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บทคดัยอ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development)มีวัตถุประ
สงค 3 ขอ คือ 1) เพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 2) เพ่ือศึกษา 
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู และ 3) เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ     
สงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรมมีความสุข
สนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนครขอนแกน  ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแกขั้นตอน 
ที่ 1 การสังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูจากเอกสารงานวิจัยและความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 7 คน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูซึ่งมี 5 องคประกอบ ไดแก หลักการวัตถุประสงคกระบวนการจัดการเรียนรูมี 5 ขั้น “ICCRU 
Model” ขั้นที่  1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire : I) ข้ันที่  2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose and pay 
attention on  self-aptitude  : C) ข้ันที่ 3 เปาหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Clear goal and follow 
plan : C)  ขั้นที่ 4 สะทอนแกนการเรียนรู (Reflect  the  knowledge : R) ข้ันที่  5 การยกระดับสู
คุณภาพ (Upgrade to quality : U) การวัดและประเมินผลปจจัยสนับสนุนและเง่ือนไขสำคัญในการนำ
รูปแบบไปใช  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนครูและนักเรียนจากสถานศึกษาที่เขารวม
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูโดยผานกิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H จํานวน 10 โรงเรียน ที่เลือกมา
โดยการสุมแบบเจาะจงและหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู   และขั้นตอนที่ 4 การ
รับรองรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู ขยายผลและ จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยมี 5 ฉบับ คือ 1) ประเด็นการสนทนากลุม 2) ประเด็นสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) 
3) แบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยวิธีการคิด วิธีการทํางาน เครื่องมือในการทํางาน และ
การดํารงชีวิตในโลก เปนแบบมาตร ประมาณคามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เทากับ 0.948 , 
0.955, 0.972 และ 0.968 ตามลําดับ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูอยางมีความสุข และแบบบันทึก
การเรียนรูของผู เรียน มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท ากับ 0.868 และ 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีตอ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะหขอมูลใชสถิติภาคบรรยาย และการวิ
เคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
  1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรม
มีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนครขอนแกน   ที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบ    
ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการจัดการเรียนรู  4) การวัดและประเมินผล 5) ปจจัย
สนับสนุน 6) เง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช  โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้น 
ไดแก “ICCRU Model” ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire : I) ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose 



and pay attention on  self-aptitude  : C) ขั้นที่ 3 เปาหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Clear goal and 
follow plan : C)  ขั้นที่  4 สะทอนแกนการเรียนรู (Reflect  the  knowledge : R) ข้ันที่  5 การ
ยกระดับสูคุณภาพ (Upgrade to quality : U) การวัดและประเมินผลปจจัยสนับสนุนและเง่ือนไขสำคัญ
ในการนำรูปแบบไปใช  มีความเหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
  2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 
21 ผานกิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนครขอนแกน เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด ดังน้ี 
   2.1 ผูเรียนที่ผานการจัดกระบวนการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูดัง
กลาว มีทักษะในศตวรรษที่  21 โดยผานกิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
เทศบาลนครขอนแกน ไดแก 1) ความสามารถในวิธีการคิดเกี่ยวกับการคิดแกปญหาการคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม  2) ความสามารถในวิธีการทํางานเก่ียวกับทักษะการสื่อสารและการรวมมือทํางานเปนทีม 
3) ความสามารถในการใชเคร่ืองมือการทํางานเกี่ยวกับการรูเทาทนัสารสนเทศ การรูเทาทันสื่อ และ การรู
เทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 4) การประพฤติและปฏิบัติในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับเปนพลเมือง และ
พลโลกความรู ทักษะ และเจตคติอยูในระดับมากทุกดาน  
   2.2 ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู  พบวา ผูเรียนใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ มีความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติมทั้งในและนอกหองเรียน กลาแสดงความ
คิดเห็น ในมุมมองที่แตกตางกันดวยความมั่นใจ แสดงแนวคิดที่แปลกใหมหลากหลายในการแกปญหา ผู
เรียน มีการนําเสนอเหตุผลในการเรียนรูและทาทาย นําเสนอผลงานจากการระดมความคิด การวิพากษ
และให ขอเสนอแนะนอกจากน้ีผูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความประทับใจที่ได
เรียนรู และฝกทักษะรวมทั้งสามารถนํามาเปนแนวทางในการเรียนรูของตนเอง  
   2.3 ครูมีความคิดเห็นหลังทดลองใชรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ทักษะ ในศตวรรษที่21 ผานกิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนคร
ขอนแกน  ในภาพรวมอยูในระดับมากและสามารถนําไปใชไดจริง มีกระบวนการที่เปนไปได  
  3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริม
สรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนคร
ขอนแกน  โดยดําเนินการใน 3 ระดับ คือ  
   3.1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรสรางความรูความเขาใจ
และ ความตระหนักในกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของการสงเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรูและการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเน่ือง  
   3.2 ระดับเทศบาล ควรสื่อสารและสรางความตระหนัก สนับสนุน สงเสริมและ
อํานวยความสะดวกแกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาครู ผูบริหาร กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนใหมีความรูความเขาใจการประเมินผลรูปแบบเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอยางย่ังยืน  
   3.3 ระดับสถานศึกษา ควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาตอยอดกระบวนการจัดการ
เรียนรู ใน ลักษณะของการนิเทศ กํากับติดตามเน นกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง ( coaching & 
mentoring) ของสถานศึกษาและการเสริมสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 


