุตใ์ชวิ้ธีของผูอ่ื้น 

3.74 4.34 .16 3.68 4.37 .19 3.61 4.41 .22 

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ี
ความคิด 

3.50 4.20 .20 3.49 4.25 .22 3.32 4.22 .27 

8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นท่ี
น าเสนอในขอ้มูลข่าวสารได ้

3.72 4.28 .15 3.62 4.25 .17 3.68 4.34 .18 

9. เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียนสามารถ
บอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได ้

3.91 4.41 .13 3.84 4.43 .15 3.69 4.46 .21 

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนัและแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน 

3.75 4.25 .13 3.65 4.36 .19 3.59 4.45 .24 

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บ
อยา่งสมเหตุสมผล 

3.69 4.28 .16 3.63 4.29 .18 3.61 4.45 .23 

รวม 3.68 4.30 .16 3.67 4.34 .18 3.58 4.41 .23 

อนัดบั 3 2 1 
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จากตารางท่ี 44 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ด้านทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 

3.50-4.00 (.23 )  มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  (.18 ) และเกรด

เฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 (.16 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้น

ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ “นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อให้เกิด

การพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (.27 ) “. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด” 

(.27) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด    เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-

3.49 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อให้เกิดการ

พฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (.22 ) และ “นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด” 

(.22)  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเท่ากนั  และเกรดเฉล่ียสะสม

ระหวา่ง 1.00-2.99 มีความตอ้งการจ าเป็น  “. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิด

ก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” (.23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นสูงท่ีสุด     
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ตารางท่ี 45  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการสร้างสรรค ์
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบใน
การผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้ 

3.76 4.39 .17 3.79 4.41 .16 3.56 4.51 .27 

2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ี
แปลกใหม ่

3.59 4.31 .20 3.48 4.28 .23 3.32 4.40 .32 

3. นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 3.54 4.29 .21 3.51 4.35 .24 3.37 4.34 .29 

4. นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

3.60 4.37 .21 3.52 4.36 .24 3.34 4.39 .31 

5. นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม ่กลา้ท าในส่ิงท่ี
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 

3.72 4.39 .18 3.58 4.34 .21 3.39 4.37 .29 

รวม 3.64 4.35 .19 3.58 4.35 .21 3.39 4.40 .30 

อนัดบั 3 2 1 

 
 

จากตารางท่ี 45 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์  พบวา่ ค่าดชันี

ล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 1.00-1.99   

(.36 )  มีค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00  (.30 )  เกรดเฉล่ียระหวา่ง 

3.00-3.49  (.21 ) เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.50-2.99 (.19 ) และ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.00-2.49 

(.16 ) ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-1.99   มีความตอ้งการจ าเป็น ดา้น

ทกัษะการสร้างสรรค์  “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.42 ) มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  รองลงมา “นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิด
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นอกกรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการเรียนรู้” (.36) เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00  มี

ความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” (.32 ) มีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49 มีความ

ตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ” (.24 ) และ “นกัเรียนสามารถสร้าง

ผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.24) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง

ท่ีสุด  เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.50-2.99 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ี

ใหม่อยูเ่สมอ” (.22 ) และ “นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.22)  มีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  และเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.00-2.49 มีความ

ตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ”  (.20 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด   
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ตารางท่ี 46  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 

(n=398 คน) 

ทกัษะการเรียนรู้   
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ 

3.65 4.31 .18 3.66 4.33 .18 3.42 4.41 .29 

2. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3.57 4.21 .18 3.53 4.24 .20 3.31 4.29 .29 

3. นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม 3.87 4.44 .15 3.86 4.39 .14 3.84 4.43 .15 

4. นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหา
ความรู้ 

3.41 4.15 .22 3.37 4.15 .23 3.25 4.17 .28 

5. นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความ
บนัเทิงจากห้องสมุด 

3.28 3.98 .21 3.32 4.15 .25 2.89 3.99 .38 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการคน้ควา้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.86 4.39 .14 3.98 4.49 .13 3.95 4.44 .12 

รวม 3.61 4.24 .17 3.62 4.29 .18 3.44 4.29 .25 

อนัดบั 3 2 1 

 

จากตารางท่ี 46 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ดา้นทกัษะการเรียนรู้  พบวา่ ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00  (.25 ) มี

ค่าสูงท่ีสุด  ล าดบัถดัมาเป็น  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.00-3.49  (.18 ) และ เกรดเฉล่ียสะสม

ระหวา่ง 1.00-2.99 (.17 ) ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นักเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.38 ) มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  มีความตอ้งการ

จ าเป็น  “นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.25 ) และเกรดเฉล่ีย
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สะสมระหว่าง 1.00-2.99 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการแสวงหา

ความรู้”  (.22 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด   

ตารางท่ี 47  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม 

(n=398 คน) 

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา 

3.61 4.46 .24 3.75 4.52 .20 3.91 4.69 .20 

2. นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่ง
เตม็ใจทุกสถานการณ์ 

3.80 4.39 .15 3.89 4.42 .13 3.78 4.48 .18 

3. นกัเรียนยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ
โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

4.04 4.50 .11 4.03 4.44 .10 4.03 4.58 .13 

4. นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน และ
สงัคม 

3.71 4.20 .13 3.71 4.36 .17 3.46 4.23 .22 

5. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ / 
เรียนรู้ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ 

3.92 4.45 .13 3.90 4.46 .14 3.77 4.55 .20 

รวม 3.82 4.40 .15 3.86 4.44 .15 3.79 4.50 .19 

อนัดบั 2 2 1 

 
 

จากตารางท่ี 47 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ทกัษะการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ีย

สะสมระหวา่ง 3.50-4.00  (.19 ) มีค่าสูงท่ีสุด ล าดบัถดัมา เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  (.15 ) 
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และเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 (.15 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เท่ากนั ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น  

“นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม” (.22 ) มี

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  มี

ความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและ

ตรงเวลา” (.20 ) และเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนมีความ

รับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลและตรงเวลา”  (.24 ) มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด   

ตารางท่ี 48  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

(n=398 คน) 

ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 
1. นกัเรียนสามารถใชชี้วิตอยา่งเป็นสุขในการอยู่
ร่วมกนักบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา และต่าง
วฒันธรรม 

3.82 4.39 .15 3.89 4.53 .16 3.75 4.59 .22 

2. นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติ 4.13 4.41 .07 4.11 4.44 .08 4.03 4.48 .11 
3. นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และ
รักษาวฒันธรรมดั้งเดิมให้คงอยูแ่ละดีข้ึน 

4.09 4.45 .09 4.13 4.45 .07 4.13 4.59 .11 

4. นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมได ้

4.20 4.47 .06 4.27 4.60 .07 4.22 4.65 .10 

5. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่ง
นอ้ย 2 ภาษา 

3.48 4.25 .22 3.47 4.50 .29 3.42 4.56 .33 

6. นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบั
ชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล 

3.59 4.43 .24 3.53 4.54 .28 3.36 4.48 .33 

รวม 3.87 4.40 .13 3.90 4.51 .16 3.82 4.56 .19 

อนัดบั 3 2 1 
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จากตารางท่ี 48 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 

พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง  

3.50-4.00   (.19 ) มีค่าสูงท่ีสุด รองลงมา เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00  (.16 ) ล าดบัสุดทา้ย 

เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 (.13 )  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง  3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น 

ทกัษะการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม “นกัเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศไดอ้ย่าง

น้อย 2 ภาษา” และ “นักเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศได้เม่ือถูก

สอบถามขอ้มูล” (.33 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  นอกจากนั้น ค่า

ดชันีล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุดของเกรดเฉล่ียสะสมทุกระดบั  มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง   “นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา” และ 

“นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล”  
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ตารางท่ี 49  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง(ประเทศ/โลก) 

(n=398 คน) 

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.76 4.22 .12 3.80 4.17 .09 3.77 3.87 .02 

2. นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา 

3.81 4.31 .13 3.83 4.41 .15 3.78 4.41 .16 

3. นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการแกปั้ญหา 3.80 4.35 .14 3.75 4.47 .19 3.81 4.41 .16 
4. นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผลการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.75 4.24 .13 3.75 4.28 .14 3.67 4.27 .16 

5. นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง 3.65 4.25 .16 3.71 4.34 .17 3.60 4.32 .20 
6. นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ี
มีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสงัคมโลกได ้

3.61 4.24 .17 3.56 4.21 .18 3.46 4.32 .24 

7. นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
เพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์ 

3.51 4.18 .19 3.42 4.16 .21 3.20 4.15 .29 

8. นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด 3.54 4.23 .19 3.54 4.23 .19 3.25 4.25 .31 
9. นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความ
เคล่ือนไหวของข่าวการเมือง 

3.54 4.19 .18 3.46 4.21 .21 3.12 4.07 .30 

รวม 3.66 4.25 .16 3.65 4.28 .17 3.52 4.23 .20 

อนัดบั 3 2 1 

จากตารางท่ี 49  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน
การ เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 
พบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง  
3.50-4.00   (.20 ) มีค่าสูงท่ีสุด รองลงมา เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  (.17 ) และ เกรดเฉล่ีย
สะสมระหวา่ง 1.00-2.99 (.16 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น 
“นักเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอย่างใกล้ชิด” (.31) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด ล าดับถัดไป “นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความ
เคล่ือนไหวของข่าวการเมือง” (.30 ) “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนใน
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วาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” (.29) “นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสังคมโลกได้” (.24 ) ตามล าดบั  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 
3.00-3.49  มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระ
ส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” (.21 )  “นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตาม
ความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง” (.21) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูง
ท่ีสุดเท่ากนั และเกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 1.00-2.99 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนจดักิจกรรม
สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกได้สมบูรณ์”  (.19 ) 
“นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอย่างใกลชิ้ด” (.19 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด เท่ากนั 
 
ตารางท่ี 50  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 

(n=398 คน) 

ทกัษะการท างานร่วมกนั 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่
กบัลกัษณะงานนั้นๆ 

3.78 4.31 .14 3.82 4.38 .14 3.88 4.49 .16 

2. นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการ
เลือกกระบวนการท างาน 

3.80 4.30 .13 3.83 4.45 .16 3.93 4.53 .15 

3. นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.78 4.37 .15 3.81 4.45 .17 3.77 4.43 .17 

4. นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่าง 

3.83 4.37 .14 3.82 4.41 .15 3.81 4.50 .18 

5. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.84 4.41 .15 3.87 4.47 .15 3.84 4.58 .19 

6. นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น 4.01 4.47 .11 4.07 4.51 .11 4.10 4.65 .13 
7. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ี
แตกต่างกนัของผูอ่ื้น 

3.93 4.43 .13 4.07 4.51 .11 4.15 4.63 .11 

8. นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพื้นฐานของความ
เป็นประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

3.95 4.46 .13 3.97 4.47 .13 4.07 4.55 .12 

รวม 3.86 4.39 .14 3.91 4.46 .14 3.94 4.55 .15 

อนัดบั 2 2 1 
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จากตารางท่ี 50  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน
การ เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ทกัษะทกัษะการท างานร่วมกนั พบวา่ ค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00   
(.15 ) มีค่าสูงท่ีสุด รองลงมา  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.00-3.49 (.14 )  และ เกรดเฉล่ียสะสม
ระหวา่ง 1.00-2.99 (.14 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย  
 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น 
“นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (.19) มีค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  มีความตอ้งการ
จ าเป็น  “นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ” (.17 )  มีค่าดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด และเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 มีความ
ตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ”  (.15 ) 
“นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (.15 ) มีค่าดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด เท่ากนั 
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ตารางท่ี 51  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม ดา้นทกัษะการส่ือสาร 

(n=398 คน) 

ทกัษะการส่ือสาร 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ยภาษาของตนเองให้เพ่ือนเขา้ใจได้ 

