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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้

ทกัษะชวีติและการทำางานของครผููช่้วยในโรงเรยีนประถมศกึษา ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 2) ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การดำาเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะชีวิต
และการทำางานของครูผู้ช่วย วิเคราะห์จากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจัดทำากรอบแนวคิดตัวบ่งช้ี และตรวจ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่สอง การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีทักษะชีวิตและการ
ทำางาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
ครผูู้ชว่ยในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จำานวน 
830 คน กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 560 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย 7 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อย ประกอบ
ด้วย การทำางานเป็นทีม 6 ตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นำา 6 ตัวบ่งชี้ จริยธรรมในการทำางาน 6 ตัวบ่งชี้ การติดต่อ
สื่อสาร 6 ตังบ่งชี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 6 ตัวบ่งชี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6 ตัวบ่งชี้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้ โดยโมเดลการวัดทักษะชีวิตและการทำางานของ 
ครูผู้ช่วยมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ คือ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำากว่า 20
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2. โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย ที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าค่าไคว์สแคว์ (X2) เท่ากับ 125.843 ค่าองศาอิสระ (Df) 
เท่ากับ 103 ค่า (P-Value) เท่ากับ 0.0627 ค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.020 ค่า (SRMR) เท่ากับ 0.029 
ค่า (CFI) เท่ากับ 0.997 ค่า (TLI) เท่ากับ 0.994 

Abstract
This research aimed to 1) study the primary factors, secondary factors and  

indicators of soft skills for assistant teachers Primary School in North Eastern of Thailand ;  
2) to check the consistency of the models of soft skills of assistant teachers. This research 
paper was divided into two phases such as: first, the development of the factors and  
indicators of soft skills in the work of assistant teachers ; and second, analysis of the  
indicators of soft skills, frame concept and content validity by the second period specialists,  
and the quality assurance of the soft skills indicators. Meanwhile, data were collected  
using five rating scale questionnaire which reliability was 0.989. The population of the study 
consisted of 830 assistant teachers under the Office of Primary Educational Service area. 
Stratified random sampling was used to determine the sample size of 560 respondents. 
Data were analyzed through descriptive and reference statistics.

The research found that 

1. The developed model on soft skills of assistant teachers involves 7 primary  
factors with 21 secondary factors Include team work 6 indicators, leadership 6 indicators, 
ethics 6 indicators, communication 6 indicators, critical thinking 6 indicators, interpersonal 6 
indicators and Information technology 6 indicators total 42 indicators. It was found out that 
the statistics is a reasonable basis with an arithmetic average equal to or higher than 3.00 
and a coefficient distribution which is equal to or less than 20.

2. As to model relationships, structure, indicators, soft skills of assistant teachers, 
it revealed that the developed model was consistent with the empirical data yielding the  
following results: Chi-square (X2) = 125.843, Degree of freedom (Df) = 103, P-Value = 
0.0627, RMSEA = 0.020. SRMR = 0.029, CFI = 0.997, and TLI = 0.994

Keywords: Soft skills, assistant teachers, primary school, teamwork, leadership
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บทนำา
การดำาเนนิการปฏรูิปการศกึษาจะประสบ

ผลสำาเร็จ ส่วนหน่ึงคือการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่ง
ปัจจัยสำาคัญคือครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงจำาเป็นท่ีจะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะความรู้ของ
ยุคศตวรรษที่ 21 และอบรมสั่งสอนเยาวชนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพของ
สังคมไทย และโลกในยุคปัจจุบัน (วิจารณ์ พานิช, 
2556) แนวทางคือการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลสำาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น จูงใจให้คนดีมี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่เหมาะ
สมให้เข้ามาสู่วิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้เต็มศักยภาพ เต็มความรู้ความสามารถ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558) นั่นคือต้องมีทักษะ
ความรูแ้ละทกัษะทีช่ว่ยในการดำาเนนิชีวติและการ
ทำางานให้ประสบผลสำาเร็จด้วย

