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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและตวับง่ชีแ้ละตรวจสอบความเทีย่ง

ตรงเชงิโครงสร้างของโมเดลองคป์ระกอบและตวับง่ชีทั้กษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมในศตวรรษที ่21 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนของโรงเรยีนในโครงการยกระดับคณุภาพสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวนทัง้หมด 967 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำารวจ สกดัองคป์ระกอบดว้ยวธิเีนน้องค์
ประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 
2 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำารวจโดยการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธิี
เน้นองค์ประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ สามารถคัดเลือกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ท่ี
วางไว้ได้ 63 ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ และความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบสามารถ
อธิบายตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 67.708 (2) ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งพจิารณาไดจ้ากคา่สถติทิีใ่ชต้รวจสอบความตรงเชงิ
โครงสรา้ง ไดแ้ก่ คา่ X2=3569.0987, df=1881, CFI=.935, TLI=.932, RMSEA=.043, SRMR=.057

คำ�สำ�คัญ: องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
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Abstracts
The purpose of this study were to 1) analyze factors and indicators of 21st century 

learning and innovation skills of lower secondary students. 2) examine the construct validity 
of 21st century learning and innovation skills. Approximately 957 persons had been used 
as the sample group through the multi-stage sampling method consisting of administrators, 
teachers and students under the Office of the Basic Education Commission, World Class 
Standard Schools. The instrument used in the research was 5 rating scales questionnaire 
about the 21st century learning and innovation skills. The reliability of questionnaire was at 
0.97. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis and Second-Order confirmatory factor analysis using a computer program. 

The results found that ; 1) the 21st century learning and innovation skills of lower 
secondary students consists of 9 factor and 63 indicators. The variance of 9 factor were 
67.708%. 2) the construct validity between factors and indicators model with empirical data 
by using second-order confirmatory factor analysis found that it was fit with the model in 
X2=3569.0987, df=1881, CFI=.935, TLI=.932, RMSEA=.043, SRMR=.057

Keywords: Factor and indicators, 21st century learning and innovation skills

บทนำา
ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาแห่งการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในหลากหลาย
เร่ืองราวจนกระทบต่อการทำางานและการใช้
ชีวิตของพลโลกซึ่งทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้คนใน
การทำางานและความตระหนักในตนเองสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษ
ที่ 20 เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที
ที่ก้าวหน้า (Levy and Murnane. 2004: 112) 
สำาหรบัทางดา้นการศกึษาประเทศไทยยงัไมต่ืน่ตวั
มากนักต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่มีการ
ปฏบิตัอิยา่งเปน็ทางการไมว่า่จะเปน็หลกัสตูรการ
เรียนการสอน การประเมิน และระบบสนับสนุน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำาลังคนรุ่นใหม่ที่
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งๆ ที่ประเทศไทย

กำาลังประสบปัญหาผู้เรียนที่ขาดแคลนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. 2555: 4) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำาหนด
ยทุธศาสตรท์ีส่ำาคญั คอื ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่
ดีทางสังคม และเตรียมคนให้มีทักษะการดำารง
ชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 สอดรับกับกระทรวง
ศึกษาธิการได้เช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กับภารกิจด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องในการจัดทำา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) บริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิตอลการเปลี่ยนแปลง
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สู่อุตสาหกรรม 4.0 ทำาให้ทิศทางการผลิตและ
พัฒนากำาลังคนของประเทศและทั่วโลกได้ตั้งเป้า
หมายให้ประชากรมีทักษะ สมรรถนะ และความ
สามารถเฉพาะทางในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นครู
ผู้สอนต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่
จะทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ถือเป็นทักษะของกำาลังคนที่ประเทศทั่วโลกและ
ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีนมคีวามตอ้งการ
และให้การยอมรับ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้
และนวตักรรมถอืเปน็หวัใจของทกัษะแหง่ศตวรรษ
ที่ 21 โดยทักษะดังกล่าวอยู่บนยอดของกรอบ
แนวคดิทักษะในศตวรรษที ่21 ของภาคเีพ่ือทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า “Knowledge 
and Skills Rainbow” เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้เพราะโลกจะ
ยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ และมีความซับซ้อน
มากขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2555: 4) 