3.83 4.38 .14 3.82 4.45 .16 3.85 4.53 .17 

2. นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ี
อ่าน ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองได ้

3.79 4.35 .15 3.86 4.44 .15 3.85 4.51 .17 

3. นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองให้เพ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้
เขา้ใจ 

3.70 4.38 .18 3.76 4.34 .15 3.78 4.53 .20 

4. นกัเรียนสามารถประชาสมัพนัธ์ข่าวสารดว้ยแผน่
ป้ายโฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได ้

3.69 4.33 .17 3.69 4.27 .15 3.57 4.29 .20 

5. นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้

3.68 4.35 .18 3.63 4.32 .19 3.55 4.40 .24 

6. นกัเรียนมีวิธีการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพดู 
ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

3.83 4.42 .15 3.95 4.42 .12 3.84 4.55 .18 

รวม 3.75 4.37 .16 3.79 4.37 .15 3.74 4.47 .19 

อนัดบั 2 3 1 

 
จากตารางท่ี 51  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน

การ เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ทกัษะการส่ือสาร พบว่า ค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00 (.19 ) มีค่า
สูงท่ีสุด รองลงมา เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99  (.16 )  และ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-
3.49  (.15 ) เป็นล าดบัสุดทา้ย  
 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น 
“นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ (.24) มีค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  รองลงมา “นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนและผูอ่ื้นอ่านแลว้เขา้ใจ” (.20 ) “นกัเรียนสามารถประชาสัมพนัธ์
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ข่าวสารดว้ยแผ่นป้ายโฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได”้ (.20) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็นเท่ากัน เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 1.00-2.99  มีความต้องการจ าเป็น  
“นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจากประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนและผูอ่ื้นอ่านแล้ว
เขา้ใจ” (.18 )  “นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได”้ (.18) มีค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด เท่ากนั  และเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-
3.49 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ
ได”้ (.19 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด เท่ากนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 
 

 

 
ตารางท่ี 52  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ือง
สารสนเทศ ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(n=398 คน) 

ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 

4.02 4.44 .10 4.03 4.54 .12 4.04 4.61 .14 

2. นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนการสอน 

3.88 4.25 .10 3.77 4.33 .15 3.86 4.34 .12 

3. นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 

3.85 4.24 .10 3.72 4.36 .17 3.86 4.36 .13 

4. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์
ในการติดต่อส่ือสาร 

4.10 4.47 .09 3.99 4.50 .13 4.05 4.50 .11 

5. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต
สืบคน้ รวบรวมความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชน 

4.10 4.45 .08 4.12 4.52 .09 4.12 4.54 .10 

6. นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือก่อให้เกิด
บทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

3.83 4.28 .12 3.86 4.39 .14 3.59 4.19 .16 

7. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ 
คน้ควา้/ รวบรวมความรู้ 

4.22 4.47 .06 4.24 4.57 .07 4.17 4.59 .10 

8. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอภาระงาน / 
ช้ินงานในชั้นเรียน 

4.10 4.46 .09 4.14 4.54 .09 4.01 4.45 .11 

9. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การประชาสมัพนัธ์เสียง
ตามสาย การสร้างเวบ็ไซต ์

3.91 4.32 .10 3.86 4.40 .14 3.48 4.19 .20 

10.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนั 

3.98 4.32 .08 3.94 4.38 .11 3.78 4.36 .15 

11.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานท าให้งานเสร็จเร็วข้ึน 

4.15 4.48 .08 4.15 4.55 .09 4.18 4.57 .09 

รวม 4.01 4.38 .09 3.98 4.46 .12 3.92 4.43 .13 

อนัดบั 3 2 1 
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จากตารางท่ี 52  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน
การ เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  ด้านความเขา้ใจและปฏิบติัได้ในเร่ือง
สารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ค่าดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของ เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง  3.50-4.00   
(.13 ) มีค่าสูงท่ีสุด รองลงมา  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.00-3.49  (.12 ) ล าดบัท่ีสาม เกรดเฉล่ีย
สะสมระหวา่ง 1.00-2.99  (.09) ล าดบัสุดทา้ยเป็น   

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  เกรดเฉล่ียสะสมระหว่าง 3.50-4.00  มีความตอ้งการจ าเป็น 
“นกัเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียง
ตามสาย การสร้างเว็บไซต์” (.20) มีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด  
รองลงมา “นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม” (.16 ) เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49 มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนได้
ดีข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน” (.17 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด และ เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99  มีความตอ้งการจ าเป็น  “นกัเรียน
สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม” (.12 )  มีค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด 
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ตารางท่ี 53  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

(n=398 คน) 

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 
1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 สภาพ
จริง 

สภาพ
คาดหวงั 

PN
I mo

dif
ied

 

1. ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 3.65 4.34 .19 3.67 4.34 .18 3.58 4.41 .23 
2. ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์ 3.55 4.36 .23 3.58 4.35 .21 3.39 4.40 .30 
3. ดา้นทกัษะการเรียนรู้ 3.57 4.27 .19 3.62 4.29 .18 3.44 4.29 .25 
4. ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

3.83 4.44 .16 3.86 4.44 .15 3.79 4.50 .19 

5. ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบั
วฒันธรรม 

3.87 4.49 .16 3.90 4.51 .16 3.82 4.56 .19 

6. ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง 
(ประเทศ/โลก) 

3.62 4.25 .17 3.65 4.28 .17 3.52 4.23 .20 

7. ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั 3.90 4.46 .14 3.91 4.46 .14 3.94 4.55 .15 
8. ดา้นทกัษะการส่ือสาร 3.76 4.39 .17 3.79 4.37 .15 3.74 4.47 .19 
9. ดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ือง
สารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัได้
ในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

3.98 4.43 .11 3.98 4.46 .12 3.92 4.43 .13 

รวม 3.75 4.38 .17 3.77 4.39 .16 3.68 4.43 .20 

อนัดบั 2 3 1 
 

จากตารางท่ี 53  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตาม

สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

พบวา่     ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย
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สะสมระหว่าง 3.50-4.00  (.20 ) มีดชันีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น สูงกว่า นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย

สะสมระหวา่ง 1.00-2.99 (.17 ) และนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49 (.16 ) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบว่า นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00  มี

ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะ

การสร้างสรรค์ (.30) . ดา้นทกัษะการเรียนรู้ (.25) ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (.23 )  ดา้น

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) ( .20 ) มากท่ีสุด  ส าหรับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม

ระหว่าง 1.00-2.99  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

ศตวรรษท่ี 21  ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์(.23 ) มากท่ีสุด  ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (.19 

)  และดา้นทกัษะการเรียนรู้ (.19 ) นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  มีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์

(.21 ) และ ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) (.17 ) นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 

1.00-2.99 และ 3.00-3.49  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั รายละเอียด

ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 5  เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ

       ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา      

       กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
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1.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

การคดิแบบมีวจิารณญาณ การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ 

การมีหน้าที่รับผดิชอบ ความตระหนักเกีย่วกบัวฒันธรรม ความเป็นพลเมือง 

การท างานร่วมกนั การส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

PNImodified 
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ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์เนื้อหา ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที ่21 เพือ่
การพฒันาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  

ผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพ  ของนัก เ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สั งกัด เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เสนอผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 54 

ตารางท่ี 54  จ านวนร้อยละของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 เพื่อการ
พฒันาศกัยภาพ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
1. การพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสาร  33 14.47 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลา้คิด กลา้ท า กลา้พดูในส่ิงท่ีตวัเองคิด และ

รับผลจากการกระท านั้นใหเ้ป็น โดยมีครูท่ีปรึกษาดูแลอยูห่่างๆ เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นมากข้ึน มีการอภิปรายโตแ้ยง้
กบัครูประจ าวชิานั้นๆ ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น รับฟังและ
ช้ีแจงในส่วนท่ีผดิ ความคิดเห็นไม่มีถูกหรือผดิ เสริมสร้างทกัษะดา้น
การฟังและประมวลผล เพราะการโตแ้ยง้ไม่ใช่การโตเ้ถียง ควรใช้
ความคิดมากกวา่อารมณ์ ควรเอาความคิดท่ีวา่ ผูใ้หญ่ถูกเสมอ ออกไป 

32 14.04 

3. ทกัษะการใชชี้วติ การลงมือปฏิบติั เพราะสอนเนน้เฉพาะความรู้แต่
ไม่เนน้การสอนท่ีสามารถต่อยอดอาชีพได ้ ควรเนน้ให้รู้วา่โลกความ
จริง การท างานในอนาคต โลกอนาคต ส่ิงท่ีตอ้งรับมือ ไม่ใช่สอนแค่
วา่ตอ้งเรียนแต่อยา่งเดียว ควรเปิดมิติมุมมอง สอนการอยูร่่วมกนัใน
สังคม 

23 10.09 

4. ส่งเสริมดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพราะการเรียนอยา่งเดียวมีเน้ือหา
มากเกินไป ควรลงมือปฏิบติั ควรมีกิจกรรมท่ีผอ่นคลาย แต่กิจกรรม
นั้นควรสนุกและเหมาะกบัช่วงวยั และเป็นประโยชน์ มีขอ้คิด 

21 9.21 

 



 170 
 

 

ตารางท่ี 54 (ต่อ) 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
5. การเสริมสร้างดา้นทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการท ากิจกรรมเรียนรู้  การ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีนกัเรียนไม่เคยเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆไม่วา่
จะเป็นทฤษฎีหรือการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีดีแก่นกัเรียน  

20 8.77 

6. ความคิดสร้างสรรค ์พฒันาความคิดนอกกรอบ สร้างองคค์วามรู้
ใหม่ๆไม่จ  ากดัความรู้ 

14 6.14 

7. เสริมสร้างทกัษะทางดา้นการส่ือสาร การคิด การท างาน และการ
ส่ือสาร : ใหทุ้กคนมีสิทธิในการพดูในส่ิงท่ีตนเองคิดและใหเ้หตุผล 
พร้อมกบัสอนการใหเ้หตุผล เม่ือทุกคนส่ือสารในส่ิงท่ีตนเองคิดอยา่ง
เขา้ใจ การท างานร่วมกบัคนอ่ืนไม่วา่ใครก็จะง่ายข้ึน และไดเ้รียนรู้
ความคิดและตวัตนของคนอ่ืนเพิ่มข้ึน 

13 5.70 

8. ดา้นการเรียนรู้เชิงปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี เพราะการลงมือท าจะส่งผล
ต่อตนเองไดดี้ 

10 4.39 

9. ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประมวล การ
เช่ือมโยง เพราะคนสมยัน้ีขาดการคิดไตร่ตรอง คิดอยา่งรอบคอบ ท า
ใหเ้กิดผลเสียหลายอยา่งตามมา 

10 4.39 

10. สนบัสนุนวามสามารถของนกัเรียนในทางท่ีหลากหลาย ตรงตาม
ศกัยภาพ ความตอ้งการของนกัเรียน เช่นการส่งเสริมการแข่งขนั หรือ
การจดักิจกรรมท่ีช่วยแสดงความสามารถของนกัเรียน 

10 4.39 

11. ดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดความ
เขา้ใจในวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น หลงไปกบักระแส
ตะวนัตก เกาหลี ญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัไม่ใส่ใจวฒันธรรมบา้นเกิดของ
ตวัเอง แมจ้ะมีวฒันธรรมท่ีควรค่ากบัการอนุรักษห์ลายอยา่งก็ตาม 
ควรสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในสถานศึกษาใหเ้ล็งเห็นความส าคญั
ของวฒันธรรมไทยมากข้ึน และปลูกฝังแก่เยาวชน 

7 3.07 
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ตารางท่ี 54 (ต่อ) 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
12. ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสานเทศ

และการส่ือสาร เพราะ เป็นยุคสมยัโลกาภิวฒัน์  มีการส่ือสารและการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตกวา้งขวางและแพร่หลาย  ควรสร้างจิตส านึกแก่
บุคลากรใหต้ระหนกัทั้งคุณและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ีและใชใ้ห้
ถูกตอ้งตามกาลเทศะ ใชพ้ฒันาใหถู้กดา้น  

6 2.63 

13. ดา้นการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ดา้นการมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม โดยใหบุ้คลากรมีจิตส านึกในการ
รับผดิชอบหนา้ท่ีของตนเองมากกวา่สนใจแต่เทคโนโลย ี

6 2.63 

14. ดา้นความรับผดิชอบและการท างานร่วมกนั เพราะเม่ือคนในองคก์รมี
ประสิทธิภาพและสามารถท างานร่วมกนัไดก้็จะสามารถปฏิบติังาน
ต่างๆใหส้ าเร็จลุลวงได ้

5 2.19 

15. ดา้นอิสระในการเลือกเรียน เพราะเช่ือวา่ถา้เลือกในส่ิงท่ีชอบก็จะท า
ไดดี้ 

5 2.19 

16. อยากใหรั้บฟังความคิดเห็นของนกัเรียน ใหก้ าลงัใจและแนะน าเวลา
นกัเรียนท าผิดหรือตอบผิด  แทนการวา่กล่าว 

4 1.75 

17. เสริมสร้างดา้นกีฬา อยากใหโ้รงเรียนสร้างโรงยมิ เพื่อให้นกัเรียน
สามารถเล่นกีฬาในร่มไดอ้ยา่งสนุกสบายใจ และไม่เป็นอนัตรายต่อ
นกัเรียน 

4 1.75 

18. ช่วยเสริมสร้างในดา้นศิลปะ 3 1.32 
19. ดา้นการเรียนรู้วชิาชีพ ควรจะเปิดกวา้งใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ชอบอะไร 

ไม่ชอบอะไร ควรมีเวลาใหน้กัเรียนไดคิ้ดทบทวนในตวัเองมากกวา่น้ี   
1 0.44 

20. ดา้นวทิยาศาสตร์ สถานศึกษาในปัจจุบนัค่อนขา้งขาดแคลนอุปกรณ์
ในการท า Lab วทิยาศาสตร์ เม่ือนกัเรียนจ าเป็นตอ้งท าการทดลอง ก็
มกัจะมีอุปกรณ์การทดลองเพียงแค่ชุดเดียว ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะ
เรียนรู้ไดจ้ริงๆ 

1 0.44 

รวม 228 100 
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จากตารางท่ี 54  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 เพื่อการพฒันา

ศกัยภาพ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

1 พบว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 398 คน มีความตอ้งการจ าเป็นในการ

เสริมสร้างทกัษะดา้น “การพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสาร” จ านวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.47 รองลงมานกัเรียนมีความตอ้งการดา้น “เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลา้คิด กลา้ท า กลา้

พูดในส่ิงท่ีตวัเองคิด และรับผลจากการกระท านั้นให้เป็น โดยมีครูท่ีปรึกษาดูแลอยู่ห่างๆ เปิด

โอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นมากข้ึน มีการอภิปรายโตแ้ยง้กบัครูประจ าวิชานั้นๆ ไม่ปิด

กั้นการแสดงความคิดเห็น รับฟังและช้ีแจงในส่วนท่ีผิด ความคิดเห็นไม่มีถูกหรือผิด เสริมสร้าง

ทกัษะด้านการฟังและประมวลผล เพราะการโตแ้ยง้ไม่ใช่การโตเ้ถียง ควรใช้ความคิดมากกว่า

อารมณ์ ควรเอาความคิดท่ีวา่ ผูใ้หญ่ถูกเสมอ ออกไป”   จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04  ถดัมา

คือ “ทกัษะการใชชี้วิต การลงมือปฏิบติั เพราะสอนเนน้เฉพาะความรู้แต่ไม่เน้นการสอนท่ีสามารถ

ต่อยอดอาชีพได ้  ควรเน้นให้รู้วา่โลกความจริง การท างานในอนาคต โลกอนาคต ส่ิงท่ีตอ้งรับมือ 

ไม่ใช่สอนแค่วา่ตอ้งเรียนแต่อยา่งเดียว ควรเปิดมิติมุมมอง สอนการอยูร่่วมกนัในสังคม”  จ านวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.09 เป็นล าดับท่ีสาม ความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะด้าน 

“ส่งเสริมดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพราะการเรียนอยา่งเดียวมีเน้ือหามากเกินไป ควรลงมือปฏิบติั 

ควรมีกิจกรรมท่ีผ่อนคลาย แต่กิจกรรมนั้นควรสนุกและเหมาะกบัช่วงวยั และเป็นประโยชน์ มี

ขอ้คิด”   จ  านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.21 และ “การเสริมสร้างดา้นทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการ

ท ากิจกรรมเรียนรู้  การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีนกัเรียนไม่เคยเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆไม่วา่จะเป็น

ทฤษฎีหรือการปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีดีแก่นกัเรียน”  จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.77 

เป็นล าดบัท่ีส่ี และล าดบัท่ีหา้ ตามล าดบั 
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ตอนที ่ 5  แนวทางในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท ี21 เพือ่การพฒันาศักยภาพ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา ในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 เพื่อการพฒันาศกัยภาพ ของ

นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จากผลการ

ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย พบวา่ ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ใน ด้านทักษะการสร้างสรรค์ ( .23) ด้านทกัษะการเรียนรู้ ( .20) และ ด้านทักษะการคิดแบบมี

วิจารณญาณ (.19) มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด นอกจากนั้นผูว้ิจยัพบว่าจากการตอบ

ขอ้เสนอแนะ นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการให้สถานศึกษา หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเสริมสร้าง พฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร ผูว้ิจยัจึงน าความตอ้งการ

จ าเป็นดงักล่าวสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง แล้วน ามาสรุปเป็นประเด็นตามกรอบความตอ้งการ

จ าเป็นท่ีก าหนดคือ แนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้น ทกัษะการสร้างสรรค ์ ทกัษะ

การ เ รียน รู้  ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และทักษะการส่ือสาร (การ ส่ือสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ) ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)   และ

น าเสนอผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของนักเรียนทีเ่ป็นทีต้่องการ ของสังคมจะประกอบด้วยทกัษะศตวรรษที ่21  ดังการ

ตอบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลดังนี ้

“...มีระบบการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และวิจารณญาณ คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถส่ือสารได้

หลายภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันโลก...”(ผู้ให้ข้อมูลคนที ่

2, มีนาคม 2559)  

“ ทักษะความสามารถในการคิดแบบต่างๆ เช่น คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์   

คิดสังเคราะห์ มีทักษะการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าเป็นผู้ตามท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม .....”(ผู้ให้

ข้อมูลคนที ่8, เมษายน 2559)  
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 “... มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า มีทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11, เมษายน 

2559) 

 “ ... ตรวจสอบการเรียนรู้ตนเอง อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต

สาธารณะ มีความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่

13, เมษายน 2559) 

“ …  1) ทักษะทางด้านร่างกาย นักเรียนต้องมีสุขภาพร่างการท่ีแขง็แรง เลือกดูแลร่างกายได้อย่าง

ถกูต้อง เหมาะสมตามช่วงวยั  2) ทักษะทางด้านอารมณ์ นักเรียนสามารถควบคุมการแสดงออกทาง

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 3) ทักษะทางด้านสังคม นักเรียนมีความสามารถในการ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ดี 4) ทักษะทางด้านความคิด นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เช่ือมโยงส่ิงต่างๆอย่างมีเหตุผล 5) ทักษะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีจิตอาสา 

มีความเป็นพลโลก ค านึงถึงความถูกต้อง 6) ทักษะทางด้านการส่ือสาร สามารถใช้ภาษาในการ

ส่ือสารได้หลายภาษา เลือกใช้ค า ประโยค ได้ถูกต้องตามระดับภาษา ” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 15, 

เมษายน 2559) 

จะเห็นไดว้า่คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีเป็นท่ีตอ้งการ ของสังคมจะประกอบดว้ยทกัษะศตวรรษท่ี 21  

ดงัน้ี 

1. มีทกัษะในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการแกปั้ญหา คิดวเิคราะห์   คิดสังเคราะห์  

นกัเรียนรู้จกัวเิคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงส่ิงต่างๆอยา่งมีเหตุผล 

2. มีทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  

3. มีทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และมีภาวะผูน้ ามีทกัษะทางดา้นสังคม  

นกัเรียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ๆไดดี้ 

4. มีทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ 
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5. มีทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ 

6. มีทกัษะทางดา้นอารมณ์ นกัเรียนสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสมตามสถานการณ์ 

7. มีทกัษะทางดา้นร่างกาย นกัเรียนตอ้งมีสุขภาพร่างการท่ีแขง็แรง เลือกดูแลร่างกายได ้

อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามช่วงวยั   

8. มีทกัษะทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียนมีจิตอาสา มีความเป็นพลโลก ค านึงถึง 

ความถูกตอ้ง  

9. มีทกัษะทางดา้นการส่ือสาร สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดห้ลายภาษา เลือกใชค้  า  

ประโยค ไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษา 

2.    แนวทางการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที ่21 ประเด็น ด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 

ในด้านทกัษะการสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้ 

แกปั้ญหา ผลิตงานเชิงสร้างสรรค ์ ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน พฒันาแนวคิดใหม่อยูเ่สมอ 

เปิดรับมุมมองท่ีแตกต่าง สร้างส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างผลผลิตท่ีมีความส าคญัต่อการ

ด าเนินชีวติ แต่จากผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นพบวา่นกัเรียนมีความตอ้งการให้สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมให้เกิดทกัษะการสร้างสรรค์กับนักเรียน จากการสัมภาษณ์พบว่า

แนวทางส่งเสริมดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 

 

 “... ครูจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ไม่จ ากัด

ขอบเขตการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบ 

การประดิษฐ์ โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นต้น ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่4, มีนาคม 2559) 
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 “ ... ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดในบทเรียน ท่ีสามารถให้คิดสร้างสรรค์ได้  

หรือการใช้การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ภาระงานของนักเรียน 

 โดยนักเรียนเป็นผู้ ท่ีคิดสร้างสรรค์เอง    

น าเสนอผลงานท่ีสร้างการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแก่ผู้ อ่ืน ...”  