ทักษะชีวิตและการทำางาน หรือทักษะ
มนุษย์ เป็นทักษะความชำานาญที่เกี่ยวข้องกับคน
และจิตใจ เป็นทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ
ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotional  
Intell igence Quotient) ในการปฏิบัติงาน
และการอยู่ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(วิไลพรรณ วิเวก, 2556) ทักษะชีวิตและการ
ทำางาน เป็นปัจจัยที่ช่วยทำาให้การทำางานประสบ
ผลสำาเรจ็ และชว่ยพฒันาการทำางานใหดี้ขึน้ ทกัษะ
ทีส่ำาคญัทีส่ดุสำาหรบัคนทำางานในอนาคตคือความ
เป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณในการทำางาน การ
สื่อสารการพูดและการเขียน ความร่วมมือการ
ทำางานเป็นทีม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแก้ปัญหา จากผลการวิจัยของ Adnan, 
et al., (2012) ได้ศึกษาความสำาคัญของทักษะ
ชีวิตและการทำางาน พบว่า ทักษะชีวิตและการ
ทำางาน เป็นทักษะความสามารถเฉพาะ ทีส่ามารถ

ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทำางาน และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
สอดคล้องกับ Abdullah-Al-Mamun (2012) ท่ี
ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิตและการ
ทำางานของบัณฑิตศึกษา เพราะเช่ือว่าทักษะน้ีจะ
ช่วยพัฒนาคน พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ
ได้ (Child Trends, 2015) ดังเช่นมหาวิทยาลัย
มหิดล ได้มีการกำาหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการ
ทำางาน ภายใต้โครงการ “พัฒนาทักษะการทำางาน
และการใช้ชีวิตในสังคม” (Professional and 
Personal Skills Development) (มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2559)

สถานศกึษาในประเทศไทยมคีวามจำาเปน็
เร่งด่วนที่จะต้องสร้างครูให้มีคุณภาพสูง และมี
การกระจายทรัพยากรครูอย่างเป็นธรรมให้กับ
โรงเรียนทีด่อ้ยเปรยีบ การกระจายทรพัยากรอย่าง
เป็นธรรมนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(OECD, 2005) และอุปสรรคของการทำาหน้าที่
ครูในปจัจบุนั อกีส่วนหนึง่ คอืครรูุน่ใหมข่าดความ
เช่ียวชาญในการสอนทั้งทางด้านวิชาการและขาด
คุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี ขาดทักษะชีวิต
และการทำางาน และครูพี่เลี้ยงที่จะช่วยนำาทางใน
การปฏิบัติงานในช่วงทดลองฝึกงาน ทำาให้การ
ทำางานไร้จุดหลักที่จะช่วยยึดนำาและส่งเสริมแนว
ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง สง่ผลถงึการจดัการเรยีนการสอน
ในอนาคต การขาดความเอาใจใส่ในตัวผู้เรียน  
ขาดวิจารณญาณในความเป็นครู  (ภมรศรี   
แดงชัย, 2556) ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัวให้เข้า
กับลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป ไม่ปรับวิธีการ
สอน การใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ (รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ 
และปติพิงษ ์คำาแก้ว, 2559) เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน 
และจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ การ
พัฒนาครูผู้ช่วยซึ่งเป็นครูรุ่นใหม่ จึงมีความสำาคัญ
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ที่จะส่งผลในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ให้
นักเรียนเกิดการพัฒนามากขึ้น สืบเนื่องจากสรุป
ผลการวจิยั PISA 2015 (สถาบนัสง่เสรมิการสอน 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2015) พบว่า ผล
การประเมินของประเทศไทย แนวโน้มจากการ
ประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า  
ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่าน 
มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ครูผู้ ช่วยซึ่งเป็น
อนาคตและกำาลังหลักสำาคัญในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย และครูรุ่นใหม่หรือครูผู้ช่วย
ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
เพราะอยู่ในช่วงของการทดลองงาน และการ
ประเมินอยา่งเขม้ การศกึษาตวับง่ช้ีของทกัษะชีวติ
และการทำางาน ทักษะความรู้ที่จำาเป็นสามารถนำา
ไปสู่แนวทางการพัฒนาและการประเมินบุคคล
ให้มีความรู้ความสามารถตามทักษะความรู้ของ
ยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย
ได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพในการทำางาน ที่สูงขึ้น องค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ที่ได้มาจาก
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบในงาน
วิจัยน้ียังไม่พบข้อมูลที่สมบูรณ์ ดังนั้นผลของการ
วิจัยครั้งน้ีจะเป็นสารสนเทศและแนวทางสำาหรับ
ผู้บรหิารในการพฒันาครแูละสามารถนำาตัวบง่ช้ีไป
ประเมินครผููช้ว่ยได้ ผูม้สีว่นเกีย่วข้องในการบรหิาร
จัดการบุคลากรภายในสถานศึกษาสามาถนำาไป
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำางานที่
สูงขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาพัฒนา
ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์

ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีทักษะชีวิตและการ

ทำางานของครูผู้ช่วย ในโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ของ
ตัวบ่งช้ีทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยใช้หลักการและองค์ประกอบที่
พัฒนาตามกรอบแนวคิดของ Woodward, et al 
(2010) และ Adnan, et al., (2012) ในการสรา้ง
สมมติฐาน คือโมเดลการวัดทักษะชีวิตและการ
ทำางานของครผููช่้วย ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ 
ได้แก่ ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำาแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ในช่วงทดลองการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่เริ่มบรรจุในสถาน
ศกึษา ปฏบิตัหินา้ทีใ่นโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 จำานวน 
830 คน

ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและ
วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กฎอัตราส่วน
ระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งกบัจำานวนพารามเิตอร์ 20:1 
(Hair, et al., 2010) การวิจัยครั้งนี้มีจำานวน 
28 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จำานวน 560 คน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 282 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ช่วยในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 560 คน 
ทำาการสุ่มโดยการแบ่งชั้น ตามกลุ่มจังหวัด ตาม
สัดส่วนประชากร

ตัวแปร

องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยของทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย 
มาจากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อ
กำาหนดเปน็กรอบแนวคดิในการวจัิย (Conceptual 
Framework) ดังนี้ 

1. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
2. การทำางานเป็นทีม (Teamwork) 3. ภาวะผู้นำา 
(Leadership) 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal) 5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) 6. จริยธรรมในการทำางาน 
(Ethics) 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) 

เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของ
พฤติกรรมครูผู้ช่วยในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
ในการทำางาน ที่จะช่วยทำาให้การทำางานราบรื่น
และประสบผลสำาเร็จ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบสอบถาม ด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที ่2 วเิคราะหข์อ้มลูคา่เฉล่ีย
ทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย ด้วยการ 
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้  
และค่าความโด่ง วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำางาน
ของครผููช้ว่ย คอืคา่เฉลีย่เทา่กบั หรอืมากกวา่ 3.00 
และคา่สัมประสทิธิก์ารกระจายเทา่กบัหรอืต่ำากวา่ 
20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  
Analysis) โดยการทดสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างของ
องค์ประกอบและกำาหนดน้ำาหนักของตัวแปรย่อย
ที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเพื่อ
หาน้ำาหนักตวัแปรยอ่ยทีใ่ชส้รา้งตวับง่ชีแ้ละทำาการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลการ
วิจัย ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
ผู้วิจัยต้องปรับโมเดลเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ตามแนวคิดของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) และ 
ประกฤติยา ทักษิโณ (2559) 

   

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำานวน 352 คน คดิเปน็รอ้ยละ 62.90 อายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 
ปี จำานวน 318 คนคิดเป็นร้อยละ 56.80 ระดับ
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การศึกษา ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี จำานวน 543 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.00 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จำานวน 345 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.60 

1. ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบ่งชี้ทักษะ
ชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือจริยธรรมในการทำางาน รองลงมาคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัง
องค์ประกอบหลักทักษะชีวิตและการทำางานของ

