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การจั ด การเรี ย นการสอน ถื อ เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู ้  
เพราะแม้จะมีการพัฒนาหลายๆ เรื่อง แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ก็ไม่อาจนำ
ไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ได้
ในเอกสาร ปลุกโลกการสอนให้มีชีวิต ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ เล่มนี้ ได้นำ
รายงานผลการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ในหัวข้อ “อภิวัฒน์การเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21: ทักษะกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการทางสังคม” ที่จัดทำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน จาก คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ผ่านการอ่านทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้
สมบูรณ์ก่อนเผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษา 4 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.วิจารณ์
พานิช รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล และ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
ในรายงานฉบับนี้ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นหนักที่บทบาทของ
“ครู” ในฐานะผู้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการทบทวน
แนวคิดเรื่องการอภิวัฒน์การเรียนรู้ ก่อนจะขยายความถึงเรื่องทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 จากมุมมองของโลกสากล ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และเรื่องใดเป็นทักษะที่ยัง
“ขาดหาย” และต้องเร่งพัฒนาทั้งแก่ผู้เรียนและผู้สอนในประเทศไทย ให้ผู้อ่านเห็นภาพ
ตามไปได้อย่างกระชับชัดเจน โดยไม่ติดกับรายละเอียดที่ซับซ้อน
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เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาไทยอย่างยิ่งก็คือ
การเทียบเคียงให้เห็นระหว่างหลักการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ และหลักการสอนทักษะ
กระบวนการ โดยมีการขยายภาพให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมทั้งให้ข้อแนะนำ
และข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ด้วยการไล่เรียงจากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ โดยเข้าถึงสภาพบริบทการจัดการเรียนการสอน
ของประเทศไทยอย่างถึงแก่น และกลวิธีในการเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจน
เข้าใจง่าย รายงานฉบับนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์และนำทางไปสู่การจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่มีชีวิตชีวาแก่โลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างดียิ่ง
เพราะการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพกำลังเป็นสิ่งท้าทาย
“ครู” ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถลงมือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้เองและทันที
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อภิวัฒน์การเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี

1. ทำไมจึงต้องอภิวัฒน์การเรียนรู้?
แม้ว่าประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจน
ปัจจุบัน และรัฐบาลได้ทุ่มเทจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีจนปัจจุบัน
คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของงบประมาณทัง้ หมด ซึง่ นับเป็นประเทศทีจ่ ดั งบประมาณเพือ่ การศึกษา
สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก แต่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยโดยสถาบันวิชาการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติหลายสถาบัน ต่างให้ผลที่บ่งชี้อย่างสอดคล้องกันถึงความ
ตกต่ำของคุณภาพการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) ได้รายงานผลด้านสัมฤทธิ์ผลของการเรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ว่า นักเรียนไทยได้คะแนนในกลุ่มต่ำต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี โดยประมาณ
ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ใช้ได้ทั้งสองวิชา

* ผู้เขียนขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช, รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 

ตั้งประดับกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้กรุณาอ่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงบทความนี้ให้มีความ
สมบูรณ์ขึ้น
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นอกเหนื อ จากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาดั ง กล่ า วแล้ ว สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ร่วมกันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่บ่งบอกถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาการศึกษากันอีกครั้งหนึ่ง การขยาย
ตัวอย่างกว้างขวางของสื่อและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อคอมพิวเตอร์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก ส่งผลให้ชีวิต
มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งทางบวกและทางลบ เด็ก เยาวชน และ
พลเมืองของประเทศในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การดำรงชีวิตอยู่ในสภาพการณ์เช่นนี้ การใช้ชุดความรู้เดิมที่เคยได้เรียนรู้
มา คงไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องมีชุดความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข ดังทัศนะของศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช ทีไ่ ด้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า
“…โลกสมัยใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลา เด็กต้องมีชีวิตอีก 50-60-70 ปี โลกมันจะ
เปลี่ยนไปอย่างนึกไม่ถึงเลยว่า จะเปลี่ยนไปอย่างไร เขาต้องเป็นส่วนหนึ่งของการ
เปลีย่ นแปลง เขาต้องเป็นผูห้ นึง่ ทีม่ สี ว่ นร่วมสร้างการเปลีย่ นแปลง หากเขาไม่ทำอย่างนัน้
เขาจะถูกเปลี่ยนแปลง ชีวิตเขาจะยากลำบากมาก เพราะเขาจะเป็นผู้ถูกกระทำ…”
(วิจารณ์ พานิช, 2556: 15)
“…การเรียนสมัยใหม่ มีเป้าหมายที่เด็ก ได้ทักษะที่ซับซ้อนชุดหนึ่ง…เพื่อให้เขาไปมีชีวิต
อยูใ่ นโลกทีต่ อ่ ไปจะเปลีย่ นไปอย่างไรไม่ร…
ู้ นีค่ อื โลกทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่แน่นอน ต่อไปข้างหน้า
เราก็เดาไม่ออก แต่ลกู ศิษย์เราจะต้องไปมีชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงและไม่แน่นอน…เพราะฉะนั้น
เขาต้องมีทักษะที่ซับซ้อนชุดหนึ่ง…เราต้องช่วยลูกศิษย์เราให้ได้สิ่งเหล่านี้…”
(วิจารณ์ พานิช, 2556: 12-13)
การปรับปรุง พัฒนาการศึกษาให้บังเกิดผลตามความมุ่งหวัง ต้องอาศัยการขับเคลื่อน
ความร่วมมือและการรวมพลังจากหลายฝ่าย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการปฏิรูปการ
ศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ มากว่า 2 ปีแล้ว จึงเห็นควรทีจ่ ะนำองค์ความรูแ้ ละภาคีเครือข่าย
ผู้ร่วมงานจำนวนมาก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันค้นหายุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้บรรลุผล โดยกำหนดหัวข้อการประชุมว่า “อภิวัฒน์การ
เรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 
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“อภิ ว ั ฒ น์ ” มาจากคำว่ า อภิ และวั ฒ นะหรื อ วั ฒ นา ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 คำว่า “อภิ” มีความหมายว่า ยิ่ง วิเศษ หรือ เหนือ
ส่วนคำว่า “วัฒนา” หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม “อภิวัฒน์” จึงหมายถึงการทำให้
เกิดความเจริญหรือความงอกงามยิ่งขึ้น การประชุมนี้จึงสื่อความหมายถึงการมาร่วมกันช่วย
ให้ ก ารเรี ย นรู ้ (ของผู ้ เรี ย น) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพมากยิ ่ ง ขึ ้ น เพื ่ อ นำไปสู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ และเหตุที่ต้องมาร่วมกันอภิวัฒน์ “การเรียนรู้” ก็เพราะการเรียนรู้
เป็นองค์ประกอบที่นับเป็นหัวใจของการศึกษา องค์ประกอบอื่นๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น การอภิวัฒน์การเรียนรู้จึงเป็นจุดสำคัญที่ส่งผลโดยตรง
ต่อคุณภาพของการศึกษา

