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ท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัจนได้
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการวจิยั 

ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหาร และคณะครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัท่ีเสียสละเวลาและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดียิ่ง ตลอดจนพี่ เพื่อน และนอ้งๆ หลกัสูตรศึกษาศาสตร
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อบรมบ่มเพาะ ใหเ้ติบใหญ่ ใหส้ติปัญญา ปลูกฝังจิตวญิญาณ ของการเป็นคนใฝ่ดี  

ขอขอบคุณเพื่อนผูบ้ริหารทุกท่าน และคณะครู ผูร่้วมงาน ทุกโรงเรียนท่ีไดไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือดว้ยดี ตลอดจนญาติ พี่นอ้ง ทุกคน ท่ีให้โอกาส 
ให้ก าลงัใจและสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีตลอดมาคุณค่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจาก ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี 
ผูว้จิยัขอนอ้มร าลึกและบูชาพระคุณแก่บุพการีของผูว้จิยัและบูรพาจารย ์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาท
วชิาความรู้และวางรากฐานการศึกษาใหก้บัผูว้จิยั 
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อคัรเดช นีละโยธิน: ตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน: การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (INDICATORS OF STUDENT SKILLS 
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การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีทกัษะ
ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้าง 2) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบั
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บ่งช้ี จากกลุ่มตวัอยา่งครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา จ านวน 1,060 คน ท่ีไดม้าโดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติพรรณนา และสถิติอา้งอิงโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมเอมอส ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
1) ตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 69 ตัวบ่งช้ีได้รับการคัดสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างทุกตวั โดยมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือสูงกว่า 3.00 
และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % 2) โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงัน้ี มีค่าไค - 
สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 8.524 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 10 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 
0.578  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.999 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ี
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.984 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) เท่ากบั 0.000 3) ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบหลกัมีค่าระหวา่ง 0.77 ” 1.01 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์
0.70 ทุกองคป์ระกอบหลกั ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าระหวา่ง 0.80 - 0.96 และค่าน ้ าหนกัตวั
บ่งช้ีมีค่าระหวา่ง 0.58 ” 0.99 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์0.30 ทุกองคป์ระกอบยอ่ยและทุกตวับ่งช้ี 
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The objectives of this research were as follows: 1) to study the appropriateness of 
Indicators of student skills in the 21st century for basic education: a development of structural 
relationship model, 2) to test the congruence of developed model and empirical data as specified 
criterion, and 3) to investigate the factor loading as specified criterion. Data were collected by 
using the 5 level Rating scale with reliability coefficient 0.98 from 1,060 sample of teachers 
under the Primary Education Service Area Office, selected by Multi-stage Sampling. Data were 
analyzed by using descriptive statistic, and inferential statistic by statistical program and AMOS. 
The research findings were as for: 1) indicators used in the study of 69 indicators have been 
selected in each structural relationship model had the average value and distribution coefficient 
for selecting in the structural model, as being appropriate as specified criterion: the average value 
was equal to or more than 3.00, and distribution coefficient was equal to or lower than 20% 2) 
structural relationship model indicators of student skills in the 21st century for basic education, 
the development of theory and research are consisted of congruence with empirical data. In 
accordance to the criteria set follows: chi ” square ( 2 ) = 8.524, degrees of freedom (df) = 10, P 
- value = 0.578 , GFI = 0.999, AGFI = 0.984, and RMSEA = 0.000 3) the major factor had factor 
loading ranged from 0.77 to 1.01, which is higher than 0.70 in all major factor. The minor factor 
had factor loading between 0.80 to 0.96 and the indicator had factor loading indicator ranged 
from 0.58 to 0.99, which is higher level than the criterion as 0.30 in every factor and indicator.
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
‚ผมขอเรียกร้องให้ผูว้่าการรัฐและผูน้ าดา้นการศึกษาของรัฐช่วยกนัพฒันามาตรฐานและ

การประเมินท่ีไม่ไดแ้ค่ วดัว่านกัเรียนสามารถกากบาทขอ้สอบไดห้รือไม่แต่วดัว่าพวกเขามีทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 อยา่งการแกไ้ข ปัญหา การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ความเป็นผูป้ระกอบการและ
ความสร้างสรรคห์รือไม่ ‛ (Obama, 2009) ‚ความเป็นเลิศในเน้ือหา (ของสาระการเรียนรู้หลกั) ไม่
เพียงพออีกต่อไปแลว้ในยุคท่ีความรู้ และขอ้มูลข่าวสาร เปล่ียนแปลงตลอดเวลา นกัเรียนตอ้งมีทั้ง
ความรู้ในเน้ือหาและทกัษะท่ีจะประยุกต์ใช้และปรับเปล่ียนความรู้ เหล่านั้นให้เขา้กบัเป้าหมายท่ี
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึงเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามเน้ือหาและ สถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป‛ (Kay, 2010) "เสริมสร้างศักยภาพของคนหนุ่มสาวท่ีผ่านการพัฒนาทักษะในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของพวกเขาท่ีจะช่วยรับมือกับความท้าทายจากสังคมหลากหลาย 
รวมท้ังความยากจนความไม่เป็นธรรมและความขดัแย้งรุนแรง ไม่มกีารลงทุนท่ีดีกว่าการช่วยให้คน
หนุ่มสาวท่ีจะพัฒนาความสามารถของพวกเขาคือ โปรแกรมทักษะท่ีประสบความส าเร็จเช่ือมโยง
คนหนุ่มสาวท่ีมโีอกาสท่ีจะได้รับประสบการณ์และการจ้างงาน" (Ki-Moon, 2016) "ไกลเกินไปมัก
มีศักยภาพท่ีน่าท่ึงในประชากรเดก็และเยาวชนของโลกจะสูญเสียจากความยากจนการเลือกปฏิบัติ
หรือการขาดทักษะและ ข้อมูลการพัฒนาทักษะการเป็นวิธีการหลักของการท าให้คนหนุ่มสาวท่ีจะ
ท าให้ราบร่ืนในการท างานและการศึกษาและการฝึกอบรมสามารถสร้างความแตกต่างให้กับ
เยาวชนระหว่างความยากจนและการจ้างงาน" (Lykketoft, 2016) "การส ารวจมีการแสดงระดับต า่
ของความส าเร็จในความรู้พืน้ฐานการคิดค านวณและทักษะดิจิตอลในหมู่ รุ่นน้อง ถ้าเราอยากจะเปิด 
2030 วาระท่ีเป็นจริงการท างานของเรามีการเร่ิมต้นจากเยาวชนของโลก  และสร้างความมั่นใจพวก
เขามปีระสบการณ์ราบร่ืนเข้าสู่ตลาดงานท่ีจะเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จและ
ความส าเร็จของพวกเขา" (Alhendawi, 2016) "เราจ าเป็นต้องโฟกัสใหม่ในทักษะ - เราต้องคิดใหม่
เกี่ยวกับการศึกษา - เราต้องเปลี่ยนระบบการฝึกอบรม โดยมีการศึกษาทางด้านเทคนิคและทักษะซ่ึง
การฝึกอบรมท่ีเป็นหัวใจของ 2030 วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเนสโกในขณะนีคื้อการมองไป
ข้างหน้าและการเปิดกลยุทธ์ใหม่ส าหรับเทคนิคและทักษะ โดยการฝึกอบรมท่ีจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลในการการฝึกอบรมพวกเขาท่ีจะจัดให้เยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมทัีกษะส าหรับการ
จ้างงานท่ีมคุีณค่า, ผู้ประกอบการและเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Sequeira, 2016) "เรารู้ว่าการศึกษาและการ
ฝึกอบรมเป็นปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญในการเพ่ิมการเข้าถึงของเยาวชนในการท างานท่ีดี  โรงเรียน
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และธุรกิจการท างานร่วมกันสามารถให้การพัฒนาทักษะและการท างานการเรียนรู้ส าหรับอนาคต
ของการท างาน ในเร่ืองนีเ้รามีความยินดีท่ีจะประกาศว่ามูลนิธิจีอีจะสนับสนุนทางด้านเทคนิค โดย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เปิดตัวท่ีไม่ซ ้ากันท่ัวโลกให้เยาวชนฝึกงานโครงการในวันนี ้
ส าหรับ 16-18 ปี ซ่ึงจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เป็นประดิษฐ์เพ่ือโลกท่ีดีกว่าเดิม" 
(Houngbo, 2016) "ผูน้ าโลกควรจะสนบัสนุนเยาวชนในการให้การฝึกอบรมทกัษะส าหรับคนหนุ่ม
สาวท่ีพวกเขาได้รับการพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดงาน โลกวนัน้ีเป็นบา้นท่ีใหญ่ท่ีสุด ไม่มีพรมแดน
เยาวชนในประวติัศาสตร์ท่ีมีอาศยัอยูใ่นประเทศก าลงัพฒันา ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะ และมีการ
ประมาณการช้ีให้เห็นวา่ตลาดแรงงานจะตอ้งเพิ่มข้ึน ส าหรับการท างานใหม่ในปี 2026 เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงประชากรโลก ทกัษะและการจา้งงานส าหรับคุณลกัษณะเด่นชดัในเด็กและเยาวชน 
เพื่อการพัฒนาอย่างย ั่งยืนและเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างชัดเจนในหลาย และเป้าหมายของพวก
เขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน เรียกร้องให้มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมากในจ านวนของ
เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีมีทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งทางดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษาทกัษะเพื่อส่งเสริม
การจา้งงานและผูป้ระกอบการ" (UNESCO, 2016) 

จากค ากล่าวทั้งบรรดาผูน้ าประเทศและผูเ้ก่ียวขอ้งทางการจดัการศึกษาขา้งตน้ สะทอ้นให้
เห็นถึงการให้ความส าคญัของทกัษะของนักเรียน ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตและพร้อมรับกบัการ
เปล่ียนแปลงของโลก สอดคล้องกบั พระราชบญัญติัการศึกษาพุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีการจัดการศึกษา ทั้ งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษากับผู ้เรียน
ประกอบดว้ยความรู้และทกัษะต่อไปน้ี 1) ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) 
ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 3) ความรู้และ
ทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  4) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การ
จดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง ท าให้ต้องมีการปรับตัวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และเตรียมพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ใน
สภาพแวดลอ้มทางสังคมทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  ตามกระแสกบัการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวตัน์ (The Globalization) และยุคแห่ง
ความรู้ ท่ีไดเ้กิดววิฒันาการความกา้วหนา้ในทุกๆมิติเป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อการ
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ท างานและวถีิการด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและทา้ทายในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ (Content Knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
(Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทนั  (Literacy) ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความส าคญัของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทกัษะและความรู้มีความจ าเป็นต่อ
การเป็นพลเมืองของสังคม การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  และความสามารถในการท างาน ใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้นมีความตอ้งการทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนมากมายและมากกวา่ศตวรรษท่ี 20 เดิมทกัษะ 4C 
นั้นประกอบด้วย 1) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
thinking) 3) การส่ือสาร (Communication) 4) การท างานเป็นทีม (Collaboration) ทกัษะเหล่าน้ีไดมี้
การเปล่ียนแปลงไปมากกว่าเก่า เพราะความเจริญทางเทคโนโลยี มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว 
กลายเป็นโลกยุคดิจิตอล ท าให้มีความตอ้งการทกัษะท่ีสูงข้ึน หรือมากยิ่งข้ึน และยงัตอ้งมีทกัษะ
ใหม่ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษใหม่ เพราะโลกในศตวรรษท่ี 21 แคบลง การติดต่อส่ือสารง่ายข้ึน ดงันั้นก็
ตอ้งมีใชท้กัษะดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ความหลากหลายของชนชาติ ความหลากหลายของ
วฒันธรรม ท าใหต้อ้งมีทกัษะการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม  ในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆส าหรับนกัเรียน
คือ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technologies ” ICT) ซ่ึงมีผลท าให้กระทบต่อการด ารงชีวิต การท างาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และ วฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ 
เศรษฐกิจมีการพึ่งพาอาศยัในระดบัโลกท่ี เพิ่มมากข้ึน และกระบวนการเรียนรู้เปล่ียนไป  

ส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีจะตอ้งมีความยืดหยุน่ การสร้างสรรค ์มี
ความซบัซ้อน และทา้ทายส าหรับผูจ้ดัการศึกษา เพื่อตามให้ทนักบัโลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว โดยท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหา การแสวงหาโอกาสและส่ิงใหม่ๆ สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะมีกระบวนการเรียนรู้แบบการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning: PBL) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนมีการคน้ควา้และการใชค้วามรู้ในชีวิต
จริงโดยมีตวัผลงานและการแสดงออกถึงศกัยภาพจากการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูก
ขบัเคล่ือนโดยมีค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กบั
ทกัษะการคิดขั้นสูงเขา้สู่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงภาพลกัษณ์ของโรงเรียนจะกลายเป็นศูนย์
รวมแหล่งการเรียนรู้ไม่อยูแ่ต่ในหอ้งเรียน จะเป็นแหล่งเช่ือมโยงระหวา่ง ครู นกัเรียน ผูช้  านาญ และ
ชุมชน  ครูเองจะกลายเป็นผูอ้  านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนรู้ หรือผูส้นบัสนุนนกัเรียน ไม่เป็นเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ คอยช่วยเหลือให้นกัเรียนมีทกัษะสารสนเทศ และสามารถน าความรู้ไปใช้อยา่งมี
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ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์  เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และมีวฒันธรรมการสืบค้น 
(Create a Culture of Inquiry) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 
Learning) จะเปล่ียนไป เนน้ทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (Higher Order Learning Skills) คือทกัษะ
การประเมินค่า (Evaluating Skills) ไดเ้ปล่ียนไปเป็นการสร้างสรรค์ (Creating) ในศตวรรษท่ี 19 
และศตวรรษท่ี 20 นกัเรียนเรียนเพื่อเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบนัและในศตวรรษท่ี 
21 ไดมี้การเปล่ียนไปส้ินเชิง การเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัในการด ารงชีวิตในโลกท่ีแทจ้ริง 
ตอ้งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยการมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์สร้างแรงกระตุน้และจูงใจให้นักเรียนมีทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์และแสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

สังคมปัจจุบนัด าเนินการสร้างคนท างานท่ีสร้างนวตักรรมและความ สร้างสรรค ์ถือวา่เป็น
ความทา้ทายท่ีส าคญัของระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในประเทศไทยท่ีไม่คุน้เคยกบั การ
เรียนรู้ทกัษะการคิดขั้นสูงให้กบันักเรียน การเรียนรู้ระหว่างเน้ือหากบัทกัษะ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ภายใตส้ภาวะท่ีเปล่ียนแปลง หรือสถานการณ์แปลกใหม่ ทั้งน้ีรวมถึงการเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือการท าโครงงานเป็นกลุ่มย่อม เป็นหลักการท่ีส าคัญท่ีท าให้นักเรียนมีทักษะ
สร้างสรรคท่ี์พร้อมท่ีจะท างานและด ารงชีวิตภายใตแ้วดลอ้มสังคมในศตวรรษท่ี 21 สังคมโลกทุก
วนัน้ีมีความตอ้งการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน ความเจริญดา้นเทคโนโลยีขนส่ง ท าให้เพิ่ม
ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยของผูค้น และความเจริญเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีท าให้การติด
ส่ือสารง่ายข้ึนและสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลง่ายข้ึนกว่าเดิม ดงันั้น การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น การส่ือสาร และการแกไ้ขความขดัแยง้ของผูค้นท่ีแตกต่าง หลากหลายทางวฒันธรรม
ดว้ยวธีิอนัสร้างสรรคจ์ะกลายเป็นทกัษะท่ีส าคญัยิง่  

สภาพในการเรียนรู้ท่ี เปล่ียนแปลงไปมาก ด้วยความเจริญทางไอซีที โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต นั้นมีความส าคญัอย่างมากกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารได้
สร้างการเรียนรู้ได้ทุกท่ี ไม่จ  ากัดอยู่ในห้องเรียน ท าให้การเรียนรู้สามารถผสมผสานกับ
ประสบการณ์ของสังคมภายนอกได้มากยิ่งข้ึน โดยนักเรียนตอ้งมีทกัษะในการจดัการกบัขอ้มูล  
และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กบัตน และสังคมการเรียนรู้ใหม่
จะตอ้งให้นักเรียนมีทกัษะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะให้นักเรียนได้ เรียนรู้การใช้ความรู้ 
สามารถตั้งค  าถาม และสามารถสืบคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความ
เจริญด้านเทคโนโลยีมีความจ าเป็นต่อการท างาน การใช้ชีวิต และการเรียนรู้ นั้นมีความทา้ทาย 
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นกัเรียนจ าเป็นตอ้งทกัษะและความรู้มากกว่าเดิม ในศตวรรษท่ี 20 สถานศึกษาหรือโรงเรียนท า
หนา้ท่ีสอนขอ้มูลท่ีผา่นการคดัเลือกมาแลว้ ท าให้นกัเรียนไม่ไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่มีการตั้ง
ค  าถาม ไม่มีการคน้หาหรือสืบคน้ และไม่มีการสร้างสรรคผ์ลงาน หรือการสร้างนวตักรรม ไม่มีการ
ฝึกทกัษะดา้นความคิด สุดทา้ยนกัเรียนไดแ้ค่การจดจ าขอ้มูล โดยไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอ้มูลหรือน าไปประยกุตใ์ช ้ความคิดวจิารณญาณไม่เกิดข้ึนกบันกัเรียน ซ่ึงการจดจ าหรือการเรียนรู้
แบบท่องจ า ไม่เพียงพอต่อการท างานและด ารงชีวติในโลกศตวรรษท่ี 21  

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีกรอบแนวคิดและ
หลกัการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยก์ลาง
ของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม และการพฒันายึดหลกัสมดุล ย ัง่ยืน ส่วนวิสัยทศัน์ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 12 ยึดวิสัยทศัน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ‚ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน‛ 
โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ‚คนไทยมีลกัษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินยั มีทศันคติ
และพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตวัไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเป็นไทย และได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อ
ปรับเปล่ียนใหค้นในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม และเตรียมคนให้มีทกัษะการ
ด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 สอดรับกบักระทรวงศึกษาธิการไดเ้ช่ือมโยงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กบัภารกิจดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวติัดิจิตอล (Digital Revolution) 
การเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ท าให้หุ่นยนต์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆเขา้มาแทนท่ีก าลงัคนท่ีไร้ฝีมือและทกัษะต ่าท าให้ทิศทางการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนของประเทศทัว่โลกได้ตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทกัษะ สมรรถนะ และความสามารถ
เฉพาะทางในศตวรรษท่ี 21 และสอดรับกบัยุค 4.0 รัฐบาลไทยจึงก าหนดนโยบายการปรับเปล่ียน
ประเทศไปสู่ไทยแลนด ์4.0 ส่งผลดา้นการจดัการศึกษาตอ้งผลิตและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดว้ยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) ท่ี มีความเช่ือมโยงกันในโลกของ ความเป็นจริง (STEM 
EDUCATION) และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 3RS + 8CS ไดแ้ก่ Reading : 
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อ่านออก Writing : เขียนได ้Arithmetic : คิดเลขเป็น Critical Thinking and Solving : ทกัษะดา้นการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา Creativity and Innovation : ทกัษะดา้นการคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรม Collaboration Teamwork and Leadership : ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผูน้ า Cross Cultural Understanding : ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่าง
กระบวนทศัน์ Communication Information and Media Literacy : ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ 
และรู้เท่าทนัส่ือ Computing and Media Literacy : ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร Career and Learning Self-reliance : ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ และ 
Compassion : ความมีเมตตากรุณา วินยั คุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองต่อทิศทางการพฒันา
ประเทศ และแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 ” 2564) กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ี
หลกัในการจดัการศึกษาจะตอ้งพฒันาก าลงัคนใหมี้ขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนับน
เวทีโลกจึงไดมี้ แผนการผลิตและพฒันาก าลงัคน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ให้ความส าคญัใน
การพฒันาคนอยา่งย ัง่ยืน และจากแนวโนม้การปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศไดใ้ห้ความส าคญั
อยา่งมากกบั ‚ทกัษะ‛ (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบติัมากยิ่งกวา่เน้ือหา ตามต ารา (Content) 
ซ่ึงองค์การยูเนสโกไดแ้นะน าว่า ผูเ้รียนควรมีทกัษะท่ีครอบคลุม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทกัษะพื้นฐาน คือ 
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทกัษะเพื่อท างาน คือ ทกัษะ
พื้นฐานในการท างานของทุกอาชีพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ การคิดวเิคราะห์การคิดสร้างสรรค ์
การท างานเป็นทีม และการส่ือสาร และทกัษะเฉพาะอาชีพ คือ ทกัษะเบ้ืองตน้ของอาชีพท่ีสนใจ 

ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของชาติ (พ.ศ.2560) ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดับทุก
ประเภท โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมประชากรวยัเรียนใหมี้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงหมายความวา่ เรียนรู้เพื่อให้ไดว้ิชา แกนและแนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตอ้งให้ได้
ทั้งสาระวิชา และไดท้กัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลย ีและทกัษะชีวติและอาชีพ เพื่อความส าเร็จทั้งดา้น การท างานและการด าเนินชีวติ 

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือทกัษะท่ีถูกพิจารณาว่ามีความส าคญัในการด ารงชีวิตและ
ท างานในระบบ สังคมและเศรษฐกิจของศตวรรษท่ี 21 ตามเง่ือนไขและความทา้ทายท่ีไดก้ล่าวถึง
ก่อนหนา้ ทกัษะเหล่าน้ีมี ความส าคญัยิ่งในศตวรรษใหม่ดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ทกัษะเหล่าน้ี
ไม่เคยได้รับความส าคญัอย่างจริงจัง ในหลักสูตรและการสอนในวงกวา้ง 2) ทักษะเหล่าน้ีมี
ความส าคญักับนักเรียนทุกคนในศตวรรษท่ี 21 และควร ถือเป็นวาระส าคญัของการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน และ 3) ทกัษะบางขอ้ถือเป็นทกัษะใหม่ตามบริบทของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การผนวกรวมเขา้ไปในระบบการศึกษา 

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning) เป็นวลีค ากล่าว (Phrase) ท่ีกลายมา
เป็นส่วนส าคญัต่อการวิเคราะห์และอภิปรายกันอย่างกวา้งขวางของสังคมรอบด้าน ซ่ึงได้ถูก
ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การท างานเพื่อการจดัการศึกษาเรียนรู้ในยุคใหม่น้ีให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการจดัการเรียนรู้และในขณะเดียวกนันั้น ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ก็
กลายเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความส าคญัท่ีนกัการศึกษาหลากหลายฝ่ายต่างร่วมกนัวิจยัเพื่อสร้างเป็น
รูปแบบและน าเสนอแนวปฏิบติัต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนเช่นกนั (Mishra and Kereluik, 2011) ดงันั้นการสร้างทกัษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
จึงเป็นลักษณะของการศึกษาวิจยัในเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ 
ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะให้เกิดกบัผูเ้รียน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการ
ด ารงชีพในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

ในการพฒันาประเทศให้มีความทดัเทียมนานาอารยประเทศ และความสามารถในการ
แข่งขนัของไทยในเวทีโลก หากตอ้งการให้ประเทศไทยกา้วไปสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดด จึง
จ าเป็นตอ้งยกระดบัประเทศจากผูซ้ื้อเทคโนโลยี มาเป็นผูส้ร้างนวตักรรม คุณภาพคนเป็นทรัพยากร
ท่ีส าคญัอนัดบัแรก จะตอ้งมีทกัษะในการท างานตรงตามความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน ดงันั้น
จะตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาคนในประเทศใช้คนเป็นศูนยก์ลางและเป็นเป้าหมายของการ
พฒันาประเทศสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ซ่ึงได้ก าหนด
วิสัยทศัน์ท่ีเนน้คนและความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัของคนในสังคมเป็นส าคญั เน่ืองจาก ‚คน‛ เป็น
ทั้ง ‚ผูข้บัเคล่ือนการพฒันา‛ และ‚ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการพฒันา‛ ดงันั้น การพฒันา ‚คน‛ ให้มี
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม สามารถสร้างภูมิคุม้กนั และรองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเท่าทนั จึง
เป็นส่ิงท่ีควรให้ความส าคญั ในขณะเดียวกนั‚คน‛ ในทุกช่วงวยัควรไดรั้บการเสริมสร้างความรู้ 
ทกัษะ และศกัยภาพในทุกดา้นอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นรากฐานส าคญัทางสังคมท่ีมีบทบาทต่อการ
พฒันาประเทศในอนาคตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงศตวรรษท่ี 21 คือยุคความรู้และขอ้มูลข่าวสารมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลานักเรียนต้องมีทั้ งความรู้ในเน้ือหาและทักษะท่ีจะประยุกต์ใช้และ
ปรับเปล่ียนความรู้เหล่านั้นให้เขา้กบัเป้าหมายท่ียงัประโยชน์และสร้างสรรคร์วมถึงเพื่อการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตามเน้ือหาและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปคนท่ีมีความรู้และทกัษะในการรับมือกบั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆไดเ้ท่านั้นท่ีจะ
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ประสบความส าเร็จ (Kay, 2010) สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 ไดก้ าหนดจุดหมายไวว้า่เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้อนัเป็นสากลและมี
ความสามารถในการส่ือสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทกัษะชีวิตรวมถึงยงั
ก าหนดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนไวว้า่หลกัสูตรจะตอ้งมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
ส่ือสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแกปั้ญหาความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดงันั้นเม่ือจบการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาแลว้นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานในสาระวิชาหลกั
และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการกา้วสู่การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนการ
ท างานและการด ารงชีวติท่ีประสบความส าเร็จในอนาคต 

ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นท่ีสนใจขององคก์รต่างๆ สถาบนัการศึกษา และนกัวิจยัใน
หลายประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจหรือเอกชน โดยมีการรวมตวั และเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น ใน
การก าหนดมาตรฐานหรือตวับ่งช้ีของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ไดน้กัเรียนท่ีจบ
การศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ทกัษะตามตอ้งการ หรือทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงจากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่าในปัจจุบนัยงัไม่มีตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนเก่ียวกบัทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตบ้ริบทของสังคมไทยผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
พฒันาตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้ึนเพื่อให้
ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเ้ป็นตวัก าหนด
ทิศทาง หรือนโยบายในการจดัการศึกษา และใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัหรือการประเมินคุณภาพส าหรับ
พฒันานักเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดเ้ต็มตามศกัยภาพของตนเอง โดยมีความพร้อมและความสามารถในการด ารงชีวิตอยูใ่น
สังคมยุคศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนประสบ
ความส าเร็จต่อไป 

ดงันั้น หากพบว่าโมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดก็สามารถ น าโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ การวางแผน การท า
หลักสูตร หรือสร้างเกณฑ์ประเมินทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการพฒันาทกัษะของนกัเรียนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการให้
นกัเรียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทกัษะของนกัเรียนท่ีจะส่งผลต่อ
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ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีสถานศึกษาท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะของนักเรียน สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นผลจาการวิจยัไปใชเ้ป็นประโยชน์ใน
ดา้นการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ และใช้ประโยชน์ในดา้นการ
ประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใดได ้ตามทศันะ
ของนงลกัษณ์ วรัิชชยั (2545) ท่ีวา่โมเดลท่ีไดรั้บทดสอบแลว้จะมีคุณสมบติัความสามารถในการยอ่
ขอ้มูล (Data Reduction) อยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล 
เป็นการจดัการขอ้มูลอยา่งสรุป ท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานขององคก์ารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

1.2 ค าถามการวจิัย 
1.2.1 ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึน

มีความเหมาะสมตามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ 
1.2.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษห์รือไม่ 

1.2.3 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
และตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดหรือไม่ 

1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
1.2 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีของ

นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

1.3 เพื่อตรวจสอบค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 
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1.4 สมมติฐานการวจิัย 
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างท่ีใช้ในการวิจยัน้ีสร้างและพฒันาข้ึนโดยใช้นิยามเชิง

ประจกัษ ์(empirical definition) ท่ีนกัวจิยัก าหนดตวัแปรยอ่ยและวธีิการรวมตวัแปรยอ่ยโดยมีทฤษฎี
และงานวิจยัเป็นพื้นฐาน ก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็น
วธีิท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมาก (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2545) เพราะเป็นการวิจยัท่ียึดถือแนวคิดทฤษฎีประจกัษ์
นิยม (empiricism) เป็นวธีิวทิยาศาสตร์ (scientific approach) จึงมีความน่าเช่ือถือกวา่วิธีใชนิ้ยามเชิง
ปฏิบติั (pragmatic definition) และวธีิใชนิ้ยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2558) ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่งเพื่อการ
สังเคราะห์ ทั้งในระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี ดงัผล
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมได้ตระหนกัถึงหลกั Max-Min-Con (Kerlinger & Lee, 
2000) ในระเบียบวิธีวิจยั ทั้งกรณีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างและ
พฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการใชส้ถิติท่ีเหมาะสม 

นอกจากนั้น จากผลการศึกษาผลงานวิจยัท่ีมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อทดสอบโมเดลใน
เน้ือหาคล้ายคลึงกนั พบว่า ผลงานวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั เช่น ผลงานวิจยัเร่ืองการ
พฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของวิภาวี ศิริลกัษณ์ (2557) และเร่ือง การพฒันา
ตวับ่งช้ีทกัษะในการด าเนินชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สุกิจ โพธ์ิศิริกุล (2555)  ดงันั้นจากวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงักล่าวขา้งตน้  
ผูว้จิยัจึงก าหนดสมมุติฐานการวจิยัดงัน้ี 

1.4.1 ตวับ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจยัมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง

ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือ

สูงกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % 

1.4.2 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์โดยค่าไค - สแควร์ไม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 

และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 
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1.4.3 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกั มีค่าเท่ากบัหรือสูง

กว่า 0.70  และค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ี มีค่า

เท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.30 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 
1.5.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 282,693 คน และกลุ่มตวัอยา่ง 1,060 คน 

1.5.2 องค์ประกอบหลกัของทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีเป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual 
framework) ในคร้ังน้ี มีดงัน้ี  

1.  องคป์ระกอบหลกัทกัษะชีวติและอาชีพ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
1.1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั  
1.2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้  
1.3 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม  
1.4 การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้
1.5 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 

2. องค์ประกอบหลักทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ประกอบด้ว ย
องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

2.1 ทกัษะดา้นสารสนเทศ  
2.2 ทกัษะดา้นส่ือ  
2.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการส่ือสาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
3.1 การส่ือสารความคิด  
3.2 การฟัง 
3.3 การใชส่ื้อสาร 
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4.  องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

4.1 คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
4.2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น  
4.3 การด าเนินการดา้นนวตักรรม 

5. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการเรียนรู้ 
5.1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  
5.2 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 
5.3 การส่ือสารและความร่วมมือ  

6. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการร่วมมือ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
6.1 การท างานร่วมกนั 
6.2 ความรับผดิชอบร่วมกนั  
6.3 ความยดืหยุน่ 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1.6.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 

ระดบั คือ ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา 
1.6.2 สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาหมายถึง  สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัประถมศึกษา

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.6.3 ครูประถมศึกษา หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนระดบัประถมศึกษา ในโรงเรียน

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 
1.6.4 การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีใชบ้่ง

บอกถึงทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการรวมองคป์ระกอบ
ทกัษะชีวติและอาชีพ ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการสร้างสรรค์
และนวตักรรม  ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการร่วมมือ 

1.6.5 ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของนกัเรียนในองคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 1) ทกัษะชีวิตและอาชีพ 2) ทกัษะสารสนเทศ 
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ส่ือ และเทคโนโลยี 3) ทกัษะการส่ือสาร 4) ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 5) ทกัษะการ
เรียนรู้ 6) ทกัษะการร่วมมือ  

1. ทกัษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนท่ีสังเกตได้
จากองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี1) ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 2) การริเร่ิมและการ
ก ากบัดูแลตนเองได ้ 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 4) การมีผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ โดยมีนิยามศพัท์เฉพาะของแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

1.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของนกัเรียนถึงการปรับตวั ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ด าเนินการ
จดัการ  ความเขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง   

1.2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นกัเรียนถึงการมีการจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ เป็น
ผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1.3 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม หมายถึง  พฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียนถึงการมีการพูดและฟังอย่างมีกาลเทศะ  ปฏิบติัตนโดยมีสัมมาคารวะ ให้
ความเคารพกบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม มีการตอบสนองอย่างเปิดเผยต่อเพื่อความ
คิดเห็นท่ีต่างกนั มีความคิดใหม่และนวตักรรมจากความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม 

1.4 การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของนกัเรียนถึงการมีการผลิตผลงาน มีการตั้งเป้าและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย มีการจดัล าดบั
ความส าคญั การวางแผนและการบริหารงาน มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

1.5 ภาวะผู ้น าและความรับผิดชอบ หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียนถึงความเป็นผูน้ า การปฏิสัมพนัธ์และการแก้ปัญหา สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นได้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น  

2. ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นกัเรียนท่ีสังเกตไดจ้ากองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นสารสนเทศ 2) ทกัษะดา้นส่ือ 3) ทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

2.1 ทกัษะดา้นสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ
มีการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณและมีความรอบรู้จริง 
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ใช้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและสร้างสรรค์ มีการจดัการการกระจายของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง มี
การเขา้ถึงและใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

2.2 ทกัษะดา้นส่ือ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือถูกสร้างข้ึนและวตัถุประสงค ์มีการวิเคราะห์ส่ือ มีการเขา้ถึงและใช้
ส่ืออยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย ใชส่ื้อเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.3 ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของนกัเรียนถึงการมีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การจดัการ ประเมินผล 
และการส่ือสารข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

3. ทักษะการส่ือสาร พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 1) ส่ือสารความคิด  2)  การฟัง 3) การใชก้ารส่ือสาร โดยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะ
ของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

3.1 การส่ือสารความคิด หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการมี
การส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลาย มีการใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 การฟังหมายถึง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการมีการ
ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจความหมาย มีความตั้งใจฟัง 

3.3 การใช้การส่ือสาร หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการใช้
การส่ือสารมีประสิทธิภาพ ใชป้ระโยชน์จากส่ือ มีการติดต่อส่ือสาร 

4. ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นกัเรียนท่ีสังเกตไดจ้ากองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 1) คิดอยา่งสร้างสรรค ์2) การท างานอยา่งสร้างสรรค์
ร่วมกบัผูอ่ื้น 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม โดยนิยามศพัทเ์ฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

4.1 คิดอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการใช้
เทคนิคในการสร้างความคิด มีความคิดใหม่ มีวเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง 

4.2 การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผูอ่ื้น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียนถึงการมีการพฒันา ด าเนินการ และมีการส่ือสารความคิดใหม่ เปิดใจรับส่ิงใหม่ มี
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างาน มีความเขา้ใจค าวา่ความลม้เหลว  

4.3 การด าเนินการดา้นนวตักรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียน
ถึงการมีการสนบัสนุน มีการด าเนินการ มีการน าไปใช ้
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5. ทกัษะการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนท่ีสังเกตไดจ้าก
องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 1) ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหา 3) การส่ือสารและความร่วมมือ โดยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

5.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียนถึงการมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ่ื้น มีการ
ด าเนินการดา้นนวตักรรม 

5.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของนกัเรียนถึงการมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีการมีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ มีการคิด
อยา่งเป็นระบบ มีการตดัสินใจ มีการแกปั้ญหา 

5.3 การส่ือสารและความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียน
ถึงการเรียบเรียงความคิดและมุมมอง  การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากส่ือและเทคโนโลยี มีการติดต่อส่ือสาร มีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบร่วมกนั   

6. ทกัษะการร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนท่ีสังเกตไดจ้าก
องค์ประกอบย่อยดงัน้ี 1) การท างานร่วมกนั 2) ความรับผิดชอบร่วมกนั 3) ความยืดหยุ่น โดยมี
นิยามศพัทเ์ฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ีมีดงัน้ี 

6.1 การท างานร่วมกนั หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการมี
การท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใหค้วามเคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน 

6.2 ความรับผิดชอบร่วมกนั หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึง
การมีความรับผดิชอบร่วมกนั มีการช่วยเหลือกนั เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน 

6.3 ความยืดหยุน่ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการมีความ
ยดืหยุน่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม มีความเตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในเชิงวชิาการ 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากผลการทดสอบพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จะมี
ประโยชน์ในเชิงวชิาการ ดงัน้ี 
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1. ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบับริบทสังคมไทยท่ี
สามารถน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อการวจิยัต่อเน่ืองหรือพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 

2. สามารถน าไปใช้เพื่อการวิจยัประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวจิยัและพฒันา หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ 

3. ช่วยให้เกิดคุณสมบติัมีความสามารถในการย่อขอ้มูล (data reduction) อยู่ใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลอยา่งสรุป ท า
ใหอ้งคก์ารสามารถน าไปใชติ้ดตาม ทบทวน และตดัสินใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารได ้และมี
คุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นองคก์ารระดบัประเทศ หรือในหน่วยงาน 

1.7.2 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในการประยกุตใ์ช ้
1. ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้ไดโ้มเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ี

ทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีได้รับการยืนยนัด้วย
กระบวนการวจิยั ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑป์ระเมินทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดจุดเด่นจุดดอ้ยในการพฒันาไดอ้ยา่ง
ถูกทิศทาง อนัจะช่วยลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของนกัเรียนได ้

2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พฒันาทกัษะของนกัเรียน สามารถน าโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นผลจากการวิจยัไปใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการติดตามภารกิจ (monitoring) 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือในการประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในบทท่ี 2 น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นโมเดลการวจิยัหรือโมเดลสมมติฐานเพื่อการทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1 โดยมีหวัขอ้ต่างๆ ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีตามล าดบั คือ  

2.1 องคป์ระกอบหลกัทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
2.2 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบหลกัของทกัษะ

ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั: โมเดลสมมติฐานทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 (Student Skills in the 21st 
Century)  

การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการเนน้พฒันาทกัษะและเจตคติ ทกัษะการคิด 
ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะองคก์าร เจตคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจ
ตนเอง และความตระหนกัในสภาพแวดล้อม  และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค ์(the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะ
ท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการจดัการเรียนรู้เพื่อ
อนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ย
ภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข (St George’s College, 2013) มีผู ้
กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของทกัษะของนกัเรียนส าหรับศตวรรษท่ี 21 น้ีหลายท่านดว้ยกนั ดงัน้ี 

2.1.1 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ตามทศันะของ Engauge   
ในเวบ็ไซตข์อง Engauge (2003) ไดน้ าเสนอ 21st Century Skills For 21st  Century 

Learners โดยใหค้วามเห็นวา่ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนส าหรับนกัเรียน
ท่ีเข้าท างานเม่ือจบการศึกษา ควรมีการสนับสนุน และพฒันาทกัษะแบบดั้งเดิม ให้ปรับใช้กับ
เทคโนโลยีใหม่และสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ ดงันั้นระบบการศึกษา หรือสถานศึกษาจะ
สนบัสนุนการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยประกอบด้วย 5 ส่วนหลกัดงัต่อไปน้ี ส่วน
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แรก "การรู้หนงัสือยคุดิจิตอล" กล่าวถึงพื้นฐานความรู้เท่าทนัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความ
รู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศ ความรู้ทางวฒันธรรม และความตระหนกัของโลก ส่วนท่ีสอง "ความคิด
สร้างสรรค์" มุ่งเนน้ไปท่ีการปรับตวั มีความสามารถในการจดัการความซับซ้อน อยากรู้อยากเห็น
ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเส่ียง  การคิดขั้นสูง และการใหเ้หตุผลเสียง ส่วนท่ีสาม "การส่ือสารท่ี
มีประสิทธิผล" การท างานร่วมกนัและทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบส่วน
บุคคลและสังคม และการส่ือสารแบบโตต้อบ ส่วนท่ีส่ี "การมีผลิตภาพท่ีสูง" กล่าวถึงความสามารถ
ในการจดัล าดบัความส าคญัการวางแผนและการบริหารจดัการเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ การใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีโลกแห่งความจริง และมีความเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
ขอ้ท่ีห้า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ระบุผลกระทบทางสังคมท่ีเป็นไปไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสรุป องค์ประกอบทกัษะของนกัเรียนศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะน้ีประกอบดว้ย 1) 
ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล (digital-age literacy) 2) การคิดสร้างสรรค ์(inventive thinking) 3) การ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล (effective communication) 4) การมีผลิตภาพท่ีสูง (high productivity) 

2.1.2 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ International 
Society for Technology in Education Students 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้

กล่าววา่ ในยคุดิจิตอล การเรียนรู้ ISTE ไดก้ าหนดมาตรฐานส าหรับนกัศึกษา เป็นมาตรฐานส าหรับ
การประเมินทักษะ และความรู้ท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตอยู่มี
ประสิทธิภาพในโลกท่ีพฒันาตลอดเวลา และโลกยุคดิจิตอล  เพียงแค่ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีจะไม่เพียงพอ นักเรียนในวนัน้ีจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
วิเคราะห์การเรียนรู้ และส ารวจ ทกัษะยุคดิจิตอลมีความส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนในการท างาน การด ารงชีวิต และน าไปสู่โครงสร้างทางสังคม และพลเมืองของชุมชน
ดังนั้ นทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีดังน้ี 1) สร้างสรรค์และนวตักรรม(creativity and 
innovation) 2) การส่ือสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) 3) ความคล่องใน
การวจิยัและสารสนเทศ (research and information fluency) 4) การคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจ (critical thinking, problem solving and decision making) 5) ความเป็นพลเมือง
ดิจิตอล(digital citizenship) 6) มีแนวคิดและมีการปฏิบติัเทคโนโลยี (technology operations and 
concepts) 
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2.1.3 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ตามทศันะของ Apple 
ในเวบ็ไซตข์อง Apple (2008)ไดก้ล่าวถึง Apple Classrooms of Tomorrow„Today 

Learning in the 21st Century ไดท้  าความเขา้ใจเร่ืองทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และได้ก าหนด
มาตรฐานกับนักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูป้กครอง ว่านักเรียนจะประสบความส าเร็จ 
นกัเรียนมีความกา้วหนา้ไปสู่ความส าเร็จ  แมว้า่ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
ท่ีพวกเขาศึกษาเป็น ส่ิงส าคญัท่ีจะเขา้ใจวา่ ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การท่องจ า ตอ้งเขา้ใจขอ้เท็จจริง และ
ไดรั้บทกัษะพื้นฐาน ทกัษะท่ีมีประโยชน์ ทกัษะในขณะท่ีพวกเขาจะแกปั้ญหา ดงันั้นในการวิจยัทาง
การศึกษาไดช้ี้ให้เห็นว่าทกัษะเหล่าน้ีมีความจ าเป็น โดยมีทกัษะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม (learning and innovation skills) 2) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี
(information, media and technology skills) 3) ทกัษะอาชีพและชีวติ (life and career skills) 

2.1.4 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Trilling and 
Fadel 
Trilling and Fadel (2009) ไดเ้ขียนถึงในหนงัสือทกัษะในศตวรรษท่ี 21 บอกสาเหตุ

และวิธีภูมิทศัน์ทัว่โลกส าหรับการเรียนรู้การปรับตวัเองและส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงน้ีทัว่โลกมกัจะ
เรียกว่า "ทกัษะศตวรรษท่ี 21"  โดยน าไปใช้โรงเรียนของคุณหรือชุมชนของคุณ ตามกรอบการ
พฒันาโดยผูมี้ส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อ
ความอยูร่อดและเจริญเติบโตในโลกท่ีซบัซอ้นและเช่ือมต่อ ดงัน้ี 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
(learning and innovation skills) 2)ทกัษะความรู้ดิจิตอล (digital literacy skills ) 3) ทกัษะอาชีพและ
ชีวติ (career and life skills) 

2.1.5 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียน ในศตวรรษที ่21 ตามทศันะของ Rogers 
Rogers (2010) ไดแ้สดงทศันะ ‚Defining Student Outcomes‛ ผลงานของนกัเรียน 

และตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการท างานของนักเรียนว่านักเรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ นั้นก็คือการมีผลงานของนกัเรียน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีครบถว้นส าหรับงานทัว่ไป มีขอ้มูล
เก่ียวกบัจุดเน้นของการเรียนรู้ของนกัเรียน และมีความพร้อมทั้งทกัษะและความรู้ในวงกวา้งของ
การเรียนรู้ โดยท่ีคาดวา่มีตวับ่งช้ีวดัประสิทธิภาพของนกัเรียน ท่ีสามารถแสดงออกไดแ้ละสามารถ
วดัได ้และตอ้งตอบสนองความเป็นตวัช้ีวดัของความส าเร็จของผลงานของนกัเรียน ประกอบดว้ย
ทกัษะดงัต่อไปน้ี 1) การท างานเป็นทีม (teamwork) 2) การแกปั้ญหาทางเทคนิค (solving technical) 
3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 4) ทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (effective 
communication skills) 
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2.1.6 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ตามทัศนะของ Pacific Policy 
Research Center 
Pacific Policy Research Center (2010) ไดใ้ห้ความเห็น 21st Century Skills for 

Students and Teachers วา่ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการเรียนรู้ วชิาหลกัและชุดรูปแบบการศึกษารูปแบบ
ดั้ งเดิมมักจะมีความส าคัญในการเรียนรู้การระบุเน้ือหาส าหรับสาขาวิชา (เช่นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ภาษาศิลปะและการศึกษาสังคม) และจากนั้ นการประเมินความรู้เน้ือหาท่ีมี
แบบทดสอบและการทดสอบในตอนทา้ยของบทหรือโมดูลการเรียนรู้ ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการภายใน
กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการเรียนรู้โรงเรียนแบบดั้งเดิมเร่ืองและรูปแบบเน้ือหาท่ี
ร่วมสมยัในการรวมกนักบัรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษท่ี 21 วิชาหลกัและรูปแบบท่ีกรอบการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงวิชาแกนแบบดั้งเดิมวิชาในขณะท่ีเน้นความรู้พลเมือง รับรู้ทัว่โลก 
ความรู้ทางการเงินความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนด้านทกัษะของนักเรียน
ศตวรรษท่ี 21 มี 3 ดา้นหลกัคือ 1) ทกัษะการเรียนรู้เชิงวิพากษแ์ละนวตักรรม (critical learning and 
innovation skills) 2) ทกัษะอาชีพและชีวิต (life and career skills) 3) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี(information, media, and technology skills) 

2.1.7 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Malaysian 
Qualifications Agency  
Malaysian Qualifications Agency (2011) ได้ก าหนดกรอบคุณภาพนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ไวใ้น Malaysian Qualification Framework วา่ทกัษะของนกัเรียนส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) ความรู้เก่ียวกบัขอบเขตดา้นวินยั (knowledge of discipline areas) 2) 
ทกัษะการปฏิบติั (practical skills) 3) ทกัษะทางสังคมและความรับผิดชอบ (social skills and 
responsibilities) 4) ค่านิยม ทศันคติและความเป็นมืออาชีพ (value, attitudes and professionalism) 
5) ทกัษะการส่ือสาร ภาวะผูน้ า และการท างานเป็นทีม (communication, leadership and team skills) 
6) ทกัษะวิทยาศาสตร์กบัแกปั้ญหา (problem solving and scientific skills) 7) ทกัษะการจดัการ
สารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (information management and lifelong learning skills) 8) 
ทกัษะการบริหารจดัการ และประกอบการ (managerial and entrepreneurial skills) 

2.1.8 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Partnership 
for 21st Century Skills 
Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดก้ าหนดกรอบทกัษะของนกัเรียนใน

Framework for 21st Century Learning วา่ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นั้นนกัเรียนจ าเป็นตอ้งรู้และท า
อยา่งไร ผูน้ าหลายคนและองคก์รในทศวรรษท่ีผา่นมา ไดร้วบรวมความคิดทั้งความร่วมมือ ในการ
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ก าหนดทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนท่ีมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21ไดรั้บการท างานท่ีดีกวา่การ
เตรียมความพร้อมใหผู้จ้บการศึกษาวนัน้ี โลกซ่ึงการเรียนรู้เน้ือหาและทกัษะทางวิชาการเช่นการคิด
เชิงวิพากษ์การส่ือสารเทคโนโลยีความรู้และความร่วมมือท่ีจ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จ
ในวิทยาลยัชีวิต และอาชีพในศตวรรษท่ี 21 กรอบการท างานส าหรับศตวรรษท่ี 21 ผลท่ีนกัเรียน
และระบบสนับสนุนกรอบอธิบายถึงทักษะความรู้และความเช่ียวชาญนักเรียนต้องต้นแบบท่ี
ประสบความส าเร็จในการท างานและชีวิตการผสมผสานของเน้ือหาความรู้ทกัษะเฉพาะความ
เช่ียวชาญและความรู้เท่าทนั ซ่ึงกล่าวโดยสรุป องค์ประกอบทกัษะของนกัเรียนศตวรรษท่ี 21ตาม
ทศันะน้ีประกอบดว้ย 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) 2) ทกัษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 3) ทกัษะอาชีพและ
ชีวติ (life and career skills) 

2.1.9 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ตามทศันะของ Beers 
Beers (2011) ไดเ้ขียนในหนงัสือ Teaching 21st Century Skills An ASCD Action 

Tool ว่า ในศตวรรษท่ี 21 อะไรคือทกัษะท่ีนกัเรียนจะตอ้งมีศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดเร่ิมตน้ของยุค
ดิจิตอล เพราะความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลท่ีตามมาคือ การ
เขา้ถึงเทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีจะเขา้ถึงหรือทกัษะในการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การ
จดัการขอ้มูลดิจิตอล ให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไดป้ระโยชน์สูงสุด เช่นผลกระทบต่อเรา การ
ด ารงชีวิต การอยูอ่าศยั การท างานและการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ และเคร่ืองมือทีหลากหลายเพิ่มข้ึน
ทุกวนัและถ้านกัเรียนของเราไม่มีทกัษะในการใช้หรือตามไม่ทนัเทคโนโลยีใหม่ของวนัน้ีเราจะ
ลา้สมยัทนัที และการท างานจะไม่ไดผ้ล ไม่มีคุณภาพ ในรายงานการศึกษาจ านวนมากวา่ทศวรรษท่ี
ผ่านมาว่าพยายามท่ีจะสร้างทกัษะชีวิตและอาชีพและการเรียนรู้ทกัษะท่ีก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการประสบความส าเร็จในโลกศตวรรษท่ี 21 ในขณะท่ีมีความแตกต่างบางอยา่งในวิธีสร้าง
ทกัษะ มีการแบ่งประเภทหรือยงัมีหลายแนวความคิดจึงไดน้ าเสนอทกัษะพื้นฐานหรือทกัษะสามญั
ทีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ในหลายประเทศส่วนใหญ่ท่ีมีจดัการศึกษาให้นกัเรียน 
ทกัษะเหล่านั้นประกอบดว้ยดงัน้ี 1) สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity and innovation) 2) การ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) 3) การส่ือสาร 
(communication)  4 )  ก าร ร่วมมือ  (collaboration)  5 )  ก ารจัดการสารสนเทศ  ( information 
management) 6) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล (effective use of technology) 7) ทกัษะอาชีพ
และชีวติ (career and life skills) 8) ความตระหนกัทางวฒันธรรม (cultural awareness) 
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2.1.10 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ University 
of Phoenix Research Institute 
University of Phoenix Research Institute (2011) ไดแ้สดงในรายงาน Future Work 

Skills 2020 วา่ ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานท่ีส าคญั ใน10 ปีขา้งหนา้ โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีจะ
เป็นงานของอนาคต ส าหรับการศึกษามีหลายคนได้พยายามท่ีจะคาดการณ์ประเภทงานท่ี
เฉพาะเจาะจงและความตอ้งการแรงงานอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มุ่งเน้นไปท่ีงานใน
อนาคตวา่แรงงานหรือคนท างานจะตอ้งมีทกัษะอะไร ความช ่าชองและความสามารถตอ้งมากข้ึน
ตลอดเวลา เพื่อความส าเร็จของการท างาน ประกอบดว้ยทกัษะ ดงัน้ี 1) การสร้างความเขา้ใจเชิงลึก
(Sense Making) 2) ความฉลาดในการเขา้สังคม (Social Intelligence) 3) ความคิดท่ีแปลกใหม่และ
ความคิดเชิงประยกุต ์(Novel and Adaptive Thinking) 4) ความสามารถในการรับมือกบัวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย (Cross Cultural Competency) 5) ความคิดเชิงประมวลผล (Computational Thinking) 6)
ความเขา้ใจในส่ือยุคใหม่ (New Media Literacy) 7) ความสามารถหลากหลายด้าน (Trans 
disciplinary) 8) ความสามารถในการออกแบบงาน (Design Mindset) 9) ความสามารถในการ
บริหารจดัการการรับรู้ (Cognitive Load Management) 10) ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
(Virtual Collaboration) 

2.1.11 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Microsoft 
Partners in Learning 
Microsoft Partners in Learning (2012) ไดแ้สดงใน 21st Century Learning Design 

