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การพัฒนาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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บทคัดยWอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุ ประสงคA 1)เพื่อศึก ษาสภาพปFจจุ บัน สภาพที่พึ งประสงคAและความ
ตIองการจําเปJนของการบริห ารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึก ษาสัง กัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 20 2)เพื่ อพั ฒนาแนวทางพั ฒนาการบริ หารจั ดการเรี ยนรูIใน
ศตวรรษที่ 21 สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 20
กลุRมตัวอยRางที่ใชIในการวิจัย คือ ผูIบริหารและครูผูIสอน จํานวน 346 คน กลุRมผูIใหIขIอมูลในการวิจัย
คือผูIบริหารโรงเรียนตIนแบบ จํานวน 3 คน และผูIทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชIในการวิจัย
ไดIแกR แบบสอบถาม แบบสัมภาษณAและแบบประเมินแนวทางสถิติที่ใชIในการวิเคราะหAขIอมูล ไดIแกR
คRาเฉลี่ย รIอยละ สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคRาดัชนีความตIองการจําเปJนปรับปรุง
ผลการวิจั ยพบวR า 1. การบริห ารจัดการเรี ยนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ กษาสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีสภาพปFจจุบันโดยรวมอยูRในระดับปานกลาง มี
สภาพที่ พึ ง ประสงคAโ ดยรวมอยูRใ นระดั บ มาก และมี ความตI อ งการจํ าเปJ นระหวR าง 0.229-0.501
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2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบดIวย 4 องคAประกอบ 24 ตัวชี้วัด 66 แนวทาง ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทาง โดยผูIทรงคุณวุฒิ 5 คน พบวRา แนวทางมีความเหมาะสม
และมีความเปJนไปไดIโดยรวมอยูRในระดับมาก
คําสําคัญ : 1. แนวทาง 2. การบริหารจัดการเรียนรูI 3. การเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
The objectives of this research article were 1) to study the current state, the
desirable state, and priority needs index of the 21st Century learning administration
management of schools under the Secondary Educational Service Area Office 20,
2) to Develop the 21st Century learning administration management guidelines for
schools under the Secondary Educational Service Area Office 20. This research study
from the sample group was 346 persons included administrators and teachers under
the Secondary Educational Service Area Office 20. Key informants were 3 administrators
of 3 pilot schools and 5luminaries. The research instrument were a questionnaire,
interview form, and guideline assessment form. Statistics for analyzed data were
percentage, mean, standard deviation and PNImodified.
The research result was found that: 1. The 21st Century learning administration
management of schools under the Secondary Educational Service Area Office 20 has
the current state overall was at moderate level, the desirable state overall was at
high level, and the priority needs index during 0.229-0.501.2. Guidelines of the 21st
Century learning administration management for schools under the Secondary
Educational Service Area Office 20 consisted of 4 elements, 24 KPI, 66 guidelines, the
result of guidelines assessed by 5 luminaries were found that the suitability and
possibility assessed both overall were at high levels.
Keywords : 1. Guidelines 2. Learning Administration Management 3. The 21st Century Learning
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1. ความสําคัญและที่มาของปhญหาที่ทําการวิจัย
ศตวรรษที่ 21 เปJนโลกยุคใหมRที่กIาวเดินรุดหนIาไปอยRางรวดเร็ว มนุษยAอยูRรRวมกันในสังคม
ดIวยความหลากหลายทั้งดIานเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินชีวิตทRามกลางแรงผลักดันของ
เทคโนโลยีและสื่อตRางๆ ที่มีอยูRอยRางเต็มเปyzยมเปJนผลใหIระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลRานี้มีความลึกซึ้ง และกRอใหIเกิดผลกระทบใน
ทุก ดI านของชี วิตมนุ ษยAโ ดยเฉพาะดIานการศึ กษาซึ่ งเปJ นกลไกสํ าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ระบบ
การศึกษามีความจําเปJนเรRงดRวนที่จะตIองปรับเปลี่ยนเพื่อใหIทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมR
การปฏิรูปการศึกษากลายเปJนสิ่งที่ถูกเรียกรIองจากผูIคนในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหIระบบการศึกษามี
ความแข็งแกรRงเพียงพอและสามารถเตรียมความพรIอมของนักเรียนใหIมีชีวิตอยูRเรียนรูIและทํางานใน
โลกยุคใหมRไดIอยRางมีประสิทธิภาพ (Wan and Gut, 2011 : 1)
โลกยุคใหมRเปJนยุคแหRงความรูI( Knowledge-based) โดยการรูI( Literacy) มีความหมาย
ลึกซึ้งมากกวRาการอRานออก เขียนไดI กลRาวคือ หมายถึงการรูIวRาจะใชIความรูIและทักษะอยRางไรในการ
ดํารงชีวิตอยูRในบริบทของยุคสมัยที่มีการแขRงขันกันสูง มนุษยAตIองใชIความรูIหลายแขนงรวมถึงทักษะ
มากมายเพื่อการดํารงชีวิตอยRางมีความสุข และชRวยใหIประเทศสามารถแขRงขันกับประเทศอื่นไดI(กุศลิน
มุสิกุล, 2554 : 6) ทักษะที่มนุษยAตIองใชIในศตวรรษที่ 21 ยRอมแตกตRางไปจากยุคเดิมเพราะมนุษยAยุคใหมR
ตIองเปJนผูIที่สามารถดํารงชีวิตและพึ่งพาตนเองไดI สามารถเผชิญและปรับตัวตRอความเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงและไมRคาดฝFนไดIครั้งแลIวครั้งเลRา นอกจากนี้ยังตIองเปJนคนดีของสังคม รูIจักการเผื่อแผRแบRงปFน
แกRผูIอื่น เปJนผูIรูIวิชาและรูIทักษะที่ซับซIอน เชRน ทักษะการเรียนรูI(Learning Skills) ทักษะชีวิต(Life
Skills) ทักษะการทํางาน(Work Skills) การสรIางแรงบันดาลใจใหIกับตนเอง (Self-Inspiration) เปJนตIน
(วิจารณA พานิช, 2554 : 152-158) ดIวยเหตุนี้หลายประเทศจึงเริ่มปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรI อ มของพลเมื อ งสํ าหรั บ ศตวรรษที่ 21 และตI อ งสรI างการเปลี่ ยนแปลงใหI เ กิ ดขึ้ นเพื่ อใหI ทั นตR อ
การเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม
การจัดการเรียนรูIสําหรับผูIเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตRางจากการจัดการเรียนรูIใน
อดีต ครูตIองรูIจักผูIเรียนเปJนรายคน และหาทางสRงเสริมใหIผูIเรียนไดIเรียนรูIโดยการลงมือทําโจทยAที่ทIา
ทายในระดับความยากงRายที่พอดี รวมถึงการใชIการประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)
ปFจจุบันการเรียนรูIหรือปFญญามีความซับซIอนมากกวRา ดIานพุทธิพิสัย(Cognitive Domain) โดยการ
เรียนรูIนั้นเลยผRานความคิดเชิงเหตุผล ไปสูRปFญญาญาณ(Intuition) และการรับรูI(Perception) และ
ไปสูRพหุปFญญา(Multiple Intelligence) ดังนั้นครูจึงตIองหาวิธีจัดการเรียนรูIใหIผเูI รียนไดIเรียนรูคI รบทุกดIาน
(Domain) ของการเรี ยนรูI ห รือ ปF ญญา ขณะเดี ยวกั นเมื่ อนํ าเอาแนวคิดของทั กษะ/การเรี ยนรูIใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills/Learning) เขIาไปจับการเรียนรูIตIองมีเปาหมายที่เลย “การรูI”
ไปสูR “ปฏิบัติไดI”หรือมีทักษะ โดยเนIนไปที่ทักษะที่เรียกวRา ทักษะแหRงศตวรรษที่ 21 จึงสรุปไดIวRาการ
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จัดการเรียนรูIในปFจจุบันตIองบูรณาการการเรียนรูIในดIานพุทธิพิสัย(Cognitive Domain) ดIานจิตพิสัย
(Affective Domain) ดI า นทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) และทั ก ษะแหR ง ศตวรรษที่ 21
ไปพรIอมๆ กัน (วิจารณA พานิช, 2556 : 44)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความตื่นตัวในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูI เพื่อ พัฒ นาผูIเรี ยนใหI มีความรูIและทั กษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีก ารจัดอบรมพั ฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับปฏิบัติการเสริมสรIางครูสูRการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 โดยมีเนื้อหาการ
อบรม เกี่ ยวกั บ การออกแบบการสอนในหI อ งเรี ยนอยR างสรI างสรรคA และสรI างกระบวนการสอน
ออนไลนAเพื่อรองรับความปกติใหมR(New Normal) สรIางความตระหนักใหIทุกสถานศึกษาในสังกัดมี
การตื่นตัวในการพัฒนาการจัดการเรียนรูIในยุคศตวรรษที่ 21 โดยทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 มีวิท ยากรและผูIมีความรูIดIานการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 เพื่อคอยใหI
ความรูIและคําแนะนําในการจัดการเรียนรูIแกRสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาในสังกัดทุกแหRง มีความ
พรIอมในการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ทั้งดIาน วัสดุ อุปกรณA สถานที่ ครุภัณฑA ครู
และงบประมาณ แตRยังขาดเพียงวิธีการในการบริหารจัดการเรียนรูIที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหIเกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 อยRางเปJนระบบ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20, 2563 : 3)