2. ควรจะอภิวัฒน์การเรียนรู้อะไร? เพราะอะไร?
เมือ่ เห็นความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีการอภิวฒ
ั น์การเรียนรูแ้ ล้ว ก่อนการดำเนินการผูด้ ำเนิน
การต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่จะทำ จึงจำเป็นต้องตอบคำถามหลักต่อไปนี้ให้ได้คำตอบที่
ชัดเจน
1) ควรจะอภิวัฒน์การเรียนรู้อะไร? เพราะอะไร?
2) ประเด็นการเรียนรู้ที่ต้องการอภิวัฒน์นั้น มีปัญหาอะไร?
3) จะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร?
จากคำถามทีว่ า่ ควรจะอภิวฒ
ั น์การเรียนรูอ้ ะไร? เพราะอะไร? นัน้ จะเห็นได้วา่ คำถามนี้
ถามเพื่อหาประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ที่ควรจะปรับปรุง พัฒนา เนื่องจากผู้เรียนต้อง
เรียนรู้มากมายหลายเรื่อง การเรียนรู้เรื่องใดประเด็นใดที่ควรเป็นเป้าหมายสำคัญของการ
อภิวัฒน์ คำตอบอาจมีได้หลากหลายแตกต่างกัน แล้วแต่มุมมองและความคิดเห็นของ
ผู้ตอบ ในที่นี้ผู้เขียนจะขอเสนอคำตอบโดยการประมวลและสังเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักวิชาการ คณะบุคคล และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ดังต่อไปนี้
1) ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) นำโดย
Ken Kay ร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และองค์กรต่างสาขาอาชีพ
เกือบ 40 องค์กร ได้พัฒนาและนำเสนอ “กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Framework for 21st Century Learning)” ซึง่ ประกอบด้วยวิชาแกน แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่
21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและ
การทำงาน และระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 
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2) The National Association of Independent Schools (NAIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้นำเสนอ “Seven Survival Skills” หรือ “7 ทักษะเพื่อการอยู่รอด”
3) The National Leadership Council for Liberal Education and America’s Promise
(LEAP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตระดับ
อุดมศึกษา”
4) Howard Gardner ได้นำเสนอแนวคิด “Five Minds” หรือ “จิต 5 ลักษณะ” ที่ควร
พัฒนาให้เกิดขึ้นในคนยุคนี้
5) Paul Chapman นำเสนอ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จำนวน 7 ทักษะ Pat Bassett
เสนอ 6 ทักษะ Robert Will & Jim McManus เสนอ 7 ทักษะ และยังมีบุคคลอีกจำนวนมาก
ที่เสนอทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับนักวิชาการดังกล่าว
6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอ “มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” ที่บัณฑิต
ต้องได้รับการพัฒนาจำนวน 5 ด้าน
7) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี นำเสนอ “ระบบการเรียนรู้ที่ครบวงจรและ
ผลลัพธ์”
8) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) นำเสนอ “แนวคิดการสร้างการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21”
9) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) นำเสนอ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สำหรับประเทศไทย” จำนวน 7 กลุ่ม
จากการประมวลและศึกษาแนวคิดที่นำเสนอโดยบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า การเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 จัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาสำคัญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา พหุวัฒนธรรม การปกครองและหน้าที่พลเมือง
ศิลปะ รวมทั้งแนวคิดสำคัญต่างๆ เช่น จิตสำนึกต่อโลก สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความเป็น
พลเมือง และการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ (entrepreneurial spirit) ซึ่งการเรียนรู้
สาระความรู้ดังกล่าว ควรเป็นการเรียนรู้เชิงลึกและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
2) คุณธรรมและคุณลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความรู้รับผิด ความซื่อสัตย์
ความกล้าเชิงจริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ความกล้าเสี่ยง
3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ
8 |
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คิดจินตนาการ คิดกว้าง รวมไปถึงทักษะอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ทักษะการแสวงหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างความรู้ การชี้นำตนเอง
(self-directed learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของตน การใฝ่รู้และ
การรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน
4) ทักษะทางสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความมีวนิ ยั ในตนเอง
ความยืดหยุ่น การปรับตัว การฟื้นตัว (resilience) ความมีบูรณภาพเป็นหนึ่งเดียว (integrity)
ความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (empathy) การเป็นผู้นำ การมีภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจและ
ความร่วมมือ การปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม และ
การเรียนรู้เป็นทีม
5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และการใช้วิธีการเชิง
ปริมาณ (digital & quantitative literacy) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสาร
จากสาระสำคัญที่สรุปให้เห็นข้างต้น ถ้าพิจารณาตามความจำเป็นแล้ว จะเห็นได้ว่า
สาระเกี่ยวกับวิชาแกนและคุณธรรม เป็นสาระที่ผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคย ได้สอนได้เรียนกัน
ตลอดมา เพียงแต่อาจมีประเด็นและแนวคิดบางเรือ่ งทีต่ อ้ งเสริมเพิม่ เติมหรือปรับจากหลักสูตร
เดิมที่เคยใช้กันมา ซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยและศักยภาพของผู้สอนที่จะดำเนินการได้โดย
ไม่ยากนัก แต่สาระที่ปรากฏอีก 3 กลุ่ม คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี น่าจะยังเป็นปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน เด็กและ
เยาวชนไทยปัจจุบันยังขาดทักษะทั้ง 3 กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะทางปัญญา ส่วน
ผู้สอนก็มีปัญหาในการสอนทักษะ โดยเฉพาะการสอนทักษะการคิด เช่นเดียวกัน
ดังนั้น จากคำถามที่ว่า จะอภิวัฒน์การเรียนรู้อะไร? คำตอบก็คือ เราควรอภิวัฒน์
การเรียนรู้ทักษะ ซึ่งประกอบด้วยทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้
เทคโนโลยี เพราะอะไร? ก็เพราะทักษะเหล่านี้ เป็นทักษะที่ได้รับการวิเคราะห์และยอมรับใน
วงวิชาการแล้วว่า เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
และเนื่องจากทักษะมีลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ การทำงาน การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการตัดสินใจกระทำการใดๆ ดังนั้นจึงสามารถ
พัฒนาให้แก่ผู้เรียนได้ โดยการบูรณาการทักษะดังกล่าวในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการและการ
พัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ร่วมไปกับการสอนทักษะโดยตรงที่เป็นอิสระจากเนื้อหาวิชา
(content-free teaching) ซึ่งการอภิวัฒน์การเรียนรู้ทักษะดังกล่าวจะประสบความสำเร็จตามที่
คาดหวังได้ ต้องอาศัยปัจจัย ระบบการจัดการ และการสนับสนุนจากหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันด้วย
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เมื่อได้คำตอบแล้วว่า การอภิวัฒน์การเรียนรู้ควรเน้นไปที่การเรียนรู้ทักษะ ซึ่งประกอบ
ด้วยทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยี ต่อไปก็ต้องตอบ
คำถามว่า การเรียนรู้ทักษะมีปัญหาอะไร? และจะแก้ไขได้อย่างไร? ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียน
จะขอลงรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับครู/ผู้สอนโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอเป็นประเด็นเสริม
ซึ่งไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เนื่องจากบทความมีความยาวที่จำกัด และเนื่องจากการ
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหานี้ จะเป็นการวิเคราะห์
ตามศาสตร์หรือหลักวิชาทางการสอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องทักษะ การเรียนรู้ทักษะ และการสอนทักษะ ให้เข้าใจตรงกันก่อน เพื่อช่วยให้เห็นปัญหา
และสาเหตุได้ง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะและการสอนทักษะ
การทีจ่ ะสอนและฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ ประกอบด้วยทักษะทางปัญญา ทักษะ
ทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครู/ผู้สอน
จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้
3.1. ความหมายและประเภทของทักษะ
3.2. หลักการเรียนรู้และหลักการสอนทักษะ
3.3. แนวการสอนทักษะ
3.4. รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนทักษะ

