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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ความท้าทายด้านการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมกับ

การมทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องที่ส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนของสังคมที่

ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ครู อาจารย์ จึงจ าเป็นต้องตื่นตัวและเตรียม

ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการน าไป

ด ารงชีวติในยุคปัจจุบันนี้ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ที่

ส่งผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะที่จ าเป็น

ตามที่สังคมต้องการต่อไป แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่ท้าทายการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ การสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติมากกว่าท า

หน้าที่ในการสอน ( Instructor) ผู้สอนต้องมีลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการชี้แนะการ

เรียนรู้ (Learning Coaching) ที่สามารถท าหนา้ที่น าพาผู้เรยีนไปท่องเที่ยวบนโลกแห่งการเรียนรู้ 

ที่ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560) 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเข้าถึง

แหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้อง มีความสามารถในการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็น ผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้

แบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนใน

ช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับวิธี เรียน เปลี่ยนวิธีสอน จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู ้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและ

การมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมี

ความหมาย (วิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2558)  
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งานวิจัยทางการศึกษาจ านวนมากยืนยันว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการเรียนรู้นั้นอย่างจริงจัง (actively involved)  แม้แต่การเรียนรู้จากการฟัง 

ผู้เรียนก็ต้องได้ปฏิบัติการฟังจริงๆ อย่างตั้งใจจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตามผลการ

วิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าสองทศวรรษให้ข้อเสนอว่าผู้เรียนต้อง “ท า” มากกว่า

เพียงแต่ฟัง กล่าวคือ ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน อภิปราย หรือแก้ปัญหา ที่ส าคัญที่สุดต้องปฏิบัติ

อย่างจริงจัง ในงานที่ใช้การคิดขั้นสูงในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน (Chickering 

and Gamson, 1987)  จึงได้มีการเสนอว่า กลวิธีที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 

คือกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ท าและคิดในสิ่งที่ท า (Bonwell and Eison, 1991)   

ซึ่งสอดคล้องกับ (Smith, 1992) ที่กล่าวว่า ค าถามส าคัญค าถามหนึ่งที่บุคคลในแวด

วงการศึกษามักถามตนเองเสมอๆ ว่าในปัจจุบัน คือ “เราสามารถสอนการคิดให้แก่ผู้เรียนได้

หรือไม่” จากค าถามดังกล่าว เราจ าเป็นจะต้องเข้าใจว่าการคิดคืออะไร มนุษย์มีความสามารถใน

การคิดสิ่งต่างๆ และการคิดเกิดขึ้นและด าเนนิอย่างตอ่เนื่องตลอดเวลา แมว้่าบุคคลจะตระหนัก

ในกระบวนการคิดของตนเองหรือไม่ก็ตามความสามารถในการคิดของมนุษย์จะแตกต่างกันใน

แต่ละบุคคล โดยทั่วไปบุคคลมักคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัว ซึ่งรวมถึงการพยายามท าความเข้าใจ 

และตีความหมายของสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งที่เราต้องการให้เป็นและสิ่งที่เราไม่ต้องการให้

เกิดขึ้น ความคาดหวังของบุคคลต่อโลกรอบตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นผล

มาจากประสบการณ ์(Construct) ขอ้มูล ความรู้ สิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันจะไม่เป็นที่เข้าใจได้ถ้าขาด

ซึ่งการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้ในอดีต และปัจจุบันจะปราศจากความหมายถ้าเราไม่สามารถ

เชื่อมโยงกับอนาคต  

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จึงความส าคัญต่อการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีทักษะชีวติ เพื่อชีวติส าเร็จ ผู้สอนจึงได้จัดท าวิจัยในช้ัน

เรียนเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active learning ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในรายวิชา

การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิง

รุก Active Learning ในรายวิชา EC1204 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ

ทักษะการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย 

เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active learning ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ใน

รายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ในประเด็น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  

ขอบเขตของกำรศกึษำ  

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง /กลุ่มเป้ำหมำย 

 ประชำกร คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 60 คน   

กลุ่มเป้ำหมำย  คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย จ านวน 61 คน 

ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา1204 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1   

ปีการศึกษา 2560  

2. เน้ือหำที่ใช้ในกำรศึกษำ เนื้อหาที่ศึกษาวิจัยในครั้งนีป้ระกอบด้วย 

2.1 การจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก Active learning จ านวน 5 รูปแบบ  

ประกอบด้วย 

1) การเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)   

2) การเรียนรูเ้ชงิประสบการณ์ (Experiential Learning)   

3) การเรียนรูท้ี่เน้นทักษะการคิด (Thinking Based Learning) 

4) การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

5) การเรียนรูโ้ดยการสบืค้น (Inquiry-Based Learning)   

2.2 ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 ทักษะประกอบด้วย 

1) ทักษะการท างานรว่มกัน (Collaboration) 

2) ทักษะการสื่อสาร (Communication)  

3) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)  

4) ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT Literacy)  

5) ทักษะด้านการสรา้งสรรค ์(Creativity)  

6) ทักษะการเห็นอกเห็นใจ การเป็นพลเมืองดี (Compassion) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น ามาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาช้ันที่ 2 ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย การ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active learning ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

(Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้      

ที่เน้นทักษะการคิด (Thinking Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-

Based Learning) และการเรียนรูโ้ดยการสบืค้น (Inquiry-Based Learning) 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิด

ส าหรับเด็กปฐมวัย  

 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางด้านบวกและด้านลบของนักศึกษาที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active Learning) 

 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดจากการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ประกอบด้วย ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration) 

ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)  ทักษะการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT Literacy) ทักษะด้านการสรา้งสรรค ์(Creativity) และทักษะการ

เห็นอกเห็นใจ การเป็นพลเมืองดี (Compassion) 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศกึษำ 

1. ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และสามารถเป็นองค์ประกอบหนึ่งของต้นแบบในการผลิตและพัฒนาคร ู รวมทั้ง

บุคลากรทางการศกึษา 

2. ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ส าหรับผู้คณาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจที่น าแนวทางไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอด 