ครผููช้ว่ย คา่ดชันกีลมกลนืของโมเดลตวับง่ชีท้กัษะ
ชวีติและการทำางาน ของครผูู้ชว่ยเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำาหนด ค่าไคว์สแคว์ (X2) เท่ากับ 125.843 ค่า
องศาอิสระ (Df) เท่ากับ 103 ค่านัยสำาคัญทาง
สถิติ (P-Value) เท่ากับ 0.0627 แสดงว่าค่าไคว์ส
แคว์ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 
0.020 คา่ดชันรีากทีส่องกำาลงัสองเฉลีย่ (SRMR) 
เท่ากับ 0.029 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบ
เทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ค่าดัชนีตรวจสอบ
ความกลมกลืน (TLI) เท่ากับ 0.994

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์
ประกอบทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย 
ผลปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำางานของ 
ครูผู้ช่วย

องค์ประกอบ β S.E. t R2

1. การติดต่อสื่อสาร
2. การทำางานเป็นทีม
3. ภาวะผู้นำา
4. ความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. จริยธรรมในการทำางาน
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.830
1.007
1.002
0.655
0.723
0.847
0.589

0.036
0.018
0.015
0.027
0.026
0.033
0.035

22.804
57.238
68.598
24.502
28.206
25.737
17.085

0.689
0.854
0.907
0.428
0.522
0.717
0.347

จากตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักใน
รูปคะแนนมาตรฐานที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) มากทีส่ดุ ได้แก ่การทำางานเปน็
ทีม (β = 1.007) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.854 รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้นำา 
(β =1.002) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.907 และองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) น้อยที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(β = 0.589) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียง (R2) 
เท่ากับ 0.347

อภิปรายผล
ผลการวิจยัมปีระเดน็สำาคญันำามาสรปุผล

และอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อยของทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วย 7 
องคป์ระกอบ ได้แก ่1) การตดิตอ่สือ่สาร ประกอบ
ด้วย (1) ความชัดเจน (2) ความต่อเน่ือง และ 
(3) การส่งเสริมสนับสนุน 2) การทำางานเป็นทีม 
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วม (2) การวางแผน 
และ (3) การรับผิดชอบในหน้าที่ 3) ภาวะผู้นำา 
ประกอบด้วย (1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (2) 
การสร้างแรงจูงใจ และ (3) การมีมีวิสัยทัศน์ 4) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย (1) การ
ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (2) การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง และ (3) ความไว้วางใจ 5) 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประกอบด้วย (1) การ
พิจารณาข้อมูล (2) การให้เหตุผล และ (3) การ
สรุปอ้างอิง 6) จริยธรรมในการทำางาน ประกอบ
ด้วย (1) ความรับผิดชอบ (2) ความซื่อสัตย์ 
และ 3) ความมีวินัยในตนเอง 7) เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ (3) การประเมนิ
ผลการดำาเนินงาน ได้ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการ
ทำางาน ทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้ 

2. โมเดลการวัดสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เนื่องจาก 1) การพัฒนาตัวบ่งชี้  
ผู้วจัิยไดใ้ชว้ธีิการนยิามเชิงประจกัษ์ คือ การศกึษา 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
ต่างๆ จากแนวคิดต่างๆ ของนักวิชาการ นักการ
ศึกษาอย่างหลากหลาย รวมทั้งการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเข้มข้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทำาให้ผู้วิจัยสามารถกำาหนดองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  นำามาสร้าง 
เ ป็ นนิ ย ามศั พท์ ที่ ส ามา รถวั ด ไ ด้ ต ร งตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ และทำาให้โมเดล
ตัวบ่งช้ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดของนงลักษณ์ วิรัชชัย  
(2545) ที่กล่าวถึงการนิยามตัวบ่งช้ีทางการ

ศึกษา ที่เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้จากโดยใช้นิยาม
เชงิประจกัษ ์2) การตรวจสอบคณุภาพของตวับง่ชี ้ 
ผู้วิจัยได้สร้างตัวบ่งช้ีจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับเพื่อให้โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามแนวคิดของ 
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ทำาให้องค์ประกอบ
หลกัทกัษะชีวิตและการทำางานของครผูู้ชว่ย 7 องค์
ประกอบ จงึเปน็ตวับง่ชีร้วมของทกัษะชวิีตและการ
ทำางานของครูผู้ช่วยได้อย่างดี