3.1 ความหมายและประเภทของทักษะ
3.1.1 ความหมายของทักษะ ทักษะ (skills) คือ ความสามารถในการกระทำ การ
ลงมือทำหรือการปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความคิดหรือประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการ
กระทำ และเมือ่ กระทำแล้วมักเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิม่ ขึน้ ตามมา โดยทัว่ ไปเมือ่ บุคคลจะ
ลงมือทำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ก็จะต้องรูว้ ธิ กี ารทำสิง่ นัน้ ก่อน วิธกี ารจะระบุขน้ั ตอนหรือกระบวนการใน
การทำว่า เริ่มต้นขั้นที่ 1 ทำอะไร ต่อไป 2, 3, 4,… จะทำอะไร เมื่อรู้วิธีการแล้วผู้ทำจะต้อง
ลงมือทำตามวิธกี ารหรือขัน้ ตอนนัน้ จนกระทัง่ ทำได้ ทำเป็น ทำคล่อง ทำชำนาญ จึงเกิดเป็น
ทักษะในระดับต่างๆ กัน ดังนั้น ทักษะจึงหมายถึงความสามารถในการกระทำที่มีลักษณะ
เป็นขั้นตอน คือ มีการดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน หรือเป็นกระบวนการ (process)
ทักษะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทักษะกระบวนการ (process skills) ซึ่งต่อไปนี้
ผู้เขียนจะขอใช้คำนี้แทนคำว่า ทักษะ เพื่อให้เห็นลักษณะเด่นของทักษะอย่างชัดเจน
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3.1.2. ประเภทของทักษะกระบวนการ ทักษะกระบวนการมีหลายประเภท แต่ที่
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มี 3 ประเภท ดังนี้
1) ทักษะกระบวนการปฏิบตั ิ (performance skills) หมายถึงความสามารถ
ในการกระทำ หรือการปฏิบัติงานใดๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการกระทำ ทักษะนีส้ ามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู้กระทำ เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ทักษะการเย็บปักถักร้อย ทักษะการทำงานช่าง
ทักษะการวาดรูป เล่นดนตรี และอื่นๆ อีกมาก ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 นับเป็นทักษะที่จัดอยู่ในประเภทนี้
2) ทักษะกระบวนการทางปัญญา (cognitive skills) หมายถึง ความ
สามารถในการใช้สมองดำเนินการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง
ของบุคคลที่มองไม่เห็น ผู้อื่นจะทราบได้ก็ต่อเมื่อผู้คิดแสดงออกโดยการบอกเล่าหรืออนุมาน
อ้างอิงจากผลงานที่ทำ ทักษะการคิดมีจำนวนมากทั้งทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิด
ขั้นสูง เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการคิดวิพากษ์ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะทางปัญญาเหล่านีล้ ว้ นเป็นทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
3) ทักษะกระบวนการทางสังคม (social skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แก่
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม ทักษะการแก้
ปัญหา ทักษะการลด/ขจัดความขัดแย้ง เป็นต้น นอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางสังคม
ยังหมายรวมถึง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) และทักษะด้านใน
ของบุคคล (intrapersonal skills) ด้วย เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง การมีสติรับรู้สิ่งต่างๆ ตาม
ความเป็นจริง การยอมรับตนเอง การไตร่ตรอง ทบทวน และปรับปรุงตนเอง
จะเห็นได้ว่า ทักษะทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเหมือนกันตรงที่เป็นการกระทำที่มีลำดับ
ขั้นตอน แต่แตกต่างกันในสิ่งที่กระทำหรือแสดงออก ทักษะปฏิบัติเป็นการกระทำที่แสดงออก
ทางพฤติกรรมภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ทักษะทางปัญญาเป็นการกระทำ
ภายในสมองที่มองไม่เห็น ส่วนทักษะทางสังคมมีลักษณะเช่นเดียวกับทักษะปฏิบัติ แต่มี
ความซับซ้อนและมีตัวแปรเกี่ยวข้องที่ควบคุมได้ยากจำนวนมากกว่า

3.2. หลักการเรียนรู้และหลักการสอนทักษะกระบวนการ
ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของหลักการสอน ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนถึง
ความหมายของคำ เพราะแต่ละคนอาจตีความหมายแตกต่างกันไปได้ ในที่นี้ คำว่า การ
สอน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไม่ได้หมายถึง การถ่ายทอดความรู้โดยการบอกการบรรยาย
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ซึ่งเป็นเพียงวิธีสอนหนึ่งเท่านั้น บทบาทหน้าที่ในการสอนของครู/ผู้สอน ก็คือการจัดการ
เรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย การคิด การวางแผนการสอน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับ
ผูเ้ รียน การจัดเตรียมวัสดุและสือ่ การเรียนรู้ การดำเนินการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้การออกแบบและดำเนินการสอน จะใช้วิธีสอน
แบบใดนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และผู้เรียนแล้ว ยังต้อง
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอนที่มีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันด้วย ดังนั้นครู/ผู้สอนจึง
จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอนสาระแต่ละประเภท
หลักการสอน คือ ข้อความรู้ย่อยๆ ที่พรรณนา/อธิบาย/ทำนาย ปรากฏการณ์ต่างๆ
ทางการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบและการยอมรับว่าเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้เป็น
หลักในการสอนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หลักการสอนส่วนใหญ่
พัฒนามาจากทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษา วิจัย
เกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า คนเรียนรู้อะไร ได้อย่างไร กระบวนการเรียนรู้แบบใดที่เอื้อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี ความรู้นี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการนำไปใช้เป็นหลักในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
หลักการสอนทักษะกระบวนการ จึงเป็นความรู้ ข้อความจริงที่ได้มาจากการศึกษา
วิจัย เกี่ยวกับการเรียนรู้สาระความรู้ประเภททักษะ ที่ได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ สามารถ
นำไปใช้เป็นหลักในการสอน ซึ่งมีสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้
หลักการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ

หลักการสอนทักษะกระบวนการ

การเรียนรู้ทักษะกระบวนการใดๆ จะ
เกิดขึ้นได้ดี เมื่อผู้เรียน

การสอนทักษะกระบวนการใดๆ จะเกิดผลดี
เมื่อผู้สอน

• รู้และเข้าใจวิธีการหรือขั้นตอนของ
ทักษะนั้น

• จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการหรือขั้น
ตอนของทักษะนั้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การให้สังเกต คิด วิเคราะห์ แปลความ ตีความ
ขั้นตอนการกระทำของทักษะนั้น

• ได้เห็นการกระทำที่เป็นลำดับขั้นตอน
ของทักษะนั้น
• ได้เห็นตัวแบบที่ดี

• ให้ผู้เรียนได้เห็นการกระทำตามขั้นตอนของทักษะ
นั้น โดยมีตัวแบบที่ดี ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การสาธิต การใช้สื่อ การพาไปดูการกระทำใน
สถานที่จริง

• ได้ลองทำตามกระบวนการของทักษะนั้น

• ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลองทำตามขั้นตอนของ
ทักษะนั้น

• ได้รับความรู้เสริมที่ช่วยให้การกระทำ
ตามกระบวนการมีประสิทธิภาพขึ้น

• จัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้เสริมเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระทำ
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หลักการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ

หลักการสอนทักษะกระบวนการ

• ได้ฝึกใช้กระบวนการนั้นอย่างเพียงพอ

• จัดกิจกรรม/สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะนั้น
บ่อยๆ จนผู้เรียนสามารถทำได้ในระดับที่ต้องการ
เช่น ในระดับทำได้ ทำเป็น ทำคล่อง 

• ได้ฝึกใช้กระบวนนั้นในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันหลากลาย

• จัดกิจกรรม/สถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน
หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาและใช้ทักษะ
นั้น จนเกิดความชำนาญ

• ได้รับแรงจูงใจ (motivation)
และแรงเสริม (reinforcement)

• ให้กำลังใจและแรงเสริมแก่ผู้เรียน ตามความ
เหมาะสม

• ได้รับข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จาก
การประเมินทักษะระหว่างเรียนและได้รับ
การกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ทักษะให้ก้าวหน้า

• ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอน
ของทักษะ เพื่อการปรับปรุง ทักษะ และกระตุ้น
การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้า

• มีการปรับปรุงทักษะนั้นให้ดีขึ้นและมี
การคิดสร้างสรรค์พัฒนาทักษะให้
ก้าวหน้า  

• ให้ผู้เรียนปรับปรุง ทักษะของตนให้ดีขึ้น รวมทั้ง
คิดพัฒนาทักษะของตนให้ก้าวหน้า และติดตาม
ผล

หลักการสอนทักษะกระบวนการดังกล่าว ใช้ได้กับการสอนทักษะทุกประเภท ทั้งทักษะ
กระบวนการทางปัญญา ทักษะกระบวนการทางสังคม และทักษะกระบวนการปฏิบัติ แต่
ทักษะแต่ละประเภท อาจมีรายละเอียดพิเศษเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

3.3. แนวการสอนทักษะกระบวนการ
หลักการสอนให้ความรู้ที่เชื่อถือได้ จึงสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ทำให้
การปฏิบัติมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ผู้ที่มีหลักในการกระทำต่างๆ จึงมักประสบความ
สำเร็จมากกว่าผู้กระทำการต่างๆ โดยขาดหลักยึด
อย่างไรก็ตาม แม้ครู/ผู้สอนจะใช้หลักการสอนเดียวกัน แต่ก็อาจจะสอนแตกต่างกันได้
เนื่องจากเลือกแนวการสอนแตกต่างกัน โดยแต่ละแนวมีจุดเด่นจุดด้อยของตน แนวการสอน
ทักษะกระบวนการต่างๆ ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 2 แนว คือ
1) แนวการสอนทักษะกระบวนการแบบนิรนัย (deductive approach) หมายถึง
การจัดการเรียนรู้จากหลักการไปสู่การปฏิบัติ คือ การช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะที่ต้องการสอนก่อน แล้วให้นำความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติ
2) แนวการสอนทักษะกระบวนการแบบอุปนัย (inductive approach) หมายถึง
การจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปสู่หลักการ คือ การให้ผู้เรียนลงมือทำก่อน และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั้น แล้วจึงสรุปไปสู่หลักการ
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3.4. รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการ
เมื ่ อ มี ห ลั ก การสอนและแนวการสอนแล้ ว ครู / ผู ้ ส อนจะต้ อ งนำหลั ก การและแนว
การสอนนั ้ น มาจั ด เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ห รื อ ขั ้ นตอนการเรี ย นรู ้ ให้ แ ก่ ผู ้ เรี ย น โดย
กระบวนการนั้นควรต้องช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย สะดวก สนุก น่าสนใจ
และเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ซึ่งครู/ผู้สอนสามารถทำได้โดยอาศัยรูปแบบการสอน วิธีการ
สอน และเทคนิคการสอนหลากหลายที่สามารถเสริมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้นั้น
รูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดไว้อย่าง
เป็นระบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการ
พิสูจน์ ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของรูปแบบนัน้ ครู/ผูส้ อนจึงสามารถเลือกรูปแบบทีต่ รงกับวัตถุประสงค์การสอนของตน
มาใช้เป็นกระบวนการสอน และอาจเพิ่มเติมวิธีสอนและเทคนิคการสอนตามความเหมาะสม
รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการทั้งทักษะปฏิบัติ ทักษะทางสังคม และทักษะทาง
ปัญญาที่นักวิชาการต่างประเทศได้พัฒนาขึ้น โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการสอนทักษะ
กระบวนการมีจำนวนไม่น้อย ตัวอย่าง เช่น 
– รูปแบบการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
รวบยอด
– รูปแบบการสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer Model) เน้นการพัฒนาทักษะ
การสร้างหรือนำเสนอความคิด
– รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์ (Synectics Model) เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์
– รู ป แบบการสอนแบบซั ก ค้ า น (Jurisprudential Model) เน้ นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การตัดสินใจในประเด็นปัญหาความขัดแย้ง
– รูปแบบการสอนเน้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning Model) เน้นการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
– รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson Model) เน้นการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน
– รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของเดฟ (Dave Model) เน้นการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจำนวนมาก 
การมีความรูก้ ว้างในเรือ่ งนี้ จะช่วยให้ผสู้ อนมีทางเลือกทีห่ ลากหลายในการสอนของตน
วิธีสอน หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ซึ ่ ง แต่ ล ะวิ ธ ี ม ี อ งค์ ป ระกอบและขั ้ นตอนการดำเนิ นการที ่ ม ี ล ั ก ษณะเฉพาะที ่ ต อบสนอง
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วัตถุประสงค์ของวิธีนั้น เช่น วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง วิธีนี้จึงมีขั้นตอนการดำเนินการที่ช่วยให้
ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้จากกันและกัน
วิธีสอนที่นิยมใช้ในการสอนทักษะกระบวนการทั้งทักษะปฏิบัติ ทักษะทางปัญญา
และทักษะทางสังคมมีหลายวิธี เช่น วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบทดลอง วิธีสอนโดยใช้
สถานการณ์จำลอง วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบนิรนัย
วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบอภิปราย และอื่นๆ อีกมาก
เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน
วิ ธ ี ก ารสอนหรื อ การดำเนิ นการทางการสอนใดๆ เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ก ารสอนมี ค ุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เทคนิคการยกตัวอย่าง การใช้สื่อ การใช้คำถาม สามารถช่วย
ให้การสอนแบบบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคนิคการสอนที่นิยมใช้ในการสอนทักษะกระบวนการ ทั้งทักษะปฏิบัติ ทักษะทาง
ปัญญา และทักษะทางสังคมมีหลากหลายมาก เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิกแบบต่างๆ
เทคนิคการใช้คำถาม เทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบต่างๆ
จากความรู้ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การสอนและฝึกทักษะกระบวนการให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่
ชัดเจนในหลายด้าน พื้นฐานความรู้ดังกล่าว สามารถช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ
ของปัญหาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

4. การเรียนการสอนทักษะกระบวนการมีปัญหาอะไร?
และจะแก้ปัญหาได้อย่างไร?
การเรียนการสอนทักษะกระบวนการก็คือ การช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะที่เรียน และสามารถลงมือกระทำตามความรู้ ความเข้าใจในทักษะนั้น จนสามารถ
ทำได้อย่างถูกต้อง และเกิดความชำนาญ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในการ
เรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด ผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในทักษะการคิดที่ต้องการ และสามารถดำเนินการคิดได้จริงตามความรู้ ความ
เข้าใจนัน้ หากผูเ้ รียนมีความสามารถดังกล่าว ก็แสดงว่า การเรียนรูท้ กั ษะนัน้ ได้ผล การเรียนรู้
ทักษะอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน
หากการเรียนรู้ทักษะของผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามความต้องการ คงไม่มีความจำเป็นที่จะ
ต้องปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าว ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา ก็
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เพราะผู้เรียนยังไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถตามที่คาดหวัง ซึ่งถ้าจะถามต่อไปว่า เพราะ
อะไร? สาเหตุของปัญหามีจำนวนมากเกินกว่าจะกล่าวได้หมด ในที่นี้ผู้เขียนจึงขอวิเคราะห์
เน้นเฉพาะเรื่อง การสอนของครู/ผู้สอนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักวิชาครูโดยตรง ส่วนสาเหตุอื่นๆ 