วา่ การศึกษาทัว่โลกในการท างานก าลงัมีการออกแบบหรือสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน
โดยการเตรียมผูเ้รียนส าหรับชีวิตและการท างานในศตวรรษท่ี 21 วตัถุประสงคข์องศตวรรษท่ี 21 
การออกแบบการเรียนรู้ คือ การช่วยให้นกัเรียนมีการศึกษาท่ีชดัเจน และเขา้ใจมากข้ึน โดยการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ทกัษะเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันา การประเมิน และผา่นการทดสอบในระดบัสากล
ส าหรับการเรียนการสอนและการเรียนรู้นวตักรรมโครงการวิจยั กิจกรรมการเรียนรู้เป็นงานท่ี
นกัเรียนท าในฐานะส่วนหน่ึงของการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนของพวกเขา มนัอาจจะเป็นการ
เรียนรู้ท่ีสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของนกัเรียนในช่วงการท ากิจกรรม โดยสามารถขยายโครงการท่ีจะ
เกิดข้ึนทั้งในและนอกโรงเรียน ดงันั้นดว้ยทกัษะเหล่าน้ีมีความส าคญัเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงแต่ละทกัษะแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะท่ีส าคญัส าหรับนกัเรียนในการพฒันาการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
1) การร่วมมือ (collaboration) 2) การสร้างความรู้ (knowledge construction) 3) การควบคุมตนเอง 
(self-regulation) 4) การแกปั้ญหาและนวตักรรม (problem-solving and innovation) 5) การใช ้ICT 
เพื่อการเรียนรู้ (use of ICT for learning) 6) ทกัษะการส่ือสาร (skilled communication) 
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2.1.12 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Education 
Bureau Hong Kong 

Education Bureau Hong Kong (2014) ไดก้  าหนดมาตรฐานทกัษะในหลกัสูตร (The 
Nine Generic Skills) วา่ทกัษะทัว่ไปเป็นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ นกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาผา่น
การเรียนรู้และการสอนในบริบทท่ีแตกต่างกนัของพื้นท่ีหรือทอ้งถ่ินนั้นๆ การเรียนรู้ท่ีส าคญัควร
สามารถแลกเปล่ียนความรู้หรือเรียนรู้ไดต้ามสถานการณ์ ทกัษะดงักล่าวประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะ
การร่วมมือ (Collaboration Skills) 2) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) 3) การสร้างสรรค ์
(Creativity) 4) ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) 5) ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Skills) 6) ทกัษะการคิดค านวณ (Numeracy Skills) 7) ทกัษะ
การแกปั้ญหา (Problem-solving Skills) 8) ทกัษะการจดัการตนเอง (Self-management Skills) 9) 
ทกัษะการเรียน (Study Skills)  

2.1.13 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Ministry of 
Education, Singapore 
Ministry of Education, Singapore (2014) ได้กล่าวถึงโลกาภิวตัน์กับการ

เปล่ียนแปลงประชากรและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคือบางส่วนของแรงผลกัดนัท่ีส าคญัใน
อนาคต นกัเรียนของเราจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทายเหล่าน้ีและควา้โอกาส
โดยใชค้วามรู้และทกัษะทัว่ไป ดงันั้นเพื่อช่วยให้นกัเรียนของเราเจริญเติบโตในโลกท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วกระทรวงศึกษาธิการมีการระบุความสามารถหรือทกัษะท่ีส าคญัมากข้ึนในศตวรรษท่ี 
21 ความสามารถหรือทกัษะเหล่าน้ีถูก าหนดอยู่ในกรอบต่อไปน้ี เพื่อการสนบัสนุนกบัการศึกษา
แบบองค์รวมของโรงเรียนเราให้ดีข้ึน และเตรียมความพร้อมนกัเรียนของเราต่อไปในอนาคต มนั
เป็นภาพท่ีโรงเรียนและผูป้กครองตอ้งช่วยสนับสนุนท่ีจะช่วยให้นักเรียนของเราพฒันาทกัษะ
เหล่าน้ีในศตวรรษท่ี 21 โดยมีดงัน้ี 1) ความตระหนกัในตนเอง (self-awareness) 2) ทกัษะในการ
จดัการตนเอง(self-management skills) 3) ความรับผิดชอบในการตดัสินใจ (responsibility in 
decision-making) 4) ความตระหนักทางสังคม (social awareness 5) การจดัการความสัมพนัธ์ 
(relationships management) 6) ความเป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ (confident persons) 7) เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(self-directed learner) 8) พลเมืองท่ีใส่ใจสังคม (concerned citizen) 9) ผูใ้ห้การสนับสนุนอย่าง
ต่ืนตวั (active contributor) 10) ตระหนักในความเป็นโลกและมีทกัษะขา้มวฒันธรรม (global 
awareness and cross-cultural skills) 11) การคิดเชิงวิพากษแ์ละสร้างสรรค ์(critical and inventive 
thinking) 12) ทกัษะการติดต่อส่ือสารการร่วมมือและสารสนเทศ (communication, collaboration 
and information skills) 
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2.1.14 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ The 
Learning Curve by Pearson 
The Learning Curve by Pearson (2014) ไดแ้สดงทศันะEducation and Skills for 

Life ส าหรับประเทศก าลงัพฒันาวา่ มีความตอ้งการทกัษะท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อพฒันาประเทศ และไปใช้
ในการท างานและการด ารงชีวติ ส าหรับในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนมี
ทกัษะพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 3R อ่านออก เขียนได ้ค านวณได ้ซ่ึงดงันั้นทกัษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ า (leadership) 2) การรู้ดิจิตอล (digital 
literacy) 3) การส่ือสาร(communication) 4) ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) 5) การ
เป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneurship) 6) ความเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) 7) การ
แกปั้ญหา (problem solving) 8) การท างานเป็นทีม (team-working) 

2.1.15 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Australian 
Curriculum 
Australian Curriculum (2015) ไดก้ล่าวน าในหลกัสูตรของประเทศออสเตรเลียว่า 

ความสามารถทั่วไปมีบทบาทส าคัญในหลักสูตรของออสเตรเลีย ในการเตรียมหนุ่มชาว
ออสเตรเลียท่ีอยูอ่าศยัและท างานประสบความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 ในหลกัสูตรของออสเตรเลีย
ความสามารถครอบคลุมความรู้ทักษะพฤติกรรมและการแสดงออก นักเรียนต้องพัฒนา
ความสามารถดา้นการใชค้วามรู้และทกัษะ หลกัสูตรออสเตรเลียประกอบดว้ยความสามารถดงัน้ี 
1) ความรู้ (Literacy) 2) การคิดค านวณ (Numeracy) 3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication Technology) 4) ความคิดสร้างสรรค ์และความคิดเชิงวิพากษ ์
(Critical and Creative Thinking) 5) ทกัษะทางสังคมและส่วนบุคคล (Personal and Social) 6) 
ความเข้าใจจริยธรรม (Ethical Understanding) 7) ความเข้าใจในวฒันธรรม (Intercultural 
Understanding) 

2.1.16 องค์ประกอบหลักทักษะของนัก เ รียนในศตวรรษที่  21  ตามทัศนะของ 
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning 
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning หรือ CASEL (2015) 

ได้ระบุห้าชุดความสัมพนัธ์ขององค์ความรู้ท่ีก าหนดทกัษะทางความสามารถทางอารมณ์ และ
ก าหนดพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) ความตระหนกัในตนเอง (self 
-awareness)  2)  การจัดการตนเอง ( self-management)  3) ความตระหนักทางสังคม ( social 
awareness) 4) ทกัษะความสัมพนัธ์ (relationship skills) 5) การตดัสินใจท่ีรับผิดชอบ (responsible 
decision making) 
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2.1.17 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Glen 
Waverley Secondary College 
ในเวบ็ไซตข์อง Glen Waverley Secondary College หรือ GWSC (2015)ไดเ้ขียน

ถึง Glen Waverley ว่ามีการเน้นไปท่ีนวตักรรมในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ "ท่ีประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดเม่ือพวกเขามีความตั้งใจของตวัเองว่าเป็นผูเ้รียนและนักคิดของสังคมการ
เรียนรู้" ในการช้ีน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีเราได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาความสามารถของ
นกัเรียนในการคิดทั้งวเิคราะห์และสร้างสรรคใ์นการก าหนดเป้าหมายในการจดัการและสะทอ้นให้
เห็นถึงการเรียนรู้ของพวกเขาในการท างานเป็นอิสระ และร่วมมือกนั มีความคล่องแคล่วว่องไว 
และความตระหนกัเก่ียวกบัการท างาน ใชท้กัษะการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดงันั้นการเรียนการสอนท่ี
ชดัเจนในการระบุทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และการแสดงออกการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัเพื่อเห็นและ
เขา้ใจเป็นรูปธรรม จะมีทั้งการพฒันาในขั้นตน้แลว้ยงัคงพฒันาตลอดชีวิตของพวกเขา  GWSC ได้
ระบุทกัษะศตวรรษ 21 เป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ทกัษะเก่ียวกบัวิธีการคิด (ways of thinking) 
2) ทกัษะเก่ียวกบัวิธีการท างาน (ways of working) 3) ทกัษะเก่ียวกบัเคร่ืองมือการท างาน (tools 
for working) 4) ทกัษะเก่ียวกบัการด ารงชีวติในโลก (living in the world) 

2.1.18 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Stratford 
High School 
Stratford High School (2015) ไดก้ล่าววา่ นกัเรียนมธัยมจะตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้ท่ี

จะคน้หาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท างานร่วมกนั การส่ือสาร และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล จึงจะ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในทุกทกัษะเป็นทกัษะท่ี
มีความจ าเป็น เพื่อความส าเ ร็จของนักเรียนทุกคนในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 1) การเก็บข้อมูล
สารสนเทศ (collection of information) 2) การร่วมมือ (collaboration) 3) การส่ือสาร 
(communication) 4) การสร้างสรรค์ (creativity) 5) การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 6)
คุณลกัษณะ (character) 

2.1.19 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ UNESCO 
Bangkok Office  
UNESCO Bangkok Office (2015) ไดก้  าหนดกรอบทกัษะในนโยบายการศึกษา

และการปฏิบติัการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การคิดเชิงวิพากษแ์ละนวตักรรม (Critical 
thinking and innovative) 2) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Inter-personal skills) 3) ทกัษะภายในบุคคล 
(Intra-personal skills) 4) ความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) 5) การรู้เท่าทนัส่ือและ
สารสนเทศ (Media and information literacy) 
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2.1.20 องค์ประกอบหลักทักษะของนัก เ รียนในศตวรรษที่  21  ตามทัศนะของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) วา่ในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษ

ท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มี
ทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกได้
อยา่งสันติ จึงไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดทักษะส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี 1) 
ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) 
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

2.1.21 องค์ประกอบหลกัทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ตามทศันะของ กองสุขศึกษา 
กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2553) ได้กล่าวว่าทกัษะชีวิต (Life Skills 

Education) ไดเ้ขียนถึง ความสามารถทางจิตสังคม เป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกบัส่ิง
ทา้ทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นส่ิงท่ีจะช่วยท าให้เกิด
การด ารงไวซ่ึ้งสภาวะสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถท่ีจะปรับตวัและมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
ในขณะท่ีต้องเผชิญกับแรงบีบแรงกดดันหรือแรงกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัว 
ความหมายของทกัษะชีวติ (defining life skill) องคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ความหมายของทกัษะชีวิต
วา่เป็นความสามารถในการปรับตวัและมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งในการท่ีจะเผชิญกบัส่ิง
ท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปทกัษะชีวิตหมายถึง 
ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะ
สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมส าหรับในอนาคต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยการฝึกฝนอบรมโดยธรรมชาติแลว้
ทกัษะชีวติจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม แต่ในภาพรวมจะพบวา่มีทกัษะชีวิตหลกั (core 
life skills) อยู่ 10 ประการดงัน้ี 1) การตดัสินใจ (decision making)  2) การแกปั้ญหา (problem 
solving) 3) ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 4) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 
thinking) 5) การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication) 6) ทกัษะการสร้าง
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (interpersonal relationship skills) 7) ความตระหนกัในตนเอง (self-
awareness) 8) ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (empathy) 9) การจดัการกบัอารมณ์ (coping with emotions) 
10) การจดัการกบัความเครียด (coping with stress) 
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2.1.22 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ ของ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะเด็กไทย

ในประชาคมอาเซียน การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลส าเร็จ 
จ  าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ คุณลกัษณะของเด็กไทยท่ีจะพฒันาสู่การเป็นเป็นประชาคม
อาเซียนให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการ และเจตคติ ซ่ึงด้านทกัษะมี 3 ด้านดงัน้ี 1)
ทกัษะพื้นฐาน 2) ทกัษะความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม 3) ทกัษะการเรียนรู้และ
การพฒันาตน 

2.1.23 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ วิจารณ์ 
พานิช 
วิจารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะวา่ 3Rs + 8Cs + 2Ls เป็นองคป์ระกอบการ

เรียนรู้สมยัใหม่ตั้ งแต่อนุบาลหรือก่อนอนุบาลไปจนถึงจบปริญญาเอกจนแก่ต้องเรียนให้ได้ท่ี
เรียกว่า Transformative Learning แปลว่า ต้องเรียนให้ได้องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีทกัษะผูน้ าและภาวะผูน้ า หมายถึงวา่เป็นผูท่ี้จะเขา้ไปร่วมกนัสร้างการเปล่ียนแปลง 
(โดยตอ้งเปล่ียนตวัเองก่อน) เพราะโลกสมยัใหม่ทุกอยา่งเปล่ียนตลอดเวลาเด็กตอ้งมีชีวิตอีก 50-60-
70 ปีโลกมนัจะเปล่ียนไปอย่างนึกไม่ถึงเลยว่าจะเปล่ียนไปอย่างไรเขาตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการ
เปล่ียนแปลงเขาตอ้งเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงหากเขาไม่ท าอยา่งนั้นเขาจะถูก
เปล่ียนแปลง ชีวติเขาจะยากล าบากมากเพราะเขาจะเป็นผูถู้กกระท าน่ีคือหวัใจของทกัษะการเรียนรู้
และการสร้างนวตักรรมส่วนทกัษะทางดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี21
ตามรูปสามารถแจกแจงออกไดเ้ป็น 1) ทกัษะการอ่านออกเขียนได ้(reading, ‘riting, ‘rithmetics) 2) 
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา (critical thinking & problem solving) 
3) ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity & innovation) 4) ทกัษะการร่วมมือการท างาน
เป็นทีมและภาวะผูน้ า (collaboration, teamwork & leadership) 5) ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม
ต่างกระบวนทศัน์ (cross-cultural understanding) 6) ทกัษะการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ 
(communication, information & media literacy) 7) ทกัษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (computing & media literacy) 8) ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ (career & learning 
self-reliance) 9) ทกัษะการเปล่ียนแปลง (change) 10) ทกัษะการเรียนรู้ (learning skills) 11) ภาวะ
ผูน้ า (leadership) 
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2.1.24 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ สุกิจ โพธ์ิศิริ
กุล 
สุกิจ โพธ์ิศิริกุล (2555) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะในการด าเนิน

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยได้องค์ประกอบทักษะในการด าเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยดงัน้ี 1) ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์และการ
ส่ือสาร 2) ทกัษะการตดัสินใจ 3) ทกัษะการเลือกด าเนินชีวติ 

2.1.25 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ วิโรจน์ สาร
รัตนะ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ให้ทศันะว่า จากกระบวนทศัน์แบบดั้ งเดิม (tradition 

paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่  (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียนและโลกความเป็นจริง
เป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่
การเน้นพฒันาทกัษะทกัษะท่ีคาดหวงัส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลักสูตรท่ีเป็นสห
วิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และอ่ืนๆ ดงักล่าวจะเนน้เร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม (learning and innovation skills)  2) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 3)
ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) 

2.1.26 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ สถาบันวิจัย
เพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หรือ TDRI (2556) ไดก้ล่าวในการสัมมนา

วชิาการประจ าปี 2556 ‚โมเดลใหม่ในการพฒันาสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ‛ 
ว่า ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในฐานะผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในช่วงทศวรรษท่ี
ผา่นมา ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ไดก้ลายเป็นแนวคิดและขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ด้านการศึกษาท่ีถูกผลิต พฒันา สนับสนุน และเผยแพร่ โดยองค์การต่างๆ ทั้ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนหลายแห่งทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นวาระทางการศึกษาท่ีส าคญัในปัจจุบนั 
แนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีเช่ือว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเน้นย  ้ าแต่การเรียนและท่องจ าเน้ือหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแลว้ในการด ารงชีวิตและการท างานใน
โลกศตวรรษใหม่ภายใตค้วามทา้ทายใหม่ ส าหรับแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นั้น ตั้งตน้จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ (learning outcomes) ท่ีจ  าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยให้ความส าคญักบั
การปลูกฝัง ‚ทกัษะ‛ (skills) ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะในการคิดขั้นสูง ทกัษะในการ
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เรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่กบั 
‚เน้ือหา‛ (contents) ในสาระวิชาหลกัและความรู้อ่ืนท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 เช่น ความรู้เร่ืองโลก 
ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้าน
สุขภาพ และความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผ่านหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะกระชบั (lean curriculum) ช่างคิด 
(thinking curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้างนักเรียนท่ีมี 
‚คุณลกัษณะ‛ (characters) อนัพึงปรารถนาของโลกศตวรรษท่ี 21 ได ้นัน่คือ รู้จกัคิด รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตวั ส่ือสาร 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต ประกอยดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)  2) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career 
skills) 3)ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) 

2.1.27 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่  21  ตามทัศนะของ  ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557) ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวในคุรุเสวนา เร่ือง 

‚ปฏิรูปครูสู่อนาคตประเทศไทย‛ วนัศุกร์ท่ี 1 สิงหาคม 2557 เร่ือง ทกัษะศตวรรษท่ี 21: ตอ้งกา้วให้
พน้กบัดกัตะวนัตก กระแสการศึกษาของโลกเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดแนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 ข้ึนขณะเดียวกนัก็เป็นผลมาจากทกัษะทั้ง 7 เช่นกนัทกัษะท่ีจะเกิดข้ึนมีหลายกลุ่มคิดและมี
หลายกลุ่มวิเคราะห์แต่ในท่ีสุดแลว้จะอยูใ่นกลุ่ม 7 ประการน้ีเป็นหลกัส าคญั คือ 1) ทกัษะทางดา้น
เทคโนโลยี (computing and ICT literacy) 2) ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ (curiosity and 
imagination) 3) การคิดวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (critical thinking and problem solving) 4)
ความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม (creating and innovation) 5) ทกัษะในการส่ือสารและ
ร่วมมือกนั (communication and collaboration) 6) การคิดในเชิงธุรกิจและทกัษะประกอบการ 
(corporate and entrepreneurial spirit) 7) ทกัษะการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมและการสนใจต่อโลก 
(cross ” cultural & global awareness) 

2.1.28 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ วิภาวี ศิริ
ลกัษณ์ 
วภิาว ีศิริลกัษณ์ (2557) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจยัไดอ้งค์ประกอบของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี  21 มีทั้งส้ิน 5 
องคป์ระกอบไดแ้ก่องคป์ระกอบท่ี 1 ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์องคป์ระกอบท่ี 2 การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา องค์ประกอบท่ี 3 ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
องคป์ระกอบท่ี 4 ทกัษะการส่ือสาร และองคป์ระกอบท่ี 5 ทกัษะชีวติและอาชีพ 
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2.1.29 องค์ประกอบหลักทักษะของนัก เ รียน ในศตวรรษที่  21 ตามทัศนะของ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ไดป้ระกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมาตรฐานคุณภาพของผู ้เ รียน 
ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 2) การ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย และเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 3) การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 4) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 5) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน 7) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีคามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมาย
และวฒันธรรมอนัดีของสังคม 8) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 9) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกนัความความแตกต่างและความหลากหลาย 10) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม 

2.1.30 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2559) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเปล่ียนแปลง

ของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวติัดิจิตอล (Digital Revolution) การเปล่ียนแปลงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ท าให้หุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มา
แทนท่ีก าลงัคนท่ีไร้ฝีมือและทกัษะต ่าท าใหทิ้ศทางการผลิตและพฒันากาลงัคนของประเทศทัว่โลก
ไดต้ั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทกัษะ สมรรถนะ และความสามารถเฉพาะทางในศตวรรษท่ี 21 และ
สอดรับกบัยคุ 4.0 รัฐบาลไทยจึงก าหนดนโยบายการปรับเปล่ียนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผล
ดา้นการจดัการศึกษาตอ้งผลิตและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดว้ยองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนัในโลกของความเป็นจริง (STEM EDUCATION) และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย 3RS + 8CS ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น
(Arithmetic) ยงัประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
(Critical Thinking and Solving)  2) ทกัษะดา้นการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) 3) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า (Collaboration Teamwork 
and Leadership) 4) ทกัษะด้านความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross Cultural 
Understanding) 5) ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ (Communication Information 
and Media Literacy) 6) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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(Computing and Media Literacy) 7) ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Self-
reliance) 8) ความมีเมตตากรุณา วนิยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

2.1.31 องค์ประกอบหลักทักษะของนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ ส านัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559) ไดแ้สดงทศันะว่า การเตรียมผูเ้รียน

ใหพ้ร้อมในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งพลวตั จะตอ้งส่งเสริมและพฒันาให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ทกัษะการท างาน ทกัษะการด ารงชีวติ และท่ีส าคญัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุข
ภาวะ รัฐบาลจึงไดก้ าหนดนโยบาย ‚ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้‛ ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัดงักล่าว โดยก าหนดเป้าหมายการพฒันา 4H 
ได้แก่ Head (พฒันาสมอง) Heart (พฒันาจิตใจ) Hand (พฒันาทกัษะการปฏิบติั) และ Health 
(พฒันาสุขภาพ)ให้เช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วยทักษะดังน้ี  1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) 
ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในทกัษะชีวติ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของทกัษะของ
นกัเรียน (Student Skills) จากทศันะและจากผลการศึกษาวจิยัของนกัวชิาการ23แหล่งดงักล่าวมานั้น
ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นวา่องคป์ระกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนัแต่นกัวิชาการเรียกช่ือต่างกนัดงันั้น
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสมผูว้ิจ ัยจึงก าหนดช่ือ
องคป์ระกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (neutral) ท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกันนั้นหรือเลือกใช้ช่ือ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงดงัน้ี    

1. ทกัษะอาชีพและชีวติ มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) การแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจ 2) การแกปั้ญหาทางเทคนิค 3) การคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา 4) ความฉลาดใน
การเขา้สังคม 5) ความตระหนกัในตนเอง 6) การจดัการความสัมพนัธ์ 7) ทกัษะการจดัการตนเอง 8) 
การจดัการตนเอง 9) ทกัษะทางสังคมและส่วนบุคคล 10) ความตระหนักทางสังคม 11) การ
ตดัสินใจท่ีรับผิดชอบ 12) ทกัษะในการจดัการตนเอง 13) ความรับผิดชอบในการตดัสินใจ 14) 
ความเป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ 15) พลเมืองท่ีใส่ใจสังคม 16) ความฉลาดทางอารมณ์ 17) ทกัษะเก่ียวกบั
การด ารงชีวิตในโลก 18) ความเป็นพลเมืองโลก 19) ทกัษะทางสังคมและความรับผิดชอบ 20) 
ค่านิยม ทศันคติและความเป็นมืออาชีพ 21) ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ 22) ทกัษะความเป็น
พลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม 23) การตดัสินใจ 24) การควบคุมตนเอง 25) การแกปั้ญหา
และนวตักรรม 26) การแกปั้ญหา 27) ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 28) ความเห็นอก
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เห็นใจผูอ่ื้น 29) การจดัการกบัอารมณ์ 30) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 31) ทกัษะการ
แกปั้ญหา 32) ความสามารถในการแกปั้ญหา 33) การจดัการกบัความเครียด 34) ทกัษะการตดัสินใจ 
35) ทกัษะการเลือกด าเนินชีวิต 36) การอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 37) ทกัษะอาชีพ
และการเรียนรู้ 38) ความสามารถในทกัษะชีวติ 

2. ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) 
ความรู้พื้นฐานในยคุดิจิตอล 2) ความคล่องในการวิจยัและสารสนเทศ 3) ความเป็นพลเมืองดิจิตอล 
3) มีแนวคิดและมีการปฏิบติัเทคโนโลยี 4) ทกัษะความรู้ดิจิตอล 5) ทกัษะการจดัการสารสนเทศ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) การจดัการสารสนเทศ 7) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล 8) การใช ้
ICT เพื่อการเรียนรู้ 9) การรู้ดิจิตอล 10) การเก็บขอ้มูลสารสนเทศ 11) ความเขา้ใจในส่ือยุคใหม่ 12) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 13) การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 14) ทกัษะการส่ือสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ 15) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 16) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 17) ทกัษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 18) ทกัษะทางดา้น
เทคโนโลย ี19) ทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี 20) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 21) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) 
การมีผลิตภาพท่ีสูง 2) การคิดสร้างสรรค ์3) ทกัษะการปฏิบติั 4) สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 5) การ
คิดเชิงวพิากษแ์ละสร้างสรรค ์6) การสร้างสรรค ์7) การสร้างความเขา้ใจเชิงลึก 8) ความคิดท่ีแปลก
ใหม่และความคิดเชิงประยุกต์ 9) ความคิดเชิงประมวลผล 10) ความสามารถหลากหลายดา้น 11) 
ความสามารถในการออกแบบงาน 12) ความสามารถในการบริหารจดัการการรับรู้ 13) ความคิด
สร้างสรรค์และพฒันานวตักรรม 14) ทกัษะการคิดค านวณ 15) การคิดค านวณ 16) การคิดเชิง
วิพากษ ์17) การคิดเชิงวิพากษแ์ละนวตักรรม 18) ความสามารถในการคิด 19) ความคิดสร้างสรรค ์
และความคิดเชิงวพิากษ ์19) ความคิดสร้างสรรค ์20) ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 21) ทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 22) ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหา 23) การคิด
วจิารณญาณและการแกปั้ญหา 24) ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์25) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหา 26) การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย และเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 
27) ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 28) ทกัษะดา้นการคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรม  

4. ทกัษะการส่ือสาร มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) การส่ือสารและความ
ร่วมมือ 2) การส่ือสาร 3) ทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 4) การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 5) 
ทักษะการส่ือสาร ภาวะผู ้น า และการท างานเป็นทีม 6) การติดต่อส่ือสาร การร่วมมือและ



32 
 

 
 

สารสนเทศ 7) ความสามารถในการส่ือสาร 8) ทกัษะในการส่ือสารและร่วมมือกนั 9) ทกัษะมนุษย์
สัมพนัธ์และการส่ือสาร 10)  ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ 11) ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

5. ทกัษะการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม 2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ทกัษะการเรียนรู้เชิงวิพากษ์และนวตักรรม 4) การสร้าง
ความรู้ 5) เรียนรู้ดว้ยตนเอง 6) ความรู้ 7) ทกัษะการเรียน 7) ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตน 8) 
ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 9) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจาก
ผลการสอบวดัระดบัชาติ 10) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

6. ทกัษะการร่วมมือ มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) การท างานเป็นทีม 2) 
ทกัษะความสัมพนัธ์ 3) การร่วมมือ 4) ความสามารถในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น 5) ผูใ้ห้การ
สนบัสนุนอยา่งต่ืนตวั  6) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 7) ทกัษะภายในบุคคล 8) ทกัษะการร่วมมือการ
ท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า 9) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนัความความแตกต่างและความหลากหลาย 
10) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 

7. ทกัษะดา้นวฒันธรรม มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนัมีดงัน้ี 1) ความตระหนัก
ทางวฒันธรรม 2) ตระหนกัในความเป็นโลกและมีทกัษะขา้มวฒันธรรม 3) ความเขา้ใจจริยธรรม 4) 
ความเขา้ใจในวฒันธรรม 5) ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  6) ทกัษะการ
เรียนรู้ข้ามวฒันธรรมและการสนใจต่อโลก 7) ความสามารถในการรับมือกับวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 8) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมาย
และวฒันธรรมอนัดีของสังคม 9) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 10) ทกัษะดา้นความ
เขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ 

8. ทกัษะทางธุรกิจ มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกันมีดงัน้ี 1) การเพิ่มผลผลิตใน
ระดบัสูง 2) ทกัษะเก่ียวกบัวิธีการท างาน 3) ทกัษะการบริหารจดัการ และประกอบการ 4) การเป็น
ผูป้ระกอบการ 5) การคิดในเชิงธุรกิจและทกัษะประกอบการ  

หมายเหตุผูว้ิจยัไดใ้ช้หมายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.1.1 ” 2.1.31 แทนการระบุช่ือของ
นกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ตารางที ่2.1 สังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

องค์ประกอบหลกัของทกัษะของนักเรียน 

2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 

2.1
.8 

2.1
.9 

2.1
.10

 
2.1

.11
 

2.1
.12

 
2.1

.13
 

2.1
.14

 
2.1

.15
 

2.1
.16

 
2.1

.17
 

2.1
.18

 
2.1

.19
 

2.1
.20

 
2.1

.21
 

2.1
.22

 
2.1

.23
 

2.1
.24

 
2.1

.25
 

2.1
.26

 
2.1

.27
 

2.1
.28

 
2.1

.29
 

2.1
.30

 
2.1

.31
 

รว
ม 

1. ทกัษะอาชีพและชีวติ                                29 
2. ทกัษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี                                24 
3. ทกัษะการส่ือสาร                                17 
4. ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม                                18 
5. ทกัษะการเรียนรู้                                15 
6. ทกัษะการร่วมมือ                                13 
7. ทกัษะดา้นวฒันธรรม                                8 
8. ทกัษะทางธุรกิจ                                4 
9. ภาวะผูน้ า                                2 
10. ทกัษะวจิยัและสารสนเทศ                                 1 
11. ทกัษะเก่ียวกบัวธีิการคิด                                1 
12. ทกัษะเก่ียวกบัเคร่ืองมือการท างาน                                1 
13. ความรู้เก่ียวกบัขอบเขตดา้นวินยั                                1 
14. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ                                1 
15. ทกัษะวทิยาศาสตร์กบัแกปั้ญหา                                1 

33 
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ตารางที ่2.1 สังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)  

องค์ประกอบหลกัของทกัษะของนักเรียน 

2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 

2.1
.8 

2.1
.9 

2.1
.10

 
2.1

.11
 

2.1
.12

 
2.1

.13
 

2.1
.14

 
2.1

.15
 

2.1
.16

 
2.1

.17
 

2.1
.18

 
2.1

.19
 

2.1
.20

 
2.1

.21
 

2.1
.22

 
2.1

.23
 

2.1
.24

 
2.1

.25
 

2.1
.26

 
2.1

.27
 

2.1
.28

 
2.1

.29
 

2.1
.30

 
2.1

.31
 

รว
ม 

16. คุณลกัษณะ                                1 
17. ทกัษะการอ่านออกเขียนได ้                                1 
18. ทกัษะการเปล่ียนแปลง                                 1 
19. ทกัษะพื้นฐาน                                 1 
20. สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิต

สังคม 
           

 
     

 
             1 

21. ความมีเมตตากรุณา วินยั คุณธรรม 
จริยธรรม 

           
 

     
 

             1 

รวม 3 5 3 3 4 3 7 3 6 5 5 6 6 6 5 2 5 5 4 4 3 3 9 2 3 3 6 4 7 8 4 142 
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จากตารางท่ี 2.1 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบหลักท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  
framework) จ านวน 21 องคป์ระกอบ ซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบหลกั
ท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 13 ข้ึนไป เพื่อคดัสรรเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นกรอบแนวคิด (conceptual  
framework) เพื่อการวจิยั ไดจ้  านวน 6 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี  

1) ทกัษะชีวติและอาชีพ (Life and Career Skills) 
2) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(Information, Media and Technology Skills) 
3) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) 
4) ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creative and Innovative Skills) 
5) ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
6) ทกัษะการร่วมมือ (Collaboration Skills) 
จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้ สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้งัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 โมเดลการวดัทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

 
 

ทกัษะของนกัเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะชีวติและอาชีพ  
 

ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี 
 
ทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

ทกัษะการเรียนรู้ 

ทกัษะการร่วมมือ 
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จากภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดลการวดัทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ทกัษะชีวิตและ
อาชีพ 2) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 3) ทกัษะการส่ือสาร 4) ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม 5) ทกัษะการเรียนรู้ 6) ทกัษะการร่วมมือ  

ในล าดบัต่อไป ผูว้จิยัจะศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสังเคราะห์หาองคป์ระกอบ
ยอ่ยของแต่ละองค์ประกอบหลกั ซ่ึงเม่ือก าหนดไดอ้งค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกั
แลว้ ผูว้ิจยัจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยต่อไป 

2.2 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบหลักของ
ทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2.2.1 องค์ประกอบของ ทกัษะชีวติและอาชีพ 
2.2.1.1 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทศันะของ Apple  

ในเวบ็ไซตข์อง Apple (2008) กล่าวถึง ความรู้เร่ืองและทกัษะขั้นพื้นฐานท่ีมี
ความจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตและงาน ทกัษะท่ี
มีเพิ่มเติมมากมีความจ าเป็นรวมทั้งการริเร่ิมเป็นความรับผิดชอบและการเป็นผูน้ า ในการส ารวจ
ล่าสุดนายจา้งจดัอนัดบัทกัษะการใช้เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญักว่าเร่ืองพื้นฐาน ความรู้ นอกจากน้ียงั
พบว่าส่วนใหญ่มีความบกพร่องในทกัษะเหล่าน้ี มนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีโรงเรียนจดัการเรียนรู้ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพให้กบันกัเรียนก่อนท่ีจะจบการศึกษา มีดงัน้ี 1) ความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับตวั (flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and 
self-direction) 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 4) 
การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity and accountability) 5) ภาวะผูน้ าและ
ความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 

2.2.1.2 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทศันะของ route 21 
ในเวบ็ไซต์ของ route 21 (2008) กล่าวถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ ว่าชีวิตใน

วนัน้ีและสภาพแวดล้อมในการท างานจะต้องใช้ทกัษะมากกว่าทกัษะการคิดและความรู้เน้ือหา 
ความสามารถท่ีจะน าทางชีวิตท่ีซับซ้อนและสภาพแวดล้อมการท างานในยุคขอ้มูลข่าวสารการ
แข่งขนัทัว่โลก เราตอ้งการใหน้กัเรียนมีความสนใจอยา่งมาก เพื่อพฒันาชีวิตในการด ารงชีวิตและมี
ทกัษะในการท างาน นั้นจะตอ้งประกอบด้วย 1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั 
(flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction) 
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3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 4) การมีผลงานและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity and accountability) 5) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
(leadership and responsibility) 

2.2.1.3 องค์ประกอบทักษะชีวิตและอาชีพ ตามทัศนะของ Institute of Museum 
and Library Services 
Institute of Museum and Library Services หรือ IMLSs (2009) กล่าวถึงวา่ 

ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะชีวิตและอาชีพท่ีจ าเป็นมีเพิ่มข้ึนมากกว่าจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของทุกสถาบันและภารกิจ และให้ตรงกับความต้องการของทุกชุมชน ได้จัดล าดับ
ความส าคญัทกัษะ โดยห้องสมุดและผูน้ าพิพิธภณัฑ์ได้พิจารณาและปรับให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการและความส าคญั ของสถาบันการศึกษาและนกัเรียน ประกอบด้วย 1) ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
(initiative and self-direction) 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-
cultural skills) 4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity and accountability) 
5) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 

2.2.1.4 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทศันะของ Minnesota  
Minnesota (2009) กล่าวถึงว่า โลกในวนัน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในความส าเร็จ

ไม่ได้เก่ียวกบัคนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งฉลาด แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถส่ือสาร มีวิสัยทศัน์ สามารถ
ท างานกบัผูอ่ื้น และน าทีมงานด าเนินงาน หรือในการท างาน มีการพฒันาความสามารถในการ
ท างาน มีการแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีช่วยในทกัษะชีวิตและอาชีพ 
ดงัน้ี 1) ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิม
และการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction) 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้ม
วฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(productivity and accountability) 5) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 

2.2.1.5 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทศันะของ Trilling and Fadel 
Trilling and Fadel (2009) กล่าวถึงทกัษะชีวติและอาชีพ วา่ ศตวรรษท่ี 21 คือ

ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี และมีความพร้อม ในการด ารงชีวิตและในการท างาน นั้นประกอบดว้ยดงัน้ี 1) 
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิมและการ
ก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction) 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
(social and cross-cultural skills) 4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity 
and accountability) 5) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 
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2.2.1.6 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทัศนะของ Pacific Policy Research 
Center   
Pacific Policy Research Center (2010) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะชีวิตและอาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 จะมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถของบุคคลท่ีจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ กบัทีมงานท่ี
มีความหลากหลาย ตอ้งเปิดกวา้งกบัความคิดท่ีแตกต่างกนัและค่านิยม การก าหนดคุณค่าและบรรลุ
เป้าหมายในการจดัการโครงการหรือกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยูบ่นจริยธรรมและมี
ความความรับผิดชอบต่อตวัเองและชุมชน ทกัษะเหล่าน้ีประกอบไปด้วย 1) ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
(initiative and self-direction) 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-
cultural skills) 4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity and accountability) 
5) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 

2.2.1.7 องค์ประกอบทักษะชีวิตและอาชีพ ตามทัศนะของ Partnership for 21st 
Century Skills  
Partnership for 21st Century Skills (2011) กล่าวถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ วา่

ชีวิตและสภาพการท างานในทุกวนัน้ีจ  าเป็นตอ้งมีทกัษะการคิดและองค์ความรู้เพิ่มข้ึนมากมาย 
ความสามารถในการท างานในยุคท่ีแข่งขนักนัด้านขอ้มูลข่าวสารและการด ารงชีวิตให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น จ  าเป็นท่ีนักเรียนตอ้งใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพฒันาทกัษะชีวิตต่อไปน้ีให้
เพียงพอ ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (flexibility and 
adaptability) 2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction) 3) ทกัษะดา้น
สังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 4) การมีผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity and accountability) 5)ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
(leadership and responsibility) 

2.2.1.8 องค์ประกอบทักษะชีวิตและอาชีพ ตามทัศนะของ New Jersey 
Department of Education 
New Jersey Department of Education (2014) กล่าวใน 21st Century Life 

and Careers ว่าในศตวรรษท่ี 21 ชีวิตและการท างานจะด าเนินการในบริบทแบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทางการเมือง, เศรษฐกิจ, เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจบริการการ
ขบัเคล่ือนด้วยข้อมูลความรู้และนวตักรรม ชุมชนท่ีหลากหลายและสถานท่ีท างานท่ีต้องพึ่ งพา
ความสัมพนัธ์ความร่วมมือขา้มวฒันธรรมและเครือข่ายทางสังคม การแข่งขนัอยา่งเขม้ขน้และมีการ
เปล่ียนแปลงในตลาดทัว่โลก ส าหรับนกัเรียนกบัทกัษะชีวิตและอาชีพท่ีจ าเป็นในการท างานได้
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อย่างดีท่ีสุด บริบทท่ีส าคญัและหลกัการจดัการศึกษาของประชาชน ภาระท่ีจะตอ้งเตรียมความ
พร้อมใหค้นหนุ่มสาวท่ีจะเติบโตไดดี้ในสภาพแวดลอ้มน้ีและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจประโยชน์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างข้ึน ทกัษะท่ีจ าเป็นดังน้ี 1) ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล (personal 
financial literacy) 2)ความตระหนกัอาชีพ การส ารวจและเตรียมความพร้อม (career awareness, 
exploration, and preparation) 3) อาชีพและการศึกษาเทคนิค (career and technical education) 

2.2.1.9 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทศันะของ TDRI 
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย TDRI (2556) กล่าวถึงโลกศตวรรษ

ใหม่สร้างความทา้ทายใหม่หลายประการ หน่ึง โลกไดเ้คล่ือนสู่ ‚สังคมความรู้‛ เราไม่จ  าเป็นตอ้ง
ท่องจ ากนัต่อไป ทุกอยา่งหาไดจ้ากอินเทอร์เน็ต แต่ทกัษะใหม่ท่ีจ  าเป็นคือ เทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ได้
เขา้มาท างานแทนแรงงานท่ีงานซ ้ าซากจ าเจ ทกัษะใหม่ท่ีส าคญั คือทกัษะท่ีคอมพิวเตอร์ท าแทน
ไม่ได้ เช่น ทกัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะในการคน้หาและวิเคราะห์ขอ้มูล ทกัษะการท างานเป็นทีม 
ดงันั้น คนท างานยุคใหม่จึงตอ้งมีทกัษะชีวิตและการท างาน ประกอบดว้ย 1) การปรับตวั 2) ทกัษะ
สังคม 3) การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม  

2.2.1.10 องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ ตามทศันะของ วจิารณ์ พานิช 
วิจารณ์ พานิช (2010) ไดก้ล่าวถึงทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิตนั้นจะตอ้ง

เรียนตั้งแต่ชั้นประถม (หรือ อนุบาล) ไปจนถึง ม. 6 และมหาวิทยาลยั โดยเรียนตามพฒันาการของ
สมอง จะตอ้งเรียนรู้วธีิการออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL ตามแต่ละกลุ่มอายุและตามพฒันาการของ
สมองเด็กแต่ละคน เพราะทกัษะกลุ่มน้ีสอนไม่ได้ เด็กตอ้งเรียนเอง และการเรียนรู้ของนักเรียน 
รวมถึงวิธีชวนกันถอดบทเรียนหลงังานส าเร็จเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิ่งข้ึน 
ประกอบดว้ย 1) ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) 2) การ
ริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction) 3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้ม
วฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้
(productivity and accountability) 5) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะชีวิตและ
อาชีพ จากทศันะและผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 9 แหล่ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาแสดงในตารางท่ี 2.2 
โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่า เป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( theoretical 
framework) ท่ีผูว้จิยัจะพิจารณาใชเ้กณฑเ์พื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั 
(conceptual framework) ต่อไป  

หมายเหตุ ผูว้ิจยัไดใ้ชห้มายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.2.1.1 ” 2.2.1.10 แทนการระบุช่ือของ
นกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ตารางที ่2.2 สังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะชีวติและอาชีพ 

องค์ประกอบทกัษะชีวติและอาชีพ 

2.2
.1.

1 
2.2

.1.
2 

2.2
.1.
3 

2.2
.1.
4 

2.2
.1.
5 

2.2
.1.
6 

2.2
.1.
7 

2.2
.1.
8 

2.2
1.9

 
2.2

1.1
0 

รว
ม 

1. ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั            8 
2. การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้           8 
3. ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม            8 
4. การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้           8 
5. ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ            8 
6. ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล           1 
7. ความตระหนกัอาชีพ การส ารวจ 

และเตรียมความพร้อม 
          1 

8. อาชีพและการศึกษาเทคนิค           1 
9.  การปรับตวั            1 
10.  ทกัษะสังคม           1 
11.  การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม           1 

รวม 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 46 

จากตารางท่ี 2.2 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะชีวติและอาชีพ พบวา่ มีองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ  านวน 11 องคป์ระกอบ ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 8 ข้ึนไป เพื่อคดัสรรเป็นองค์ประกอบท่ีเป็น
กรอบแนวคิด (conceptual  framework) เพื่อการวจิยั ไดจ้  านวน 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 
2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(Initiative and Self-Direction)  
3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
4) การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้(Productivity and Accountability) 
5) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (Leadership and Responsibility) 
จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะชีวิตและอาชีพ ดงั

ภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2 โมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะชีวติและอาชีพ 

จากภาพท่ี 2.2 แสดงโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะชีวิตและอาชีพไดจ้ากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 
(flexibility and adaptability) 2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction) 
3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 4) การมีผลงานและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (productivity and accountability) 5) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
(leadership and responsibility) ในล าดบัต่อไป ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการ
และตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
P21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ความ

ยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั หมายถึง นกัเรียนสามารถปรับตวัให้เขา้กบับทบาทหนา้ท่ี
ท่ีหลากหลาย ความรับผิดชอบต่องานตารางเวลาและบริบทต่างๆท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน
บรรยากาศของความคลุมเครือและล าดบัความส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลารวบรวมความคิด
เห็นหรือการวิจารณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการจดัการในเชิงบวกร่วมกบัการช่ืนชม 
สรรเสริญ การถอยในบางโอกาส และสามารถให้ค  าวิจารณ์ท่ีถูกกาลเทศะมีความเขา้ใจในมุมมองท่ี
หลากหลาย มีความสามารถในการต่อรองและมีความมัน่ใจในการท างานโดยสามารถแกปั้ญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม ทกัษะเหล่าน้ีมีองค์ประกอบ

 
 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั  

การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้

ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 

การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้

ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
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ดงัต่อไปน้ี 1) การปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) 2) มีความยืดหยุ่น (Be 
Flexible) 

Use My Ability (Higher Education Academy) หรือ UMA (2015) ไดก้ล่าววา่ การ
ปรับตวัหมายถึง การมีความยดืหยุน่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง คนท่ีปรับตวัจะเปิดรับความคิดใหม่และ
แนวความคิดท่ีจะท างานอิสระ หรือเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานและการด าเนินงานหลายโครงการ ถือ
ไดว้า่เป็นการปรับตวั สามารถจดัการกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายหลายงาน และจดัล าดบัความส าคญั
ของงานได้และสามารถปรับให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงตามสภาพของงาน ความยืดหยุ่นคือ 
ความสามารถประเมินและปรับบทบาทท่ีแตกต่างกนั มีความรับผิดชอบ สามารถน าวิธีการยืดหยุ่น
เพื่อศึกษาการท างานและใชชี้วติเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  

คนท่ีมีความยืดหยุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงและมีความสามารถท่ีจะปรับตวัและปรับ
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ความคล่องตวั ทกัษะน้ีช่วยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เป็นนักแก้ปัญหา ความยืดหยุ่นเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับการเจรจาต่อรองและการส่ือสาร 
ความสามารถในการรับรู้ในมุมมองท่ีแตกต่างและอาจปรับเปล่ียนตวัของตวัเองตามท่ีเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นทกัษะท่ีแสดงให้เห็นความสามารถในความยืดหยุน่
และความสามารถในการปรับตวั ประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 1) เปล่ียนบริบท 2) พยายามส่ิงใหม่ 3) 
ค  าถามคิดและค าพูดของเรา 4) วางแผนท่ีจะเกิดข้ึนเอง 5) พยายามท่ีจะคิดในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัมหิดล (2552) ให้ความหมายวา่ ความยืดหยุน่และ
การปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงการท างานให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยประกอบด้วย 1) เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 2) น ามาปรับใชโ้ดยตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีเหมาะสม 

ศกัด์ิชยั ภู่เจริญ (2556) ความยืดหยุน่และการปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงตนเองให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ตลอดจน
การเปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ความมีเหตุผล น ามาปรับใช้โดยตั้งอยู่บนหลกัการท่ี
เหมาะสม ดงันั้นการเตรียมความพร้อมเร่ืองทกัษะชีวิตและการท างานดา้นความยืดหยุ่นและการ
ปรับตวัถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีครูและผูป้กครองควรฝึกเด็กให้ได้มีทกัษะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกนัในสังคมซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การปรับและเปล่ียนแปลง 2) 
การเปิดรับและการน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

วิจารณ์ พานิช (2557) ไดก้ล่าวว่า ความยืดหยุ่นและการปรับตวั คือ ทกัษะเพื่อการ
เรียนรู้ การท างาน และการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เป็นความยืดหยุ่นและปรับตวัเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ไม่ใช่ยืดหยุ่นและปรับตวัแบบไร้หลักการและเล่ือนลอย การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
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รุนแรง และไม่คาดฝัน อย่างท่ีเป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน และรุนแรงข้ึนในอนาคต ท าให้การวาง
แผนการท างานแบบตายตวั ใช้ไม่ไดผ้ล มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมีความสามารถสูงในการ
ยืดหยุ่นและปรับตวัเพื่อบรรลุเป้าหมาย และคุณค่านอกจากตอ้งเผชิญการเปล่ียนแปลงแล้ว การ
ท างานในอนาคตยงัเผชิญภาวะท่ีมีทรัพยากรจ ากดั ตั้งแต่เวลา และทรัพยากรอ่ืนๆ โดยตอ้งท างาน
ให้เข้าจังหวะกับงานส่วนอ่ืนในภาพใหญ่ และงานส่วนอ่ืนอาจอยู่ในส่วนอ่ืนของโลกท่ีอยู่
ห่างไกล เป็นสภาพท่ีตอ้งการความยืดหยุ่นและปรับตวั และเง่ือนไขของการปรับตวัอาจอยู่ท่ีการ
แข่งขนักบัคู่แข่งการปรับตวัท่ีสุดยอดคือการใช้วิกฤตเป็นโอกาส ใช้ปัญหาเป็นโอกาสหาทางออก
อย่างสร้างสรรค์สุดๆ และเกิดการเรียนรู้สูงสุด ยิ่งโครงการมีความยากและซับซ้อนมากเพียงใด 
พนกังานก็มีโอกาสใชแ้ละเรียนรู้ทกัษะดา้นความยืดหยุน่และปรับตวัมากเพียงนั้น ตอ้งประกอบไป
ดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 2) มีความยดืหยุน่   

ส านกันโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (2557) กล่าววา่ความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั หมายถึง ความเหมาะสมกบับทบาทหน้าท่ีท่ีหลากหลาย 
ตามก าหนดการท่ีวางไว ้และในบริบทท่ีต่างกัน ปฏิบติัตัวอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะได้รับค าชม 
ลม้เหลว หรือถูกวิจารณ์ มีความเขา้ใจมุมมองและความเช่ือท่ีหลากหลาย รวมทั้งสามารถเจรจา
ต่อรองและถ่วงดุลได้ เพื่อน าสู่แนวทางในการท างานท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีวฒันธรรมหลากหลาย 

ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตวัว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการปรับตวั การ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ด าเนินการจดัการ ความเข้าใจในความคิดท่ี
แตกต่าง ซ่ึงนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการว ัดความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตวั 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการปรับตวั 2) มีการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) มีการรวบรวมความคิดเห็น 4) มีการด าเนินการจดัการ  5) มีความเขา้ใจในมุมมองท่ีหลากหลาย  

2.2.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได้  
P21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่  การ

ริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้หมายถึง นกัเรียนสามารถตั้งค่าเป้าหมายกบัเกณฑ์ความส าเร็จทั้ง
ชนิด tangible และ intangible ตั้งเป้าหมายโดยยุทธวิธีระยะสั้นและเป้าหมายกลยุทธ์ระยะยาวใช้
เวลาและจดัการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ดว้ยตนเอง (อย่างอิสระ) Work 
Independently ควบคุม ก าหนดจดัล าดบัความส าคญัและท างานให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ตอ้งก ากบั
ดูแลโดยตรง เป็นผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง Be Self-directed Learners ส ารวจและขยายการเรียนรู้ของ
ตนเองนอกการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของทกัษะ เพื่อโอกาสท่ีจะไดรั้บความเช่ียวชาญมากข้ึน โดยทกัษะ



44 
 

 
 

เหล่าน้ีมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี 1) การจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา (Manage Goals and 
Time) 2) สามารถท างานไดด้้วยตนเอง (Work Independently) 3) เป็นผูเ้รียนรู้ไดด้้วยตนเอง (Be 
Self-directed Learners) 

ส านักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (2555) กล่าวว่า 
ความคิดริเร่ิมและการพึ่งพาตนเอง หมายถึง สามารถตั้งเป้าหมายดว้ยการก าหนดเกณฑ์ในการสร้าง
ความส าเร็จ สามารถด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และใช้ยุทธวิธีอย่างสมดุลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
บริหารเวลาและภาระงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เห็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอด
ชีวติ และมุ่งมัน่พฒันาทกัษะขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ 

