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บทคัดย่อ
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมถือเป็นทักษะหนึ่งที่สาคัญและเป็นตัวกาหนดความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับที่ The Partnership for 21st Century Skills และ
National Education Association ได้กาหนดว่า ทักษะ 4Cs ที่ จาเป็ นในการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วย
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
(creative thinking) ทักษะการสื่อสาร (communication) และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น (collaboration) ดังนั้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนควรส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งนาเสนอพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งดาเนินการศึกษาโดย
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง จากนั้นสรุปความหมายและสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ
ดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ผู้สอนสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้
คำสำคัญ: การทบทวนวรรณกรรม, พฤติกรรมบ่งชี้, ทักษะ 4Cs, ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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Abstract
Learning and innovation skills are important for learners in order to achieve purpose of many more
complex tasks in their future. This is in line with the Partnership for 21st Century Skills and the National
Education Association stipulating that the 4Cs skills consisting of critical thinking and problem solving,
creative thinking, communication, and collaboration are essential to sustaining life in the 21st century.
Therefore, teaching and learning activities should be elaborated understanding of core subjects and
integrate 21st century skills so that the learners have sustained both knowledge and skills to live happily
with others in society. In this academic article, the author aims to present the Indicators of 4Cs skills for
learners in the 21st century. Relevant literature from various sources including books and related research
articles were the subject to study. The meaning of 4Cs skills was summarized and the indicators of those
skills were then synthesized. This aims to enable teachers to apply them as the assessment tools to
evaluate the learners’ skills and to develop learning activities that promote the essential 21st century skills.
Keywords: Literature review, Indicators, 4Cs skills, Learners in 21st century

บทนำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาซึ่งมุ่งเน้ นการ
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละ
ช่วงวัยตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก็ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสาคัญที่เน้นการ
น าทั กษะกระบวนการไปบู รณาการกั บตั วชี้ วัดให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการคิ ดวิเคราะห์ คิ ดแก้ ปั ญหา และมี ทั กษะในศตรวรรษที่ 21
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ประกอบกับแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตจริงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลายผ่านการฝึกให้ผู้เรียนได้สังเกต สารวจ ทดลอง ตั้ง
คาถาม ระบุปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา สรุปความรู้จากการลงมือปฏิบัติแล้วนาผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และ
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนเกิดการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2560) ดังนั้นการก้าวสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องสามารถคิด
และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสาร รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี มีทักษะทางอาชีพ
และการเรียนรู้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีคุณธรรม เมตตา กรุณา และมีระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับที่
The Partnership for 21st Century Skills และ National Education Association ได้ ก าหนดว่ าทั กษะ 4Cs ที่ จ าเป็ นในการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and problem
solving) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ทักษะการสื่อสาร (communication) และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
(collaboration) (National Education Association, 2019; The Partnership for 21st Century Skills, 2009)
ดังนั้ นเพื่ อเป็ นการขั บเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ชาติ และเตรียมความพร้อมคนให้ สามารถปรับตั วรองรับผลกระทบจาก