จากความสำาคัญของทักษะดังกล่าวจึง
ทำาให้องค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา และนัก
วิจัยในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจ
เอกชนไดใ้หค้วามสนใจโดยมกีารกำาหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ มี
ทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษที่ 21 (อัครเดช นีละ
โยธิน, 2559: 8) สำาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้เป็นก
ระบวนการในการลดปรมิาณและความซบัซอ้นของ
ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงปริมาณสำาหรับตัว
บ่งชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา นอกจาก
นั้นยังใช้เป็นตัวแปรแทนคุณลักษณะของส่ิงที่
ต้องการศึกษาจึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาตัวบ่งช้ี
เพ่ือเปน็สารสนเทศทีแ่สดงถงึคุณลกัษณะเกีย่วกบั
สิ่งที่ศึกษา (วรรณี แกมเกตุ. 2540: 1) โดยจาก
การศกึษาของผูว้จิยัพบวา่ปจัจบุนัยงัไมม่ตีวับง่ช้ีที่
ชัดเจนเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทของสังคมไทย โดย
เฉพาะระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ซึง่เปน็ระดบัการ

ศกึษาภาคบงัคบัของประเทศไทย ผูว้จิยัจงึสนใจใน
การพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาใช้เป็นตัวกำาหนดทิศทาง หรือ
นโยบายในการจัดการศึกษา และใช้เป็นเครื่อง
มือวัดและประเมินคุณภาพสำาหรับพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 
21 ได้เต็มศักยภาพของตนเอง โดยมีความพร้อม
และความสามารถในการดำารงชีวิตอยู่ในสังคมยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่ง

ชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของ
โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จำานวน 500 โรงเรียน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2553: 4-5) ทัง้นีเ้นือ่งจากโรงเรยีนในโครงการยก
ระดบัคณุภาพสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากลมแีนวทาง
การจัดการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้
บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนของโรงเรียนในโครงการยกระดับ
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยใช้การ
สุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random 
Sampling) ดังนี้

ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยทำาการสุ่มรายช่ือ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำานวน 
30 เขต จากจำานวนทั้งหมด 42 เขต

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Strati-
fied Random Sampling) โดยแบ่งช้ันตาม
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำานวน 
30 เขตๆ ละ 2 โรงเรียน ได้จำานวน 60 โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการเลือกแบบโควตา 
(Quota Sampling) โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนละ 20 คน แบ่งเป็นผู้บริหารจำานวน 2 
คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 8 คน 
และนักเรียน จำานวน 10 คน จำานวน 60 โรงเรียน 
รวมทั้งหมด 1,200 คน โดยส่งแบบสอบถาม 
จำานวน 1,200 ฉบับ ซึ่งส่งทั้งแบบออนไลน์ และ
ไปรษณีย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปยังผู้อำานวย
การสถานศึกษาได้รับกลับคืนทั้งหมด 967 ฉบับ 
คิดเป็น ร้อยละ 80.58 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยในครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคือแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ

1. ศกึษาเอกสาร ตำารา บทความและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

2. รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาสร้างข้อคำาถาม 
(Item) ได้ทั้งหมดจำานวน 85 ข้อ

3. นำาแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจเพื่อให้คำาแนะนำาปรับปรุงแก้ไข

4. นำาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.6 
ขึ้นไป พบว่า มีข้อคำาถามไม่ผ่านเกณฑ์จำานวน 22 
ขอ้ ผูว้จิยัจงึตดัออกเหลอืขอ้คำาถามจำานวน 63 ข้อ

5. ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามตามคำา
แนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ

6. นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน จำานวน 35 คน เพื่อ
หาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอบบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 

7 .  ปรับปรุ งแ ก้ ไข ข้อบกพร่องของ
แบบสอบถามและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์และจัดทำาแบบสอบถามออนไลน์เพื่อ
สะดวกต่อการนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ทำาวิทยานิพนธ ์จากบณัฑติ
วิทยาลยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