จากสภาพปF ญหาที่ กลR าวมาขI างตI นผูI วิจั ยจึ งมี ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการพัฒ นาแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สํารับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปJนประโยชนAสําหรั บครูที่จะนําไปใชIเปJนแนวทางใน
การบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ใหIมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตRอไป
2. วัตถุประสงคiของการวิจัย
2.1 เพื่อศึ กษาสภาพปF จจุบันสภาพที่พึงประสงคAและความตIองการจําเปJนในการบริหาร
จัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
3. ประโยชนiที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดIขIอมู ลสภาพปFจจุ บันสภาพที่พึ งประสงคA และความตIองการจําเปJ นในการบริ หาร
จัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 สําหรับผูIบริหาร ครู และผูIสนใจ เพื่อนําไปใชIเปJนขIอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ตRอไป
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3.2 ไดIแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สําหรับผูIบริหาร ครู และผูIสนใจ เพื่อนําไปใชIเปJน
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ใหIเกิดประโยชนAตRอครู สถานศึกษา และ
ผูIเรียน ในการจัดการเรียนรูIตRอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปJนการวิจัยและพัฒนา ผูIวิจัยไดIแบRงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปJน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปFจจุบัน สภาพที่พึงประสงคA และความตIองการจําเปJนของ
การบริหาร การจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ ก ษา เขต 20 ผูI วิจั ยทํ า การศึ ก ษาเอกสารและแนวคิ ดที่ เ กี่ ย วขI อ งกั บ การวิ จั ยสั ง เคราะหA
องคA ป ระกอบและตั วชี้ วั ดการจั ดการเรี ยนรูIในศตวรรษที่ 21 กลุR ม ตั ว อยR างที่ใชIใ นการวิ จั ย ไดI แ กR
ผูIบริหาร และครูผูIสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปyการศึกษา 2563
จํานวน 346 คน ผูIวิจัยกําหนดขนาดกลุRมตัวอยRางโดยใชIตารางเครจซี่และมอรAแกนและใชIวิธีการสุRม
แบบแบRงชั้น โดยใชIขนาดของโรงเรียนเปJนชั้นในการสุRม เครื่องมือที่ใชIในการวิจัย ไดIแกR แบบสอบถาม
สภาพปFจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคAการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งมีคRาดัชนีความสอดคลIอง IOC ตั้งแตR 0.60-1.00 ทุกขIอโดย
แบบสอบถามสภาพปFจจุบัน มีคRาอํานาจจําแนก(rxy) ระหวRาง 0.314 ถึง 0.744 และมีคRาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ(∝) เทRากับ 0.795 และแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงคA มีคRาอํานาจจําแนก(rxy) ระหวRาง 0.332
ถึง 0.768 และมีคRาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ(∝) เทRากับ 0.825 การเก็บรวบรวมขIอมูลผูIวิจัยเดินทางไป
เก็บรวบรวมขIอมูลดIวยตนเองในโรงเรียนที่มีระยะทางหRางจากโรงเรียนของผูIวิจัยไมRเกิน 15 กิโลเมตร
โดยนําหนังสือราชการไปขอพบผูIบริหาร และขอเก็บรวบรวมขIอมูลดIวยตนเอง และนัดหมายวันที่จะ
มารับเอกสารกลับและขอความอนุเคราะหAฝ†ายธุรการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 เพื่อฝากสRงเอกสารไปยังโรงเรียนที่เปJนกลุRมตัวอยRางที่อยูRไกล และนัดหมายเพื่อประสานงาน
ขอรับเอกสารคืน โดยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาไดIทั้งหมด จํานวน 314 ฉบับ (รIอยละ
90.75) สถิติที่ใชIในการวิเคราะหAขIอมูล ไดIแกR ความถี่ รIอยละ คRาเฉลี่ย สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คRาดัชนีความตIองการจําเปJน (PNImodified)
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 20 ผูI วิจั ยดํ าเนิ นการวิ จั ย ดั ง นี้
1)ทําการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ดIานการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษา
โรงเรียนตIนแบบ จํานวน 3 แหRง ดIวยการสัมภาษณAผูIบริหารโรงเรียนตIนแบบ จํานวน 3 คน แลIวนําผล
การศึกษามาประยุกตAใชIในการพัฒ นาแนวทาง 2)ทํ าการพัฒ นาแนวทางพั ฒนาการบริห ารจั ดการ
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เรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
แลIวนําเสนอผูIทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทางที่พัฒนาขึ้น
กลุRมผูIใหIขIอมูล สําคัญ ประกอบดIวย 1)การศึกษาวิธีปฏิบั ติที่ดีจากโรงเรียนตI นแบบ ผูIใหIขIอ มูล คื อ
ผูIบริหารโรงเรียนตIนแบบ 3 แหRง จํานวนผูIบริหารรวม 3 คน 2)การประเมินแนวทาง ผูIใหIขIอมูล คือ
ผูIทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชIในการวิจัย ประกอบดIวย 1)การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีจากโรงเรียน
ตIนแบบ ใชIแบบสัมภาษณAแบบกึ่งโครงสรIาง จํานวน 1 ฉบับ 2)การประเมินแนวทางใชIแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทาง มีลักษณะเปJนแบบมาตราสRวนประมาณคRา(Rating Scale)
5 ระดับ ไดIแกR มากที่สุด มาก ปานกลาง นIอย และนIอยที่สุด การเก็บรวบรวมขIอมูล 1)การสัมภาษณA
ผูIบริหารโรงเรียนตIนแบบ ผูIวิจัยทําการนัดหมายผูIบริหารโรงเรียนตIนแบบทั้ง 3 แหRง และเก็บรวบรวม
ขIอมูลดIวยตนเอง 2)การประเมินความเหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทาง ผูIวิจัยทําการนัดหมาย
ผูIทรงคุณวุฒิ และเก็บรวบรวมขIอมูลดIวยตนเอง การวิเคราะหAขIอมูล 1)ขIอมูลที่ไดIจากการสัมภาษณAเปJน
ขIอมูลเชิงคุณภาพ ผูIวิจัยไดIตรวจสอบผล การสัมภาษณA เพื่อพิจารณาความถูกตIอง ครบถIวนของประเด็น
สําคัญที่ไดIจากการสัมภาษณA และจัดเตรียมใหIพรIอมสําหรับการวิเคราะหAขIอมูล และวิเคราะหAขIอมูลที่
ไดIจากการสัมภาษณAโดยใชIวิธีการวิเคราะหAเนื้อหา 2)ขIอมูลที่ไดIจากการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปJนไปไดIของแนวทาง ผูIวิจัยทําการตรวจสอบผลการตอบแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เปJนไปไดIของแนวทาง จัดเรียงแบบประเมิน และทําการตรวจใหIคะแนน และบันทึกคะแนนผลการ
ประเมินลงในเครื่องคอมพิวเตอรA และวิเคราะหAขIอมูลโดยใชIคRาเฉลี่ยและสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหAสภาพปFจจุบัน สภาพที่พึงประสงคAและความตIองการจําเปJนของการบริหาร
จัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ตารางที่ 1 สภาพปFจจุบันสภาพที่พงึ ประสงคAและความตIองการจําเปJนการบริหารการจัดการเรียนรูIใน
ศตวรรษที่ 21 และคRาดัชนีความตIองการจําเปJน โดยรวมและรายดIาน
ระดับความคิดเห็น
สภาพปhจจุบัน
สภาพที่พึงประสงคi
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
1. ความรูI ใ นวิ ช าและ 3.38 0.75 ปานกลาง 4.27 0.86 มาก
คุ ณลั ก ษณะสํ าคั ญ สR ว น
บุคคล
การบริหารการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

ความ
ตองการ ลําดับ
จําเปoน
0.265
3
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ระดับความคิดเห็น
สภาพปhจจุบัน
สภาพที่พึงประสงคi
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
2. ความรูIและทักษะดIาน 3.10 0.92 ปานกลาง 4.65 0.63 มากที่สุด
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการใชIคอมพิวเตอรA
3. ความรูIและความสามารถ 3.28 0.72 ปานกลาง 4.03 0.78 มาก
ดIานทั กษะชี วิตและการ
ทํางาน
4. ความรูIและความสามารถ 3.17 0.83 ปานกลาง 4.35 0.82 มาก
ดIานทั กษะทางปFญญาการ
สรIางสรรคAและนวัตกรรม
รวม
3.23 0.82 ปานกลาง 4.33 0.81 มาก
การบริหารการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

ความ
ตองการ ลําดับ
จําเปoน
0.501
1

0.229

4

0.374

2

-

-

จากตารางที่ 1 พบวR า การบริ ห ารการจั ดการเรี ยนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีสภาพปFจจุบันโดยรวมอยูRในระดับปานกลาง
( X =3.23) และมีสภาพที่พึงประสงคAโดยรวมอยูRในระดับมาก ( X =4.33) โดยมีความตIองการจําเปJน
เรียงลําดับไดIดังนี้ ลําดับที่ 1 ความรูIและทักษะดIานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการใชIคอมพิวเตอรA
ลําดับที่ 2 ความรูIและความสามารถดIานทักษะทางปFญญาการสรIางสรรคAและนวัตกรรม ลําดับที่ 3
ความรูIในวิชาและคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคล และลําดับที่ 4 ความรูIและความสามารถดIานทักษะ
ชีวิตและการทํางาน
5.2 แนวทางพัฒ นาการบริ ห ารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สํ าหรั บ สถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 20 ประกอบดIวย 4 องคAป ระกอบ 24 ตัวชี้วัด
66 แนวทาง ดังนี้
5.2.1 ความรูI และทัก ษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และการใชIคอมพิ วเตอรA จํานวน
6 ตัวชี้วัด 16 แนวทาง สรุปไดIวRา สถานศึกษาควรใหIความสําคัญกับการพัฒนาครูใหIมีความรูIความ
เขIาใจในการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 การกําหนดเนื้อหาครูทําการศึกษาขอบเขตเนื้อหา
ของการจัดการเรียนรูIและบูรณาการรRวมกับรายวิชาตามหลักสูตร มีการวิเคราะหAผูIเรียนกRอนจัดการ
เรียนรูIอยRางเปJนระบบ การกําหนดเนื้อหาครอบคลุมดIานความรูI กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคA จัดการเรียนรูIโดยเนIนผูIเรียนเปJนสําคัญ มีการวางแผนการวัดและประเมินผลอยRางเปJนระบบ
