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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม มีจานวน 101 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่ เฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง ค่าสถิติไคสแควร์ () ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สันและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 42000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 42000
1 Faculty of Educaton, Loei Rajabhat University, loei Province 42000
2 Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University, loei Province 42000
*Corresponding author e-mail: wantani.sri@gmail.com
2

2 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 7 No. 2 July - December 2019

1. องค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี 4 องค์ ประกอบ ดั งนี้ ด้ านพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการสื่ อสาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ านการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และการตั ดสิ น ใจ และด้ านทั ก ษะชี วิ ต
เพื่ อการเรียนรู้ มีค่าน้าหนั กองค์ประกอบคื อ 0.94, 0.95, 0.92 และ 0.89 ตามล าดั บ และ
มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบระหว่าง 0.25 ถึง 1.65
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสั มพั นธ์ โครงสร้ างกั บข้ อมู ล
เชิงประจักษ์พบว่า  = 44.22, df = 43, P-value = 0.42, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, CFI = 1.00,
RMSEA = 0.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถน าไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ ครู ผู้ ส อน และผู้ ที่ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการจั ดการศึ กษาในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนมี
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึน้
คาสาคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ บุคคลแห่งการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the factor of the 21st century learning
person characteristics of Matthayomsueksa 3 students under Loei Primary Educational Service
Area Office 1, and 2) to test the consistency of the structural equation model of the 21st
century learning person characteristics with empirical data. The proportional Stratified random
sampling was applied for 400 Matthayomsueksa 3 students under Loei primary educational
service area office 1. The research tool was a questionnaire. There are 101 items. Data was
analyzed to obtain percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, chi-square
(), Peason’s product-moment correlation coefficient and confirmatory factor analysis.
1. The factor of the 21st century learning person characteristics of
Matthayomsueksa 3 students under Loei primary educational service area office 1 has four
factors : Learning behavior, Communication Technology, Thinking, problem solving and
resolving, and Life skills for learning. The factor loading of four factors were 0.94, 0.95,
0.92 and 0.89 respectively and factor scores were between 0.25 to 1.65
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2. The test result of the consistency of structural equation model with empirical
data showed that the  = 44.22, df = 43, P-value = 0.42, GFI = 0.98, AGFI = 0.97,
CFI = 1.00, RMSEA = 0.00. Thus, the model has a good consistency with empirical data.
The results of this research can be used as information for teachers. And those
who are involved in the management of education at the level of Matthayomsueksa 3 to
encourage students to increase a learning person characteristics in the 21st century.
Keywords: Factor Analysis, learning person, 21st century

