การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย
The Development of Activities for Promotion the 21st Century
Learning Skills of Students under the Office of Loei Primary
Education Area 2 by Local Wisdom in Loei Province

ณสรวง ก้อนวิมล1 และ ภัทรธิรา ผลงาม2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Nasrung Konvimon1 and Patthira Phon-ngam2
Loei Rajabhat University, Thailand
Corresponding Author; E-mail: nasrung.konvimon@gmail.com

********

บทคัดย่อ*
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความ
ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในจังหวัดเลย (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทั ก ษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ยนในโรงเรีย นขยายโอกาส แ ละ (4) เพื่ อ
ประเมิ นผลการใช้รูป แบบการจัดกิจ กรรมส่งเสริม ทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
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และเชิง คุ ณ ภาพ ในเชิ งปริม าณ ประชากร คือ นั ก เรีย นในโรงเรีย นขยายโอกาส สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
จานวน 360 คน เชิง คุณ ภาพ กลุ่ม เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บ ริห าร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนเทศบาลเมื องในจังหวัดเลย และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูภูมิปัญญา รวมทั้งสิ้น 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ส่วน
เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประเด็นการระดมความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ข้อ มู ล เชิง ปริม าณใช้ส ถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละ ความถี่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความต้องการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นในจัง หวัดเลย พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 210 ในภาพรวมมีระดับสภาพ
การจั ด กิ จ กรรมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย โดยในด้ านทั ก ษะด้ านคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สภาพการจัดอยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพปัญหา พบว่า มีปัญหา
ด้านงบประมาณอยู่ในระดับ มาก และความต้องการในการจัดกิ จกรรมส่งเสริมทั กษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีความต้องการให้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 7 ด้าน
2. ผลการพั ฒ นารูป แบบกิจ กรรมส่งเสริมทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส พบว่า ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 ด้านเพลงพื้นบ้าน มี
2 กิจกรรม รูป แบบที่ 2 ด้านการแสดงพื้นบ้าน มี 2 กิจ กรรม และรูปแบบที่ 3 ด้านดนตรี
พื้นบ้าน มี 2 กิจกรรม
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ได้นาไปทดลองใช้เป็นระยะ 1 ภาคเรียน เวลา 4 เดือน ใน
คาบกิจกรรม ประกอบด้วย รูป แบบที่ 1 ด้านเพลงพื้นบ้าน ได้ดาเนินกิจ กรรมการพัฒ นา
ทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “เพลงพื้นบ้าน” และการประกวดการ
แต่งเพลงพื้นบ้าน ชุด “แหย่ไข่มดแดง รูปแบบที่ 2 ด้านการแสดงพื้นบ้าน ได้ดาเนินกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้นวิถีชุมชนเรื่อง “แหย่ไข่มดแดง” และการประกวด
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การออกแบบเครื่องแต่งกายชุดการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง “แหย่ไข่มดแดง” รูปแบบที่ 3 ด้าน
ดนตรีพื้นบ้าน ได้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาสื่อออนไลน์การเรียนดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง “พิณ”
และการแสดงดนตรีพื้นบ้านวิถีชุมชน ชุด “แหย่ไข่มดแดง”
4. การประเมินผลรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
การประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียน
ทั้ง 7 ด้าน เกิดทัก ษะการใช้เทคโนโลยี การพัฒ นานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดย
เรียนรู้โดยผ่านการปฏิบตั ิ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง
คาสาคัญ: การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ; ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21;
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย
Abstract
The objectives of this research were to : 1) study the current situation,
problems and needs of activities for promoting the 21st century learning skills of the
students from Opportunity expansion schools under the office of Loei primary
education area 2 using local wisdom in Loei province, 2) to develop activities to
promote the 21st century learning skills of the students from Opportunity expansion
schools under the office of Loei primary education area 2 using local wisdom in
Loei province,3) to try out using the activities for promoting the 21st century
learning skills of the students from Opportunity expansion schools under the office
of Loei primary education area 2 using Local wisdom in Loei province, and 4) to
evaluate the use of the activities for promoting the 21st century learning skills of the
students from Opportunity expansion schools under the office of Loei primary
education area 2 using local wisdom in Loei Province. This mixed-method research
applied both qualitative and quantitative research methodology together. The
population were 4,520 students from Opportunity expansion schools under the
office of Loei primary education area 2 and the samples were 360 students who
were selected by using Krejcie and Morgan table. Qualitative research methodology
comprised administrators, teachers and committee of office of Loei primary
education including other networking group in relations which were totally 50
informants who were representatives from the office of Loei primary education
area, representatives of Loei Municipality, local scholars, specialists, and local
wisdom teachers. Research instruments used for collecting data in qualitative
research were in-depth interview, focus group, and brainstorming. The statistics
used for analyzing quantitative data were percentage, frequency, mean and standard
deviation, and qualitative data was analyzed using content analysis method.