(ผู้ให้ข้อมูลคนที ่9, เมษายน 2559) 

“... ครูฝึกฝนทักษะให้นักเรียนรู้จักการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง                                       

มีวิจารณญาณในการคิด และรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวอง ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11, เมษายน 2559) 

“...  สถานศึกษาและครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ลงมือค้นคว้าฝึกฝน พัฒนามมุมองทาง

ความคิดของตนและเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นทัศนะ แนวคิดแปลกใหม่ของ

ผู้ อ่ืนยกตัวอย่างประกอบ ท้ังในรูปของส่ิงของ นวัตกรรม หรือ บุคคล มากระตุ้น และเป็นแรง

บันดาลใจให้นักเรียนได้เห็น ได้ซึมซับความคิดใหม่ๆจาก ส่ิงของ นวตักรรม หรือ บุคคล เหล่านั้น 

...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่14, เมษายน 2559) 

จากขอ้มูลของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งพบวา่ ประเด็นการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะ

การสร้างสรรค ์สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมทกัษะการสร้างสรรค ์4 แนวทาง ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั ลงมือคน้ควา้ฝึกฝน พฒันามุมมองทางความคิดของตน 

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความช านาญและมีความมัน่ใจ 

2. จดักิจกรรมฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค ์เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงออกดา้นความคิด 

สร้างสรรค ์อาทิ การออกแบบ การประดิษฐ ์โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 

3. เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นทศันะ แนวคิดแปลกใหม่ของผูอ่ื้น  

ยกตวัอย่างประกอบ ทั้งในรูปของส่ิงของ นวตักรรม หรือ บุคคล มาเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัเรียน

ไดเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึน 
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4. สร้างโอกาสให้นักเรียนได้คิดในบทเรียนต่างๆ ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ 

และ สร้างกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ภาระงานของ

นักเรียน โดยนักเรียนเป็นผูท่ี้คิดสร้างสรรค์เอง น าเสนอผลงานท่ีสร้างการความคิด

สร้างสรรคข์องนกัเรียนแก่ผูอ่ื้น 

2.    แนวทางการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที ่21 ประเด็น ด้านทกัษะการเรียนรู้ 

ในด้านทักษะการเรียนรู้ เป็นทักษะท่ีเก่ียวกับความสามารถในการค้นควา้หาความรู้ 

เช่ือมโยงความรู้เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ  การเรียนรู้เพื่อรู้ทุกส่ิงทุกอย่างอนัจะเป็นประโยชน์

ต่อไป ไดแ้ก่การแสวงหาความรู้ให้ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่และรวมทั้ง

การสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ แต่จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็นพบว่านักเรียนมีความ

ตอ้งการให้สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมให้เกิดทกัษะการเรียนรู้กบันกัเรียนมีค่าดชันี

ความส าคญั .20  ดงันั้นจากการสัมภาษณ์พบวา่แนวทางส่งเสริมดา้นทกัษะการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

“... ครูต้องเปิดกว้างด้านการเรียนรู้ ไม่ควรจ ากัดขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีอิสระท่ีจะ

เรียนรู้ มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีชัดเจน มีแบบแผนและนโยบายการเรียนรู้ชัดเจนและต่อเน่ือง

อย่างเป็นระบบ ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3, มีนาคม 2559) 

“... สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในทักษะท่ีตนสนใจ 

เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมกลุ่ม การสืบความรู้ค้นคว้าข้อมลู  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่4, มีนาคม 2559) 

“ ... ครูมีการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน

อย่างหลากวิธี อาทิ กระบวนการกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติุ สถานการณ์จ าลอง เพ่ือสร้าง

ความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8, 

เมษายน 2559)   
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“ ...  ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากจบในช้ันเรียนเรียบร้อยแล้ว  

ควรลดบทบาทการสอนของตัวเอง แต่เปล่ียนจากผู้สอน เป็น Coaching … ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่9, 

เมษายน 2559) 

 “... ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเองได ้

และแนะน าใหน้กเรียนสามารแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในสังคมไดต้ลอดชีวติ ...” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที ่13, เมษายน 2559) 

 “ ... ครูควรจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีม ผลัดเปล่ียนการเป็นผู้น า – ผู้ตาม โดยมีครูเป็นโค้ชแนะน า

ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ ไปเห็น ลงมือท าในส่ิงท่ีเรียน สร้างประสบการณ์จริงให้เกิดขึน้แทนท่ีจะ

เป็น Lab แห้งๆ ภายในโรงเรียน ... ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่15, เมษายน 2559) 

 

จากขอ้มูลของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งพบวา่ ประเด็นการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะ

การเรียนรู้ สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ 3 แนวทาง ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมบูรณาการใหน้กัเรียนไดรั้บรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในโรงเรียน และ 

ภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมเสริมสร้างใหน้กัเรียนไดเ้รียนแบบบูรณาการเพื่อเกิดการเรียนรู้ 

2. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในทกัษะท่ีตนสนใจเปิดโอกาสใหท้ า 

กิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมกลุ่ม การสืบความรู้ค้นควา้ขอ้มูล ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอกหอ้งเรียน 

3. การใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  อาทิ  

กระบวนการกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง  สนบัสนุนให้นกัเรียนไดศึ้กษา

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ภายหลงัจากจบการเรียนในหอ้งเรียน ลดบทบาทการสอนของครู จากผูส้อนสั่งแต่

เปล่ียนจากผูส้อนเป็น Coaching 
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3.  แนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที ่21 ประเด็น ด้านทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

ในดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวกบัความสามารถอยา่งช านาญใน

การคิดท่ีจะท าหรือไม่ท า เช่ือหรือไม่เช่ือในเหตุการณ์ของกิจกรรมชีวิตประจ าวนั และชีวิตการ

ท างาน รู้จกัใช้เหตุผลในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ ตดัสินใจโดยใชท้างเลือกท่ีหลากหลาย 

มองเห็นความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ในการแกปั้ญหาหรือ

ตอบค าถาม แต่จากผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นพบวา่นกัเรียนมีความตอ้งการให้สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมให้เกิดทกัษะการเรียนรู้กบันกัเรียนมีค่าดชันีความส าคญั .19  ดงันั้น

จากการสัมภาษณ์พบวา่แนวทางส่งเสริมดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ มีดงัน้ี 

“... ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แล้วจะเป็นการ

สร้างทักษะการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบกับนักเรียน  นักเรียนรูจักการมีวิจารณญาณเม่ือท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืน เดก็ๆจะสามารถคิดแยกแยะได้อย่างสมเหตุสมผล ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2, มีนาคม 

2559) 

“... ภายในโรงเรียน ครูควรส่งเสริมผู้เรียนอ่านวรรณกรรมเอกของโลก แล้วน ามาคิดวิเคราะห์ หรือ

การให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีนักเรียนสนใจ แยกแยะส่วนดี ส่วนไม่ดี ของ

เหตุการณ์นั้นๆ พร้อมน าเสนอแบ่งปันกับเพ่ือนๆในห้องเรียน ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3, มีนาคม 

2559) 

 

“... ครูจัดจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนจากการติดตาม ข่าวสาร

เหตุการณ์ปัจจุบันโลก โดยการอ่าน แล้วน ามาคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ ข่าว เหตุการณ์ส าคัญ

เหล่านั้น หรือ ครูใช้การสร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ...” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5, มีนาคม 2559) 
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“... ครูต้องมีการบูรณาการการคิดแบบมีวิจารณญาณเข้าสู่การเรียน หรือการตั้งข้อค าถามในช้ันเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการคิดแบบเฉพาะหน้าในช้ันเรียน นอกจากนั้นครูยงัต้องส่งเสริมให้นักเรียน

เขียนสรุปความคิดรวบยอด และทักษะการพูดท่ีแสดงถึงการคิดแบบมีวิจารณญาณ ... ” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที ่8, เมษายน 2559) 

 

“... ครูหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรฝึกฝน ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาไตร่ตรอง  มี

หลักฐาน  มีเกณฑ์ความน่าเช่ือถือลงสู่การสรุป  สอนโดยให้นักเรียนรู้จักมอง รู้จักเลือก และ

ตัดสินใจ รวมท้ังการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ใช้จินตนาการ 

ค าถาม และมีการกระตุ้น รวมท้ังชี้แนะ และแสดงผลงานของนักเรียน ...” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 12, 

เมษายน 2559) 

 

 “... ครูสร้างหรือจ าลองสถานการณ์ ให้นักเรียนได้ฝึกค้นหาค าตอบจากสถานการณ์นั้นๆ ท่ีนักเรียน

อาจพบในการด าเนินชีวิต หรือ จัดกิจกรรมการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้เข้าถึงส่ือท่ีหลากหลายเพ่ือ

สอนถึงการเป็นผู้รับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ตั้งค าถามและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจอย่างสม า่เสมอ แล้วนักเรียนกจ็ะเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่

14, เมษายน 2559) 

 

จากขอ้มูลของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งพบวา่ ประเด็นการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะ

การคิดแบบมีวจิารณญาณ สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ 2 แนวทาง ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดว้ยการใหผู้เ้รียนติดตามข่าวสารเหตุการณ์ 

ปัจจุบนัโลก แลว้อ่าน เพื่อคิดวเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ ข่าว เหตุการณ์ส าคญั แลว้น ามาสนทนากลุ่ม

เพื่อแลกเปล่ียนของมูล หรือ การสร้างสถานการณ์จ าลอง แลว้วเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าว 
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2. จ าลองสถานการณ์ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กคน้หาค าตอบจากสถานการณ์นั้นๆ จดักิจกรรมการ 

สอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึงส่ือท่ีหลากหลายเพื่อสอนถึงการเป็นผูรั้บข่าวสารอยา่งมีวิจารณญาณ 

ตั้งค  าถามและจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจอย่างสม ่าเสมอ โดยให้นกัเรียน

แสดงความคิดเห็น ใช้จินตนาการ ค าถาม และมีการกระตุน้ รวมทั้งช้ีแนะ และแสดงผลงานของ

นกัเรียน 

4.  แนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที ่21 ประเด็น ด้านทกัษะการส่ือสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน) 

ในดา้นทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ (องักฤษ ญ่ีปุ่น จีน) เป็นความสามารถใน

การอ่าน ฟัง เขียน พดู อ่านอยา่งเขา้ใจ ฟังอยา่งเขา้ใจ เขียนอยา่งมีคุณภาพ พดูอยา่งส่ือสารไดต้รง

และง่ายต่อความเขา้ใจ ซ่ึงจากผลของขอ้เสนอแนะจากนกัเรียน พบวา่นกัเรียนมีความตอ้งการให้

สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสาร ส่งเสริม

ใหเ้กิดทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อติดต่อส่ือสารหรือการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัชาว

ต่างประเทศ  ดงันั้นจากการสัมภาษณ์พบวา่แนวทางส่งเสริมดา้นทกัษะดา้นทกัษะการส่ือสารดว้ย

ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ ญ่ีปุ่น จีน) มีดงัน้ี 

 

“... สถานศึกษาควรสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษาท่ีหลากหลาย ให้การสนับสนุนในการเรียน
ภาษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ก าหนดให้นักเรียนสามารถพูดได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ีนักเรียนสนใจ ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3, มีนาคม 2559) 
 

“... ครูพัฒนาให้นักเรียนฝึกทักษะการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ เร่ิมต้นจากการเลือกภาษาท่ี

นักเรียนชอบ แล้วฝึกด้วยการดูภาพยนตร์หรือการ์ตูนท่ีเป็นภาษานั้นๆ ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียน

กับเจ้าของภาษาอย่างต่อเน่ือง ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6, มีนาคม 2559) 
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“... ผู้สอนส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ด้วยการให้นักเรียนต้องได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  มีโอกาสฟัง 

พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาต่างประเทศ ได้แสดงบทบาทสมมติุ  ได้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ  เช่น 

การร้องเพลงภาษาต่างประเทศ  การแสดงละคร  สร้างโอกาสการแข่งขนัหรือโชว์ความสามารถ

ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่7, มีนาคม 2559) 

 

“... ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาประกอบอย่างเช่นภาษาท่ีสอง ภาษาอังกฤษในการท า

รายงานหรือการเขียนสรุปความ การกล่าวรายงานหรือพูดน าเสนองานหน้าช้ันเรียนท่ีประกอบด้วย

ภาษาเป็นทางการเฉพาะในศัพท์เฉพาะ ครูควรมีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆทุกวิชาท่ีมี

ภาษาอังกฤษในการใช้เป็นนามเรียกเฉพาะศัพท์ ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่9, เมษายน 2559) 

 

 “... สถานศึกษาควรจัดวิชาภาษาท่ี 3 (จีน ญ่ีปุ่น) ให้เป็นวิชาพืน้ฐานในหลักสูตร เปิดโอกาสให้มี

การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม การส่ือสารกับเจ้าของภาษาในทุกโรงเรียน ทุกระดับช้ัน พัฒนาส่ือ

การเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ  กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากลองในส่ิง

ใหม่ๆ  สร้างสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนให้มีภาษาต่างประเทศประกอบ เพ่ือให้นักเรียน

เกิดความคุ้นเคย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่12, เมษายน 2559) 

 