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วิเ คราะหA ผ ลการประเมินและสะทI อ นผลเพื่ อ นํ าสูR ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ดการเรียนรูI ตาม
กระบวนการ PDCA เสมอ
5.2.2 ความรูI และทัก ษะทางปFญญา การสรI างสรรคAและนวั ตกรรมจํานวน 6 ตัวชี้วัด
17 แนวทาง สรุ ป ไดI วR า สถานศึ ก ษาควรใหI ก ารสนั บ สนุ น การสR ง เสริ ม การสรI า งความรูI ผลงาน
สรIางสรรคAและนวัตกรรมของครูและนักเรียน การจัดการเรียนรูIควรใหIความสําคัญกับความรูI ทักษะ
ทางปFญญา หรือนวัตกรรมในชุมชน โดยการกําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงคAเชิงพฤติกรรม ควรบูรณา
การรRวมกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรและความรูI ทักษะทางปFญญา การสรIางและนวัตกรรมของ
ชุมชน ครูควรศึกษาและพัฒนาองคAความรูI ดIานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหIทันสมัยอยูRเสมอ มีการ
วิเคราะหAผูIเรียนรายบุคคลกRอนจัดการเรียนรูI มีการจัดการเรียนรูIโดยเนIนผูIเรียนเปJนสําคัญสถานศึกษา
ใหI เ ตรี ยมความพรI อมดI านวั ส ดุ ครุ ภัณฑA มี ก ารวั ดและประเมิ นอยR างเปJ นระบบดI วยวิ ธีก ารวั ดและ
ประเมินผลงาน โดยใชIรูบริคสกอรA และมีการสะทIอนผลการจัดการเรียนรูIเพื่อนําสูRการพัฒนา
5.2.3 ความรูIในวิชาหลักและคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคลจํานวน 6 ตัวชี้วัด 16 แนวทาง
สรุปไดIวRา ครูวางแผนการบริหารจัดการเรียนรูIโดยคํานึงถึงปFจจัยที่เกี่ยวขIอง คือ คน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณA และวิธีการ และกําหนดวัตถุประสงคAเชิงพฤติกรรม วิเคราะหAผูIเรียนรายบุคคล และวางแผน
การจัดการเรียนรูIอยRางเหมาะสม การกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนาผูIเรียนอยRางเหมาะสม
วางแผนสําหรับการวัดและประเมินผลผูIเรียนอยRางเปJนระบบและมีการตรวจสอบและสะทIอนผลเพื่อ
นําสูRการพัฒนาผูIเรียนและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูI โดยสถานศึกษาอาจใหIการสRงเสริมดIานการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือการพัฒนาคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคลโดยจัดเปJนโครงการตามความเหมาะสม
5.2.4 ความรูIและทักษะทางชีวิตและการทํางานจํานวน 6 ตัวชี้วัด 17 แนวทาง สรุปไดIวRา
ผูIบริหารควรมีนโยบายใหIการสนับสนุนการจัดการเรียนรูI ควบคูRกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ มีการ
จัดโครงการเพื่ อสR ง เสริ ม ดI านทั ก ษะชี วิตและพื้นฐานอาชีพใหI แกR ผูI เ รียน ครู ควรศึ ก ษาความหมาย
ความสําคัญและขอบเขตของการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 เพื่อกําหนดวัตถุประสงคAเชิงพฤติกรรม
ทํ า การวิ เ คราะหA ผูI เ รี ย นเปJ น รายบุ ค คล จั ด ทํ า เนื้ อ หาโดยบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร
จัดกิจกรรมการเรียนรูIที่เนIนผูIเรียนเปJนสําคัญ จัดทําแผนเพื่อการวัดและประเมินผลผูIเรียนอยRางเปJน
ระบบและนําผลการประเมินสูRการสะทIอนผลเพื่อพัฒนาผูIเรียนและการจัดการเรียนรูIตามกระบวนการ
PDCA ตRอไป
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทาง โดยผูIท รงคุณวุ ฒิ 5 คน
พบวRา แนวทางมีความเหมาะสมและมีความเปJนไปไดI โดยรวมอยูRในระดับมาก
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีสภาพปFจจุบันโดยรวมอยูRในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเปJน
รายดIาน พบวRาทุกดIาน มีสภาพปFจจุบันอยูRในระดับปานกลางทุกดIาน ที่เปJนเชRนนี้เพราะการบริหาร
จัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ยังเปJนเรื่องที่ตIองการไดIรับการพัฒนาและมีการปฏิบัติในปFจจุบันแตRยังไมRมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ ดังนั้น ในการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 จึงมีการปฏิบัติในสภาพ
ปFจจุบั นทุกดIานอยูRในระดั บปานกลาง สอดคลIองกับการศึ กษาของ สุธีรา วิ เศษสมบัติ (2560 : 159-164)
ไดIทํ าการศึก ษาการพั ฒนาแนวทางการพัฒ นาครู ดI านการจั ดการเรี ยนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรั บ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวRา สภาพปFจจุบัน
การจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปJนรายองคAประกอบ พบวRา บางองคAประกอบ
อยูRในระดับมากและปานกลางการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีสภาพที่พึงประสงคAโดยรวมอยูRในระดับมาก และมีผล