นั้นจะนำเสนอเป็นส่วนเสริมในตอนท้าย

4.1 การเรียนการสอนทักษะกระบวนการมีปัญหาอะไร?
4.1.1. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
กระบวนการ
ในการสอนทักษะกระบวนการ 3 ประเภท จะพบว่า ครู/ผู้สอนโดยทั่วไปพอมี
ความคุ้นเคยกับการสอนทักษะกระบวนการปฏิบัติ (performance skills) เพราะเป็นทักษะที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรว่า ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการ
เล่นดนตรี การรำ การร้องเพลง การทำงานบ้าน การปลูกพืช การทำงานประดิษฐ์ ครู/ผู้สอน
ส่วนใหญ่สามารถสอนได้ เพียงแต่อาจมีคุณภาพมากน้อยแตกต่างกันไป แต่เมื่อสังเกต
การสอนทักษะกระบวนการทางปัญญา เช่น การสอนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ จะพบว่า การสอนทักษะเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ
ด้อยกว่าการสอนทักษะกระบวนการปฏิบัติ เนื่องจากกระบวนการคิดเป็นเรื่องที่ยากกว่า
มีความเป็นนามธรรมสูงกว่า และมีความชัดเจนน้อยกว่า และหากจะวิเคราะห์เจาะลึกลงไป
อีก โดยอาศัยหลักการสอนทักษะกระบวนการตามที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นเกณฑ์ จะพบว่า
การที่จะสอนทักษะกระบวนการคิดให้ได้ผลดีนั้นต้องเริ่มต้นที่ครู/ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ
ว่า ทักษะการคิดที่ต้องการสอนนั้นคืออะไร มีวิธีการหรือลำดับขั้นตอนการคิดอย่างไร จึงจะ
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด/ทำตามวิธีการหรือลำดับขั้นตอนนั้น
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงคือ รู้และเข้าใจว่าการดำเนินการคิดตาม
กระบวนการนั้นเป็นอย่างไร และสามารถดำเนินการคิดตามกระบวนการนั้นได้จริง (ในระดับ
ที่ต้องการ)
อันที่จริง หลักสูตรทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในระยะหลังนี้ ล้วนให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด และคาดหวังว่าครู/ผู้สอนจะสามารถสอนและ
ส่งเสริมกระบวนการคิดในการสอนสาระทีต่ นรับผิดชอบ ซึง่ ครู/ผูส้ อนจำนวนหนึง่ ได้พยายามทำ
หน้าที่นี้ไปตามความสามารถของตน แต่ก็ยังมีครู/ผู้สอนอีกจำนวนมากที่ยังขาดความเข้าใจ
และไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ได้ (ดังจะเห็นจากข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่ครู
ไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และขาดการฝึกทักษะ (การสอนคิด) อย่างเพียงพอ ไม่ได้รับการ
นิเทศและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร และ
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อื่นๆ อีกมาก ตัวอย่างการสอนทักษะกระบวนการคิดที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้ ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น หลักสูตรกำหนดให้ครู/ผู้สอนพัฒนาความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน แต่เนื่องจากครู/ผู้สอนไม่เข้าใจชัดเจนว่า คิดวิเคราะห์
นั้นคืออะไร เป็นการคิดที่มีลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร ก็แก้ปัญหาโดยการให้
โจทย์ปัญหาแก่ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนไปคิดวิเคราะห์มา และให้คะแนนผลงานตามความคิด
เห็นของครู/ผู้สอน โดยไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์
ได้ดีขึ้น จึงเห็นได้ว่าผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นจากความ
สามารถเดิมของตนแต่อย่างใด หรือหากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นด้วยตนเอง การเรียนรู้นั้น
ก็อาจยังไม่ชัดเจน กรณีทำนองเดียวกันนี้ เกิดขึ้นกับการสอนคิดประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการคิดที่ซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น เช่น การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รวมไปถึงทักษะกระบวนการทางสังคมก็เช่นกัน เช่น การเป็นผูน้ ำ การมีภาวะผูน้ ำ การทำงาน
เป็นทีม การเรียนรู้เป็นทีม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากครู/ผู้สอนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในสาระสำคัญและกระบวนการของทักษะที่สอน จึงใช้วิธีให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แต่ผู้เรียนไม่มีกระบวนการเรียนรู้ทักษะนั้นแต่อย่างใด การสอนในลักษณะนี้มีส่วนดี
ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำ แต่เนื่องจากขาดการเรียนรู้ในกระบวนการของทักษะนั้น 

