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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 .กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรครู 5 ปี ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา จ านวน 4 สถาบัน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการจ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี  
 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธิพิสัยเป็นส่วนใหญ่ 
ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายเป็นหลัก แต่มีการสอดแทรกกรณีศึกษาหรือประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าของผู้สอน 
ส่วนการพัฒนาจิตพิสัย และการพัฒนาทักษะพิสัย ยังไม่ปรากฏชัดในอนาคต นักศึกษาเห็นว่า ผู้เรียนควรมี
ส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน ด้วยการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ต่าง ๆ มากกว่าการฟังบรรยายในชั้นเรียนรวมทั้ง ผู้สอนควรพัฒนารายวิชาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 และใช้วิธีสอนหลากหลายและทันสมัย   
ค าส าคัญ: แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาท่ัวไป ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21    
 
Abstract  
 This research is a qualitative research which aimed to synthesize the Guidelines 
for teaching and learning in general education for strength to the skills of the 21st 
century. The sample is undergraduate students’ program 40 people who enrolled in 
general education subjects in academic year 2018 from a random sampling method. The 
Data collected by interview method and the data analysis use data classification 
methods Consists of theoretical analysis of event-based techniques.  
 The results founded that  the guidelines for teaching and learning in general 
education teaching and learning in general education for strength to the skills of the 21st 
century according to the opinions of the 5 year undergraduate students program in 
higher education institutions in Songkhla Province in the current founded teaching and 
learning management mainly focused on cognitive development because the instructors 
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use the lecture method but insertion of case studies Or the experience that is the story 
of the instructor for the affirmative development. The teaching and learning management 
to improve range skills not yet clear. In the future, according to the opinions of students 
Want to participate in the design of teaching and learning, Want to learn in tandem with 
activities to develop skills more than listening to lectures in the class in the course 
throughout the academic year and including developing courses to keep on the changes 
of the 21st century world and using a variety of teaching methods and modern 
Keyword: Guidelines for teaching and learning, general education, skills of the 21st Century  
 
บทน า 

วิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์        
ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี  

การจัดเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น สถาบันอุดมศึกษา อาจจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ หรือผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วน  
ที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต (กฤษฎา กุณฑล และนาตยา ปิลันธนานนท์, 2556) โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
หลักสูตรในทุกสาขาวิชา  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาชีพ 
ตามความมุ่งหมายของวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นกลุ่มวิชาที่มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ทั้ งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาเอก และวิชาชีพ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและออกแบบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ได้ตามบริบทของตนเองส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Ministry of Education, 2005) ระบุ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและก าหนดให้มี วิชาศึกษาทั่วไป แทน วิชาพ้ืนฐานทั่วไป ในปี 
2532, 2542, 2548 และ 2558 ตามล าดับ โดยให้ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ว่า วิชาที่เสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลกซึ่งท าให้การจัดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามความ
มุ่งหมาย โดยให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลง  
ของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต สมดังเจตนารมณ์ของการศึกษาทั่วไป ที่หาใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน      
แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครู 5 ปี ระบุถึงความส าคัญของครู ว่า ครู ถือเป็นปัจจัยหลัก

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพราะเมื่อครู อยากให้ศิษย์มี
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ความรู้ความช านาญในด้านทักษะใด ตัวครูเองนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ 
เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2556) แต่เนื่องด้วยปัจจุบันยังพบปัญหาที่เกิดกับ
ตัวครูพอสมควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมด้วย ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปัญหาทางการศึกษาที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการจัดการเรียน
การสอนของครู เนื่องด้วยสภาพและวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ครูต้อ งมีการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเครื่องมือเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นสิ่งส าคัญในการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครูและผู้เรียน โดยตั้งอยู่
บนหลักคิด ว่า กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้ และกระบวนการหาค าตอบ ส าคัญกว่าค าตอบ ซึ่งใช้
ฐานคิดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009)  

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและส่งเสริมการผลผลิตก าลังคนให้มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้แนะน าและท าการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียน จะต้องเกิดจากความคิดที่เปิด
กว้างของครูที่เป็นผู้เปิดโลกทัศน์นั้น และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครู 5 ปี จึงส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นครูในอนาคต ที่จะไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการผลิตบัณฑิตให้เป็นครู เพราะถือว่า เป็นหน่วยงานส าคัญที่ผลิต
บุคคลต้นแบบ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยความส าคัญ
และเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี ของสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่สร้าง
เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี  ของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

หลักการของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552) ระบุขอบเขตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชา 