การวิเคราะหAความตIองการจํ าเปJนระหวRาง 0.229-0.501 ผลการวิจัยนี้ สะทIอนใหIเห็นวRา สถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีสภาพที่พึงประสงคAหรือมีความตIองการใหI
มีการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากนั่นเอง ซึ่งสอดคลIองกับการศึกษา
ของ สุธีรา วิเศษสมบัติ (2560 : 159-164) ซึ่งไดIนําเสนอผลการวิเคราะหAสภาพที่พึงประสงคAการพัฒนาครู
ดIานการจั ดการเรี ยนรูIในศตวรรษที่ 21 สํ าหรับ สถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงคAโดยรวมอยูRในระดับมาก
6.2 แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบดIวย 4 องคAประกอบ 24 ตัวชี้วัด 66 แนวทาง ดังนี้
6.2.1 ความรูI และทั กษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และการใชIคอมพิวเตอรA จํานวน
6 ตัวชี้วัด 16 แนวทาง สรุปไดIวRา สถานศึกษาควรใหIความสําคัญกับการพัฒนาครูใหIมีความรูIความ
เขIาใจในการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 การกําหนดเนื้อหาครูทําการศึกษาขอบเขตเนื้อหา
ของการจัดการเรียนรูIและบูรณาการรRวมกับรายวิชาตามหลักสูตร มีการวิเคราะหAผูIเรียนกRอนจัดการ
เรียนรูIอยRางเปJนระบบ การกําหนดเนื้อหาครอบคลุมดIานความรูI กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคA จัดการเรียนรูIโดยเนIนผูIเรียนเปJนสําคัญ มีการวางแผนการวัดและประเมินผลอยRางเปJนระบบ
วิเ คราะหA ผ ลการประเมินและสะทI อ นผลเพื่ อ นํ าสูR ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ดการเรียนรูI ตาม
กระบวนการ PDCA เสมอ สาเหตุที่ผูIวิจัยไดIนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชIในการออกแบบแนวทาง
การบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหIเกิดการปฏิบัติอยRางเปJนระบบตั้งแตRการวางแผน
การปฏิบัติ มีการตรวจสอบอยRางเปJนระบบ และมีการสะทIอนเพื่อนําสูRการพัฒนางานอยRางสม่ําเสมอ
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ซึ่งจะทําใหIเกิดการพัฒนาทั้งการบริหารจัดการเรียนรูIและการพัฒนาผูIเรียนไปอยRางตRอเนื่อง สอดคลIองกับ
วรรณภา เอราวรรณA (2561 : 100-119) ไดIทําวิจัยเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูIบริหารสถานศึกษา
ที่สRงผลตRอการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 ขIอคIนพบจากการวิจัยแสดงใหIเห็นวRาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูIบริหารสถานศึกษาดIาน
คงสภาพพฤติกรรมใหมRสRงผลตRอการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 มากกวRาดIานอื่นดังนั้นผูIบริหาร
สถานศึกษาควรนําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ไปดําเนินการและ
รักษาการเปลี่ยนแปลงใหIคงอยูRไดIอยRางมีระบบและมีความตRอเนื่อง
6.2.2 ความรูI และทัก ษะทางปFญ ญา การสรIางสรรคAและนวัตกรรมจํานวน 6 ตัวชี้วัด
17 แนวทาง สรุปไดIวRา ใหIมีการวิเคราะหAผูIเรียนรายบุคคลกRอนจัดการเรียนรูI มีการจัดการเรียนรูIโดย
เนIนผูIเรียนเปJนสําคัญสถานศึกษาใหIเตรียมความพรIอมดIานวัสดุครุภัณฑA มีการวัดและประเมินอยRาง
เปJนระบบดIวยวิธีการวัดและประเมินผลงาน โดยใชIรูบริคสกอรA และมีการสะทIอนผลการจัดการเรียนรูI
เพื่ อ นํ า สูR ก ารพั ฒ นา และสถานศึ ก ษาควรใหI ก ารสนั บ สนุ นการสR ง เสริ ม การสรI างความรูI ผลงาน
สรIางสรรคAและนวัตกรรมของครูและนักเรียน การจัดการเรียนรูIควรใหIความสําคัญกับความรูI ทักษะ
ทางปFญญา หรือนวัตกรรมในชุมชน โดยการกําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงคAเชิงพฤติกรรม ควรบูรณา
การรRวมกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรและความรูI ทักษะทางปFญญา การสรIางและนวัตกรรมของ
ชุมชน ครูควรศึกษาและพัฒนาองคAความรูIดIานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหIทันสมัยอยูRเสมอ สาเหตุที่
ควรนําความรูIและทักษะทางปFญญา หรือผลงานสรIางสรรคAและนวัตกรรมของชุมชนมาใหIออกแบบ
การจัดการเรียนรูIสําหรั บทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ทัก ษะนี้ เนื่ องจากใหIตIองการใหIนัก เรียนไดI นIอ ม
นําเขIาสูRชุมชน ไดIคลุกคลี สัมผัส นวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปFญญาของชุมชน และไดIตระหนักถึงคุณคRา
และเปJนการสRงเสริมสัมพันธภาพอันดีและการมีสRวนรRวมในการจัดการเรียนรูIของโรงเรียนและชุมชน
อีกดIวย สอดคลIองกับการศึกษาของ อัจฉรา เขื่อนวิเศษ (2561 : 95-110) ไดIศึกษาการบริหารจัดการ
องคAกรแหRงการเรียนรูIที่พึงประสงคAในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดIใหIขIอเสนอแนะแนวทางของการบริหาร