วิจารณ์ พานิช (2557) แสดงทัศนะว่า ความคิดริเร่ิม หรือการริเร่ิม (Initiative) 
หมายถึง การปฏิบติัส่ิงใหม่ ซ่ึงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดคุณค่า (Value) ก็ได ้เรียกวา่ ไดป้ระโยชน์ (ดี) 
กบั ไม่ได้ประโยชน์ (ไม่ดี) งานในศตวรรษท่ี 21ตอ้งการความร่วมมือสูง และในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งการการพึ่งตนเองสูงดว้ย พนกังานตอ้งไม่คอยแต่จะพึ่งหวัหนา้หรือคอยให้หวัหนา้สั่ง เพราะใน
ศตวรรษท่ี 21 หวัหนา้จะมีเวลาสอนหรือแนะน าลูกน้องลดลง และงานตอ้งการความฉับไวเพิ่มข้ึน 
พนกังานท่ีดีคือคนท่ีขวนขวายเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัจะเห็นวา่การท างานในศตวรรษท่ี 21 มีทั้ง
ลกัษณะพึ่งพาอาศยักนัและกนั (inter-dependence) และเป็นอิสระต่อกนั (independence) ซ่ึงดูเผิน ๆ 
เป็นขั้วตรงกนัขา้ม แต่ฝึกให้ดีจะเป็นทกัษะท่ีส าคญัมากในการท างานและด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
และมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งฝึกทกัษะน้ีตั้งแต่เด็ก และวิธีเรียนหรือฝึกท่ีไดผ้ลคือ การเรียนแบบ 
PBL ครูตอ้งออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษยพ์ฒันาทกัษะต่อไปน้ี 1) จดัการเป้าหมายและเวลา 2) 
ท างานไดด้ว้ยตนเอง 3) เป็นผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(2557) ไดก้ล่าวในวารสารวา่ การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้คือ ความสามารถตั้งเป้าหมาย
และเกณฑ์ความส าเร็จ สร้างความสมดุลในเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริหารเวลาและจดั
ภาระงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท างานไดด้ว้ยตนเอง ควบคุมก าหนด จดัล าดบัความส าคญั และ
สามารถท างานให้บรรลุผลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีคนคอยควบคุม เรียนรู้ของตนเองนอกเหนือจาก
ทกัษะและเน้ือหาขั้นพื้นฐานเพื่อสู่ความเช่ียวชาญ มุ่งมัน่พฒันาทกัษะขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ
มุ่งมัน่ในการเรียนตลอดชีวิต วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อใช้พฒันา
ตนเองในอนาคต ประกอบดว้ย 1) จดัการเป้าหมายและเวลา 2) ท างานไดด้ว้ยตนเอง 3) เป็นผูเ้รียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง  

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบการริเร่ิมและการก ากบั
ดูแลตนเองได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการจัดการเป้าหมายและ
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ก าหนดเวลา ท างานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ ผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวั
บ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัการริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการจดัการ
เป้าหมายและก าหนดเวลา 2) สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ 3) เป็นผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

2.2.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของทกัษะด้านสังคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม 
P21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ทกัษะ

ดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม หมายถึง นกัเรียนสามารถพูดและฟังอยา่งมีกาลเทศะปฏิบติัตน
โดยมีสัมมาคารวะท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความเคารพกบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและภูมิหลงัทางสังคมตอบสนองอย่างเปิดเผยต่อเพื่อความคิดเห็นท่ีต่างกนัสร้างพลงั
ความคิดใหม่ สร้างนวตักรรมจากความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรมเพื่อการเพิ่มข้ึนทั้งผลลพัธ์
และคุณภาพของงาน ซ่ึงทกัษะดงักล่าวมีองคป์ระกอบทกัษะดงัต่อไปน้ี 1) การมีปฏิสัมพนัธ์ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพกบัผูอ่ื้น (Interact Effectively with Others) 2) ท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพกบั
บุคคลท่ีหลากหลาย (Work Effectively in Diverse Teams) 

วจิารณ์ พานิช (2010) ไดก้ล่าววา่ หวัใจของทกัษะน้ีคือ สามารถท างานและด ารงชีวิต
อยู่กบัสภาพแวดลอ้มและผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดอ้ย่างไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก 
และท าให้งานส าเร็จได้ เป็นเร่ืองของการเรียนรู้และยกระดับความฉลาดด้านสังคม (social 
intelligence) และความฉลาดดา้นอารมณ์(emotional intelligence) ของนกัเรียน โดยมีองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 1) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งเกิดผลดี 2) ท างานในทีมท่ีแตกต่างหลากหลาย อยา่งไดผ้ลดี 

ส านักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (2555) กล่าวว่า 
ทกัษะดา้นสังคมและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม รู้วา่เม่ือใดควรฟังและเม่ือใดควรพูด มีบุคลิกควรแก่
การนบัถือ เคารพความแตกต่างดา้นวฒันธรรมและสามารถร่วมงานกบัคนท่ีมีภูมิหลงัทางสังคมและ
วฒันธรรมหลากหลาย เปิดใจรับฟังความเห็นท่ีแตกต่างและสามารถใชป้ระโยชน์จากความแตกต่าง
ดา้นสังคมและวฒันธรรมเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และพฒันาคุณภาพของ
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2557) ได้แสดงทัศนะว่า  ทักษะทางสังคม  หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบติัตนเพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน หรือท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ร่วมกบับุคคลอ่ืนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ภายใตร้ะเบียบของสังคมนั้นๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
ทกัษะทางสังคม เป็นความสามารถในการรู้จกั เขา้ใจ สร้างสรรค์และประสาน ความรู้สึก ความ
ตอ้งการ ความสัมพนัธ์ ตลอดจนแกปั้ญหาและจดัการกบัการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อกนั ทกัษะ
ทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มของทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารระหวา่งกนัของ
บุคคลในสังคมได้แก่ ทกัษะการส่ือสาร การพูด การฟัง การท างานร่วมกนั ความสามารถในการ
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เข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีหลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ในทางบวกใหเ้กิดข้ึน โดยมีทกัษะดงัน้ี 1) มีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี 2) มีทกัษะการ
ส่ือสารดี 3) มีทกัษะการจดัการกบัตนเองดี 4) มีการตระหนกัรู้ทางสังคม   

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของทกัษะดา้นสังคมและ
ทกัษะขา้มวฒันธรรมวา่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการพูดและการฟังอยา่งมี
กาลเทศะ ปฏิบัติตนโดยมีสัมมาคารวะ ความเคารพกับผูค้นท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ตอบสนองอยา่งเปิดเผยต่อเพื่อความคิดเห็นท่ีต่างกนั ความคิดใหม่ และนวตักรรมจากความแตกต่าง
ทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดั ทกัษะดา้น
สังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการพูดและฟังอย่างมีกาลเทศะ 2) ปฏิบติัตน
โดยมีสัมมาคารวะ 3) ให้ความเคารพกบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 4) มีการตอบสนอง
อย่างเปิดเผยต่อเพื่อความคิดเห็นท่ีต่างกนั 5) มีความคิดใหม่และนวตักรรมจากความแตกต่างทาง
สังคมและวฒันธรรม  

2.2.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได้ 
P21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ การมี

ผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้หมายถึง นกัเรียนสามารถตั้งเป้าหมายและท าให้บรรลุ
เป้าหมาย แมจ้ะมีอุปสรรคและความกดดนัการแข่งขนั มีการจดัล าดบัความส าคญั วางแผนและ การ
บริหารงานเพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์แสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะเพิ่มเติมท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับรรลุสู่ผลหรือเป้าหมายมีการท างานในเชิงบวกอย่างมีจริยธรรม สามารถจดัการเวลาและ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพท างานได้หลายอย่างหลายรูปแบบ เข้าร่วมการท างานอย่าง
กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ละตรงเวลา ท าตนเองให้น่าเคารพและมีมารยาทท่ีเหมาะสม 
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความร่วมมือกับทีมงาน เคารพและช่ืนชมความ
หลากหลายของทีม มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ทกัษะเหล่าน้ีมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี 1) การ
จดัการโครงการ (Manage Projects) 2) การสร้างหรือท าใหเ้กิดผล (Produce Results) 

วิจารณ์ พานิช (2010) ได้กล่าวว่า การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
หมายถึง การมีความสามารถก าหนดเป้าหมายและท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น แมจ้ะมีอุปสรรคและมี
แรงบีบคั้น แย่งเวลาหรือความสนใจ ก าหนดล าดบัความส าคญั วางแผน และจดัการงาน แสดง
ความสามารถพิเศษในการท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีคุณภาพดีเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการท างาน
อยา่งมีจริยธรรมและดว้ยท่าทีเชิงบวกจดัการเวลาและโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท างาน
หลายอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั (multitasking) ร่วมงานอยา่งเอาจริงเอาจงั เช่ือถือได ้และตรงต่อเวลา 
น าเสนอตนเองอยา่งมืออาชีพและมีมารยาท ท างานร่วม และร่วมมือเป็นทีมอยา่งไดผ้ลดี เคารพและ
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เห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายในทีมงาน รับผิดรับชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึน ทกัษะเหล่าน้ี
จะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) การ
จดัการโครงการ 2) การผลิตผลงาน 

ส านักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (2555) ไดก้ล่าวว่า 
ทกัษะด้านผลิตภาพและการแบกรับความรับผิดชอบในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถ
ตั้งเป้าหมายและด าเนินไปสู่จุดหมายได้ แมจ้ะมีอุปสรรคและแรงกดดนัจากการแข่งขนั วางแผน 
จดัล าดับความส าคัญ และบริหารจดัการงานต่าง ๆ ตามล าดับ เพื่อให้ได้รับผลตามท่ีคาดหวงั 
นอกจากน้ีควรมีคุณลกัษณะอนัจะน าไปสู่การสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ เช่นบริหารเวลาและโครงการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท างานหลายๆอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั (multi-tasking) มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกลุ่มอยา่งกระตือรือร้น เคารพความหลากหลายภายในกลุ่ม รับผิดชอบกบัผลท่ีเกิดข้ึน 
เป็นตน้ 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของการมีผลงานและความ
รับผดิชอบตรวจสอบไดว้า่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการผลิตผลงาน ตั้งเป้า
และท าให้บรรลุเป้าหมาย จดัล าดบัความส าคญั วางแผนและการบริหารงาน ความรับผิดชอบ ซ่ึง
นิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวดัการมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได ้4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการผลิตผลงาน  2) มีการตั้งเป้าและท าให้บรรลุเป้าหมาย 3) มีการ
จดัล าดบัความส าคญั การวางแผนและการบริหารงาน 4) มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

2.2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ  
P21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ภาวะ

ผูน้ าและความรับผดิชอบ หมายถึง นกัเรียนมีการใชท้กัษะความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์และการ
แก้ปัญหา ในการมีอิทธิพลในการน าคนอ่ืน ๆ ไปยงัเป้าหมายใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของผูอ่ื้น
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนัสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นเพื่อผลกัดนัให้ท าในแนวทางท่ีดีท่ีสุดของ
เขาผ่านทางการยกตวัอย่างและการเสียสละแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมและพฤติกรรมท่ีมี
จริยธรรม ในการใชอิ้ทธิพลและอ านาจในทางท่ีถูกมีความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยใจ ทกัษะเหล่าน้ี
มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) เป็นผูช้ี้น าและสามารถน าผูอ่ื้น (Guide and Lead Others)2) มีความ
รับผดิชอบต่อผูอ่ื้น (Be Responsible to Others)  

วจิารณ์ พานิช (2010) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าท่ีตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 คือภาวะผูน้ า
และความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท (distributed leadership and responsibility) นกัเรียน
สามารถใชท้กัษะมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะแกปั้ญหาในการชกัน าผูอ่ื้นไปสู่เป้าหมาย ท าให้ผูอ่ื้นเกิด
พลังในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ่ื้นได้ใช้ศักยภาพหรือ
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ความสามารถสูงสุดผ่านการท าตวัเป็นตวัอย่างและไม่ถือผลประโยชน์ของตนเป็นท่ีตั้งท าตวัเป็น
ตวัอย่างในการใช้อ านาจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบโดยถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งทกัษะเหล่าน้ีจะมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อชีวิตในอนาคตของศิษยท์ั้งต่อ
ผลส าเร็จของงานและต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะเหล่าน้ีจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อชีวิตใน
อนาคตของศิษย ์ทั้งต่อผลส าเร็จของงาน และต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีองค์ประกอบดงัน้ี 1) 
ช้ีแนะและเป็นผูน้ าแก่ผูอ่ื้น 2) มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น 

ส านกันโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (2012) ทกัษะในการ
เป็นผูน้ าและความรับผดิชอบในหนา้ท่ี หมายถึง สามารถใชท้กัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และการแกไ้ข
ปัญหา แนะน าและจูงใจให้ผูอ่ื้นด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ดึงจุดแข็งของคนใน
ทีมมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจหรือให้ก าลงัใจกบัผูอ่ื้น และสนบัสนุนหรือ
ทุ่มเทจนถึงท่ีสุดดว้ยการแสดงออกเป็นตวัอย่าง รวมทั้งมีพฤติกรรมในการใช้อ านาจอยา่งซ่ือสัตย์
ตรงไปตรงมา 

ศกัด์ิชยั ภู่เจริญ (2013) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ าในศตวรรษ
ท่ี 21  หมายถึง ความสามารถในการน า ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นและจูงใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติั
ตาม-ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ภาวะผูน้ าจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจหนา้ท่ี หรือบารมี
ในการก าหนดหรือชกัจูงใหก้ลุ่มสมาชิกท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น   กระตุน้ ช้ีน า ผลกัดนั ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ และกระตือรือร้น
ในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่ม หรือองค์กรเป็นเป้าหมาย โดย
องคป์ระกอบภาวะผูน้ า 1) ทกัษะและความสามารถในการคิดเชิงซ้อน หรือมีทกัษะการคิดในขั้นสูง  
รวมถึงการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  โดยอยู่ใตพ้ื้นฐานความเป็นกลาง 2) ความสามารถในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 3) ความสามารถด้านพฤติกรรมท่ียืดหยุ่นได้มากข้ึน มี
เหตุผล  รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 4) ทกัษะด้านสังคม การรับรู้ทางวฒันธรรมและขา้ม
วฒันธรรม การอยูร่่วมกนัของมนุษย ์5) ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการ การคิดวางแผน
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ความรับผดิชอบ หมายถึง ภาระหรือพนัธะผกูพนัในการจะปฏิบติัหน้าท่ีการงานของ
ผูร่้วมงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัท างานในองคก์าร จ าเป็นตอ้งปรับ
ลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้ปฏิบติังานตามระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต คนท่ีมีความรับผิดชอบ จะ
ท าให้การปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยให้การท างานร่วมกนัเป็นไปดว้ยความส าเร็จ
และความราบร่ืน มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นภาระผูกพนัท่ีผูน้ าตอ้งสร้าง
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ข้ึนเพื่อให้องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งดี โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) มีความเช่ือถือและ
ไวว้างใจจากผูร่้วมงานและผูอ่ื้น 2) การปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 3) มีความเช่ือถือในตนเอง 4) ไดค้วามยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น 
5) ประสบความส าเร็จสามารถพฒันาต่อไป 6) สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืนทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

อนุชา โสมาบุตร (2013) ได้แสดงทศันะไวว้่า ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ ใน
ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูเ้รียนจะต้องแสดงออกถึงการมีความสามารถในการเป็นตวัแบบหรือ
แบบอยา่ง และเป็นผูน้ าคนอ่ืน (Guide and Lead Others) ก็คือ ความเป็นผูน้ า โดยสามารถน าพา
ผูร่้วมงานหรือคนอ่ืนไดโ้ดยมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีความรับผิดชอบทั้งตนเองและทีมงานของ
ตนเอง มีความตระหนกัในตนเอง รู้จกัรับผิดชอบงานตนเองท่ีมีผลต่อตนเองและสังคม และความ
รับผิดชอบร่วมกนัในกลุ่มหรือในทีมงาน โดยทกัษะเหล่าน้ีมีความจ าเป็นในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
หรือในการด ารงชีวิต รวมถึงในการท างาน ตลอดจนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความเป็นทีม ไม่ขดัแยง้กนั มีความเขา้ใจในสมาชิกทีมงาน ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ใช้
ทกัษะการแกไ้ขปัญหาระหว่างบุคคลได ้เพื่อน าพาองค์การกา้วบรรลุจุดมุ่งหมาย 2) เป็นตวักลาง
หรือผูป้ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช้ีน าและน าพาองคก์ารกา้วสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ 3) 
ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผูร่้วมงานท่ีมีความแตกต่างกนั 4) เป็นแบบอย่างใน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ผูอ่ื้นยอมรับ 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของภาวะผูน้ าและความ
รับผิดชอบว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงความเป็นผูน้ า การปฏิสัมพนัธ์และ
การแกปั้ญหา สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นได ้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบซ่ึงนิยาม
ดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
1) ความเป็นผูน้ า  2) การปฏิสัมพนัธ์และการแก้ปัญหา 3) สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นได้ 4) มี
คุณธรรมและจริยธรรม 5) มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น  

ผลจากการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวดัของ
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ขอน าแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีทกัษะชีวติและอาชีพ 

องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 

พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง
การปรับตวั ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวม
ความคิดเห็น ด าเนินการจัดการ  ความเข้าใจใน
ความคิดท่ีแตกต่าง   

1) ปรับตวั 
2) ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) รวบรวมความคิดเห็น 
4) ด าเนินการจดัการ 
5) เขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง  

2. การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง

การจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา ท างานไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งอิสระ ผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1) จดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา 
2) ท างานไดด้ว้ยตนเอง 
3) เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

3. ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง

การพูดและการฟังอยา่งมีกาลเทศะ ปฏิบติัตนโดยมี
สัมมาคารวะ ให้ความเคารพกับผู ้คนท่ีมีความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ตอบสนองอยา่งเปิดเผยต่อ
เพื่อความคิดเห็นท่ีต่างกัน ความคิดใหม่  และ
นวัตกรรมจากความแตกต่างทางสังคมและ
วฒันธรรม 

1) ปฏิบติัตนในการพูด การฟัง อยา่งมี
สัมมาคารวะ และมีกาลเทศะ 

2) เคารพกบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

3) ตอบสนองอยา่งเปิดเผยต่อเพื่อความ
คิดเห็นท่ีต่างกนั 

4) ความคิดใหม่และนวตักรรมจากความ
แตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม  

4. การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง

การผลิตผลงาน การจัดการโครงการเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย  ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

1) ผลิตผลงาน   
2) เป้าหมายและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย  
3) จดัการโครงการ 
4) รับผดิชอบตรวจสอบได ้

5. ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง

ความเป็นผูน้ า การปฏิสัมพนัธ์และการแก้ปัญหา 
สร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ่ื้นได้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผดิชอบ  

1) เป็นผูน้ า   
2) ปฏิสัมพนัธ์และการแกปั้ญหา 
3) สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นได ้ 
4) คุณธรรมและจริยธรรม 
5) ความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น 
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2.2.7 องค์ประกอบของ ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
2.2.7.1 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ  และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ 

Engauge 
ในเวบ็ไซตข์อง Engauge (2003) ไดน้ าเสนอ  21st Century Skills  For 21st  

Century Learners โดยให้ความเห็นว่าความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล (Digital-Age Literacy) คือ 
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ขณะท่ีสังคมเปล่ียนแปลงไป และมีความซับซ้อน ส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
เรียนรู้ในปัจจุบนัได้แก่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเคร่ืองมือส่ือสารและการใช้
เครือข่ายเพื่อเข้าถึงการจัดการบูรณาการ มีการประเมินผลและสร้างสารสนเทศได้ในสังคม
ฐานความรู้ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอลท่ีผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีประกอบดว้ยความรู้ดา้น
ต่างๆดงัน้ี 1) ความรู้พื้นฐาน (Basic Literacy) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 3) 
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) 4) ความรู้ดา้นเทคโนโลยี (Technology Literacy) 5) 
ความรู้ดา้นทศันศิลป์ (Visual Literacy) 6) ความรู้ดา้นข่าวสารขอ้มูล (Information Literacy) 7) 
ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม (Multicultural Literacy) 8) ความเขา้ใจสังคมโลก (Global Awareness)  

2.2.7.2 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ  และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ  
International Society for Technology in Education Students 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE 

(2007) ไดก้ าหนดไวว้่า มีแนวคิดและมีการปฏิบติัเทคโนโลยี นกัเรียนตอ้งมีการสามารถแสดงให้
เห็นว่าเข้าใจแนวคิด ระบบ และการท างานของเทคโนโลยี ด้วยการ 1) เข้าใจและใช้ระบบ
เทคโนโลยีได ้(Understand and use technology systems) 2) เลือกและใชโ้ปรแกรมประยุกตอ์ยา่งมี
ประสิทธิผล (Select and use applications effectively and productively) 3) แกไ้ขปัญหาของระบบ
และโปรแกรมประยุกตไ์ด ้(Troubleshoot systems and applications) 4) รู้จกัใชค้วามรู้ท่ีมีปัจจุบนั
เพื่อเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยใีหม่ๆ (Transfer current knowledge to learning of new technologies) 

2.2.7.3 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ  และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ  
Wikifoundry 
ในเว็บไซต์ของ Wikifoundry (2007) ได้กล่าวว่า ผูค้นในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเทคโนโลยีและส่ือสาร ในการเข้าถึงของสารสนเทศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพึ่ งเคร่ืองมือเทคโนโลยีและความสามารถในการท างานร่วมกัน 
พร้อมดว้ยการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล จะตอ้งสามารถแสดงถึงทกัษะการคิด การท างาน และท่ี
ส าคญัทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีเทคโนโลย ีมีความสามารถหรือมีบทบาท
ในการใช้ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากน้ียงัสามารถเลือกใช้ได้อย่าง
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เหมาะสมและมีจริยธรรม ในฐานะส่วนบุคคลมืออาชีพและชีวิตของพลเมือง ประกอบดว้ยทกัษะ
ดงัน้ี 1) ความรู้สารสนเทศและส่ือ (Information and Media Literacy) 2) การอ่านภาพ (Visual 
Literacy) 3) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) 

2.2.7.4 องค์ประกอบทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีตามทศันะของ Apple 
ในเว็บไซต์ของ Apple (2008) ได้กล่าวถึง Information, Media, and 

Technology Skills วนัน้ีนักเรียนจะได้รับขอ้มูลมากมายและจากหลายแหล่งท่ีมาท่ีไม่ไดรั้บการ
ตรวจสอบ ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งสามารถท่ีเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบังาน หรือชนิดขอ้มูลของ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ และสามารถท่ีจะตดัสินคุณภาพของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงธรรม เพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ และตอ้งสามารถท่ีจะท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) ทกัษะ
ดา้นสารสนเทศ (Information literacy) 2) ทกัษะดา้นส่ือ (Media literacy) 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication technologies (ICT) literacy) 

2.2.7.5 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ 
Minnesota 
Minnesota (2009) กล่าวถึงวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ในวนัน้ีเราอาจจะสามารถ

สอนเก่ียวกบัขอ้มูลและทกัษะของการใชค้อมพิวเตอร์ นกัเรียนส่วนใหญ่ในวนัน้ีโดยไม่ตอ้งกระตุน้
พร้อมกนั พวกเขาสามารถเล่นหรือท ากิจกรรมคุยโทรศพัท์ท าบา้นและการท่องเว็บ โดยการใช้
ทกัษะเหล่าน้ีในการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 2) 
ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, 
Communications and Technology, Literacy) 

2.2.7.6 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Pacific 
Policy Research Center  
Pacific Policy Research Center  (2010) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ส่ือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศเป็นพื้นฐานส าหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ยคุดิจิตอล มนัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับระบบการศึกษาเพื่อตอบสนองภารกิจของ
ตนในสังคมคือการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนส าหรับโลกนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน มี
องค์ประกอบดงัน้ี 1) ทกัษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 2) ทกัษะด้านส่ือ (Media 
Literacy) 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Communications and 
Technology, Literacy) 
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2.2.7.7 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตามทัศนะของ East 
Carolina University 
East Carolina University หรือ ECU (2011) กล่าวถึงทกัษะสารสนเทศ ส่ือ 

และเทคโนโลยี  วา่ ผูค้นในศตวรรษท่ี 21 ท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยเทคโนโลยีและ
ส่ือ ทกัษะท่ีโดดเด่นด้วยการเขา้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน
เคร่ืองมือเทคโนโลยีและความสามารถในการท างานร่วมกนั จะท าให้ผลงานของบุคคลนั้นจะมี
ประสิทธิภาพ ในศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนจะตอ้งสามารถแสดงทกัษะเหล่านั้นในการคิดการท างาน
และท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่ือและเทคโนโลยีประกอบด้วยทักษะดังน้ี 1) ทักษะด้าน
สารสนเทศ (Information Literacy) 2) ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Communications and Technology, Literacy) 

2.2.7.8 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ  และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ 
Partnership for 21st Century Skills  
Partnership for 21st Century Skills (2011) กล่าวถึงทกัษะสารสนเทศ ส่ือ 

และเทคโนโลยี วา่ทุกวนัน้ีเราอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากมายการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วดา้นเทคโนโลยี
การศึกษาและความสามารถในการเช่ือมโยงกนัและการมีส่วนร่วมในอตัราท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
พลเมืองและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบติังานไดห้ลากหลาย ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 
2) ทักษะด้านส่ือ (Media Literacy) 3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information, Communications and Technology, Literacy)   

2.2.7.9 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ  และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ
Microsoft Partners in Learning(2012) 
Microsoft Partners in Learning (2012) ไดก้ล่าวว่า เราอาศยัอยูใ่นโลกท่ี

เช่ือมต่อด้วยการเขา้ถึงเป็นประวติัการณ์ท่ีมากมายของขอ้มูลดิจิตอลและประสบการณ์ การใช้
เทคโนโลยีจะเปล่ียนวิธีท่ีเราอาศยัและวิธีการท างาน และเป็นท่ียอมรับของความกา้วหน้าใหม่ใน
ICT ไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นมากข้ึนทั้งในการเรียนรู้ตลอดชีวติ ในวนัน้ีการเรียนรู้มีความจ าเป็นตอ้งมี
ทกัษะมากข้ึนไม่เพียง แต่จะชาญฉลาดใชข้อ้มูลและความคิด แต่ยงัให้การออกแบบและสร้างขอ้มูล
ใหม่และความคิดโดยใช ้ICT ในขณะท่ี ICT จะกลายเป็นเร่ืองธรรมดามากข้ึนในห้องเรียนและใน
กระบวนการเรียนรู้โดยสภาพแวดลอ้มก็ตอ้งสนับสนุนเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีมากกว่าพื้นฐานเดิม 



54 
 

 
 

ประสบการณ์การเรียนรู้ ทกัษะเหล่าน้ีประกอบด้วย 1) การใช้ ICT (use) 2) การสนับสนุน ICT 
(supports) 3) ความส าคญั ICT (required) 4) การออกแบบ ICT (designers) 

2.2.7.10 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี   ตามทัศนะของ 
วจิารณ์ พานิช 
วจิารณ์ พานิช (2010) ไดก้ล่าววา่ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (Information, Media, Technology Skill) เป็นอีกทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในศตวรรษ
ท่ี 21 ดงันั้นทุกคนตอ้งมีทกัษะในการสร้างสารสนเทศและส่ือออกไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูค้นวง
กวา้งคือ ตอ้งไม่จ  ากดัมุมมองดา้นสารสนเทศเฉพาะการเป็นผูบ้ริโภค แต่ตอ้งมีพฤติกรรมในฐานะ
ผูผ้ลิตดว้ย และตอ้งเป็นผูผ้ลิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ผลิตสารสนเทศปลอม หลอกลวง 
หรือด้อยคุณภาพ ประกอบด้วยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 2) 
ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy Skills) 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT 
Literacy) 

2.2.7.11 องค์ประกอบทักษะสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ 
สถาบันวจัิยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2556) ไดใ้ห้ทศันะไวว้่า ทกัษะ

ดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี: ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้
เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ในการเรียนรู้และการท างานไปอยา่งมาก ทกัษะดา้นเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริม
ทกัษะดา้นการท างานและการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ทกัษะในการจดัการ
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับตัวให้ทันกับเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและ
สร้างสรรคแ์นวคิดของตนเองในระดบัท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ทกัษะดงักล่าวประกอบดว้ย 1)ทกัษะ
ดา้นสารสนเทศ 2) ทกัษะดา้นส่ือ 3) ทกัษะดา้นไอซีที 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะ
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี จากทศันะและผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 11 แหล่ง ผูว้ิจยัได้
น ามาแสดงในตารางท่ี 2.4 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (theoretical framework) ท่ีผูว้จิยัจะพิจารณาใชเ้กณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (conceptual framework) ต่อไป  

หมายเหตุ ผูว้จิยัไดใ้ชห้มายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.2.7.1 ” 2.2.7.11 แทนการระบุช่ือ
ของนกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ตารางที ่2.4 สังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี

องค์ประกอบสารสนเทศ ส่ือ   
และเทคโนโลยี 2.2

.7.
1 

2.2
.7.
2 

2.2
.7.
3 

2.2
.7.
4 

2.2
.7.
5 

2.2
.7.
6 

2.2
.7.
7 

2.2
.7.
8 

2.2
.7.
9 

2.2
.7.
10

 
2.2

.7.
11

 
รว
ม 

1. ทกัษะดา้นสารสนเทศ             8 
2. ทกัษะดา้นส่ือ            8 
3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
           8 

4. ความรู้พื้นฐาน             1 
5. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์            1 
6. ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์             1 
7. ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี            1 
8. ความรู้ดา้นทศันศิลป์             1 
9. ความรู้ดา้นข่าวสารขอ้มูล             1 

10. ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม             1 
11. ความเขา้ใจสังคมโลก             1 
12. เขา้ใจและใชร้ะบบเทคโนโลยไีด ้            1 
13. เลือกและใชโ้ปรแกรมประยุกตมี์

ประสิทธิผล  
           1 

14. แกปั้ญหาระบบและโปรแกรมประยกุตไ์ด ้            1 
15. ใชค้วามรู้ท่ีมีปัจจุบนัเพื่อเรียนรู้ผา่น 

เทคโนโลยใีหม่ๆ 
           1 

16. การใช ้ICT            1 
17. การสนบัสนุน ICT             1 
18. ความส าคญั ICT             1 
19. การออกแบบ ICT             1 

รวม 8 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 40 
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จากตารางท่ี 2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี 
พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ  านวน 19 องคป์ระกอบ ซ่ึง
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 8 ข้ึนไป เพื่อคดัสรร
เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิด (conceptual  framework) เพื่อการวิจยั ได้จ  านวน 3 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 
2) ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) 
3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Communications and 

Technology, Literacy)  
จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบของทกัษะสารสนเทศ ส่ือ 

และเทคโนโลย ี ดงัภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.3 โมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

จากภาพท่ี 2.3 แสดงโมเดลการวดัองคป์ระกอบของทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี
ไดจ้ากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย 1) ทกัษะด้านสารสนเทศ 
(Information Literacy) 2) ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information, Communications and Technology, Literacy) ในล าดบัต่อไป ผูว้ิจยัจะ
น าเสนอผลการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
 
 
 
 

 
 

ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลย ี  

ทกัษะดา้นสารสนเทศ  

ทกัษะดา้นส่ือ  

ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information, Communications and Technology, 
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2.2.8 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของทกัษะด้านสารสนเทศ 
Eisenberg & Berkowitz (1990) ไดก้ล่าวถึง การรู้สารสนเทศ คือความสามารถ และ

ทกัษะในการแสวงหาและเขา้ถึงสารสนเทศ ผูรู้้สารสนเทศคือผูท่ี้มีทกัษะ 6 ประการไดแ้ก่ 1) ทกัษะ
ในการก าหนดเร่ืองท่ีจะคน้ (Task Definition) 2) ทกัษะการวางแผนกลยุทธ์การสืบคน้ (Information 
Seeking Strategies) 3) ทกัษะการคน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ (Location and Access) 4) ทกัษะการ
ใชส้ารสนเทศ (Use of Information) 5) ทกัษะการสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis) 6) ทกัษะการ
ประเมินสารสนเทศ (Evaluation)  

ในเวบ็ไซตข์อง Wikifoundry (2007) ไดก้ล่าววา่ ความรู้สารสนเทศรวมถึงการเขา้ถึง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพการประเมินและใชม้นัอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์การ
เขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีความส าคญัมากข้ึน ก่อนหนา้น้ีสามารถหาแหล่งความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น
หรือหอ้งสมุด มิไดเ้หมือนตอนน้ี ในวนัน้ีนกัเรียนสามารถ เรียกดูหรือคน้หาในโลกออนไลน์ไดง่้าย 
ซ่ึงกลายเป็นทักษะท่ีส าคัญส าหรับนักเรียนทุกคน มีความส าคัญมากท่ีนักเรียนหาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลทัว่โลก ทกัษะทั้งหมดน้ีประกอบดว้ย 1) การก าหนด (Determine) 2) การใชเ้ทคโนโลย ี
(use technology) 3) การสังเคราะห์ (Synthesis) 

ALA หรือ: American  Library  Association (2010) ไดก้ล่าววา่ การรู้สารสนเทศ 
หรือการรู้เท่าทนัสารสนเทศ (IL: Information Literacy) หมายถึงการเป็นทั้งความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และกระบวนการอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ถือเป็นความรู้พื้นฐาน
ส าหรับการในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสมาคมห้องสมุดอเมริกนั ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของ
การรู้สารสนเทศไว ้4 ประการ คือ 1) ความสามารถในการตระหนักว่าเม่ือใดจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศ (Know) 2) การเขา้ถึงสารสนเทศ (Access) 3) การประเมินสารสนเทศ (Evaluate) 4) 
ความสามารถในการใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ (Use)  

P21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ทกัษะ
ดา้นสารสนเทศ หมายถึง นกัเรียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดา้นเวลา Efficiently 
(time) และมีประสิทธิภาพตามแหล่งท่ีมา Effectively (sources) สามารถประเมินขอ้มูลอย่างมี
วิจารณญาณ และ มีความรอบรู้จริงใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค์ในเร่ืองหรือปัญหาท่ีก าลงั
ด าเนินอยูมี่การจดัการการกระจายของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) การ
เขา้ถึงและประเมินขอ้มูล (Access and Evaluate Information) 2) การใชแ้ละจดัการขอ้มูล (Use and 
Manage Information) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(2548) ไดแ้สดงทศันะวา่ การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถ



58 
 

 
 

และทกัษะของบุคคลในการเขา้ถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศท่ีคน้มาได ้และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผูรู้้สารสนเทศจะตอ้งมีทกัษะในด้านต่างๆ เช่น ทกัษะการคิด
วิเคราะห์และ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะการใช้ภาษา ทกัษะการใช้ห้องสมุด ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศดงัน้ี 1) การตระหนักในใช้สารสนเทศ 2) การ
เขา้ถึงสารสนเทศ 3) การประเมินสารสนเทศ 4) การใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาชัญญา รัตนอุบล (2009) ได้กล่าวว่า  ในสังคมปัจจุบันซ่ึงเป็นสังคมแห่ง
สารสนเทศ บุคคลในสังคมจ าเป็นตอ้งรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งท่วมทน้ บุคคลทุกคนจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาตนเอง เพื่อรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง คนในสังคมปัจจุบนัจึงตอ้งมีการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพื่อการเท่าทนัในขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  สังคมปัจจุบนัจึงเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การศึกษาตอ้งมุ่งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคล 
และพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศใหแ้ก่บุคคลในสังคมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้
ในสังคมได้อย่างย ัง่ยืน  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า การรู้สารสนเทศ
ครอบคลุม การมีพฤติกรรมเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเหมาะสมอย่างมีความคิดและจริยธรรม โดยผ่าน
ช่องทางหรือส่ือใดๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศตามความตอ้งการ (SUNY Council of Library 
Directors Information Literacy Initiatives, 2003) ซ่ึงสรุปไดว้า่ การรู้สารสนเทศ หมายถึงการรู้ถึง
ความจ าเป็นของสารสนเทศ (ขอ้มูลข่าวสาร) การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การพฒันาทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจดัระบบประมวลสารสนเทศ การ
ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลและสร้างสรรค ์การสรุปอา้งอิงและส่ือสาร
ข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ความเขา้ใจและยอมรับในจริยธรรมของขอ้มูลข่าวสาร การพฒันาเจต
คติน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศประกอบด้วย 1) การเขา้ถึง
สารสนเทศ 2) การประเมินสารสนเทศ 3) การใชส้ารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2010) ทักษะการรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy Skill) หมายถึง ทกัษะความสามารถในการตระหนกัถึงความส าคญัของ
สารสนเทศ สามารถน าความต้องการสารสนเทศไปสร้างค าถามท่ีตอบสนองความต้องการ
สารสนเทศได ้รวมทั้งสามารถ บูรณาการความรู้ใหม่กบัองค์ความรู้เดิมได ้และประยุกต์ใชง้านใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้เป็นอยา่งดี จากท่ีกล่าวมา ดงันั้นทกัษะการรู้สารสนเทศ มี 5 ทกัษะ ดงัน้ี 1) 
การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หรือเขา้ใจปัญหาของตนเอง 2) การใช้แหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ 3) การสืบคน้สารสนเทศ 4) การประเมินสารสนเทศ 5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การเขียนรายงาน 
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จนัทิมา เขียวแกว้ (2014) ไดก้ล่าวสรุปวา่การรู้สารสนเทศ คือ การรู้ถึงความจ าเป็น
ของสารสนเทศ (ขอ้มูลข่าวสาร) ทกัษะในการรู้ความตอ้งการสารสนเทศและระบุสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ ทกัษะในการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ การสืบคน้/การคน้คืนสารสนเทศ 
โดยสามารถก าหนดค าคน้ ใชก้ลยทุธ์ในการสืบคน้ และปรับปรุงการสืบคน้ได ้การพฒันาทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจดัระบบประมวลสารสนเทศ 
การตีความและท าความเข้าใจสารสนเทศ การประเมินความน่าเช่ือถือและความเก่ียวข้องของ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุป
อา้งอิงและส่ือสารข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการแกปั้ญหา และเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
การสังเคราะห์สร้างความรู้ใหม่ การใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจริยธรรมและกฎหมาย และ
การพฒันาเจตคติน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหมดเหล่าน้ีประกอบด้วยทกัษะดงัน้ี 1) การรู้
สารสนเทศ 2) การรู้เท่าทนัส่ือ 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของทกัษะดา้นสารสนเทศ
วา่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย ความรอบรู้จริงและมีวิจารณญาณการประเมินขอ้มูล และ
ใช้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและสร้างสรรค์ การจดัการการกระจายของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง ซ่ึง
นิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัทกัษะดา้นสารสนเทศ 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1)
การเขา้ถึงและใช้ขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอย่างมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 2) ความ
รอบรู้จริงและมีวิจารณญาณการประเมินขอ้มูล 3) ใช้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและสร้างสรรค์ 4) การ
จดัการการกระจายของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง 

2.2.9 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของทกัษะด้านส่ือ  
จากการประชุม Aspen Media Literacy Leadership Institute (1992) ไดก้ าหนด

ความหมายของทกัษะด้านส่ือ คือ การเรียนรู้จากส่ือโดยมีความสามารถในการเขา้ถึง มีการคิด
วิเคราะห์ในการเลือกใช้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินส่ือถึงคุณค่าของส่ือ  และผลิตส่ือไดใ้น
หลากหลายรูปแบบ และทกัษะดา้นส่ือในศตวรรษท่ี 21 คือ การเรียนรู้จากส่ือ จากการรู้หนงัสือ ซ่ึง
เป็นวธีิการศึกษา มนัมีกรอบในการเขา้ถึงวิเคราะห์ประเมินผลการสร้างและมีส่วนร่วมกบัขอ้ความ
ในหลากหลายรูปแบบ และจากการโหลดหรือส่งไปยงัวดีิโอและต่อไปยงัอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็น
วา่มีการเปล่ียนแปลงมากกวา่ในอดีต การรู้เท่าทนัส่ือสร้างความเขา้ใจในบทบาทของส่ือในสังคม
เช่นเดียวกบัทกัษะท่ีส าคญัของการสอบสวนและการแสดงออกท่ีจ าเป็นส าหรับประชาชนในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทกัษะทั้งหมดน้ีประกอบดว้ย 1) การคิดวเิคราะห์ส่ือ 2) การประเมิน 
3) การเขา้ถึง 4) การรู้ทนัส่ือ 
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European Commission (2007) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะส่ือเพื่อการเรียนรู้หรือการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะดา้นส่ือหมายถึง ความสามารถของคนท่ีจะเขา้ถึงและเขา้ใจส่ือ โดยสามารถ
สร้างและประเมินส่ือท่ีแตกต่างกนั ดว้ยการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลและ
การใชท่ี้เพิ่มข้ึนในการศึกษาและวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้แน่ใจวา่ทุกคนสามารถเขา้ใจและมี
ส่วนร่วมกบัส่ือดิจิตอล การรู้เท่าทนัส่ือนั้นมีความส าคญัมากส าหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการสร้างงานท่ีทกัษะสูงกว่าเดิมจากอดีตท่ีมีแต่ทกัษะพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นตัว
ขบัเคล่ือนหลกัของการแข่งขนัและนวตักรรมในการส่ือขอ้มูลและภาคเทคโนโลยีการส่ือสาร  มี
องค์ประกอบดังน้ี 1) ความสามารถในการเข้าถึง (access) 2) เข้าใจ (understand) 3) ประเมิน 
(evaluate) 4) สร้างสรรค ์(create) 

Center for Media Literacy (2010) ได้ให้ความหมายรู้เท่าทนัส่ือ หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าถึงส่ือ มีการคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างส่ือได้ในหลากหลายรูปแบบ 
สามารถประเมินผล และมีการพฒันาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ประกอบด้วยทกัษะดังน้ี 1) 
ความสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (media access) 2) ความสามารถวิเคราะห์ส่ือ (media 
analyze) 3) การประเมิน (media evaluate) 4) การผลิตส่ือ (media create) 

UNESCO (2010) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทกัษะดา้นส่ือ หมายถึง การรู้เท่าทนัส่ือและ
การรู้สารสนเทศ (Media and information literacy) ครอบคลุมถึงความสามารถของบุคคลในการ
ตีความและการตดัสินใจในฐานะผูใ้ช ้สารสนเทศและส่ือ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มี ความช านาญในการ
สร้างและการผลิตสารสนเทศและเน้ือหาของส่ือตามสิทธิของตนเอง ซ่ึงการก าหนดขอบเขตของค า
วา่‚การรู้เท่าทนัส่ือ‛ และ ‚การรู้สารสนเทศ‛ มีขอบเขตท่ีมุ่งเนน้แตกต่างกนักล่าวคือ การรู้เท่าทนั
ส่ือมุ่งเน้นให้บุคคลมีความเขา้ใจในการท าหนา้ท่ีของส่ือและการใช้ส่ืออย่างมีวิจารณญาณ ขณะท่ี
การรู้สารสนเทศมุ่งเนน้ให้บุคคลมีความสามารถในการเขา้ถึง การประเมินและการใช้สารสนเทศ 
ประกอบด้วยทกัษะ 1) การเข้าถึง (Access) 2) การวิเคราะห์ (Analyze) 3) การประเมินค่า 
(Evaluate)4) การสร้างสรรค ์(Create) 

แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) (2552) การรู้เท่าทนัส่ือ คือ ‚ความสามารถ
ในการวเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินค่าส่ือความสามารถในการเขา้ถึงส่ือ น าเสนอส่ือในแบบฉบบั
ของตนเอง และผลิตส่ือเพื่อส่ือสารได้หลายรูปแบบ นอกจากน้ี การรู้เท่าทนัส่ือยงัหมายรวมถึง
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะการวเิคราะห์วจิารณ์และสร้างโอกาสในการเขา้ถึงส่ือ 

วิจารณ์ พานิช (2554) ได้ให้ความหมายไวว้่า ทักษะด้านส่ือ (Media Literacy 
Skills) เป็นทกัษะสองทาง คือดา้นรับสารจากส่ือ และดา้นส่ือสารออกไปยงัผูอ่ื้นหรือสาธารณะหรือ
โลกในวงกวา้ง เน่ืองจากยุคน้ีเป็นยุค media 2.0 - 3.0   คนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีความสามารถใช้
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เคร่ืองมือสร้างส่ือ และส่ือสารออกไปไดห้ลากหลายทาง เช่น video, audio, podcast, website  และ
อ่ืนๆ ทกัษะเหล่านั้นประกอบดว้ย 1) วเิคราะห์ส่ือได ้2) สร้างผลิตภณัฑส่ื์อได ้

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2556) ไดใ้ห้ความหมาย รู้เท่าทนัส่ือ คือ ทกัษะ หรือความสามารถในการ 
ตีความ วเิคราะห์ แยกแยะเน้ือหาสาระของส่ือ สามารถโตต้อบกบัมนัไดอ้ยา่งมีสติ และรู้ตวัสามารถ
ตั้งค  าถามวา่ส่ือถูกสร้างข้ึนไดอ้ยา่งไร เช่น ใครเป็นเจา้ของส่ือ ใครผลิต และผลิตภายใตข้อ้จ ากดัใด 
ควรเช่ือหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเช่ืออะไรท่ีแฝงมากบัส่ือนั้น พวกท่ีผลิตส่ือหวงัผลอะไรจากเรา
ค าวา่ "การใช้ส่ืออย่างต่ืนตวั" สามารถอธิบายหรือขยายความไดว้า่แทนท่ีเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับอยา่ง
เดียว เราก็จะตอ้งเปล่ียนมาเป็นฝ่ายรุกบา้ง โดยการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
เขา้ถึงส่ือท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถใชส่ื้อให้เกิดประโยชน์ มีส่วนร่วมท่ีพฒันาส่ือต่างๆ 
ใหดี้ข้ึน เช่น ทว้งติงหรือร้องเรียนเม่ือพบส่ือท่ีไม่เหมาะสม เรียกร้องสิทธิในฐานะเป็นผูบ้ริโภคส่ือ 
ฯลฯ ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ใชส่ื้ออยา่งรู้ตวั 2) ใชส่ื้ออยา่งต่ืนตวั 

ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบของทกัษะด้านส่ือว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการและเหตุผลท่ีส่ือถูก
สร้างข้ึนและวตัถุประสงค์ของส่ือการวิเคราะห์ส่ือ การเขา้ถึงและใช้ส่ืออย่างมีจริยธรรมหรือถูก
กฎหมาย ใชส่ื้อเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวั
บ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัทกัษะดา้นส่ือ 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือ
ถูกสร้างข้ึนและวตัถุประสงค์ 2) มีการวิเคราะห์ส่ือ  3) มีการเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมหรือ
ถูกกฎหมาย 4) ใชส่ื้อเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2.10 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้

กล่าวว่าการใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด หมายถึง ความสามารถแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจแนวคิด 
ระบบ และการท างานของเทคโนโลยี โดยมีองค์ประกอบดงัน้ี 1)เขา้ใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได ้
2) เลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล 3)แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรม
ประยกุตไ์ด ้4)รู้จกัใชค้วามรู้ท่ีมีปัจจุบนัเพื่อเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยใีหม่ๆ 

Educational Testing Service โดย Teresa Egan หรือ ETS (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ 
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ICT หมายถึง ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลในการส่ือสารเคร่ืองมือและเครือข่ายการ มีองค์ประกอบดงัน้ี 1) การเขา้ถึง 2) 
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การจดัการ 3) บูรณาการ 4) ประเมิน 5) สร้างและส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรมในการท างานในสังคมความรู้ 

The Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ลกัษณะส าคญัท่ี
จะสะทอ้นหรืออธิบายไดถึ้งทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นความสามารถ
ในการเขา้ใจและการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Apply Technology Effectively) มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) ใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การ
จดัการ ประเมินผล และการส่ือสารขอ้มูล 2) ใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล 3) เขา้ใจพื้นฐานของจริยธรรม
และประเด็นทางกฎหมายในการเขา้ถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1)ใช้เทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัการจดัการประเมินผลและการส่ือสารขอ้มูล 2) ใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล  3) ความ
เขา้ใจพื้นฐานของจริยธรรมประเด็นทางกฎหมายการเขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิจารณ์ พานิช (2554) ได้กล่าวว่า เด็กในยุคน้ีเก่งกว่าครูและพ่อแม่ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แต่เด็กยงัตอ้งการค าแนะน าจากครูและพ่อแม่ในการใช้
เคร่ืองมือน้ีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และไม่เขา้ไปใช้ในทางท่ีท าร้ายตนเอง 
หรือท าลายอนาคตของตนเองการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งรวดเร็ว ตามเทคโนโลยีให้ทนัไดย้ากและ
ยากท่ีจะตามเทคโนโลยีให้ทนั จุดท่ีส าคญัคือ ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึง
หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
อยา่งมีประสิทธิผล จะตอ้งมีทกัษะดงัต่อไปน้ี 1) เทคโนโลยีเพื่อวิจยั จดัระบบ ประเมิน และส่ือสาร 
สารสนเทศ 2) ใช้เคร่ืองมือส่ือสาร เช่ือมโยงเครือข่าย 3) ปฏิบติัตามคุณธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบของทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารวา่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการใช้
เทคโนโลยีในการวิจยัการจดัการ ประเมินผล และการส่ือสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย การเขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใช้
ขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการ
วดัทกัษะดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี  1) การใชเ้ทคโนโลยีในการ
วิจัยการจัดการ ประเมินผล และการส่ือสาร  2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 3) การเขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

ผลจากการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของ
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ขอน าแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมดงัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของทักษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี

องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. ทกัษะดา้นสารสนเทศ 

พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง
การเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิ ประเมินขอ้มูล
อย่างมีวิจารณญาณและมีความรอบรู้จริง ใช้ขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์การจดัการการกระจาย
ของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง การเขา้ถึงและใช้
ขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

1) ขอ้มูลมีประสิทธิภาพ  
2) ประเมินขอ้มูลอยา่งมีวิจารณญาณและ

มีความรอบรู้จริง 
3) ขอ้มูลถูกตอ้งและสร้างสรรค ์ 
4) จัดการการกระจายของข้อมูลจาก

หลากหลายแหล่ง 
5) ขอ้มูลมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย  

2. ทกัษะดา้นส่ือ  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง

สามารถวิเคราะห์ส่ือ เขา้ใจวิธีการ และเหตุผลท่ีส่ือ
ถูกสร้างข้ึนรวมถึงวตัถุประสงคก์ารเขา้ถึงและใชส่ื้อ
อย่างมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมายใช้ส่ือเหมาะสม
และใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) เขา้ใจวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือถูกสร้าง
ข้ึนและวตัถุประสงค ์

2) วเิคราะห์ส่ือ 
3) เขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมหรือ

ถูกกฎหมาย 
4) ส่ือเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ือ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง
การใชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัการจดัการ ประเมินผล 
และการส่ือสารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย
การเขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใชข้อ้มูล
อยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

1) ใช้เทคโนโลยีในการวิจัยการจดัการ 
ประเมินผล และการส่ือสาร 

2) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ และอย่างมีจริยธรรม
หรือถูกกฎหมาย 

3) เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศใช้ขอ้มูลอย่างมีจริยธรรม
หรือถูกกฎหมาย 
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2.2.11 องค์ประกอบของ ทกัษะการส่ือสาร 
2.2.11.1 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ Engauge 

ในเวบ็ไซต์ของ Engauge (2003) ไดน้ าเสนอ  21st Century Skills  
For 21st Century Learners โดยให้ความเห็นว่า การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective 
Communication)เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมฐานความรู้ในปัจจุบนั ผูเ้รียนสามารถท างานดว้ย
ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นหรือท างานเป็นหมู่คณะในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หรือเรียนรู้
ร่วมกนัผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและจดัการกบัอารมณ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นใน
ระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกนัหรือในบริบทปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ผูเ้รียนมีความรู้ท่ี
ลึกซ้ึงและเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกฎหมาย และประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี และ
สามารถประยุกต์ความรู้เหล่าน้ีเพื่อความสมดุล ความมัน่คง และคุณภาพชีวิตในฐานะพลเมือง 
สมาชิกของครอบครัว และสังคม ผูเ้รียนและผูท้  างาน ผูเ้รียนสามารถจดัการกบัเทคโนโลยี และใช้
ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องสังคม ส่ิงแวดล้อม และแนวคิด
ประชาธิปไตย ผูเ้รียนสามารถส่ือความหมายอยา่งไดผ้ลผา่นเคร่ืองมือและกระบวนการถ่ายทอดท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนัอยา่งหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 1) การ
ท างานเป็นทีมและการประสานงาน (Teaming and Collaboration) 2) ทักษะมนุษย์สัมพนัธ์ 
(Interpersonal Skills) 3) ความรับผิดชอบส่วนตน (Personal Responsibility) 4) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความเป็นพลเมืองดี (Social and Civic Responsibility) 5) การส่ือสารระหว่างบุคคล 
(Interactive Communication) 

2.2.11.2 องค์ประกอบทักษะการส่ือสาร ตามทัศนะของ  International 
Society for Technology in Education Students 
International Society for Technology in Education Students หรือ 

ISTE (2007) ไดก้ล่าวในมาตรฐานนกัเรียนวา่ ทกัษะการส่ือสาร นกัเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ส่ือดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มทางดิจิตอลเพื่อส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ส าหรับตนเองและ
ผูอ่ื้น นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคล
อ่ืนๆ โดยใช้ส่ือดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มทางดิจิตอลต่างๆ สามารถส่ือสารขอ้มูลและความคิด
ไปสู่ผูรั้บจ านวนมากอยา่งมีประสิทธิผลโดยใชส่ื้อหลากหลายรูปแบบ มีการพฒันาความเขา้ใจทาง
วฒันธรรมและจิตส านึกต่อโลกการคลุกคลีกับผูเ้รียนจากวฒันธรรมอ่ืนประกอบด้วยการ 1) มี
ปฏิสัมพนัธ์ 2) ส่ือสารขอ้มูลและความคิด 3) เขา้ใจทางวฒันธรรม 