2. ส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ จำานวน 1,200 ฉบับ ซ่ึงส่งทั้งแบบ
ออนไลน์ และไปรษณีย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไปยังผู้อำานวยการสถานศึกษาและขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังผู้วิจัยทั้งทาง
ออนไลน์ และไปรษณีย์ตามความสะดวก

3 .  ต ร วจสอบความสมบู รณ์ ข อ ง
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนท้ังหมด 967 ฉบับ 
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คิดเป็นร้อยละ 80.58 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยในครั้งนี้

4. แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วน
ที่ 1 จำานวน 479 ฉบับ ใช้ในการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงสำารวจ และส่วนที่ 2 จำานวน 488 
ฉบับ ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลำาดบัที ่2 ซึง่เปน็ไปตามขอ้เสนอแนะการวเิคราะห์
องค์ประกอบซึ่งกำาหนดไว้ว่า สัดส่วนของขนาด
กลุม่ตัวอยา่งต่อตัวแปรควรเปน็ 5-20: 1 (Hair, et 
al, 2006 อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2550) ซึ่ง
การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้กำาหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อ ตัวแปรประมาณ 7: 1 โดยมีจำานวน
ตัวแปรทั้งหมด 63 ตัวแปร 

5 .  บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ล ง ใ น โ ป ร แก ร ม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วเิคราะหอ์งค์ประกอบและตวับง่ช้ีโดย
สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลัก
และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากเพื่อให้ได้
องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ 

2. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยง
ตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้
โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่ 2 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที ่21 ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น

การวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำารวจจาก
ข้อมูล 479 ฉบับ เพื่อสกัดองค์ประกอบและคัด
เลือกตัวบ่งชี้ที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจาก
น้ำาหนักองค์ประกอบที่มากกว่า.30 ขึ้นไป ก่อน

ที่จะทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ได้
ทำาการทดสอบความเหมาะสมของชุดข้อมูลที่นำา
มาศึกษาโดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin  
Measure of Sampling พบค่า KMO เท่ากับ 
.965 ซ่ึงมีค่ามากกว่า.500 แสดงว่าข้อมูลชุด
นี้มีความเหมาะสมที่จะนำามาวิเคราะห์องค์
ประกอบ และผลการทดสอบ Bartlett’s Test of  
Sphericity พบวา่ ตวับง่ชีต้า่งๆ มคีวามสมัพนัธก์นั
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ.000 แสดงว่าตวั
บง่ชีเ้หลา่นีส้ามารถนำาไปใชวิ้เคราะหอ์งคป์ระกอบ
ได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 24) และผล
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ ทั้งหมดจำานวน 
63 ตวั สามารถจดักลุม่เขา้องคป์ระกอบไดจ้ำานวน 
9 องค์ประกอบ ความแปรปรวนของแต่ละองค์
ประกอบอธบิายตวับง่ชีไ้ดร้อ้ยละ 3.372–12.853 
และ ความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้ง 9 องค์
ประกอบสามารถอธิบายตัวบ่งช้ีท้ังหมดได้ร้อยละ 
67.708 

ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรง
เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการ
เรยีนรูแ้ละนวตักรรมในศตวรรษที ่21 ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ ์ดว้ย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 
(Second-Order Confirmatory Factor Analysis) 
จากข้อมูล 488 ฉบับหลังพบว่า องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ต้นมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่า
สถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ 
ค่า X2=3569.0987, df=1881, CFI=.935, 
TLI=.932, RMSEA=.043, SRMR=.057 นัน่คอื  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLI 
ที่มีค่าเข้าใกล้หรือเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี RMSEA 

และ SRMR มีค่าเข้าใกล้ 0 และค่า X2/df มีค่า
น้อยกว่า 2 (สุนทรพจน์ ดำารงพานิช, 2555: 33) 
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 1-2 และแผนภาพที่ 
1 ตามลำาดับ