จัดการองคAกรแหRงการเรียนรูIที่พึงประสงคAในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ สนับสนุนใหIมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูIในกลุRม โรงเรียนสRงเสริม การเรียนรูIใหมRๆทันสมั ยพัฒนาโรงเรียนใหIเปJ นชุมชนแหRงการเรียนรูI
สอดคลIองกับการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
6.2.3 ความรูIในวิชาหลักและคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคลจํานวน 6 ตัวชี้วัด 16 แนวทาง
สรุปไดIวRา ครูวางแผนการบริหารจัดการเรียนรูIโดยคํานึงถึงปFจจัยที่เกี่ยวขIอง คือ คน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณA และวิธีการ และกําหนดวัตถุประสงคAเชิงพฤติกรรม วิเคราะหAผูIเรียนรายบุคคล และวางแผน
การจัดการเรียนรูIอยRางเหมาะสม การกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนาผูIเรียนอยRางเหมาะสม
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วางแผนสําหรับการวัดและประเมินผลผูIเรียนอยRางเปJนระบบและมีการตรวจสอบและสะทIอนผลเพื่อ
นําสูRการพัฒนาผูIเรียนและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูI โดยสถานศึกษาอาจใหIการสRงเสริมดIานการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือการพัฒนาคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคลโดยจัดเปJนโครงการตามความเหมาะสม
เนื่อ งจากการวางแผนสํ าหรับ การวัดและประเมินผลผูIเรี ยนอยR างเปJนระบบนั้ น ครู ตIองทราบสิ่ง ที่
ตIองการวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่จะใชI เกณฑAในการวัดประเมินผลตIองมีความเหมาะสม ปฏิบัติการ
วัดผลประเมินผลผูIเรียนตามแผน และมีการสะทIอนผลเพื่อนําสูRการพัฒนาและปรับปรุงใหIดียิ่งขึ้น โดย
ผลการวิจัยสอดคลIองกับ ปุณฑริกา นIอยนนทA (2559 : 241-243) ไดIวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับสาระวิทยาศาสตรA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปyที่ 4 ผลการวิจัย
พบวRา มีกระบวนการประเมิน 5 ขั้นคือวิเคราะหAและจัดเตรียมขIอมูลเบื้องตIนออกแบบการประเมินที่
สมดุลผสานการเรียนเชิงรุกและการประเมินที่ส มดุลเก็บรวบรวมและประมวลผลขIอมูลนําผลการ
ประเมินไปใชI
6.2.4 ความรูIและทักษะทางชีวิตและการทํางานจํานวน 6 ตัวชี้วัด 17 แนวทาง สรุปไดI
วRาผูIบริหารควรมีนโยบายใหIการสนับสนุนการจัดการเรียนรูI ควบคูRกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ มี
การจัดโครงการเพื่อสRงเสริมดIานทักษะชีวิตและพื้นฐานอาชีพใหIแกRผูIเรียน ครูควรศึกษาความหมาย
ความสําคัญและขอบเขตของการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 เพื่อกําหนดวัตถุประสงคAเชิงพฤติกรรม
ทําการวิเคราะหAผูIเรียนเปJนรายบุคคล จัดทําเนื้อหาโดยบูรณาการกับรายวิชาตามหลักสูตร จัดกิจกรรม
การเรียนรูIที่เนIนผูIเรียนเปJนสําคัญ จัดทําแผนเพื่อการวัดและประเมินผลผูIเรียนอยRางเปJนระบบและนํา
ผลการประเมินสูRการสะทIอนผลเพื่อพัฒนาผูIเรียนและการจัดการเรียนรูIตามกระบวนการ PDCA ตRอไป
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทาง โดยผูIทรงคุณวุฒิ พบวRา
แนวทางมี ความเหมาะสมและมี ความเปJ นไปไดI โดยรวมอยูRในระดั บ มากสาเหตุ ที่ เ ปJนเชR นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผูIวิจัยไดIทําการศึกษา ออกแบบและพัฒนาแนวทาง โดยศึกษา วิเคราะหA และสังเคราะหA
ขIอมูลจากแหลRงความรูIทางวิชาการที่มีความนRาเชื่อถือและทําการศึกษาสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคAของการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งเปJนพื้นที่วิจัยโดยตรง ทําใหIไดIขIอมูลที่เปJนประโยชนAและสอดคลIอง
กับสภาพที่พึงประสงคAที่ไดIศึกษา สอดคลIองกับการศึกษาของ สุธีรา วิเศษสมบัติ (2560 : 159-164)
ไดIทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการพัฒนาครู ดIานการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งมีผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปJนไปไดIของแนวทางโดยรวมอยูRในระดับมากที่สุด
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7. องคiความรูใหมW
จากการวิจั ยเรื่อ งแนวทางพัฒนาการบริห ารการจัดการเรี ยนรูIในศตวรรษที่ 21 สําหรั บ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เกิดจากการนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูI
มาผสมผสานกั บกระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCAและไดIพั ฒนาขึ้นเปJ นแนวทางการบริหารจั ดการ
เรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยใหI
ความสําคัญกับการพัฒนาครูใหIมีความรูIความสามารถในการจัดการเรียนรูI รRวมกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใหIเกิดการบริหารจัดการเรียนรูIที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําเสนอเปJน
องคAความรูIใหมRที่ไดIจากการศึกษาดังในภาพที่ 1
การจัดการเรียนรู
1. การกําหนดวัตถุประสงคAการจัดการเรียนรูI
2. การศึกษาคุณลักษณะผูเI รียน
3. การกําหนดเนื้อหาการจัดการเรียนรูI
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูI
5. การประเมินผลการจัดการเรียนรูI
6. การวิเคราะหAขIอมูลยIอนกลับ

การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ
PDCA
1. การวางแผน (Plan : P)
2. การปฏิบัติ (DO : D)
3. การตรวจสอบ (Check : C)
4. การสะทIอนผล (Act : A)

แนวทางบริหารการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1. ดIานความรูIในวิชาและคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคล
2. ดIานความรูIและทักษะดIานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการใชIคอมพิวเตอรA
3. ดIานความรูIและความสามารถดIานทักษะชีวิตและการทํางาน
4. ดIานความรูIและความสามารถดIานทักษะทางปFญญา การสรIางสรรคAและนวัตกรรม

การบริหารทรัพยากร ไดIแกR คน งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณA/เครื่องมือ และวิธีการ
ภาพที่ 1 องคAความรูIการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
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8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขIอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผูIบริหารสถานศึกษาควรกําหนดการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
เปJนนโยบายของสถานศึกษา และควรจัดเตรียมความพรIอมของสถานศึกษาทั้งดIานความพรIอมของครู
นักเรียน งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ใหIพรIอมสําหรับการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
8.1.2 ผูIบริหารควรสRงเสริมใหIเกิดการมีสRวนรRวมจากทุกภาคสRวน โดยเฉพาะชุมชน และ
เครือขRายสถานศึกษา เพื่อรRวมพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ใหIกวIางขวาง เขIมแข็ง
และไดIรับความรRวมมือดIวยดีจากชุมชน และเครือขRายสถานศึกษา
8.2 ขIอเสนอแนะสําหรับผูIปฏิบัติ
8.2.1 ผลการศึกษาความตIองการจําเปJนของการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สามารถเรียงลําดับความตIองการ
จําเปJนจากความคิดเห็นของกลุRมตัวอยRาง เพื่อนําสูRการพัฒนาแนวทางไดIตามลําดับ ดังนี้ 1)ความรูIและ
ทักษะดIานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการใชIคอมพิวเตอรA 2)ความรูIและความสามารถดIานทักษะทางปFญญา
การสรIางสรรคAและนวัตกรรม 3)ความรูIในวิชาและคุณลักษณะสําคัญสRวนบุคคล และ 4)ความรูIและ
ความสามารถดIานทักษะชีวิตและการทํางาน
8.2.2 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ที่จัดทําขึ้นนี้ ผูIบริหารหรือ
ผูIสนใจควรไดIศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการของการจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ใหIมี
ความเขIาใจเบื้องตIน เพื่อใหIสามารถนําแนวทางไปประยุกตAใชIไดIอยRางมีประสิทธิภาพ
8.3 ขIอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตRอไป
8.3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเนIนการมี
สRวนรRวมระหวRางสถานศึกษา ชุมชน หรือหนRวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสรIางสัมพันธภาพ
อันดีและความรRวมมือพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูI
8.3.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 โดยใชIแหลRง
เรียนรูIในชุมชน วิทยากรในชุมชน เพื่อสืบสานภูมิปFญญาของชุมชน
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10. คําขอบคุณ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณA ไ ดI ดI ว ยความกรุ ณ าและชR ว ยเหลื อ อยR า งดี ยิ่ ง จาก
ผูIชRวยศาสตราจารยA ดร.สาคร อัฒจักร อาจารยAที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทRาน ที่ไดIกรุณาใหI
คําแนะนํา ตรวจแกIไขขIอบกพรRองของการวิจัยจนเสร็จสมบูรณA ผูIวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปJนอยRาง
สู ง มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุ ณ คณาจารยA ภ าควิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นาการศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกําลังใจที่ดีจากครอบครัวซึ่งผูIวิจัยขอมอบคุณคRา
ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา และคณาจารยAทุกๆ ทRาน