บทนา
โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคใหม่ที่ก้าวเดินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สิ่งต่าง ๆ บนโลก
เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา มนุ ษย์อยู่ ร่ วมกั นในสั งคมด้ วยความหลากหลายทั้ งด้ านเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินชีวิตท่ามกลางแรงผลั กดันของเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ที่มี อยู่
อย่างเต็มเปี่ยม เป็นผลให้ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลง
ไปทั่วทุ กมุ มโลก (Wan and Gut, 2011: 1 อ้างถึงใน ปุ ณฑริกา น้อยนนท์ , 2559: 1) ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การวางแนวทางการพัฒนาคนให้สอดรับกับ
การเปลี่ ยนแปลงเป็ น การช่ วยพั ฒ นาประเทศ การพั ฒ นาคนมุ่ งหวั งให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ซึ่งจะนาพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความ
สงบสุขร่วมกัน (รุ่งฤดี กล้าหาญ และคณะ, 2558 : 1) สอดคล้องกับ (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 18)
กล่ าวว่ าการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 จะต้ องเตรี ยมคนออกไปเป็ นคนท างานที่ ใช้ ความรู้ และ
เป็ นบุ คคลพร้ อมเรี ยนรู้ ดั งนั้ นคนยุ ค ใหม่ จึ งต้ องมี ทั กษะสู งในการเรี ยนรู้ และปรั บ ตั ว จาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงจาเป็นที่ต้องพัฒนาให้ทุ กคนเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”
เพื่ อให้ ทุ กคนใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ เพิ่ มเติ มตลอดเวลาและมี สมรรถนะการเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ องจึ งจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าทันสมัย และเกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและครอบครัว สั งคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง (ธีระ รุญเจริญ และวาสนา
ศรีไพโรจน์, 2554 : 55)
บุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นสนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ รักการอ่านเขียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมที่จะพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (อุไรรัตน์ แย้มชุติ , 2556 : 42)
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ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของคนไม่เหมือนกัน บางคนเรียนรู้ด้วยตนเอง บางคนต้องเรียนรู้จากผู้อ่ืน
เพราะฉะนั้ นการที่ มนุ ษย์ จะเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ นั้ น ต้ องเกิ ดจากหลายปั จจัย (เกษม
วัฒนชัย, 2549 : 25-29) การที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ได้นั้นบุคคลต้องเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ ทักษะทาง
วิชาชีพ ทักษะทางสังคม ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จาเป็น
ด้วยสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถดาเนินชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างมี ความสุข
และจะส่งผลให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติก็พัฒนา (จิราภรณ์ พรหมทอง, 2559 :
71-72) ดั งนั้ นเยาวชนไทยที่ พึ งประสงค์ ของสั งคมไทยในปั จจุ บั น ต้ องเป็ นเยาวชนที่ ต้ องมี
คุณลักษณะ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีนิสัย ทักษะความสามารถ มีวิสัยทัศน์
รวมถึงมีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมให้ดาเนินไปภายใต้อนาคตที่มี
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อการเป็นกลุ่มกาลังหลักสาคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบันสู่การเป็นสั งคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 อ้างถึงใน ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, 2558 : 2 )
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีสติปัญญาที่พัฒนาสูงขึ้น
เรียนรู้และเข้าใจเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ได้ ลึกซึ้ งมากขึ้น คิ ด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สิ่ งต่ าง ๆ ได้
สรุ ปเหตุ ผลนอกเหนื อจากข้ อมู ลที่ มี อยู่ เข้ าใจความสั มพั นธ์ ระหว่ างเหตุ และผลตามหลั ก
ตรรกศาสตร์ สามารถคิ ด สมมติ ฐานของเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ อย่ างสมเหตุ ส มผล (ศิ ริ วิ ม ล
ชูชีพวัฒนา, 2556 : 2) สอดคล้องกับชยพร กระต่ายทอง (2561 : ออนไลน์) กล่าวว่าคุณลักษณะ
สาคัญและธรรมชาติของผู้เรียนระดั บมั ธยมศึกษาตอนต้นว่าเป็นวัยของการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ชอบแสวงหาความรู้ รู้จั กใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มี ทักษะทางภาษา วิเคราะห์และเลือกใช้
ข้อมูลอย่างเหมาะสม มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต รู้จักความสามารถของตนเอง รักและ
เห็ นคุ ณค่ าในตนเอง รู้จักและเลื อกอาชี พต่าง ๆ จะเห็ นได้ ว่าโรงเรียนมั ธยมศึ กษาจะต้ องจั ด
การศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งยกระดั บการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงสากล
ทัดเทียมผู้เรียนนานาชาติ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 : 2-10)
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ผู้วิจัยซึ่งท าการสอนในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3
จึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการ
โครงสร้างองค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามสมมติฐานที่
ผู้วจิ ัยได้สร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อทาให้ทราบถึงองค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นบุคคล
แห่ งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และน าข้ อค้ นพบไปเป็ นเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาการเรี ยน
การสอนที่ ส่ งเสริมคุ ณลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ของนั กเรียน ส่ งผลให้ โรงเรียน
สามารถเตรียมนักเรียนให้พร้อมก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวติ ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างของคุณลักษณะ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ทบทวนวรรณกรรม
ภาคี เพื่ อทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills) (Chris Dede,
2010 อ้างถึงใน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2554 : 118-120) ได้นาเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้ 1) วิชาแกนและเนื้อหาสาหรับศตวรรษที่ 21 2) ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวั ต กรรม 3) ทั ก ษะด้ า นสื่ อ สารสนเทศและเทคโนโลยี 4) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ และ
5) การประเมินในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับที่วิจารณ์ พานิช (2555 : 19) เสนอแนวคิดว่า มนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ต้องเตรียมคนไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง ซึ่งทักษะการดารงชีวิต
ที่คนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต
คื อ 3R × 7C ซึ่ งมี องค์ ป ระกอบ ดั งนี้ 3R ได้ แก่ อ่ านออก (Reading), เขี ยนได้ (Writing) และ
คณิ ต ศาสตร์ (Arithmetic) 7C ได้ แก่ ทั ก ษะด้ านการคิ ด อย่ างมี วิ จารณญาณและทั ก ษะใน
การแก้ ปั ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทั กษะด้ านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทั กษะด้ านความเข้ าใจต่ างวั ฒ นธรรม ต่ างกระบวนทั ศน์ (Cross –
Cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration,
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications,
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Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy) และทั กษะอาชีพและทั กษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
การน าทั กษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ นั้ น ผู้ เรี ยนต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ความรู้
ความเข้ าใจในเนื้ อหาหลั กด้ านวิ ชาการ มี ค วามสามารถด้ านการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ
การติดต่อสื่อสารและการทางานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (พินั นทา ฉัตรวัฒนา, 2560:
289) ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น“บุคคลแห่งการเรียนรู้” เพราะ
ความรู้ที่แต่ละคนได้ร่าเรียนมาจากอดีตนั้นไม่สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคนี้ได้
เพี ยงพอ ทุ กคนจึ งต้ องใฝ่ เรียน ใฝ่ หาความรู้ เพิ่ มเติ มตลอดเวลา และต้ องเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต
(ส าลี เก็งทอง, 2544 : 64) ซึ่งองค์ ประกอบหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเป็ นบุ คคลแห่ ง
การเรี ยนรู้ ได้ แ ก่ “คุ ณ ลั ก ษณะ” เพราะคุ ณ ลั ก ษณะจะเป็ น ตั วสะท้ อนให้ เห็ น ถึ งการเป็ น
ผู้มีความพร้อมและมีศักยภาพ ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ และนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, 2558 : 17)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ จากกรอบแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และปกรณ์ประจันบาน
(2559 : 190-193) มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยผู้วิจัยจาแนกคุณลักษณะของการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกเป็น 4 ด้าน ไว้ดังนี้
1) ด้านคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังที่ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2560 : 88)
กล่ าวว่ าลั กษณะของบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ เป็ น บุ คคลที่ มี นิ สั ยใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ ติ ดตามความ
เคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยีและอื่น ๆ ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะในการเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นวิถีชีวิตของตนเอง และน าศั กยภาพนั้นไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ทาและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม และ Candy et al
(1994 อ้างถึงในชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, 2558 : 22) กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้
ไว้ว่า ต้องมีใจรักการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบการวิเคราะห์ และหมั่นตรวจสอบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้
ที่ มี ความแตกต่ างสู่ การน าความรู้ไปใช้ ในทางสร้างสรรค์ มี ทั กษะส าหรับ การเรียนรู้ และ
สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยการพึ่งตนเองเป็นหลัก
2) คุณลักษณะด้านทักษะการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ถนอมพร เลาหจรัส
แสง (2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีทักษะพื้นฐาน
ด้านไอซี ที (ICT Skills) หมายถึง การที่ ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์และสื่ อสาร
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โทรคมนาคมในการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ครอบคลุ มทั กษะในการสืบค้น ทั กษะใน
ด้านการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่านไอซีที และทักษะการเลือกใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะสม และ
มิ่งขวัญ คงเจริญ และคณะ (2559 : 75) ได้สรุปถึงทักษะส่วนบุคคลของบุคคลแห่งการเรียนรู้
นั้นต้องสามารถจัดการความรู้ที่มี ในตนเองไปใช้ในการท างานได้ มี การจัดระบบความคิดใน
การทางานอยู่เสมอ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้
3) คุณลักษณะด้านการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ปกรณ์ ประจันบาน
(2559: 190-193) ได้ ท าการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาแบบวัด คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น บุ ค คลแห่ ง
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่าคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นประกอบไปด้วยทักษะการคิดและ
การแก้ปัญหา คือมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีทักษะ
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญ หา เช่ น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษ าของชู ศั ก ดิ์
เอื้องโชคชัย (2558 : 299-302) พบว่า ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร เป็นคุณลักษณะ
ด้านทักษะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ สาหรับเยาวชน
4) คุณลักษณะด้านทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ จากผลการศึกษาของวิจารย์ พานิช
(2555 : 28-58) ได้กล่าวถึงทั กษะด้ านชีวิตและอาชีพ ไว้ว่า ในการด ารงชีวิตและท างานใน
ยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังนี้ คือ มีความยืดหยุ่นและ
การปรับตัว มีการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และ
มีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
โดยผู้วิจัยได้ นาแนวคิด ดั งกล่า วมาสัง เคราะห์ เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการวิจัย
ที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบและตั วแปรสั ง เกตได้ ข องคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น บุ ค คลแห่ ง
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถเขียน
แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังภาพที่ 1
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ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้