ต�ร�ง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการเรียน
รู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อันดับที่ 1

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ b SE Z R2

ด้�นก�รฟัง พูด (LS)

1.พูดให้ผู้อื่นเข้าใจในสถานการณ์หลากหลาย (LS1) 0.711 0.024 29.815 0.505

2. เคารพ ให้เกียรติผู้พูด เช่น การสบสายตา การเปิดใจรับฟัง 
การให้ความสนใจผู้พูด เป็นต้น (LS2)

0.652 0.027 23.861 0.425

3. มีความมั่นใจในการพูดต่อสาธารณะ (LS3) 0.646 0.026 24.501 0.417

4. ฟัง สรุปใจความสำาคัญและเสนอแนะด้วยการพูดที่เหมาะสม 
(LS4) 

0.747 0.019 38.317 0.558

5. ใช้น้ำาเสียงการแสดงสีหน้า อากัปกิริยาที่ใช้ในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม (LS5) 

0.820 0.013 61.907 0.672

6. สามารถแปลความหมายของผู้พูดได้ (LS6) 0.747 0.022 33.344 0.558

7.ฟังอย่างเข้าใจในสถานการณ์ที่หลากหลาย (LS7) 0.731 0.023 31.179 0.534

8. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้พูดอย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม
กาลเทศะ (LS8) 

0.734 0.021 34.406 0.538

9. คำานึงถึงมุมมองของผู้อื่นก่อนแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ 
(LS9) 

0.823 0.013 65.121 0.677

10. มีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาหลัก และภาษาอื่นที่จำาเป็นต้อง
ใช้ในการสื่อสาร (LS10) 

0.812 0.013 60.663 0.659

11.สามารถวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้พูดได้ (LS11) 0.804 0.014 58.089 0.646

ด้�นก�รคิดสร้�งสรรค์ (CT)

1. มองความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมเป็นโอกาสในการ
คิดหรือสร้างผลงานใหม่ๆ (CT1) 

0.824 0.015 54.726 0.679

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการสร้างผลงานใหม่ๆ เช่น การไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น เป็นต้น (CT2) 

0.547 0.031 17.597 0.300

3. มีความยืดหยุ่นทางความคิด (CT3) 0.623 0.027 22.684 0.388

4. เปิดใจยอมรับมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ เสมอ (CT4) 0.675 0.025 27.059 0.456
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ b SE Z R2

5. ใช้วิธีการคิดที่หลากหลาย เช่น การระดมสมอง การคิดอุปนัย 
การคิดนิรนัย เป็นต้น (CT5) 

0.848 0.014 60.719 0.720

6. คำานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการสร้างผลงานใหม่ๆ (CT6) 0.852 0.012 70.052 0.726

7. คิดและสร้างผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตนเอง 
(CT7) 

0.655 0.027 24.439 0.429

8. ต่อยอดความคิดเดิมเพื่อนำาไปสู่การสร้างผลงานใหม่ๆ ที่ใช้ได้
จริง (CT8) 

0.909 0.007 125.735 0.826

9. คิดสิ่งแปลกใหม่และคิดแตกต่างจากผู้อื่นอยู่เสมอ (CT9) 0.910 0.007 136.950 0.828

10. กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นในประเด็นที่สนใจเสมอ 
(CT10) 

0.737 0.022 33.273 0.544

ด้านการแก้ปัญหา (PS)

1. ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (PS1) 0.877 0.011 80.491 0.768

2. วิเคราะห์และประเมินแนวทางแก้ปัญหา (PS2) 0.890 0.010 90.798 0.792

3. สามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้ (PS3) 0.866 0.013 67.305 0.751

4. วางแผน และดำาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (PS4) 0.882 0.012 75.667 0.779

5. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกแนวทาง
การแก้หาอย่างเหมาะสม (PS5) 

0.877 0.012 72.544 0.769

6. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย (PS6) 0.777 0.018 42.352 0.603

ด้�นก�รว�งแผน มุ่งมั่น ในก�รทำ�ง�น (PC) 

1. ใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
ของกลุ่ม (PC1) 

0.841 0.015 55.043 0.708

2. มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำางาน (PC2) 0.821 0.017 49.599 0.673

3. รับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย (PC3) 0.854 0.014 59.574 0.729

4. สามารถทำางานภายใต้ปัญหาอุปสรรคและความกดดันได้ 
(PC4) 

0.858 0.014 59.926 0.735

5. จัดลำาดับความสำาคัญของการทำางานได้ (PC5) 0.815 0.017 47.107 0.665

ด้�นก�รค้นคว้� วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และประเมินค่�ข้อมูลส�รสนเทศ (SA) 

1. เลือกข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอและสัมพันธ์กับประเด็นใน
การค้นคว้า (SA1) 

0.665 0.026 25.309 0.442

2.ระบุประเด็นการค้นคว้าสารสนเทศได้ (SA2) 0.703 0.023 30.088 0.494

3. หาข้อสรุปประเด็นที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน 
มีเหตุผล และมีข้อมูลสนับสนุน (SA3) 

0.741 0.023 32.785 0.549
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4. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลาย (SA4) 

0.746 0.022 33.568 0.556

5. แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยมีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
อย่างเหมาะสม สมเหตุสมผล (SA5) 

0.739 0.023 32.585 0.547

6. ประเมินข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างเที่ยงตรง 
ไม่ลำาเอียง (SA6) 

0.704 0.025 28.191 0.495

7. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ
เสมอ (SA7) 

0.727 0.023 32.267 0.529

8. ประเมินความน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้วยวิธี
การที่หลากหลาย (SA8) 

0.703 0.024 29.173 0.494

9. แยกแยะ จัดหมวดหมู่ และประเมินข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (SA9) 

0.726 0.023 31.635 0.527

ด้�นก�รมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ในก�รทำ�ง�น (IM) 

1. เอาใจใส่และเข้าใจมุมมองของผู้อื่น (IM1) 0.821 0.015 53.891 0.674

2. วิเคราะห์อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ (IM2) 0.766 0.019 40.712 0.586

3. เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการทำางาน (IM3) 0.688 0.025 27.370 0.474

4. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำางาน (IM4) 0.692 0.025 27.740 0.478

5. มีการสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน (IM5) 0.817 0.018 45.025 0.667

6. เคารพ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (IM6) 

0.808 0.019 43.458 0.652

ด้�นก�รใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อก�รสื่อส�ร (MT) 

1. ใช้ภาพ ข้อความ วิดีโอ เสียงให้เกิดประโยชน์ในสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม (MT1) 

0.622 0.030 20.871 0.387

2. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (MT2) 

0.757 0.022 35.114 0.416

3.เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม (MT3) 0.645 0.028 23.411 0.416

4. ติดต่อ สื่อสารกับผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนได้ (MT4) 

0.694 0.025 28.074 0.481

5. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้
อื่น (MT5) 

0.746 0.022 33.438 0.556

6. มีจรรยาบรรณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MT6) 0.771 0.021 37.368 0.594

7. คำานึงถึงผลกระทบการใช้สื่อเทคโนโลยี (MT7) 0.703 0.025 28.025 0.494

8. สื่อสารโดยคำานึงถึงความแตกต่างทาง สภาพสังคม 
วัฒนธรรม เป็นต้น (MT8) 

0.735 0.023 31.968 0.540
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ด้�นก�รอ่�น เขียน (RW) 

1.อ่านงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (RW1) 0.794 0.017 46.549 0.630

2. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการอ่าน (RW2) 0.830 0.015 56.017 0.689

3.เขียนงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (RW1) 0.796 0.022 36.076 0.633

4. เข้าใจคำาศัพท์พื้นฐาน ไวยากรณ์ ของภาษาหลักและภาษาอื่น
ที่จำาเป็น (RW4) 

0.780 0.023 34.489 0.609

ด้านการสะท้อนผลการทำางาน (RF) 

1.ร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม (RF1) 0.798 0.020 39.671 0.637