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The results of the research were as follows.
1. The study of the current situation, problems and needs of activities for
promoting the 21st learning skills of the students from Opportunity expansion
schools under the office of Loei primary education area 2 using local wisdom found
that the current situation regarding the activities for promoting the 21st century
learning skills, as a whole, was scored at low level. The aspect of computer skills
and the aspect of information technology and communication were scored the
lowest the problems were found at high level, the problem of financial budget was
scored the lowest the study found that all 7 learning skills were needed for
promoting the 21st learning skills.
2. The development of activities for promoting the 21st learning skills of the
students from Opportunity expansion schools under the office of Loei primary
education area 2 using local wisdom in Loei province was found in 3 aspects
including 1) local songs, 2) local performance, and 3) local music which were all
correlated to the 21st learning skills.
3. The process of trying out using the activities for promoting the 21st
learning skills of the students from Opportunity expansion schools under the office
of Loei primary education area 2 using local wisdom in Loei province took 1
semester, totally 4 monthsteaching in activity hour. The content was featured with 3
Models. Model 1 Aspect of local songs, activities for developing skill were
performed by creating computer lesson using computer assistant program and teach
“Local Song” as well as hold a local song writing contest “YaeKhai Mod Daeng”.
Model 2 aspect of local performance, development activities were conducted by
making a short film about narrating local lifestyle titled “YaeKhai Mod Daeng.
Model 3 aspect of local music, the activities was conducted by creating online
media for local music learning lesson titled “Pin” and local performance illustrating
local lifestyle titled “YaeKhai Mod Daeng”.
4. According to the evaluation of the model of activities for promoting the
21st learning skill by assessing output and outcome, the results found that all 7
aspects provide positive results for students. The students were skilled at using
technology to develop an innovation and creative idea from learning by doing the
activities. Teachers, students, parents and other persons related were satisfied with
the activities in which the students had a chance to practice authentically.
Keywords: Development of activities to promotion learning skills;
21st century learning skills; Local Wisdom in Loei Province
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บทนา
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น เป็ น พื้ น ฐานความรู้ ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ในชีวิตผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมา
เป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยก
ย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นจัดเป็น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญ หา การจัดการ และการ
ปรับตัวในการดาเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มอี ยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน
และในการตัวของผู้รู้เอง ถ้าหากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และนามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิด
การยอมรั บ ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาไปสู่ ค นรุ่ น ใหม่ ต ามยุ ค ตามสมั ย ได้ (Ministry of
Education, 1996 : 2)

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไร้พรหมแดนขวางกั้น สภาพดังกล่าวทาให้กระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไป
เพราะเป็นสภาพที่เอื้อต่อการรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการ
พัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดาเนินชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปนกับภูมิ
ปัญ ญาไทย ที่ มี ความเหมาะสมกั บ สภาพท้ อ งถิ่นที่ เป็นทุ นเดิม อยู่แล้ว ท าให้ชุม ชนชนบท
ประสบปัญหาดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม
อย่างกว้างขวาง การพยายามใช้กลไกทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตาม
ความต้องการของท้องถิ่น ที่เป็นช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิ ปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่