ความสามารถในการจัดการความรู้
ความสามารถในการกากับตนเอง

คุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที2่ 1
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ด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ด้านการคิด
การแก้ปัญหา และ
การตัดสินใจ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
การตัดสินใจ
การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

ด้านทักษะชีวติ เพื่อการ
เรียนรู้

ความสามารถในการปรับตัว
ความรับผิดชอบในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้ ก ารวิ เคราะห์
องค์ ประกอบเชิ งยื น ยั นอั น ดั บ สอง (Secondary Confirmatory Factor Analysis) เพื่ อตรวจสอบ
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 ว่ามี ความกลมกลื นกั บข้ อมู ล
เชิงประจักษ์ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอและแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วจิ ัยได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. องค์ประกอบคุณลักษณะด้านพฤติก รรมการเรียนรู้ (Learn Behavior: LEARN)
ประกอบด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียน(LEARN1) ความสามารถในการจัดการความรู้ (LEARN2) และ
ความสามารถในการกากับตนเอง (LEARN3)
2. องค์ ประกอบคุ ณ ลั กษณ ะด้านทั กษะการสื่ อ สาร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Communication Technology: COMMU) ประกอบด้วย การรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(COMMU4) ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ยนรู้ (COMMU5) และทั ก ษะการใช้ ค อมพิ วเตอร์
(COMMU6)
3. องค์ประกอบคุณลักษณะด้านการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Thinking,
Problem Solving and Resolving: THINK) ประกอบด้วยความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ (THINK7)
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ (THINK8) และการตัดสินใจ (THINK9)
4. องค์ ประกอบคุ ณ ลั กษณะด้ านทั กษะชี วิ ตเพื่ อการเรี ยนรู้ (Life skills for Learning:
SKILL) ประกอบด้วย การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน (SKILL10) ความสามารถในการปรับตัว
(SKILL11) และความรับผิดชอบในการทางาน (SKILL12)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 729 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นั กเรียนระดั บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 ปี การศึ กษา 2561 จ านวน 400 คน
ซึ่งนักเรียนทั้งหมดได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) อย่าง
เป็นสัดส่วน โดยใช้โรงเรียนเป็นชั้นในการสุ่ม สาหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแปร 12 ตัว จึงกาหนด
ขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างประมาณ 400 คน เพื่ อให้ ครอบคลุ มกลุ่ มประชากรทั้ งหมดเพื่ อให้
สอดคล้องโมเดลลิสเรล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ประมาณ 15 – 20 คน
ต่อ 1 ตัวแปร หรือไม่ต่ากว่า 400 คน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 311)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บคุ ณ ลั ก ษณะ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ฉบับ
มีข้อคาถาม 101 ข้อ เป็นลักษณะแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) โดยสังเคราะห์ออกมาได้
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ด้านการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และ 4) ด้านทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ โดยให้
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ผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 5 ท่ านเป็ นผู้ ประเมิ น พบว่ า มี ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง (Item Objective
Congruence: IOC) อยู่ ระหว่ าง 0.60 ถึ ง 1.00 จากนั้ น น าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ยนที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เพื่อนามาหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) พบว่า
ข้ อค าถามแต่ ละข้ อในมี ค่ าอ านาจจ าแนกอยู่ ระหว่ าง 0.24 ถึ ง 0.76 และค่ าความเชื่ อมั่ น
ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ (Reliability) ตามวิ ธี ของครอนบั ค (Conbach) มี ค่ าความเชื่ อมั่ น
ทั้งฉบับ เท่ากับ .98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยตนเองจากโรงเรียนที่ เป็ น กลุ่ม ตั วอย่า ง
โดยท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากคณ ะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
ถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย น ได้ รั บ
แบบสอบถามจานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้ อมู ล ระดั บ คุ ณ ลั กษณะโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ขององค์ ประกอบคุ ณลั กษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนั กเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ทาการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้
3. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบ
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3
ด้วยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อให้ได้เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สั งเกตได้ ซึ่ งตั วแปรไม่ ค วรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ตั้ งแต่ 0.90 ขึ้ น ไป เนื่ อ งจากจะส่ งผลให้
การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการ วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum
Likelihood : ML) ไม่ มี ความแกร่งต่ อการฝ่ าฝื นข้ อตกลงเบื้ องต้ นข้ อนี้ (ปกรณ์ ประจั น บาน,
2557 : 64)
4. ทาการตรวจสอบเมตริกซ์สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ แตกต่าง
จากศูนย์อย่างมี นัยสาคัญหรือไม่ โดยพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity และ ค่า KaiserMeyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy
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5. น าเมตริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามการพิ จ ารณาดั ง กล่ า ว มาด าเนิ น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีการหาค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการประมาณค่า
ความเป็ น ไปได้ สู ง สุ ด (Maximum Likelihood : ML) เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง
โครงสร้างด้วยการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลตามสมการโครงสร้างตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์
() ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) โดยจาแนกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ งโครงสร้างของตั วแปรสั งเกตได้ ในแต่ ละองค์ ป ระกอบคุ ณ ลั กษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วนามาสร้างองค์ประกอบจาก
คะแนนรวมของคะแนนองค์ประกอบที่ได้ จานวน 4 องค์ประกอบ จากตัวแปรสังเกตได้ 12 ตัว
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการนาองค์ประกอบจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order Confirmatory Factor
Analysis) เพื่อหาค่าน้าหนักองค์ประกอบของทั้ง 4 องค์ประกอบ

ผลการศึกษา
การศึ กษาการวิเคราะห์ องค์ ประกอบคุ ณลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 สามารถแสดงผลการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณลักษณะโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขององค์ประกอบคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่ า องค์ ป ระกอบด้ านพฤติ ก รรมการเรียนรู้ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.38 ระดั บ
คุณลักษณะอยู่ในระดั บมาก ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ ความสามารถในการจัด
การความรู้ (xˉ = 4.40, S.D. = 0.59) องค์ ประกอบด้ านการสื่ อสาร เทคโนโลยี สารสนเทศ
มีค่ าเฉลี่ย 4.46 ระดั บคุณ ลั กษณะอยู่ ในระดั บมาก ตั วแปรสั งเกตได้ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (xˉ = 4.51, S.D. = 0.51) องค์ประกอบด้านการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 4.51 ระดับคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแปรสังเกตได้ที่มี
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ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การตั ดสินใจ (xˉ = 4.68, S.D. = 0.51) และองค์ประกอบด้านทั กษะชีวิต
เพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.39 ระดับคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความรับผิดชอบในการทางาน (xˉ = 4.47, S.D. = 0.56)
2. ผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ความเบ้ของตัว
แปรอยู่ระหว่าง -4.79 ถึง -2.33 และความโด่งของตัวแปรอยู่ระหว่าง -2.35 ถึง 1.90 แสดงว่า
ตัวแปรมีลักษณะการแจกแจงไม่เบ้และไม่โด่งจนผิดปกติ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ของความเบ้และ
ความโด่งที่ยอมรับได้ใต้โค้งปกติมีค่าความเบ้น้อยกว่า 3 และค่าความโด่งน้อยกว่า 10
3. ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรสั งเกตได้ โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