 
 



65 
 

 
 

2.2.11.3 องค์ประกอบทักษะการส่ือสาร ตามทัศนะของ Institute of Museum 
and Library Services 
ในเวบ็ไซตข์อง Institute of Museum and Library Services หรือ imls 

(2009) กล่าวถึงว่า ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการส่ือสารมีความจ าเป็นมีเพิ่มข้ึนมากกว่าจากเดิม 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของทุกสถาบนัและภารกิจ และใหต้รงกบัความตอ้งการของทุกชุมชน 
ไดจ้ะจดัล าดบัความส าคญัทกัษะ โดยหอ้งสมุดและผูน้ าพิพิธภณัฑไ์ดพ้ิจารณาและปรับใหเ้หมาะสม
ความตอ้งการและความส าคญั ของสถาบนัการศึกษาและนักเรียน ประกอบด้วย 1) การส่ือสาร
ความคิด 2) การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ใชก้ารส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ   

2.2.11.4 องค์ประกอบทักษะการส่ือสาร ตามทัศนะของ Partnership for 21st 
Century Skills 
Partnership for 21st Century Skills (2011) ในศตวรรษท่ี 21 หรือใน

อนาคตในการเรียนรู้หรือในการท างานจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร การแสดงความคิด การถ่ายทอด 
การติดต่อซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้ทกัษะการส่ือสาร และตอ้งเป็นการติดต่อส่ือสารอย่างชัดเจน 
(Communicate Clearly) ซ่ึงประกอบด้วยทักษะดังน้ี 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ใชก้ารส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.11.5 องค์ประกอบทักษะการส่ือสาร ตามทัศนะของ The American 
School of Santo Domingo 
The American School of Santo (2013) ไดแ้สดงก าหนดใน Domingo 

Standards and Benchmarks (2013-2014) 21st Century Student Outcomes ว่านกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาจะตอ้งมีมาตรฐานดา้นทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนท่ีชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 
1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ใชก้ารส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2.11.6 องค์ประกอบทักษะการส่ือสาร ตามทัศนะของ National Education 
Association 
National Education Association (2014) ได้แสดงทศันะว่า ใน

ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการส่ือสาร เป็นส่ิงส าคญัท่ีในการท างาน เป็นเร่ืองยากท่ีจะแยกพวกเขาออก
หรือไม่มีการใชท้กัษะการส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการท างานร่วมกนั การส่ือสารความคิดโดย
ผา่นการพูดและการเขียนมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัการท างานร่วมกนัเช่นการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยทีมงานท่ีมีความหลากหลาย การประนีประนอมส่ิงจ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน ซ่ึงตอ้งใช้ทกัษะการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพจะได้รับและเข้าใจ การส่ือสารท่ีชัดเจน
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ประกอบด้วย 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใช้การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.11.7 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ Mind Tools 
Mind Tools (2014) ไดก้ล่าวใน Essential Skills for an Excellent 

Career. The 7 Cs of Communication วา่ ในความเป็นจริงการส่ือสารท่ีจะประสบความส าเร็จไดก้็
ต่อเม่ือทั้งผูส่้งและผูรั้บเข้าใจขอ้มูลอนัเดียวกนั และตรงกับผลของการส่ือสาร ในการถ่ายทอด
ความคิดหรือการส่ือสารความคิดและความสามารถในการเป็นผูรั้บของนักเรียน นั้นจะประสบ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยดงัน้ี 1) ชัดเจน (Clear) 2) กระชบั (Concise) 3) 
ถูกตอ้ง (Correct) 4) เช่ือมโยงกนั (Coherent) 5) สมบูรณ์ (Complete) 6) สุภาพ (Courteous) 

2.2.11.8 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ Kamehameha 
Schools 
Kamehameha Schools (2015) ในรายงาน Research & Evaluation 

Division ไดก้ล่าวว่า ในปัจจุบนัการส่ือสารท่ีดีมีความส าคญัในพื้นฐานของการศึกษา การพูดการ
เขียนและการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพหรือมีความถูกตอ้ง เป็นความตอ้งการของสังคมและเศรษฐกิจ
ทัว่โลกส าหรับท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน วา่วนัน้ีนกัเรียนสามารถจะส่ือสารชดัเจนประกอบดว้ย
ทักษะดังน้ี 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใช้การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.11.9 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ Stratford High 
School 
Stratford High School (2015) ได้กล่าวว่า นักเรียนมธัยมจะตอ้งมี

ทกัษะการส่ือสาร จึงจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ
ในทกัษะ ทกัษะการส่ือสารท่ีมีความจ าเป็น เพื่อความส าเร็จของนกัเรียนทุกคนในศตวรรษท่ี 21 
ดังน้ี 1) การฟัง (Listen actively) 2) ความคิดชัดเจน (Express ideas) 3) ใช้วิธีการส่ือสารท่ี
หลากหลาย (Use a variety of techniques) 4) เลือกส่ือท่ีเหมาะสม (Select appropriate media) 5) ใช้
ส่ือสารไดห้ลายรูปแบบ (Use multiple forms of media) 

2.2.11.10 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ Morello Park 
Elementary 
Morello Park Elementary (2015)ไดก้ล่าววา่ ในศตวรรษท่ี 21 หรือ

ในอนาคต การเตรียมความพร้อมนกัเรียนเพื่อการเรียนรู้และทกัษะให้มากข้ึนนั้น ทกัษะการส่ือสาร
ก็เป็นหน่ึงทกัษะพื้นฐานท่ีมีความส าคญัมากและจ าเป็นส าหรับนกัเรียน เพื่อจะไดมี้ความพร้อมไว้
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ส าหรับการมีชีวติท่ีซบัซอ้นมากข้ึนและมากข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มในการเรียน หรือในการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 และนกัเรียนไดมุ้่งเนน้ไปท่ีความคิดสร้างสรรคก์ารคิดเชิงวิพากษก์ารส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนัเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อเตรียมตวันกัเรียนส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใชก้ารส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.11.11 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ University of 
Waterloo 
University of Waterloo (2015) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทกัษะในการ

ส่ือสาร มีความจ าเป็นในการท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น ในกลุ่มนกัเรียนจะตอ้งสามารถท่ีจะ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนในระดบัทางปัญญาและอารมณ์ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือนกัเรียนมี
ทกัษะเหล่าน้ีอนัประกอบดว้ยดงัน้ี 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ทกัษะ
มนุษยส์ัมพนัธ์ 4) เขา้ใจทางวฒันธรรม 5) การส่ือสารระหวา่งบุคคล 

2.2.11.12 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ วจิารณ์ พานิช 
วิจารณ์ พานิช (2555)  ได้แสดงทัศนะว่าโลกในศตวรรษท่ี 21 

ตอ้งการทกัษะของการส่ือสารท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงกวา่โลกสมยัก่อนอยา่งเทียบกนัไม่ไดเ้ลยเป็น
ผลจากเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีการส่ือสาร (digital & communication technology) การ
ออกแบบการเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารควรมีทกัษะในการส่ือสารอย่างชดัเจนประกอบดว้ย 1) การ
ส่ือสารความคิด 2) การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ใชก้ารส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.11.13 องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร ตามทศันะของ วภิาวี ศิริลักษณ์ 
วิภาวี ศิริลักษณ์ (2557) ได้กล่าวว่า ทักษะการส่ือสาร นักเรียน

จะตอ้งมีความสามารถในการรับสารท่ีผูอ่ื้นส่ือออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชภ้าษาพูด 
ภาษาเขียน และกริยาท่าทางเพื่อบอกความคิด มุมมอง ความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกของตนได้
อยา่งเหมาะสม  เลือกใชว้ธีิการส่ือสารเพื่อวตัถุประสงคท่ี์หลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม มีความสามารถในการส่ือสารอย่าง  มีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายรวมทั้งในสภาพแวดลอ้มท่ีส่ือสารกนัดว้ยหลายภาษาประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ี ดังน้ี 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใช้การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการ
ส่ือสาร จากทศันะและผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 13 แหล่ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาแสดงในตารางท่ี 
2.6โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( theoretical 



68 
 

 
 

framework) ท่ีผูว้จิยัจะพิจารณาใชเ้กณฑเ์พื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั 
(conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุ ผูว้จิยัไดใ้ชห้มายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.2.11.1 ” 2.2.11.13 แทนการ
ระบุช่ือของนกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ตารางที ่2.6 สังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการส่ือสาร 

องค์ประกอบทกัษะการส่ือสาร 
2.2

.11
.1 

2.2
.11

.2 
2.2

.11
.3 

2.2
.11

.4 
2.2

.11
.5 

2.2
.11

.6 
2.2

.11
.7 

2.2
.11

.8 
2.2

.11
.9 

2.2
.11

.10
 

2.2
.11

.11
 

2.2
.11

.12
 

2.2
.11

.13
 

รว
ม 

1.  การส่ือสารความคิด               10 
2.  การฟัง              10 
3.  การใชก้ารส่ือสาร              9 
4. ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์               2 
5.  เขา้ใจทางวฒันธรรม              2 
6.  การส่ือสารระหวา่งบุคคล              2 
7.  การท างานเป็นทีม 
 และการประสานงาน  

  
      

 
    1 

8.  ความรับผดิชอบส่วนตน               1 
9.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

และความเป็นพลเมืองดี 

 
 

           
1 

10. มีปฏิสัมพนัธ์              1 
11. ส่ือสารขอ้มูลและความคิด              1 
12. ชดัเจน               1 
13. กระชบั               1 
14. ถูกตอ้ง               1 
15. เช่ือมโยงกนั              1 
16. สมบูรณ์               1 
17. สุภาพ               1 

รวม 5 3 3 3 3 3 6 3 3 3 5 3 3 46 
 



69 
 

 
 

จากตารางท่ี 2.6 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการส่ือสาร พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ี
เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ  านวน 17 องคป์ระกอบ ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 9 ข้ึนไป เพื่อคดัสรรเป็นองค์ประกอบท่ีเป็น
กรอบแนวคิด (conceptual  framework) เพื่อการวจิยั ไดจ้  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) การส่ือสารความคิด (Communicate Ideas)   
2) การฟัง (Listening)   
3) การใชส่ื้อสาร (Use of Communications) 
จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการส่ือสาร ได้

ดงัภาพท่ี 2.4 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 โมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการส่ือสาร 

จากภาพท่ี 2.4 แสดงโมเดลการวดัองค์ประกอบทกัษะการส่ือสารได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบด้วย 1) การส่ือสารความคิด 2) การฟัง 3) การใช้การ
ส่ือสาร ในล าดบัต่อไป ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.2.12 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการส่ือสารความคิด 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้

กล่าวในมาตรฐานนักเรียนว่า การส่ือสารความคิด คือ นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ
ส่ือสารขอ้มูลและความคิดไปสู่ผูรั้บจ านวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้ส่ือหลากหลายรูปแบบ 
ประกอบดว้ย 1) ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 2) มีความหลากหลาย 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การส่ือสาร
ความคิด หมายถึง นักเรียนสามารถส่ือสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพูด การเขียน 

 
 

การส่ือสารความคิด 

การฟัง 

การใชก้ารส่ือสาร 

ทกัษะการส่ือสาร 
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และอวจันภาษา โดยมีทกัษะการติดต่อส่ือสารในหลายรูปแบบและบริบท ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 
1) ส่ือสารความคิดมีประสิทธิภาพ 2) ส่ือสารไดห้ลากหลาย 

กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
คุณภาพผูเ้รียนด้านสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2553)ได้กล่าวว่า การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง บุคคลนั้นสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความ
ปรารถนา ความต้องการ การขอร้อง การเตือนและการขอความช่วยเหลือประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการใชค้  าพูดและภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน 2) สามารถเลือก
วธีิการหรือรูปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพวฒันธรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ 

วิจารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะว่าโลกในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการทกัษะของ
การส่ือสารท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงกวา่โลกสมยัก่อนอยา่งเทียบกนัไม่ไดเ้ลย เป็นผลจากเทคโนโลยี
ดิจิตอล และเทคโนโลยีการส่ือสาร (digital & communication technology) การออกแบบการเรียนรู้
ทกัษะการส่ือสาร โดยการส่ือสารความคิด หมายถึง นกัเรียนหรือผูเ้รียนรู้สามารถเรียบเรียงความคิด
และมุมมอง ไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถส่ือสารออกมาให้เขา้ใจง่ายและงดงาม และมีความสามารถ
ส่ือสารไดห้ลายแบบ ทั้งดว้ยวาจา ขอ้เขียน และภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาพูดและเขียน ประกอบด้วย 1) 
ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 2 ) มีความหลากหลายในการส่ือ 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย TDRI (2556) กล่าวถึงทกัษะการส่ือสาร
หมายถึงความสามารถในการน าเสนอความคิดทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียนไดช้ดัเจนและ
เหมาะกบับริบทสามารถฟังและถอดความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งใช้การส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อ
วตัถุประสงคท่ี์หลากหลายรู้จกัใชส่ื้อและเทคโนโลยีการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 1) 
ส่ือชดัเจน 2) ถูกตอ้ง 3) เหมาะสม 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของการส่ือสารความคิด
วา่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการส่ือสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลาย  และใช้ส่ืออย่างเหมาะสม ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือ
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สาระหลักเพื่อการว ัดการส่ือสารความคิด 2 ตัวบ่ง ช้ี  ดังน้ี  1) การส่ือสารความคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและใชส่ื้อเหมาะสม  

2.2.13 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการฟัง 
Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การฟัง หมายถึง

นกัเรียนมีการฟังอย่างท่ีมีประสิทธิภาพและเพื่อเขา้ใจความหมาย รวมถึง ความรู้ ค่านิยม เจตคติ 
และความตั้งใจของผูพู้ด ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การฟังท่ีมีประสิทธิภาพ 2) เขา้ใจความหมาย  

วจิารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะวา่ การฟัง หมายถึง ผูเ้รียนสามารถแสดงไดว้า่
มีการฟังอยา่งมีประสิทธิผลเกิดการส่ือสารจากการตั้งใจฟังให้เห็นความหมายทั้งดา้นความรู้คุณค่า
ทศันคติและความตั้งใจ ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การฟังท่ีมีประสิทธิภาพ 2) เขา้ใจความหมาย 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย TDRI (2556) กล่าวถึง การฟัง หมายถึง 
ผูเ้รียนหรือนกัเรียน มีความสามารถแสดงออกถึงในการฟัง และสามารถถอดความหมายไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง มีความเขา้ใจความหมายท่ีผูพู้ดส่ือสารออกมา มีความตั้งใจในการฟังและยินดีรับฟังอย่าง
ตั้งใจ ประกอบดว้ย 1) รับฟัง 2) ถอดความหมาย 

กระทรวงวฒันธรรม (2556) ไดใ้หค้วามหมายของการฟังไวว้า่ การฟัง หมายถึงการ
รับสาร หรือเสียงท่ีไดย้ินทางหู การฟังอยา่งมีจุดมุ่งหมาย มีมารยาทและรู้จกัพินิจพิเคราะห์เน้ือหา
ของสาร ท่ีรับวา่มีขอ้เท็จจริง อย่างไร รู้จกัจบัใจความส าคญั ใจความยอ่ย ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูรั้บ
สาร ไดป้ระโยชน์จากการฟังอยา่งเต็มท่ี การพฒันาสมรรถภาพการฟัง ประกอบดว้ย 1) สร้างความ
สนใจและความตอ้งการท่ีจะฟัง ผูฟั้งท่ีดีตอ้งให้ความสนใจกบัเร่ืองท่ีฟังแมว้า่เร่ืองท่ีฟังจะ ไม่ตรง
กบัความสนใจของตนเองก็ตาม ผูฟั้งตอ้งรู้หวัขอ้เร่ืองรวมทั้งจุดประสงคว์า่ฟังเพื่ออะไร 2) ฟังดว้ย
ความตั้งใจ เป็นการฟังอยา่งมีสมาธิ จิตใจจดจ่อกบัเร่ืองท่ีฟัง 3) จบัใจความส าคญัของเร่ืองและคิด
วเิคราะห์วจิารณ์เร่ืองราวท่ีฟัง 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (2557) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การฟัง  คือการ
รับรู้ความหมายจากเสียงท่ีไดย้ิน เป็นการรับรู้สารทางหูในชีวิตประจ าวนัของเรา เราใชเ้วลาการฟัง
ทั้งท่ีฟังจากบุคคลโดยตรง และฟังจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เพราะข่าวสารความรู้และศิลปะ
วทิยาการต่างๆท่ีมนุษยถ่์ายทอดกนัตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง ปัจจุบนัยงัใชว้ิธีการพูดอธิบายให้ฟังแม้
จะมีหนังสือบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วก็ตาม หลกัการฟังท่ีดี การฟังท่ีดีมีหลกัส าคญัคือ
1) ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย  2) ฟังโดยมีความพร้อม 3)ฟังโดยมีสมาธิ 4) ฟังด้วยความ
กระตือรือร้น 5) ฟังโดยไม่อคติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (2557) ได้ให้ทศันะใน เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ว่า การฟัง คือ กระบวนการอย่างหน่ึงของการรับสาร (Inputting) 
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ซ่ึงนบัว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นทกัษะท่ีมนุษยต์อ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากกว่าทกัษะ
ดา้นอ่ืนๆ คือการอ่าน การเขียนและการพูด เพราะการฟังนั้นเกิดข้ึนไดท้ั้งในสภาพท่ีตั้งใจและไม่
ตั้งใจ วนัหน่ึงๆ เราอาจไดฟั้งเร่ืองราว การสนทนา การบรรยาย การโฆษณาสินคา้ การโฆษณาชวน
เช่ือ ละคร และอ่ืน ๆมากมาย นอกจากเวลาท่ีเราหลบั การฟังเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้การส่ือสาร
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ มนุษยใ์ช้ทกัษะด้านการฟังในวนัหน่ึงประมาณ 42% แต่
สามารถจ าเน้ือหาสาระได้เพียงคร่ึงหน่ึงเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ไม่สนใจหรือมองข้าม
ความส าคญัของการฟัง จึงท าให้ไม่ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดีพอดงันั้น การท าความเขา้ใจและฝึกฝน
ทกัษะดา้นการฟัง จึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ดงันั้น การฟัง หมายถึง เป็นกระบวนการรับสารของ
มนุษยท์างร่างกายและสติปัญญาประเภทหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมการรับสารดงักล่าวนั้น ผูรั้บสารตอ้ง
แปลความหมายของเสียงท่ีไดย้ินเพื่อการรับรู้ เขา้ใจและตีความสารเหล่านั้นได ้ตามความรู้สึกนึก
คิดตามประสบการณ์ รวมทั้งการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้นๆ และสามารถน าส่ิงท่ีไดย้ินนั้น
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ได ้

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของการฟังว่าหมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจความหมาย และตั้งใจฟัง
และรับฟังผูอ่ื้น ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัการฟัง 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
1) การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) สามารถเขา้ใจความหมาย 3) ความตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น 

2.2.14 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการใช้ส่ือสาร 
Engauge (2003) ได้ให้ทัศนะการใช้ส่ือสารว่า หมายถึง ผูเ้รียนสามารถส่ือ

ความหมายอย่างไดผ้ลผ่านเคร่ืองมือและกระบวนการถ่ายทอดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัอย่างหลากหลาย
ส่ือสารอยา่งไดผ้ลในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย และผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและจดัการกบัอารมณ์
แรงจูงใจและพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นในระหวา่งการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกนัหรือใน
บริบทปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ประกอบดว้ย 1) การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interactive Communication) 
2) ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ (Interpersonal Skills)  

International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้
กล่าวในมาตรฐานนักเรียนว่า การใช้ส่ือสาร หมายถึง นักเรียนสามารถแสดงออกถึงการใช้ส่ือ
ดิจิตอลมีปฏิสัมพนัธ์ใหค้วามร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ โดย
สภาพแวดลอ้มทางดิจิตอลต่างๆ สามารถใชส่ื้อดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มทางดิจิตอลต่างๆในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ใหค้วามร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
1) การใชส่ื้อสารมีประสิทธิภาพ 2) การใชป้ระโยชน์ 
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Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การใช้ส่ือสาร 
หมายถึง นกัเรียนสามารถแสดงออกถึงการใชก้ารส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงค์
ต่างๆ สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือและเทคโนโลยหีลาย ๆแบบ โดยมีความสามารถในการตดัสินวา่
ควรจะใชแ้บบใด และเหมาะสม โดยทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถประเมินผลท่ี
เกิดจากการใช้วิธีนั้น ๆ มีการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงรวมถึงการพูดไดห้ลายภาษา ทกัษะเหล่าน้ีมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) การใชส่ื้อสารมีประสิทธิภาพ 
2) การใชป้ระโยชน์ 3) การติดต่อส่ือสาร 

วิจารณ์ พานิช (2555) ได้แสดงทัศนะว่า การใช้ส่ือสาร หมายถึง ผู ้เรียนหรือ
นกัเรียนสามารถใช้การสารเพื่อบรรลุเป้าหมายหลายดา้น เช่น แจง้ให้ทราบ บอกให้ท า จูงใจ และ
ชกัชวน ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งสามารถส่ือสารอย่างไดผ้ลในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย หรือใน
สภาพท่ีมีอุปสรรค รวมทั้ งในสภาพท่ีส่ือสารกันด้วยหลายภาษา ทักษะในการใช้ส่ือสารนั้ น
ประกอบดว้ย 1) การใชส่ื้อสารมีประสิทธิภาพ 2) ส่ือสารไดห้ลากหลาย 

ในเวบ็ไซตข์อง ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา 
(2557) ไดก้ล่าววา่ การใชส่ื้อสาร คือ การค านึงถึงการใชท้กัษะ เพราะภาษาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมนุษย์
ตกลงใชร่้วมกนัในการส่ือความหมาย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจในการส่ือสาร คู่ส่ือสารตอ้งศึกษาเร่ือง
การใชภ้าษา และสามารถใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล เน้ือหาของสาร และช่องทางหรือ
ส่ือ ท่ีใช้ในการส่ือสาร ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การใช้ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การใช้
ส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของการใช้ส่ือสารว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง การใช้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ การใช้
ประโยชน์จากส่ือสารอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัการ
ใชส่ื้อสาร 2 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) ใชก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ 2) ใชป้ระโยชน์จากส่ืออยา่งคุม้ค่า 

ผลจากการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของ
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ขอน าแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมดงัตารางท่ี 2.7 
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ตารางที ่2.7 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของทกัษะการส่ือสาร 

องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. การส่ือสารความคิด 

พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการ
ส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสาร
ไดห้ลากหลาย  และใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม  

 
1) ส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) การติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและ

ใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม 
2. การฟัง 

พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการ
ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความหมาย ตั้ งใจฟัง 
และรับฟังผูอ่ื้น 

 
1) ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) เขา้ใจความหมาย 
3) ตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น 

3. การใชส่ื้อสาร 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึง การ

ใช้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จาก
ส่ือสารอยา่งคุม้ค่า 

 
1) ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
2) ใชป้ระโยชน์จากส่ือสารอยา่งคุม้ค่า 

2.2.15 องค์ประกอบของ ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
2.2.15.1 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ 

Engauge 
Engauge (2003) ได้น า เสนอการคิดเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค ์

(Inventive Thinking) ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนัท าให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ง่ายข้ึน ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมและสร้างสรรค์ท่ีผูเ้รียนตอ้งมี มีดงัน้ี 1) ความสามารถใน
การปรับตวัและจดัการกบัส่ิงท่ีซบัซ้อน (Adaptability/Managing Complexity) 2) ความสามารถใน
การน าตนเอง (Self-Direction) 3) ความสนใจใฝ่รู้ (Curiosity) 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 5) 
ความกลา้ท่ีจะเส่ียง (Risk-taking) 6) ความคิดขั้นสูงและความมีเหตุผล (Higher-Order Thinking and 
Sound Reasoning) 

2.2.15.2 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ  
International Society for Technology in Education Students  
International Society for Technology in Education Students (2007) ได้

กล่าวว่า การเรียนรู้ในยุคดิจิตอล ISTE ได้ก าหนดมาตรฐาน ความสร้างสรรค์และนวตักรรม 
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สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค ์ผลิตความรู้ และพฒันานวตักรรมท่ีเป็นผลิตผลและกระบวนการ
โดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะดังน้ี 1) ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ 
ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ 2) สร้างงานตน้แบบเพื่อส่ือถึงตวัตนหรือกลุ่ม 3) ใช้โมเดล
และการจ าลองเพื่อส ารวจระบบและปัญหาท่ีซบัซอ้น 4) หาแนวโนม้และคาดการณ์ความเป็นไปได ้

2.2.15.3 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ 
Wikifoundry 
Wikifoundry (2007) ไดแ้สดงทศันะวา่ การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมนั้น 

นกัเรียนสามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อก่อให้เกิดกระท าส่ิงของใหม่
อยา่งแทจ้ริงไม่เหมือนเดิม และมีมูลค่าทั้งส่วนตวัหรือทางวฒันธรรม ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
ของเราถูกสร้างข้ึนบนการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวฒันธรรม
ตอ้งไม่เพียง แค่ความคิดริเร่ิมและความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง แต่ยงัไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน
สังคมของการพฒันาหรือการประดิษฐ์ วนัน้ีบุคคลท่ีมีการสร้างสรรค์และนวตักรรมมากข้ึนท่ี 
บุคคลท่ีมีการสร้างสรรค์และนวตักรรมเองยิ่งจะน่าสนใจมากข้ึน ทกัษะเหล่าน้ีประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการปรับตวัและจดัการกบัส่ิงท่ีซับซ้อน (Adaptability/Managing Complexity) 2) 
ความสามารถในการน าตนเอง (Self-Direction) 3) ความสนใจใฝ่รู้ (Curiosity) 4) ความคิด
สร้างสรรค ์(Creativity) 5) ความกลา้ท่ีจะเส่ียง (Risk-taking) 6) ความคิดขั้นสูงและความมีเหตุผล 
(Higher-Order Thinking and Sound Reasoning) 

2.2.15.4 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ 
Trilling and Fadel  
Trilling and Fadel (2009) ได้เขียนถึงในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจท่ี

ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมจ านวนมาก การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้ การออกแบบมาเพื่อ
พฒันาด้านของความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมผ่านโครงการความทา้ทายในการออกแบบซ่ึง
นักเรียนจะต้องคิดค้น ออกแบบ และแก้ปัญหาให้ได้ ซ่ึงต้องมีองค์ประกอบดังน้ี 1) คิดอย่าง
สร้างสรรค ์(Think Creatively) 2) การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with 
Others) 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations) 

2.2.15.5 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ
Institute of Museum and Library Services  
Institute of Museum and Library Services หรือ IMLS (2009) กล่าวถึงวา่

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีประสบความส าเร็จในสังคมปัจจุบนัตอ้งมีความสามารถในการ
คิดริเร่ิม หรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีแข็งแกร่งในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการ
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แกปั้ญหาเป็นอยา่งดี นั้นคือทกัษะชาวอเมริกนัท่ีตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะประกอบดงัน้ี 1) 
คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think Creatively) 2) การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ่ื้น (Work 
Creatively with Others) 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations) 

2.2.15.6 องค์ประกอบทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม ตามทศันะของ Piirto 
Piirto (2011) กล่าวใน Creativity for 21st Century Skills ว่าในโลก

ปัจจุบนั และในศตวรรษท่ี 21 มีความตอ้งทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม เพื่อในการท างาน
และการเพิ่มผลผลิต แมแ้ต่ในการร่วมกนั จ าเป็นตอ้งมีทกัษะหลากหลาย ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) 
คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think Creatively) 2) การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ่ื้น (Work 
Creatively with Others) 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations) 

2.2.15.7 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ 
Partnership for 21st Century Skills 
Partnership for 21st Century Skills (2011) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม (Creativity and Innovation) ลกัษณะส าคญัท่ีจะสะทอ้นหรืออธิบายไดถึ้งความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1) คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think Creatively) 2) 
การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others) 3) การด าเนินการดา้น
นวตักรรม (Implement Innovations) 

2.2.15.8 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ Glen 
Waverley Secondary College  
Glen Waverley Secondary College หรือ GWSC (2015) ไดเ้ขียนถึง การ

ก าหนดหรือสร้างทกัษะเก่ียวกบัวิธีการคิด (ways of thinking) ส าหรับนกัเรียนของโรงเรียนมธัยม
(Glen Waverley Secondary College) ให้เกิดข้ึนกบันกัเรียนซ่ึงการเตรียมพร้อมส าหรับดา้นความคิด
ใหม่ๆ เพื่อการสร้างสรรค ์และในการเรียนรู้ ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) คิดอยา่งสร้างสรรค ์(Think 
Creatively) 2) การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others) 3) การ
ด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations) 

2.2.15.9 องค์ประกอบทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม  ตามทศันะของ วิจารณ์ 
พานิช 
วิจารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะว่า การออกแบบการเรียนรู้ทกัษะ

ดา้นความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกท่ีไม่หยุดน่ิงเกิดการเปล่ียนแปลง
รวดเร็ว(และบางคร้ังพลิกผนั) คนท่ีจะอยู่ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสังคมในยุคใหม่จึงตอ้งฝึกความ
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สร้างสรรค์และนวตักรรมซ่ึงท่ีจริงมีอยู่แลว้ในความเป็นมนุษยแ์ต่การเรียนรู้และการฝึกฝนท่ีดีจะ
ช่วยให้แหลมคมฉับไวและอดทน คนท่ีมีทกัษะน้ีสูงจะไดง้านท่ีดีกว่าชีวิตกา้วหน้ากว่าและจะท า
ประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่โลกไดดี้กว่าท่ีจริงโลกก าลงัเปล่ียนยุคจากยุคความรู้สู่ยุคนวตักรรม
การฝึกพลงัสร้างสรรค์และนวตักรรมจึงส าคญัยิ่งและผมมีความเช่ือส่วนตวัว่าการฝึกฝนน้ีตอ้งท า
ตลอดชีวติแต่น่าเสียดายวา่ระบบการศึกษาในปัจจุบนักลบัเป็นตวัฆ่าพลงัสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ดว้ยการจดัการสอนแบบท่องจ าเนน้การอ่านเขียนและคิดเลข ความผิดพลาดอยา่งยิ่งของการศึกษา
คือการท าให้การท าผิดเป็นเสมือนส่ิงชัว่ร้ายท่าทีเช่นน้ีมีผลลดทอนความสร้างสรรค์ของเด็กความ
เขา้ใจผดิท่ีจะตอ้งแกคื้อคนมกัคิดวา่ความสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองของอจัฉริยะซ่ึงเป็นคนจ านวนนอ้ยใน
ความเป็นจริงแลว้ทุกคนมีความสร้างสรรคอ์ยูแ่ลว้ในรูปของจินตนาการและการศึกษาตอ้งเพิ่มความ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ความสร้างสรรค์เป็นเร่ืองของคนอายุน้อยซ่ึงไม่จริงเสมอไปและความ
เขา้ใจผดิประการท่ีสาม คือ คิดวา่ความสร้างสรรคเ์ป็นพรสวรรคเ์ท่านั้นในความเป็นจริงคือมนัเป็น
ทั้ งพรสวรรค์และพรแสวงโรงเรียนสามารถฝึกฝนความสร้างสรรค์ให้เด็กได้ด้วยการสร้าง
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการตั้งค  าถามมีความอดทนและเปิดกวา้งต่อมุมมองแปลกๆมีความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจระหวา่งกนัและเรียนรู้จากความผดิพลาดหรือความลม้เหลว ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะ
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์2) ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์3) ประยกุตสู่์นวตักรรม 

2.2.15.10 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ 
Archdiocese of Milwaukee 

Archdiocese of Milwaukee (2015) ไดก้ล่าววา่ เคร่ืองมือดิจิตอลท่ีส าคญั
ก็คือทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม นกัเรียนจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรคส์ร้าง
ความรู้และพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์และประมวลผลโดยใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 
1) ใชค้วามรู้ท่ีมีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ 2) เป็นตน้แบบเพื่อส่ือ
ถึงตวัตนหรือกลุ่ม 3) ใชโ้มเดลและการจ าลองเพื่อส ารวจระบบและปัญหาท่ีซบัซ้อน 4) หาแนวโนม้
และคาดการณ์ความเป็นไปได ้

2.2.15.11 องค์ประกอบทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามทัศนะของ 
National Education Association 
National Education Association (2015) ไดก้ล่าวว่า โลกปัจจุบนัมีการ

แข่งขนัสูง ในระดบัโลกงานท่ีเป็นนวตักรรมใหม่และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน
การเรียนรู้ กลายเป็นข้อก าหนดส าหรับการความส าเร็จส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพ ความคิด
สร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีส าคัญในการศึกษาเป็นความรู้และเราควรจะรักษามัน การท่ีจะประสบ
ความส าเร็จบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีทกัษะความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิต วิสัยทศัน์ท่ีดี ทกัษะทางปัญญา
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ในการวิเคราะห์เพื่อประเมิน และวิสัยทศัน์ของพวกเขาร่วมกนัเป็นหน่ึง และไม่ไดเ้ห็นแก่ตวั ส่วน
ทกัษะการออกแบบสร้างสรรคท่ี์ตอ้งการอยา่งสูงอยูใ่นก าลงัแรงงาน นั้นประกอบไปดว้ยทกัษะดงัน้ี 
1) คิดอยา่งสร้างสรรค ์2) การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม  

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการ
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมจากทศันะและผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 11 แหล่ง ผูว้ิจยัไดน้ ามา
แสดงในตารางท่ี 2.8 โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ท่ีผูว้จิยัจะพิจารณาใชเ้กณฑเ์พื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบตามกรอบแนวคิด
เพื่อการวจิยั (conceptual framework) ต่อไป  

หมายเหตุ ผูว้จิยัไดใ้ชห้มายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.2.15.1 ” 2.2.15.11 แทนการระบุ
ช่ือของนกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ตารางที ่2.8 สังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

องค์ประกอบ 
ทกัษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2.2

.15
.1 

2.2
.15

.2 
2.2

.15
.3 

2.2
.15

.4 
2.2

.15
.5 

2.2
.15

.6 
2.2

.15
.7 

2.2
.15

.8 
2.2

.15
.9 

2.2
.15

.10
 

2.2
.15

.11
 

รว
ม 

1. คิดอยา่งสร้างสรรค ์            9 
2. การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น            7 
3. การด าเนินการดา้นนวตักรรม            7 
4. ใชค้วามรู้ท่ีมีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่  

ผลิตภณัฑใ์หม่หรือกระบวนการใหม่  

   
      

 
 2 

5. เป็นตน้แบบเพื่อส่ือถึงตวัตนหรือกลุ่ม            2 
6. ใชโ้มเดลและการจ าลองเพื่อส ารวจระบบ 

และปัญหาท่ีซบัซอ้น 

   
      

 
 2 

7. หาแนวโนม้และคาดการณ์ความเป็นไปได ้            2 
8. ปรับตวัและจดัการกบัส่ิงท่ีซบัซอ้น            2 
9. ความสามารถในการน าตนเอง            2 
10. ความสนใจใฝ่รู้             2 
11. ความกลา้ท่ีจะเส่ียง            2 
12. ความคิดขั้นสูงและความมีเหตุผล            2 

รวม 6 4 6 3 3 3 3 3 3 4 3 41 
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จากตารางท่ี 2.8 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม พบวา่ 
มีองคป์ระกอบท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ  านวน 12 องคป์ระกอบ ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 7 ข้ึนไป เพื่อคดัสรรเป็น
องคป์ระกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) เพื่อการวิจยั ไดจ้  านวน 3 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี 

1) คิดอยา่งสร้างสรรค ์(Think Creatively)  
2) การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others) 
3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations)  
จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรม  ดงัภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.5 โมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

จากภาพท่ี 2.5 แสดงโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมไดจ้าก
การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบด้วย 1) คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think 
Creatively) 2) การท างานอยา่งสร้างสรรค์ร่วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others) 3) การ
ด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations) ในล าดบัต่อไป ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการศึกษา
นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.2.16 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของคิดอย่างสร้างสรรค์ 
Guilford (1967) กล่าวในหนงัสือ The Nature of Human Intelligence โดยสรุปวา่ 

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถด้านสมองท่ีจะคิดได้หลายแนวทาง  (Divergent 
thinking) หรือคิดไดห้ลายค าตอบ เรียกว่า การคิดแบบอเนกนยั ประกอบดว้ย 1) ความคิดริเร่ิม 

 
 

ทกัษะการสร้างสรรค์
และนวตักรรม 

คิดอยา่งสร้างสรรค ์

การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 

การด าเนินการดา้นนวตักรรม 
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(Originality) 2)  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 3)  ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility) 4)  ความ
ละเอียดลออ (Elaboration) 

Torrance (1962) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่คิดอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง เป็นกระบวนการ
ท่ีบุคคลไวต่อปัญหา ขอ้บกพร่อง ช่องวา่งในดา้นความรู้ ส่ิงท่ีขาดหายไปหรือส่ิงท่ีไม่ประสานกนัและ
ไวต่อการแยกแยะส่ิงต่างๆ ไวต่อการคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหา ไวต่อการคาดเดาหรือการตั้งสมมติฐาน
ท่ีเก่ียวกบัขอ้บกพร่อง ทดลองและทดสอบตามสมมติฐาน จนในท่ีสุดก็สามารถน าเอาผลลพัธ์ไปแสดง
ให้ปรากฏแก่ผูอ่ื้นได ้และไดส้ร้างกระบวนการท่ีก่อเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ไวด้งัน้ี 1) ขอ้เท็จจริง 
(Fact) เร่ิมจากความรู้สึกกงัวล แต่ยงัไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไร 2) การคน้พบปัญหา 
(Problem) เม่ือคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบจนเขา้ใจแลว้จะสามารถบอกไดว้า่ตน้ตอของปัญหาท่ีแทจ้ริง
คืออะไร 3) ความคิด (Ideal) เป็นการคิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบ
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้4) แนวทาง (Solution) ทดลอง ทดสอบสมมติฐานจนพบค าตอบท่ีชดัเจน และ 
5) การยอมรับ (Acceptance) เป็นการยอมรับค าตอบท่ีคน้พบและคิดต่อไปว่าการคน้พบจะน าไปสู่
แนวทางท่ีเกิดความคิดใหม่ ๆ หรือวธีิการใหม่ ๆ  

Engauge (2003) ไดก้ล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ผูเ้รียนสามารถ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไม่วา่จะเป็นผลงาน หรือความคิดใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนและส่วนรวม
และเป็นตน้ฉบบัส าหรับตวับุคคลเอง รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประกอบดว้ย
1) การสร้างสรรค ์2) การเป็นตน้แบบ 

Wikifoundry (2007) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ส าหรับสังคมความคิดสร้างสรรค์ คือ การ
กระท าเพื่อสร้างส่ิงใหม่ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและพฒันาเป็นของใหม่อย่างแทจ้ริงไม่เหมือนเดิม 
และมีมูลค่าหรือเพิ่มข้ึน ทั้งส่วนตวัหรือสังคม ความคิดสร้างสรรค์ท่ีก าหนดไวท่ี้น่ีท่ีสองระดบั มี
ความส าคญัต่อสังคมและวฒันธรรม และมีความส าคญัต่อบุคคลหรือองค์กรอย่างมีนัยส าคญั ทั้ง
สองถือเป็นความส าคัญและความคุ้มค่าสูงสุด นวตักรรมหรือการเรียนรู้ในอนาคตต้องการ
ขบัเคล่ือนดว้ยความคิดสร้างสรรค ์ทั้งหมดน้ีควรประกอบดว้ยดงัน้ี 1) ความคิดสร้างสรรค ์2) การ
สร้างสรรค ์

North Carolina State University (2012) ไดใ้ห้ความเห็นว่าความคิดสร้างสรรค ์
หมายถึง การสร้างความคิดใหม่ ๆ คิดอยา่งมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรคเ์ป็นพื้นฐานของ
ความคืบหนา้ทางปัญญาของมนุษยแ์ละส่ิงประดิษฐ์ดงักล่าว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทและวตัถุประสงค์
ท่ีส าคญัและทกัษะความคิดสร้างสรรคส์ามารถพึ่ งพาหรือใชแ้ยกต่างหาก โดยน าองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่
ภายในหรือภายนอกและความรู้ใหม่ๆ มาสร้างหรือรวบรวมเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อ
ตวัเองและผูอ่ื้น ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัและการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรคน์กัเรียน
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ตอ้งมีทกัษะดงัน้ี 1) น าความคิดท่ีมีร่วมกนัอยูม่าเพิ่มคุณค่า 2) การพฒันาคุณสมบติัใหม่หรือพฒันา
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ 3) การคน้พบบางส่ิงบางอยา่งหรือจินตนาการใหม่ทั้งหมด 

Partnership for 21st Century Skills หรือ P21 (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ คิดอยา่ง
สร้างสรรค์ หมายถึง นกัเรียนมีการใช้เทคนิคการสร้างความคิดท่ีหลากหลาย มีการสร้างความคิด
ใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ และท่ีคุม้ค่า ทั้งแนวความคิดในเร่ืองเล็กน้อยจนถึงความคิดในเร่ืองใหญ่ๆ 
สามารถอธิบายรายละเอียด ปรับ วิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและ เพิ่ม
ความพยายามในการสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 1) การใช้เทคนิคในการสร้าง 2) มี
ความคิดใหม่ 3) มีประเมินผลงานตนเอง 

Neelayothin et al. (2016) ไดก้ล่าวในงานวิจยัวา่ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์(creative 
leadership) หมายถึงการแสดงออกของผูน้ าท่ีตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน ด้าน
ความสามารถในการน าความสร้างสรรคแ์ละกระตุน้ให้เกิดความสร้างสรรค ์โดยมีลกัษณะท่ีแสดง
พฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปดว้ยดงัน้ี 1) จินตนาการ (imagination) 2) ความ
ยดืหยุน่ (flexibility) 3) วสิัยทศัน์ (vision) 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2553) กล่าวในหนงัสือ ความคิดเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง 
การคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ (Creative thinking) เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ไวว้่า เป็นการขยายขอบเขตของความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้วสู่
ความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนเพื่อคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุดให้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และไดก้ าหนด
องค์ประกอบความคิดเชิงสร้างสรรค์ไวว้่าประกอบไปด้วย 1) บุคลิกลักษณะและทศันคติ 2) 
ความสามารถดา้นสติปัญญา 3) ดา้นความรู้ 4) สภาพแวดลอ้ม 5) แรงจูงใจ และ 6) รูปแบบการคิด 

วจิารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะวา่ สังคมในยคุใหม่มีความจ าเป็นตอ้งฝึกความ
สร้างสรรค ์ซ่ึงท่ีจริงมีอยูแ่ลว้ในความเป็นมนุษยแ์ต่การเรียนรู้และการฝึกฝนท่ีดีจะช่วยให้แหลมคม 
ฉบัไว และอดทน คนท่ีมีทกัษะน้ีสูงจะไดง้านท่ีดีกวา่ ชีวิตกา้วหน้ากว่า และจะท าประโยชน์ให้แก่
สังคมและแก่โลกไดดี้กว่าท่ีจริงโลกก าลงัเปล่ียนยุค การฝึกฝนเพื่อให้มีพลงัสร้างสรรค์หรือแรง
บนัดาลใจในการคิดสร้างสรรค ์ ดงันั้นจึงส าคญัยิ่ง ความเขา้ใจผิดท่ีจะตอ้งแกคื้อ คนมกัคิดวา่ความ
สร้างสรรค์เป็นเร่ืองของอัจฉริยะซ่ึงเป็นคนจ านวนน้อย ในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีความ
สร้างสรรค์อยู่แลว้ในรูปของจินตนาการ และการศึกษาตอ้งเพิ่มความสร้างสรรค์ของเด็กและของ
ประชากรไทยทุกคนความเขา้ใจผิดประการท่ีสองคือ คิดว่าความสร้างสรรค์เป็นเร่ืองของคนอายุ
น้อย ซ่ึงไม่จริงเสมอไป  ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1) ใช้เทคนิคสร้างมุมมอง
หลากหลายเทคนิค เช่น การระดมความคิด (brainstorming) 2) สร้างมุมมองแปลกใหม่ ทั้งท่ีเป็นการ
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ปรับปรุงเล็กนอ้ยจากของเดิม หรือเป็นหลกัการท่ีแหวกแนวโดยส้ินเชิง 3) ชกัชวนกนัท าความเขา้ใจ 
ปรับปรุง วิเคราะห์ และประเมินมุมมองของตนเอง เพื่อพฒันาความเข้าใจเก่ียวกบัการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์   

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของคิดอย่างสร้างสรรค ์
ว่าหมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการใช้เทคนิคการสร้างความคิด การสร้าง
ความคิดใหม่ๆ วเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือ
สาระหลกัเพื่อการวดัคิดอยา่งสร้างสรรค ์3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด 2) 
มีความคิดใหม่ 3) มีวเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง 

2.2.17 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผู้อ่ืน 
Engauge (2003) ไดก้ล่าววา่ ในการท างานในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะตอ้งท างาน

ร่วมกับผูอ่ื้น ไม่สามารถท างานโดยล าพงัได้เหมือนอดีต โดยต้องมีทักษะในการท างานอย่าง
สร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้นคือ การท างานเป็นทีมและการประสานงาน (Teaming and Collaboration) 
ผูเ้รียนสามารถท างานดว้ยความร่วมมือกบัผูอ่ื้นหรือท างานเป็นหมู่คณะในการแกปั้ญหา สร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ๆหรือเรียนรู้ร่วมกนั ประกอบดว้ย 1) การท างานเป็นทีม 2) การประสานงาน 

Partnership for 21st Century Skills หรือ P21 (2011) ไดแ้สดงทศันะ การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ่ื้น หมายถึง นักเรียนสามารถมีการมุ่งพฒันา เน้นปฏิบติัและส่ือสาร
แนวคิดใหม่ๆไปสู่ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจกวา้งและยอมรับในมุมมองหรือโลกทศัน์
ใหม่ๆท่ีส่งผลต่อระบบการท างาน เป็นผูน้ าในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้และเขา้ใจใน
สภาพการณ์ซ่ึงอาจเป็นขอ้เทจ็จริงหรือเป็นขอ้จ ากดั โดยพร้อมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้4) สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเขา้ใจถึงวิธีการ
สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีตอ้งใชเ้วลาและสามารถน าเอาขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีองคป์ระกอบทกัษะดงัต่อไปน้ี 1) มีการพฒันาในการท างาน 2) เปิดใจรับส่ิงใหม่ 
3) เป็นผูน้ าในการสร้างสรรค ์

ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(2557) ได้กล่าวในวารสารว่า การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผูอ่ื้น คือ ความสามารถพฒันา
น าไปปฏิบติัและส่ือสารความคิดใหม่ๆไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเปิดใจกวา้งและยอมรับมุมมอง
หรือโลกทศัน์ใหม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายใหค้วามเห็นต่อกลุ่มในการท างาน แสดงถึงความเป็นผูน้ า
ในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน และเขา้ใจสภาพการณ์ท่ีอาจเป็นขอ้จ ากดัในการรับความคิด
ใหม่ๆ และสามารถน าความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้เข้าใจการสร้างสรรค์และ
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นวตักรรมเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลา เป็นกระบวนการท่ีมีวงจรของความส าเร็จและความ
ผดิพลาด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้ก าหนด มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นท่ี 1 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ในมาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ประกอบดว้ย 
1) วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2) ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 3) ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้4) มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

วิจารณ์ พานิช (2555) ได้แสดงทศันะว่า ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่าง
สร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไดต้าม
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ประกอบไปดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) พฒันาลงมือปฏิบติั และส่ือสารมุมมอง
ใหม่กบัผูอ่ื้นอยู่เสมอ 2) เปิดใจรับและตอบสนองต่อมุมมองใหม่ ๆ หาทางไดข้อ้คิดเห็นจากกลุ่ม 
รวมทั้งการประเมินผลงานจากกลุ่ม เพื่อน าไปปรับปรุง 3) ท างานดว้ยแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ 
และเขา้ใจขอ้จ ากดัของโลกในการยอมรับมุมมองใหม่ 4) มองความลม้เหลวเป็นโอกาสเรียนรู้ เขา้ใจ
วา่ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นเร่ืองระยะยาว เขา้ใจวงจรของความส าเร็จเล็ก ๆ และความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ วา่จะน าไปสู่การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบยอ่ยของการท างานอยา่ง
สร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้นว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการพฒันา ด าเนินการ 
และมีการส่ือสารความคิดใหม่ การยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่  ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์น
การท างานความเขา้ใจค าวา่ความลม้เหลว ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อ
การวดัการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการพฒันา ด าเนินการ และมีการ
ส่ือสารความคิดใหม่  2) การยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่  3) มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการ
ท างาน 4) มีความเขา้ใจถึงค าวา่ความลม้เหลว  

2.2.18 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการด าเนินการด้านนวตักรรม  
Partnership for 21st Century Skills หรือ P21 (2011) ได้แสดงทศันะว่า การ

ด าเนินการด้านนวตักรรม หมายถึง นักเรียนสามารถท าให้เกิดการสนับสนุนหรือเป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนให้โอกาส และสามารถในการด าเนินการดา้นนวตักรรมท่ีไดคิ้ดข้ึนไดต้รงตามเป้าหมาย
และเป็นประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์มีองค์ประกอบทกัษะดงัต่อไปน้ี 1) เป็นผูส้นบัสนุน 2) มีการ
ด าเนินการดา้นนวตักรรม 
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วจิารณ์ พานิช (2555) ไดก้ล่าววา่ คนท่ีอ่อนแอในทกัษะนวตักรรมจะเป็นคนท่ีตาม

โลกไม่ทนั เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากล าบาก นกัเรียนตอ้งเรียนรู้และพฒันาทกัษะของตนเองใน
ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมไดต้ลอดชีวิต การสร้างนวตักรรมแก่บริการใหม่ๆ เพื่อสนองความ
ตอ้งการและแกปั้ญหา นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้ความรู้ในสาขาอย่างรวดเร็วและประยุกตใ์ชห้ลกัวิชา
นั้นขา้มสาขาเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวตักรรม การด าเนินการด้านนวตักรรม คือ ผูเ้รียนหรือ
นักเรียน จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยสามารถน าความรู้เดิมหรือใหม่ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวมถึงน าไปสู่การสร้างนวตักรรมได ้มีการลงมือปฏิบติัตามความคิดสร้างสรรค์
เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบดงัน้ี 1) การใชค้วามรู้กบันวตักรรม 2) การ
ปฏิบติันวตักรรม 

ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(2557) ไดก้ล่าวในวารสารวา่ การด าเนินการดา้นนวตักรรม หมายถึง การน านวตักรรมสู่การปฏิบติั
สามารถด าเนินการให้เกิดการสนบัสนุนการน านวตักรรมไปใช ้โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) การน า
นวตักรรมไปใช ้และ 2) การส่งเสริมสนบัสนุนนวตักรรม  

อนุชา โสมาบุตร(2013) ไดแ้สดงทศันะโดยให้ความหมายว่า การด าเนินการดา้น
นวตักรรม คือ การน าเอานวตักรรมมาสู่การปฏิบติั โดยผูเ้รียนสามารถปฏิบติัเชิงสร้างสรรคใ์ห้เกิด
คุณประโยชน์ สามารถน าไปต่อในการปรับใช ้และสามารถพฒันาจากผลแห่งนวตักรรมท่ีน ามาใช้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อตนเองและส่วนรวม หรือสังคมนั้น ทกัษะดา้นนวตักรรมเหล่าน้ีมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ยดงัน้ี 1) การพฒันาหรือต่อยอดนวตักรรม 
2) การปฏิบติั หรือการน าไปใช ้  

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของการด าเนินการดา้น
นวตักรรมว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการสนบัสนุนดา้นนวตักรรม การ
ด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้นนวตักรรม และการน านวตักรรมไปใช ้ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวั
บ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัการท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผูอ่ื้น 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการ
สนบัสนุน 2) มีการด าเนินการ 3) มีการน าไปใช้ 

ผลจากการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของ
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ขอน าแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมดงัตารางท่ี 2.9 
 
 
 



85 
 

 
 

ตารางที ่2.9 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. คิดอยา่งสร้างสรรค ์

พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการ
ใชเ้ทคนิคการสร้างความคิด การสร้างความคิดใหม่ๆ 
วเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง  

1) ใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด 
2) ความคิดใหม่ๆ 
3) วเิคราะห์และประเมินความคิดของ

ตนเอง 
2.  การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 

พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการ
พฒันา ด าเนินการ และมีการส่ือสารความคิดใหม่  
การยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่ ความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ในการท างาน ความเขา้ใจถึงค าว่าความ
ลม้เหลว  

1) พฒันา ด าเนินการ และการส่ือสาร
ความคิดใหม่   

2) เปิดใจรับส่ิงใหม่ 
3) ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการ

ท างาน  
4) เขา้ใจถึงวา่ความลม้เหลว 

3. การด าเนินการดา้นนวตักรรม 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการ

สนบัสนุนดา้นนวตักรรม การด าเนินการ หรือปฏิบติั
ดา้นนวตักรรม และการน านวตักรรมไปใช ้