สามารถพิสูจน์ตัวเองในการยืนหยัดอยู่รอดได้ ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในทักษะการเรียนรู้ที่ จาเป็น คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การมี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือทางาน การคิดเชิงวิพากษ์ และการ
แก้ ไขปั ญ หา 2) ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ได้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐานด้ า น
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3) ทัก ษะชีวิตและการท างาน
ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทั กษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม มาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการ
ประยุกต์ปรับปน ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กับปัญญาสากลให้สอดคล้องกัน
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต 2 รับ ผิดชอบในการจัดการศึก ษา 6
อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอวังสะพุง อาเภอภูกระดึง อาเภอหนองหิน อาเภอผาขาว อาเภอ
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เอราวัณ และอ าเภอภูห ลวง มี โ รงเรียนทั้ งหมด 182 โรงเรีย น นัก เรียนทั้ ง หมด จ านวน
21,335 คน ครู จานวน 1,875 คน และโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 52 โรงเรียน นักเรียน
จานวน 4,520 คน ครู จานวน 520 คน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าว เน้นผู้เรียนเพื่อการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจ วิชาการ มากเกินไปทาให้มองข้ามสิ่งที่ อยู่ใกล้ตัว และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน
ทาให้ผู้เรียน ห่างเหินกับสถาบันหลัก คือ ครอบครัวและท้องถิ่น จึงทาให้ขาดจิตสานึก ความ
รักความหวงแหน ความศรัทธาในชาติกาเนิดหรือท้องถิ่นของตนเอง ศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดก
ตกทอดจากบรรพบุรุษ สู่ชนรุ่นหลังประกอบด้วยเพลงพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน และดนตรี
พื้นบ้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าในทางปฏิบัติทางจิตใจของคนในสังคมเป็นอย่างมาก หากถูก
ละเลย ขาดการยอมรับ และถูกทาลายลง ศิลปะพื้นบ้านก็จะสูญหายไป ทาให้คนในท้องถิ่น
ไม่ มีศักดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของตนเองซึ่งในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต 2 ยังไม่มีการนาเอาศิลปะพื้นบ้านมาพัฒ นาส่งเสริม
และบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒ นาส่งเสริมทัก ษะการ
เรียนรู้ให้ก้าวทันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความจาเป็น ที่ต้องพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่ง
ศิล ปะพื้ นบ้านให้ชนรุ่นหลังได้สื บ ทอดต่อไป อีก ทั้ ง ส่งเสริม การนาภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น มา
จัดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้ก้าวทันกระแส การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็น
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาสภาพปัจ จุบัน สภาพปัญ หาและความต้องการจัดกิ จ กรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเลย
เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย
4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Researchand Development : R&D)
โดยวิธีผสมผสานทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1.ขั้ นตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพปั จ จุบั น ปั ญ หาและความต้อ งการ การจัดกิ จ กรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย
2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย
3. ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะพื้นบ้าน ในจังหวัดเลย โดย
ขั้นตอนนี้เป็นการนารูป แบบไปสู่การปฏิบัติจ ริง กั บ นัก เรียนในสังกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในโรงเรียนที่ ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย
4. ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลยพบว่าสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นขยายโอกาสสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านศิลปะพื้นบ้าน ด้านเพลงพื้นบ้าน ด้านการแสดงพื้นบ้าน และ
ด้านดนตรีพื้นบ้านมีการดาเนินการจัดกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมยัง
ไม่ มี ก ารน าเอาทั ก ษะการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 7 ทั ก ษะ คื อ
1) ทั ก ษะด้ านการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณ 2) ทั ก ษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3)ทั ก ษะด้ านความเข้าใจต่ างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทั ศ น์ 4) ทั ก ษะด้านความร่วมมื อ
การท างานเป็นที ม และภาวะผู้นา 5) ทั ก ษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่ าทั นสื่อ