* P-value < .05, ** P-value < .01

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน มีค่าระหว่าง .47 ถึง .84 นั่น
คือตัวแปรสั งเกตได้ มี ความสั มพันธ์เชิงบวกอย่างมี นั ยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .01 (P-value
< .01) ทุกตัว
4. ผลการตรวจสอบเมตริกซ์สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ แตกต่างจาก
ศู นย์ อย่ างมี นั ยส าคั ญ หรือไม่ โดยพิ จารณาค่ า Bartlett’s Test of Sphericity และ ค่ า KaiserMeyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy ดังตารางที่ 2

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม l 13

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบเมตริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย Kaiser-Meyer-Olkin Measures of
Sampling Adequacy และค่า Bartlett’s Test of Sphericity
ตัวแปร
Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin
สังเกตได้
of Sphericity
P-value
Measure of Sampling
(n = 400)
(df = 66)
Adequacy : KMO

ค่าเหมาะสม ค่าที่ได้
ค่าเหมาะสม
ค่าที่ได้

12
4,283.19
< .05
< .01
>0.50
.96
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดั ชนีไกเซอร์ – ไมเยอร์ – ออลคิน (Kaiser – Miyer – Olkin
Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่งมากกว่า 0.50 และผลการ
ทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่าตัวแปรด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า มี ความสั มพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( = 4,283.19, P-value < .01) แสดงว่าข้อมูล
ของตั ว แปรชุ ด นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตได้ ดั ง นั้ น เมตริ ก สหสั ม พั น ธ์ มี
ความเหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
5. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ขั้ นตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรง
เชิ งโครงสร้ างของตั วแปรสั งเกตได้ ในแต่ ละองค์ ประกอบคุ ณ ลั กษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง
การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ทั้ ง 4 องค์ ประกอบ พบว่ า
1) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (LEARN) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง
0.84 ถึ ง 0.94 โมเดลองค์ ประกอบด้ านพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ มี ความสอดคล้ องกั บข้ อมู ล
เชิ ง ประจั ก ษ์ พิ จ ารณาจาก  = 0.16, df = 1, P-value = 0.69, GFI = 1.00, AGFI = 1.00,
CFI = 1.00, RMSEA =0.00 2) องค์ ประกอบด้ านการสื่ อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (COMMU)
มี ค่ าน้ าหนั กองค์ ประกอบมาตรฐานระหว่ า ง 0.81 ถึ ง 0.87 โมเดลองค์ ประกอบ
ด้ านการสื่ อสาร เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ความสอดคล้ องกั บข้ อ มู ลเชิ ง ประจั ก ษ์
พิจารณาจาก = 0.38, df = 1, P-value = 0.54, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, CFI = 1.00, RMSEA
=0.00 และ 3) องค์ ประกอบด้านการคิด การแก้ปั ญหา และการตั ดสิ นใจ (THINK) ค่ าน้าหนั ก
องค์ ป ระกอบมาตรฐานระหว่ า ง 0.78 ถึ ง 0.90 โมเดลองค์ ป ระกอบด้ า นด้ า นการคิ ด
การแก้ ปั ญ หา และการตั ดสิ นใจ มี ความสอดคล้ องกั บข้อมู ลเชิ งประจั กษ์ พิ จารณาจากค่ า
= 0.54, df = 1, P-value = 0.46, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, CFI = 1.00, RMSEA =0.00 และ

14 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 7 No. 2 July - December 2019

4) องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ (SKILL) ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง
0.73 ถึง 0.92 โมเดลองค์ประกอบด้านทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ พิ จ ารณาจากค่ า = 0.83, df = 1, P-value = 0.36, GFI = 1.00, AGFI = 0.99,
CFI = 1.00, RMSEA = 0.00 ทุกองค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ป ระกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตารางที่ 3
และภาพที่ 2
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
เมตริกซ์นาหนั
้ กองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
b
SE
t
β
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (LEARN)
0.92 0.94 0.05 20.39**
1. ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (LEARN1)
0.54 0.89
2. ด้านความสามารถในการจัดการความรู้ (LEARN2)
0.57 0.91 0.02 30.36**
3. ด้านความสามารถในการกากับตนเอง (LEARN3)
0.54 0.87 0.02 23.39**
ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (COMMU)
0.92 0.95 0.05 17.92**
1. ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (COMMU4) 0.50 0.81
2. ด้านการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (COMMU5)
0.44 0.84 0.02 18.95**
3. ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (COMMU6)
0.49 0.85 0.02 21.83**
ด้านการคิด การแก้ปญ
ั หา และการตัดสินใจ (THINK)
0.92 0.92 0.05 18.85**
1. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (THINK7)
0.49 0.86
2. ด้านการแก้ปญ
ั หาอย่างมีวิจารณญาณ (THINK8)
0.49 0.91 0.02 24.30**
3. ด้านการตัดสินใจ (THINK9)
0.39 0.76 0.02 18.32**
ด้านทักษะชีวติ เพื่อการเรียนรู้ (SKILL)
0.98 0.89 0.06 15.94**
1. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น (SKILL10)
0.41 0.80
2. ด้านความสามารถในการปรับตัว (SKILL11)
0.50 0.91 0.03 19.27**
3. ด้านความรับผิดชอบในการทางาน (SKILL12)
0.50 0.98 0.03 16.39**