จากขอ้มูลของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งพบวา่ ประเด็นการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะ

การส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ (องักฤษ ญ่ีปุ่น จีน) สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมทกัษะภาษาเพื่อ

การส่ือสาร  4 แนวทาง ดงัน้ี 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางดา้นภาษาท่ีหลากหลาย ใหก้ารสนบัสนุนในการเรียนภาษา การ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ก าหนดให้นักเรียนสามารถพูดได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ 

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  และภาษาท่ีนกัเรียนสนใจ ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
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2. จดัการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนตอ้งไดเ้รียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง การฟัง การพดู การอ่าน  

การเขียน ดว้ยภาษาต่างประเทศ  การแสดงบทบาทสมมุติ การร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น การ

ร้องเพลงภาษาต่างประเทศ  การแสดงละคร  สร้างโอกาสการแข่งขนัหรือโชวค์วามสามารถดา้น

ภาษาต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชภ้าษาต่างประเทศใหส้ัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้ เพื่อเป็น 

พื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้จากห้องเรียน และนอกห้องเรียน ชุมชน เพื่อเป็นพลงัใน

การศึกษาต่อ และแลกเปล่ียนเรียนกบัสังคมโลก 

4. พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ความน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  

อยากลองในส่ิงใหม่ๆ สร้างสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนให้มีภาษาต่างประเทศประกอบ 

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคยและเช่ียวชาญ 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มี
วตัถุประสงค์  1) เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  2) เพื่อ
เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดบัชั้น แผนการเรียน 
เกรดเฉล่ียสะสม  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตาม
คุณลกัษณะส่วนท่ีส่งผลต่อความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  เพศ 
ระดบัชั้น  แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 
15 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎีเพื่อใช้สอบถามความ
ตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระ มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 ความตอ้งการจ าเป็นในดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นค าถาม
ปลายปิดแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่าระดบัท่ีมีการ
ตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานศึกษา /  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเสริมสร้างทกัษะดา้นใดเพื่อการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนเป็นค าถาม
ปลายเปิด  ส่วนแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัใช้ส าหรับสัมภาษณ์ ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการส่งเสริมทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 15 
คน แบบสอบถามดงักล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ซ่ึงได้ค่าดชันีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00  
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และค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม ตามสภาพท่ีเป็นจริง เท่ากบั 0.899  และ ค่า
ความเช่ือมัน่สภาพท่ีคาดหวงั เท่ากบั 0.811  สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ(Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์หาความตอ้งการจ าเป็นใน
การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใชด้ชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็น   Modified 
Priority Needs Index : PNImodified และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 
สรุปผลการวจัิย 
 

1.  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ตามสภาพ
สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
รวมทุกดา้นพบวา่มีค่าเท่ากบั .17  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์” (.23 )  
มีค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  รองลงมาคือ “ด้าน
ทกัษะการเรียนรู้” (.20 )  มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นล าดบัท่ีสอง  
“ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ” (.19 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
เป็นล าดบัท่ีสาม 

2.  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ 
ระดบัชั้น แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม มีดงัน้ี 

            2.1 ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ค่าดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนเพศหญิง (.19 ) สูงกวา่ เพศชาย 
(.14 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนเพศชาย มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21  “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค”์ สูงท่ีสุด โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .18 ส่วนนกัเรียนเพศหญิง มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะ
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ศตวรรษท่ี 21 “ด้านทกัษะการสร้างสรรค์”  “ด้านทกัษะการเรียนรู้” “ด้านทกัษะการคิดแบบมี
วจิารณญาณ” “ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)” และ “ดา้นทกัษะการส่ือสาร” โดยมีค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .26  .22  .21  .20  และ .19 ตามล าดบั 

2.2  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามระดบัชั้น พบวา่ ค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
(.19 ) มีดชันีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น สูงท่ีสุด รองลงมาคือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
(.17 ) และ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (.16 ) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 
“ดา้นทกัษะการสร้างสรรค”์ และ “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .20  .19  ตามล าดบั  ส่วนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีความตอ้งการ
จ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์” “ดา้นทกัษะการท างาน
ร่วมกนั”  “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” และ “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ” โดยมีค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .26  .21  .20  .20 ตามล าดบั  และนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 “ดา้นทกัษะการ
สร้างสรรค”์  “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ” “ดา้นทกัษะความเป็น
พลเมือง (ประเทศ/โลก)” และ “ดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .25  .21  .20  .20  และ .19 ตามล าดบั 

2.3  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามแผนการเรียน พบวา่ 
ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนแผนการเรียนวิทย ์- คณิต 
(.19 ) มีดชันีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น สูงท่ีสุด รองลงมาคือนกัเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา(.18 ) 
และ นกัเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ค านวน  (.14 ) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียน
แผนการเรียนวิทย ์- คณิต มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 “ดา้นทกัษะ
การสร้างสรรค”์  “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ”  “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” “ดา้นทกัษะความ
ตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม” “ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” “ดา้นทกัษะ
ความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)” และ “ดา้นทกัษะการส่ือสาร” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญั
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ของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั  .26  .22  .21  .20  .19  .19 และ .19  ตามล าดบั ส่วนนกัเรียน
นกัเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ค านวน  มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 
“ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์”  โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น .19  และ
นกัเรียนนกัเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษ
ท่ี 21 “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์”  “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ” 
และ “ด้านทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)”  โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั  .24  .21  .19 และ .19  ตามล าดบั 

2.4  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี  21 ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
พบว่า ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย
สะสมระหวา่ง 3.50-4.00  (.20 ) มีดชันีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น สูงท่ีสุด รองลงมาคือ นกัเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 (.17 )  และ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49 (.16 
) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.50-4.00 มีความ
ตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์”  “ดา้นทกัษะการ
เรียนรู้” “ด้านทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ”  และ “ ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/
โลก)” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั  .30  .25  .23   และ .20  
ตามล าดบั  นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-2.99 มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี  “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์”  “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ”  และ “ดา้น
ทกัษะการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั  .20  .19 และ .19  
ตามล าดบั  นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49 มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 “ดา้นทกัษะการสร้างสรรค”์  โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็นเท่ากบั  .21   
 
อภิปรายผล 
 

จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ได้

ดงัต่อไปน้ี 



 188 
 

 

1. ผลการวจิยัพบวา่ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ทั้ง 4 

ดา้น 9 ทกัษะ ไดแ้ก่  ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ   ทกัษะการสร้างสรรค์  ทกัษะการเรียนรู้  

ทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม ทกัษะ

ความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก)  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการส่ือสารความเขา้ใจและ

ปฏิบติัได้ในเร่ืองสารสนเทศ  ความเข้าใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัเพญ็  เนตรประไพ ( 2553 ) 

เร่ืองการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนมารีย์

อุปถมัภ์ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ใน

ระดบัมากทุกด้านทั้งในส่วนของสภาพจริง และสภาพท่ีคาดหวงั โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมของ

สภาพจริง 3.829 โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมของสภาพท่ีคาดหวงั 4.283 และ ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

(2557) การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 

ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา

วิชาชีพครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.845 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

.429 

2.  การจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวจิยัพบวา่ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใน
การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทุกดา้นพบวา่มีค่าเท่ากบั .17  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ “ดา้น
ทกัษะการสร้างสรรค”์ (.23 ) มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบั
แรก รองลงมา  “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” (.20 )   “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ” (.19 ) มีค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยั “ยุทธศาสตร์
การขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน” ของ ขวญัทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ์ (2556 ) 
พบวา่ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทยประกอบดว้ย ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  และยงัสอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎีของ โรบิน โฟการ์ตี และ ไบรอนั เอ็ม. พีท (2010 ) ท่ีอธิบายถึง วิสัยทศัน์ดา้นการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 “สอนให้น้อยลง เรียนรู้
ให้มากข้ึน” (Teach Less, Learn More) ดา้นวิสัยทศัน์เพื่อชาติ : โรงเรียนนกัคิด ประเทศแห่งการ
เรียนรู้ เป็นวิสัยทศัน์เก่ียวกบัชุดการสร้างทกัษะชีวิตท่ีส าคญั คือ การคิด การสร้างสรรค ์การแกไ้ข
ปัญหา  ล าดบัท่ีสองคือ  “ดา้นทกัษะการเรียนรู้” (.20 ) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ  เนตร
ประไพ (2553 : บทคดัยอ่) เร่ืองการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบวา่ นกัเรียนมีความจ าเป็น
ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์รียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นใฝ่เรียนรู้ ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง 
และรักความเป็นไทย ล าดบัท่ีสาม “ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ” (.19 ) 

3. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ จากผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้าง 
“นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิดก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน” 
( .24 )  “เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียนสามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได้”    
( .24 )  “นักเรียนสรุปความรู้ท่ี เรียนมาได้ด้วยแผนท่ีความคิด” ( .23 ) และ “นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะหาข้อมูลมาประกอบการอภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ให้มีความชัดเจน
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ” ( .20 ) จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการเพิ่มศักยภาพ ทักษะในการเช่ือมโยง การคิด นักเรียน
จ าเป็นต้องรู้จักเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รู้จักใช้ส่ิงท่ีเรียนมาอย่างมีประสิทธิผลและ
สร้างสรรค์ ทกัษะการเรียนรู้และการคิดประกอบดว้ย การคิดเชิงวิพากษ์และทกัษะการแกปั้ญหา 
การตดัสินใจ นกัเรียนสามารถแสดงทกัษะการคิดเชิงวิพากษเ์พื่อวางแผนและวิจยั บริหารโครงการ 
แกปั้ญหา และตดัสินใจจากขอ้มูล โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลัและแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม ก าหนดและ
นิยามปัญหาท่ีแท้จริงและค าถามส าคญัเพื่อค้นควา้วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหาค าตอบ 
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบ และ ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูล ใช้กระบวนการต่างๆ 
และแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อส ารวจทางเลือก 

4. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์ จากผลการศึกษา
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พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างดา้น “นกัเรียน
สามารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (.25 )  “นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการ
เรียนรู้ท่ีแปลกใหม่” (.24 )  “นักเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยู่เสมอ” (.24 ) และ “นกัเรียน
สามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน” (.22 )  จากผลการวิจยัดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นนวตักรรมใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ท่ี
เนน้ 5 กลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วฒันธรรม และ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) และตรงกบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นฐานะพลเมืองของชาติและพลโลกท่ีตอ้งการ มนุษยท่ี์มีความสามารถคิดประดิษฐ์อยา่ง
สร้างสรรค ์(Inventive Thinking) มีความสามารถในการปรับตวั น าตนจดัการกบัความซบัซ้อน ใฝ่รู้ 
สร้างสรรค์ กล้าเส่ียง คิดได้ในระดับสูง และมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์ก าหนด/ตั้งประเด็นค าถาม (Hypothesis Formulation) เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
อภิปราย คิดวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ สรุปองคค์วามรู้ (Knowledge Formation) สอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถใน
การปรับตวั  สามารถจดัการกบัสภาวการณ์ท่ีมีความซบัซ้อน เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ สามารถก าหนด / ตั้ง
ประเด็นค าถาม เพื่อน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ ขอ้มูล สารสนเทศ และสรุปองค์ความรู้ ใช้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ เก่ียวกบัตนเองและ
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : 2555 
; อา้งถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2558 : 11-12) 

5. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะการเรียนรู้ จากผลการศึกษาพบวา่ 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างดา้น “นกัเรียนเลือกท่ี
จะแสวงหาความรู้และความบนัเทิงจากห้องสมุด” (.27)  “นักเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการ
แสวงหาความรู้” (.24)  “นักเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้” (.22) และ “นกัเรียน
สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ” (.21) จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นฐานะพลโลกตามแนวคิดของปฏิญญาวา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาของ UNESCO และการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (เบลลนักา 2556)ในเร่ืองของ
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ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  สามารถน ากระบวนการต่างๆ จากการแสวงหาความรู้ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบติั น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public 
service) นกัเรียนมีการ  Learning to know  คือมีการเรียนรู้ เพื่อรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อไป ไดแ้ก่การแสวงหาความรู้ให้ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่และรวมทั้ง
การสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ ทั้งยงัสอดคลอ้งกบั วนัเพญ็  เนตรประไพ (2553 ; หนา้ 90) ซ่ึงท าการ
วิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนมา
รียอุ์ปถมัภ์ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่าด้านใฝ่เรียนรู้ท่ีมีความส าคญัต่อการตอ้งการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนมากท่ีสุดคือ บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลจากส่ิงท่ี
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้  ขยนัหมัน่หาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียน และแลกเปล่ียน
ความรู้ดว้ยวธีิการต่างๆและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ตามล าดบั 

6. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม จากผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นใน
การเสริมสร้างดา้น “นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและตรง
เวลา” (.21)  จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมี
ความสามารถในการเป็นผูน้ าในการท างานและเกิดการยอมรับในทีมงาน มีกิจกรรมการท างานท่ี
สร้างความรับผดิชอบและก่อใหเ้กิดความสุขในการท างานเพื่อให้บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงั มีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบในภารกิจงาน พร้อมทั้งมองเห็นคุณค่าของการท างานเป็นหมู่คณะ นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง  ตั้งเป้าหมาย
การเรียนรู้ของตน รู้จกัวิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้นๆ อยา่งยืดหยุน่ ตลอดจนการมีวินยัในการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยท่ีไม่ตอ้งให้มีผูใ้ดมาบงัคบั ซ่ึงการปลูกฝังไม่เพียงแต่จากครูผูส้อน จากระบบ
การศึกษา หรือจากสังคมเท่านั้น หากยงัตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลูกฝังจาก
ครอบครัวเป็นส าคญั 

7. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ

เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะความตระหนกัเก่ียวกบัวฒันธรรม 
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จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง

ดา้น “นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา” (.29 ) และ “นกัเรียนสามารถบอก

เส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล” ( .28 ) จากผลการวิจยัดงักล่าว

แสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องการพฒันาทกัษะ ความรู้ และ

ความสามารถในการใชภ้าษาท่ีสอง เป็นภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลกัของสังคมท่ีตนอาศยั

อยู่ในระดบัท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี  สอดคลอ้งกบัผลส ารวจความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิต ประจ าปี พ.ศ. 2555 ของส านกังานพฒันาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการคาดหวงัต่อบณัฑิตมหาวิยาลัยเชียงใหม่(จิรศรี  อนวชักุล 2557)ในด้าน 

English Language Skill   Collaborative Learning  Analytical Thinking  Life-Long Learning  

Leadership และ Creativity ตามล าดบั  

8. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 
จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ด้าน “นักเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอย่างใกล้ชิด” (.23 )  “นักเรียนสามารถเสนอความ
คิดเห็นและติดตามความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง” (.23 ) “นักเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์” ( .22 ) และ “นกัเรียน
สามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสังคมโลกได”้ (.20 ) จาก
ผลการวจิยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่  การสร้างประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมทางสังคมผา่นวิธีการ
สร้างองคค์วามรู้และความเขา้ใจในกระบวนการทางการเมืองการปกครองท่ีถูกตอ้ง   การน าวิถีแห่ง
ความเป็นประชาธิปไตยไปสู่สังคมในระดบัต่างๆ และ มีความเขา้ใจต่อวิถีการปฏิบติัทางสังคมแห่ง
ความเป็นพลเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและสากล ตอ้งปลูกฝังใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นผูท่ี้ใส่ใจและเห็นคุณค่าในวฒันธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้รู้จกั
ตนเอง รู้จกั “ราก” หรือประวติัศาสตร์ของตนเองและสังคมท่ีอาศยัอยู ่ (Self-Identity) เพื่อจะได้
สามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกบัสังคม/โลกรอบตนเองได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุค
แห่งโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ซ่ึงการเช่ือมต่อกันบนโลกสามารถเกิดข้ึนได้ภายในเวลา
อนัรวดเร็ว ความแตกต่างทางวฒันธรรมนบัวนัจะนอ้ยลงทุกที การท่ีพลเมืองในสังคมใดสามารถจะ
คงไวใ้นวฒันธรรม ท่ีดีของตนเองไวไ้ด้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเปิดรับวฒันธรรมและความ
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เป็นไปในทางท่ีดีของโลกภายนอกได ้ก็จะท าใหส้ังคมนั้นมีความไดเ้ปรียบเหนือสังคมท่ีไม่รู้จกัเห็น
คุณค่าในวฒันธรรมของตนเอง และคอยท่ีจะรับเอาวฒันธรรมของคนอ่ืนๆ เขา้มาเพียงทางเดียว   

9. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ด้านทกัษะการท างานร่วมกนั จากผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมของดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั ดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็น มีค่าเท่ากบั .14   จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผูอ่ื้น นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ี
แตกต่างกนัของผูอ่ื้นและ นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยได้
อยา่งราบร่ืน แต่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการให้ร่วมเสนอความคิดเห็นใน
การท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถปรับตวัในบทบาทและความรับผดิชอบท่ีแตกต่าง  

10. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดา้นทกัษะการส่ือสาร จากผลการศึกษาพบวา่ 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างดา้น “นกัเรียนสามารถ
อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได”้ (.20 ) จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงให้เห็น
วา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจะตอ้งมีความสามารถในการประสานงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี มีทกัษะของการเป็นผูน้ า รวมทั้งการเป็นผูต้ามท่ีดี สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นในการด าเนินงาน
ต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายร่วมกนัให้กบัผูร่้วมงาน
อ่ืนๆ ได ้รวมทั้งการเป็นผูฟั้งและผูร่้วมปฏิบติังานท่ีดี โดยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ควร
ไดรั้บการฝึกให้มีทกัษะในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) โดยทกัษะท่ี ตอ้ง
มุ่งเนน้ ไดแ้ก่ ทกัษะพื้นฐานดา้นการส่ือสาร (Communication Skill) อยา่งมีประสิทธิภาพ 

11. ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ด้านความเข้าใจและปฏิบติัได้ในเร่ือง
สารสนเทศ  ความเข้าใจและปฏิบติัได้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จากผล
การศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมของดา้นความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ  ความเขา้ใจและ
ปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
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จ าเป็น  มีค่าเท่ากบั .12   จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ รวบรวมความรู้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน และลดขั้นตอนในการท างานท าให้งานเสร็จเร็วข้ึน  แต่นักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความตอ้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เช่น การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้างเวบ็ไซต ์ 

12. แนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลในประเด็น ทกัษะการ

สร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และประเด็นด้านการใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีค่าดัชนีของความต้องการจ าเป็นในการ

เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21นั้น พบวา่ สถานศึกษาตอ้งมีการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั ลง

มือคน้ควา้ฝึกฝน จดักิจกรรมบูรณาการให้นกัเรียนไดรั้บรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในโรงเรียน 

และภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมเสริมสร้างให้นกัเรียนไดเ้รียนแบบบูรณาการ จดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในทกัษะท่ีตนสนใจเปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ 

กิจกรรมกลุ่ม การสืบความรู้คน้ควา้ขอ้มูล ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน การใชเ้ทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  อาทิ กระบวนการกลุ่ม อภิปราย

กลุ่ม บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง ครูจากผูส้อนสั่งแต่เปล่ียนจากผูส้อนเป็น Coaching  สร้าง

แหล่งเรียนรู้และจดัสภาพแวดลอ้มโดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นองคป์ระกอบ ท่ีหลากหลาย พฒันา

ส่ือการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ให้การสนบัสนุนในการเรียนภาษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้

กบัเจา้ของภาษา ก าหนดให้นกัเรียนสามารถพูดไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  

และภาษาท่ีนกัเรียนสนใจ ในหลกัสูตรสถานศึกษา  

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1.  จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร มีความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะการ
สร้างสรรค์สูงท่ีสุด ด้านทักษะการเรียนรู้ และ ด้านทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ดังนั้ น
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สถานศึกษาจึงควรจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรค ์อาทิ การออกแบบ การประดิษฐ์ โครงการ
กิจกรรมเพื่อสังคม นวตักรรมการเรียน หรือ เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดในบทเรียน ท่ีสามารถให้
คิดสร้างสรรค์ได ้ หรือการใช้การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ภาระงานของนกัเรียน 
โดยนกัเรียนเป็นผูท่ี้คิดสร้างสรรค์เอง น าเสนอผลงานท่ีสร้างการความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน
แก่ผูอ่ื้น และปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความช านาญและเกิดผลอยา่งจริงจงั 

2.  การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
มากท่ีสุด คือ ดา้นทกัษะการสร้างสรรค ์สืบเน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการแข่งขนั และเป็นยุค
ของความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creatively and Innovation) หรือท่ีกล่าววา่ ประเทศไทย 4.0 
ท่ีชูนโยบายความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพื่อการสร้างผลงาน ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรมุ่งเนน้
พฒันานกัเรียนให้เป็นผูใ้ชเ้ทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดท่ีเปิดกวา้ง สร้างสรรค์ส่ิงแปลก
ใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิด มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน
แนวความคิด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันางานในเชิงสร้างสรรค ์เป็นผูน้ าในการสร้างสรรค์
งาน สามารถสร้างวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส ส่งผลต่อการเรียนรู้และเขา้ใจถึงวธีิการสร้างสรรคน์วตักรรม 
สามารถน าเอาขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ือง ดงัค าวา่ การเรียนรู้ยุค
ใหม่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นนกัคิด นกัปฏิบติั จึงก่อเกิดนวตักรรมสร้างสรรค ์

3.  ผลการเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามสภาพความ
เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ 
ระดบัชั้น แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม พบว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความ
ตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั คือ ทกัษะการสร้างสรรค์สูง
ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Learners) ดงันั้นสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีส่วนร่วมในการวางแผน
หรือจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะเหล่าน้ีแก่นกัเรียน เพื่อนกัเรียนจะสามารถมีทกัษะในการ
ด าเนินชีวติและสรรคส์ร้างนวตักรรมใหม่ในการพฒันาประเทศ 

4.  จากการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ในดา้นความเขา้ใจ
และปฏิบติัไดใ้นเร่ืองสารสนเทศ   ความเขา้ใจและปฏิบติัไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ส่ือสาร มีล าดบัความตอ้งการเป็นล าดบัสุดทา้ยนั้นสืบเน่ืองจากนกัเรียนในยุค Gen Alpha เกิดมา
พร้อมกบัยุคท่ีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือส่ือสาร โทรศพัท์มือถือ และเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั  การใชง้านเคร่ืองมือดงักล่าวจึงถือ
เป็นเร่ืองปรกติ แต่สถานศึกษาควรเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ เพื่อการ
ใชแ้ละการจดัการสารสนเทศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศอยา่งสร้างสรรคแ์ละตรงกบั
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เขา้ใจวธีิการใชแ้ละการผลิตส่ือเพื่อให้ตรงกบัเป้าหมาย สามารถใชส่ื้อเพื่อ
ตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกบุคคล และมีความรู้พื้นฐานท่ีจะประยุกตใ์ชส่ื้อไดต้ามกรอบ
แห่งคุณธรรมจริยธรรม 
 

ขอ้เสนอแนะในการท าการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการประเมินความตอ้งจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน 
ทุกระดับ และทุกภูมิภาค เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นและแนวทางการเสริมสร้างทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนทั้งประเทศ 

2.    ควรมีการเปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสังกดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวะศึกษาวา่มีความตอ้งการต่างกนั