6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ 7) ทักษะด้านอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้ เนื่องด้วยยังไม่มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละด้าน ส่วนสภาพปัญ หานั้นเรื่องของงบประมาณเป็น
ปัญหาหลัก เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทาให้งบประมาณได้จัดสรรตามจานวน
นักเรียน ทาให้ปัญหาในส่วนของงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
ท าให้นัก เรียนมี อุ ป กรณ์ ท ากิ จกรรมไม่ เพียงพอ อีก ทั้ ง บุคลากรขาดประสบการณ์ ในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และครูกิจกรรมเฉพาะด้านภูมิ ปัญญาไม่มี ทาให้
นั ก เรี ย นไม่ ได้ รับ ความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง ในส่ ว นความต้ อ งการให้ จั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
ด้านดนตรีพื้นบ้าน ด้านการแสดงพื้นบ้าน และด้านดนตรีพื้นบ้าน โดยให้นักเรียนมีทั กษะ
ทั้ง 7 ในศตวรรษที่ 21 นอกจากทักษะดังกล่าวแล้วอยากให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ในเรื่ องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหน สิ่งที่ดีงามของท้องถิ่นตน อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์
สืบสานให้คงอยู่สืบต่อไป
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านความเห็นชอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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รูปแบบที่ 1 ด้านเพลงพื้ นบ้าน ได้ดาเนินกิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนา
ทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “เพลงพื้นบ้าน”2) การประกวดการแต่ง
เพลงพื้ นบ้าน ชุด “แหย่ไข่มดแดง” รูปแบบที่ 2 ด้านการแสดงพื้นบ้าน ประกอบด้วย 1)
การพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้นวิถีชุมชนเรื่อง “แหย่ไข่มดแดง”2) การประกวดการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายชุดการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง “แหย่ไข่มดแดง” และ รูปแบบที่ 3 ด้าน
ดนตรีพื้นบ้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาสื่อออนไลน์การเรียนดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง “พิณ”
2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านวิถีชุมชน ชุด “แหย่ไข่มดแดง”
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า ผลการนากิจกรรมการพัฒ นารูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
เลย ไปสู่การปฏิบัติจริง มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้(1) การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อ ง “เพลงพื้นบ้าน”นัก เรียนมีความรู้เกี่ยวกั บ เพลงพื้นบ้านและ
ทักษะในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ได้ นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษจาการโปรแกรมในการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งนักเรียน
มีทั ก ษะในการใช้คอมพิ วเตอร์เพิ่ ม มากขึ้น ในการใช้ง านและการสืบ ค้นข้อมู ล เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ งนั ก เรียนมี ความรู้ เห็ นความส าคัญ ของเพลงพื้นบ้ านเพิ่ ม ขึ้น และยั ง
สามารถนาประสบการณ์ที่ ได้จ ากการเข้าร่วมกิ จกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (2) การ
ประกวดการแต่งเพลงพื้นบ้าน ชุด “แหย่ไข่มดแดง”นักเรียนได้พัฒ นาทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการระดมความคิดแต่งเพลงพื้นบ้านโดยถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของชุมชน ได้ทางานร่วมกันกับเพื่อนในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และ
นักเรียนยังได้ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทากิจกรรมทาให้นักเรียนกลาง
คิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ (3) การพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้นวิถีชุมชน
เรื่อง “แหย่ไข่มดแดง”นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผลปรากฏนักเรียนมีทักษะในการ
สร้างภาพยนตร์สั้น ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงาน
นาเสนออื่นๆ ได้ และเป็นการพั ฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนในการร่วมการ
ระดมความคิดในการกาหนดเนื้อ เรื่องของภาพยนตร์สั้น ร่วมกันแก้ปัญ หาระหว่างการท า
กิจกรรม อีกทั้งนักเรียนได้รู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในท้องถิ่นของตน (4) กิจกรรมประกวด
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การแต่งกายสร้างสรรค์ชุดการแสดงพื้นบ้านการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียน เพราะได้พัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ สามารถร่วมกันทางานเป็นทีมในการ
ออกแบบชุดการแต่งกาย การแสดงพื้นบ้านให้มีความสร้างสรรค์ สวยงามเพิ่ มมากขึ้น และ
นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทาให้นักเรียน
เป็นผู้ที่ มี ความกล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกในทิ ศทางที่ ถูกต้อง (5) การพัฒ นาสื่อ