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาของไทยตามโมเดล Thailand 4.0 จะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนหรือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าว ครูจะต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้โดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุกที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ฝึกคิด ประยุกต์องค์ความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครูจะต้อง
ออกแบบการเรียนรู้โดยฝึกให้ตนเองเป็นโค้ชและเป็นผู้คอยอานวยความสะดวกผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นต้น
จากปัญหาและความสาคัญข้างต้น สิ่งที่จาเป็นอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนคือการวัดและประเมินผลทักษะที่เกิดขึ้นซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะที่จะประเมิน
ผู้เรียนจะต้องกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดทักษะตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้นั้นหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สาหรับการประเมิ นทักษะของผู้ เรียนและใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน โดยการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถประเมินได้ทั้งทางด้านความรู้และทักษะโดยใช้การประเมินผลสรุปรวม (summative assessment) ที่เน้นที่ผลการเรียนรู้
หรือใช้การประเมินความก้าวหน้า (formative assessment) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
ควรใช้การประเมินตามสภาพจริง (Stufflebeam & Shinkfield, 2007)

วัตถุประสงค์
เพื่อสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญ หา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น

ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้สอนสามารถนาพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้

วิธีดำเนินกำรศึกษำ
ดาเนิ น การศึ กษาด้ วยการทบทวนวรรณกรรมจากหนั งสื อ และงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้อ งเพื่ อ สรุป ความหมายและ
สังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs

กำรทบทวนวรรณกรรมทักษะ 4Cs
1. ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ (Critical thinking and problem solving)
Ennis (1985) สรุปพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาดังนี้ 1) ระบุประเด็นคาถามหรือ
ปัญหา 2) คิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง 3) ถามคาถามที่ท้าทายและตอบคาถามได้ชัดเจน 4) พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 5)
สังเกตและพิจารณาข้อมูล 6) นาหลักการไปประยุกต์ใช้ 7) อุปนัยและตัดสินคุณค่า 8) ระบุข้อสันนิษฐาน 9) ตัดสินใจเพื่อนาไป
ปฏิบัติ และ 10) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ทิศนา แขมมณี, 2563) สรุปพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมายในการคิดอย่างถูก
ทาง 2) ระบุประเด็นในการคิดให้ชัดเจน 3) ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คิดทั้งทางกว้าง ลึก และไกล 4) วิเคราะห์
จาแนก แยกแยะหมวดหมู่ของข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะนามาใช้ 5) ประเมินข้อมูลที่ใช้ในแง่ความถูกต้องเพียงพอและน่าเชื่อถือ
6) ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือกที่สมเหตุสมผล 7) เลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเหตุผล 8) ชั่งน้าหนัก
ผลได้และผลเสีย 9) ไตร่ตรองทบทวนอย่างรอบคอบ และ 10) ประเมินทางเลือกและความเห็นเกี่ยวกับปัญหา (Kim and Chae,
2016) จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะตีมศึกษา(STEAM Education) สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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1) การนาเสนอสถานการณ์ ให้นักเรียนระบุปัญหาและเข้าใจความจาเป็นของการแก้ปัญหา 2) การออกแบบการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ให้ นั กเรี ยนค้ นพบแนวทางการแก้ ปั ญหาด้ วยตนเอง และ 3) การสั มผั สทางอารมณ์ กระตุ้ นให้ นั กเรี ยนมี ความ
กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ และพึงพอใจต่อความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา ผลการวิจัยพบว่าสามารถส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ (Kembara, Rozak, and Hadian, 2018) ได้สรุปพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สาหรับนั กศึ กษาระดั บปริญญาตรีคื อความสามารถของผู้ เรียนในการใช้เหตุ ผลที่ หลากหลายแบบอุปนั ยหรือแบบนิ รนั ยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการคิดที่เป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ (ทรงยศ สกุลยา และ วนินทร สุภาพ, 2563)
ได้ศึกษากระบวนการคิดให้เป็นในวิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ได้แก่ การ
ค้นพบความจริง การค้นพบปัญหา การค้นพบแนวคิด การค้นพบวิธีการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ความรู้ พบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
สรุปได้ว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาหมายถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน
คิดอย่างรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ จาแนกแยกแยะ และประเมินข้อมูลจากข้อเท็จจริงและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ
เชื่อถือได้ สามารถอธิบาย อภิปราย โต้แย้ง และแสดงความคิดเห็นด้วยหลักเหตุและผล รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นได้
สามารถแสวงหาความรู้ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา คิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเหตุผล โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
2. ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative thinking)
National Education Association (2019) กล่ าวว่ า การคิ ดอย่ างสร้ างสรรค์ เป็ นการสร้ างความคิ ดที่ หลากหลาย
แปลกใหม่ คุ้ มค่ า โดยวิเคราะห์ และประเมิ นจากความคิ ดต้ นแบบเพื่ อพั ฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ (Guilford, 1967) ได้ สรุ ป
องค์ ประกอบการคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้ แก่ 1) ความคิ ดริเริ่ม (originality) คื อการคิ ดแปลกใหม่และแตกต่างจากความคิ ด
ธรรมดา 2) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) คือปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ากันในเรื่องเดียวกัน 3) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) คือ
การคิดได้หลายทางอย่างอิสระและสามารถดัดแปลงความรู้หรือประสบการณให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน และ 4) ความคิด
ละเอียดลออ (elaboration) คือการคิดในรายละเอียดสามารถอธิบายให้เห็นภาพหรือเป็นแผนงานทีช่ ัดเจน (Torrance, 1967) ได้
เสนอองค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์ไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความคิดคล่องแคล่วคือสามารถคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว
และหาคาตอบได้มากในเวลาที่จากัด 2) ความคิดยึดหยุ่นคือสามารถคิดหาคาตอบได้หลายประเภท หลายรูปแบบ หลายทิศทาง
และ 3) ความคิ ดริเริ่มคื อสามารถคิดได้ แปลกใหม่และแตกต่างจากความคิ ดที่ มีอยู่ทั่ วไป (Wandari, Wijaya , and Agustin,
2018) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษาเรื่องแสงสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประเมินจากองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ความแปลกใหม่ (novelty) คุณค่าและการนาไปประโยชน์
(resolution) ความละเอี ยดลออ สวยงาม และมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ (elaboration) Husniawati, Prihandoko, and Utomo
(2019) ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์โดยประเมินจาก 1) ความคิดคล่อง พิจารณาจากจานวนคาถามและคาตอบ ทางานได้เร็วกว่าและได้งานมากกว่า
คนอื่น 2) ความคิดยืดหยุ่น พิจารณาจากการตีความรูปภาพ เรื่องราว หรือปัญหาได้อย่างหลากหลาย ประยุกต์ใช้แนวคิดหรือ
หลักการในรูปแบบที่แตกต่างกัน อภิปรายสถานการณ์ด้วยประเด็นที่แตกต่างจากกลุ่มส่วนใหญ่ มีวธิ ีคิดที่แตกต่าง จาแนกสิ่งต่าง
ๆ เป็นหมวดหมู่ และสามารถเปลีย่ นทิศทางของการคิด 3) ความคิดริเริม่ พิจารณาจากการคิดถึงปัญหาที่แตกต่างจากคนอื่นหรือคิด
วิธีการใหม่ และ 4) ความคิดละเอียดลออ พิจารณาจากการค้นหาความหมายของคาตอบหรือการแก้ปัญหาอย่างละเอียด เป็น
ขั้นตอน และลึกซึ้งมากขึ้น (พงศกร วังศิลา, วนินทร สุภาพ, และ จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม, 2563) ได้ศึกษาการใช้แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมี 6 องค์ประกอบดังนี้ 1) ความอยากรู้อยาก
เห็น (curiosity) คือความสามารถในการถามคาถาม การตั้งสมมติฐาน และการสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาความหมายของสิ่งต่าง ๆ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ที่สนใจ ทาให้เกิดการสารวจ ตรวจสอบข้อมูลในระดับลึกลงไป 2) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) คือความสามารถในการคิดหา
แนวทางที่ถูกต้องได้หลายทาง หลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาถ้ามีความจาเป็น และเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 3) ความคิดริเริ่ม (originality) เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์หรือแตกต่างจากแนวคิด
ของคนอื่น ไม่ซ้าแบบคนส่วนใหญ่ 4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) เป็นความสามารถในการคิดรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน
สามารถเขียนอธิบายหรือนาเสนอให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ละเอียด และสมบูรณ์ 5) ความคิดคล่อง (fluency) เป็นความสามารถ
ในการคิดหาคาตอบ แนวทาง วิธีการ หรือข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ในปริมาณมากในเวลาที่จากัด และ 6) จินตนาการ
(imagination) เป็นความสามารถในการนึกคิดเป็นภาพ การเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันในสมอง และถ่ายทอดผ่านการวาดรูป
วาดกราฟ หรื อการออกแบบแนวคิ ดวิ ธี การแก้ ปั ญหา นอกจากนี้ (Ritter, Gu, Crijns, and Biekens, 2020) กล่ าวว่ าการคิ ด