 
1) สนบัสนุนดา้นนวตักรรม  
2) ด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้นนวตักรรม 
3) น านวตักรรมไปใช ้

2.2.19 องค์ประกอบของ ทกัษะการเรียนรู้ 
2.2.19.1 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ Wikifoundry 

ในเว็บไซต์ของ Wikifoundry (2007) ไดแ้สดงทศันะว่า การเรียนรู้และ
ทกัษะในการสร้างสรรค์นวตักรรมมากข้ึน นั้นจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
นกัเรียนเพื่อการจดัเตรียมไวส้ าหรับชีวิตและสภาพแวดลอ้มการท างานในศตวรรษท่ี 21 และเป็น
นักเรียนท่ี มุ่งเน้นไปท่ีการมีความคิดสร้างสรรค์คิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา นักเรียนใน
อนาคตเป็นผูใ้ช้เทคโนโลยีท่ีมากข้ึนในชีวิตประจ าวนัของเราทกัษะการเรียนรู้กลายเป็นส่ิงส าคญั
มากข้ึนเร่ือย ๆ ผลเพราะเทคโนโลยท่ีีท าให้งานง่ายข้ึนวางภาระมากข้ึนในทกัษะระดบัสูง ดงันั้นใน
การเรียนรู้นกัเรียนตอ้งมีทกัษะประกอบดว้ย 1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2) การ
คิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 3) การแกปั้ญหา (Problem Solving) 4) การสร้างและนวตักรรม 
(Creating and Innovating) 

 



86 
 

 
 

 
2.2.19.2 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ Apple 

ในเว็บไซต์ของ Apple (2008)ได้กล่าวถึง Apple Classrooms of 
Tomorrow„Today Learning in the 21st Century วา่ ทกัษะการเรียนรู้ (learning skills) เป็นการ
เรียนรู้และทกัษะในการสร้างสรรคน์วตักรรมมีความจ าเป็นในการแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อน รวมถึงการ
คิดเชิงวิพากษ์และทกัษะการแกปั้ญหาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะนวตักรรมและทกัษะในการ
ส่ือสาร นกัเรียนควรมีทกัษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาของพวกเขา ความคิดสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการของการพฒันามุมมองใหม่ ๆ และน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง เป็น
นกัแกปั้ญหา ช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียนควรมีทกัษะการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม (Creativity and Innovation) 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) และ 3) การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and 
Collaboration) 

2.2.19.3 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ Trilling and Fadel 
Trilling and Fadel (2009) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการเรียนรู้เป็นกุญแจท่ีส าคญั

ส าหรับการเรียนรู้และงานสร้างสรรคข์องโลกใหม่ การท างานมีความตอ้งการทกัษะในระดบัท่ีสูง
กว่าท่ีเคยคิดของผูเ้ช่ียวชาญและมีความซับซ้อน มีการเรียนรู้ท่ีส าคญัและมีความตอ้งการความรู้
ทกัษะการท างานใหม่ โดยมากท่ีจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ความรู้ความ
เขา้ใจทางดา้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีของการเรียนการสอนท่ีเน้ือหาการเรียนรู้ตอ้งมาก่อน สามารถ
น าไปใชง้านท่ีดี ใชค้วามรู้เป็น ใชท้กัษะการคิดท่ีส าคญัเช่นแกปั้ญหา การสร้างแรงจูงใจในการหา
ความรู้เพิ่มข้ึนและปรับปรุงผลการเรียนรู้ การท างานร่วมกนัในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัโดย
ทกัษะเหล่าน้ีประกอบดว้ย 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 2) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 3) การ
ส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration)  

2.2.19.4 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ Minnesota 
Minnesota (2009) ไดแ้สดงทศันะว่า คนท่ีเรียกว่า ฉลาด หรือ อจัฉริยะ 

มกัจะไม่ได้เกิดข้ึนกบัคนท่ีมีไอคิวสูงท่ีสุด แต่เกิดข้ึนกบัผูท่ี้สร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหา 
บุคคลเหล่าน้ีจะไม่ผูกพนัตามวิธีท่ีคนอ่ืน ๆ กระท าตามกันในส่ิงท่ีผ่านมาและไม่กลัวท่ีจะลอง
วิธีการใหม่ เรียนรู้และทกัษะในการสร้างสรรค์นวตักรรมจะต้องมีการพฒันาและหล่อเล้ียงใน
นกัเรียนของเรา ทกัษะเหล่าน้ีมีความแตกต่างกวา่การจ าวิธีการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หรือการ
ท าซ ้ านกัเรียนจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนท่ีจะคิดนอกกรอบและเรียนรู้มนั และการพฒันาความคิด
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ใหม่ ๆ ทักษะเหล่าน้ีประกอบด้วย 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) และ 3) การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) 

2.2.19.5 องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ ตามทัศนะของ Pacific Policy Research 
Center 
Pacific Policy Research Center  (2010) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้ถือวา่เป็น

กิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานในโรงเรียนหรือสถานท่ีท างานในสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั บุคคลในการส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนโดยใชป้ากเขียนและ
ภาษาท่ีไม่ใช่ค าพูดและท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบท่ี การคิดเชิง
วิพากษ์และทักษะการแก้ปัญหารวมถึงความสามารถของบุคคล ก าหนดความคิดท่ีส าคัญ
ความสามารถในการวิเคราะห์ตีความประเมินผลสรุปและสังเคราะห์ให้จะช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถในการท างานสร้างสรรค์กบัคนอ่ืน ๆโดยมีทกัษะประกอบดงัน้ี 1) 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และ 3) การส่ือสารและความร่วมมือ 
(Communication and Collaboration) 

2.2.19.6 องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้  ตามทัศนะของ Partnership for 21st 
Century Skills 
Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ทกัษะดา้น

การเรียนรู้จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนักเรียนในการเขา้สู่การท างานซ่ึงมีความซับซ้อน
เพิ่มข้ึนในโลกปัจจุบนั ทกัษะดา้นน้ี คือ ทกัษะความคิดสร้างสรรคล์กัษณะส าคญัท่ีจะสะทอ้นหรือ
อธิบายไดถึ้งความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม มีการใชเ้ทคนิคการสร้างความคิดท่ีหลากหลาย เช่น 
การระดมสมองมีการสร้างความคิดใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ และท่ีคุ้มค่า ทั้ งแนวความคิดในเร่ือง
เล็กน้อยจนถึงความคิดในเร่ืองใหญ่ๆสามารถอธิบายรายละเอียด ปรับ วิเคราะห์และประเมิน
ความคิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและ เพิ่มความพยายามในการสร้างสรรค์สามารถพัฒนา 
ด าเนินการ และมีการส่ือสารความคิดใหม่ ๆ ให้ผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดใจกวา้งและ
ตอบสนองเสนอแนะต่อมุมมองใหม่ ๆ ท่ีมีความหลากหลายให้ความเห็นต่อกลุ่มและน ามาซ่ึง
พฒันาการท างานแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างานและเขา้ใจขีดจ ากดัของ
โลกในการรับเอาความคิดใหม่ ๆความเขา้ใจค าว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม คือกระบวนการระยะยาวของวงจรท่ีมีความส าเร็จเล็ก ๆ เป็น
องค์ประกอบและบ่อยคร้ังก็จะพบข้อผิดพลาด โดยมีทักษะองค์ประกอบดังน้ี 1) ความคิด
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สร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และ 3) การส่ือสารและความร่วมมือ 
(Communication and Collaboration) 

2.2.19.7 องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ ตามทัศนะของ Microsoft Partners in 
Learning 
Microsoft Partners in Learning (2012) ไดก้ล่าววา่ การสร้างความรู้ท่ี

เกิดข้ึนเม่ือนกัเรียนท ามากกว่าการท าซ ้ าแบบเดิม ซ่ึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ มากกว่าท าลอกเลียน
หรือความจ า ในการสร้างความคิดและความเขา้ใจในส่ิงใหม่ ทกัษะของการสร้างความรู้จากการคิด
เชิงวิพากษ์ การสร้างความรู้กับนักเรียนจะต้องสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เป็นความรู้ท่ีสห
วทิยาการ แน่นอนมนัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัเรียนท่ีจะตอ้งรู้เน้ือหาท่ีส าคญัเป็นหลกั แต่การท่องจ า
พียงอยา่งเดียวไม่ท าใหน้กัเรียนมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและทกัษะการให้เหตุผล นกัเรียนทกัษะ
เชิงวิชาการท่ีสูงข้ึนตาม เพื่อให้มีขอ้มูลท่ีพร้อมใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ตอ้งสามารถบูรณาการและประเมินขอ้มูลเพื่อท่ีจะใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพในการท างานของพวก
เขา เพิ่มมากข้ึน งานท่ีค่าจ้างมากท่ีสุดก็ต้องมีความต้องการทักษะในระดับท่ีสูงข้ึนของความ
เช่ียวชาญมากวา่ในอดีตท่ีผา่นมาและความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ให้เขา้กบัสถานการณ์
ใหม่และปัญหาใหม่ ทักษะเหล่าน้ี 1) การแปลความหมาย (interpret) 2) การคิดวิ เคราะห์ 
(Analytical Thinking) 3) การสังเคราะห์ (synthesis ) 4) ประเมินความรู้หรือความคิด (evaluate 
information or ideas) 

2.2.19.8 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ Edutopia 
ในเวบ็ไซตข์อง Edutopia (2014) ไดเ้ขียนถึงทกัษะการเรียนรู้นกัเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความจ าเป็นส าหรับนกัเรียนท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้จนจบหลกัสูตร 
หรือในการด ารงชีวิตและการท างาน ในโลกสังคมวนัน้ีหรือในอนาคต จะต้องมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง ดงัในการเรียนรู้ควรมีทกัษะประกอบด้วยดงัน้ี 1) การ
เขา้ถึงสารสนเทศ 2) การคิดวเิคราะห์ 3) การใชเ้ทคโนโลย ี

2.2.19.9 องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ ตามทัศนะของ ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ

เด็กไทยในประชาคมอาเซียน ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตนนั้น นักเรียนสามารถมองเห็น
คุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ มี



89 
 

 
 

ความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกตอ้ง มีความสามารถในการจดัการและ
ควบคุมตวัเอง ประกอบดว้ย 1) ความเท่าเทียมกนั 2) มีส่วนร่วม 3) คิดวเิคราะห์ 4) การจดัการตวัเอง 

2.2.19.10 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ วจิารณ์ พานิช  
วจิารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะวา่ ทกัษะดา้นการเรียนรู้ (Learning 

Skills) น้ีคือ ทกัษะพื้นฐานท่ีมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ทุกคนตอ้งเรียนเพราะโลกจะยิ่งเปล่ียนแปลง
เร็วข้ึนเร่ือย ๆ และมีความซับซ้อนซ่อนเง่ือนมากข้ึน คนท่ีอ่อนแอในทกัษะด้านการเรียนรู้และ
นวตักรรมจะเป็นคนท่ีตามโลกไม่ทนั เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากล าบากครูเพื่อศิษยจึ์งตอ้งเอาใจ
ใส่ พฒันาขีดความสามารถของตนเองในดา้นน้ี ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษยเ์รียนรู้
และพฒันาทกัษะของตนเองในดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมไดต้ลอดชีวติวธีิออกแบบการเรียนรู้ให้
ศิษยมี์ทกัษะน้ี ใชห้ลกัการว่า ตอ้งมีการเรียนรู้แบบท่ีเด็กร่วมกนัสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการ
สร้างความรู้ และเรียนรู้เป็นทีมทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมน้ีอยูท่ี่ยอดของ Knowledge-and-
Skills Rainbow ซ่ึงเป็นหวัใจของทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21การเรียนรู้ทกัษะในการ
เรียนรู้ (learning how to learn หรือ learning skills) และเรียนรู้ทกัษะในการสร้างการเปล่ียนแปลง
ไปในทางดีข้ึน (นวตักรรม)ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ ดงัต่อไปน้ี 1) ความริเร่ิมคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม (Creativity and Innovation) 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) 3) การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and 
Collaboration) 

2.2.19.11 องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ ตามทัศนะของ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(2555) ได้กล่าวในหนังสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้ ว่า ทกัษะการเรียนรู้ มีน าความรู้ทกัษะ
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
การจดัการความรู้ การคิดเป็นและการวจิยัอยา่งง่าย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสามารถก าหนด
เป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้จดัการความรู้ กระบวนการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ท่ีจะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีน าตนเอง ในการเรียนรู้ และ
การประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐาน และการพฒันา 5 ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีใน 5 
กลุ่มอาชีพใหม ่คือ กลุ่มอาชีพดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
การบริหารจดัการและการบริการ ตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 
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โดยผูเ้รียนหรือนกัเรียนตอ้งมีทกัษะในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้จดัการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและ
ตดัสินใจอย่างมีเหตุผล ท่ีจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีน าตนเอง ในการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพ โดยประกอบด้วยสาระทักษะดงัน้ี 1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) การใช้แหล่งเรียนรู้ 3) การ
จดัการความรู้ 4) การคิดเป็น 5) การวจิยัอยา่งง่าย 

2.2.19.12 องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ตามทศันะของ อนุชา โสมาบุตร 
อนุชา โสมาบุตร (2556) ไดก้ล่าวว่าทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับการเรียนรู้

แห่งศตวรรษท่ี 21โดยทักษะด้านน้ีจุดเน้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมี
วิจารณญาณ การส่ือสาร และการมีส่วนร่วมในการท างาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 1) ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 3) การส่ือสารและความร่วมมือ 
(Communication and Collaboration)  

2.2.19.13 องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ ตามทัศนะของ  สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หรือ TDRI (2556) ไดก้ล่าวใน 

การสัมมนาวิชาการประจ าปี 2556 ‚โมเดลใหม่ในการพฒันา สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการ
เพิ่มผลิตภาพ‛ วา่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม คือ ทกัษะการคิดขั้นสูงน้ีถูกพิจารณาจากหลาย
ภาคส่วนว่าเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการท างานใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนและเทคโนโลยีเข้ามาท าหน้าท่ีแทนงานท่ีซ ้ าซากจ าเจ 
ทกัษะเหล่าน้ีประกอบดว้ย 1) ความสร้างสรรค์และนวตักรรม 2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแกไ้ข
ปัญหา 3) การส่ือสารและความร่วมมือ  

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของ การ
เรียนรู้ จากทศันะและผลการศึกษาวจิยัของนกัวชิาการ 12แหล่ง ผูว้จิยัไดน้ ามาแสดงในตารางท่ี 2.10 
โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่า เป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( theoretical 
framework) ท่ีผูว้จิยัจะพิจารณาใชเ้กณฑเ์พื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั 
(conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุ ผูว้จิยัไดใ้ชห้มายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.2.19.1 ” 2.2.19.13 แทนการระบุ
ช่ือของนกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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ตารางที ่2.10 สังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ 

องค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ 

2.2
.19

.1 
2.2

.19
.2 

2.2
.19

.3 
2.2

.19
.4 

2.2
.19
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2.2

.19
.6 

2.2
.19
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.19
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2.2
.19
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2.2

.19
.10

 
2.2

.19
.11

 
2.2

.19
.12

 
2.2

.19
.13

 
รว
ม 

1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม               9 
2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ

แกปั้ญหา 

             
9 

3. การส่ือสารและความร่วมมือ               8 
4. การคิดวเิคราะห์               3 
5. การคิดเชิงระบบ              1 
6. การแปลความหมาย              1 
7. การสังเคราะห์              1 
8. ประเมินความรู้หรือความคิด              1 
9. การเขา้ถึงสารสนเทศ               1 
10. การใชเ้ทคโนโลยี              1 
11. ความเท่าเทียมกนั              1 
12. มีส่วนร่วม               1 

13. การจดัการตวัเอง              1 

14. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง                1 

15. การใชแ้หล่งเรียนรู้               1 
16. การจดัการความรู้              1 
17. การคิดเป็น               1 
18. การวจิยัอยา่งง่าย              1 

รวม 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 43 

จากตารางท่ี 2.10 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ี
เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ  านวน 18 องคป์ระกอบ ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 8 ข้ึนไป เพื่อคดัสรรเป็นองค์ประกอบท่ีเป็น
กรอบแนวคิด (conceptual  framework) เพื่อการวจิยั ไดจ้  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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1) ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)  
2) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  
3) การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration)  

จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ ไดด้งัภาพท่ี 2.6 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6 โมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ 

จากภาพท่ี 2.6 แสดงโมเดลการวดัองค์ประกอบทกัษะการเรียนรู้ ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity 
and Innovation) 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 3) การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) ในล าดบัต่อไป 
ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.2.20 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
Engauge (2003) ได้ให้ทศันะ การคิดเชิงนวตักรรมและสร้างสรรค์ ( Inventive 

Thinking) หมายถึง นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนการคิด เจตคติ และพฤติกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบนัและสภาพแวดล้อมในอนาคต สามารถจดัการกบัเป้าหมายงานและปัจจยัน าเขา้ท่ี
ซับซ้อนสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีสัมพนัธ์กับการเรียนรู้วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายสามารถ
จดัการเวลาและภาระงานประเมินคุณภาพการเรียนรู้และผลผลิตท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆและเป็นตน้ฉบบัส าหรับ
ตวับุคคลเองหรือส าหรับสังคมกลา้ท่ีจะท าส่ิงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดส่ิงท่ีแตกต่างจากแนวทางท่ี
เคยปฏิบติัน าเสนอความคิดเห็นท่ีแตกต่างสวนกระแสความคิดของผูอ่ื้นจดัการกบัปัญหาท่ีทา้ทายท่ี
ยงัไม่มีทางออกท่ีเด่นชดัซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาเติมเต็มหรือไดรั้บความส าเร็จผูเ้รียนรู้จกั
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบขยายความตีความประเมินผลและสังเคราะห์ในประเด็น

 
 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 

การส่ือสารและความร่วมมือ 

ทกัษะการเรียนรู้ 
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ทางวชิาการและการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมและสร้างสรรคท่ี์ผูเ้รียนตอ้ง
มี มีดังน้ี 1) ความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับส่ิงท่ีซับซ้อน (Adaptability/Managing 
Complexity) 2) ความสามารถในการน าตนเอง (Self-Direction) 3) ความสนใจใฝ่รู้ (Curiosity) 4) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 5) ความกลา้ท่ีจะเส่ียง (Risk-taking) 6) ความคิดขั้นสูงและความมี
เหตุผล (Higher-Order Thinking and Sound Reasoning) 

International Society for Technology in Education Students หรือISTE (2007) ได้
กล่าวในมาตรฐานนกัเรียนวา่ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม คือ นกัเรียนมีความสามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ ท่ีเป็นผลิตผลและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยกา ร 1) 
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือกระบวนการใหม่  2) สร้างงานท่ีเป็นตน้แบบเพื่อ
ส่ือถึงตวัตนหรือกลุ่ม 3) ใช้โมเดลและการจ าลองเพื่อส ารวจระบบและปัญหาท่ีซับซ้อน 4) หา
แนวโนม้และคาดการณ์ความเป็นไปได ้

Wikifoundry (2007) ได้แสดงทัศนะว่า ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
หมายความวา่ นกัเรียนน าความคิดเดิมหรือความคิดมาผลิตภณัฑ์หรือสร้างผลเป็นของใหม่ไดอ้ยา่ง
แท้จริงและมีมูลค่า แสดงให้เห็นถึงความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ในการท างาน การพฒันาการ
ด าเนินการและการส่ือสารความคิดใหม่ ๆ ให้กบัผูอ่ื้น การเปิดและตอบสนองมุมมองใหม่ ๆ และมี
ความหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าผลงานท่ีจับต้องได้และเป็นประโยชน์กับ
นวตักรรมท่ีสร้างข้ึน ประกอบด้วย 1) คิดอย่างสร้างสรรค์ 2) การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบั
ผูอ่ื้น 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรมไดใ้ห้ความหมายว่า นกัเรียนมีการใช้เทคนิคการสร้างความคิดท่ีหลากหลาย มีการ
ระดมสมองมีการสร้างความคิดใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ และท่ีคุม้ค่า ทั้งแนวความคิดในเร่ืองเล็กนอ้ย
จนถึงความคิดในเร่ืองใหญ่ๆสามารถอธิบายรายละเอียด ปรับ วิเคราะห์และประเมินความคิดของ
ตนเองเพื่อปรับปรุงและ เพิ่มความพยายามในการสร้างสรรคส์ามารถพฒันา ด าเนินการ และมีการ
ส่ือสารความคิดใหม่ ๆ ให้ผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดใจกวา้งและตอบสนองเสนอแนะต่อ
มุมมองใหม่ ๆ ท่ีมีความหลากหลายใหค้วามเห็นต่อกลุ่มและน ามาซ่ึงพฒันาการท างานแสดงให้เห็น
ถึงความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างานและเขา้ใจขีดจ ากดัของโลกในการรับเอาความคิดใหม่ 
ๆความเขา้ใจค าว่าความลม้เหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ดว้ยความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
คือกระบวนการระยะยาวของวงจรท่ีมีความส าเร็จเล็ก ๆ เป็นองค์ประกอบและบ่อยคร้ังก็จะพบ
ขอ้ผิดพลาดสามารถท าให้เกิดการสนบัสนุนและการด าเนินการดา้นนวตักรรมท่ีไดคิ้ดข้ึนไดต้รง
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ตามเป้าหมายและเป็นประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์ลกัษณะส าคญัดงักล่าวประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 
1)คิดอยา่งสร้างสรรค ์2) การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม 

Stratford High School (2015) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงนกัเรียน
มธัยมในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีทกัษะความคิดอยา่งสร้างสรรคท่ี์จะคน้หา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ท างานร่วมกนั จึงจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) รู้กระบวนการคิดสร้างสรรค ์
(Know personal creative process) 2) สร้างความคิด (Generate ideas) 3) พฒันาความคิด (Maximize 
creative efforts) 4) รับฟังขอเสนอแนะ (Consider feedback) 5) ความคิดริเร่ิม(Demonstrate 
originality) 6) เรียนรู้ความผดิพลาด (Learn from mistakes) 

วจิารณ์ พานิช (2555) ไดแ้สดงทศันะวา่ ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม คือ การ
เรียนรู้และการฝึกฝนใช้เทคนิคสร้างมุมมองหลากหลายเทคนิค สร้างมุมมองแปลกใหม่ ทั้งท่ีเป็น
การปรับปรุงเล็กน้อยจากของเดิม หรือเป็นหลกัการท่ีแหวกแนวโดยส้ินเชิง ชักชวนกนัท าความ
เขา้ใจ ปรับปรุง วิเคราะห์ และประเมินมุมมองของตนเอง เพื่อพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิด
อย่างสร้างสรรค์ พฒันา ลงมือปฏิบัติ และส่ือสารมุมมองใหม่กับผูอ่ื้นอยู่เสมอ เปิดใจรับและ
ตอบสนองต่อมุมมองใหม่ ๆ หาทางไดข้อ้คิดเห็นจากกลุ่ม รวมทั้งการประเมินผลงานจากกลุ่ม เพื่อ
น าไปปรับปรุง ท างานดว้ยแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ และเขา้ใจขอ้จ ากดัของโลกในการยอมรับ
มุมมองใหม่ มองความลม้เหลวเป็นโอกาสเรียนรู้ เขา้ใจวา่ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นเร่ือง
ระยะยาว และความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ว่าจะน าไปสู่การสร้างสรรค์และนวตักรรม ลงมือ
ปฏิบติัตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยทกัษะดงัน้ี 1) 
ทกัษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 2) ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ 3) ประยุกต์สู่
นวตักรรม 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรมว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์ การ
ท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น  การด าเนินการดา้นนวตักรรม  ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวั
บ่งช้ี หรือสาระหลกัเพื่อการวดัความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีความคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์2) มีการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 3) มีการด าเนินการดา้นนวตักรรม  

2.2.21 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหา 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้

กล่าวในมาตรฐานนักเรียนว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียน
สามารถแสดงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อวางแผนและวิจัย บริหารโครงการ แก้ปัญหา และ
ตดัสินใจจากขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือดิจิตอลและแหล่งขอ้มูลดิจิตอลท่ีเหมาะสม ดว้ยการ 1) ก าหนด
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และนิยามปัญหาท่ีแท้จริงและค าถามส าคญัเพื่อค้นควา้ 2) วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหา
ค าตอบหรือท าโครงการให้ลุล่วง 3) รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบ หรือตดัสินใจโดย
อาศยัขอ้มูล 4) ใชก้ระบวนการต่างๆและแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อส ารวจทางเลือกอ่ืนๆ 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ได้แสดงทศันะว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา คือลักษณะส าคญัท่ีจะสะท้อนหรืออธิบายได้ถึงการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหามีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) การมี
เหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ 3) การคิดอยา่งเป็นระบบ 4) การตดัสินใจ 5) การแกปั้ญหา  

Stratford High School (2015) ไดก้ล่าววา่ ในศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนมธัยมจะตอ้งมี
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีจะคน้หา การท างานร่วมกนั การเรียนรู้ จึงจะประสบความส าเร็จ
ได้นั้น ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) เขา้ใจค าถาม (Ask clarifying questions) 2) การวิเคราะห์ซับซ้อน 
(Analyze complex systems) 3) หลกัประเมิน (Evaluate evidence) 4) การให้เหตุผล (Justify 
arguments) 5) แสดงความเห็น (Draw conclusions) 6) การทบทวนการเรียนรู้ (Reflect on learning) 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2555) ความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีจะวเิคราะห์แยกแยะขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ รอบตวั 
ทั้งยงัสามารถวิพากษว์ิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ยหลกัเหตุผล และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ถือเป็นทกัษะชีวิตพื้นฐานในการพฒันาทกัษะอ่ืนๆ ของบุคคล 
ได้แก่ทักษะทางสังคม หรือการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นต้น ทักษะดังกล่าว
ประกอบดว้ย 1) เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) รู้จกัคิด 3) ท าความเขา้ใจส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง  

วิจารณ์ พานิช (2555) ได้แสดงทัศนะว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาคือ ทกัษะส าคญัส าหรับการเป็นมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ประเด็นส าคญัส าหรับนกัเรียน 
การฝึกฝนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตอ้งเกิดข้ึนในทุกขณะของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษย ์
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงเวลาท่ีไม่เป็นทางการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณตอ้งไม่ใช่เกิดข้ึนแค่ใน
ชัว่โมงเรียน หรือในชั้นเรียน แต่ตอ้งเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั จนเป็นนิสัย ทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วย 1) นกัเรียนสามารถใช้เหตุผล 2) นักเรียนสามารถใช้การคิดกระบวน
ระบบ (systems thinking) 3) นกัเรียนสามารถใช้วิจารณญาณและตดัสินใจ 4) นกัเรียนสามารถ
แกปั้ญหาได ้

ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแกปั้ญหาว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  การมีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ  การคิดอยา่งเป็นระบบ การตดัสินใจ การแกปั้ญหาซ่ึง
นิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
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แกปั้ญหา 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 2) มีการมีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ 3) มีการ
คิดอยา่งเป็นระบบ 4) มีการตดัสินใจ 5) มีการแกปั้ญหา 

2.2.22 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของการส่ือสารและความร่วมมือ 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้

กล่าวในมาตรฐานนักเรียนว่า การส่ือสารและการท างานร่วมกัน หมายถึง นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากส่ือดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มทางดิจิตอลเพื่อส่ือสารและท างานร่วมกนัรวมทั้งเพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้ทางไกลส าหรับตนเองและผูอ่ื้น ดว้ยการ 1) มีปฏิสัมพนัธ์ให้ความร่วมมือและ
เผยแพร่งานร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ โดยใช้ส่ือดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทาง
ดิจิตอลต่างๆ 2)ส่ือสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผูรั้บจ านวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้ส่ือ
หลากหลายรูปแบบ 3) พฒันาความเขา้ใจทางวฒันธรรมและจิตส านึกต่อโลกการคลุกคลีกบัผูเ้รียน
จากวฒันธรรมอ่ืน 4) ช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานท่ีเป็นตน้แบบและช่วยแก้ไข
ปัญหา 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ การส่ือสารและความ
ร่วมมือ คือ ลกัษณะส าคญัท่ีจะสะทอ้นหรืออธิบายไดถึ้ง การส่ือสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการพูด การเขียนโดยมีทกัษะการติดต่อส่ือสารในหลายรูปแบบและบริบท การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อเขา้ใจความหมาย รวมถึง ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ และความตั้งใจของผูพู้ด ใชก้าร
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงคต่์างๆ ใชป้ระโยชน์จากส่ือและเทคโนโลยีหลาย 
ๆแบบ โดยสามารถตดัสินวา่จะใชแ้บบใดโดยทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลท่ีเกิดจากการใชว้ิธีนั้น ๆ การติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงรวมถึงการพูดไดห้ลายภาษา ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความเคารพกบัทีมงานท่ีหลากหลาย“ มีความยืดหยุ่น และความเต็มใจท่ีจะ
ประนีประนอม เพื่อให้เป็นประโยชน์และบรรลุเป้าหมายร่วมกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการ
ท างานร่วมกนัและเห็นคุณค่าของผูร่้วมงานในทีม มีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี 1) การติดต่อส่ือสาร
อยา่งชดัเจน 2) การร่วมมือกบัผูอ่ื้น  

Heick (2016) ไดแ้สดงทศันะใน TEACHTHOUGHT ว่า ส่วนใหญ่รูปแบบท่ีเป็น
ทางการในการบริหารงานวิชาการ ทั้งโรงเรียนของรัฐและมหาวิทยาลยัมีแนวโน้มท่ีจะแยกวิธีการ
และเหตุผลกบัความรู้ในเน้ือหาในการเรียนรู้ มากกวา่กวา่การท่ีจะไดเ้รียนรู้รวมกนั ซ่ึงมนัช่วยไดใ้น
ระดบัหน่ึง แต่ในการท างานจริงเป็นการล าบากเพราะไม่สามารถคิดในการแกปั้ญหาขณะท างานได ้
ซ่ึงอาจอธิบายวา่ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณน่าจะจ าเป็นต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด ดงันั้นโรงเรียน
ควรมีการจดัการเรียนรู้และการออกแบบหลกัสูตร เพื่อใหเ้กิดทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสาระส าคญัของแนวโน้มเสรีนิยมอาจจะสรุปไดใ้น
บญัญติัสิบประการใหม่ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อแทนท่ีคนเก่า แต่เพียงเพื่อเสริม บญัญติัสิบประการ
ท่ีเป็นครูท่ีควรจะตอ้งการน าไปใช ้โดยจะมีการก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 1) รู้สึกเป็นกลางทางความคิด 
(neutral opinion) 2) ความโปร่งใส  (transparent) 3) ไม่กีดกนัทางความคิด (does not exclude the 
idea) 4) บริหารความขดัแยง้  (Conflict Management) 5) มีความเคารพคนอ่ืน  (with respect to the 
other) 6) ยอมรับความคิดเห็นต่าง  (accepts reviews) 7) กลา้คิด (think) 8) มีความสุขในการคิด 
(happy to think) 9) อดทน  (Patient) 10 ) ไม่อิจฉา (not envy) 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2555) การแกปั้ญหา หมายถึงความสามารถ
ในการรับรู้ปัญหารู้สาเหตุของปัญหา มีความสามารถมองหาทางเลือก และมีความสามารถใน
ตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือตาม
วตัถุประสงค์ โดยอาศยักระบวนการท่ีบุคคลจัดการกับปัญหาท่ีไม่สามารถหาทางออกได้ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานส าคญัของการแก้ปัญหา โดยมีทกัษะองค์ประกอบดัวยดงัน้ี 1) การคิด
วเิคราะห์ 2) การตดัสินใจ 

วิจารณ์ พานิช (2555) ไดก้ล่าวว่า การส่ือสารและความร่วมมือ คือ ทกัษะท่ีโลก
ตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงกว่าโลกสมยัก่อนอย่างเทียบกนัไม่ไดเ้ลย เป็นผล
จากเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการส่ือสาร (digital & communication technology) การ
ออกแบบการเรียนรู้การส่ือสารและความร่วมมือ ควรมีเรียบเรียงความคิดและมุมมอง (idea) ไดเ้ป็น
อยา่งดีส่ือสารออกมาใหเ้ขา้ใจง่ายและงดงาม และมีความสามารถส่ือสารไดห้ลายแบบ ทั้งดว้ยวาจา 
ขอ้เขียน และภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาพูดและเขียน (เช่น ท่าทาง สีหน้า) ฟังอย่างมีประสิทธิผล เกิดการ
ส่ือสารจากการตั้งใจฟังให้เห็น ความหมาย ทั้งดา้นความรู้ คุณค่า ทศันคติ และความตั้งใจ ใช้การ
ส่ือสารเพื่อบรรลุเป้าหมายหลายดา้น เช่น แจง้ให้ทราบบอกให้ท า จูงใจ และชกัชวน ส่ือสารอย่าง
ได้ผลในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย รวมทั้ งในสภาพท่ีส่ือสารกันด้วยหลายภาษา แสดง
ความสามารถในการท างานอยา่งไดผ้ล และแสดงความเคารพให้เกียรติทีมงานท่ีมีความหลากหลาย 
แสดงความยืดหยุ่นและช่วยประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ประกอบด้วยทักษะ
ดงัต่อไปน้ี 1) ทกัษะในการส่ือสารอยา่งชดัเจน 2) ทกัษะในการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของการส่ือสารและความ
ร่วมมือว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการเรียบเรียงความคิดและมุมมองได้
เป็นอย่างดี  การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความรับผดิชอบร่วมกนั ซ่ึงนิยามเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัการส่ือสารและความ
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ร่วมมือ 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การเรียบเรียงความคิดและมุมมองได้เป็นอย่างดี 2) การรับฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) การติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4) ความรับผดิชอบร่วมกนั 

ผลจากการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของ
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ขอน าแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมดงัตารางท่ี 2.11 

ตารางที ่2.11 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การท างานอยา่งสร้างสรรค์
ร่วมกบัผูอ่ื้น การด าเนินการดา้นนวตักรรม   

1) ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
2) ท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
3) ด าเนินการดา้นนวตักรรม 

2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง

การ คิดอย่ า ง มี วิ จ ารณญาณ การ มี เห ตุผล ท่ี มี
ประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ การตดัสินใจ
และการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2) เหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) คิดอยา่งเป็นระบบ  
4) ตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
3. การส่ือสารและความร่วมมือ 

พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึง
การเรียบเรียงความคิดและมุมมองไดเ้ป็นอยา่งดี การ
รับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารในการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ความรับผดิชอบร่วมกนั  

1) เรียบเรียงความคิดและมุมมองไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2) รับฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) ติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
4) ความรับผดิชอบร่วมกนั   

2.2.23 องค์ประกอบของ ทกัษะการร่วมมือ 
2.2.23.1 องค์ประกอบทกัษะการร่วมมือ ตามทศันะของ Engauge 

Engauge (2003) ไดใ้ห้ทศันะวา่ ทกัษะการท างานเป็นทีม ผูเ้รียนสามารถ
ท างานดว้ยความร่วมมือกบัผูอ่ื้นหรือท างานเป็นหมู่คณะในการแกปั้ญหา สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆหรือ
เรียนรู้ร่วมกนัผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและจดัการกบัอารมณ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของตนเองและ
ผู ้อ่ืนในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันหรือในบริบทปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การท างานเป็นทีมและการประสานงาน (Teaming and Collaboration) 
2) ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ (Interpersonal Skills) 

2.2.23.2 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ International Society 
for Technology in Education Students 
International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE 

(2007) ไดก้ล่าวในมาตรฐานนกัเรียนวา่ การท างานร่วมกนั เป็นความสามารถท างานร่วมกนัรวมทั้ง
เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ตนเองและผูอ่ื้น ดว้ยการ มีปฏิสัมพนัธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่งาน
ร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ พฒันาความเขา้ใจทางวฒันธรรมและจิตส านึกต่อโลก 
การคลุกคลีกบัผูเ้รียนจากวฒันธรรมอ่ืนช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานท่ีเป็นตน้แบบ
และช่วยแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะขา้มวฒันธรรม 2) ทกัษะการท างานเป็นทีม 

2.2.23.3 องค์ประกอบทกัษะการร่วมมือ ตามทศันะของ Trilling and Fadel 
Trilling and Fadel (2009) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะการร่วมมือน้ีเป็นทกัษะ

พื้นฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้และงานสร้างสรรค์ การท างานร่วมกนัมีการเรียนรู้ท่ีส าคญัและมี
ความรู้ทกัษะการท างาน ท่ีการท างานร่วมกนัมีความตอ้งการดงัน้ี 1) ท างานร่วมกนั (Collaboration 
skills) 2) ความยดืหยุน่ (Flexible skills) 3) ความรับผดิชอบร่วมกนั (Skills shared responsibility) 

2.2.23.4 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ Institute of Museum 
and Library Services 
Institute of Museum and Library Services หรือ imls (2009) กล่าวถึงวา่ 

ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการร่วมมือมีความส าคญัมากกว่าจากเดิม ในการท างานของนกัเรียนและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของทุกสถาบนัและภารกิจ และให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของทุกชุมชน ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัทกัษะ โดยห้องสมุดและผูน้ าพิพิธภณัฑ์ไดพ้ิจารณา
และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและความส าคัญ ของสถาบันการศึกษาและนักเรียน 
ประกอบดว้ย 1) ท างานร่วมกนั (Collaboration skills) 2) ความยืดหยุ่น (Flexible skills) 3) ความ
รับผดิชอบร่วมกนั (Skills shared responsibility) 

2.2.23.5 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ Pacific Policy Research 
Center 
Pacific Policy Research Center (2010) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการร่วมมือเป็น

กิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนสถานท่ีท างานหรืออ่ืน ๆสภาพแวดล้อมการท างาน
ร่วมกนัหมายถึงความสามารถในการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบท่ี
มีประชากรท่ีมีความหลากหลาย ความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนของนักศึกษาสหรัฐ ทกัษะเหล่าน้ี
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ประกอบดว้ย 1) ท างานร่วมกนั (Collaboration skills) 2) มีความยืดหยุน่ (Flexible skills) 3) ความ
รับผดิชอบร่วมกนั (Skills shared responsibility) 

2.2.23.6 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ Partnership for 21st 
Century Skills 
Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ทกัษะการ

ร่วมมือ นักเรียนสามารถร่วมมือท างานกับผู ้อ่ืน สามารถแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเคารพกับทีมงานท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น และความเต็มใจท่ีจะ
ประนีประนอม เพื่อให้เป็นประโยชน์และบรรลุเป้าหมายร่วมกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการ
ท างานร่วมกันและเห็นคุณค่าของผูร่้วมงานในทีม ประกอบด้วยทกัษะดังน้ี 1) ท างานร่วมกัน 
(Collaboration skills) 2) ความยืดหยุน่ (Flexible skills) 3) ความรับผิดชอบร่วมกนั (Skills shared 
responsibility) 

2.2.23.7 องค์ประกอบทกัษะการร่วมมือ ตามทศันะของ Edutopia 
ในเว็บไซต์ของ Edutopia (2014) ได้แสดงทศันะว่า ทกัษะการร่วมมือ 

เป็นการแสดงดา้นความเขา้ใจขา้มวฒันธรรมของทีมงานท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่การ
ส่ือสารความคิดท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีมท่ีประสบความส าเร็จ 
ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะขา้มวฒันธรรม (cross-cultural) 2) การส่ือสาร (Communicate) 3) 
การท างานเป็นทีม (Work team) 

2.2.23.8 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ Microsoft Partners in 
Learning 
Microsoft Partners in Learning (2012) ไดแ้สดงทศันะวา่การร่วมมือ 

นกัเรียนจะตอ้งร่วมรับผิดชอบและการตดัสินใจท่ีส าคญักบัคนอ่ืน ๆ มีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ใน
การศึกษาแบบดั้งเดิมในประเทศส่วนใหญ่นกัเรียนจะท าผลงานของตวัเองและไดรั้บเกรดของตวัเอง 
ไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมท่ีดีส าหรับการท างานท่ีพวกเขามีแนวโน้มท่ีจะท างานกบัทีมท่ีมีคนอ่ืน ๆ 
เพื่อท่ีจะบรรลุผลงานท่ีมีความซับซ้อนเกินไปส าหรับบุคคลท่ีจะท าดว้ยตวัเอง ในวนัน้ีโลกท่ีมีการ
เช่ือมต่อกนัของธุรกิจโครงการจริงการท างานมกัจะตอ้งท างานร่วมกนัทัว่ทั้ง บริษทั หรือกบัคนใน
ส่วนต่างๆของโลก ชนิดของการท างานน้ีต้องใช้การท างานร่วมกนัท่ีแข็งแกร่งในการท างานมี
ประสิทธิภาพในทีมและเพื่อบูรณาการความเช่ียวชาญของแต่ละบุคคลและความคิดในการแกปั้ญหา
ท่ีเช่ือมโยงกนั นกัเรียนจะไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกิจกรรมการเรียนรู้และคุณภาพของการท างาน
ร่วมกนัท่ีในระดบัท่ีสูงข้ึนของนกัเรียน มีความรับผิดชอบร่วมกนัและการตดัสินใจในการท างาน
ของพวกเขา คุณสมบติัเหล่าน้ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ นกัเรียนจะประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้ง
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ประกอบดว้ยทกัษะเหล่าน้ี 1) การท างานร่วมกนั (working together) 2) ความรับผิดชอบร่วมกนั
(shared responsibility)  3) การตัดสินใจร่วมกัน(decisions together)  4) การพึ่ งพากัน
(interdependent) 

2.2.23.9 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ  Glen Waverley 
Secondary College 
Glen Waverley Secondary College (2015) ไดเ้ขียนถึง Glen Waverley 

วธีิการท างาน การท างานร่วมกนัมีความจ าเป็นต่อการท างานในโลกปัจจุบนัการท างานร่วมกนัและ
การท างานเป็นทีมมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพใน
ทีมงานท่ีมีความหลากหลาย จดัล าดบัความส าคญัในการวางแผนและการจดัการโครงการ ประกอบ
ดวัยทกัษะดงัน้ี 1) มีการท างานร่วมกนั 2) มีความยดืหยุน่ 3) การจดัการโครงการ 

2.2.23.10 องค์ประกอบทกัษะการร่วมมือ ตามทศันะของ วจิารณ์ พานิช 
วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าว่า ทกัษะในการร่วมมือกบัผูอ่ื้น นกัเรียน

แสดงความสามารถในการท างานอย่างได้ผล และแสดงความเคารพให้เกียรติทีมงานท่ีมีความ
หลากหลาย  มีความยืดหยุ่นและช่วยประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และความ
รับผดิชอบร่วมกนัในงานท่ีตอ้งท าร่วมกนัเป็นทีมและเห็นคุณค่าของบทบาทของผูร่้วมทีมคนอ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) มีการท างานร่วมกนั 2) มีความยดืหยุน่ 3) ความรับผดิชอบร่วมกนั 

2.2.23.11 องค์ประกอบทกัษะการร่วมมือ ตามทศันะของ อนุชา โสมาบุตร 
อนุชา โสมาบุตร (25563) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า ทกัษะการร่วมมือ เป็น

ความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยมีความสามารถในการเป็นผูน้ าในการท างานและเกิดการ
ยอมรับในทีมงาน มีกิจกรรมการท างานท่ีสร้างความรับผดิชอบและก่อใหเ้กิดความสุขในการท างาน
เพื่อให้บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงั สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคน
มองเห็นคุณค่าของการท างานเป็นหมู่คณะ ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การท างานร่วมกนั 2) มีความ
ยดืหยุน่ 3) ความรับผดิชอบร่วมกนั 

2.2.23.12 องค์ประกอบทักษะการร่วมมือ ตามทัศนะของ สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หรือ TDRI (2556) ไดก้ล่าวใน 

การสัมมนาวิชาการประจ าปี 2556 ‚โมเดลใหม่ในการพฒันา สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการ
เพิ่มผลิตภาพ‛ วา่ ทกัษะการร่วมมือ บุคคลนั้นสามารถท างานร่วมกบัทีมท่ีมีสมาชิกหลากหลายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและดว้ยความเคารพซ่ึงกนัและกนั เขา้ใจถึงความรับผิดชอบร่วมในการท างาน
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ร่วมกนั และให้คุณค่ากบัการมีส่วนร่วมของทุกคนในทีม ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) การท างาน
ร่วมกนั 2) ความรับผดิชอบร่วมกนั 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ย
ของ การร่วมมือ จากทศันะและผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 12 แหล่ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาแสดงใน
ตารางท่ี 2.12โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ท่ีผูว้จิยัจะพิจารณาใชเ้กณฑเ์พื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบตามกรอบแนวคิด
เพื่อการวจิยั (conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุ ผูว้ิจยัไดใ้ช้หมายเลขของแหล่งอา้งอิง 2.2.23.1 ” 2.2.23.12 
แทนการระบุช่ือของนกัวชิาการหรือแหล่งอา้งอิงตามล าดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ตารางที ่2.12 สังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการร่วมมือ 

องค์ประกอบทกัษะการร่วมมือ 

2.2
.23

.1 
2.2

.23
.2 

2.2
.23

.3 
2.2

.23
.4 

2.2
.23

.5 
2.2

.23
.6 

2.2
.23

.7 
2.2

.23
.8 

2.2
.23

.9 
2.2

23
.10

 
2.2

.23
.11

 
2.2

.23
.12

 
รว
ม 

1. การท างานร่วมกนั             11 
2. ความรับผดิชอบร่วมกนั              8 
3. ความยดืหยุน่              7 
4. ทกัษะขา้มวฒันธรรม              2 
5. การท างานเป็นทีม 

และการประสานงาน  
            

1 

6. ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์             1 
7. การส่ือสาร             1 
8. การตดัสินใจร่วมกนั             1 
9. การพึ่งพากนั             1 
10. การจดัการโครงการ             1 

รวม 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 34 

จากตารางท่ี 2.12 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะการร่วมมือ พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ี
เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ  านวน 10 องคป์ระกอบ ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 7 ข้ึนไป เพื่อคดัสรรเป็นองค์ประกอบท่ีเป็น
กรอบแนวคิด (conceptual  framework) เพื่อการวจิยั ไดจ้  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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1) การท างานร่วมกนั (Collaboration skills) 
2) ความรับผดิชอบร่วมกนั (Skills shared responsibility) 
3) ความยดืหยุน่ (Flexible skills) 
จากองคป์ระกอบขา้งตน้ สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการร่วมมือ ไดด้งั

ภาพท่ี 2.7 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.7 โมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะการร่วมมือ 

จากภาพท่ี 2.7 แสดงโมเดลการวดัองค์ประกอบทกัษะการร่วมมือได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย 1) การท างานร่วมกนั 2) ความรับผิดชอบร่วมกนั 3) 
ความยืดหยุน่ ในล าดบัต่อไป ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่
ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.2.24 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของมีการท างานร่วมกนั 
Engauge (2003) ไดใ้หค้วามหมายของมีการท างานร่วมกนั หมายถึงผูเ้รียนสามารถ

ท างานด้วยความร่วมมือกับผูอ่ื้นได้ หรือท างานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะในการแก้ปัญหาสามารถ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ กลับเพื่อนร่วมงาน หรือเรียนรู้ร่วมกัน ได้ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) ทีมงาน 2) มีประสิทธิภาพ 

International Society for Technology in Education Students (2007) ไดก้ล่าววา่ 
การท างานร่วมกัน หมายถึง ความสามารถใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทาง
ดิจิตอลเพื่อส่ือสารและท างานร่วมกนัรวมทั้งเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ทางไกลส าหรับตนเองและ
ผูอ่ื้น ดว้ยการให้ความร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกบัเพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ สามารถ
เขา้ใจทางวฒันธรรมและจิตส านึกต่อโลกการคลุกคลีกบัผูเ้รียนจากวฒันธรรมอ่ืนมีการช่วยเหลือ

 
 
การท างานร่วมกนั 

ความรับผดิชอบร่วมกนั 
 
ความยดืหยุน่ 

ทกัษะการร่วมมือ 
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สมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานท่ีเป็นตน้แบบและช่วยแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ี 1) 
การส่ือสารการร่วมงาน 2) โครงงาน 

Trilling and Fadel (2009) ไดก้ล่าววา่ การท างานร่วมกนั คือ นกัเรียนสามารถแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และความเคารพหรือยอมรับความคิด
ของเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย ประกอบดว้ย 1) ท างานร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 2) ความเคารพ 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดใ้หค้วามหมายของการท างานร่วมกนั 
หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความ
เคารพกบัเพื่อนร่วมงานท่ีหลากหลาย สามารถพฒันาปฏิบติังานและมีการส่ือสารกบัผูอ่ื้นหรือเพื่อน
ร่วมงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อมุมมองใหม่ๆท่ีมีความ
หลากหลายให้ความเห็นต่อกลุ่มและน ามาซ่ึงพฒันาการท างานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ในการท างานและเขา้ใจขีดจ ากดัของโลกในการรับเอาความคิดใหม่ๆ การเรียนรู้การ
ท างานร่วมกันต้องใช้ความสามารถ ประกอบด้วยทักษะดังน้ี 1) การท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การประนีประนอม 

Microsoft Partners in Learning (2012) ไดก้ล่าววา่ การท างานร่วมกนั คือ นกัเรียน
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีในการแบ่งปันความคิดหรือ
ทรัพยากร นกัเรียนแต่ละคนให้ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ หรือการปรึกษาปัญหาร่วมกนั มีการแลกเปล่ียน
ความคิดระหว่างในกลุ่มและนอกกลุ่ม แบ่งปันเร่ืองราวและให้ข้อเสนอแนะ ทักษะเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) การปรึกษาร่วมกนั (discuss an issue) 2) การแกปั้ญหา (solve a problem) 3) 
การสร้างสรรคผ์ลงาน (create a product) 

Vincent (2015) ไดก้ล่าววา่ การท างานร่วมกนัคือการกระท าของการท างานร่วมกนั
เพื่อเป้าหมายร่วมกนั.  หุ้นส่วนเพื่อทกัษะในศตวรรษท่ี 21  กล่าวว่าการเรียนรู้การท างานร่วมกนั
ตอ้งใชค้วามสามารถในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยทีมงานท่ีมีความหลากหลาย นอกจากน้ี
ยงัตอ้งใชค้วามสามารถในการ จะเป็นประโยชน์และท าให้การประนีประนอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั เวลาส าหรับการท างานร่วมกนัมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงจ าเป็นในห้องเรียนของวนัน้ี 
นักเรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกบัผูอ่ื้น เป็นความพยายามท่ีซับซ้อนมาก การท างานร่วมกนัมีความซับซ้อนในการ
เรียนรู้เพราะพวกเขาเป็นจริงทกัษะคน การเรียนรู้ทกัษะเหล่าน้ีจะใช้เวลาการปฏิบติัแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณภาพ ครูไม่ควรคาดหวงัให้นักเรียนของพวกเขาจะท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้งชัดเจนและการสร้างแบบจ าลองการเรียนการสอนการท างานร่วมกัน 

http://twitter.com/tonyvincent
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ทกัษะเหล่าน้ีประกอบดว้ย 1) การฟังท่ีใชง้าน 2) เคารพ 3) มารยาท 4) ทศันคติเชิงบวก 5) มุ่งเนน้ 6) 
การใหค้วามรู้ทางสังคม 

University of Waterloo (2015) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจะท างานร่วมกนัประสบ
ความส าเร็จสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกของการท างานร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มมี
ความเต็มใจท่ีจะไดรั้บรู้อีกคนหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้มีความสนใจท่ีแตกต่างกนัและภูมิหลงั 
พวกเขาจะเปิดรับความคิดใหม่มุมมองท่ีมีความหลากหลายและความหลากหลายของบุคคลท่ีมีอยู่
ภายในกลุ่ม พวกเขาฟังคนอ่ืนและลว้งเอาความคิดของตน พวกเขารู้วิธีท่ีจะรักษาความสมดุลของ
ความจ าเป็นในการท างานร่วมกนัภายในกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการแสดงออกของแต่ละบุคคล 
สมาชิกในกลุ่มเช่ือใจกนัและกนัพอท่ีจะแบ่งปันความคิดของตวัเองและความรู้สึก ความรู้สึกของ
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัพฒันาเพียงเท่าท่ีทุกคนยินดีท่ีจะเปิดเผยตวัเองและจะซ่ือสัตยย์งัเคารพ 
ความน่าเช่ือถือยงัเติบโตเป็นสมาชิกในกลุ่มไดแ้สดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลส าหรับ
งานท่ีพวกเขาไดรั้บมอบหมาย สมาชิกในกลุ่มแสดงให้เห็นถึงการสนบัสนุนส าหรับอีกคนหน่ึงท่ี
พวกเขาบรรลุเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาเป็นตวัอยา่งความรู้สึกของความจงรักภกัดีและทีมเชียร์
ทั้งในกลุ่มรวมและช่วยให้สมาชิกท่ีก าลงัประสบความยากล าบาก พวกเขาดูอีกคนหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ป็น
คู่แข่ง (ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีอยู่ในระบบการศึกษาของปัจเจกโดยทัว่ไป) แต่ในฐานะท่ีท างาน
ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มส่ือสารความคิดเห็นของพวกเขาในทางท่ีเคารพคนอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นท่ี
มากกวา่ ส่ิงท่ีเราสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกนัสมาชิกในกลุ่มประกอบดว้ยทกัษะต่อไปน้ี 1) การ
เปิดกวา้ง 2) ความน่าเช่ือถือและความเปิดเผย 3) สนบัสนุน 4) เคารพ  