ออนไลน์การเรียนดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง “พิณ”นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และตระหนัก เห็นถึง
ความสาคัญของด้านคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบสื่อการเรียนดนตรีออนไลน์ผ่าน Google
site ได้ สามารถส่ ง ต่ อ ความรู้ ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ดนตรี พื้ น บ้ า น และนั ก เรี ย น
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และมีความเหมาะสมที่สุดในการ
เรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และ (6) การแสดงดนตรีพื้นบ้านวิถีชุมชน ชุด “แหย่ไข่
มดแดง”เป็นการพั ฒ นาทัก ษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับ นักเรียนในการบูร ณาการความรู้
เกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น แคน พิณ กลอง มารวมกลุ่มกันจัดแสดงเป็นการแสดงแนว
สร้างสรรค์ ที่มาจากแนวความคิดและการปฏิบัติของนักเรียนเกิดเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่
และมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น นักเรียนเห็นความสาคัญ รู้จักวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ต่างๆ และสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเล่นดนตรีต่อไป
4. ผลการประเมินผลการใช้รูป แบบการจัดกิ จ กรรมส่งเสริม ทั ก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนัก เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า ผลการประเมินการใช้
รูปแบบกิจกรรมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ทุกฝ่ายต่างมี
ความพึ งพอใจต่อ การจัดกิจ กรรมส่งเสริมทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้
เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้จากการปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
จากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ป ระสบการณ์ โ ดยตรง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีก ทั้ง ยังครอบคลุม ทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
เพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน โดยการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่อกลางของกระบวนการเรียนรู้ และยังทาให้นักเรียนเกิดความรัก ความ
เข้าใจ และความภาคภูมิใจในภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของตน ร่วมสืบสานสิ่งที่ มีคุณค่าทางด้าน
ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่สืบไป

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทั ก ษะการเรีย นรู้ ที่ 21 ของนั ก เรี ยนในโรงเรีย นขยายโอกาส สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลยพบว่า ในภาพรวม
มีระดับสภาพการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย ( = 2.09, S.D = 0.85) และในราย
ด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาพการจัดอยู่ใน
ระดับ น้ อ ย ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ( = 1.89,S.D = 0.86) ที่ เป็ น เช่น นี้ เพราะ โรงเรียนยัง จั ด
กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบที่ หลากหลาย ครูยึดวิธีการสอนแบบดั้งเดิม โดยการยึดการเรียนใน
ตาราและตามที่ครูสั่งจึงทาให้สภาพการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องในทักษะในศตวรรษที่ 21
การจัดกิจ กรรมไม่ ค่อ ยนาเทคโนโลยีม าใช้และเนื่องด้วยสภาพปัญ หา และปัจ จัยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้อยู่ในระดับที่ต้องมีการพัฒนาต่อไป ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Waree
Chomcheun (2015 : 87-100) ได้ศึกษากลยุทธ์การดาเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 41
พบว่า กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และทักษะการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ในจัง หวัดเลยผลการพั ฒ นารูป แบบการจัดกิ จกรรมส่ง เสริม ทั ก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนัก เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่ามี 3 รูป แบบ ดัง นี้
รูปแบบที่ 1 ด้านเพลงพื้ นบ้าน รูป แบบที่ 2 ด้านการแสดงพื้นบ้าน และรูป แบบที่ 3 ด้าน
ดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการศึก ษานี้ ส อดคล้อ งกั บ แนวคิดของ ของ (Thongma Wijitphongphun, 2016) ได้
กล่ าวว่า ลั ก ษณะของนั ก เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ต้ อ งมี ทั ก ษะดั ง นี้ ทั ก ษะด้ านความคิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั กษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้าน
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อาชีพและทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่
21 ของนัก เรียนในสังกั ดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย รูปแบบกิจกรรมด้านเพลงพื้นบ้าน รูปแบบนี้ได้ดาเนินการ 2
กิจ กรรม คือ 1) การพั ฒ นาทั ก ษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “เพลง