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสนใจธรรมชาติตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายที่ดี  
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และของนานาชาติ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารง ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใดก็ได้ โดยผสมผสานมนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาท่ัวไป  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2550) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ว่ามีจุดหมาย
อยู่ที่การสร้างบัณฑิต โดยเป้าหมายแท้จริงของวิชาศึกษาทั่วไป คือ การสร้างบัณฑิต หรือสร้างคนให้เป็น
บัณฑิต ส่วนวิชาเฉพาะวิชาชีพทั้งหลายเป็นการสร้างเครื่องมือให้แก่บัณฑิต และบอกวิธีที่จะท าให้เขา
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สามารถใช้เครื่องมือได้ แต่คนใช้เครื่องมือนั้น.จะต้องเป็นคนที่ดี.จะได้น าเครื่องมือไปใช้เพ่ือสร้างสรรค์ 
ท าให้เกิดประโยชน์สุข.แก่ชีวิตและสังคม.ไม่ใช่น าเครื่องมือไปเพียงเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนด้วย
ความเห็นแก่ตัว.แล้วท าร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืนหรือก่อความเสียหายท าลาย.สังคม.ตลอดจนมนุษยชาติ.ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญในปัจจุบัน 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) ระบุว่าวิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาต่าง.ๆ.จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น.ได้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา  หรือ
ลักษณบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป.ตามรูปแบบสากล 
ในงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาในสามรูปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย ซึ่งน าเสนอไว้พอสังเขป  

 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย  

          ทิศนา  แขมมณี (2551) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ว่าเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ  ซึ่งเนื้อหาสาระ
อาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ขอน าเสนอ
เพียง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาน
เย และรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะพิสัย  

ทิศนา แขมมณี (2551) รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียน
ในด้านการปฏิบัติการกระท า หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ ซึ่งจะน าเสนอในที่นี้ 
มี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน รูปแบบ  
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮโรว์ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ซึ่งรูปแบบการ
สอนแบบเน้นทักษะพิสัยตาม 3 รูปแบบจะเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือ
การประสานงาน ของกล้ามเนื้อ โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก จาก
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปจนถึงกล้ามเนื้อย่อย ด้วยวิธีการเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าสั่ง 
การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ  ซึ่งการฝึกทักษะย่อย
เชื่อมโยงไปเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการท างานได้ดีและรวดเร็ว 

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย  
ทิศนา แขมมณี (2551) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก 

เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง การ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เพียงช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีได้ จ าต้องอาศัยหลักการและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รูปแบบที่น ามาเสนอ ได้แก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม.รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
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ซักค้าน.รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้สึก
นึกคิด ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้อื่น รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น 

หลักสูตรครู 5 ปี 
เนื่องจากหลักสูตรครู 5 ปี ได้เริ่มต้นบังคับใช้ในปีการศึกษา 2547-2531 และได้เปลี่ยนแปลงเป็น

หลักสูตรครู 4 ปี ในปี 2562 ในส่วนของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอยู่ในช่วงหลักสูตรครู 5 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงสุดท้ายของหลักสูตรเก่า ก่อนปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่แบบหลักสูตรครู 4 ปี ตามนโยบายรัฐ 
แต่ความส าคัญของหลักสูตรครูนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ระบุว่า หลักสูตรครู หรือสาขาครุศาสตร์ 
/ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือ
การเตรียมคร ูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการ ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ ที่
ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครูและวิชาเอกที่จะ
สอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จึงมีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ ซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
คนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวถึงความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า การศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 เป็นการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึงคนยุคใหม่  
จึงต้องมีทักษะที่สูงในการเรียนรู้และปรับตัว ครูเพ่ือศิษย์ ต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะของการเรียนรู้ด้วย 
และในขณะเดียวกัน จะต้องมีทักษะในการท าหน้าที่ครูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไม่เหมือนกับการท าหน้าที่ครูใน
ศตวรรษท่ี 20 หรือ ศตวรรษที่ 19 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ (2556) ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.ว่า 
วรรณกรรม ด้านการศึกษาร่วมสมัยชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมือง
และการท างานในศตวรรษท่ี 21 นั้น ค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 บางทักษะแม้จะมี ลักษณะถาวร 
เสมือนมีความส าคัญมาในทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ 4C คือความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม แต่ทักษะเหล่านี้ เปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล 
รวมถึงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น จนกกลายเป็น สิ่งที่ต้องมีมากกว่าน่าจะมี ในขณะที่บางทักษะถือเป็นทักษะ 
ชุดใหม่ ที่จ าเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคมและวัฒนธรรม  