หรือไม่  

3. การเปรียบเทียบหลกัสูตรสถานศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวะศึกษาท่ี 
ส่งผลต่อทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานในยุคไทย
แลนด ์4.0  

4.    ควรมีการการสังเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตอบสนองต่อการ

เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทุกระดบัชั้นเพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างผูเ้รียนท่ีเป็นท่ีตอ้งการในยคุไทยแลนด ์4.0  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. อาจารย ์ดร. สรัญญา จนัทร์ชูสกุล 

ต าแหน่ง  : ประธานสาขาวชิาการประถมศึกษา  

สังกดั : ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. อาจารย ์ดร. สายสุดา  เตียเจริญ 

ต าแหน่ง  : รองผูอ้  านวยการฝ่ายประกนัคุณภาพ ส านกัหอสมุดกลาง 

    : อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบริหารการศึกษา  

สังกดั : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารย ์ดร. พิทกัษ ์สุพรรโณภาพ 

ต าแหน่ง  : อาจารยป์ระจ าภาคพื้นฐานการศึกษา  

สังกดั :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
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แบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 

เร่ือง 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ค าช้ีแจง 

 ขอใหท้่านพิจารณานิยามตวัแปรท่ีศึกษาตามรายละเอียดท่ีแนบมา แลว้พิจารณาวา่ขอ้
ค าถามแต่ละขอ้มีความครอบคลุม วดัไดต้รงความหมายของ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นใน
การเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามท่ีนิยามไวห้รือไม่ 
โดยใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

+1    = สอดคลอ้ง / ตรงกบัจุดประสงค ์

0     = ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง / ไม่สอดคลอ้ง หรือตรงกบัจุดประสงค ์

-1     = ไม่สอดคลอ้ง / ไม่ตรงกบัจุดประสงค ์

 ผูว้จิยัจกัน าขอ้คิดเห็นของท่านไปหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยั หลงัจากนั้นจะไดน้ าเคร่ืองมือน้ีไปใช้
ในการศึกษาวจิยัตามขั้นตอนต่อไป 
 
 

นางสาวปอละเตียง  ซาเหลา 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพฒันศึกษา  

ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
แบบสอบถามเพือ่การวจัิยเร่ือง 

การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที ่21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 

นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า

IOC 
แปร
ผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

                     ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  
ความสามารถอย่างช านาญในการคิดท่ีจะท าหรือไม่ท า เช่ือ
หรือไม่เช่ือในเหตุการณ์ของกิจกรรมชีวิตประจ าวนั และชีวิต
การท างาน รู้จกัใชเ้หตุผลในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ 
ตัดสินใจโดยใช้ทางเลือกท่ีหลากหลาย มองเห็นความ
เช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือน าไปใช้
ในการแกปั้ญหาหรือตอบค าถาม 

     

1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีเหตุการณ์
อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาขอ้มลูมาประกอบการ
อภิปราย การท างาน /เหตุการณ์ใหมี้ความชดัเจนน่าเช่ือถือ
และเป็นท่ียอมรับ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงัความคิด
ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของสมองดีข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มลูมาประกอบการอธิบายท่ี
สมเหตุสมผล ท าใหเ้พ่ือนๆ ยอมรับและเขา้ใจเจตนาไดม้าก
ข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถปรับเปล่ียนความคิด
ไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่นกัเรียนเขา้ใจผิด 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเองหรือ
ประยกุตใ์ชว้ิธีของผูอ่ื้น 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ีความคิด 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
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นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า

IOC 
แปร
ผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นท่ีน าเสนอใน
ขอ้มลูข่าวสารได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียนสามารถบอกหรือ
ระบุสาเหตุของปัญหาแทจ้ริงได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดูเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัและ
แสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่ง
สมเหตุสมผล 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

                      ทักษะการสร้างสรรค์  หมายถึง  ความสามารถ
ในการค้นคว้าหาความ รู้  แก้ปัญหา  และผลิตงานเ ชิง
สร้างสรรค์  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน พัฒนา
แนวคิดใหม่อยู่ เสมอ เ ปิด รับมุมมองท่ีแตกต่าง สร้ าง
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างผลผลิตท่ีมีความส าคญัต่อ
การด าเนินชีวิต 
 

     

12.นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอกกรอบในการผลิต
ผลงานเพ่ือประกอบการเรียนรู้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

13.นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการเรียนรู้ท่ีแปลก
ใหม่ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

14.นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
15.นกัเรียนสามมารถสร้างผลงานใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
16.นักเรียนเลอืกใช้เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 

0 0 0 0 ไม่ใช ้

17.นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่าง
ไปจากบุคคลอ่ืน 
 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

18. นักเรียนมคีวามคิดอสิระไม่ชอบตามอย่างใครในการสร้าง
ผลงาน 

0 0 1 0.33 ไม่ใช ้
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นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า

IOC 
แปร
ผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

                 ทักษะการเรียนรู้  หมายถึง เป็นผูมี้นิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความเพียรพยายามท่ีจะแสวงหา ความรู้ใหถึ้งสุดขอบความรู้
ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ มีความสามารถ / ความเช่ียวชาญในอาชีพ
ท่ีตนสนใจและถนดั น าไปสู่ความเช่ียวชาญในการใชชี้วิต
อยา่งมีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นและการปรับตวัสามารถท างาน
ในบริบทท่ีมีความซบัซอ้น มีความคิดริเร่ิมและการช้ีน าตนเอง 
 

     

19.นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ใหม่ๆ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

20.นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
21.นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท ากิจกรรม 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
22.นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการแสวงหาความรู้ 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
23.นกัเรียนหาความรู้และความบนัเทิงจากหอ้งสมุด 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
24.นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พ่ือการคน้ควา้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

                  ทักษะการมหีน้าที่รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
หมายถึง  การแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตน วางแผนงานอยา่งมีคุณภาพสูงโดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างคุณภาพของงานภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
ตรงต่อเวลา ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด พฒันา
ตนเองเพ่ือยกระดบัความรู้ความช านาญ ก าหนดเป้าหมายใน
การเรียนรู้ของตนเองได ้

     

25.นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหบ้รรลุผลและตรงเวลา 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

26.นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่งเต็มใจทุก
สถานการณ์ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

27.นกัเรียนอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า

IOC 
แปร
ผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

28.นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์
ของโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

29.นักเรียนคล้อยตามการเปลีย่นของสังคมในทางที่ดี 0 1 0 0.33 ไม่ใช ้
30.นักเรียนสามารถปรับการแต่งกายให้เหมาะกบัสถานการณ์ 0 1 -1 0 ไม่ใช ้
                    ทกัษะความตระหนักเกีย่วกบัวฒันธรรม 
หมายถึง  ความสามารถในการใชชี้วิตอยา่งเป็นสุขท่ีจะอยู่
ร่วมกนั รู้เรา รู้เขา ในวิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม
รวมทั้งประเพณี และวฒันธรรมของต่างชาติ ทั้งประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก คือ มีทกัษะทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
(Local) ชาติ (Nation) อาเซียน (ASEAN) และระดบัโลก 
(Global) 

     

31.นกัเรียนสามารถใชชี้วิตอยา่งเป็นสุขในการอยูร่่วมกนักบั
เพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวฒันธรรม 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

32.นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติแต่ยงัคงความ
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

33.นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่และพฒันา รักษา
วฒันธรรมดั้งเดิมใหค้งอยูแ่ละดีข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

34.นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษา ความเป็นอยู่และวฒันธรรมได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

35.นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
36.นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียวกบัชาว
ต่างประเทศไดเ้ม่ือถกูสอบถามขอ้มลู 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

                    ทักษะความ เ ป็นพล เมือง  (ประ เทศ/ โลก )  
พลเมือง  หมายถึง  การรู้จกัท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกหน่ึงของสงัคมท่ีจะช่วยกนัท าใหบ้า้นเมืองสงบสุขและ
เขม้แข็ง มีจิตส านึกในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า

IOC 
แปร
ผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

37.นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

38.นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

39.นกัเรียนสนใจหาขอ้มลูหลายๆ ดา้นในการแกปั้ญหา 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
40.นักเรียนมคีวามสุขที่ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 0 1 0 0.33 ไม่ใช ้
41.นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผลการแกปั้ญหาได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

42.นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหาทุกคร้ัง 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
43.นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีมีต่อ
เหตุการณ์บา้นเมืองหรือสงัคมโลกได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

44.นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัเพ่ือนใน
วาระส าคญัๆ ของชาติและของโลกไดส้มบูรณ์ 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

45.นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่งใกลชิ้ด 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
46.นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและติดตามความ
เคล่ือนไหวของข่าวการเมือง  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

                   ทักษะการท างานร่วมกัน หมายถึง  ความสามารถ
ในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ แบบรวม
พลงัท าใหง้านส าเร็จ และผูท้  ามีความสุข เสริมสร้างความเป็น
ผูน้ า รู้จกับทบาทผูน้ า บทบาทสมาชิก และกระบวนการกลุ่ม 
ปรับตัวได้ดี และตั้ งใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างาน
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     

47.นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะงานนั้นๆ 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

48.นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการเลือก
กระบวนการท างาน 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

49.นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า
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คนท่ี 
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คนท่ี 
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คนท่ี 
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50.นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและความรับผิดชอบท่ี
แตกต่าง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

51.นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

52.นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนและผูอ่ื้น 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
53.นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพมุมมองท่ีแตกต่าง
กนัของผูอ่ื้น 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

54.นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

                       ทักษะการส่ือสาร หมายถึง  ความสามารถใน
การอ่าน ฟัง เขียน พดู คืออ่านอยา่งเขา้ใจ ฟังอยา่งเขา้ใจ เขียน
อยา่งมีคุณภาพ พดูอยา่งส่ือสารไดต้รงและง่ายต่อความเขา้ใจ 
ใช ้ICT และจิตวิทยาเพ่ือใหก้ารส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

     

55.นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อมยกตวัอยา่งประกอบดว้ย
ภาษาของตนเองใหเ้พ่ือนฟังเขา้ใจโดยไม่ตอ้งเล่าซ ้ า 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

56.นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราว ท่ีอ่าน ฟัง 
หรือด ูจากส่ือ ดว้ยภาษาของตนเองใหเ้พ่ือนยอมรับ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

57.นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจากประสบการณ์
ของตนเองใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้เขา้ใจ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

58.นักเรียนแจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์ด้วยแผ่นป้ายโฆษณา 0 1 0 0.33 ใชไ้ด ้
59.นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

60.นกัเรียนมีวิธีการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพดู ภาษากาย 
ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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นิยามศพัท ์/ ขอ้ความ 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่า

IOC 
แปร
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คนท่ี 
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คนท่ี 
2 

คนท่ี 
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                     ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  หมายถึง  ความเช่ียวชาญในการ
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความรู้ ตลอดจนใช้
เพ่ือการออกแบบและผลิตผลงานในเชิงนวตักรรม 

     

61.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนต่์อการ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

62.นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ
สอน 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

63.นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

64.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนใ์นการ
ติดต่อส่ือสาร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

65.นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ตสืบคน้ 
รวบรวมความรู้ เพ่ือประโยชนต่์อตนเองและชุมชน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

66.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือก่อใหเ้กิดบทบาทส าคญั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

67.นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ คน้ควา้/ 
รวบรวมความรู้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

68.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการน าเสนอภาระงาน / ช้ินงาน
ในชั้นเรียน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

69.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคม เช่น การติดตั้งเคร่ืองเสียง การประชาสมัพนัธ์เสียง
ตามสาย การถ่ายรูปงานต่างๆ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

70.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
71.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนในการท างานท าให้
งานเสร็จเร็วข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

72.นักเรียนสามารถลดการใช้ทรัพยากร โดยไม่มผีลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม 

0 1 0 0.33 ไม่ใช ้
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากนักเรียน 
 นกัเรียนคิดวา่สถานศึกษา /  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา ควรเสริมสร้างทกัษะดา้น
ใดใหก้บันกัเรียนเพื่อตรงต่อความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของตวัเอง     
(นักเรียนคิดว่าสถานศึกษา /  หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรเสริมสร้างทกัษะด้านใดเพือ่การพฒันา
ศักยภาพของตัวเอง) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
**************************** ขอขอบคุณในความร่วมมือ ****************************
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ภาคผนวก  ค แบบสอบถามการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที ่21

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 216 
 

 
 

ล าดบัท่ี.................... 

แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเร่ือง 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีผูว้จิยัตอ้งการสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ความรู้สึก การปฏิบติัของ
นกัเรียนเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นจึงไม่มี 
ถูก หรือ ผิด ในการตอบ นักเรียนโปรดอ่านและท าความเขา้ใจ / พิจารณา ว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นและรู้สึกอยา่งไรกบัขอ้ความดงักล่าวพร้อมทั้งตอบใหค้รบทุกขอ้ค าถามเพื่อให้
การวิจยัคร้ังน้ีมีผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือ สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาคน้ควา้ต่อไป ค าตอบทุกขอ้ของนกัเรียนจะถือเป็นความลบั ขอให้นกัเรียนตอบ
อยา่งอิสระ  

3. แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย 
ตอนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2   แบบประเมินทกัษะศตวรรษท่ี 21 ตามสภาพท่ีเป็นอยู่และสภาพท่ีคาดหวงั ของ

นกัเรียนมีขอ้ความทั้งหมด 67 ขอ้ 
ตอนที ่3   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21  

ขอขอบคุณนกัเรียนท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

นางสาวปอละเตียง  ซาเหลา 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพฒันศึกษา  

ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1   ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง [     ]  หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

[     ]  ชาย [     ]  หญิง  

2. ระดบัการศึกษา 

[     ]  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

[     ]  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

[     ]  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

3. แผนการเรียน 

[     ]  วทิย-์คณิต 

[     ]  ศิลป์-ค านวน 

[     ]  ศิลป์-ภาษา 

 

4. เกรดเฉล่ียสะสม ____________________ 
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ตอนที่ 2  แบบประเมินทกัษะศตวรรษที่ 21 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็น / ความรู้สึกอยา่งไร และ 
นกัเรียนไดป้ฏิบติัอยา่งไร ทั้งใน สภาพความเป็นจริง และ สภาพทีค่าดหวงั เพื่อระบุทกัษะของ
นกัเรียนโดยใหเ้ลือกตอบในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีสุด มีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

5      หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริง / สภาพท่ีคาดหวงั  มากท่ีสุด         
                          4      หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริง / สภาพท่ีคาดหวงั   มาก         
                          3      หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริง / สภาพท่ีคาดหวงั   ปานกลาง         
                         2      หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริง / สภาพท่ีคาดหวงั   นอ้ย         
  1      หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริง / สภาพท่ีคาดหวงั   นอ้ยท่ีสุด   
 

รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 
1. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
มีเหตุการณ์อ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งทางตรง
และทางออ้ม 

          

2. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาขอ้มูล
มาประกอบการอภิปราย การท างาน /
เหตุการณ์ใหมี้ความชดัเจนน่าเช่ือถือและเป็น
ท่ียอมรับ 

          

3. นกัเรียนสามารถสรุปองคค์วามรู้เป็น
แผนผงัความคิดก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพ
ของสมองดีข้ึน 

          

4. นกัเรียนสามารถหาขอ้มูลมาประกอบการ
อธิบายท่ีสมเหตุสมผล ท าใหเ้พื่อนๆ ยอมรับ
และเขา้ใจเจตนาไดม้ากข้ึน 

          

5. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและสามารถ
ปรับเปล่ียนความคิดไดเ้ม่ือมีส่ิงท่ีช้ีบ่งวา่
นกัเรียนเขา้ใจผดิ 
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รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6. นกัเรียนสามารถหาแนวทางแกปั้ญหาของ
ตนเองหรือประยกุตใ์ชว้ธีิของผูอ่ื้น 

          

7. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีเรียนมาไดด้ว้ยแผนท่ี
ความคิด 

          

8. นกัเรียนจ าแนกขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น
ท่ีน าเสนอในขอ้มูลข่าวสารได ้

          

9. เม่ือมีปัญหาในชีวิตประจ าวนันกัเรียน
สามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหา
แทจ้ริงได ้

          

10.นกัเรียนใชค้วามคิดอยา่งอิสระในการพดู
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ ท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจ าวนัและแสดงออกต่อหนา้
สาธารณชน 

          

11.นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล ข่าวสารท่ี
ไดรั้บอยา่งสมเหตุสมผล 

          

ทกัษะการสร้างสรรค์ 
12.นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์/ คิดนอก
กรอบในการผลิตผลงานเพื่อประกอบการ
เรียนรู้ 

          

13.นกัเรียนสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานการ
เรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ 

          

14.นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดท่ีใหม่อยู่
เสมอ 

          

15.นกัเรียนสามารถสร้างผลงานใหม่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

          

16.นกัเรียนสามารถคิดไดแ้ปลกใหม่ กลา้ท า
ในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 
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รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ทกัษะการเรียนรู้ 
 
17.นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ 

          

18.นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

          

19.นกัเรียนระมดัระวงัในการเล่น หรือท า
กิจกรรม 

          

20.นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการ
แสวงหาความรู้ 

          

21.นกัเรียนเลือกท่ีจะแสวงหาความรู้และ
ความบนัเทิงจากห้องสมุด 

          

22.นกัเรียนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการคน้ควา้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

          

ทกัษะการมีหน้าที่รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 
23.นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผลและตรงเวลา 

          

24.นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสังคม
อยา่งเตม็ใจทุกสถานการณ์ 

          

25.นกัเรียนยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็
ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

          

26.นกัเรียนอาสาเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชนข์องโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

          

27.นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ 
/ เรียนรู้ เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาชีพท่ีสนใจ 
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รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ทกัษะความตระหนักเกี่ยวกบัวฒันธรรม 
 
28.นกัเรียนสามารถใชชี้วิตอยา่งเป็นสุขในการ
อยูร่่วมกนักบัเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา และต่าง
วฒันธรรม 

          

29.นกัเรียนยอมรับกระแสวฒันธรรมต่างชาติ           
30.นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่
และรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมใหค้งอยูแ่ละดีข้ึน 

          

31.นกัเรียนยอมรับความแตกต่างทางเช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษา ความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมได ้

          

32.นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 
2 ภาษา 

          

33.นกัเรียนสามารถบอกเส้นทางการท่องเท่ียว
กบัชาวต่างประเทศไดเ้ม่ือถูกสอบถามขอ้มูล 

          

ทกัษะความเป็นพลเมือง (ประเทศ/โลก) 
 
34.นกัเรียนรู้สึกกงัวลกบัแนวโนม้ของปัญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

          

35.นกัเรียนสนใจท่ีจะหาทางเลือกท่ี
หลากหลาย เพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหา 

          

36.นกัเรียนสนใจหาขอ้มูลหลายๆ ดา้นในการ
แกปั้ญหา 

          

37.นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดส้รุปและรายงานผล
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

          

38.นกัเรียนพึงพอใจต่อผลของการแกปั้ญหา
ทุกคร้ัง 
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รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
39.นกัเรียนสามารถบอกผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การกระท าท่ีมีต่อเหตุการณ์บา้นเมืองหรือ
สังคมโลกได ้

          

40.นกัเรียนจดักิจกรรมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจใหก้บัเพื่อนในวาระส าคญัๆ ของชาติ
และของโลกไดส้มบูรณ์ 

          

41.นกัเรียนติดตามความเป็นไปของโลกอยา่ง
ใกลชิ้ด 

          

42.นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและ
ติดตามความเคล่ือนไหวของข่าวการเมือง  

          

ทกัษะการท างานร่วมกัน 
 
43.นกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานนั้นๆ 

          

44.นกัเรียนใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจใน
การเลือกกระบวนการท างาน 

          

45.นกัเรียนร่วมเสนอความคิดเห็นในการ
ท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

46.นกัเรียนสามารถปรับตวัในบทบาทและ
ความรับผดิชอบท่ีแตกต่าง 

          

47.นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          

48.นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและ
ผูอ่ื้น 

          

49.นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และเคารพ
มุมมองท่ีแตกต่างกนัของผูอ่ื้น 

          

50.นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความ
เป็นประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ทกัษะการส่ือสาร 
 

          

51.นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวพร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบดว้ยภาษาของตนเองให้
เพื่อนเขา้ใจได ้

          

52.นกัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ
เร่ืองราว ท่ีอ่าน ฟัง หรือดู จากส่ือ ดว้ยภาษา
ของตนเองได ้

          

53.นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์ของตนเองใหเ้พ่ือนและผูอ่ื้นอ่านแลว้
เขา้ใจ 

          

54.นกัเรียนสามารถประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ดว้ยแผน่ป้ายโฆษณา และสร้างความเขา้ใจกบั
ผูอ่ื้นได ้

          

55.นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมโลกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

          

56.นกัเรียนมีวธีิการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้น
ภาษาพดู ภาษากาย ดว้ยความสุภาพและเป็น
มิตร 

          

ความเข้าใจและปฏิบัติได้ในเร่ืองสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
57.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

          

58.นกัเรียนชอบท่ีครูใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนการสอน 

          

59.นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือครูใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
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รายการประเมิน 
สภาพความเป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
60.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิด
ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร 

          

61.นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ / 
อินเทอร์เน็ตสืบคน้ รวบรวมความรู้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

          

62.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
ก่อใหเ้กิดบทบาทส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

          

63.นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในสืบคน้/ 
คน้ควา้/ รวบรวมความรู้ 

          

64.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอภาระ
งาน / ช้ินงานในชั้นเรียน 

          

65.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยเหลืองานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การสร้าง
เวบ็ไซต ์

          

66.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั 

          

67.นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดขั้นตอนใน
การท างานท าใหง้านเสร็จเร็วข้ึน 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากนักเรียน 
 นกัเรียนคิดวา่สถานศึกษา /  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเสริมสร้างทกัษะดา้นใดเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพของตวัเอง     
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
**************************** ขอขอบคุณในความร่วมมือ **************************** 
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แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ือง   การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที ่21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (The needs assessment to strengthen 21st Century skills  of  High 

School Students) 
วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพฒันศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เกรดเฉล่ีย 
แผนการเรียน ระดบัชั้น ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ข้อค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีเป็นท่ีตอ้งการของสังคมควรประกอบดว้ยทกัษะ
ดา้นใดบา้ง 

2. จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความตอ้งการสร้างใหน้กัเรียนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีทกัษะ  (skill)  เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพและสามารถ
แข่งขนักบันานาชาติ ท่านซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นองคก์รทางการศึกษามีความคิดเห็นวา่ ควรมี
แนวทางอะไรท่ีจะเสริมสร้างทกัษะท่ีนกัเรียนมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้น 

1. ทกัษะการการสร้างสรรค ์
2. ทกัษะการการเรียนรู้  
3. ทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ  
4. ทกัษะการส่ือสาร 

 
************************************************************************
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ภาคผนวก  ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือและหนังสือขอความอนุเคราะห์

ในการเกบ็ข้อมูล 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ปอละเตียง  ซาเหลา 

วนั เดือน ปี เกดิ 23 มกราคม 2518 
สถานทีเ่กดิ ร้อยเอด็ 

วุฒิการศึกษา พุทธศกัราช 2540    ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ครุศาสตร
บณัฑิต สาขาบรรณารักษศ์าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 333/39 หมู่บา้นพฤกษาวลิล ์18 เพชรเกษม 110 หนองคา้งพลู หนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160 
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