การทำางานเป็นทีม เป็นองค์ประกอบทีที่
มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการทำางาน
เป็นทีม เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดของทักษะ
ชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วยในบริบทของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะ
ความสำาเร็จในการทำางานส่วนหนึ่งมาจากการ
ทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับบุคคลอื่น ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
งาน การวางแผน การรับผิดชอบ ความสามัคคีใน
การประสานการทำางานที่สอดคล้องกัน รวมทั้งมี
การประเมินผลการดำาเนินงานร่วมกัน ที่จะส่งผล 
ให้การดำาเนินงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ร่วมกัน สอดคล้องกับ Nelson and Quick 
(1997) และ จิณณพัต อุดมพิทักษ์เดชา (2552) 
เพราะการทำางานแต่ละงานให้ประสบผลสำาเร็จ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายอื่นๆ การสร้าง
กลุ่มทำางาน การสร้างเครือข่ายเพื่อให้งานประสบ
ผลสำาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยที่มีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
การทำางานเป็นทีม เพื่อความสำาเร็จในอนาคต

ภาวะผูน้ำา เปน็องค์ประกอบทีม่คีา่น้ำาหนกั 
องค์ประกอบมากเป็นลำาดับที่ 2 ครูผู้ช่วยต้องมี
วิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด 
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สิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ศักยภาพในการสร้าง
อิทธิพลเหนือผู้อื่นในการปฏิบัติงาน การจัดการ
ควบคุม สนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละคนมีส่วน
รว่ม เขา้ใจสภาพความแตกตา่งและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือสร้างแรงจูงใจแรงผลักดัน
ในการทำางานทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน ให้
งานบรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมีความสำาคัญ
สอดคล้องกับบุญช่วย สายราม (2557) และ 
Dubrin (1998) การมีภาวะผู้นำาจะเป็นตัวผลัก
ดันให้ครูผู้ช่วยเกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยใช้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานใน
สถานณการณ์ต่างๆ ให้สามารถทำางานได้อย่าง
ราบรื่น ผลักดันให้งานประสบผลสำาเร็จ

จรยิธรรมในการทำางาน เปน็องค์ประกอบ
หลักทีม่คีา่น้ำาหนักองค์ประกอบมากลำาดับที ่3 ครู
ผู้ช่วยต้องมีการดำาเนินงาน การปฏิบัติตนในสิ่งที่
ถกูต้องตามแนวทางและมาตรฐานของการทำางาน
ท่ีดดีว้ยความความเทีย่งธรรม โดยเหน็ความสำาคญั
และคุณค่าของการทำางาน ทุมเท เอาใจใส่ ขยัน
หมัน่เพยีร มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ และรบัผดิชอบต่อ
งาน ตอ่ตนเอง สังคม และองค์การ เพ่ือใหง้านเกดิ
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั Cherrington (1994) 
Minor (1992) และจุฑารัตน์ โสดาศรี (2559) 
จริยธรรมมีความสำาคัญในการที่จะยึดเหนี่ยวให้
ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระบบกฎเกณฑ์
ทีก่ำาหนด ในองคก์ารเพ่ือลดความผดิพลาดในการ
ทำางาน และความโปร่งใส่ในการดำาเนินงาน

องค์ประกอบหลักที่มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบน้อยทีส่ดุ คอื เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี้
เนื่องจากครูผู้ช่วยในงานวิจัยนี้มีอายุ ส่วนใหญ่
น้อยกว่า 30 ปี จำานวน 318 คนคิดเป็นร้อยละ 
56.80 จะเห็นได้ว่าช่วงอายุต่ำากว่า 30 ปี จะได้
รับการศึกษาเรียนรู้มาในยุคเทคโนโลยี มีการใช้
เทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวาง ใช้ในชีวิตประจำาวัน 
การติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำาวัน การเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับครู
ผู้ช่วยจึงเป็นเรื่องที่ให้ความสำาคัญกับน้ำาหนักองค์
ประกอบต่ำาสุด ในทักษะชีวิตและการทำางานท้ัง 
7 ดา้น และยงัมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันา
สารสนเทศเพื่อให้เกิดทักษะความรู้และความ
สามารถในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ไป สอดคลอ้งกบั
ชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม (2555) และชณุตพร  
เจ้ยชุม (2557) ครูผู้ ช่วยจำาเป็นต้องมีความ
สามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่นำามา
ใชใ้นการปฏบิตังิานในยคุปจัจบุนั การสบืคน้ขอ้มลู 
การแสวงหาความรู้ การจัดทำาสารสนเทศ รวมทั้ง
การผลติสือ่เพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน และ
พัฒนางานของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำาหรับครูผู้ช่วย