นันทวัน จันทร์กลิ่น (2557) ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่า ความส าคัญ
และแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้การจัดการศึกษาทุกระดับ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง จึงจ าเป็น  
ต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์ต่าง ๆ และบูรณาการการเรียน ในห้องเรียนและชีวิตจริง  

สรุปทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่น ามาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 ทักษะส าคัญได้แก่ 
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี 
เต็มใจร่วมมือ 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแล
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ตัวเอง รู้จักเข้าสังคม โดยวิเคราะห์ตามหลักการของวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหลักสูตรครู 5 ปี   
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 40 คน จากนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี 
ทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา โดยก าหนดสัดส่วนสถาบันละ 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น แต่ใช้วิธีการตัดสินใจของผู้วิจัยที่เลือกกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ที่จะต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการให้ข้อมูลตามประเด็นการวิจัย (ล้วน สายยศ, และ
อังคณา สายยศ, 2540) จากประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรครู 5 ปี ระดับชั้นปีที่ 1-2 
ของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาศึกษาท่ัวไป ในปีการศึกษา 2561รวม 1,675 
คน จาก 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ที่สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จ านวน 3 ข้อ 

3. ผู้วิจัยท าการสนทนากลุ่มกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ในเดือนธันวาคม 2561   
4. ผู้วิจัย ท าการบันทึกผลการสนทนากลุ่ม และจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

จ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี 
 

ผลการวิจัย   
ผลการศึกษา สรุปได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่เสริมสร้างทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี พบว่า 1) ในสภาพปัจจุบัน มี
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธิพิสัย เป็นส่วนใหญ่ เพราะผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย
เป็นหลัก แต่มีการสอดแทรกกรณีศึกษา หรือประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าของผู้สอน 2) การพัฒนาจิตพิสัย 
ในส่วนลักษณะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจิตพิสัยและทักษะพิสัยยังไม่ปรากฏชัด 3) ในอนาคต 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ควบคู่ การ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากกว่าการฟังบรรยายในชั้นเรียนในรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวมทั้ง ผู้สอนควรพัฒนารายวิชาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 และใช้วิธีสอน
หลากหลายและทันสมัย 

    
สรุปผลและอภิปรายผล   

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาจั งหวัดสงขลาสรุปได้
ว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามความคิด 
เห็นของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี ในสภาพปัจจุบันมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาพุทธิพิสัย เป็นส่วนใหญ่ เพราะผู้สอนใช้วิธีการบรรยายเป็นหลัก แต่มีการสอดแทรกกรณีศึกษา 
หรือประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าของผู้สอน แต่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาจิตพิสัย และทักษะ
พิสัยยังไม่ปรากฏชัด ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ได้สอบสนทนากลุ่มใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ทักษะการ
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เรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 
(2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉลาดสื่อสาร และ (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จัก
เข้าสังคม ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนเน้นพุทธิพิสัย โดยพยายามสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะทั้ง 3 ประเด็นผ่านกิจกรรมกลุ่ม การมอบหมายงาน และการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
ไม่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ประการเท่าที่ควร ซึ่งผลการศึกษาที่เกิดขึ้นสามารถอภิปราย
ผล ได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
มากกว่าการฟังบรรยายในชั้นเรียนในรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวมทั้ง ผู้สอนควรพัฒนารายวิชาให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 และใช้วิธีสอนหลากหลายและทันสมัย  แสดงให้เห็นว่า 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา มีความประสงค์อยากมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ และ
ต้องการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มากกว่าการนั่งฟังบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีนิสัยการเรียนรู้ที่อดทนต่อการฟังบรรยายได้ไม่นานนัก หากผู้สอนไม่สามารถ
ใช้เทคนิคการบรรยายที่ดึงดูดผู้เรียน นอกจากนี้นักศึกษายังให้ความคิดเห็นว่า ผู้สอนควรอัพเดตความรู้ที่
ทันสมัย และพยายามใช้วิธีสอนใหม่ ๆ ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนโดยแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนารายวิชาให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของ
โลก ผู้สอนควรใช้วิธีสอน ที่หลากหลาย รวมทั้งสถาบันหรือคณะวิชา ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย ประกอบกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย      

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่สนับสนุนทุนโครงการวิจัยนี้ และขอขอบคุณนักศึกษา
หลักสูตรครู 5 ปี จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีเ่ป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้  
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