พื้น บ้าน” ผลการจั ดกิ จ กรรม ท าให้นั ก เรียนมี ค วามคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ และได้เรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอั งกฤษในโปรแกรมจากการลงมื อปฏิ บัติ อีก ทั้ งนัก เรีย นได้พั ฒ นาทั ก ษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการใช้งานและการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนักเรียนยังมี
ความรู้ เห็นความสาคัญของเพลงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น และยังสามารถนาประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ทั้งนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองจึง เกิ ดการเรียนรู้ได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพผลการศึก ษานี้ส อดคล้องกั บ แนวคิดของ
(Ekkachai Phuttasorn and Suwithida Charungkaittikul, 2014) ที่ ได้ ศึ ก ษาแนวโน้ ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทาให้มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดเชิงวิพากษ์ และมีวิจารณญาณ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร
และการร่วมมือกับ และ 2) การประกวดการแต่งเพลงพื้นบ้าน ชุด “แหย่ไข่มดแดง” ผลการ
จัดกิจกรรม ทาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการระดมความคิดแต่ง
เพลงพื้นบ้านโดยถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้ทางานร่วมกันกับเพื่อน
ในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั น และนักเรียนยังได้ความรู้เกี่ยวกับเพลง
พื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทากิจกรรมทาให้นักเรียนกลางคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นักเรียนได้ลงมื อปฏิบัติจริงนอกจากจะเกิดทั กษะแล้ว นักเรียนยังเห็น
คุณ ค่ า ของเพลงพื้ น บ้ านด้ ว ย ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส อดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของ Tanawat
Jariyapoom and Pallop Piriyasurawong (2015 : 292-302) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกลุ่มระดมความคิด
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และร่วมกันสร้างผลงานของผูเ้ รียน ทาให้ผลงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมกันคิด
ของกลุ่มผู้เรียนจะทาให้ความคิดแปลกใหม่และกว้างไกลกว่าการคิดคนเดียว นั้นคือ ความคิด
สร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทาให้ผลงานมีคุณค่านั้นเอง รูปแบบกิจกรรมด้านการแสดง
พื้นบ้าน รูปแบบนี้ได้ดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้น
วิถีชุมชน เรื่อง “แหย่ไข่มดผลการจัดกิจกรรมทาให้ นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างภาพยนตร์สั้น ประสบการณ์การจากการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
งานนาเสนออื่นๆ ได้ และเป็นการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนในการทางาน
เป็นกลุ่มร่วมกันระดมความคิดในการกาหนดเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ สั้น ร่วมกันแก้ปัญหา
ระหว่างการทากิจ กรรม อีกทั้งนักเรียนได้รู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นของตนที่ เป็น
เช่นนี้เพราะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาโดยจา
การให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ด้ วยตนเอง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
(Srisompetch Klanorpetch, 2018) ได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
ทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนัก ศึก ษา มหาวิท ยาลัยแห่งชาติล าว ผลการศึก ษา
พบว่า รูปแบบด้านการพัฒ นาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร กิจกรรมพัฒนาทั กษะการสร้างสื่อวีดีทัศน์ ทาให้นักศึกษานาความประสบการณ์ที่ได้
ไปใช้ในการเรียน เช่น การนาเสนองานของวิชาต่างๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 และ 2) การประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดการแสดง
พื้นบ้าน เรื่อ ง “แหย่ไข่มดแดง” ผลการจัดกิ จกรรม นัก เรียนได้พัฒ นาทั กษะด้านการคิด
สร้างสรรค์ สามารถร่วมกันทางานเป็นทีมในการออกแบบชุดการแต่งกาย การแสดงพื้นบ้าน
ให้มีความสร้างสรรค์ สวยงามเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
แสดงพื้นบ้านเพิ่ม มากขึ้น อี กทั้ งยังท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี ความกล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออกในการนาเสนอผลงานการศึกษาครั้งนี้ส อดคล้องกั บ งานวิจัย ของ (Nidcachan
Chaiyarit, 2016) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานเพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลังเรียนสูง
กว่า ก่อนเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียบรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบกิจกรรมด้านดนตรี
พื้นบ้าน รูป แบบนี้ได้ดาเนินการ 2 กิ จกรรม คือ 1) การพัฒ นาสื่อการเรียนดนตรีพื้นบ้าน