สร้างสรรค์เป็นทักษะที่สาคัญสาหรับการทางานในศตวรรษที่ 21 และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนโดยประเมินจากพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยะ คิดถึงสิ่งใหม่ ๆ มองหาความน่าจะ
เป็ นของปั ญหา ส ารวจทางออกที่ เป็ นไปได้ หลาย ๆ ทางเพื่ อหาแนวทางการแก้ ปั ญหาที่ หลากหลายภายในเวลาที่ ก าหนด
ประกอบด้วยความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และ การนาไปใช้ประโยชน์ 2) ด้านการคิดเชิง
วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกและตัดสินใจวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผลที่เหมาะสมและถูกต้อง และ 3) ด้านการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
สรุปได้ว่าทักษะการคิดสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ คิดได้อย่างคล่องแคล่ว คิดได้หลาย
แนวทาง หรือคิดได้หลายด้าน สามารถเก็บรายละเอียดในการคิดได้อย่างเป็นขั้นตอน เชื่อมโยงทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้อง
นาไปสู่การคิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่และเกิดเป็นนวัตกรรมได้ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดคล่อง
คื อการคิ ดหรือโต้ ตอบปั ญหาที่ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ ได้ อย่ างรวดเร็ ว คล่ องแคล่ ว และมี จ านวนมากในเวลาที่ จ ากั ด 2)
ความคิดยืดหยุ่นคือการคิดได้หลากหลายแนวทางและสอดคล้องกับสถานการณ์ 3) ความคิดริเริ่มคือความการคิดสิ่งที่มีความโดด
เด่น แปลกใหม่ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 4) ความคิดละเอียดลออคือการเก็บรายละเอียดในการคิดได้อย่างเป็นระบบบและ
มีขั้นตอน สามารถอธิบายและเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ 5) ความอยากรู้อยากเห็น
คือการถามคาถาม การตั้งสมมติฐาน และการสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ ทาให้เกิดการสารวจ
ตรวจสอบข้อมูลในระดับลึกมากขึ้น และ 6) จินตนาการคือการนึกคิดเป็นภาพ การเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันและถ่ายทอด
ผ่านการวาดรูปหรือการออกแบบแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา
3. ทักษะกำรสื่อสำร (Communication)
DeWitt and Alias (2017) กล่าวว่า การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากอิทธิพลของ
สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสื่อสารไม่ใช่แค่การสื่อสารในรูปแบบปากเปล่าและลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสื่อสารที่
ไม่ใช่คาพูด (non-verbal communication) ทักษะการสื่อสารนอกเหนือจากทักษะทางภาษาแล้วยังรวมถึงความสามารถใน
การเข้าใจความหมายเมื่อฟังอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น พาวเวอร์
พอยท์ วิดีโอ โปสเตอร์ และอินโฟกราฟิก (National Education Association, 2019) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางการสื่อสารที่มีอยู่อย่างท่วมท้ นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
จะต้ องรู้ว่าแหล่ งข้อมูลใดถู กต้องและจะใช้ข้อมูลเหล่ านั้ นอย่างมีประสิ ทธิภาพได้อย่างไร โดยสรุปพฤติกรรมบ่ งชี้ดั งนี้ 1)
ถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วาจา ลายลักษณ์อักษร และอวัจนภาษาในหลากหลายรูปแบบและบริบท 2) ฟัง
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อให้ เข้ าใจถึ งความหมาย รวมถึ งความรู้ ค่ านิ ยม ทั ศนคติ และความตั้ งใจ 3) ใช้ การสื่ อสารเพื่ อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น เพื่อแจ้ง สั่ง กระตุ้น และชักชวน 4) ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และ 5) สื่อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพในสภาพแวดล้ อมที่ หลากหลายรวมถึ งหลายภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Wongdaeng and
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Hajihama, 2018) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้กาหนดพฤติกรรมบ่งชีท้ ักษะดังนี้ 1) แสดงความคิดและความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
การสื่อสารด้วยวาจาอวัจนภาษาและการเขียนในบริบทที่แตกต่างกัน 2) ทาความเข้าใจ ประเมินค่า ทัศนคติ และจุดประสงค์
ของสิ่งทีฟ่ ังได้ 3) ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการรับข้อมูลอย่างเหมาะสม และ 4) สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้
สรุปได้ว่าทักษะการสื่อสารหมายถึงความสามารถในการรับและส่งสาร การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด
ความรู้สึก ทัศนคติ การเลื อกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้ วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการเลื อกใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่ หลากหลายในการน าเสนอข้อมู ล สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงหลายภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเองและสังคมด้วย
4. ทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
The 21st Century Educational Technology and Learning (2020) กล่าวว่า “การทางานร่วมกันเป็นทีมถือเป็น
กุญแจสาคัญในการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้เป็นกลุ่มจะมีพลังและประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้แบบเดี่ยว” โดยวิธีสนับสนุนการ
ทางานร่วมกันคือการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้วิธีการทางานร่วมกัน ให้เวลาในการทางานร่วมกัน ประเมินการทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่ อง บูรณาการความคิ ดในการท างานร่วมกั น สร้างสิ่งแวดล้ อมเพื่ อส่ งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกั น แบ่ งความ
รับผิดชอบที่เท่าเทียมกัน เห็นคุณค่าความคิดเห็นของผู้อื่น ประนีประนอม เอาใจใส่ และให้ความสาคัญกับจุดแข็ง ทักษะ และ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม (PBLWorks-Buck Institute for Education, 2020) ได้กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะดังนี้ 1)
การเตรียมพร้อมและพร้อมทางานของตนเองและทีม 2) การช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อใช้ในการพัฒนางานของทีม 3) การเคารพผู้อื่น สุภาพ มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมทีม และเคารพมุมมองของ
สมาชิ กในที ม (Microsoft Innovative Learning, 2020) และ (National Education Association, 2019) ได้ ก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะดังนี้ 1) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 2) ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคารพการทางานของทีมงาน 3)
ยืดหยุ่น เต็มใจ และประนีประนอมในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 4) รับผิดชอบในการทางานร่วมกันและให้
ความส าคั ญกั บการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กแต่ ละคนในที ม และ 5) ท างานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพในที มเพื่ อพั ฒ นางานที่ มี
ประสิทธิภาพ (Thuneberg, Salmi, and Bogner, 2018) ได้จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะตีมศึกษาและการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทากิจกรรม (hands-on
learning) ส่งเสริมการทางานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถ
พั ฒ นาความคิ ดสร้างสรรค์ ของผู้ เรียนได้ (Wongdaeng and Hajihama, 2018) ได้ จั ดการเรียนรู้ วิ ชาภาษาอั งกฤษโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้
ทักษะดังนี้ 1) ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเคารพผู้อื่น 2) มีความยืดหยุ่นและเปิดใจกว้างเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และ
3) รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการทางาน และให้ความเคารพต่อสมาชิกในทีมอื่น นอกจากนี้ (กนิษฐา เทาสี, สิรินภา กิจเกื้อกูล,
และ มลิวรรณ นาคขุนทด, 2563) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและทั กษะการทางานกลุ่ มของนั กเรียนระดับชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่าการแบ่งหน้ าที่ กันภายในกลุ่ ม
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีส่วนร่วมในการอภิปราย นาเสนอ และแสดงความคิ ดเห็น
สามารถส่งเสริมการทางานเป็นทีมได้
สรุปได้ว่าทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น หมายถึงความสามารถในการร่วมกันทางานของสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีทักษะที่แตกต่างกัน มีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกแต่ละคนในทีม โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น
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และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ร่วมกันวางแผนกันทางานอยางเป็นระบบ และปฏิบัติงานตาม
แผนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กาหนดและมีประสิทธิผล

พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs
พฤติกรรมบ่งชี้ (indicators) หมายถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงลักษณะ ทักษะ หรือ พฤติกรรมที่คาดหวังที่ต้องการ
ให้ เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็น การระบุ ถึงพฤติกรรมที่ แสดงออกในรูป ของการปฏิบั ติ การ
แสดงออกหรือการกระทา เช่น ฟัง อ่าน เขียน บอก อธิบาย อภิปราย นาเสนอ จาแนก ยกตัวอย่าง และวาด เป็นต้น เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ ในการพิ จารณาว่าผู้เรียนเกิดทักษะตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์ มาตรฐานการเรียนรู้นั้น หรือไม่ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs ดังตารางที่ 1 และสรุปได้ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 การสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs จากการทบทวนวรรณกรรม
ทักษะ 4Cs
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเครำะห์ได้
1) ทักษะการคิดอย่างมี
1) สามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการคิดและแก้ปัญหา
วิจารณญาณและการ
2) สามารถประมวล พิจารณาข้อมูล ข้อโต้แย้ง และความคิดเห็นตามหลักเหตุผล