ผู้เรียนจึงไม่เกิดทักษะตามที่ควรจะได้
สรุปได้ว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การสอนทักษะกระบวนการยังขาด
ประสิทธิภาพก็คือผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในสาระสำคัญของทักษะ
กระบวนการที่สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทาง
สังคม ผู้สอนยังขาดความเข้าใจในความหมายและกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ของทักษะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เมื ่ อ พิ จ ารณาตามหลั ก การเรี ย นรู ้ แ ละการสอนทั ก ษะกระบวนการแล้ ว ผู ้ เขี ย น
สามารถประมวลสาเหตุ ส ำคั ญ ที ่ ท ำให้ ก ารเรี ย นการสอนทั ก ษะกระบวนการคิ ด ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง ดังนี้
1) ทักษะการคิดเป็นทักษะที่ยากกว่าทักษะอื่นๆ เพราะเป็นทักษะที่เกิดขึ้นภายใน
(สมอง) มองไม่เห็นและเป็นนามธรรมมากกว่าทักษะอื่น ทำให้เข้าใจได้ยาก เพราะมีความไม่
เข้าใจ มีความคลุมเครือทั้งความหมาย กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินการคิดของ
ทักษะ
2) ทักษะการคิดมีหลากหลายประเภทและมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท การ
ขาดความเข้าใจชัดเจนในความแตกต่างกันของการคิดแต่ละลักษณะหรือแต่ละประเภท
ทำให้การสอนขาดความชัดเจน 
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3) ทักษะการคิดเป็นทักษะทีว่ ดั และประเมินได้ยาก ครู/ผูส้ อนต้องการความช่วยเหลือ
มากทั้งในเรื่องเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อให้สามารถสนองตอบความ
ต้องการของหลักสูตร
4) ทักษะการคิดเป็นทักษะที่ครู/ผู้สอนไม่เคยได้เรียนรู้ (อย่างเป็นทางการ และอย่าง
เฉพาะเจาะจง) มาก่อน การสอนคิดอย่างจงใจ (intentional teaching) เพิ่งปรากฏในหลักสูตร
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มาไม่นานนัก ดังนั้น ครูประจำการส่วนใหญ่จึงไม่มีประสบการณ์ใน
การสอนทักษะนี้โดยตรง ซึ่งหมายถึงการสอนที่มิใช่เพียงการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดในสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ เท่านั้น แต่เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยว่า ทักษะนั้นคืออะไร และ
สามารถดำเนินการคิดตามกระบวนการของทักษะนั้นได้
5) เนื่องด้วยสาเหตุ 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเพียงพอทำให้ครู/ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเพียงพอในสาระ
สำคัญของทักษะการคิดทีส่ อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในความหมายและกระบวนการหรือขัน้ ตอน
การดำเนินการของทักษะนั้น
6) ครู/ผูส้ อนยังขาดทักษะการสอนด้วยวิธกี ารหลากหลาย โดยเฉพาะทักษะการสอน
แบบอุปนัย (inductive teaching) ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จึงทำให้การ
สอนเกิดผลไม่เต็มที่
7) การสอนทักษะกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้องอาศัยตัวแบบทีด่ ใี ห้ผเู้ รียนได้เห็น
และลองทำตาม ดังนัน้ ครู/ผูส้ อนจึงต้องทำหน้าทีเ่ ป็นแบบอย่างในกระบวนการคิดทีส่ อน หรือ
แสวงหาตัวแบบทีด่ มี าเป็นแบบอย่างให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ งั เป็นปัญหาสำหรับครู/ผูส้ อน
ส่วนใหญ่
8) ทักษะการคิดจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการฝึกคิดบ่อยๆ จนกระทั่งสามารถคิดได้
อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา และบทฝึกหรือสถานการณ์ที่หลาก
หลาย นอกเหนือไปจากการดูแลและการให้คำปรึกษาของครู/ผู้สอน ซึ่งครู/ผู้สอนโดยทั่วไป
มักประสบกับปัญหาเวลาไม่เพียงพอในการฝึก และมีตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการฝึก
ไม่หลากหลายเพียงพอ
9) การที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ดีเพิ่มขึ้นไปจากเดิม ครู/ผู้สอนจะ
ต้องสามารถวิเคราะห์กระบวนการคิดของผู้เรียน และมองเห็นจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของ
ผู้เรียน จึงจะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการคิดนั้นให้ดีขึ้น ดังนั้นครู/ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการสังเกตวิธีการคิด
ของผู้เรียน การรวบรวมข้อมูล และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเหมาะสม
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10) ทักษะการคิดของผู้เรียนจะพัฒนาขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับและนำข้อมูลป้อนกลับไป
ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงวิธีการคิดของตน ซึ่งต้องอาศัยครู/ผู้สอนในการจัดสถานการณ์หรือ
แบบฝึกให้ผู้เรียน การติดตามการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผู้เรียน และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับหรือความรู้เสริมแก่ผู้เรียนตามความต้องการ ซึ่งครู/ผู้สอนโดยทั่วไปยังไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเพียงพอ ดัวยสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่มี
เวลาพอ จำนวนผู้เรียนมาก ครู/ผู้สอนมีภาระงานมาก ขาดเครื่องมือหรือแบบฝึกที่ตรงตาม
ความต้องการ 
11) เนื ่ อ งจากการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ของผู ้ เรี ย นให้ ส ามารถคิ ด ได้ ค ล่ อ งตาม
กระบวนการคิดแต่ละประเภทยังมีปัญหา ดังนั้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอด
ทักษะนั้นให้ก้าวหน้า ซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงกว่า จึงยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นน้อยมาก
12) ผู้สอนที่สนใจใฝ่รู้พยายามแสวงหาความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดต่างๆ
เพือ่ พัฒนาการสอนของตนมักประสบกับการไม่สามารถหาข้อมูล ความรูท้ ส่ี ามารถให้คำตอบ
ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการสอนของตน แหล่งความรู้ในเรื่องนี้ในภาษาไทยยังมีน้อย
ไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอ ต่อการนำไปใช้ในการสอน แหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ แม้
จะมีมากกว่า แต่ไม่สะดวกแก่ผทู้ ไ่ี ม่สนั ทัดในการอ่านภาษาอังกฤษ และข้อความรูจ้ ำนวนมาก
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่จะใช้ปฏิบัติการได้ จำเป็นต้องมีการแปลความ และแปลงความรู้ให้
สะดวกแก่ผู้ใช้อีกชั้นหนึ่ง
13) ครู/ผู้สอนที่สนใจใฝ่เรียนรู้มักจะเป็นผู้ที่พยายามทำสิ่งใหม่ๆ พยายามหาวิธีการ
ใหม่ๆ พยายามทดลองทำ แต่เมื่อติดขัดมักขาดผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ทำให้ก้าวต่อไปไม่ได้
เมื่อครู/ผู้สอนมีความพร้อม ความต้องการที่จะพัฒนา แต่ขาดการนิเทศการสอน การให้
ความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการ การพัฒนาก็ไม่ก้าวหน้า
ส่วนทักษะกระบวนการทางสังคมนัน้ แม้วา่ เป็นทักษะทีเ่ ห็นได้ชดั เจนกว่าทักษะการคิด
แต่การจะสอนได้ดนี น้ั ครู/ผูส้ อนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญ กระบวนการและ
วิธกี ารปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เพือ่ จะได้สามารถสังเกตพฤติกรรม และให้คำแนะนำแก่ผเู้ รียนได้
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นตั้งแต่ข้อที่ 4 เป็นต้นไป นอกจากจะเป็นสาเหตุของปัญหาการสอน
ทักษะกระบวนการคิดแล้ว ก็ยังเป็นสาเหตุของปัญหาการสอนทักษะกระบวนการทางสังคม
ด้วยเช่นเดียวกัน
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4.1.2. ปัญหาทั่วไปของครู/ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1.1. เป็นปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับครู/ผู้สอน
ในการเรียนการสอนทักษะกระบวนการโดยตรง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวข้อง
อืน่ ๆ อีกมากทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
ทักษะกระบวนการจึงต้องคำนึงถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย โดยทั่วไปปัญหาหลักของครู/
ผู้สอนที่พบมากมีดังนี้
1) ครู/ผู้สอนมีภาระงานมาก นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียนซึ่งมีจำนวนชัว่ โมง
สูงแล้ว ยังมีภาระงานอื่นๆ ที่ครู/ผู้สอนต้องทำอีกมาก เช่น งานดูแลนักเรียน งานสอนเสริม
นักเรียนที่เรียนอ่อน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานบริหาร งานธุรการ งานที่เกี่ยวข้องกับ
ผูป้ กครอง และอืน่ ๆ อีกมาก การมีภาระงานมากเกินไปทำให้ครู/ผูส้ อนไม่มเี วลาให้กบั การสอน
และการดูแลผู้เรียนอย่างเพียงพอ
2) ครู/ผูส้ อนไม่มเี วลาเตรียมการสอนหรือไม่เตรียมการสอน การสอนทีด่ จี ะเกิดขึน้
ได้ตอ้ งอาศัยการเตรียมการสอนทีด่ ี ครู/ผูส้ อนต้องมีเวลาในการศึกษาหลักสูตร และคิดวางแผน
การสอนบทเรียน แสวงหาข้อมูล ความรู้ แหล่งเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แบบฝึก แบบสอน และเครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน ภาระงานทีม่ ากเกินไปทำให้ครูจำนวนมากไม่มเี วลาในการเตรียมการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ
หรือในอีกกรณีหนึง่ ยังมีครู/ผูส้ อนอีกจำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ไม่ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสอน
ทำให้การสอนขาดคุณภาพและขาดการพัฒนา
3) ครู/ผู้สอนจำนวนมากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนในเชิงลึกทั้งใน
ด้านเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการสอน รวมทั้งขาดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง จึงทำให้การสอนไม่เกิดประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพในระดับที่ต้องการ
4) ครู/ผู้สอนโดยทั่วไปยังขาดทักษะการสอนที่หลากหลาย ทำให้มีแบบการสอน
ที่จำกัด ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียนและเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ ครู/ผู้สอนยังต้องการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสอนแบบต่างๆ เช่น ทักษะ
การสอนแบบอุปนัย (inductive teaching) ทักษะการสอนมโนทัศน์ (concept teaching) ทักษะ
การสอนแบบไตร่ตรอง (reflective teaching)
5) ครู/ผู้สอนยังขาดทักษะใหม่ๆ ในการทำหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการสอน
แบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง เช่น ทักษะการทำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำนวยความสะดวก (facilitator) ทักษะ
การกระตุ้นและพัฒนาการคิดไตร่ตรอง (reflective thinking) ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep
listening) ทักษะการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการสร้างโครงช่วยการเรียนรู้ (scaffolding) ทักษะ
การชี้แนะ (coaching) 
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6) ครู/ผู้สอนโดยทั่วไปยังขาดประสบการณ์การพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านในของตนเอง (intrapersonal skills) เช่น การรูจ้ กั และเข้าใจตนเอง การคิดไตร่ตรอง
การทบทวนตนเอง (self reflection) การเข้าใจในปรัชญาชีวิตและปรัชญาทางการศึกษาของ
ตนเอง
7) ครู/ผู้สอนโดยทั่วไปยังต้องการเรียนรู้และฝึกฝนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology) มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางาน
8) ครู/ผู้สอนขาดอุปนิสัยรักการอ่าน ยังอ่านน้อยโดยเฉพาะการอ่านความรู้ทาง
วิชาการทำให้ขาดข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน การพัฒนาวิชาชีพและการ
พัฒนาตนเอง
9) ครู/ผู้สอนโดยทั่วไปยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องวิธีการและเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
10) ครู/ผู้สอนขาดการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเพียงพอจากผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งในด้านการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน การให้ความเอาใจใส่
และความเข้าใจในปัญหาความต้องการของครู/ผู้สอน และการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู/ผู้สอน
11) ครู/ผู้สอนขาดการทำงานเป็นทีม จึงทำให้ขาดการเรียนรู้จากกันและกัน ขาด
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียน/สถานศึกษาขาดระบบการพัฒนาครู/
ผู้สอนให้มีการรวมตัวกันเรียนรู้จากการพัฒนางานประจำของตนอย่างต่อเนื่อง (Professional
Learning Community)
4.1.3. ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านของครู/ผูส้ อนในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในชัน้ เรียน
และในโรงเรียน มิได้เป็นหน่วยย่อยที่ทำงานตามลำพัง โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากหน่วยงาน
หรือระบบทีใ่ หญ่กว่า หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับชาติหรือ
ประเทศ ล้วนมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเช่นกัน เช่น
เจตคติ ความคิดเห็น ปัญหา และความร่วมมือของชุมชน ปัญหาของสังคม นโยบายและ
การสนับสนุนส่งเสริมของรัฐ ดังนั้นการแก้ปัญหาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
เรียนรู้ของครูจึงจำเป็นต้องพิจาณาปัญหาอันเกิดจากระบบหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูด้วย ซึ่งในที่นี้จะขอหยิบยกมาเฉพาะบางเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ดังนี้
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1) ปัญหาครูใหม่ที่ผลิตออกมาจำนวนมาก ยังขาดสมรรถนะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นสถาบันครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
จึงจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอจนเกิดทักษะ มิใช่เพียง
ให้รู้แต่ทฤษฎีเท่านั้น นอกจากนั้นควรมีการพัฒนาครูของครูให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการ
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
2) ปัญหาการพัฒนาครูประจำการ โดยหน่วยงานทัง้ ของรัฐและเอกชนซึง่ ยังคงใช้วธิ กี าร
ฝึกอบรมระยะสั้น โดยหวังว่าจะช่วยให้ครู/ผู้สอนสามารถพัฒนาทักษะการสอนของตน
ได้ ผลงานวิจัยจำนวนไม่น้อยได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า วิธีการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ครู/
ผู้สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนได้ โรงเรียน/สถานศึกษาจำเป็นต้องส่งเสริม
บุคลากรของตนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
โดยให้ครูรวมตัวกันเรียนรู้จากการพัฒนางานประจำของตน การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จึงจะทำให้ครู/ผู้สอนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3) ปัญหาการเลื่อนวิทยะฐานะของครู/ผู้สอนโดย “ผลงาน” ในกระดาษเป็นเหตุให้ครู/
ผู้สอนใช้เวลามากกับผลงาน แทนที่จะใช้เวลากับการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง
เกิดปัญหาทัง้ ทางด้านปัญญาและจริยธรรมต่างๆ ตามมาอีกมาก หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจำเป็น
ต้องพิจารณา ทบทวน และเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว
บทความนี ้ ผู ้ เขี ย นตั ้ ง ใจเน้ น ให้ เห็ น ปัญหาและสาเหตุของปัญหาการสอนทักษะ
กระบวนการบนฐานของหลักวิชาทางการสอน ซึ่งแม้จะดูว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว แต่มัก
เป็นสิ่งที่ถูกละเลยและมองข้ามไป เพราะขาดการประมวลและเรียบเรียงให้เห็นชัดเจน เป็น
ระบบ และเป็นที่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีความทันสมัยครอบคลุมมโนทัศน์ใหม่ๆ ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะที่จะนำเสนอในหัวข้อต่อไป จึงเป็นข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้การสอนเป็นไปตาม
หลักวิชามากขึ้น เป็นผลทำให้การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ส่วนปัญหาที่เกี่ยวกับครูหรือการสอนทั่วไป และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนที่นำเสนอไปนั้น เป็นประเด็นเสริมที่ต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู/
ผู ้ ส อนได้ ค ำนึ ง ถึ ง เพราะการพั ฒ นาการเรียนการสอนของครูจะประสบความสำเร็จได้
นอกจากความช่วยเหลือทางวิชาการแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยและการส่งเสริมจากผู้เกี่ยวข้อง
อีกมาก 
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อนึ่งประเด็นปัญหาที่ได้นำเสนอไปนั้น เป็นเพียงข้อสังเกตของผู้เขียน ซึ่งได้จากข้อมูล
หลายแหล่ง เช่น จากประสบการณ์ตรงที่ได้ทำงานร่วมกับครู/ผู้สอนและโรงเรียน/สถาบันการ
ศึกษา จากการสังเกตและนิเทศการสอน จากผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ให้ผลตรงกัน จากการ
ประชุมร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และจากการฝึกอบรมและ
พัฒนาครูประจำการ ดังนั้นการที่จะเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็น จึงทำได้
เพียงให้แนวทางกว้างๆ การจะแก้ปัญหาในแต่ละประเด็นยังต้องการข้อมูลในรายละเอียด
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องที่สนใจในแต่ละประเด็นควรมีการศึกษา วิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจนและสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ดีต่อไป 