 = 44.22, df = 43, P-value = 0.42, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, RMSEA =0.00

R2
0.89
0.79
0.83
0.75
0.90
0.66
0.71
0.72
0.84
0.74
0.82
0.58
0.79
0.64
0.82
0.97
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จากตารางที่ 3 พบว่า มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.76
ถึง 0.98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า สามารถอธิบายได้ด้วยองค์ประกอบร้อย
ละ 79 ถึง 90 เรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านการสื่อสาร
เทคโนโลยี สารสนเทศ 2) องค์ ป ระกอบด้ านพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ 3) องค์ ป ระกอบการคิ ด
การแก้ปั ญหา และการตั ดสินใจ และ 4) องค์ประกอบด้ านทั กษะชีวิตเพื่ อการเรียนรู้ มี ความ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พิ จ ารณาจาก = 44.22, df = 43, P-value = 0.42,
GFI = 0.98, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, RMSEA =0.00

ภาพที่ 2 โมเดลองค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อภิปรายและสรุปผล
ผลการทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า งกั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

16 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 7 No. 2 July - December 2019
องค์ ประกอบคุ ณลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนั กเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษาปีที่ 3 สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ได้รับการยืนยั น
มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (LEARN) ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้
คือ 1) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2) ความสามารถในการจัดการความรู้ และ3) ความสามารถในการกากับ
ตนเอง มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานระหว่ าง 0.87 ถึ ง 0.91 และสามารถท านาย
องค์ประกอบด้านความรู้ตงั้ แต่ร้อยละ 75 ถึง 83
2) องค์ ประกอบด้ านการสื่ อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (COMMU) ประกอบด้ วย
3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ 1) การรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และ 3) ทั กษะการใช้คอมพิวเตอร์ มี ค่าน้าหนั กองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.81 ถึง 0.85
และสามารถทานายองค์ประกอบด้านทักษะตั้งแต่ร้อยละ 66 ถึง 72
3) องค์ประกอบด้านการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (THINK) ประกอบด้วย
3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และ
3) การตัดสินใจ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.76 ถึง 0.91 และสามารถทานาย
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะตั้งแต่ร้อยละ 58 ถึง 82
4) องค์ ประกอบด้ านทั กษะชี วิ ตเพื่ อการเรี ยนรู้ (SKILL) ประกอบด้ วย 3 ตั วแปร
สังเกตได้ คือ 1) การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 2) ความสามารถในการปรับตัว และ 3) ความ
รับผิดชอบในการทางาน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.80 ถึง 0.98 และสามารถ
ทานายองค์ประกอบด้านคุณลักษณะตั้งแต่ร้อยละ 64 ถึง 97 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน ดังนี้
1. องค์ ประกอบด้ านการสื่ อสารเทคโนโลยี สารสนเทศ มี ค่ าน้ าหนั กองค์ ประกอบ
เท่ากับ 0.95 ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ยนรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ค อมพิ วเตอร์ พบว่ า ผู้ เรี ยนจะต้ อ งมี
ความสามารถในการรับสาร จาแนกแยกแยะสาระส าคัญจากสารที่ ผู้อ่ืนสื่อออกมาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถฟั งเพื่ อการสรุ ปองค์ ความรู้ เลื อกใช้ วิ ธี การสื่ อสารเพื่ อการเรียนรู้ ได้
อย่ างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้ น ผู้ เรี ยนจะต้ องมี ทั กษะการใช้ คอมพิ วเตอร์
เพื่อการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่เป็ นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็ นองค์ความรู้
กับผู้อ่ืน รวมถึงผู้เรียนจะต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อจาแนกแยกแยะข้อเท็จจริง
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ข้อคิ ดเห็ น ผลดี ผลเสี ยเพื่ อน าไปใช้ ในการเรียนรู้ ของตนเองและผู้ อ่ื น สอดคล้ องกั บแนวคิ ด
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของวิจารณ์ พานิช (2555 : 19) ในด้านทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้ เท่ าทั นสื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) และด้ านทั กษะ
ด้านคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปกรณ์ ประจันบาน (2559 : 190-193) ที่ได้ทาการศึกษาเพื่อพัฒนา
แบบวัดคุณลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่งการเรียนรู้ของนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21
ในองค์ประกอบที่ 3 ทักษะการสื่อสาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียน
ต้องใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และมีทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
(2558 : 301) ได้ศึกษาคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับเยาวชน พบว่า
การที่ เยาวชนจะเป็ นบุ คคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้ น จะต้องผ่ านกระบวนการฝึกฝนหรือ
มีพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ อย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจะต้ องมี ทั กษะการสื่ อสาร และทั กษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
เป็นส่วนประกอบด้วย
2. องค์ ประกอบด้ านพฤติกรรมการเรียนรู้ มี ค่ าน้ าหนั กองค์ ประกอบเท่ ากับ 0.94
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสั งเกตได้ ได้แก่ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความสามารถในการจัดการความรู้
และความสามารถในการก ากับตนเอง พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้เป็ นองค์ประกอบส าคัญที่
ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการพึ่งพาตนเอง เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจและความต้ องการของ สอดคล้องกั บแนวคิ ดของ ภาคีเพื่ อทั กษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 กล่าวคือผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้จะต้องมีลักษณะอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่
เหมาะสม และสามารถศึ ก ษาค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วยตนเองจากแหล่ งเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ อย่ าง
หลากหลาย มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีแรงจูงใจที่นาไปสู่การเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่ เสมอ และมี นิ สั ยรั กการอ่ าน สามารถก ากั บตนเองเพื่ อการเรี ยนรู้ และการพั ฒ นาตนเอง
สามารถกาหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสรุป
องค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวิชั ย วงษ์ใหญ่ (2554 : 3-4) ที่กล่าวถึงการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญ
และรู้วิธีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะใช้ศักยภาพของตนเพื่อทาประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความสามารถในการจัดการความรู้ และความสามารถในการกากับตนเอง
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เป็นคุณลั กษณะที่สาคัญและควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง ส่งเสริมหรือพัฒนาคุณลักษณะการเป็น
บุ คคลแห่งการเรียนรู้ในตั วผู้เรียนให้มี มากยิ่งขึ้นในสั งคมปั จจุบั นซึ่งเป็ นสั งคมแห่งการเรียนรู้
ซึ่ งสอดคล้ องกั บผลการวิจั ยของ เพ็ ญ ศรี กั ลป์ ยาณกิ ตติ (2557 : 100-108) ที่ ได้ ค้ นพบว่ า
พฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู มีองค์ประกอบลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
กระตือรือร้นสนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มี ความมุ่งมั่ นที่จะเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการเรียนรู้
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. องค์ประกอบด้านการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.92 ประกอบด้วย 3 ตั วแปรสั งเกตได้ ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการแก้ปั ญหาอย่างมี วิจารณญาณ และการตัดสินใจ พบว่าทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ เป็ นทั กษะส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถคิดแปลกใหม่ และคิดสร้างสรรค์
มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออกทางความคิดและรับผิดชอบ มีความกล้าที่ จะลงมือทา
สิ่ งใหม่ และยอมรั บความผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้ น กล้ าแสดงความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ างจากสั งคม
มองปั ญหาเป็ นสิ่ งท้าทายความสามารถ เรียนรู้จากความผิ ดพลาดของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จั ก
ค้นหาแนวคิดหรือมุ มมองใหม่ ๆ และอธิบายวิธีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได้ สามารถ
ปรั บ เปลี่ ยนความคิ ด หรื อพฤติ ก รรมอย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อมในปั จจุ บั น และ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา โดยสามารถ
ท าความเข้าใจต่อปั ญหาได้อย่างถูกต้ อง สามารถวิเคราะห์ และประเมิ นการเลื อกใช้ข้อมู ลใน
การแก้ปั ญหาอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหาโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่ จ ะตามมาอย่ า งเหมาะสมและมีเหตุ ผ ล ฝึ ก แก้ ปั ญ หาที่ ไม่คุ้ น เคยด้วย
วิ ธี การแก้ ปั ญ หาที่ หลากหลายและมี ความพยายามที่ จะจั ดการกั บ ปั ญ หาที่ ไม่ มี ทางออก
ที่ ชั ด เจนและกล้ าลงมื อท า สอดคล้ องกั บ ปกรณ์ ประจั น บาน (2559 : 22) ได้ ส รุ ป ไว้ ว่ า
บุ คคลแห่ งการเรียนรู้ เป็ นบุ คคลที่ มี ความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ มี ความเป็ นตั วของตั วเอง
กล้ าน าเสนอวิธี การและแนวทางใหม่ ๆ อย่ างสร้างสรรค์ เป็ นคนที่ กล้ าเสี่ ยงและกล้ าเผชิ ญ
ต่ อความผิ ดพลาดในสิ่ งที่ ถู กต้ อง หมั่ นฝึ กฝนความคิ ดอย่ างสม่ าเสมอ เป็ นผู้ ที่ มองโลกใน
มุมกว้างและยืดหยุ่น และมีการพัฒนาชิ้นงานหรือนวัตกรรม และการทาสิ่งใหม่ ๆ ให้สาเร็จได้
เช่ นเดี ยวกั บภาคี เพื่ อทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ กล่ าวถึ งผู้ เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ว่ าต้ องมี
การใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความ สรุปความ ประเมินค่า สังเคราะห์ และ
ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล ในการแก้ ปั ญ หาได้ และต้ อ งฝึ ก แก้ ปั ญ หาด้ วยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย
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เช่นเดียวกับที่วิบู ลย์ศิลป์ พิชยมงคล (2547 : 21) ได้สรุปว่า บุ คคลแห่งการเรียนรู้ต้องมีทั กษะ
ในการคิด การแก้ปัญหาและการสื่อสาร และสามารถในความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสั งเกตได้ ได้ แก่ การเห็ นคุณค่า ในตนเองและผู้อ่ื น ความสามารถใน
การปรับตัว และความรับผิดชอบในการทางาน พบว่าในการเรียนหรือทางาน ผู้เรียนต้องสามารถ
กาหนดเป้าหมาย จัดลาดั บความส าคัญ วางแผน และท างานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง ต้องสามารถจัดการข้อขัดแย้ง ข้อผิดพลาด คาวิจารณ์ และคาชมเชยได้
อย่างเหมาะสม ต้องมีความอดทนและขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน รวมไป
ถึงการให้เกียรติและเห็นคุณค่าของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
(Life and Career Skills) ที่ กล่ าวว่ า ชี วิตและสภาพแวดล้ อมของการท างานในปั จจุ บั นต้ องการ
มากกว่ าทั กษะการคิ ด และความรู้ เชิ งเนื้ อหา ผู้ เรี ยนต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ตและ
การท างานที่ เข้ มข้นและเหมาะสม ต้ องพั ฒนาตนเองให้ มี ความยืดหยุ่ นและความสามารถใน
การปรับตัว การริเริ่มและก ากับดู แลตนเอง มี ทักษะทางสั งคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมมี
ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ของ วิจารณ์ พานิช (2555 : 19) ในด้านทั กษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning
Skills) และด้ านทั ก ษะด้ า นความร่ วมมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration,
Teamwork and Leadership) เพราะมนุ ษย์ ในศตวรรษที่ 21 ต้ องเป็ น บุ คคลพร้ อมเรี ยนรู้ และ
เป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ ซึ่งทักษะการดารงชีวิตที่คนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่
ชั้นอนุบาลไปจนถึ งมหาวิทยาลั ยและตลอดชี วิต และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปกรณ์
ประจั นบาน (2557 :120-121) ที่ ได้ ท าการวิ จั ยเรื่ องการพั ฒ นามาตรฐาน ตั วแปรสั งเกตได้
และเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณ ลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ ของนิ สิ ตนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในมาตรฐานที่ 3 คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เนื่องจากทักษะชีวิต
เพื่อการเรียนรู้ เป็นทักษะที่ผู้เรียนที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จะต้องแสดงทักษะพฤติกรรมสาคัญ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในด ารงชีวิตในสั งคมอย่างมี ความสุ ข ได้แก่ การมี วินั ยและ
ความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติและเห็นคุณค่าของบุคคลอื่น
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วจิ ัยขอเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญและ
มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคุณลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนั กเรียน
ชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต1 ดั งนั้ น
ควรส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการรับสื่อและสามารถแยกความคิดเห็นจากความเป็ นจริง สามารถตั ดสินสิ่ งที่
สื่ อน าเสนอมี ทั กษะการสื่ อสารเพื่ อการเรียนรู้ โดยใช้ ข้อมู ล ความคิ ดเห็ น และประสบการณ์
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามี ความสาคัญในการเรียนและ
การทางานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ส่วนองค์ประกอบที่มีอิทธิพลหรือความสาคัญน้อยที่สุด
คือ ทั กษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มคุณลักษณะ ของการเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้ อ่ื น ความสามารถในการปรั บตั ว และความรั บผิ ดชอบในการท างาน เพราะ
เป็ นพื้ นฐานที่ ส าคั ญ ในการท างานในศตวรรษที่ 21 ที่ ผู้ คนต้ องมี การปรับตั วให้ เข้ ากั บความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
2. ครูผู้ สอน ควรค านึ งถึ งองค์ ประกอบคุ ณ ลั กษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 ในการน าไปใช้ ในการจั ด การเรี ยนการสอน เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ ม
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนเพิ่มมากขึน้
3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ควรน าผลการวิจั ยไปเป็ นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ก าหนดตั วชี้วัดคุ ณลั กษณะ จัดท า
แผนพัฒนา และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึน้

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลุ ล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของ ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
ประธานกรรมการที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ คณาจารย์สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่าน ที่ได้ให้ความเมตตา กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสาหรับผู้วจิ ัยตลอดจนให้คาแนะนาคาปรึกษาและดูแลด้วยความเอาใจใส่
ทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์ยิ่งขึน้
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