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เรื่อง “พิ ณ ” ผลการจั ดกิ จ กรรม นัก เรียนได้พั ฒ นาทั ก ษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และตระหนักเห็นถึงความสาคัญของด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ
ออกแบบสื่อ การเรียนดนตรีพื้ น บ้าน เรื่องพิณ Google site ได้ สามารถส่งต่อความรู้ใน
รูป แบบสื่อ ออนไลน์ให้กับ ผู้ที่ สนใจศึก ษาเกี่ ยวกั บดนตรีพื้นบ้าน และนัก เรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันที่เป็นเช่นนี้เพราะ การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ถือ ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกั บ การเรียนเรียนในศตวรรษที่ 21 การศึก ษาครั้ง นี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Thongma Wijitphongphun, 2016) นักเรียนในศตวรรษที่ 21
ที่กล่าวว่า ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าผู้เรียนในยุคนี้ จะเก่งกว่า
ผู้สอนและผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ผู้เรียนก็ยัง ต้องการ
คาแนะนาในการใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์และไม่นาไปใช้
ในทางที่ทาร้ายตนเองและ 2) การแสดงดนตรีพื้นบ้านวิถีชุมชน ชุด “แหย่ไข่มดแดง” ผลการ
จัดกิ จกรรม นักเรียนได้พั ฒ นาทั กษะความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการความรู้เกี่ ยวกั บ
เครื่อ งดนตรี พื้ น บ้ า นมารวมกลุ่ ม กั น จั ด แสดงเป็ น การแสดงแนวสร้ างสรรค์ ที่ ม าจาก
แนวความคิดและการปฏิบัติของนักเรียนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ และมีความน่าสนใจเพิ่มมาก
ขึ้น ทาให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และรู้จักวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่างๆ สามารถนา
ประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเล่นดนตรีต่อไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะด้านการคิดและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
แท้ จ ริง การศึก ษาครั้งนี้ ส อดคล้อ งกั บ งานวิจัยของ Tanawat Jariyapoom and Pallop
Piriyasurawong (2015 : 292-302) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกลุ่มระดม
ความคิด และร่วมสร้างผลงานของผู้เรียนจะทาให้เกิดวามคิดแปลกใหม่และกว้างไกลกว่าการ
คิดคนเดียว นั้นคือความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21ซึ่งทาให้ผลงานมีคุณค่านั้นเอง
4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิ
ปัญ ญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลยรูปแบบด้านเพลงพื้นบ้าน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างบทเรียนเรียนสื่อออนไลน์ เรื่องพิณโดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และนักเรียนสามารถระดมความคิดในการแต่งเพลงแหย่ไข่มดแดงได้จากการใช้ทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ งผลการประเมิ นความพึงพอใจของครูผู้ส อน นักเรียน และผู้ที่

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

217

เกี่ยวข้องพบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ด้ านเพลงพื้ น บ้ าน มี ค วามเห็ น ว่ ากิ จ กรรมส่ ง เสริม ทั ก ษะการเรีย นรู้ ทั้ ง 2 กิ จ กรรม
ที่นามาใช้เป็นกิจกรรมทาให้นักเรียนได้ประสบการณ์ ได้ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
ได้เรียนรู้วิธีการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กิจกรรมนี้สามารถนาเอาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนัก เรียนได้ ในการช่วยเหลือครูห รือผู้ป กครองในการท าผลงาน หรือ
ออกแบบบทเรียนต่างๆ ในการเรียน รวมทั้งได้สนุกสนานแปลกใหม่ เป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
อีกทั้งยังได้ร่วมกันใช้ความคิดในการแต่งเพลงแหย่ไข่มดแดง เป็นการทากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีความสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทาลงไป ทาให้นักเรียนมีการสร้างองค์ค วามรู้และเป็นการสร้าง
ปฎิสัมพันธ์ร่วมกันรูปแบบด้านการแสดงพื้นบ้าน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนสามารถ
พั ฒ นาสื่ อ การเรียนดนตรีพื้ นบ้ าน เรื่อ ง “พิ ณ ” ได้ จากการใช้ทั ก ษะด้ านคอมพิ วเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณา
การเครื่องดนตรีพื้ นบ้านต่างๆ มารวบรวมจัดเป็นชุดการแสดงดนตรีพื้นบ้านวิถีชุมชน ชุด
“แหย่ไข่มดแดง” และเป็นการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมรวมทั้งผลการประเมินความพึง
พอใจของครูผู้สอน นัก เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าทุ กฝ่าย มีความพึงพอใจที่ มีกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านการแสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านดนตรีพื้นบ้าน มีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้
มี ป ระสบการณ์ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี ซึ่ง ปัจ จุบั นนี้เทคโนโลยีมี ก ารพั ฒ นาไปอย่างก้ าวไกล
นัก เรียนต้อ งมี ความรู้ให้ ก้ าวทั น กั บ สิ่ง ที่ เหมาะ และท าให้เ กิ ดเป็น แนวทางการเรียนรู้ ที่