4.2 จะแก้ปัญหาและอภิวัฒน์การเรียนการสอนทักษะกระบวนการได้อย่างไร?
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คงจะชี้ให้เห็นแล้วว่า งานการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และคงจะช่วยให้
เข้าใจและเห็นใจครู/ผู้สอนในการรับภาระหน้าที่พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ รวมทั้งเห็นความ
สำคัญและความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่ครู/ผู้สอนให้ตรงตามปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง 
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้พอมองเห็นแนวทางใน
การแก้ ป ั ญ หา เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ค รู / ผู ้ ส อนสามารถสอนและฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และ
กระบวนการทางสังคมที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้
4.2.1 แนวทางแก้ปัญหาและอภิวัฒน์การเรียนการสอนทักษะกระบวนการ
สำหรับรัฐ สถาบัน หน่วยงาน องค์กร และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1) ประมวลสาระความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการที่ต้องการพัฒนาให้แก่ผู้เรียน
1.1. ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการที่ต้องการพัฒนาให้แก่ผู้เรียน โดยระบุ
ชื่อทักษะแต่ละทักษะที่ต้องการ ความหมาย และกระบวนการหรือขั้นตอนของทักษะนั้น
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีตัวอย่างประกอบเพียงพอที่จะช่วยให้ครู/ผู้สอน เกิดความเข้าใจและ
สามารถนำไปใช้ได้ในบริบทของตน
1.2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้และหลักการสอนทักษะกระบวนการ แนว
การสอนทักษะกระบวนการ รูปแบบการสอน วิธสี อน และเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการ
1.3. ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
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2) จัดทำรายชื่อเอกสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม รวบรวม
ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาสื่อ วัสดุ และเครื่องมือต่างๆ 