วิจารณ์ พานิช (2555) ได้ให้ความหมายของการท างานร่วมกัน หมายถึง แสดง
ความสามารถในการท างานอย่างได้ผลและแสดงความเคารพให้เกียรติเพื่อนร่วมงานท่ีมีความ
หลากหลาย พฒันาลงมือปฏิบติัและส่ือสารมุมมองใหม่กบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอเปิดใจรับและตอบสนองต่อ
แนวคิดใหม่ๆหาทางไดข้อ้คิดเห็นจากกลุ่มรวมทั้งการประเมินผลงานจากกลุ่มเขา้ใจขอ้จ ากดัของ
เพือ่นร่วมงาน 1) ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) สร้างสรรคใ์นการท างาน 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของการท างานร่วมกนัวา่
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ความเคารพและ
ความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัมีการ
ท างานร่วมกนั 2 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความเคารพและ
ความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน 
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2.2.25 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความรับผดิชอบร่วมกนั 
Anne Conzemius and Jan O'Neill (2001) ไดก้ล่าวในหนงัสือ Building Shared 

Responsibility ว่า ความรับผิดชอบร่วมกนั หมายถึง การท างานร่วมกนัไปสู่เป้าหมายเดียวกนั ทุก
คนมีส่วนร่วมใน มุ่งเนน้การสร้างความชดัเจนท่ีใชร่้วมกนัของความคิดทิศทางและวตัถุประสงค ์มี
ผลสะทอ้นช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีพวกเขาเคยท าในอดีตท่ีผา่นมาและระบุวิธีท่ีดีกวา่เดิม 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา และการท างานร่วมกนัน าคนร่วมกนัเพื่อแบ่งปันความคิดและ
ความรู้ ประกอบดว้ย 1) การมุ่งเนน้ 2) ผลสะทอ้น 3) การท างานร่วมกนั 

Engauge (2003) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบร่วมกนั หมายถึง ผูเ้รียนมี
ความรู้ท่ีลึกซ้ึงและเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักฎหมาย และประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
และสามารถประยุกต์ความรู้เหล่าน้ีเพื่อความสมดุลความมัน่คงและคุณภาพชีวิตในฐานะพลเมือง
สมาชิกของครอบครัวและสังคมผูเ้รียนและผูท้  างานผูเ้รียนสามารถจดัการกบัเทคโนโลยีและใชใ้น
ลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องสังคมส่ิงแวดลอ้มและแนวคิดประชาธิปไตย 
ประกอบดว้ย 1) ความรับผิดชอบส่วนตน (Personal Responsibility) 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความเป็นพลเมืองดี (Social and Civic Responsibility) 

Trilling and Fadel (2009) ไดก้ล่าวว่า ความรับผิดชอมร่วมกนั หมายถึงนกัเรียน
สามารถรับผิดรับชอบร่วมกนัส าหรับการท างานร่วมกนั และโดยสามารถใช้ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท างานร่วมกนัไปปรับปรุงให้ความคุม้ค่า หรือสามารถน ามาแกไ้ขในการท างานร่วมกนัคร้ังต่อไป 
ประกอบดว้ย 1) ความรับผดิชอบร่วมกนั 2) ความคุ่มค่า 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ ความรับผิดชอบ
ร่วมกนั หมายถึง นกัเรียนจะตอ้งควรมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการท างานร่วมกนั หรือการร่วม
กิจกรรมในการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน หรือเพื่อนในกลุ่ม มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) 
ความรับผิดชอบร่วมกนั 2) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงานผลงานของแต่ละบุคคลท่ีท าโดยสมาชิกแต่ละ
คนในทีม 

Microsoft Partners in Learning (2012) ไดก้ล่าววา่ ความรับผิดชอบร่วมกนั คือ 
นกัเรียนจะร่วมกนัรับผิดชอบเม่ือพวกเขาก าลงัท างานอยู่ในคู่หรือเป็นกลุ่ม ในการพฒันาผลงาน
ร่วมกนัออกแบบหรือการตอบสนอง ความรับผิดชอบร่วมกนัเป็นมากกวา่เพียงแค่การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกัน นักเรียนตอ้งเป็นเจ้าของการท างานร่วมกันและมีความรับผิดชอบในการผลของมนั 
นกัเรียนจะร่วมกนัรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรม และเท่าเทียมกนัของทุกคนในทีมทีมีส่วนร่วมใน
การท างานและทุกคนมีส่วนร่วมท่ีมีต่อผลสุดทา้ย  
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วิจารณ์ พานิช (2555) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบร่วมกนั หมายถึง ผู ้
เรียนรู้สามารถแสดงความรับผิดชอบร่วมกนัในงานท่ีตอ้งท าร่วมกนัเป็นทีมและเห็นคุณค่าของ
บทบาทของเพื่อนร่วมงาน และคนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 1) ความรับผดิชอบร่วมกนั 2) เห็นคุณค่าของ
เพื่อนร่วมงาน 

ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของความรับผิดชอบ
ร่วมกนัวา่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงความรับผิดชอบร่วมกนั และเห็นคุณค่า
ของผูร่้วมงาน ซ่ึงนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวดัความรับผิดชอบ
ร่วมกนั 2 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) ความรับผดิชอบร่วมกนั 2) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน 

2.2.26 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความยืดหยุ่น 
Engauge (2003) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการปรับตวัและจดัการกับส่ิงท่ี

ซบัซอ้น (Adaptability/Managing Complexity) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียนการคิด ทศันคติ 
และพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนัและสภาพแวดล้อมในอนาคต สามารถจดัการกับ
ความรู้เหล่าน้ีเพื่อความสมดุล ความมัน่คง และคุณภาพชีวติ ในฐานะพลเมือง สมาชิกของครอบครัว 
และสังคม ผูเ้รียนและผูท้  างาน ประกอบดว้ย 1) การปรับตวั 2) การจดัการความรู้ 

International Society for Technology in Education Students หรือ ISTE (2007) ได้
กล่าวว่า ความยืดหยุ่น คือ นกัเรียนสามารถพฒันาความเขา้ใจทางวฒันธรรมและจิตส านึกต่อโลก
การคลุกคลีกบัผูเ้รียนจากวฒันธรรมอ่ืน และช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานท่ีเป็น
ต้นแบบและช่วยแก้ไขปัญหา ประกอบดัวยทักษะดังน้ี 1) ความเข้าใจทางวฒันธรรม 2) การ
ช่วยเหลือ 

Trilling and Fadel (2009) ไดก้ล่าววา่ ความยดืหยุน่ มีความจ าเป็นในการปฏิบติังาน
หรือการท างานร่วมกัน จะต้องมีการยืดหยุ่น หรือปรับตัวในการท างาน มีความตั้งใจท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการท างาน และสามารถประนีประนอมท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ และ
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั ประกอบดว้ย 1) มีการยดืหยุน่ 2) ประนีประนอม 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ไดแ้สดงทศันะวา่ มีความยืดหยุ่น 
หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีมมาประมวลเพื่อ
สังเคราะห์เอาความคิดเห็นท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด หรือการวิจารณ์ ขอ้แนะน า หรือแมแ้ต่ขอ้ต าหนิ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อน ามาพฒันาและปรับปรุง สามารถจดัการในเชิงบวกร่วมกบัการช่ืนชม 
สรรเสริญ การถอยในบางโอกาส และสามารถให้ค  าวิจารณ์ท่ีถูกกาลเทศะมีความเขา้ใจในมุมมองท่ี
หลากหลาย มีความสามารถในการต่อรองและมีความมัน่ใจในการท างานสามารถแก้ปัญหาใน
สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม มีความยืดหยุ่น และความเต็มใจท่ีจะประนีประนอม 
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เพื่อให้เป็นประโยชน์และบรรลุเป้าหมายร่วมกนั มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) มีความยืดหยุน่ 2) มี
การประนีประนอม 

วจิารณ์ พานิช (2555) ไดใ้หค้วามหมายของความยดืหยุน่ หมายถึง นกัเรียนสามารถ 
น าเอาผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน มาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล จดัการเชิงบวกต่อค าชม ค าต าหนิ และความ
ผิดพลาด สามารถน าเอาความเห็นและความเช่ือท่ีแตกต่างหลากหลายของทีมงานจากหลากหลาย
วฒันธรรม มาท าความเขา้ใจต่อรอง สร้างดุลยภาพ และท าให้งานลุล่วง สามารถน าเอาความเห็น
และความเช่ือท่ีแตกต่างหลากหลายของทีมงานจากหลากหลายวฒันธรรม มาท าความเขา้ใจต่อรอง 
สร้างดุลยภาพ และท าให้งานลุล่วง แสดงความยืดหยุ่นและช่วยประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนัประกอบดว้ย 1) ความยดืหยุน่ 2) การประนีประนอม 

ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบของความยืดหยุ่นว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงความยืดหยุ่น ปรับตวั และความเต็มใจท่ีจะ
ประนีประนอม ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัมีความยืดหยุน่ 3 ตวั
บ่งช้ี ดงัน้ี 1) ความยดืหยุน่ 2) ปรับตวั 3) เตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 

ผลจากการศึกษานิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของ
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ขอน าแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมดงัตารางท่ี 2.13 

ตารางที ่2.13 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของทกัษะการร่วมมือ 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. การท างานร่วมกนั 

พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพการให้ความเคารพกบัความ
จริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน 

1) ท างานร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2) เคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อน
ร่วมงาน 

2. ความรับผดิชอบร่วมกนั 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงความ

รับผดิชอบร่วมกนั และเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน  

1) รับผดิชอบร่วมกนั 
2) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน  

3. ความยดืหยุน่  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงความ

ยดืหยุน่ ปรับตวั และความเตม็ใจท่ีจะประนีประนอม 

1) ความยดืหยุน่ 
2) ปรับตวั 
3) เตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 
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3. กรอบแนวคดิในการวจิัย: โมเดลสมมติฐานทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 
ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัจากหลากหลายแหล่ง เพื่อการสังเคราะห์ทั้งใน

ระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี แลว้สรุปเป็นโมเดล

ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบหลักมี

องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นโมเดลการวดั (measurement model) 7 โมเดล 

ดงัน้ี 

3.1 โมเดลการวดัทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 

1. ทกัษะชีวติและอาชีพ (life and career skills) 

2. ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

3. ทกัษะการส่ือสาร (communication skills) 

4. ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (creative and innovative skills) 

5. ทกัษะการเรียนรู้ (learning skills) 

6. ทกัษะการร่วมมือ (collaboration skills) 

3.2 โมเดลการวดัทกัษะชีวติและอาชีพ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ  

1. ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability)  

2. การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(initiative and self-direction)  

3. ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (social and cross-cultural skills)  

4. การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้(productivity and accountability)  

5. ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (leadership and responsibility) 

3.3 โมเดลการวดัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  

1. ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy)  

2. ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy)  
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3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Communications 

and Technology, Literacy)  

3.4 โมเดลการวดัทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  

1. คิดอยา่งสร้างสรรค ์(Think Creatively)  

2. การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others)  

3. การด าเนินการดา้นนวตักรรม (Implement Innovations)  

3.5 โมเดลการวดัทกัษะการส่ือสาร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  

1. การส่ือสารความคิด (communicate ideas)  

2. การฟัง (Listening)  

3. การใชส่ื้อสาร (use of communications)  

3.6 โมเดลการวดัทกัษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ  

1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)  

2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving)  

3. การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration)  

3.7 โมเดลการวดัทกัษะการร่วมมือ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  

1. การท างานร่วมกนั (Collaboration skills) 

2. ความรับผดิชอบร่วมกนั (Skills shared responsibility) 

3. ความยดืหยุน่ (Flexible skills) 

ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบดงักล่าว น ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
เพื่อการวจิยั (conceptual framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพที ่2.8 โมเดลสมมติฐานตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 
 

ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 
 

การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
 
ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
 
การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้
 
ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 

ทกัษะดา้นสารสนเทศ 
 
ทกัษะดา้นส่ือ  
 

คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
 
การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น  
 การด าเนินการดา้นนวตักรรม 
 

การใชส่ื้อสาร  

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 
 การส่ือสารและความร่วมมือ 
 
การท างานร่วมกนั 

ความรับผิดชอบร่วมกนั 

ความยดืหยุน่ 
 

ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลย ี  

ทกัษะการสร้างสรรค ์
และนวตักรรม 

ทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะการเรียนรู้ 

ทกัษะการร่วมมือ 

ทกัษะของนกัเรียน 

การฟัง  

การส่ือสารความคิด  
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นอกจากนั้น องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดว้ยดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบหลกัทกัษะชีวติและอาชีพ มีตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการปรับตวั 2) 
มีการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) มีการรวบรวมความคิดเห็น 4) มีการด าเนินการจดัการ 5) มี
ความเขา้ใจในมุมมองท่ีหลากหลาย 

1.2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการจดัการเป้าหมายและ
ก าหนดเวลา 2) สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ 3) เป็นผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1.3 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการพูดและฟังอยา่ง
มีกาลเทศะ 2) ปฏิบัติตนโดยมีสัมมาคารวะ 3) ให้ความเคารพกับผูค้นท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 4) มีการตอบสนองอย่างเปิดเผยต่อเพื่อความคิดเห็นท่ีต่างกนั 5) มีความคิดใหม่และ
นวตักรรมจากความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม 

1.4 การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการผลิตผลงาน 
2) มีการตั้ งเป้าและท าให้บรรลุเป้าหมาย 3) มีการจดัล าดับความส าคัญ การวางแผนและการ
บริหารงาน 4) มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

1.5 ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) ความเป็นผูน้ า 2) การปฏิสัมพนัธ์
และการแก้ปัญหา 3) สร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ่ื้นได้ 4) มีคุณธรรมและจริยธรรม 5) มีความ
รับผดิชอบต่อผูอ่ื้น  

2. ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีมีตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
2.1 ทกัษะดา้นสารสนเทศ มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ประเมินขอ้มูลอยา่งมีวิจารณญาณและมีความรอบรู้จริง 3) ใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
4) มีการจดัการการกระจายของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง 5) มีการเขา้ถึงและใช้ขอ้มูลอย่างมี
จริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

2.2 ทกัษะดา้นส่ือ มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการและเหตุผลท่ีส่ือถูกสร้างข้ึน
และวตัถุประสงค ์2) มีการวิเคราะห์ส่ือ 3) มีการเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 
4) ใชส่ื้อเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการใช้
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การจดัการ ประเมินผล และการส่ือสารขอ้มูล 2) การใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การเขา้ถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ขอ้มูล
อยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

3. ทกัษะการส่ือสาร ตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
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3.1 การส่ือสารความคิด มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) มีการติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลาย 3) มีการใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 การฟังหมายถึง มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 2) เขา้ใจ
ความหมาย 3) มีความตั้งใจฟัง 

3.3 การใชก้ารส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) ใชก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ 2) ใชป้ระโยชน์
จากส่ือ 3) มีการติดต่อส่ือสาร 

4. ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
4.1 คิดอยา่งสร้างสรรค ์มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการใช้เทคนิคในการสร้างความคิด 2) มี

ความคิดใหม่ 3) มีวเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง 
4.2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการพฒันา ด าเนินการ 

และมีการส่ือสารความคิดใหม่ 2) เปิดใจรับส่ิงใหม่ 3) มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างาน 
4) มีความเขา้ใจค าวา่ความลม้เหลว  

4.3 การด าเนินการด้านนวตักรรม มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการสนับสนุน 2) มีการ
ด าเนินการ 3) มีการน าไปใช ้

5. ทกัษะการเรียนรู้ ตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
5.1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์2) 

มีการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 3) มีการด าเนินการดา้นนวตักรรม 
5.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 2) มีการมีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ 3) มีการคิดอยา่งเป็นระบบ 4) มีการตดัสินใจ 5) มี
การแกปั้ญหา 

5.3 การส่ือสารและความร่วมมือ มี 7 ตวับ่งช้ี คือ 1) การเรียบเรียงความคิดและมุมมอง
2) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใช้การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ใช้ประโยชน์จากส่ือและ
เทคโนโลย ี5) มีการติดต่อส่ือสาร 6) มีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 7) มีความรับผดิชอบร่วมกนั   

6. ทกัษะการร่วมมือ ตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
6.1 การท างานร่วมกนั มี 2 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 2)มี

การใหค้วามเคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน 
6.2 ความรับผิดชอบร่วมกัน มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีความรับผิดชอบร่วมกัน 2) มีการ

ช่วยเหลือกนั 3) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน 
6.3 ความยดืหยุน่ มี 2 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีความยดืหยุน่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายทาง

วฒันธรรม 2) มีความเตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง ‚ตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง‛ น้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (descriptive research) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน
จากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีแนวคิดพื้นฐานในการสร้างและพฒันาตวั
บ่งช้ีท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานจากวงการศึกษาของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและองักฤษ ท่ี
สืบเน่ืองจากภาวะปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะเพิ่มภาระรับผิดชอบหรือ
ความสามารถตรวจสอบได ้(accountability) ของสถาบนัการศึกษา ดว้ยการผลกัดนัให้มีการพฒันา
ตวับ่งช้ีการด าเนินงานอยา่งจริงจงั  

การก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ไดพ้ิจารณาจากวธีิการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษา
ตามทศันะของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ท่ีกล่าวไว ้3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic 
definition) อาศยัการตดัสินใจและประสบการณ์ของนกัวิจยัในการคดัเลือกหรือก าหนดตวัแปรยอ่ย 
การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย และการก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรย่อยแต่ละตวั วิธีน้ีอาจท าให้มี
ความล าเอียง เพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ถือวา่เป็นวิธี
ท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับวิธีแบบอ่ืนไม่ค่อยมีผู ้นิยมใช้ วิธีที่  2  ใช้นิยามเชิงทฤษฎี 
(theoretical definition) ท่ีอาจท าไดส้องแบบ คือ 1) ใชท้ฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐานสนบัสนุน
ทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดตวัแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ย และการก าหนดน ้ าหนกั
ตวัแปรยอ่ย แบบน้ีใชใ้นกรณีท่ีมีผูก้  าหนดโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน 2) ใชท้ฤษฎีและงานวิจยั
เป็นพื้นฐานสนบัสนุนในการคดัเลือกตวัแปรยอ่ยและการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ย ส่วนการ
ก าหนดน ้ าหนักตวัแปรย่อยแต่ละตวั ใช้ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญประกอบการ
ตดัสินใจ แบบน้ีใชใ้นกรณีท่ียงัไม่มีผูใ้ดก าหนดโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน และวิธีที่ 3 ใช้นิยาม
เชิงประจักษ์ (empirical definition) เป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรยอ่ยและวิธีการรวมตวัแปร
ยอ่ยโดยมีทฤษฎีและงานวจิยัเป็นพื้นฐาน แต่ก าหนดน ้าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงประจกัษ์  เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใช้กนัมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis) เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบหลวมๆ หรือโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับ
โมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แขง็   
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การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษา 3 วธีิดงักล่าว ผูว้จิยัเห็นวา่วิธีท่ี 3 เป็นการวิจยัท่ียึดถือ
ทฤษฎีประจกัษ์นิยม (empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือวา่ จะมี
ความน่าเช่ือถือในผลการวิจยัไดดี้กว่าวิธีท่ี 1 หรือวิธีท่ี 2 ตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานวิจัยน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพื่อรองรับโมเดลจาก
หลากหลายแหล่งเพื่อการสังเคราะห์ทั้งในระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีวิธีท่ี 3 
และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เน่ืองจากมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบ
หนกัแน่นเขม้แขง็ โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 282,693 คน (กลุ่มสารสนเทศ ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) จากเขต
ส านกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด 183 เขต 

 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (sample size) โดยใชก้ฎอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอยา่งต่อ
จ านวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทศันะของ Gold (1980) และใช้วิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ 
Free Parameter โดยพิจารณาจากวธีิการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 3 แบบ จากทศันะของ Joreskog และ 
Sorbom (1989 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  คือ 1) Fixed Parameter  กรณีท่ีไม่มีเส้นอิทธิพล
ระหวา่งตวัแปรก าหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย ์2) Free Parameter  กรณีมีเส้นอิทธิพลระหวา่ง
ตวัแปร เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเง่ือนไขบงัคบั 3) Constrained Parameter กรณีมีเส้น
อิทธิพลระหว่างตวัแปร แต่นกัวิจยัตอ้งการก าหนดค่าคงท่ีให้กบัพารามิเตอร์นั้น และมกัใชใ้นการ
ปรับโมเดล โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะโมเดลในการวิจยัน้ีเป็นโมเดลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis Model: CFA Model) ซ่ึงระหวา่ง
ตวัแปรมีเส้นอิทธิพล ซ่ึงจ านวนพารามิเตอร์ท่ีนบัไดจ้ากการรวมตวัแปรแฝงจ านวน 7 ตวั ตวัแปร
สังเกตจ านวน 20 ตวั และจ านวนเส้นอิทธิพล 26 เส้น รวมทั้งหมด 53 พารามิเตอร์ ท าให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 1,060 คน  

ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi ” stage random sampling) โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี แบ่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด 183 เขต ออกเป็น 6 
ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
แลว้สุ่มโดยการก าหนดสัดส่วน (Quota sampling) โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแต่ละส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด 183 เขตต่อกลุ่มตวัอยา่ง 1,060 คน ไดอ้ตัราสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งต่อ
หน่ึงเขตเท่ากบั 5.8 คน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,060 คน นั้น ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
(simple random sampling) แบบใชต้ารางเลขสุ่ม (random number table) จากบญัชีรายช่ือของครูใน
แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (183 เขต) เพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนของ
จ านวนประชากรท่ีมีในแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 3.1  

ตารางที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559) 

ภาค 
จงัหวดั 

เขตพื้นที ่
กลุ่ม

ตวัอย่าง 

1. ภาคเหนือประกอบดว้ยจงัหวดัดงัน้ี 
เชียงราย,เชียงใหม่ ,น่าน,พะเยา,แพร่ ,แม่ฮ่องสอน,ล าปาง,ล าพูน,อุตรดิตถ ์

25 144 

2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบดว้ยจงัหวดัดงัน้ี 
กาฬสินธ์ุ,ขอนแก่น,ชัยภูมิ ,นครพนม,นครราชสีมา,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,
มหาสารคาม.มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สุรินทร์.
หนองคาย.หนองบวัล าภู.อ านาจเจริญ,อุดรธานี.อุบลราชธานี  

61 354 

3. ภาคตะวนัตกประกอบดว้ยจงัหวดัดงัน้ี 
กาญจนบุรี,ตาก,ประจวบคีรีขนัธ์,เพชรบุรี,ราชบุรี 

12 70 

4. ภาคตะวนัออกประกอบดว้ยจงัหวดัดงัน้ี 
จนัทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,ปราจีนบุรี,ระยอง,สระแกว้ 

14 80 

5. ภาคกลางประกอบดว้ยจงัหวดัดงัน้ี 
กรุงเทพมหานคร,ก าแพงเพชร,ชยันาท,นครนายก,นครปฐม,นครสวรรค์
,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยธุยา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,ลพบุรี,
สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร.สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย.
สุพรรณบุรี.อ่างทอง.อุทยัธานี 

41 238 

6. ภาคใต้ประกอบดว้ยจงัหวดัดงัน้ี 
กระบ่ี,ชุมพร,ตรัง,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,ปัตตานี,พงังา,พทัลุง.ภูเก็ต,
ยะลา,ระนอง,สงขลา,สตูล.สุราษฎร์ธานี 

30 174 

รวม 183 1,060 



117 
 

 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ไดแ้ก่  เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบัคือมากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุดจ าแนกเน้ือหาตามองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย มีข้อ
ค าถาม จ านวน 69 ขอ้ ดงัน้ี 

ตารางที ่3.2 องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และจ านวนขอ้ค าถาม 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

1. ทกัษะชีวติ 
และอาชีพ 

 

ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวัการริเร่ิม
การก ากบัดูแลตนเองได ้  
ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้
ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ  

5 
3 
5 
4 
5 

2. ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และ
เทคโนโลย ี

ทกัษะดา้นสารสนเทศ  
ทกัษะดา้นส่ือ  
ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

5 
4 
3 

3. ทกัษะการส่ือสาร การส่ือสารความคิด  
การฟัง 
การใชส่ื้อสาร 

2 
3 
2 

4. ทกัษะการสร้าง 
    และนวตักรรม 

คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น  
ทกัษะการด าเนินการดา้นนวตักรรม  

3 
4 
3 

5 ทกัษะการเรียนรู้  
 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 
การส่ือสารและความร่วมมือ  

3 
4 
4 
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ตารางที ่3.2 องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และจ านวนขอ้ค าถาม (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

6. ทกัษะการ
ร่วมมือ  

 

การท างานร่วมกนั  
ความรับผดิชอบร่วมกนั  
ความยดืหยุน่  

2 
3 
2 

 รวม 69 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เน่ืองจากการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีในการวิจยัคร้ังน้ีใช้นิยามเชิงประจกัษ์  (empirical 

definition) ซ่ึงเป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและวิธีการรวมตวัแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจยัเป็นพื้นฐาน ดงันั้นการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจึงมี
ขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ดงัน้ี 

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยั รวมทั้งทศันะทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในการ
วิจัย เพื่อก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีหรือสาระหลักในการวดัศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัของนักวิชาการหรือ
หน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แลว้ก าหนดเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3.2 สร้างตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบติัการ และ
ตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัในการวดั เพื่อสร้างขอ้ค าถามจากตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดันั้น โดย
ตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดั 1 ตวั อาจสร้างขอ้ค าถาม (item) ได ้1 ขอ้ค าถามหรือมากกวา่ โดย
พิจารณาถึงความครอบคลุมในเน้ือหา เขียนค าถามท่ีจะพฒันาเป็นแบบสอบถาม และตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งอยา่งเป็นตรรกะ (logical) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดั 
และกบันิยามเชิงปฏิบติัการอย่างเป็นกระบวนการยอ้นกลบัไปกลบัมา (repetitive process) หลาย
รอบ  

3.3.3 น าแบบตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ 
(ดูจากภาคผนวก ก) และแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม (ดูจากภาคผนวก ข) ให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  ดังน้ี 1) กรณีแบบ
ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้
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ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ (index of congruence: IOC) โดยใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลง
ในช่อง +1 หรือ 0  หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจใน
ความสอดคลอ้ง และ -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวเิคราะห์หาค่า IOC จากสูตร  

IOC = R/N  เม่ือ 
IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
N      คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.70 จึงจะถือว่าขอ้ค าถาม

นั้นมีความสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ (ดูผลการวเิคราะห์ค่า IOC ในภาคผนวก ค) 
2) ในกรณีแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม 
เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม (ดูรายช่ือ
ผูเ้ช่ียวชาญในภาคผนวก ง) 

3.3.4 น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งจากแบบตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ และแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม ปรับปรุงแกไ้ขในขอ้ค าถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ค่า IOC 
และหรือในขอ้ค าถามท่ีมีขอ้แนะน าให้มีการปรับปรุงส านวนภาษาหรือรูปแบบของแบบสอบถาม 

3.3.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญและได้รับการปรับแล้วไป
ทดลองใช ้(try - out) กบัครูประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จงัหวดัขอนแก่น ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน คือ โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน จงัหวดัขอนแก่น แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) ซ่ึงผลจาก
การทดลองใช้ (try - out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ 
(alpha coefficient of reliability) โดยรวมและจ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั ดงัตารางท่ี 3.3 (ดู
แบบสอบถามในภาคผนวก จ) 
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ตารางที ่3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั 

องค์ประกอบหลกั จ านวนข้อ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
ของความเช่ือมัน่ 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 22 0.983 
ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 12 0.984 
ทกัษะการส่ือสาร 7 0.972 
ทกัษะการสร้างและนวตักรรม 10 0.977 
ทกัษะการเรียนรู้ 11 0.983 
ทกัษะการร่วมมือ 7 0.982 

ภาพรวม 69 0.980 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.4.1 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ถึง

ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และแจง้ให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทราบและใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนงัสือราชการในภาคผนวก ฉ) 

3.4.2 ส่งหนงัสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พร้อม
ส่งแบบสอบถามถึงครูประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทางไปรษณียเ์พื่อตอบแบบสอบถาม (ดู
หนงัสือราชการในภาคผนวก ฉ) และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบัภายใน 3 สัปดาห์โดยทาง
ไปรษณีย ์หากพบวา่ยงัไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกคร้ัง ผลจากการด าเนินงานพบว่าได้รับคืนมาจ านวน 1,060 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจากครูประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

3.4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนพบว่ามีการ
ตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกฉบบั จึงไดต้รวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
เพื่อท าการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดักระท ากบัขอ้มูล 

เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศอายวุฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานโดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ  
3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อการคดัสรรตวับ่งช้ีไวใ้นโมเดล โดยก าหนดเกณฑ์ดงัน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 20% (สุทธิธชั คนกาญจน์, 2547) 

3.5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแปรท่ีจะน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป โดยวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อพิจารณา
ระดบัและทิศทางความสัมพนัธ์ ถ้าตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัแสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม 
เกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาคือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) (นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2537)  การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าสถิติของ Bartlett ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมท
ริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบัเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (identity matrix) โดยพิจารณาท่ีค่า Bartlett’s 
test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นวา่มีความสัมพนัธ์เหมาะสมกนัเพียงพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาท่ีการมีนยัส าคญัทางสถิติ  และการวิเคราะห์หาค่าดชันีไก
เซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล  (Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling Adequacy: MSA) 
พิจารณาจากเกณฑ์ค่าท่ีมากกว่า .80 แสดงว่าดีมาก ถา้น้อยกว่า .50 แสดงว่าใช้ไม่ได ้ (Kim & 
Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539)  

3.5.4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) โดยการทดสอบ
ความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการ
สร้างตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อหาน ้ าหนกั
ตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการสร้างตวับ่งช้ี และท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยัท่ีเป็น
โมเดลเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์หลงัจากนั้นไดท้  าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ซ่ึงถา้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังแรกยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผูว้ิจยัตอ้งปรับโมเดลเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548) ก าหนดใชค้่าสถิติท่ีจะเป็น
เกณฑต์รวจสอบดงัน้ี  
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1. ค่าไค - สแควร์ (chi - square   statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานทาง
สถิติท่ีไม่มีนยัส าคญั คือค่า p-value สูงกวา่ 0.05 แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนั และขอ้มูลโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

2. ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (goodness - of - fit index: GFI) ซ่ึงเป็นอตัราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความจากโมเดลก่อนและหลงัปรับโมเดลกบัฟังก์ชั่นความก่อนปรับ
โมเดลค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90 - 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

3. ดชันีวดัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) ซ่ึง
น า GFI มาปรับแกโ้ดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้งจ  านวนตวัแปรและขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งหากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 - 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

4. ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่ของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกับเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมของประชากรซ่ึงค่า RMSEA ต ่ากวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้ค่าสถิติตามทศันะของนงลกัษณ์ วิรัชชัย เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4 

ตารางที ่3.4 ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สถิติทีใ่ช้วดัความสอดคล้อง ระดับการยอมรับ 

1. ค่าไค - สแควร์ (
2 )  

 

( 2 ) ท่ีไม่มีนยัส าคญัหรือค่า p - value สูงกวา่ 0.05                         
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 

2. ค่า GFI  มีค่าตั้งแต่ 0.90 ” 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
3. ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 ” 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
4. ค่า RMSEA  มีค่าต ่ากวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 

3.5.5 น าผลการวเิคราะห์ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีแสดง
วา่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลกั และ 2) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ี 
(Tacq,1997 อา้งถึงในวลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีน าเสนอในบทท่ี 4 น้ีผูว้ิจยักล่าวถึงสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามก่อน
กล่าวถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1 

4.1 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี ตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยและอกัษรยอ่แทน 

องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย อกัษรย่อแทน 
1. องคป์ระกอบหลกัทกัษะชีวติและอาชีพ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระยอ่ยดงัน้ี LCS 

1) ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 
2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
3) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้
5) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 

LCS 1 
LCS 2 
LCS 3 
LCS 4 
LCS 5 

2. องคป์ระกอบหลกัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 3 องค์
ประยอ่ยดงัน้ี 

IMTS 

1) ดา้นสารสนเทศ 
2) ดา้นส่ือ 
3) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

IMTS 1 
IMTS 2 
IMTS 3 

3. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการส่ือสาร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระยอ่ยดงัน้ี COMS 
1) การส่ือสารความคิด 
2) การฟัง 
3) การใชส่ื้อสาร 

COMS 1    
COMS 2 
COMS 3 
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ตารางที ่4.1 องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยและอกัษรยอ่แทน (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย อกัษรย่อแทน 
4. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 องค์

ประยอ่ยดงัน้ี 
CIS 

1) คิดอยา่งสร้างสรรค ์
2) การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
3) การด าเนินการดา้นนวตักรรม 

CIS 1 
CIS 2 
CIS 3 

5. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระยอ่ยดงัน้ี LEAS 
1) ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 
3) การส่ือสารและความร่วมมือ 

LEAS 1 
LEAS 2 
LEAS 3 

6. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการร่วมมือประกอบดว้ย 3 องคป์ระยอ่ยดงัน้ี COLS 
1) การท างานร่วมกนั 
2) ความรับผดิชอบร่วมกนั 
3) ความยดืหยุน่ 

COLS 1 
COLS 2 
COLS 3 

ตารางที ่4.2 สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 

ค่าสถิติ สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้แทน 
ค่าเฉล่ีย (mean)  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) S.D. 
ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (coefficient of variation) C.V. 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน 
 (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

R 
 

ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณยกก าลงัสอง 
 (squared multiple correlation)           

   

ค่าไค - สแควร์ (chi - square) 2  
องศาอิสระ (degree of freedom) Df 
น ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) λ 
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ตารางที ่4.2 สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ (ต่อ) 

ค่าสถิติ สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้แทน 
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) SE 

ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ FS 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (error) ของตวับ่งช้ี E 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) ** 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) * 
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสม (goodness of fit index) GFI 
ดชันีวดัระดบัความความสอดคลอ้งเหมาะสมท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(adjusted goodness of fit index) 

AGFI 

ดชันีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(root mean square error of approximation) 

RMSEA 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บกลบัคืนมาเตม็จ านวน1,060 ฉบบั ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล

มาวเิคราะห์แสดงสถานภาพของครูในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม
เป็นความถ่ีและค่าร้อยละปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

2. อาย ุ
1. ต ่ากวา่ 30 ปี 
2. 31 ” 40 ปี 
3. 41 ” 50 ปี 
4. 51 ” 60 ปี 

 
309 
751 

 
61 
663 
303 
33 

 
29.15 
70.85 

 
5.75 
62.55 
28.58 
3.11 
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ตารางที ่4.3  ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
433 
621 
6 

 
40.85 
58.58 

0.57 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 

1. ต ่ากวา่ 11 ปี 
2. 11 ” 20 ปี 
3. 21 ” 30 ปี 
4. 31 ” 40 ปี 
5. 41 ปีข้ึนไป 

 
205 
549 
289 
13 
4 

 
19.34 
51.79 
27.26 
1.23 
0.38 

5. ขนาดสถานศึกษา 
1. เล็ก (จ านวนนกัเรียน 1 - 120 คน) 
2. กลาง (จ านวนนกัเรียน 121 - 600 คน) 
3. ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 601 - 1,500 คน) 

 
195 
613 
252 

 
18.40 
57.83 
23.77 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา่ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 751 คนคิด
เป็นร้อยละ 70.85 เป็นเพศชายจ านวน 309 คนคิดเป็นร้อยละ 29.15 เม่ือจ าแนกตามอายุพบวา่มีอายุ
ระหวา่ง 31- 40 ปีมากท่ีสุดจ านวน 663 คนคิดเป็นร้อยละ 62.55 รองลงมาคือมีอายุ 41 - 50 ระหวา่ง
ปีจ านวน 303 คนคิดเป็นร้อยละ 28.58 อายุต  ่ากวา่ 30 ปีจ านวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 5.75 และอายุ
ระหวา่ง 51 ” 60 จ  านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 3.11 ตามล าดบัเม่ือพิจารณาจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
สูงสุดพบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทจ านวน 621 คนคิดเป็นร้อยละ 58.58 รองลงมา
ปริญญาตรีจ านวน 433 คนคิดเป็นร้อยละ 40.85 และปริญญาเอกจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 0.57 
เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบวา่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 11 
” 20 ปีจ านวน 549 คนคิดเป็นร้อยละ 51.79 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 21- 
30 ปีจ านวน 289 คนคิดเป็นร้อยละ 27.26 มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี จ  านวน 205 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.34 มีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 31 ” 40 ปีจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 
1.23 และ 41 ปีข้ึนไปจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 0.38 ตามล าดบัเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบว่าครูส่วนใหญ่ปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางจ านวน 613 คนคิดเป็นร้อยละ 57.83 
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รองลงมาคือปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวน 252 คนคิดเป็นร้อยละ 23.77 และปฏิบติั
หนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน195คนคิดเป็นร้อยละ 18.40 ตามล าดบั 

4.3 ผลการวเิคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวจิัย 
การน าเสนอผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี   
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21

ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี  1 โดยศึกษา
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสมของตวับ่งช้ี
ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % เพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัในล าดบัต่อไป ผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่
ละองคป์ระกอบหลกั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายแสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่ง ช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 
x̄ 

>3.00 
S.D 

C.V. 
=/<20% 

1. ทกัษะอาชีพและชีวติ 
1.1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 

1) สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับทบาทหนา้ท่ีท่ีหลากหลาย 
2) สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) มีการรวบรวมความคิดเห็น 
4) มีการด าเนินการจดัการ  
5) มีความเขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง 

1.2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้ 
1) มีการจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายแสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่ง ช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 
x̄ 

>3.00 
S.D 

C.V. 
=/<20% 

2) สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง 
3) สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1.3 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
1) มีการพูดและฟังอยา่งมีกาลเทศะ  
2) ปฏิบติัตนโดยมีสัมมาคารวะ  
3) มีความเคารพกบัคนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 
4) มีการตอบสนองอยา่งเปิดเผยกบัความคิดเห็นต่าง 
5) มีความคิดใหม่และนวตักรรมจากความแตกต่างทาง

สังคมและวฒันธรรม 
1.4 การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

1) มีการผลิตผลงาน   
2) มีเป้าหมายและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย  
3) มีการจดัการโครงการ 
4) มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

1.5 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
1) มีความเป็นผูน้ า   
2) มีปฏิสัมพนัธ์และการแกปั้ญหา 
3) สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นได ้ 
4) มีคุณธรรมและจริยธรรม  
5) มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น 

2. ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
2.1 ทกัษะดา้นสารสนเทศ  

1) มีการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.51 
4.64 

 
4.49 
4.63 
4.63 
4.44 
4.64 

 
 

4.45 
4.50 
4.41 
4.33 

 
4.55 
4.45 
4.48 
4.53 
4.51 

 
 

4.51 

0.65 
0.62 

 
0.66 
0.63 
0.62 
0.63 
0.64 

 
 

0.64 
0.65 
0.63 
0.61 

 
0.65 
0.64 
0.67 
0.66 
0.64 

 
 

0.63 

14.41 
13.43 

 
14.72 
13.63 
13.46 
14.14 
13.81 

 
 

14.27 
14.40 
14.17 
14.09 

 
14.33 
14.27 
14.93 
14.48 
14.24 

 
 

13.97 



129 
 

 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายแสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่ง ช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 
x̄ 

>3.00 
S.D. 

C.V. 
=/<20% 

2) ประเมินขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณและมีความรอบรู้จริง 
3) ใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
4) มีการจดัการการกระจายของขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง 
5) มีการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

2.2 ทกัษะดา้นส่ือ  
1) สามารถเขา้ใจวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือถูกสร้างข้ึนรวมถึง

วตัถุประสงค ์
2) มีการวเิคราะห์ส่ือ 
3) มีการเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมและเหมาะสม  
4) มีการใชส่ื้อและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
1) มีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการวิจยัการจดัการ 

ประเมินผล และการส่ือสารขอ้มูล 
2) สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมหรือถูก

กฎหมาย 
3. ทกัษะการส่ือสาร 

3.1 การส่ือสารความคิด  
1) มีการส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) มีการติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและใชส่ื้อเหมาะสม 

3.2 การฟัง 
1) มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถเขา้ใจความหมายในการฟัง 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายแสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่ง ช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 
x̄ 

>3.00 
S.D. 

C.V. 
=/<20% 

3) มีความตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น 
3.3 การใชส่ื้อสาร 

1) สามารถใชก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ืออยา่งคุม้ค่า 

4. ทกัษะการสร้างและนวตักรรม 
4.1 คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

1) มีการใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด  
2) มีการสร้างความคิดใหม่ๆ 
3) มีการวเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง 

4.2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
1) มีการพฒันา ด าเนินการ และการส่ือสารความคิดใหม่   
2) มีการยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่ 
3) มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างาน  
4) มีความเขา้ใจถึงค าวา่ความลม้เหลว 

4.3 ทกัษะการด าเนินการดา้นนวตักรรม 
1) มีการสนบัสนุนดา้นนวตักรรม  
2) มีการด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้นนวตักรรม 
3) มีการน านวตักรรมไปใช ้

 5. ทกัษะการเรียนรู้ 
5.1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

1) มีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
2) มีการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
3) มีการด าเนินการดา้นนวตักรรมคิดอยา่งสร้างสรรค ์

4.56 
 

4.67 
4.63 

 
 

4.57 
4.41 
4.56 

 
4.65 
4.64 
4.52 
4.34 

 
4.67 
4.53 
4.67 

 
 

4.43 
4.50 
4.49 

0.62 
 

0.61 
0.56 

 
 

0.65 
0.59 
0.60 

 
0.60 
0.62 
0.64 
0.60 

 
0.62 
0.60 
0.58 

 
 

0.62
0.66 
0.61 

13.68 
 

13.08 
12.09 

 
 

14.16 
13.38 
13.22 

 
12.86 
13.25 
14.14 
13.80 

 
13.21 
13.29 
12.38 

 
 

13.94 
14.58 
13.57 



131 
 

 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายแสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่ง ช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 
x̄ 

>3.00 
S.D. 

C.V. 
=/<20% 

5.2 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 
1) สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2) มีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ  
4) มีการตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3 การส่ือสารและความร่วมมือ  
1) มีการเรียบเรียงความคิดและมุมมอง ไดเ้ป็นอยา่งดี  
2) มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) มีการติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผดิชอบร่วมกนั   

6. ทกัษะการร่วมมือ 
6.1 การท างานร่วมกนั  

1) มีการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) มีความเคารพและประนีประนอมกบัเพื่อนร่วมงาน 

6.2 ความรับผดิชอบร่วมกนั  
1) มีความรับผดิชอบร่วมกนั 
2) มีการช่วยเหลือกนั 
3) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน 

6.3 ความยดืหยุน่ 
1) มีความยดืหยุน่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายทาง

วฒันธรรม 
2) มีความเตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 
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หมายเหตุ: ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าระหวา่ง 0.58”0.87 แสดงวา่ มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย 
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จากตารางท่ี 4.4 เห็นไดว้า่ ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั การริเร่ิมและ
การก ากับดูแลตนเองได้  ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวฒันธรรม การมีผลงานและความ
รับผดิชอบตรวจสอบได ้ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ รวม 22 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.33 - 
4.68 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 13.06 - 14.93  

ตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบย่อยทกัษะดา้นสารสนเทศ ทกัษะดา้นส่ือ ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ตวับ่งช้ีสามารถประเมินขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณและมีความ
รอบรู้จริง รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.49 - 4.65 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่
ระหวา่ง 13.02 - 14.00  

ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยการส่ือสารความคิด การฟังการใช้ส่ือสารรวม 7 ตวับ่งช้ี มี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.45 - 4.67 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.09 - 14.36  

ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบยอ่ยคิดอยา่งสร้างสรรค์ การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
ทักษะการด าเนินการด้านนวตักรรมรวม 10 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.34-4.67  และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.38 - 14.16  

ตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาการส่ือสารและความร่วมมือ รวม 11 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 4.43 - 4.57  
และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 13.57 - 14.58  

ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยการท างานร่วมกนั ความรับผิดชอบร่วมกนั ความยืดหยุ่น 
รวม 7 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.46 - 4.74  และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.39 - 
14.51 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยการทดสอบโมเดลใน
ระดับตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบย่อยท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และทดสอบโมเดลในระดบัองค์ประกอบย่อย
ของแต่ละองค์ประกอบหลกั และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของทกัษะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษด์ว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัตวับ่งช้ี องคป์ระกอบยอ่ย องคป์ระกอบหลกัของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสามของตวับ่งช้ีทกัษะ 

ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 COMS 

4 CIS 

Skill 

 
 

2 IMTS 

 LCS1 

 LCS2 

 LCS3 

 LCS4 

 

 

 

 

LCS5 

 IMTS1 

IMTS2 

 COMS1

COMS2 

 COMS3 

 

CIS1 

 

CIS2 

 LEAS1 

 LEAS2 

 LEAS3

 COLS1 

 COLS2

 COLS3 

CIS3 

 
 

1 LCS 

5 LEAS 

6 COLS 

 IMTS3
. 
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การวิเคราะห์โมเดลในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสาม ไม่
สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในคร้ังเดียวได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของโปรแกรมในการ
วเิคราะห์ ซ่ึงยอมใหก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองเท่านั้น ดงันั้นผูว้ิจยัจึงแยกการ
วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น  2 ตอน คือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพื่อสร้างสเกลองคป์ระกอบ ตอนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ะมีความใกลเ้คียงกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี
สาม (วลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 

4.3.2.1 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในส่วนน้ีเพื่อทดสอบความสอดคล้องของ

โมเดลทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
น ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองต่อไปแต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัจาก
องค์ประกอบยอ่ย 20 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 69 ตวับ่งช้ีไดใ้นคร้ังเดียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงแยกวิเคราะห์
โมเดลยอ่ยทั้งหมด 6 โมเดล ดงัน้ี  

1. องคป์ระกอบหลกัทกัษะชีวิตและอาชีพมีองคป์ระกอบยอ่ย 5 องคป์ระกอบมีตวั
บ่งช้ี 22 ตวับ่งช้ี 

2. องคป์ระกอบหลกัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 
องคป์ระกอบมีตวับ่งช้ี 12 ตวับ่งช้ี 

3. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการส่ือสารมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบมีตวับ่งช้ี 
9 ตวับ่งช้ี 

4. องค์ประกอบหลักทักษะการสร้างและนวตักรรมมีองค์ประกอบย่อย 3 
องคป์ระกอบมีตวับ่งช้ี 10 ตวับ่งช้ี 

5. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการเรียนรู้มีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบมีตวับ่งช้ี 
15 ตวับ่งช้ี 

6. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการร่วมมือมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบมีตวับ่งช้ี 
9 ตวับ่งช้ี 

ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นน้ีแสดงในรูปของโมเดลการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัปรากฏในภาพดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.2 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะชีวติและอาชีพ 
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IM23 
IM24 
IM25 
IM26 
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IM34 

 
ภาพที ่4.3 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 
 
 

CO35 
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CO39 
CO40 
CO41 

 
 

ภาพที ่4.4 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการส่ือสาร 
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CI42 
CI43 
CI44 
CI45 
CI46 
CI47 
CI48 
CI49 
CI50 
CI51 

 
 
ภาพที ่4.5  โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

 
 

LE52 
LE53 
LE54 
LE55 
LE56 
LE57 
LE58 
LE59 
LE60 
LE61 
LE62 

 
ภาพที ่4.6  โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการเรียนรู้ 

 

 
 

CIS2 

 
 

CIS1 

 
 

CIS3 
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LEAS1 
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COL63 
COL64 
COL65 
COL66 
COL67 
COL68 
COL69 

 
 

ภาพที ่4.7  โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการร่วมมือ 

ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีต่างๆเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือเพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
บ่งช้ีท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ถา้ตวั
แปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัแสดงวา่ไม่มีองคป์ระกอบร่วมและไม่มีประโยชน์ท่ีจะน าเมทริกซ์นั้นไป
วิเคราะห์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2537) ส าหรับค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าสถิติของ Bartlett ซ่ึง
เป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (identity matrix) 
หรือไม่ โดยพิจารณาท่ีค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นวา่มีความสัมพนัธ์
เหมาะสมกนัเพียงพอท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไปโดยพิจารณาท่ีการมีนยัส าคญัทางสถิติ
นอกจากน้ียงัพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล  (Kaiser - Mayer - Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ซ่ึงคิมและมชัเลอร์ (Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน
สมเกียรติ ทานอก, 2539) ไดเ้สนอไวว้า่ถา้มีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ดีมากและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 
แสดงวา่ใชไ้ม่ได ้ซ่ึงรายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรท่ีบ่งช้ีทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกรายเป็นรายโมเดลดงัแสดงในตารางท่ี
4.5 - 4.10 

 
 

COLS2 

 
 

COLS1 

 
 

COLS3 
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ตารางที ่4.5 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะชีวติและอาชีพ 
 

ตัวบ่งช้ี LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 LC8 LC9 LC10 LC11 LC12 LC13 LC14 LC15 LC16 LC17 LC18 LC19 LC20 LC21 LC22 

LC1 1                      

LC2 .579** 1                     

LC3 .630** .790** 1                    

LC4 .620** .630** .598** 1                   

LC5 .707** .503** .553** .732** 1                  

LC6 .664** .597** .644** .846** .780** 1                 

LC7 .689** .685** .690** .665** .638** .767** 1                

LC8 .650** .671** .642** .892** .754** .839** .696** 1               

LC9 .487** .633** .610** .710** .562** .676** .479** .763** 1              

LC10 .622** .665** .605** .872** .727** .807** .660** .917** .765** 1             

LC11 .637** .662** .625** .886** .747** .825** .680** .934** .763** .929** 1            

LC12 .626** .795** .835** .611** .499** .634** .670** .690** .655** .671** .690** 1           

LC13 .540** .554** .517** .714** .678** .783** .650** .761** .638** .739** .765** .576** 1          

LC14 .670** .826** .865** .635** .529** .658** .683** .693** .675** .665** .695** .913** .582** 1         

LC15 .490** .631** .606** .705** .554** .666** .470** .754** .818** .729** .745** .661** .633** .695** 1        

LC16 .610** .772** .814** .634** .478** .636** .636** .647** .635** .625** .641** .855** .562** .879** .634** 1       

LC17 .779** .708** .711** .530** .659** .572** .605** .593** .605** .564** .580** .744** .543** .792** .624** .729** 1      

LC18 .689** .647** .682** .626** .520** .700** .763** .670** .478** .645** .659** .720** .656** .749** .535** .702** .630** 1     

LC19 .653** .818** .858** .631** .520** .653** .683** .700** .671** .671** .687** .903** .575** .939** .691** .869** .781** .743** 1    

LC20 .461** .595** .578** .687** .531** .646** .457** .738** .785** .714** .729** .618** .573** .639** .808** .588** .573** .492** .652** 1   

LC21 .486** .583** .575** .599** .562** .716** .552** .657** .717** .628** .642** .597** .659** .617** .721** .593** .620** .512** .631** .752** 1 . 