แก้ปัญหา (Critical thinking 3) สามารถวิเคราะห์ จาแนก แยกแยะข้อมูล และเลือกข้อมูลที่จะนามาใช้ในการ
and problem solving)
แก้ปัญหา
4) สามารถระบุประเด็นในการคิดหรือปัญหาจากสถานการณ์ได้ชัดเจน
5) สามารถเชื่อมโยงปัญหา สาเหตุ และผลที่ตามมา
6) สามารถกาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิดและแก้ปัญหาอย่างถูกทาง
7) สามารถระบุแนวทางการแก้ปญ
ั หาที่มีความสมเหตุสมผล
8) สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาทีด่ ที ี่สุดด้วยเหตุผล
9) สามารถวางแผนขั้นตอนการแก้ปญ
ั หาหรือการทางานให้ชัดเจน
10) สามารถปฏิบัติกจิ กรรมตามขั้นตอนและแผนการทางาน
11) สามารถบันทึก วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้กับเป้าหมายทีต่ ั้งไว้
12) สามารถควบคุมและปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
13) สามารถอภิปราย สรุป และประเมินผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
14) ตระหนัก เห็นคุณค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดและแก้ปัญหา
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
1) ความคิดคล่องคือความสามารถคิดหรือโต้ตอบปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์
(Creative Thinking)
ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และจานวนมากในเวลาที่จากัด
2) ความคิดยืดหยุ่นคือความสามารถคิดได้หลากหลายหมวดหมู่หรือหลายแนวทาง
และสอดคล้องกับสถานการณ์
3) ความคิดริเริม่ คือความสามารถคิดสิ่งที่แปลกใหม่ โดดเด่น และสอดคล้องกับสถานการณ์
4) ความคิดละเอียดลออคือความสามารถคิดและเก็บรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ อย่าง
มีขั้นตอน อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน สามารถจัดแต่งความคิดหลักให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
5) ความอยากรู้อยากเห็นคือความสามารถถามคาถาม ตั้งสมมติฐาน และสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหาความหมายของสิง่ ต่าง ๆ ที่สนใจ ทาให้เกิดการสารวจตรวจสอบ
ข้อมูลในระดับลึกมากขึ้น
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ทักษะ 4Cs

3) ทักษะการสื่อสาร
(Communication)

4) ทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น (Collaboration)

พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเครำะห์ได้
6) จินตนาการคือความสามารถนึกคิดเป็นภาพ เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันและ
ถ่ายทอดผ่านการวาดรูปหรือการออกแบบแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา
1) สามารถรับและส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความเข้าใจโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมโดยคานึงถืงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
4) สามารถเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการนาเสนอข้อมูล
5) สามารถสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้
7) สามารถเลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
8) สามารถใช้ภาษาท่าทางและใช้เสียงแสดงความรูส้ ึกได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
9) สามารถแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
1) การวางแผนการทางานร่วมกัน
2) การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
4) การเคารพในสิทธิของผู้อื่น
5) การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
6) การร่วมมือปรับปรุงผลงาน
7) การเห็นคุณค่าของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
8) การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9) การยอมรับในความคล้ายคลึงและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
10) การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและกระตือรือร้นเพื่อให้ถึงเป้าหมายของกลุ่ม
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ภำพที่ 1 สรุปทักษะ 4Cs ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ที่มำ: พงศกร วังศิลา, วนินทร สุภาพ, และ จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม, 2563; Ennis, 1985;
National Education Association, 2019; PBLWorks-Buck Institute for Education, 2020

บทสรุป
การจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ 4Cs ที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการวัดและประเมินผลทักษะที่เกิดขึ้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้
ทักษะที่จะประเมินผู้เรียน สามารถกาหนดพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ชัดเจนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดทักษะตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้นั้นหรือไม่ ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ ส าหรั บการประเมิ นทั กษะของผู้ เรียนและใช้ ปรับปรุ งการจั ดการเรี ยนรู้ของผู้ สอน ทั้ งนี้ ผู้ สอนสามารถน า
พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs จากบทความนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้
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