เช่น แบบฝึก แบบทดสอบ แบบวัด แบบสังเกต เกมการฝึก เกมสถานการณ์จำลอง เพื่อให้
เป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรูส้ ำหรับครู/ผูส้ อน และควรมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดำเนินงาน
ในด้านนี้โดยตรง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3) พัฒนาครู/ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่างๆ
การสอนทักษะกระบวนการ และการพัฒนาทักษะการสอนของครู/ผู้สอน 
3.1 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งหลัก
การสอน แนวการสอน รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการ โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท เช่น การบรรยาย การอภิปราย การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การเรียนรู้เป็นทีม
3.2 พัฒนาทักษะการสอนกระบวนการ โดยทั่วไปแล้วมักเข้าใจกันว่า การให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู/ผูส้ อน ด้วยวิธกี ารต่างๆ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 3.1 เป็นการเพียงพอ
ที่จะช่วยให้ครู/ผู้สอนสามารถสอนทักษะกระบวนการ (หรือเรื่องอื่นๆ) ได้ หน่วยงานทั้งหลาย
จึงมักใช้วิธีการเหล่านั้น เพราะสะดวก จัดได้ง่าย ไม่มีความยากลำบากเกินไป และใช้
งบประมาณไม่มาก วิธีการเหล่านั้นใช้กันมานาน และยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลที่
ปรากฏก็คอ่ นข้างชัดเจนว่า ครู/ผูส้ อนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั การอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิม่ ขึน้
จากเดิมในระดับหนึ่ง แต่มีจำนวนน้อยมากที่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจนั้นไปใช้ได้จริง
ในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสอนทักษะกระบวนการที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการได้ดี เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนของ
ทักษะนั้น ได้เห็นการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ลองทำตามกระบวนการ ได้รับข้อมูล
ป้อนกลับและความรูเ้ สริม รวมทัง้ ได้รบั แรงเสริมและกำลังใจ เนือ่ งจากการสอนมีลกั ษณะเป็น
ทักษะกระบวนการ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสอนของครู/ผู้สอน จึงควรใช้หลักการสอน
ทักษะกระบวนการดังกล่าวด้วย การจัดการอบรมให้ความรู้ตามข้อ 3.1 ไม่เพียงพอที่จะช่วย
ให้ครู/ผู้สอนเกิดทักษะการสอนตามต้องการได้ จำเป็นต้องแสวงหาวิธีการอื่นๆ มาใช้เพิ่มเติม
เช่น การพัฒนาครู/ผู้สอนในสถานที่ทำงาน โดยการจัดระบบนิเทศภายใน มีการวางแผน
การสอน สังเกตการสอนและวิเคราะห์การสอนร่วมกัน หรือการจัดระบบ “peer coaching”
การจัดกลุ่ม “lesson study” การจัดการความรู้ การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
(Professional Learning Community หรือ PLC) โดยการให้ครู/ผู้สอนทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติ และวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท การดำเนินการ
พัฒนาครู/ผูส้ อนอย่างต่อเนือ่ งเป็นกลยุทธ์สำคัญทีจ่ ะช่วยให้ครู/ผูส้ อนเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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4) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของ
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการ
สนับสนุนส่งเสริมครู/ผู้สอนในการปฏิบัติงาน
5) ส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านของครู/ผู้สอน เพื่อช่วยให้มีความรู้กว้าง มีการ
เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และพัฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง
6) จัดระบบการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ครู/ผู้สอน เช่น
การให้คำแนะนำและการจัดบริการเกี่ยวกับที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้รู้ ผู้ชำนาญ
หรือการจัดบริการผ่าน internet หรือสื่ออื่นๆ
7) รัฐควรปรับปรุงระบบการนิเทศติดตามผล และการเก็บข้อมูลผลการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการสอนของครู ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
4.2.2. แนวทางแก้ปญ
ั หาและอภิวฒ
ั น์การเรียนการสอนทักษะกระบวนการ
สำหรับครู/ผู้สอน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการเกิดประสิทธิภาพ ครู/ผู้สอน
ควรดำเนินการ ดังนี้
1) ก่อนการสอน ครู/ผูส้ อนควรศึกษาสาระสำคัญของทักษะทีต่ อ้ งการสอนให้เข้าใจ
และระบุความหมายและกระบวนการหรือขัน้ ตอนการดำเนินการของทักษะนัน้ ให้ชดั เจน
2) ศึกษาหลักการสอนและแนวการสอนทักษะกระบวนการให้เข้าใจ
3) เลือกแนวการสอนว่า ควรจะสอนตามแนวนิรนัยหรืออุปนัย
4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักการสอนทักษะกระบวนการ
โดยเลือกรูปแบบการสอน วิธสี อนและเทคนิคการสอน ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ต ามความเหมาะสม รวมทั ้ ง กำหนดวิ ธ ี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ท ั ก ษะ
กระบวนการ
5) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสอน
ประเมินผล

6) จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลและเครื่องมือในการวัดและ
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7) ดำเนินการสอน สังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน แก้ปัญหาและเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนรู้
8) วิเคราะห์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู/ผู้สอน วางแผนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตน
9) ติดตามความรูแ้ ละความเคลือ่ นไหวทางการศึกษา พยายามเรียนรูจ้ ากการอ่าน
การฟัง และหมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
10) พยายามเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดประเภทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียน ครู/ผู้สอนที่มีความสามารถในการคิด สามารถใช้การคิดประเภท
ต่างๆ ได้จริงย่อมมีความเข้าใจในทักษะนั้นมากขึ้น ส่งผลให้การสอนมีความชัดเจนขึ้นและ
ดีขึ้นได้

5. บทสรุป
เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 เด็ก เยาวชน และพลเมืองของประเทศจำเป็นต้องดำรงชีวิต
อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ชุดความรู้เดิมที่เคยได้เรียนรู้มา
จึงไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องมีการอภิวัฒน์การเรียนรู้ด้วยชุดความรู้
ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งนักวิชาการ คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่
มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผล และให้
ข้อเสนอแนะสอดคล้องกันว่า ความรูช้ ดุ ใหม่นค้ี วรประกอบด้วย ความรูใ้ นวิชาแกน คุณธรรม
และคุณลักษณะทีค่ วรส่งเสริม ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคมและทักษะการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งในความรู้ชุดนี้การสอนทักษะโดยเฉพาะทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคม นับว่าเป็น
ปัญหาสำหรับครูไทย เนื่องจากเป็นทักษะที่มีความเป็นนามธรรมสูง มีความซับซ้อนและ
มีความหลากหลายแตกต่างกัน
เพือ่ ให้ได้แนวทางในการแก้ปญ
ั หาและอภิวฒ
ั น์การเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหาสาเหตุของปัญหาการสอนทักษะให้เห็นชัดเจน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ตามหลักวิชาทางการสอนแล้ว พบว่าสาเหตุที่ทำให้การสอนยังไม่เกิดประสิทธิภาพตามที่
คาดหวังมีจำนวนมากถึง 13 ประการ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็น
รูปธรรมสามารถดำเนินการได้ นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้นำเสนอปัญหาทั่วไปของครูและ
ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการอภิวัฒน์ให้ทุกฝ่ายดำเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน และร่วมกันเกื้อหนุนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จ 
26 | ปลุกโลกการสอนให้มีชีวิตสู่ ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่

หากรัฐ องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครู/ผู้สอนให้ความสำคัญและเข้าใจใน
ปัญหาของการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และร่วมกันช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวอย่าง
จริงจังและจริงใจ ความหวังที่จะเห็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ย่อมมีโอกาสจะสัมฤทธิ์ผลได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ในระยะหลังนี้ได้มีความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เข้าไปร่วมทำงาน
กับครู/ผูส้ อนในโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษาต่างๆ เพือ่ ช่วยพัฒนาการเรียนรูแ้ ละการสอน
ทักษะกระบวนการคิด ทำให้เกิดโครงการพัฒนาที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ในด้านนี้เพิ่มขึ้น
จำนวนหนึง่ ความเคลือ่ นไหวนีจ้ งึ เป็นความหวังหนึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาข้างต้นได้ไม่มากก็นอ้ ย
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