LC22 .554** .651** .639** .732** .589** .711** .541** .781** .838** .756** .772** .670** .620** .701** .856** .678** .650** .513** .704** .820** .816** 1 
หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบ
ยอ่ยโมเดลทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือมี
การผลิตผลงาน (LC14) และมีปฏิสัมพนัธ์และการแก้ปัญหา (LC19) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั .939 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือมีความเขา้ใจในความคิดท่ี
แตกต่าง (LC5) และมีการตอบสนองอยา่งเปิดเผยกบัความคิดเห็นต่าง (LC12) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั .499 นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยูใ่นเกณฑ์ท่ีใชไ้ด้
จึงไดน้ าไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 

ตารางที ่4.6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี

ตัวบ่งช้ี IM23 IM24 IM25 IM26 IM27 IM28 IM29 IM30 IM31 IM32 IM33 IM34 

IM23 1            
IM24 .636** 1           
IM25 .706** .492** 1          
IM26 .695** .519** .760** 1         
IM27 .460** .686** .525** .528** 1        
IM28 .638** .428** .712** .705** .518** 1       
IM29 .395** .540** .501** .458** .748** .489** 1      
IM30 .567** .680** .550** .555** .847** .546** .720** 1     
IM31 .658** .633** .492** .510** .483** .420** .602** .483** 1    
IM32 .564** .337** .614** .609** .422** .807** .515** .494** .473** 1   
IM33 .671** .449** .729** .699** .553** .695** .658** .572** .630** .713** 1  
IM34 .713** .512** .761** .710** .569** .704** .546** .597** .493** .624** .742** 1 
หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบ
ย่อยโมเดลเป็นทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) พบว่าองค์ประกอบย่อยทั้ง 3 
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ี
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ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือสามารถใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์(IM25) และ มีการจดัการ
ขอ้มูลท่ีมาจากหลากหลายแหล่ง (IM26) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .950 ส่วนตวับ่งช้ีท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดคือสามารถประเมินขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณและมีความรอบรู้จริง 
(IM24) และมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัการจดัการ ประเมินผล และการส่ือสาร
ขอ้มูล (IM32) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .331 นอกจากน้ียงัพบว่าค่าดชันี KMO 
ค่าสถิติของ Baertlett อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ดจึ้งไดน้ าไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 

ตารางที ่4.7 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะ
การส่ือสาร 

ตัวบ่งช้ี CO35 CO36 CO37 CO38 CO39 CO40 CO41 

CO35 1       
CO36 .554** 1      
CO37 .725** .602** 1     
CO38 .680** .468** .754** 1    
CO39 .707** .832** .709** .461** 1   
CO40 .757** .705** .789** .682** .743** 1  
CO41 .825** .562** .635** .712** .598** .738** 1 

หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบ
ยอ่ยโมเดลทกัษะการส่ือสาร (COMS) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือมี
การติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม (CO36) และมีความตั้งใจฟังและรับฟัง
ผูอ่ื้น (CO39) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .832 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย
ท่ีสุดคือสามารถเขา้ใจความหมายในการฟัง (CO38) และมีความตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น (CO39) คือ
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .461 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Baertlett 
อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงไดน้ าไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 
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ตารางที ่4.8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะ

การสร้างและนวตักรรม 

ตัวบ่งช้ี CI42 CI43 CI44 CI45 CI46 CI47 CI48 CI49 CI50 CI51 

CI42 1          
CI43 .660** 1         
CI44 .746** .480** 1        
CI45 .878** .660** .828** 1       
CI46 .886** .646** .811** .950** 1      
CI47 .754** .754** .652** .830** .855** 1     
CI48 .715** .690** .675** .643** .689** .770** 1    
CI49 .759** .590** .730** .787** .819** .702** .609** 1   
CI50 .756** .494** .861** .787** .771** .601** .745** .715** 1  
CI51 .697** .618** .690** .767** .761** .637** .581** .740** .701** 1 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบ
ยอ่ยโมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรม (CIS) พบว่าองค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือมีการพฒันา ด าเนินการ และการส่ือสารความคิดใหม่  (CI45) และมีการ
ยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่  (CI46) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .971 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดคือมีการสร้างความคิดใหม่ๆ (CI43) และมีการวิเคราะห์และประเมิน
ความคิดของตนเอง (CI44) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .480 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี 
KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงไดน้ าไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 
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ตารางที ่4.9 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะ
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี LE52 LE53 LE54 LE55 LE56 LE57 LE58 LE59 LE60 LE61 LE62 

LE52 1           
LE53 .592** 1          
LE54 .604** .652** 1         
LE55 .835** .621** .584** 1        
LE56 .482** .533** .522** .494** 1       
LE57 .403** .501** .755** .401** .663** 1      
LE58 .501** .654** .352** .462** .543** .565** 1     
LE59 .746** .814** .725** .752** .589** .575** .494** 1    
LE60 .552** .856** .560** .482** .459** .422** .584** .728** 1   
LE61 .432** .720** .479** .427** .683** .695** .792** .592** .655** 1  
LE62 .502** .562** .757** .479** .490** .714** .378** .645** .538** .463** 1 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบ
ยอ่ยโมเดลทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบ มีความสัมพนัธ์กนั
เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ มี
การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (LE53) และมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ (LE60) คือ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .856 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ มีการด าเนินการ
ด้านนวตักรรมคิดอย่างสร้างสรรค์ (LE54) และมีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (LE58) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .352 นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าดชันี 
KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงไดน้ าไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 
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ตารางที ่4.10 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยโมเดล
ทกัษะการร่วมมือ 

ตัวบ่งช้ี COL63 COL64 COL65 COL66 COL67 COL68 COL69 

COL63 1       
COL64 .743** 1      
COL65 .626** .370** 1     
COL66 .743** .562** .603** 1    
COL67 .694** .670** .466** .680** 1   
COL68 .631** .460** .683** .601** .571** 1  
COL69 .784** .754** .435** .613** .653** .542** 1 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p<0.05 

จากตารางท่ี  4.10 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
องคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะการร่วมมือ (COLS) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบ มี
ความสัมพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ มีการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (COL63) และมีความเต็มใจใน
การท่ีจะประนีประนอม(COL69) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .784 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ มีการให้ความเคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน (COL64) และ
มีความรับผิดชอบร่วมกนั (COL65) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .370 นอกจากน้ียงั
พบว่า ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ จึงได้น าไปวิเคราะห์ปัจจยั
องคป์ระกอบทุกตวั 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรท่ีบ่งช้ีทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากตารางท่ี 4.5 ” 4.10 แสดงให้เห็นวา่ใน
แต่ละโมเดลมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) ทุกค่า 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืนๆท่ีใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสม ไดแ้ก่ค่าสถิติของ
Baertlett และค่าดชันีไกเซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล  (Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy MSA)จ าแนกตามโมเดลยอ่ยคือโมเดลทกัษะชีวิตและอาชีพโมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยีโมเดลทกัษะการส่ือสารโมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรมโมเดลทกัษะการ
เรียนรู้และโมเดลทกัษะการร่วมมือปรากฏผลในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ค่าสถิติ Baertlett  และค่าดชันีไกเซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล (Kaiser ” Mayer - Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลยอ่ยทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาชั้นพื้นฐาน 

โมเดล 
Baertlett test of 

Sphericity 
p 

Kaiser – Mayer - Olkin 
Measurers of Sampling 

Adequacy (MSA) 
ทกัษะชีวติและอาชีพ 33429.289 .000 .961 
ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี 11611.634 .000 .897 
ทกัษะการส่ือสาร 7115.768 .000 .828 
ทกัษะการสร้างและนวตักรรม 13908.791 .000 .876 
ทกัษะการเรียนรู้ 11879.232 .000 .832 
ทกัษะการร่วมมือ 5409.689 .000 .885 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพบว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั33429.289, 11611.634,7115.768,13908.791,14602.145 และ 5409.689 ตามล าดบัซ่ึงมีค่า
ความน่าจะเป็นน้อยกวา่ .01 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั .961, .897, .828,.876, .833 และ .885 ตามล าดบัโดยทุกค่ามีค่า
มากกว่า .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดีมากสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบไดซ่ึ้ง
เป็นไปตามขอ้เสนอของคิมและมชัเลอร์ไดเ้สนอไวว้า่ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมากและถา้มีค่านอ้ยกวา่ 
.50 ใชไ้ม่ได ้(Kim& Muclle, 1978 อา้งถึงในสมเกียรติ ทานอก, 2539) 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดว้ยโปรแกรมเอมอสเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ
มาตรฐานจากตวับ่งช้ีจ  านวน 69 ตวับ่งช้ีตามโมเดลยอ่ยทั้ง6โมเดลมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. โมเดลทกัษะชีวติและอาชีพ 
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) แสดงใน

ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกันของตวัแปร 5 ตวัแปรใน
องคป์ระกอบทกัษะชีวติและอาชีพแสดงในตารางท่ี 4.13 และการสร้างโมเดลทกัษะชีวิตและอาชีพ
แสดงในภาพท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.12 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะชีวติและอาชีพ (LCS) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งช้ี λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

LCS1 LC1 
LC2 
LC3 
LC4 
LC5 

0.71 
0.89 
0.88 
0.98 
0.74 

- 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 

- 
26.52** 
26.32** 
28.05** 
27.78** 

-0.24 
0.42 
0.97 
0.77 
-0.49 

0.50 
0.80 
0.77 
0.96 
0.55 

0.20 
0.08 
0.08 
0.01 
0.18 

LCS2 LC6 
LC7 
LC8 

0.86 
0.71 
0.97 

- 
0.25 
0.23 

- 
35.86** 
49.89** 

0.57 
-0.29 
0.54 

0.73 
0.51 
0.94 

0.09 
0.20 
0.02 

LCS3 LC9 
LC10 
LC11 
LC12 
LC13 

0.78 
0.95 
0.97 
0.71 
0.78 

- 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

- 
37.38** 
37.19** 
28.85** 
28.36** 

-0.09 
0.30 
0.72 
-0.27 
-0.01 

0.62 
0.91 
0.94 
0.51 
0.62 

0.16 
0.03 
0.02 
0.19 
0.15 

LCS4 LC14 
LC15 
LC16 
LC17 

0.81 
0.85 
0.75 
0.96 

- 
0.03 
0.01
0.04 

- 
31.79** 
52.22** 
28.69** 

0.19 
-0.00 
-0.09 
1.88 

0.66 
0.73 
0.57 
0.93 

0.13 
0.11 
0.16 
0.02 

LCS5 LC18 
LC19 
LC20 
LC21 
LC22 

0.92 
0.79 
0.82 
0.73 
0.87 

- 
0.03 
0.04 
0.03 
0.04 

- 
23.06** 
22.93** 
20.79** 
22.88** 

0.83 
-0.27 
0.05 
-0.22 
0.45 

0.85 
0.63 
0.68 
0.53 
0.76 

0.06 
0.14 
0.14 
0.20 
0.09 

Chi - square   = 30.197, df = 35, p = 0.699, GFI = 0.997, AGFI = 0.981, RMSEA = 0.000 
** P < .01 
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ตารางที ่4.13 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 5 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะ
ชีวติและอาชีพ (LCS) 

องค์ประกอบย่อย LCS1 LCS2 LCS3 LCS4 LCS5 

LCS1 1.00     
LCS2 0.90** 1.00    
LCS3 0.88** 0.89** 1.00   
LCS4 0.88** 0.77** 0.86** 1.00  
LCS5 0.85** 0.84** 0.90** 0.91** 1.00 

** P < .01 
จากตารางท่ี 4.12, 4.13 สามารถสร้างโมเดลทกัษะชีวติและอาชีพไดด้งัภาพท่ี 4.8

 
ภาพที ่4.8 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะชีวติและอาชีพ 
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จากตารางท่ี 4.12, 4.13 และภาพท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
ทกัษะชีวติและอาชีพพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มากพิจารณาจากค่าไค - 
สแควร์ (2) เท่ากบั 30.197 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 35 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 
0.699 นั่นหมายถึง ค่าไค - สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและค่าดัชนีวดัระดบัความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากบั 0.997 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.981และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.8 พบว่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 22 ตวัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.71 - 0.98 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 5 องค์ประกอบคือตวับ่งช้ี LC1 - LC5 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (LCS1) ตวับ่งช้ีท่ี LC6 - LC8 เป็น
ตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้(LCS2) ตวับ่งช้ีท่ี LC9 - 
LCS13 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวฒันธรรม 
(LCS3) ตวับ่งช้ีท่ี LC14 - LC17 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการมีผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (LCS4) และตวับ่งช้ีท่ี LCS18 - LC22 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องค์ประกอบย่อยภาวะผู ้น าและความรับผิดชอบ (LCS5) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบแลว้ยงัพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายไปในทางเดียวกนั 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลทกัษะชีวิตและ
อาชีพมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวัซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุด
ถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.77 ” 0.91 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในคร้ังน้ีตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือน
รวมอยู่ด้วยซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอ่ืนในโมเดลได้น าค่าความ
คลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย ผูว้ิจยัได้น าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการ
วิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย (Factor Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s 
approach (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2553) เพื่อให้ไดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ี
ทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลทกัษะชีวิตและ
อาชีพไดส้เกลองคป์ระกอบ 5 ตวัดงัสมการ 
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LCS1  =  (LC1+LC2+LC3+LC4+LC5)  
LCS2  =  (LC6+LC7+LC8)   
LCS3  = (LC9+LC10+LC11+LC12+LC13)  
LCS4  = (LC14+LC15+LC16+LC17)  
LCS5  = (LC18+LC19+LC20+LC21+LC22)  
2. โมเดลเป็นทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(IMTS) 

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี
(IMTS) แสดงในตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 
ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีแสดงในตารางท่ี 4.15 และการสร้าง
โมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีแสดงในภาพท่ี 4.9 

ตารางที ่4.14 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี(IMTS) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งช้ี λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

IMTS1 IM23 
IM24 
IM25 
IM26 
IM27 

0.79 
0.58 
0.84 
0.82 
0.62 

- 
0.03 
0.04 
0.03 
0.04 

- 
18.26** 
23.63** 
28.00** 
18.50** 

0.03 
0.11 
0.13 
0.01 
0.08  

0.63 
0.34 
0.71 
0.67 
0.39 

0.14 
0.23 
0.11 
0.12 
0.22 

IMTS2 IM28 
IM29 
IM30 
IM31 

0.82 
0.59 
0.66 
0.60 

- 
0.03 
0.03 
0.04 

- 
19.36** 
21.58** 
16.48** 

0.04 
0.05 
-0.04 
0.20 

0.67 
0.35 
0.44 
0.36 

0.13 
0.24 
0.21 
0.22 

IMTS3 IM32 
IM33 
IM34 

0.71 
0.85 
0.92 

- 
0.04 
0.05 

- 
25.86** 
21.97** 

0.18 
0.22 
0.00 

0.51 
0.73 
0.75 

0.19 
0.10 
0.10 

Chi - square   = 3.870, df  = 2, p = 0.144, GFI = 0.999, AGFI = 0.983, RMSEA = 0.030 
** P < .01 
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ตารางที ่4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) 

องค์ประกอบย่อย IMTS1 IMTS 2 IMTS 3 

IMTS1 1.00   
IMTS2 0.86** 1.00  
IMTS3 0.82** 0.83** 1.00 

** P < .01 

จากตารางท่ี 4.14, 4.15 สร้างโมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีไดด้งัภาพท่ี 4.9 

 
ภาพที ่4.9 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
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จากตารางท่ี 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีพบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมาก
พิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั  3.870 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 2 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P 
- value) เท่ากบั 0.144 นัน่หมายถึงค่าไค - สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.999 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 
0.983 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.030 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.9 พบว่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 12 ตวัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.58 - 0.92 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบคือตวับ่งช้ี IM23 - IM27 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะดา้นสารสนเทศ (IMST1) ตวับ่งช้ีท่ี IM28 - IM31 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบย่อยทกัษะดา้นส่ือ (IMST2) และตวับ่งช้ีท่ี IM32 - IM34 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (IMST3) นอกจากจะพิจารณาค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบแลว้ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความแปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย 
(R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ให้ความหมายใน
ท านองเดียวกนั 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวัซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่า
ความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.82  ” 0.86 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ดว้ยซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนัในคร้ังน้ีไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย (Factor Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s approach (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2553) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีได้สเกล
องคป์ระกอบ 3 ตวัดงัสมการ 

IMTS1 = (IM23+IM24+IM25+M26+M27)   
IMTS2 = (IM28+IM29+IM30+M31)  
IMTS3 = (IM32+IM33+IM34)   
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3. โมเดลทกัษะการส่ือสาร 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะการส่ือสาร (COMS) ผลการ

วิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวั
แปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะการส่ือสารแสดงในตารางท่ี 4.17 และการสร้างโมเดลทกัษะ
การส่ือสารแสดงในภาพท่ี 4.10 

ตารางที ่4.16 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลมีทกัษะการส่ือสาร (COMS) 

องค์ 
ประกอบย่อย 

ตัวบ่งช้ี λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

COMS1 CO35 
CO36 

0.87 
0.63 

- 
0.03 

- 
25.65** 

-0.43 
-0.50  

0.76 
0.40 

0.09 
0.24 

COMS2 CO37 
CO38 
CO39 

0.85 
0.75 
0.83 

- 
0.02 
0.03 

- 
30.58** 
30.88** 

0.70 
-0.28 
0.34 

0.73 
0.56 
0.69 

0.10 
0.17 
0.12 

COMS3 CO40 
CO41 

0.84 
0.97 

- 
0.02 

- 
45.61** 

0.88 
-0.24 

0.70  
0.95 

0.10 
0.01 

Chi - square   = 0.620, df = 2, p = 0.733, GFI = 1.000, AGFI = 0.988, RMSEA = 0.000 
** P < .01 

ตารางที ่4.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะ
การส่ือสาร (COMS) 

องค์ประกอบย่อย COMS 1 COMS 2 COMS 3 

COMS1 1.00   
COMS2 0.86** 1.00  
COMS3 0.88** 0.87** 1.00 

** P < .01 
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จากตารางท่ี 4.16, 4.17 สามารถสร้างโมเดลทกัษะการส่ือสารไดด้งัภาพท่ี 4.10 

 
ภาพที ่4.10 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการส่ือสาร 

จากตารางท่ี 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
ทกัษะการส่ือสารพบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค - 
สแควร์ (2 ) เท่ากบั 0.620 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั2ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 
0.733 นัน่หมายถึงค่าไค - สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) 
เท่ากบั 1.000 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.988 และค่าความ
คลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.16 และภาพท่ี 4.10 พบว่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 7 ตวัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.63 ” 0.97 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบคือตวับ่งช้ี CO35 ” CO36 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยการส่ือสารความคิด (COMS1) ตวับ่งช้ีท่ี CO37 ” CO39 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
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องค์ประกอบย่อยการฟัง (COMS2) และตวับ่งช้ีท่ี CO40 ” CO41 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องค์ประกอบย่อยการใช้ส่ือสาร (COMS3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบแลว้ยงั
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลทกัษะการส่ือสารมี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวัซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.86 ” 0.88 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยูด่ว้ยซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหว่างตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในคร้ังน้ีได้น าค่า
ความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย (Factor Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s approach (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2553) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลทกัษะการส่ือสารไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวัดงั
สมการ 

COMS1 = (CO35+CO36)  
COMS2 = (CO37+CO38+CO39)  
COMS3 = (CO40+CO41)  
4. โมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรม 

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรม (CIS) 
ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนั
ของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะการสร้างและนวตักรรมแสดงในตารางท่ี 4.19 และการ
สร้างโมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรมแสดงในภาพท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.18 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรม 
(CIS) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งช้ี λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

CIS1 CI42 
CI43 
CI44 

0.87 
0.63 
0.77 

- 
0.02 
0.02 

- 
25.74** 
31.40** 

-0.51 
-0.33 
-0.29  

0.76 
0.40 
0.60 

0.10 
0.20 
0.12 

CIS2 CI45 
CI46 
CI47 
CI48 

0.94 
0.91 
0.83 
0.78 

- 
0.01 
0.02 
0.03 

- 
52.39** 
40.90** 
29.06** 

0.32 
-0.07 
0.28 
0.44 

0.89 
0.84 
0.69 
0.61 

0.03 
0.04 
0.12 
0.13 

CIS3 CI49 
CI50 
CI51 

0.83 
0.86 
0.81 

- 
0.03 
0.02 

- 
31.98** 
34.57** 

0.12 
0.15 
0.01 

0.69 
0.74 
0.66 

0.11 
0.09 
0.11 

Chi - square   = 7.840, df = 7, p = 0.347, GFI = 0.999, AGFI = 0.988, RMSEA = 0.011 
** P < .01 

ตารางที ่4.19 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะ
การสร้างและนวตักรรม (CIS) 

องค์ประกอบย่อย CIS 1 CIS 2 CIS 3 

CIS1 1.00   
CIS2 0.92** 1.00  
CIS3 0.86** 0.84** 1.00 

** P < .01 
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จากตารางท่ี 4.18, 4.19 สามารถสร้างโมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรมไดด้งัภาพท่ี 4.11 

 
ภาพที ่4.11 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการสร้างและนวตักรรม 

จากตารางท่ี 4.18, 4.19 และภาพท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
ทกัษะการสร้างและนวตักรรมพบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมากพิจารณา
จากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 7.840 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 7 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P -value) 
เท่ากบั 0.347 นั่นหมายถึงค่าไค - สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.999 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั
0.988 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.011 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.18 และภาพท่ี 4.11 พบว่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 10 ตวัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.77 ” 0.94 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบคือตวับ่งช้ี CI42 ” CI44 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
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องค์ประกอบย่อยคิดอย่างสร้างสรรค์ (CIS1) ตวับ่งช้ี CI45 ” CI48 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (CIS2) และตวับ่งช้ีท่ี CI49 ” CI51 เป็นตวั
บ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (CIS3) นอกจากจะพิจารณา
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแลว้ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความแปรปรวนร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 
(R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ให้ความหมายใน
ท านองเดียวกนั 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลทกัษะการสร้างและ
นวตักรรมมีความสัมพันธ์กันทุกตัวซ่ึงความสัมพันธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่า
ความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.84 ” 0.92 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ดว้ยซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนัในคร้ังน้ีไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย (Factor Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s approach (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2553) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลทักษะการสร้างและนวัตกรรมได้สเกล
องคป์ระกอบ 3 ตวัดงัสมการ 

CIS1 = (CI42+CI43+CI44)  
CIS2 = (CI45+CI46+CI47+CI48)  
CIS3 = (CI49+CI50+CI51)  
5. โมเดลทกัษะการเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) ผลการ
วิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวั
แปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ แสดงในตารางท่ี 4.21 และการสร้างโมเดลทกัษะ
การเรียนรู้ แสดงในภาพท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.20 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) 

องค์ประกอ
บย่อย 

ตัวบ่งช้ี λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

LEAS1 LE52 
LE53 
LE54 

0.63 
0.99 
0.65 

- 
0.07 
0.04 

- 
23.02** 
20.93** 

-0.50 
0.92 

+0.24 

0.38 
0.54 
0.76 

0.23 
0.01 
0.21 

LEAS2 LE55 
LE56 
LE57 
LE58 

0.67 
0.76 
0.73 
0.71 

- 
0.06 
0.07 
0.05 

- 
17.78** 
14.72** 
21.52** 

-0.09 
0.97 
0.26 
0.25 

0.69 
0.50 
0.53 
0.58 

0.20 
0.16 
0.18 
0.21 

LEAS3 LE59 
LE60 
LE61 
LE62 

0.83 
0.87 
0.73 
0.61 

- 
0.02 
0.03 
0.03 

- 
37.40** 
28.52** 
23.62** 

-0.10 
-0.42 
0.24 
-0.20 

0.45 
0.42 
0.98 
0.39 

0.13 
0.09 
0.18 
0.25 

Chi - square   = 6.068, df = 6, p = 0.416, GFI = 0.999, AGFI = 0.989, RMSEA = 0.003 
** P < .01 

ตารางที ่4.21 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะ
การเรียนรู้ (LEAS) 

องค์ประกอบย่อย LEAS 1 LEAS 2 LEAS 3 

LEAS1 1.00   
LEAS2 0.81** 1.00  
LEAS3 0.89** 0.84** 1.00 

** P < .01 

จากตารางท่ี 4.20, 4.21 สามารถสร้างโมเดลทกัษะการเรียนรู้ ไดด้งัภาพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการเรียนรู้  

จากตารางท่ี 4.20, 4.21 และภาพท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
ทกัษะการเรียนรู้ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค - 
สแควร์ (2) เท่ากบั 6.068 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 6 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 
0.416 นัน่หมายถึงค่าไค - สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) 
เท่ากบั 0.999 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.989 และค่าความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.003 
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.12 พบว่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 11 ตวัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.61 ” 0.99 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบคือตวับ่งช้ี LE52 - LE54 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยเป็นผูน้ า (LEAS1) ตวับ่งช้ีท่ี LE55 - LE58 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (LEAS2) และตวับ่งช้ีท่ี LE59 - LE62 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยเป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับ (LEAS3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแลว้
ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความแปรปรวนร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลทกัษะการเรียนรู้ มี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวัซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่  0.81 ” 0.89 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยูด่ว้ยซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหว่างตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในคร้ังน้ีได้น าค่า
ความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย (Factor Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s approach (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2553) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลทกัษะการเรียนรู้ไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวัดงั
สมการ 

LEAS1 = (LE52+LE53+LE54)  
LEAS2 = (LE55+LE5653+LE57+LE58)  
LEAS3 = (LE59+LE60+LE61+LE62)  
6. โมเดลทกัษะการร่วมมือ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะการร่วมมือ (COLS) ผลการ
วิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวั
แปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ แสดงในตารางท่ี 4.23 และการสร้างโมเดลทกัษะ
การเรียนรู้ แสดงในภาพท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.22 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะการร่วมมือ (COLS) 

องค์ประกอ
บย่อย 

ตัวบ่งช้ี λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

COL1 COL63
COL64 

0.87 
0.84 

- 
0.03 

- 
30.99** 

0.30 
0.08 

0.77 
0.71 

0.09 
0.12 

COL2 COL65 
COL66
COL67 

0.58 
0.85 
0.79 

- 
0.06 
0.07 

- 
19.02** 
17.62** 

0.05 
0.24 
-0.03 

0.33 
0.72 
0.63 

0.23 
0.07 
0.13 

COL3 COL68
COL69 

0.68 
0.79 

- 
0.05 

- 
22.00** 

0.30 
0.08 

0.46 
0.62 

0.18 
0.15 

Chi - square   = 0.254, df = 1, p = 0.614, GFI = 1.000, AGFI = 0.998, RMSEA =0.000 
** P < .01 

ตารางที ่4.23 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบทกัษะ
การร่วมมือ (COLS) 

องค์ประกอบย่อย COL 1 COL 2 COL 3 

COL1 1.00   
COL2 0.76** 1.00  
COL3 0.80** 0.79** 1.00 

** P < .01 

จากตารางท่ี 4.22, 4.23 สามารถสร้างโมเดลทกัษะการร่วมมือ ไดด้งัภาพท่ี 4.13 
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ภาพที ่4.13 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของทกัษะการร่วมมือ  

จากตารางท่ี 4.22, 4.23 และภาพท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
ทกัษะการร่วมมือ พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค - 
สแควร์ (2) เท่ากบั 0.254 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 
0.614 นัน่หมายถึงค่าไค - สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) 
เท่ากบั 1.000 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.998 และค่าความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.22 และภาพท่ี 4.13 พบว่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 7 ตวัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.58 ” 0.87 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 
0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องค์ประกอบคือตวับ่งช้ี COL63 ” COL64 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยการท างานร่วมกนั (COLS1) ตวับ่งช้ีท่ี COL65 ” COL67 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
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องคป์ระกอบยอ่ยความรับผิดชอบร่วมกนั (COLS2) และตวับ่งช้ีท่ี COL68 ” COL69 เป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัขององค์ประกอบยอ่ยความยืดหยุน่ (COLS3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
แล้วยงัสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลทกัษะการร่วมมือ มี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวัซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่  0.76 ” 0.80 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยูด่ว้ยซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหว่างตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในคร้ังน้ีได้น าค่า
ความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย (Factor Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s approach (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2553) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลทกัษะการร่วมมือไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวัดงั
สมการ 

COLS1 = (COL63+COL64)  
COLS2 = (COL65+ COL66+COL67)  
COLS3 = (COL68+COL69)  
จากตารางท่ี 4.12 ” 4.23 และภาพท่ี 4.8 ” 4.13 ซ่ึงไดแ้สดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนัของโมเดลทั้ง 6 โมเดลพบว่าทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษดี์มาก โดยมีค่าไค - สแควร์ ( 2 ) ท่ีไม่มีนยัส าคญัหรือค่า p - value สูงกวา่ 0.05 แสดงวา่
โมเดลมีความสอดคลอ้ง ค่า GFI  มีค่าตั้งแต่ 0.90 ” 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งค่า AGFI 
มีค่าตั้งแต่ 0.90 ” 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้ง ค่า RMSEA มีค่าต ่ากว่า 0.05 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคลอ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24  ผลสรุปการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของ 6 โมเดลการวดั 

โมเดลการวดั 2 df P - value GFI AGFI RMSEA 
ทกัษะชีวติและอาชีพ 30.197 35 0.699 0.997 0.981 0.000 
ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี

3.870 2 0.144 0.999 0.983 0.030 

ทกัษะการส่ือสาร 0.620 2 0.733 1.000 0.988 0.000 
ทกัษะการสร้างและนวตักรรม 7.840 7 0.347 0.999 0.988 0.011 
ทกัษะการเรียนรู้ 6.068 6 0.416 0.999 0.989 0.003 
ทกัษะการร่วมมือ 0.254 1 0.614 1.000 0.998 0.000 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าทั้ง 6 โมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมาก โดย
พิจารณาจากค่าไค - สแควร์( 2 ) ท่ีไม่มีนยัส าคญัหรือค่า p - value สูงกวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมี
ความสอดคลอ้งและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ี
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) ของทั้ง 6 โมเดล มีค่ามากกวา่ 0.90 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าต ่ากวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 

นอกจากน้ีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติทุกค่าแสดงว่าตวับ่งช้ี
ทั้ งหมดน้ีเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญขององค์ประกอบทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าผลการวิเคราะห์ส าหรับการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย (Factor 
Scales) โดยวิธีแบบ Bartlett’s approach เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 20 ตวัไดด้งัสมการ 

LCS1 = (LC1+LC2+LC3+LC4+LC5) 
LCS2 =  (LC6+LC7+LC8) 
LCS3 = (LC9+LC10+LC11+LC12+LC13)  
LCS4 = (LC14+LC15+LC16+LC17)  
LCS5 = (LC18+LC19+LC20+LC21+LC22)  
IMTS1 = (IM23+IM24+IM25+M26+M27)  
IMTS2 = (IM28+IM29+IM30+M31)  
IMTS3 = (IM32+IM33+IM34) 
COMS1 = (CO35+CO36)  
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COMS2 = (CO37+CO38+CO39)  
COMS3 = (CO40+CO41)  
CIS1 = (CI42+CI43+CI44)  
CIS2 = (CI45+CI46+CI47+ CI48)  
CIS3 = (CI49+CI50+CI51)  
LEAS1 = (LE52+LE53+LE54)  
LEAS2 = (LE55+LE5653+LE57+LE58)  
LEAS3 = (LE59+LE60+LE61+LE62)  
COLS1 = (COL63+COL64)  
COLS2 = (COL65+ COL66+COL67)  
COLS3 = (COL68+COL69) 
4.3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ

โมเดลทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
การวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างทกัษะ

ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 กบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สองจากตวับ่งช้ีใหม่ 20 ตวับ่งช้ีซ่ึงได้จากสเกลองค์ประกอบท่ีสร้างข้ึนและองค์ประกอบหลกั6
องคป์ระกอบไดแ้ก่ทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) 
ทกัษะการส่ือสาร (COMS) ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (CIS) ทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) 
และทกัษะการร่วมมือ (COLS) มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองเพียงคร้ังเดียวซ่ึงได้
แสดงโมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  

ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเกลองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวับ่งช้ีใหม่ทั้ง 20 ตวั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบรวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett 
(Bartlett’s test of Sphericity) และค่าดชันีไกเซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล  (Kaiser ” Mayer - Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) เพื่อพิจารณาวา่องคป์ระกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ดงั
แสดงในภาพท่ี 4.14 และแสดงในตารางท่ี 4.25 
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ภาพที ่4.14 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของตวับ่งช้ีทกัษะ 
ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

COMS 

CIS 

Skill 

 
 

IMTS 

LCS1 

LCS2 

LCS3 

LCS4 

LCS5 

IMTS1 

IMTS2 

COMS1 

COMS2 

COMS3 

CIS1 

CIS2 

LEAS1 

LEAS2 

LEAS3 

COLS1 

COLS2 

COLS3 

CIS3 

 
 

LCS 

LEAS 

COLS 

IMTS3 
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ตารางที ่4.25 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

ตัวบ่งช้ี LCS1 LCS2 LCS3 LCS4 LCS5 IMTS1 IMTS2 IMTS3 COMS1 COMS2 COMS3 CIS1 CIS2 CIS3 LEAS1 LEAS2 LEAS3 COLS1 COLS2 COLS3 

LCS1 1                    
LCS2 .906** 1                   
LCS3 .886** .898** 1                  
LCS4 .881** .775** .860** 1                 
LCS5 .859** .844** .902** .915** 1                
IMTS1 .796** .852** .843** .714** .770** 1               
IMTS2 .783** .791** .834** .778** .831** .860** 1              
IMTS3 .792** .811** .895** .771** .841** .802** .830** 1             
COMS1 .872** .865** .839** .774** .783** .834** .797** .775** 1            
COMS2 .903** .851** .908** .903** .906** .821** .885** .860** .868** 1           
COMS3 .818** .851** .849** .734** .805** .806** .849** .839** .887** .878** 1          
CIS1 .627** .664** .689** .604** .659** .713** .718** .614** .630** .714** .649** 1         
CIS2 .628** .667** .651** .611** .648** .724** .707** .591** .641** .708** .646** .928** 1        
CIS3 .601** .686** .704** .575** .681** .732** .791** .705** .627** .709** .703** .869** .840** 1       
LEAS1 .676** .720** .711** .625** .678** .783** .840** .692** .729** .779** .762** .811** .825** .848** 1      
LEAS2 .817** .823** .854** .756** .799** .854** .855** .873** .838** .869** .883** .700** .714** .733** .812** 1     
LEAS3 .748** .798** .829** .729** .798** .815** .853** .798** .740** .840** .788** .783** .797** .833** .892** .840** 1    

COLS1 .661** .664** .703** .619** .677** .649** .764** .702** .677** .755** .725** .656** .643** .739** .788** .738** .782** 1   
COLS2 .534** .629** .599** .509** .591** .660** .689** .568** .592** .619** .588** .588** .578** .669** .751** .623** .699** .768** 1 . 
COLS3 .642** .659** .628** .546** .592** .690** .702** .575** .708** .661** .714** .617** .621** .627** .747** .715** .682** .806** .793** 1 

 

หมายเหต ุ** หมายถึง p<0.01 
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จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตวั
บ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 (SKILL) พบว่าตวับ่งช้ีทั้ง 20 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัเชิง
บวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือ 1) คิด
อยา่งสร้างสรรค ์ (CIS1) และการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (CIS2) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.928 ส่วนตัวบ่ง ช้ี ท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตวั (LCS1) และความรับผิดชอบร่วมกนั (COLS2) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.534 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาค่าสถิติ Baertlett เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรและค่าดชันีไกเซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล (Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy MSA) เพื่อพิจารณาความเพียงพอของขอ้มูลท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 

ตารางที ่4.26 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดชันีไกเซอร์ ” ไมเยอร์ - ออลคิล (Kaiser ” Mayer - Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โมเดล Baertlett test of 
Sphericity 

p Kaiser –Mayer - Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy (MSA) 

ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

36536.644 .000 0.946 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์พบว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั 36536.644 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .01 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser ” Mayer - Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.946 โดยมีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัดีมากสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เสนอของคิม
และมชัเลอร์ไดเ้สนอไวว้า่ถา้มีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ดีมากและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 แสดงวา่ใช้
ไม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงในสมเกียรติ ทานอก, 2539) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองด้วยโปรแกรมเอมอสเพื่อพฒันาตวั
บ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 และ
ภาพท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.27 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

องค์ประกอบ λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรก 
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะชีวติและอาชีพ (LCS)  
LCS1 0.86 - - -0.30 0.75 1.77 
LCS2 0.91 .02 56.40** 0.46 0.84 0.46 
LCS3 0.98 .02 50.90** 0.83 0.97 0.23 
LCS4 0.84 .02 50.64**         -0.16 0.71 1.45 
LCS5 0.91 .02 47.83** 0.24 0.83 1.24 
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) 
IMTS1 0.89 - - -0.04 0.79 1.30 
IMTS2 0.92 .02 51.63** 0.19 0.85 0.59 
IMTS3 0.89 .02 40.58** -0.21 0.80 0.56 
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะการส่ือสาร(COMS)  
COMS1 0.89 - - 0.21 0.80 .24 
COMS2 0.96 .02 47.04** 0.51 0.93 .19 
COMS3 0.90 .02 48.82** -0.15 0.82 .24 
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะการสร้างและนวตักรรม (CIS)  
CIS1 0.96 - - -0.10 0.92 .17 
CIS2 0.96 .02 54.05** 0.68 0.93 .30 
CIS3 0.99 .02 40.61** 0.11 0.98 .04 

** P < .01 
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ตารางที ่4.27 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ต่อ) 

องค์ประกอบ λ S.E. t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคล่ือนของ 
ตัวบ่งช้ี (e) 

องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะการเรียนรู้ (LEAS)   
LEAS1 0.86 - - 0.32 0.74 .66 
LEAS2 0.93 .02 41.52** 0.19 0.87 .51 
LEAS3 0.89 .01 58.63** -0.09 0.80 .92 
องคป์ระกอบยอ่ยทกัษะการร่วมมือ (COLS)  
COL1 0.95 - - 0.93 0.90 .13 
COL2 0.80 .02 33.10** 0.10 0.65 .76 
COL3 0.84 .02 35.76** 0.10 0.71 .34 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
LCS 0.97 - - - 0.94 .30 
IMTS 1.01 .02 39.75** - 1.02 -.12 
COMS 0.98 .02 45.49** - 0.96 .03 
CIS 0.77 .02 28.71** - 0.60 .85 
LEAS 1.00 .03 32.70** - 0.98 .03 
COLS 0.81 .03 30.54** - 0.66 .43 

** P < .01 

จากตารางท่ี 4.27 สามารถสร้างโมเดลตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้งัภาพท่ี 4.15 
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ภาพที ่4.15 ผลการวเิคราะห์โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของตวับ่งช้ีทกัษะ 

ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากตารางท่ี 4.27 และภาพท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของ
ตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มากพิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2 ) เท่ากบั 8.524 ค่าองศาอิสระ 
(df) เท่ากบั 10 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 0.578 นัน่หมายถึงค่าไค - สแควร์ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.999 มีค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.984 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 



172 
 

 
 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.27 และภาพท่ี 4.15 พบวา่น ้ าหนกั
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง6องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.77 ” 1.01 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือทกัษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 1.01 ทกัษะการเรียนรู้ 
(LEAS) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 ทักษะการส่ือสาร (COMS) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.98 ทกัษะชีวติและอาชีพ (LCS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.97 ทกัษะ
การร่วมมือ (COLS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(CIS) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.77 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดจากองค์ประกอบทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะการร่วมมือ ทกัษะการ
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมตามล าดบั 

เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองจะไม่รายงานค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองค์ประกอบผูว้ิจยัจึงไดน้ าค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบส าหรับตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6 องค์ประกอบมาสร้างสเกลองค์ประกอบตวับ่งช้ี
ทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 แทนค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบซ่ึงทั้งสองค่าน้ีให้
ความหมายในท านองเดียวกนั (เพชรมณี วริิยะสืบพงศ,์ 2545) ดงัสมการ 

SKILL = 0.97(LCS)+1.01(IMTS)+0.98(COMS)+0.77(CIS)+1.00(LEAS)+0.81 (COLS) 
4.3.3 น ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ

ตวับ่งช้ีของทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ เพื่อตอบ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คือผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีแสดงวา่มี
ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) 
เท่ากบัหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลกั และ 2) เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 ส าหรับ
องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี (Tacq,1997 อา้งถึงในวิลาวลัย ์มาคุม้, 2549) รายละเอียดดงัตารางท่ี 
4.28  
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ตารางที ่4.28 น ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ
ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ทกัษะของนักเรียน
ในศตวรรษที ่21 

องค์ประกอบหลกั λ องค์ประกอบย่อย λ ตัวบ่งช้ี λ 

ทกัษะของนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
(SKILL) 

ทัก ษ ะ ชี วิ ต แ ล ะ
อาชีพ (LCS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.97 ความยดืหยุน่และ
ความสามารถในการ
ปรับตวั (LCS1) 

0.86 
 

LC1 0.71 
LC2 0.89 
LC3 0.88 
LC4 0.98 
LC5 0.74 

การริเร่ิมและการ
ก ากบัดูแลตนเองได ้
(LCS2) 

0.91 
 

LC6 0.86 
LC7 0.71 
LC8 0.97 

ทกัษะดา้นสังคมและ
ทกัษะขา้ม
วฒันธรรม (LCS3) 

0.98 
 

LC9 0.78 
LC10 0.95 
LC11 0.97 
LC12 0.71 
LC13 0.78 

การมีผลงานและ
ความรับผดิชอบ
ตรวจสอบได ้
(LCS4) 
  

0.84 
 

LC14 0.81 
LC15 0.85 
LC16 0.75 

LC17 0.96 

ภาวะผูน้ าและความ
รับผดิชอบ (LCS5) 

0.91 LC18 0.92 
LC19 0.79 
LC20 0.82 
LC21 0.73 
LC22 0.87 
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ตารางที ่4.28 น ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ
ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ทกัษะของนักเรียน
ในศตวรรษที ่21 

องค์ประกอบหลกั λ องค์ประกอบย่อย λ ตัวบ่งช้ี λ 

ทกัษะของนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
(SKILL) 
 

ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และ
เทคโนโลย ี
(IMTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.01 
 

ทกัษะดา้น
สารสนเทศ 
(IMTS1) 
 

0.89 IM23 0.79 
IM24 0.58 
IM25 0.84 
IM26 0.82 
IM27 0.62 

ทกัษะดา้นส่ือ 
(IMTS2) 
 

0.92 IM28 0.82 
IM29 0.59 
IM30 0.66 
IM31 0.60 

ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร (IMTS3) 

0.89 IM32 0.71 
IM33 0.85 
IM34 0.92 

ทกัษะการส่ือสาร 
(COMS) 
 

0.98 การส่ือสารความคิด 
(COMS1) 

0.89 CO35 0.87 
CO36 0.63 

การฟัง (COMS2) 
 

0.96 
 

CO37 0.85 
CO38 0.75 
CO39 0.83 

การใชส่ื้อสาร 
(COMS3) 

0.90 CO40 0.84 
CO41 0.97 

ทกัษะการสร้าง
และนวตักรรม 
(CIS) 

0.78 
 

คิดอยา่งสร้างสรรค์
(CIS1) 

0.96 CI42 0.87 
CI43 0.63 
CI44 0.77 
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ตารางที ่4.28 น ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ
ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ทกัษะของนักเรียน
ในศตวรรษที ่21 

องค์ประกอบหลกั λ องค์ประกอบย่อย λ ตัวบ่งช้ี λ 

ทกัษะของนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
(SKILL) 

  การท างานอยา่ง
สร้างสรรคร่์วมกบั
ผูอ่ื้น (CIS2) 

0.96 CI45 0.94 
CI46 0.91 
CI47 0.83 
CI48 0.78 

การด าเนินการดา้น
นวตักรรม (CIS3) 

0.99 CI49 0.83 
CI50 0.86 
CI51 0.81 

ทักษะการเรียนรู้
(LEAS) 

0.99 
 

ความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรม
(LEAS1) 

0.86 
 

LE52 0.63 
LE53 0.99 
LE54 0.65 

การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและการ
แกปั้ญหา (LEAS2) 

0.93 
 

LE55 0.67 
LE56 0.76 
LE57 0.73 
LE58 0.71 

การส่ือสารและความ
ร่วมมือ (LEAS3) 

0.89 LE59 0.83 
LE60 0.87 
LE61 0.73 
LE62 0.61 

ทกัษะการร่วมมือ
(COLS) 

0.81 การท างานร่วมกนั 
(COLS1) 

0.95 COL63 0.87 
COL64 0.84 

ความรับผดิชอบ
ร่วมกนั 
(COLS2) 

0.80 
 

COL65 0.58 
COL66 0.85 
COL67 0.79 

ความยดืหยุน่ 
(COLS3) 

0.84 COL68 0.68 
COL69 0.79 
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จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกัทั้ง

6 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.78 ”1.01 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า
เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี
(IMTS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.01 ทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.99 ทกัษะการส่ือสาร (COMS) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.98 ทกัษะชีวิตและอาชีพ 
(LCS) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.97 ทกัษะการร่วมมือ (COLS ) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.81 ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (CIS) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.77  

ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบประกอบย่อยของทั้ง 6 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวกและมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพ (LCS) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
น ้าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่  0.84 ” 0.98 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือการมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได ้(LCS4) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.84 ความยืดหยุน่และความสามารถในการ
ปรับตัว (LCS1) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 การริเร่ิมและการก ากับดูแลตนเองได ้
(LCS2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.91 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ (LCS5) มีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบเท่ากับ 0.91 และทกัษะด้านสังคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม (LCS3) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.98 

2. องค์ประกอบหลกัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบยอ่ยน ้าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.89 ” 0.92 มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือทกัษะดา้นสารสนเทศ 
(IMTS1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.89 ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(IMTS3) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 และทักษะด้านส่ือ (IMTS2)  มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.92 

3. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการส่ือสาร (COMS) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกั
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.89 ” 0.96 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า
เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือการส่ือสารความคิด (COMS1) มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 การใชส่ื้อสาร (COMS2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.90 และการ
ฟัง (COMS2) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96 
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4. องค์ประกอบหลักทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม (CIS) ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.96 ” 0.99 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือคิดอยา่งสร้างสรรค ์
(CIS1) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (CIS2) มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 และการด าเนินการด้านนวัตกรรม (CIS3) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.99 

5. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกั
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.86 ” 0.93 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(LEAS1) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 การส่ือสารและความร่วมมือ (LEAS3)  มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 และการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (LEAS2) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93 

6. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการร่วมมือ (COLS) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกั
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.80 ” 0.95 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า
เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือความรับผิดชอบร่วมกนั (COLS2) มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.80 ความยืดหยุ่น (COLS3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.84 
และการท างานร่วมกนั (COLS1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.95 

โดยสรุป ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ของตวับ่งช้ีของทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 69 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.58 ” 0.99 และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า  

จากผลการวเิคราะห์โมเดลท่ีปรับแลว้ ท่ีกล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั 20 องคป์ระกอบยอ่ย และ 69 ตวับ่งช้ี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์รวมถึง ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (loading factor) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบ
ยอ่ยและตวับ่งช้ี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัแสดงในภาพท่ี 4.16 
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ภาพที ่4.16 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของ 
ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

COMS 

CIS 

Skill 

 
 

IMTS 

LCS1 

LCS2 

LCS3 

LCS4 

LCS5 

IMTS1 

IMTS2 

COMS1 

COMS2 

COMS3 

CIS1 

CIS2 

LEAS1 

LEAS2 

LEAS3 

COLS1 

COLS2 

COLS3 

CIS3 

 
 

LCS 

LEAS 

COLS 

IMTS3 

0.86 
0.91 
0.98 
0.84 
0.91 
 
 

0.89 
0.92 
0.89 

0.89 
0.96 
0.90 

0.96 
0.96 
0.99 

 
 
 
 

0.89 
0.93 
0.89 

 
 

0.98 
0.80 
0.84 

0.97 

1.01 

0.98 

0.78 

0.99 

0.81 

0.74 
 

0.84 
 

0.97 
 

0.70 
 

0.83 
 

0.80 
 

0.84 
 

0.80 
 

0.78 
 

0.88 
 

0.82 
 

0.88 
 

0.88 
 

0.89 
 

0.74 
 

0.87 
 

0.79 
 

0.91 
 

0.86 
 

0.71 
 

0.95 

0.66 

0.99 

0.9 

0.97 

1.00 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้น
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (3) เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนกัขององค์ประกอบหลกั 
องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี  

ประชากร (population) ท่ีใช้ในการวิจยั คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 282,693 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (sample size) โดยใชก้ฎอตัราส่วนระหวา่งหน่วย
ตวัอยา่งต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์จ านวน 53 พารามิเตอร์ ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 1,060 คน  ใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi ” stage random sampling) และวิธีการสุ่ม
อยา่งง่ายแบบไม่ใส่คืน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  2) แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
เหมาะสมตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั (rating scale) จ าแนกเน้ือหาตาม
องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยมีขอ้ค าถามจ านวน 69 ขอ้ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละในการวิเคราะห์
ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายของตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานส่วนสถิติภาคอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันการ
วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโดยใช้โปรแกรม  SPSS 
และโปรแกรม AMOS เพื่อการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
5.1.1 ผลการวิจยัน้ี เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากกลุ่ม

ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นครูในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 1,060 คนซ่ึงมีสถานภาพดงัน้ี 



180 
 

 
 

ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.85) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 29.15) ครูส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี (ร้อยละ 62.55) รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ28.58) อายุต  ่ากวา่ 30 ปี (ร้อย
ละ 5.75) และอายรุะหวา่ง 51 ” 60 (ร้อยละ 3.11) ตามล าดบั ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 
(ร้อยละ58.58) รองลงมาปริญญาตรี (ร้อยละ40.85) และปริญญาเอก (ร้อยละ0.57) ตามล าดบัครูส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11 - 20 ปี (ร้อยละ 51.79) รองลงมามีประสบการณ์ใน
การท างานระหวา่ง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 27.26) มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี (ร้อยละ 
19.34)มีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 31- 40 ปี (ร้อยละ 1.23) และ 41 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 0.38)
ตามล าดบั ครูส่วนใหญ่ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ57.83) รองลงมาคือปฏิบติั
หนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดใหญ่  (ร้อยละ 23.77) และปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ
18.40)  

ผลการวจิยั สรุปไดต้ามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
5.1.2 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1 คือ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ี

ทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20%  มีผลการวจิยั ดงัน้ี  

1. ตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั การ
ริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได้  ทกัษะด้านสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม การมีผลงานและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบได้ ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ รวม 22 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
4.33-4.68 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 13.06 - 14.93  

2. ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยทกัษะด้านสารสนเทศ ทกัษะด้านส่ือ ทกัษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ตวับ่งช้ีสามารถประเมินขอ้มูลอยา่งมีวิจารณญาณและ
มีความรอบรู้จริง รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.49 - 4.65 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
อยูร่ะหวา่ง 13.02 - 14.00  

3. ตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยการส่ือสารความคิด การฟังการใชส่ื้อสารรวม 7 ตวั
บ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.45 - 4.67 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.09 - 14.36  

4. ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยคิดอย่างสร้างสรรค์ การท างานอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการด าเนินการดา้นนวตักรรมรวม 10 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.34 - 4.67 
และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.38 - 14.16  



181 
 

 
 

5. ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแกปั้ญหาการส่ือสารและความร่วมมือ รวม 11 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 
4.43 - 4.57 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 13.57 - 14.58  

6. ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยการท างานร่วมกนั ความรับผิดชอบร่วมกนั ความ
ยดืหยุน่ รวม 7 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.46 - 4.74 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 
11.39 - 14.51 

โดยสรุป ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของทุกองค์ประกอบย่อย รวมทั้ งหมด 69 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.33 - 4.74 และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่าง 11.39 - 14.93 ซ่ึงแสดงให้ว่า เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม 
สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวั  เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% 

5.1.3 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ เพื่อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัน้ีกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ตามเกณฑ์ดังน้ี คือ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญั ค่าไค - สแควร์ไม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกว่า 
0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดล
การวดัขององคป์ระกอบหลกั 

1.1 โมเดลทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .499 - .939 

1.2 โมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ี
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .331 - .950  

1.3 โมเดลทกัษะการส่ือสาร (COMS) องค์ประกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .461 - .832 

1.4 โมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรม  (CIS) องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ี
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .480 - .971 
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1.5 โมเดลทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบ 
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .352 - .856 

1.6 โมเดลทกัษะการร่วมมือ (COLS) พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบ
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .370 - .784  

โดยสรุปผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรท่ี
บ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ในแต่
ละโมเดลมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) ทุกค่า และผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติของ Baertlett และค่าดชันี Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy (MSA)  พบวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 33429.289, 
11611.634, 7115.768, 13908.791, 14602.145 และ 5409.689 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ย
กวา่ .01 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า
เท่ากบั .961, .897, .828, .876, .833 และ .885 ตามล าดบั โดยทุกค่ามีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ี
มีความสัมพนัธ์กนัดีมากสามารถน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้ 

2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัของแต่ละองคป์ระกอบหลกัท่ี
พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบมาตรฐาน
จากตวับ่งช้ีจ  านวน 69 ตวับ่งช้ีโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดว้ยโปรแกรม AMOS มี
ผลการวจิยัดงัน้ี 

2.1 โมเดลทกัษะชีวิตและอาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 30.197 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 35 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 0.699  

2.2 โมเดลทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 3.870 ค่าองศาอิสระ (df) 
เท่ากบั2ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 0.144  

2.3 โมเดลทกัษะการส่ือสารพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ดีมากพิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2 )เท่ากบั 0.620 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั2ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ (P - value) เท่ากบั 0.733  
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2.4 โมเดลทกัษะการสร้างและนวตักรรมพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษดี์มากพิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 7.840 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั7ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 0.347  

2.5 โมเดลทกัษะการเรียนรู้ พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ดีมากพิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 6.068 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 6 ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ (P - value) เท่ากบั 0.416  

2.6 โมเดลทักษะการร่วมมือ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 0.254 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 0.614  

โดยสรุปผลการวิจยัพบวา่ โมเดลการวดัของแต่ละองคป์ระกอบหลกัท่ีพฒันาข้ึน
จากทฤษฎีและผลการวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก แสดงวา่ตวับ่งช้ีทั้ง 69 ตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการ
วเิคราะห์สามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ยทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 20 ตวัได ้ดงัสมการ 