2. หาข้อสรุปความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่มได้ 
(RF2) 

0.789 0.021 38.151 0.623

3. วิเคราะห์ความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่มได้ 
(RF3) 

0.801 0.020 40.447 0.642

4. นำาจุดแข็งของเพื่อนร่วมงานมาใช้ในการพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมาย (RF4) 

0.692 0.027 25.856 0.479

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ b SE Z R2

1. ด้านการฟัง พูด (LS) 0.824 0.020 42.256 0.679

2. ด้านการคิดสร้างสรรค์ (CT) 0.711 0.025 28.292 0.506

3. ด้านการแก้ปัญหา (PS) 0.740 0.024 31.355 0.548

4. ด้านการวางแผน มุ่งมั่น ในการทำางาน (PC) 0.748 0.023 31.952 0.559

5. ด้านการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูล
สารสนเทศ (SA) 0.917 0.013 72.624 0.840

6. ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ทำางาน (IM) 

0.840 0.019 44.864 0.705

7. ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (MT) 0.923 0.012 74.910 0.852

8. ด้านการอ่าน เขียน (RW) 0.816 0.020 39.969 0.665

9. ด้านการสะท้อนผลการทำางาน (RF) 0.870 0.017 49.974 0.756
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χ2 = 3569.0987, df = 1881, CFI = .935, TLI = .932, RMSEA = .043, SRMR = .057 

X2=3569.0987, df=1881, CFI=.935, TLI=.932, RMSEA=.043, SRMR=.057
ภ�พประกอบ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในทศวรรษที่ 21
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สำารวจและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยนืยัน 
อันดับที่ 2 ทำาให้ได้จำานวน 9 องค์ประกอบ 63 
ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย (1) ด้านการฟัง พูด (2) 
ด้านการคิดสร้างสรรค์ (3) ด้านการแก้ปัญหา (4) 
ด้านการวางแผน มุ่งมั่น ในการทำางาน (5) ด้าน
การค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
ข้อมูลสารสนเทศ (6) ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี คุณธรรม จริยธรรม ในการทำางาน (7) ด้านการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (8) ด้านการอ่าน 
เขียน และ (9) ด้านการสะท้อนผลการทำางาน ซึ่ง
โครงสรา้งขององคป์ระกอบและตัวบง่ช้ีทีไ่ด้มคีวาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณา
เกณฑ์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตาม
แนวคิดของ Hox อ้างใน สุนทรพจน์ ดำารงพานิช  
(2555: 33) ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปัจจุบันนัก
วิชาการ นักการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
เริ่มได้มีการให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาผู้
เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งจะเห็นได้จาก (1) หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำาหนด
สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนไว้ 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี(2) สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้ดำาเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐาน
สากลมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญคือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกโดยต่อยอดคุณลักษณะของ 
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานทีจ่ำาเปน็ในการดำารงชีวติ
ในศตวรรษที ่21 จงึทำาใหค้ำาตอบจากกลุม่ตัวอย่าง
สะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบและตัว
บง่ชีท้กัษะของนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 นอกจากนี ้
การดำาเนินการวิจัยได้ดำาเนินการตามหลักการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีดังที่รัตนะ บัวสนธ์ 
(2554: 163-175) ได้กล่าวไว้ว่าการตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบ่งชี้ควรประกอบด้วยหลักใหญ่ 2 
ประการ คือการตรวจสอบคุณภาพภายใต้กรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีและการตรวจสอบด้วยวิธีการ
ทางสถติ ิโดยเมือ่พจิารณาค่าน้ำาหนักองคป์ระกอบ
โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก 
ได้ดังนี้ 