หลากหลายรวมทั้งได้ทางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมระดมความคิดในการออกแบบการแต่งกาย
ทาให้มีความสามัคคีกับเพื่อนมากขึ้น และกิจกรรมทาให้รู้วิธีการสร้างภาพยนตร์สั้น วิถีชุมชน
เรื่องแหย่ไข่ ม ดแดง ทั้ ง ยัง ได้แ สดงแสดงภาพยนตร์สั้น มี ความสุ ข สนุก สนานในการท า
กิจกรรม ที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเสนอข้อมูลจากการเรียนรู้มานาเสนอ และผู้เรียนได้เรียนรู้
จากความสนใจทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และ รูปแบบด้านดนตรี
พื้นบ้าน ผลการประเมิ นพบว่า นัก เรียนสามารถพัฒ นาสื่อการเรียนดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง
“พิณ” ได้ จากการใช้ทัก ษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
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พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่างๆ มารวบรวม
จัดเป็นชุดการแสดงดนตรีพื้นบ้านวิถีชุมชน ชุด “แหย่ไข่มดแดง” และเป็นการพัฒนาทักษะ
การท างานเป็นที ม รวมทั้ ง ผลการประเมิ นความพึงพอใจของครูผู้ส อน นัก เรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง พบว่าทุกผ่าย มีความพึงพอใจที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
ด้านดนตรีพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องมุ่งพัฒนาที่ตัว
นักเรียนให้ทันกับโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบัน
นี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล นักเรียนต้องมีความรู้ให้ก้าวทันกับสิ่งที่เหมาะ และ
ทาให้เกิดเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น จากวิธีการ
เรียนรู้จากตาราเหมือนเดิม สามารถเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านผ่านเว็บไซต์ได้ อีกทั้ง
นาประสบการณ์ที่ ได้ไปต่อยอดเกี่ยวกั บการศึกษาและชีวิตประจาวันได้ต่อไป ที่ เป็นเช่นนี้
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้มีหลายรูปแบบและหลายวิธีการแตกต่างกันออกไปตามสภาพของ
นัก เรียน และการสร้างกระบวนการกลุ่ม ในการเรียนรู้ในลัก ษณะร่วมคิด ร่วมท า ช่วยให้
ความคิดมีห ลากหลายยิ่ง ขึ้น จะเอื้อให้เกิ ดการสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้ และช่วยให้
นักเรียนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ต่อนักเรียน ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
กิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดเลย ในโรงเรียนอื่นๆ โดยให้กิจกรรมด้านภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเข้าไปบรรจุในหลักสูตร
ของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง เข้ากับ
แนวทางการดาเนินชีวิตของนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผลการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน
คณะครู และนักเรียน นาไปเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้
2.1 ผลการศึก ษาพบว่า นั ก เรียนได้เข้าร่วมกิ จ กรรมส่ง เสริม ทั ก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย ทั้ ง 3 รูป แบบ นักเรียนจะ
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ ง 7 ด้ าน คื อ 1) ทั ก ษะด้ านการคิ ด อย่ า งมี
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วิจารณญาณ 2) ทั กษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) ทั กษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
5) ทั ก ษะด้านการสื่อ สาร สารสนเทศและรู้เท่ าทั นสื่ อ 6) ทั ก ษะด้ านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ 7) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ดังนั้นจึง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในภูมิปัญญาด้านนั้นๆ ด้วย
2.2 ผลการศึ ก ษารูป แบบการจั ดกิ จ กรรมส่ ง เสริม ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย ทั้ง 3 รูปแบบ โรงเรียนสามารถนาไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
3. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะทางวิชาการที่มีประโยชน์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
3.1 ควรมีคู่มือในการจัดกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับครูที่ขาดความรู้
และทักษะในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม
3.2 ควรจัดทาเอกสารวิชาการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ รูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย
เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการให้กับผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒ นารูปแบบกิ จกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
4.2 ควรมี การวิจัยเพื่อส ารวจความสนใจ และความต้องการของนัก เรียน
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา
ทั่วประเทศไทย
4.3 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม สื่อการสอน ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
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