LCS1 = (LC1+LC2+LC3+LC4+LC5) 
LCS2 = (LC6+LC7+LC8)  
LCS3 = (LC9+LC10+LC11+LC12+LC13)  
LCS4 = (LC14+LC15+LC16+LC17)  
LCS5 = (LC18+LC19+LC20+LC21+LC22)  
IMTS1 = (IM23+IM24+IM25+M26+M27)  
IMTS2 = (IM28+IM29+IM30+M31)  
IMTS3 = (IM32+IM33+IM34)  
COMS1 = (CO35+CO36)  
COMS2 = (CO37+CO38+CO39)  
COMS3 = (CO40+CO41)  
CIS1 = (CI42+CI43+CI44)  
CIS2 = (CI45+CI46+CI47+ CI48)  
CIS3 = (CI49+CI50+CI51)  
LEAS1 = (LE52+LE53+LE54)  
LEAS2 = (LE55+LE5653+LE57+LE58)  
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LEAS3 = (LE59+LE60+LE61+LE62)  
COLS1 = (COL63+COL64)  
COLS2 = (COL65+ COL66+COL67)  
COLS3 = (COL68+COL69)  

3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองจากตวับ่งช้ีใหม่ 20 ตวับ่งช้ี 
มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีทั้ง 20 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) โดยตวับ่งช้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 
0.534 - 0.928 

3.2 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 36536.644 ซ่ึงมีค่า
ความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .01 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.946 โดยมีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดีมาก 

3.3 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 8.524 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั10ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) เท่ากบั 0.578  นัน่หมายถึงค่าไค - 
สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI)เท่ากบั 0.999 มีค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.984 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 และจากการตรวจสอบ พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง 6 องคป์ระกอบหลกั มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.77 ” 1.01 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ทุกค่า เม่ือน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบซ่ึงให้ความหมายในท านองเดียวกนั
ไดด้งัสมการ  

SKILL= 0.97(LCS)+1.01(IMTS)+0.98(COMS)+0.77(CIS)+1.00(LEAS)+0.81(COLS) 
5.1.4 ผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3  คือ เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนักของ

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั
หรือมากกวา่ 0.7 ส าหรับองคป์ระกอบหลกั และ 2) ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบัหรือมากกว่า 
0.30 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
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1. ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั ทั้ง 6 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็น
บวก มีค่าตั้งแต่ 0.77 ” 1.01 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (IMTS) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 1.01 ทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.99 ทกัษะ
การส่ือสาร (COMS) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.98 ทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.97 ทกัษะการร่วมมือ (COLS ) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 
ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (CIS) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.77 

2. ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยขององค์ประกอบหลกัทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) 
ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบย่อย น ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84 ” 0.98 มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย คือ การ
มีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (LCS4) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.84 ความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั (LCS1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.86 การริเร่ิม
และการก ากบัดูแลตนเองได้ (LCS2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.91ภาวะผูน้ าและความ
รับผิดชอบ (LCS5) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.91 และทกัษะด้านสังคมและทกัษะขา้ม
วฒันธรรม (LCS3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.98  

3. ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี (IMTS) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวก มีค่า
ตั้งแต่ 0.89 ” 0.92 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาก
ไปหาน้อย คือ ทกัษะดา้นสารสนเทศ (IMTS1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.89 ทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (IMTS3) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 และทกัษะ
ดา้นส่ือ (IMTS2) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.92  

4. ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบยอ่ยขององค์ประกอบหลกัทกัษะการส่ือสาร (COMS) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.89 ” 0.96 และ
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ 
การส่ือสารความคิด (COMS1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 การใชส่ื้อสาร (COMS2) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.90 และการฟัง (COMS2) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96  

5. ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัทกัษะการสร้างสรรค์และ
นวตักรรม (CIS) ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบย่อยน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่า
ตั้งแต่ 0.96 ” 0.99 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
มากไปหาน้อย คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ (CIS1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.96 การท างาน
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อยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (CIS2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96 และการด าเนินการดา้น
นวตักรรม (CIS3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.99  

6. ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.86  ” 0.93 
และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย คือ 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (LEAS1) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.86 การส่ือสารและ
ความร่วมมือ (LEAS3)  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 และการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหา (LEAS2) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93  

7. ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัทกัษะการร่วมมือ (COLS) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยน ้าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.80 ” 0.95 และ
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือความ
รับผิดชอบร่วมกนั (COLS2) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.80 ความยืดหยุ่น (COLS3) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.84 และการท างานร่วมกนั (COLS1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
0.95 

โดยสรุป ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ขององคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็น
บวก มีค่าตั้งแต่ 0.77 ” 1.01 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ
ย่อย ขององค์ประกอบหลกัทกัษะชีวิตและอาชีพ (LCS) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.84 ” 0.98 ทกัษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(IMTS) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.89 ” 0.92 ทกัษะการส่ือสาร (COMS) 
มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.89 ” 0.96 ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (CIS) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.96 
” 0.99 ทกัษะการเรียนรู้ (LEAS) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.86 ” 0.93 และทกัษะการร่วมมือ (COLS) มี
ค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.80 ” 0.95 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  ทุกค่า และค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบตวับ่งช้ีทั้ง 69 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84 ” 0.99 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั 20 องคป์ระกอบยอ่ย และ 
69 ตวับ่งช้ี สามารถใชว้ดัทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมี
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และผลจากการวิจยั ผูว้ิจยัน ามาสร้างแผนผงัความคิด (mind map) ดงั
ในภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1 แผนผงัความคิดทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.2 อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัขอน ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี  
5.2.1 ความเหมาะสมของตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างก่อนจะท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัต่อไป จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ตวับ่งช้ีรวมทั้งหมด 69 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.33 - 4.74 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.39 - 14.93 ซ่ึงแสดงให้วา่ เป็นตวั
บ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบัหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% ผลการวิจยัน้ี 
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรท่ีบ่งช้ีทกัษะของ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพบวา่ ในแต่ละโมเดลมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) ทุกค่า และผลการวเิคราะห์ค่าสถิติของ Baertlett และ
ค่าดชันี Kaiser ” Mayer - Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA)  พบวา่ เมทริกซ์
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สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 33429.289, 11611.634, 7115.768, 13908.791, 
14602.145 และ 5409.689 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .01 (p < .01) ส่วนค่า Kaiser ” 
Mayer - Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั .961, .897, .828, .876, .833 
และ .885 ตามล าดบั โดยทุกค่ามีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดีมาก และมี
ความเหมาะสมสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากวิธีวิจยัท่ีเรา
น ามาใช้วา่เป็นการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีโดยใช้นิยามเชิงประจกัษ์ (empirical definition) ตาม
ทศันะของนงลกัษณ์ วรัิชชยั (2545) ท่ีมีการก าหนดโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐานรองรับ ซ่ึงเป็นผลให้ผูว้ิจยัศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจยัอย่างเป็น
ระบบ (system) อยา่งเป็นตรรกะ (logic) จากหลากหลายแหล่ง และสรุปผลดว้ยวิธีการสังเคราะห์ 
เพื่อให้การก าหนดองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระ
หลกัเพื่อการวดัของแต่ละองค์ประกอบย่อยมีความถูกตอ้งตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีน ามา
อา้งอิง อยา่งตระหนกัถึงขอ้แนะน าท่ีวา่ “การตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีภายใตก้รอบแนวคิดทาง
ทฤษฎี ถือวา่มีความส าคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวับ่งช้ี เร่ิมตน้จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ี
ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลท่ีได้จากการพฒันาก็ย่อมด้อย
คุณภาพไปดว้ย‛ (เจือจนัทร์ จงสถิตยอ์ยู่ และแสวง ป่ินมณี, 2529 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2558) นอกจากนั้น ในการวิจยัไดค้  านึงถึงการสร้างและพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการ
วิจยัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดงัอธิบายไวใ้นบทท่ี 3 รวมทั้ง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (confirmatory factor analysis: CFA) ‚เพื่อสนบัสนุนการใช้ทฤษฎีเป็นแนวทางในการศึกษา
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และผูว้ิจยัสามารถตรวจสอบวาค าถามแต่ละขอ้ใน
เคร่ืองมือใช้วดัได้ตรงตามองค์ประกอบของทฤษฎีท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ แล้วใช้สถิติวดัความ
สอดคล้องของโมเดลตรวจสอบว่าโมเดลองค์ประกอบท่ีก าหนดไวส้อดคล้องกับข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาได้หรือไม่ หรืออาจกล่าวไดว้่าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดเ้ป็นไปตามองค์ประกอบของ
โมเดล ท่ีก าหนดไวห้รือไม‛่ (เสรี ชดัแชม้, 2547) 

5.2.2 ความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์จากผลการวิจยัพบวา่ 1) โมเดลการวดัของแต่ละองคป์ระกอบหลกัท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎี
และผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก แสดงวา่ตวับ่งช้ีทั้ง 69 ตวัเป็นตวับ่งช้ี
ท่ีส าคญัขององคป์ระกอบทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 และสามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบ
ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 20 ตวัได ้และ 2) โมเดล

เอาผลการ
วเิคราะห์
ค่าสมัประ
สิทธิ
สหสมัพนัธ์
และค่า 
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และค่าดชันี 
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Olkin มา
สนบัสนุน 
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ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัสองจากตวับ่งช้ีใหม่ 20 ตวับ่งช้ี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจาก
ค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 8.524 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 10 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P - value) 
เท่ากับ 0.578  ค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวดัระดับความ
สอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.984 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้  คือ ค่าไค - สแควร์ไม่มี
นยัส าคญัหรือค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่าในสภาพการณ์ท่ีผ่านมาและในปัจจุบนั นักเรียนระดบัประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บการพฒันาให้เกิดคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจยั ตามท่ีก าหนดเป็นองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
และตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิจยั จึงท า
ให้ค  าตอบจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนท่ีสอดคล้องกับ
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจยันั้น เช่น 1) การจดัท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ ของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้สนอไวว้่า 
การสร้างนกัเรียนให้มี ‚ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21‛ โดยแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นั้น ตั้งตน้
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยให้ความส าคญักบัการปลูกฝัง 
“ทักษะ” ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะในการคิดขั้นสูง ทกัษะในการเรียนรู้และนวตักรรม 
ทกัษะชีวติและการท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ช่างคิด (thinking curriculum) และ
บูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้างนกัเรียนท่ีมี “คุณลักษณะ” อนัพึงปรารถนาของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ได ้นัน่คือ รู้จกัคิด รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตวั ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิต (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI), 2557) 2) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวถึงโครงการว่า การ
ขบัเคล่ือนและยกระดบัมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ าให้มีสัมฤทธิผล และมีส่วน
ส าคญัในการสร้างความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยืน เป็นระบบการศึกษาทั้งระบบท่ี
จะตอ้งมีการวางแผนงาน งบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการ
สร้างนกัเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์จะรองรับกบัพลวตัรในศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะของเด็กใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย การเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต 3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-
เขียนได,้ (A) Rithenmatics ” คิดเลขเป็น 8C คือ (Critical Thinking and Problem Solving) การคิด
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อย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ (Creativity and Innovation) คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิง
นวตักรรม (Cross-cultural Understanding) ความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม กระบวนการ
คิดขา้มวฒันธรรม (Collaboration teamwork and leadership) ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ า (Communications information and media literacy): ทกัษะในการส่ือสาร และการรู้เท่า
ทนัส่ือ (Computing and ICT literacy): ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยี -
 Career and learning skills : ทกัษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Compassion ) มีคุณธรรม มีเมตตา 
กรุณา มีระเบียบวินัย ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้ งหมด และเป็น
คุณลกัษณะท่ีเด็กไทยจ าเป็นตอ้งมี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) 3) ‚ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้‛ เป็นนโยบายหน่ึงของรัฐบาลท่ีใชเ้ป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  อยา่งเป็น
รูปธรรม เพื่อเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงครูตอ้งใชค้วามสามารถ ใน
การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ การ
แกปั้ญหา รู้จกัการท างานเป็นทีม รู้จกัการปรับตวัมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน มีความรู้ความสามารถตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และท่ีส าคญัตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้คน้หา
ศกัยภาพและความชอบของตนเอง  (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559) 4) เสนอรูปแบบ
การจดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ารบริหารจดัการ 7 Module ตาม กระบวนการ Five 
Steps of Learning (QSCCS) และจดัท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary 
Integration) ของคณะครูผูส้อน ซ่ึงจะท าให้เกิดการปรับเปล่ียนการจดักระบวนการเรียนรู้จาก 
Passive Learning มาเป็น Active Learning (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) 
และ 5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ให้ใชม้าตรฐานคุณภาพของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 ดา้น 
คือดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน ซ่ึงทกัษะ
เหล่าน้ีประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดบัชั้น 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย และเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  4) 
ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจาก
ผลการสอบวดัระดับชาติ 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 7) การมี
คุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีคามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของ
สังคม 8) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 9) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนักบัความความ
แตกต่างและความหลากหลาย 10) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2559) 
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ผลการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะ
ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยั 
เป็นโมเดลท่ีมีประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการน าไปประยุกต์ใช้ ดงัน้ี (1) กรณีประโยชน์ในเชิง
วิชาการ คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน า ตวับ่งช้ี
ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปใช้เป็นสารสนเทศพื้นฐานใน
การก าหนดนโยบายวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และการจดัสรรทรัพยากรในการพฒันาทกัษะของ
นักเรียนให้มีความสามารถเต็มตามศกัยภาพของตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุค
ศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ รวมถึงใชใ้นการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
ด าเนินงาน และประกันคุณภาพ การจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 2) กรณีประโยชน์ในการ
น าไปใช้ คือ ประเมินผล เพื่อสร้างเคร่ืองมือและเกณฑ์มาตรฐานในการบ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียนต่อไป และในเชิงคุณภาพโดยน า ตวับ่งช้ีท่ี
ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปพฒันาเป็นรูปแบบการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน  

5.2.3 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ จากผลการวิจยั พบว่า ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading) ขององคป์ระกอบหลกั ค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั  และ
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตวับ่งช้ีทั้งหมด 69 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกัมีค่าเท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี มีค่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.30 แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงประกอบดว้ย 
6 องคป์ระกอบหลกั 20 องคป์ระกอบยอ่ย และ69 ตวับ่งช้ี สามารถใชว้ดัตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอ้ยา่งมีความตรงเชิงโครงสร้าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ก่อนจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั กล่าวคือ การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีโดยใช้นิยาม
เชิงประจกัษ์  ท่ีก าหนดโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีโดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้น
ฐานรองรับ ซ่ึงศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจยั แลว้สรุปผลดว้ยวิธีการสังเคราะห์ เพื่อให้การก าหนด
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี 

จากผลการวิจยัน้ี มีขอ้สังเกตเพื่อประโยชน์ต่อการน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อเป็นทางการ
พฒันาทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามล าดับ
ความส าคญั ดงัน้ี 1) กรณีองค์ประกอบหลกั ควรให้ความส าคญักับ ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะการร่วมมือ และทกัษะ
การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ตามล าดบั 2) กรณีองคป์ระกอบยอ่ยของทกัษะชีวติและอาชีพ ควรให้
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ความส าคญักบั การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความยืดหยุน่และความสามารถใน
การปรับตวั การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ และทกัษะดา้น
สังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม ตามล าดบั 3) กรณีองคป์ระกอบยอ่ยของทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีควรใหค้วามส าคญักบั ทกัษะดา้นสารสนเทศ ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  และทกัษะด้านส่ือ ตามล าดบั 4) กรณีองค์ประกอบย่อยของทกัษะการส่ือสาร ควรให้
ความส าคญักบั การส่ือสารความคิด การใชส่ื้อสาร และการฟัง ตามล าดบั 5) กรณีองค์ประกอบยอ่ย
ของทกัษะการสร้างและนวตักรรม ควรให้ความส าคญักบั คิดอย่างสร้างสรรค์ การท างานอย่าง
สร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น และการด าเนินการดา้นนวตักรรม ตามล าดบั 6) กรณีองคป์ระกอบยอ่ยของ
ทกัษะการเรียนรู้ ควรให้ความส าคญักบั ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การส่ือสารและความ
ร่วมมือ และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา ตามล าดบั 7) กรณีองคป์ระกอบย่อยของ
ทกัษะการร่วมมือ ควรให้ความส าคญักบั ความรับผิดชอบร่วมกนั ความยืดหยุ่น และการท างาน
ร่วมกนั ตามล าดบั และจากผลการวจิยั ผูว้จิยัน ามาสร้างแผนผงัภาพ ดงัในภาพท่ี 5.2 

 

ภาพที ่5.2 แผนผงัภาพทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 2 ประการคือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน า

ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต
ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1. ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น  ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั, ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม, และกองการศึกษาเทศบาล เป็นต้น สามารถน าตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนัเป็นผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปใช้เป็นสารสนเทศ
พื้นฐานในการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการพฒันานักเรียนให้มีทกัษะท่ีมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพอยา่งสูงสุดของตนเอง และสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 
ไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ รวมถึงการใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อพฒันา
ทกัษะของนกัเรียน การก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน และประกนัคุณภาพ การ
จดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้
น าโมเดลท่ีพฒันาข้ึนไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ทั้งใน
ระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และระดบัตวับ่งช้ี เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่โมเดลท่ี
พฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยการน าโมเดลไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา
นั้นควรค านึงถึงความส าคญัขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี ท่ีผลการวิจยั
พบวา่มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและพฒันาองค์ประกอบหลักทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการส่ือสาร ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการร่วมมือ และทักษะการ
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ตามล าดบั  

2. องค์ประกอบยอ่ยของทกัษะชีวิตและอาชีพ ควรให้ความส าคญักบั การมีผลงาน
และความรับผดิชอบตรวจสอบได ้ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั การริเร่ิมและการ
ก ากบัดูแลตนเองได ้ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ และทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
ตามล าดบั  

3. องค์ประกอบย่อยของทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ควรให้ความส าคญั
กบั ทกัษะด้านสารสนเทศ ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และทกัษะดา้นส่ือ 
ตามล าดบั  
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4. องค์ประกอบย่อยของทักษะการส่ือสาร ควรให้ความส าคัญกับ การส่ือสาร
ความคิด การใชส่ื้อสาร และการฟัง ตามล าดบั  

5. องค์ประกอบย่อยของทกัษะการสร้างและนวตักรรม ควรให้ความส าคญักบั คิด
อย่างสร้างสรรค์ การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ่ื้น และการด าเนินการด้านนวตักรรม 
ตามล าดบั 

6. องค์ประกอบย่อยของทักษะการเรียนรู้  ควรให้ความส าคัญกับ ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม การส่ือสารและความร่วมมือ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหา ตามล าดบั  

7. องคป์ระกอบยอ่ยของทกัษะการร่วมมือ ควรให้ความส าคญักบั ความรับผิดชอบ
ร่วมกนั ความยดืหยุน่ และการท างานร่วมกนั ตามล าดบั  

5.3.3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและทางการบริหารท่ีให้ไดอ้งค์ความรู้และขอ้ยืนยนัท่ีกวา้งขวางชดัเจนยิ่งข้ึนผูว้ิจยัจึง
เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในประเทศ
ไทย เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยสนใจเฉพาะตัวแปรท่ีเป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและ
ผลงานวจิยั 

2. ควรน าผลการวิจยัไปสู่การปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (change) เกิด
การกระท าจริง (implement) เช่น การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action 
research) หรือ การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกับการพฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบัอุกมศึกษา หรือส าหรับการศึกษาในสังกดัอ่ืน ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ไดต้วับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21ท่ีเหมาะสมกบับริบท
นั้นๆ 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบัตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏบิัติการ  
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบัตัวบ่งช้ี 
และนิยามเชิงปฏบัิติการ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค าช้ีแจง 

ขอความกรุณาท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในตาราง (คอลมัน์ท่ี 3) 
ว่ามีเน้ือหาและใจความสอดคล้องกบัตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดั (คอลมัน์ท่ี 2) และ
นิยามเชิงปฏิบติัการ (คอลมัน์ท่ี 1) หรือไม่  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ 0  
หรือ -1 โดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
 

+ 1    หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง  
   0    หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง 
  -1    หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 

อคัรเดช นีละโยธิน 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตารางที ่1 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะชีวติและอาชีพ 

องคป์ระกอบยอ่ย/นิยามเชิงปฏิบติัการ ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม กิจกรรม 
-1  -0  +1 

1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

ปรับตัว ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวม
ความคิดเห็น ด าเนินการจดัการ  ความเขา้ใจใน
ความคิดท่ีแตกต่าง   

1) ปรับตวั 
2) ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) รวบรวมความคิดเห็น 
4) ด าเนินการจดัการ 
5) เขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง  

1) สามารถปรับตวัให้เขา้กบับทบาท
หนา้ท่ีท่ีหลากหลาย  

2) มีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) มีการรวบรวมความคิดเห็น 
4) มีการด าเนินการจดัการ 
5) มีความเขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง 

   

2. การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได้  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

จดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา ท างานได้ด้วย
ตนเองอยา่งอิสระ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

1) จดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา 
2) ท างานไดด้ว้ยตนเอง 
3) เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1) มีการจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา 
2) สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง 
3) สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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ตารางที ่1 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะชีวติและอาชีพ (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

3. ทกัษะด้านสังคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน ถึงการพูด

และการฟังอย่างมีกาลเทศะ ปฏิบติัตนโดยมีสัมมา
คารวะ ให้ความเคารพกบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ตอบสนองอย่างเปิด เผยต่อเพื่อความ
คิดเห็นท่ีต่างกัน ความคิดใหม่ และนวตักรรมจาก
ความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม  

1) พูดและฟังอยา่งมีกาลเทศะ 
2) ปฏิบติัตนโดยมีสัมมาคารวะ 
3) เคารพกบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างทาง

วฒันธรรม 
4) ตอบสนองอยา่งเปิดเผยต่อเพื่อความ

คิดเห็นท่ีต่างกนั 
5) ความคิดใหม่และนวตักรรมจากความ

แตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม 

1) มีการพูดและฟังอยา่งมีกาลเทศะ 
2) ปฏิบติัตนโดยมีสัมมาคารวะ 
3) ใหค้วามเคารพกบัผูค้นท่ีมีความ

แตกต่างทางวฒันธรรม 
4) มีการตอบสนองอยา่งเปิดเผยต่อเพื่อ

ความคิดเห็นท่ีต่างกนั 
5) มีความคิดใหม่และนวตักรรมจากความ

แตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม  

   

4. การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได้  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

ผลิตผลงาน ตั้ งเป้าและท าให้บรรลุเป้าหมาย  การ
จดัการโครงการ ความรับผดิชอบ 

1) ผลิตผลงาน   
2) เป้าหมายและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย  
3) จดัการโครงการ 
4) รับผดิชอบตรวจสอบได ้

1) มีการผลิตผลงาน   
2) มีเป้าหมายและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย  
3) มีการจดัการโครงการ 
4) มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

   

5. ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ  
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงความเป็น

ผูน้ า การปฏิสัมพนัธ์และการแก้ปัญหา สร้างแรง
บันดาลใจให้ผูอ่ื้นได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความรับผดิชอบ  

1) เป็นผูน้ า   
2) ปฏิสัมพนัธ์และการแกปั้ญหา 
3) สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นได ้ 
4) คุณธรรมและจริยธรรม 
5) รับผดิชอบต่อผูอ่ื้น 

1) มีความเป็นผูน้ า   
2) มีปฏิสัมพนัธ์และการแกปั้ญหา 
3) สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นได ้ 
4) มีคุณธรรมและจริยธรรม  
5) มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น 
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ตารางที ่2 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

1. ทกัษะด้านสารสนเทศ 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิ ประเมินข้อมูล
อยา่งมีวจิารณญาณและมีความรอบรู้จริง ใชข้อ้มูล
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ การจัดการการ
กระจายของข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง การ
เข้าถึงและใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรมหรือถูก
กฎหมาย 

1) ขอ้มูลมีประสิทธิภาพ  
2) ประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ

และมีความรอบรู้จริง 
3) ขอ้มูลถูกตอ้งและสร้างสรรค ์ 
4) จัดการการกระจายของข้อมูลจาก

หลากหลายแหล่ง 
5) ขอ้มูลมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย  

1) มีการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) ประเมินขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณและมี

ความรอบรู้จริง 
3) ใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์ 
4) มีการจดัการการกระจายของขอ้มูลจาก

หลากหลายแหล่ง 
5) มีการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรม

หรือถูกกฎหมาย  

   

2. ทกัษะด้านส่ือ  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการและเหตุผลท่ีส่ือถูก
สร้างข้ึนและวตัถุประสงค์ของส่ือ การวิเคราะห์
ส่ือ  การเขา้ถึงและใชส่ื้ออย่างมีจริยธรรมหรือถูก
กฎหมาย ใช้ส่ือเหมาะสมและใช้ประโยชน์ส่ือ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
1) เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือ

ถูกสร้างข้ึนและวตัถุประสงค ์
2) วเิคราะห์ส่ือ 
3) เขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมหรือ

ถูกกฎหมาย 
4) ส่ือเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ือ

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
1) เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือถูก

สร้างข้ึนและวตัถุประสงค ์
2) มีการวเิคราะห์ส่ือ 
3) มีการเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมหรือ

ถูกกฎหมาย 
4) ใชส่ื้อเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
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ตารางที ่2 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(ต่อ)  

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

3. ทกัษะด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการใช้

เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การจัดการ 
ประ เ มินผล  และการ ส่ื อสารข้อ มูล  ก า รใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึง
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ขอ้มูลอย่างมี
จริยธรรมหรือถูกกฎหมาย  

1) ใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
การจัดการ ประเมินผล และการ
ส่ือสารขอ้มูล 

2) ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ต อ ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3) เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศใช้ขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรม
หรือถูกกฎหมาย 

1) มีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัยการจัดการ ประเมินผล และการ
ส่ือสารขอ้มูล 

2) ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ต อ ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

3) สามารถเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ขอ้มูลอย่างมีจริยธรรม
หรือถูกกฎหมาย 
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ตารางที ่3 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะการส่ือสาร 

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

1.  การส่ือสารความคิด 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการส่ือสาร

ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารได้
หลากหลาย  และใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม    

1) ส่ื อ ส า ร ค ว า ม คิ ด อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

2) ติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและใช้
ส่ืออยา่งเหมาะสม 

1) มี ก า ร ส่ื อ ส า ร ค ว า ม คิ ด อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

2) มีการติดต่อส่ือสารได้หลากหลาย
และใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม 

   

2. การฟัง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการฟัง

อยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจความหมาย ตั้งใจฟัง และ
รับฟังผูอ่ื้น 

1) ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) เขา้ใจความหมาย 
3) ตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น 

1) มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถเขา้ใจความหมาย 
3) มีความตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น 

   

3.  การใช้ส่ือสาร 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึง การใชก้าร

ส่ือสารมีประสิทธิภาพ การใชป้ระโยชน์จากส่ือสาร
อยา่งคุม้ค่า 

1) ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
2) ใชป้ระโยชน์จากส่ือสารอยา่งคุม้ค่า 

1) ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก า ร ส่ื อ ส า ร มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีการใช้ประโยชน์จากส่ือสารอย่าง
คุม้ค่า 
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ตารางที ่4 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

1. คิดอย่างสร้างสรรค์ 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการใช้

เทคนิคการสร้างความคิด การสร้างความคิดใหม่ๆ 
วเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง  

1. ใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด 
2. ความคิดใหม่ๆ 
3. วเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง 

1) มีการใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด 
2) มีการสร้างความคิดใหม่ๆ  
3) มีวเิคราะห์และประเมินความคิดของ

ตนเอง 

   

2. การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัผู้อ่ืน 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

พฒันา ด าเนินการ และมีการส่ือสารความคิดใหม่  
เปิดใจรับส่ิงใหม่  เปิดใจรับส่ิงใหม่  ความคิดริเร่ิม
และสร้างสรรค์ในการท างาน ความเข้าใจค าว่า
ความลม้เหลว  

1) พฒันา ด าเนินการ และการส่ือสาร
ความคิดใหม่   

2) เปิดใจรับส่ิงใหม่ 
3) ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการ

ท างาน  
4) เขา้ใจถึงวา่ความลม้เหลว 

1) มีการพฒันา ด าเนินการ และการ
ส่ือสารความคิดใหม่   

2) เปิดใจรับส่ิงใหม่ 
3) มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการ

ท างาน  
4) มีความเขา้ใจค าวา่ความลม้เหลว 

   

2. การด าเนินการด้านนวตักรรม 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

สนับสนุนด้านนวตักรรม การด าเนินการ หรือ
ปฏิบติัดา้นนวตักรรม และการน านวตักรรมไปใช ้

1) สนบัสนุนดา้นนวตักรรม  
2) ด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้นนวตักรรม 
3) น านวตักรรมไปใช ้

1) มีการสนบัสนุนดา้นนวตักรรม  
2) มีการด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้น

นวตักรรม 
3) มีการน านวตักรรมไปใช ้
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ตารางที ่5 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะการการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

1. ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการคิด

อยา่งสร้างสรรค ์การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบั
ผูอ่ื้น  การด าเนินการดา้นนวตักรรม   

1) ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
2) ท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
3) ด าเนินการดา้นนวตักรรม 

1) มีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
2) มีการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบั

ผูอ่ื้น 
3) มีการด าเนินการดา้นนวตักรรม 

   

2. การคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหา 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ การมีเหตุผล การคิดอย่างเป็น
ระบบ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2) เหตุผล 
3) คิดอยา่งเป็นระบบ  
4) ตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1) สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2) มีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ  
4) มีการตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

   

3. การส่ือสารและความร่วมมือ 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนถึงการเรียบ

เรียงความคิดและมุมมองไดเ้ป็นอยา่งดี  การฟังอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ความรับผดิชอบร่วมกนั 

1) เรียบเรียงความคิดและมุมมองไดเ้ป็น
อยา่งดี     

2) ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) ติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
4) รับผดิชอบร่วมกนั   

1) มีการเรียบเรียงความคิดและมุมมองได้
เป็นอยา่งดี     

2) มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) มีการติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  
4) มีความรับผดิชอบร่วมกนั   
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ตารางที ่6 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของ องค์ประกอบหลกัทกัษะการการร่วมมือ 

องคป์ระกอบยอ่ย 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั ขอ้ค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 
-1  -0  +1 

1. การท างานร่วมกนั 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความเคารพกบั
ความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน 

1) ท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) เคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อน

ร่วมงาน 

1) มีการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) มีการใหค้วามเคารพกบัความจริงใจกบั

เพื่อนร่วมงาน 

   

2. ความรับผดิชอบร่วมกนั 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงความ

รับผดิชอบร่วมกนั และเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน  

1) รับผดิชอบร่วมกนั 
2) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน  

1) มีความรับผดิชอบร่วมกนั 
2) เห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน  

   

3. ความยืดหยุ่น  
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนถึงความ

ยื ด ห ยุ่ น  ป รั บ ตั ว  แ ล ะ ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ท่ี จ ะ
ประนีประนอม  

1) ความยดืหยุน่ 
2) ปรับตวั 
3) เตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 

1) มีความยดืหยุน่ 
2) มีการปรับตวั 
3) มีความเตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม 

   

 
 
 
 

217 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม  
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถาม ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอความกรุณาท่านให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขในส านวนภาษาของขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถาม เพื่อการส่ือความหมายท่ีถูกตอ้งและชดัเจน โดยท่านอาจเขียนขอ้เสนอแนะไวใ้น
ช่องวา่งใดท่ีสะดวก และขอความกรุณาใหข้อ้เสนอแนะรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ทั้งกรณีการเขียนค าช้ีแจง การจดัท าตาราง และอ่ืนๆ  

ขอขอบคุณในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

อคัรเดช นีละโยธิน 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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เรียน  ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขา้พเจา้ นายอคัรเดช นีละโยธิน นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
สาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน
ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง ‚ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้าง‛ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ซ่ึงการท าวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน จึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ตอนที ่2 ระดบัพฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้

ตามความเป็นจริง โดยผูว้ิจ ัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซ่ึงจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อสถานศึกษาและตวัท่านเอง ขอความกรุณาให้ท่านและตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนกลบัมายงัผูว้ิจยัภายในหน่ึงสัปดาห์หลงัจากไดรั้บแบบสอบถาม หากมีขอ้
สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายอคัรเดช นีละโยธิน โทร. 0816610944 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
อคัรเดช นีละโยธิน 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง ตัวบ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน:  

การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
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ตอนที ่1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน �หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ   � ชาย  � หญิง 

2. อายุ 

� 1. ไม่เกิน 30 ปี                     � 2. 31-40 ปี 

� 3. 41 ” 50 ปี                         � 4. 51 ” 60 ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

� 1. ปริญญาตรี 

� 2. ปริญญาโท 

� 3. ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 

� 1. ไม่เกิน 10 ปี 

� 2. 11 ” 20 ปี 

� 3. 21 ” 30 ปี 

� 4. 31 ” 40 ปี 

� 5. 41 ปี ข้ึนไป 

5. ขนาดโรงเรียน 

� 1. เล็ก (จ านวนนกัเรียน 1 - 120 คน) 

� 2. กลาง (จ านวนนกัเรียน 121 - 600 คน) 

� 3. ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 601 - 1,500 คน) 

� 4. ใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียน 1,500 คน ข้ึนไป ) 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด    

          

 
ขอ้ 

ขอ้ค าถามพฤติกรรม 
ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 ทกัษะชีวติและอาชีพ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั  

1 สามารถปรับตวัให้เขา้กบับทบาทหนา้ท่ีท่ี
หลากหลาย 

      

2 สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
3 มีการรวบรวมความคิดเห็น       
4 มีการด าเนินการจดัการ       
5 มีความเขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง        
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้  
6 มีการจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา       
7 สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง       
8 สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง       
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม  
9 มีการพูดและฟังอยา่งมีกาลเทศะ        
10 ปฏิบติัตนโดยมีสัมมาคารวะ        
11 มีความเคารพกบัคนท่ีมีความแตกต่างทาง

วฒันธรรม 
      

12 มีการตอบสนองอยา่งเปิดเผยกบัความคิดเห็น
ต่าง 

      

13 มีความคิดใหม่และนวตักรรมจากความ
แตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม  
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ 

ขอ้ค าถามพฤติกรรม 
ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้
14 มีการผลิตผลงาน         
15 มีเป้าหมายและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย        
16 มีการจดัการโครงการ       
17 มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้       

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 5 ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

18 มีความเป็นผูน้ า         

19 มีปฏิสัมพนัธ์และการแกปั้ญหา       
20 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นได ้       

21 มีคุณธรรมและจริยธรรม        

22 มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น       
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 2 ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ดา้นสารสนเทศ 
23 มีการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        
24 สามารถประเมินขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณ

และมีความรอบรู้จริง 
      

25 สามารถใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์       
26 มีการจดัการขอ้มูลท่ีมาจากหลากหลายแหล่ง       
27 มีการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรม

หรือถูกกฎหมาย  
      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 ดา้นส่ือ 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
ขอ้ 

ขอ้ค าถามพฤติกรรม 
ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

28 สามารถเขา้ใจวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือถูก
สร้างข้ึนรวมถึงวตัถุประสงค ์

      

29 มีการวเิคราะห์ส่ือ       
30 มีการเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมและ

เหมาะสม  
      

31 มีการใชส่ื้อและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
32 มีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการวิจยั

การจดัการ ประเมินผล และการส่ือสาร
ขอ้มูล 

      

33 สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

      

34 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมี
จริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 

      

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 ทกัษะการส่ือสาร 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การส่ือสารความคิด 

35 มีการส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ        
36 มีการติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและใชส่ื้อ

อยา่งเหมาะสม 
      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การฟัง 
37 มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ        
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 

ขอ้ 
ขอ้ค าถามพฤติกรรม 

ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

38 สามารถเขา้ใจความหมายในการฟัง       
39 มีความตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น       

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การใชส่ื้อสาร 
40 สามารถใชก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ       
41 สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ืออยา่งคุม้ค่า       

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  คิดอยา่งสร้างสรรค ์

42 มีการใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด        
43 มีการสร้างความคิดใหม่ๆ       
44 มีการวเิคราะห์และประเมินความคิดของ

ตนเอง 
      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
45 มีการพฒันา ด าเนินการ และการส่ือสาร

ความคิดใหม่   
      

46 มีการยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่       
47 มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างาน        
48 มีความเขา้ใจถึงค าวา่ความลม้เหลว       

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การด าเนินการดา้นนวตักรรม 
49 มีการสนบัสนุนดา้นนวตักรรม        
50 มีการด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้นนวตักรรม       
51 มีการน านวตักรรมไปใช ้       
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ 

 
ขอ้ค าถามพฤติกรรม 

ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 5 ทกัษะการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

52 มีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์       
53 มีการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น       
54 มีการด าเนินการดา้นนวตักรรมคิดอยา่ง

สร้างสรรค ์

      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา  
55 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ       
56 มีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ       
57 สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ        
58 มีการตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การส่ือสารและความร่วมมือ 
59 มีการเรียบเรียงความคิดและมุมมอง ไดเ้ป็น

อยา่งดี  
      

60 มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ        
61 มีการติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
      

62 มีความรับผดิชอบร่วมกนั         
 
 



229 
 

 
 

 
ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
ขอ้ค าถามพฤติกรรม 

ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 6 ทกัษะการร่วมมือ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การท างานร่วมกนั 

63 มีการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ        
64 มีการใหค้วามเคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อน

ร่วมงาน  
      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 ความรับผดิชอบร่วมกนั  
65 มีความรับผดิชอบร่วมกนั       
66 มีการช่วยเหลือกนั       
67 มีการเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน       

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ความยดืหยุน่  
68 มีความยดืหยุน่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย

ทางวฒันธรรม 
      

69 มีความเตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม       

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ค่า IOC 
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ตาราง  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของขอ้สอบแต่ละขอ้จากการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา จ านวน 7 ท่าน  

ขอ้ ผลการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง (IOC) 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 ทกัษะชีวติและอาชีพ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
6 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0.71 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 5 ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของขอ้สอบแต่ละขอ้จากการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา จ านวน 7 ท่าน (ต่อ) 

ขอ้ ผลการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง (IOC) 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 

19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 2 ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ดา้นสารสนเทศ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
25 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.71 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 ดา้นส่ือ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0.71 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 ทกัษะการส่ือสาร 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การส่ือสารความคิด 

35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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 ตาราง  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของขอ้สอบแต่ละขอ้จากการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา จ านวน 7 ท่าน (ต่อ) 

ขอ้ ผลการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง (IOC) 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 

36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การฟัง 
37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การใชส่ื้อสาร 
40 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  คิดอยา่งสร้างสรรค ์

42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
46 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
47 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
48 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การด าเนินการดา้นนวตักรรม 
49 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
51 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 5 ทกัษะการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
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ตาราง  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของขอ้สอบแต่ละขอ้จากการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา จ านวน 7 ท่าน (ต่อ) 

ขอ้ ผลการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง (IOC) 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 

52 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
53 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
54 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 
55 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
56 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
57 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
58 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การส่ือสารและความร่วมมือ 
59 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0.71 ใชไ้ด ้
60 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
61 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
62 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 6 ทกัษะการร่วมมือ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การท างานร่วมกนั 

63 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.85 ใชไ้ด ้
64 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 ความรับผดิชอบร่วมกนั 
65 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
66 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
67 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
68 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.85 ใชไ้ด ้
69 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.85 ใชไ้ด ้

 รวมผลทั้งฉบบัแบบสอบถาม 0.96 ใชไ้ด ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

รศ.ดร. ชญัญา อภิปาลกุล  รองศาสตราจารย ์ความเช่ียวชาญพิเศษ  
การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ผศ.ดร. รัชนี  จรุงศิรวฒัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ อาจารยโ์รงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ผศ.ดร.มณัฑนา อินทุสมิต  

 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

รศ.ดร.ภทัราพร เกษสังข ์ 

 
รองศาสตราจารยห์วัหนา้กลุ่มวชิาวดัผลการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

ดร.สมาน นาวาสิทธ์ิ  

 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหาดคมัภีร์ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จงัหวดัเลย 

ดร.กุหลาบ ปุริสาร  

 
ผู ้อ  านวยการส านักวิชาการและประกัน คุณภาพ
การศึกษา วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 

ดร.นิกญัชลา ลน้เหลือ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จงัหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
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เรียน  ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขา้พเจา้ นายอคัรเดช นีละโยธิน นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

สาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน
ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง ‚ตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้าง‛ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ซ่ึงการท าวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน จึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ตอนที ่2 ระดบัพฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้

ตามความเป็นจริง โดยผูว้ิจ ัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซ่ึงจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อสถานศึกษาและตวัท่านเอง ขอความกรุณาให้ท่านและตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนกลบัมายงัผูว้ิจยัภายในหน่ึงสัปดาห์หลงัจากไดรั้บแบบสอบถาม หากมีขอ้
สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายอคัรเดช นีละโยธิน โทร. 0816610944 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
อคัรเดช นีละโยธิน 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง ตัวบ่งช้ีทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

: การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
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ตอนที ่1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน �หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ   � ชาย  � หญิง 

2. อายุ 

� 1. ไม่เกิน 30 ปี                     � 2. 31-40 ปี 

� 3. 41 ” 50 ปี                         � 4. 51 ” 60 ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

� 1. ปริญญาตรี 

� 2. ปริญญาโท 

� 3. ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 

� 1. ไม่เกิน 10 ปี 

� 2. 11 ” 20 ปี 

� 3. 21 ” 30 ปี 

� 4. 31 ” 40 ปี 

� 5. 41 ปี ข้ึนไป 

5. ขนาดโรงเรียน 

� 1. เล็ก (จ านวนนกัเรียน 1 - 120 คน) 

� 2. กลาง (จ านวนนกัเรียน 121 - 600 คน) 

� 3. ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 601 - 1,500 คน) 

� 4. ใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียน 1,500 คน ข้ึนไป ) 

 
 
 
 



246 
 

 
 

ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด             

 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด            นอ้ยท่ีสุด                 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 ทกัษะชีวติและอาชีพ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั  

1 สามารถปรับตวัให้เขา้กบับทบาทหนา้ท่ีท่ีหลากหลาย      
2 สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
3 มีการรวบรวมความคิดเห็น      
4 มีการด าเนินการจดัการ      
5 มีความเขา้ใจในความคิดท่ีแตกต่าง       
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเองได ้
6 มีการจดัการเป้าหมายและก าหนดเวลา      
7 สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง      
8 สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง      
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม 
9 มีการพูดและฟังอยา่งมีกาลเทศะ       
10 ปฏิบติัตนโดยมีสัมมาคารวะ       
11 มีความเคารพกบัคนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม      
12 มีการตอบสนองอยา่งเปิดเผยกบัความคิดเห็นต่าง      
13 มีความคิดใหม่และนวตักรรมจากความแตกต่างทางสังคม

และวฒันธรรม  
     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 การมีผลงานและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้

14 มีการผลิตผลงาน        
15 มีเป้าหมายและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย       
16 มีการจดัการโครงการ      
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด            นอ้ยท่ีสุด                 
5 4 3 2 1 

17 มีความรับผดิชอบตรวจสอบได ้      
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 5 ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

18 มีความเป็นผูน้ า        

19 มีปฏิสัมพนัธ์และการแกปั้ญหา      
20 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นได ้      

21 มีคุณธรรมและจริยธรรม       

22 มีความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น      
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 2 ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ดา้นสารสนเทศ 
23 มีการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
24 สามารถประเมินขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณและมีความรอบ

รู้จริง 
     

25 สามารถใชข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์      
26 มีการจดัการขอ้มูลท่ีมาจากหลากหลายแหล่ง      
27 มีการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลอยา่งมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย       

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 ดา้นส่ือ 

28 สามารถเขา้ใจวธีิการและเหตุผลท่ีส่ือถูกสร้างข้ึนรวมถึง
วตัถุประสงค ์

     

29 มีการวเิคราะห์ส่ือ      

30 มีการเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งมีจริยธรรมและเหมาะสม       

31 มีการใชส่ื้อและใชป้ระโยชน์ส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ       
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด                 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
32 มีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการวิจยัการจดัการ 

ประเมินผล และการส่ือสารขอ้มูล 
     

33 สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลอยา่งมีประสิทธิภาพ       
34 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมหรือ

ถูกกฎหมาย 
     

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 ทกัษะการส่ือสาร 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การส่ือสารความคิด 

35 มีการส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ       
36 มีการติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายและใชส่ื้ออยา่ง

เหมาะสม 
     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การฟัง 
37 มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ       
38 สามารถเขา้ใจความหมายในการฟัง      
39 มีความตั้งใจฟังและรับฟังผูอ่ื้น      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การใชส่ื้อสาร 
40 สามารถใชก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ      
41 สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ืออยา่งคุม้ค่า      

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  คิดอยา่งสร้างสรรค ์

42 มีการใชเ้ทคนิคในการสร้างความคิด       
43 มีการสร้างความคิดใหม่ๆ      
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด                 
5 4 3 2 1 

44 มีการวเิคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง      
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
45 มีการพฒันา ด าเนินการ และการส่ือสารความคิดใหม่        
46 มีการยอมรับและเปิดใจรับส่ิงใหม่      
47 มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการท างาน       
48 มีความเขา้ใจถึงค าวา่ความลม้เหลว      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การด าเนินการดา้นนวตักรรม 
49 มีการสนบัสนุนดา้นนวตักรรม       
50 มีการด าเนินการ หรือปฏิบติัดา้นนวตักรรม      
51 มีการน านวตักรรมไปใช ้      

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 5 ทกัษะการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

52 มีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์      
53 มีการท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น      
54 มีการด าเนินการดา้นนวตักรรมคิดอยา่งสร้างสรรค ์      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 
55 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ      
56 มีเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพ      
57 สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ       
58 มีการตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ      
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละขอ้ว่า

ควรมีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระดบัพฤติกรรม 
มากท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด                 
5 4 3 2 1 

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การส่ือสารและความร่วมมือ 
59 มีการเรียบเรียงความคิดและมุมมอง ไดเ้ป็นอยา่งดี       
60 มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ       
61 มีการติดต่อส่ือสารในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ      
62 มีความรับผดิชอบร่วมกนั        

 องคป์ระกอบหลกัท่ี 6 ทกัษะการร่วมมือ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การท างานร่วมกนั 

63 มีการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ       
64 มีการใหค้วามเคารพกบัความจริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน       

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 ความรับผดิชอบร่วมกนั 
65 มีความรับผดิชอบร่วมกนั      
66 มีการช่วยเหลือกนั      
67 มีการเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ความยดืหยุน่ 
68 มีความยดืหยุน่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายทาง

วฒันธรรม 
     

69 มีความเตม็ใจในการท่ีจะประนีประนอม      

 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  

เพ่ือขออนุญาตในการเกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ช 
ผลการตรวจสอบการพฒันาตัวบ่งช้ี 

ทกัษะของนักเรียนในศตวรรษที ่21 ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Result (Default model) Minimum was achieved 
Chi - square   = 30.197   Degrees of freedom = 35   Probability level = .699 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 200 8.524 10 .578 .852 

Saturated model 210 .000 0 
  

Independence model 20 36701.729 190 .000 193.167 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .004 .999 .983 .048 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .715 .085 -.011 .077 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 1.000 .996 1.000 1.001 1.000 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .053 .053 .053 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 9.251 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 36511.729 35885.461 37144.284 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .008 .000 .000 .009 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 34.657 34.478 33.886 35.075 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .030 1.000 

Independence model .426 .422 .430 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 408.524 416.617 1401.729 1601.729 

Saturated model 420.000 428.497 1462.865 1672.865 

Independence model 36741.729 36742.539 36841.050 36861.050 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .386 .387 .396 .393 

Saturated model .397 .397 .397 .405 

Independence model 34.695 34.103 35.292 34.696 
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HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 2275 2884 

Independence model 7 7 

Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LCS <--- Skills 1.000 
    

IMTS <--- Skills 1.083 .027 39.541 *** par_1 

COMS <--- Skills 1.036 .023 44.994 *** par_16 

CIS <--- Skills .891 .031 28.512 *** par_17 

LEAS <--- Skills 1.019 .031 32.532 *** par_18 

COLS <--- Skills .925 .030 30.431 *** par_19 

FSLCS1 <--- LCS 1.000 
    

FSLCS2 <--- LCS 1.068 .019 56.345 *** par_2 

FSLCS3 <--- LCS 1.142 .023 50.687 *** par_3 

FSLCS4 <--- LCS .971 .019 50.396 *** par_4 

FSLCS5 <--- LCS 1.061 .023 47.079 *** par_5 

FSIMTS1 <--- IMTS 1.000 
    

FSIMTS2 <--- IMTS 1.024 .020 50.093 *** par_6 

FSIMTS3 <--- IMTS 1.002 .025 40.492 *** par_7 

FSCOMS1 <--- COMS 1.000 
    

FSCOMS2 <--- COMS 1.090 .024 46.201 *** par_8 

FSCOMS3 <--- COMS 1.024 .021 48.332 *** par_9 

FSCIS1 <--- CIS 1.000 
    

FSCIS2 <--- CIS .997 .019 53.724 *** par_10 

FSCIS3 <--- CIS 1.031 .025 40.803 *** par_11 

FSLEAS1 <--- LEAS 1.000 
    

FSLEAS2 <--- LEAS 1.086 .027 40.862 *** par_12 

FSLEAS3 <--- LEAS 1.038 .018 58.042 *** par_13 

FSCOLS1 <--- COLS 1.000 
    

FSCOLS2 <--- COLS .849 .026 33.212 *** par_14 

FSCOLS3 <--- COLS .877 .025 35.354 *** par_15 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

LCS <--- Skills .975 

IMTS <--- Skills 1.015 

COMS <--- Skills .983 

CIS <--- Skills .774 

LEAS <--- Skills .996 

COLS <--- Skills .813 

FSLCS1 <--- LCS .862 

FSLCS2 <--- LCS .919 

FSLCS3 <--- LCS .982 

FSLCS4 <--- LCS .836 

FSLCS5 <--- LCS .912 

FSIMTS1 <--- IMTS .894 

FSIMTS2 <--- IMTS .915 

FSIMTS3 <--- IMTS .896 

FSCOMS1 <--- COMS .886 

FSCOMS2 <--- COMS .963 

FSCOMS3 <--- COMS .906 

FSCIS1 <--- CIS .965 

FSCIS2 <--- CIS .962 

FSCIS3 <--- CIS .996 

FSLEAS1 <--- LEAS .859 

FSLEAS2 <--- LEAS .933 

FSLEAS3 <--- LEAS .891 

FSCOLS1 <--- COLS .953 

FSCOLS2 <--- COLS .810 

FSCOLS3 <--- COLS .840 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

COLS 
  

.661 

LEAS 
  

.991 

CIS 
  

.598 

COMS 
  

.966 

IMTS 
  

1.030 

LCS 
  

.951 

FSCOLS3 
  

.705 

FSCOLS2 
  

.656 

FSCOLS1 
  

.907 

FSLEAS3 
  

.793 

FSLEAS2 
  

.871 

FSLEAS1 
  

.739 

FSCIS3 
  

.992 

FSCIS2 
  

.926 

FSCIS1 
  

.931 

FSCOMS3 
  

.820 

FSCOMS2 
  

.928 

FSCOMS1 
  

.784 

FSIMTS3 
  

.803 

FSIMTS2 
  

.837 

FSIMTS1 
  

.800 

FSLCS5 
  

.833 

FSLCS4 
  

.699 

FSLCS3 
  

.965 

FSLCS2 
  

.844 

FSLCS1 
  

.744 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
FSCOLS3 FSCOLS2 FSCOLS1 

COLS .110 .130 .941 
 

 
FSLEAS3 FSLEAS2 FSLEAS1 

LEAS -.157 .212 .347 
 

 
FSCIS3 FSCIS2 FSCIS1 

CIS 1.24 .873 -.094 
 

 
FSCOMS3 FSCOMS2 FSCOMS1 

COMS -.167 .818 .137 
 

 
FSIMTS3 FSIMTS2 FSIMTS1 

IMTS -.185 .095 -.023 
 

 
FSLCS5 FSLCS4 FSLCS3 FSLCS2 FSLCS1 

LCS .243 -.105 .808 .318 -.353 
 

 

 



 

ประวตัิย่อผู้วจิยั    
 
ช่ือ  สกุล : อคัรเดช นีละโยธิน  
วนั   เดือน  ปีเกิด : วนัองัคารท่ี 18 มิถุนายน  2511 
   
ท่ีอยูปั่จจุบนั : 423/252 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น 
การศึกษา   
 พ.ศ. 2534 : ส าเร็จปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                         

สาขา วศิวกรรมเคร่ืองกล                                                        
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 พ.ศ. 2547 : ส าเร็จปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต                         
สาขาการบริหารการศึกษา   
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

หนา้ท่ีการงาน   
 พ.ศ. 2547 : ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ (เอกชน) 

 