1.1 การทำางานเป็นทีม มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ (1) ควรมีการพัฒนาความสามารถในการ
ทำางานของตนเองในด้านการประเมินผล การ
ทำางานกลุ่ม การกำาหนดตัวช้ีวัด การประเมินผล
การดำาเนนิงาน เพ่ือใหท้ราบจดุออ่น จดุแขง็ในการ
ดำาเนินงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ (2) ควร
มีการพัฒนาการประสานงาน การทำางานร่วมกับ 
ผูอ้ืน่ ประสานความสอดคลอ้งกนัในการดำาเนนิงาน  
ให้เกิดความสะดวกราบรื่น (3) ควรมีการพัฒนา 
การทำางานในด้านการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
ของการดำาเนินงาน พยายามเข้าไปร่วม ช่วยเหลือ 
เสริมสร้างอย่างเต็มที่

1.2 ภาวะผู้นำา มีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) 
ควรมีการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล กำาหนด
วิสัยทัศน์ กำาหนดเป้าหมายในการทำางานของ
ตนเอง ที่จะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ (2) ควร
มกีารสรา้งแรงจงูใจในการทำางานใหก้บัตนเองและ
ผู้อื่น การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน รวม
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ถึงการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ (3) พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแปลกใหม่ในการ
เสนองาน การคิดยืดหยุ่นประยุตก์การทำางานได้
ทุกสถานการณ์ 

1.3 จริยธรรมในการทำางาน มีข้อเสนอ
แนะดังนี้ (1) ควรมีการพัฒนาด้านความรับผิด
ชอบ การรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ความมุ่งมั่น
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (2) ควรมีการพัฒนา
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละต่อส่วนรวม การยึด
มั่นในคุณธรรม ความยุติธรรม และความดีงาม 
(3) ควรมีการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ยึดมั่น
ยึดปฏิบัติในกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการเป็นสมาชิกที่ของสมาคมวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร

2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุม่ในการทำางาน การบรหิารงานภายในกลุม่
ของตนเอง ร่วมทั้งประสานความร่วมมือกับสาย
งานต่างๆ ภายในกลุ่มของโรงเรียน การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการทำางานร่วมกันเป็นทีม การจัด
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมองค์การ 

2.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครู
มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ร่วมเสนอ
แนะแนวทางในการบริหารงานภายในโรงเรียน 

การจดัใหม้กีารสบัเปลีย่นหวัหนา้งานในการรับผดิ
ชอบงานแต่ละกิจกรรมอย่างทั่วถึง และให้อำานาจ
ในการบริหารตนเอง โครงการพัฒนาภาวะผู้นำา
ทางการศึกษา

2.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านคุณธรรม
จริยธรรมอยู่เสมอ การปลูกฝังคุณงามความดี
ระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการจริยธรรมในการทำางาน รวมทั้ง
จริยธรรมด้านความพอเพียง

3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

3.1 ควรมีการทำาวิจัยและพัฒนาเพื่อ
หารูปแบบทักษะชีวิตและการทำางานที่เหมาะสม 
สำาหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

3.2 ควรมีการวิจัยการประเมินติดตาม
การนำาโมเดลทักษะชีวิตและการทำางานของครู
ผู้ช่วยที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาองค์การใน
บริบทต่างๆ 

3.3 ควรพิจารณานำาองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการ
ทำางานไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลครูผู้ช่วย
และมีการทำาโครงการติดตามผลการดำาเนินการ
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