อันดับที่ 1 องค์ประกอบด้านการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร จำานวนท้ังหมด 8 ตัว
บ่งชี้ มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.622 
ถงึ 0.771 ซ่ึงตวับง่ชีท้ีม่นี้ำาหนกัองค์ประกอบสงูสดุ 
3 ลำาดบัแรก ไดแ้ก ่(1) มจีรรยาบรรณในการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ (2) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ (3) ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อ
การตดิตอ่สือ่สารกับผู้อืน่ ทัง้น้ีเนือ่งมาจากปจัจบุนั
เทคโนโลยีถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ
ด้านการส่ือสารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำานวย
ความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
มนษุยใ์หส้ามารถตดิตอ่สือ่สารกนัไดท้กุที ่ทกุเวลา 
และหลากหลายช่องทาง สอดคล้องกับตันติกร  
ขุนาพรม (2558 146-148) และอัครเดช  
นีละโยธิน (2559: 63) ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ทกัษะในศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะสารสนเทศ สือ่ 
และเทคโนโลยีประกอบด้วย (1) การใช้เครื่องมือ
สร้างสื่อที่เหมาะสมกับการนำาเสนอ (2) สามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการสื่อสารและการสร้าง
เครือข่าย และ (3) การใช้เทคโนโลยีในการวิจัย
การจัดการ ประเมินผล (4) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมี
จริยธรรมหรือถูกกฎหมาย 
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อันดับที่ 2 องค์ประกอบด้านการค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบอยู่ระหว่าง 0.665 ถึง 0.746 ซึ่งตัวแปร
ที่มีน้ำาหนักองค์ประกอบสูงสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 
(1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแหล่ง
ขอ้มลูทีห่ลากหลาย (2) หาข้อสรปุประเด็นทีศ่กึษา
ได้อย่างชัดเจน มีเหตุผล และมีข้อมูลสนับสนุน 
และ (3) แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยมีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนอย่างเหมาะสม สมเหตุสม
ผล ทั้งนี้เน่ืองมาจากในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วง
เวลาแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก 
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแต่
ด้วยความที่ข้อมูลสารสนเทศมีจำานวนมากและ
มาจากหลากหลายแหล่ง ดังน้ันผู้เรียนต้องมี
ทักษะการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ และสามารถเลือกใช้
ขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งสรา้งสรรคส์อดคลอ้งกบั
วิภาวี ศิริลักษณ์ (2557 115-117) และอัครเดช  
นีละโยธิน (2559: 63) ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย (1) กำาหนดขอบเขตของข้อมูล (2) 
การเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้า
ถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การประเมิน
ข้อมูลและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ (4) การ
ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มีจริยธรรม
หรือถูกกฎหมาย 

อนัดบัที ่3 องค์ประกอบด้านการสะทอ้น
ผลการทำางาน จำานวนทั้งหมด 4 ตัวแปร มีค่าน้ำา
หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหวา่ง 0.692 ถงึ 0.801 ซึง่
ตวัแปรทีม่นี้ำาหนกัองค์ประกอบสูงสดุ 3 ลำาดับแรก 
ได้แก่ (1) วิเคราะห์ความคิดเห็นที่แตกต่างของ
สมาชกิภายในกลุ่มได้ (2) ร่วมกันอภิปรายผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มและ (3) หาข้อสรุปความคิด

เหน็ทีแ่ตกตา่งของสมาชกิภายในกลุม่ไดท้ัง้นีเ้นือ่ง
มาจากการสะทอ้นผลการทำางานเปน็การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนของการทำางานภายในกลุ่ม ทำาให้
สมาชิกในกลุ่มทราบข้อบกพร่องของการทำางาน
นำาไปสูก่ารหาแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาการ
ทำางานร่วมกัน สอดคล้องกับ บริคลีย์, เฮอร์แมน,  
ไรเซน และคณะ (Binkley et al. 2010: 16-19), 
และ วิลลิส (Willis, 2013:) ได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้
ทักษะการทำางานเป็นทีมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย (1) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนของการทำางานภายในกลุ่ม (2) 
สามารถสะทอ้นผลการวเิคราะหผ์ลการทำางานแก่
เพือ่นรว่มงานได ้และ (3) ใชเ้หตผุลอธบิายใหผู้อ่ื้น
เข้าใจมุมมองในการทำางานของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

1.1 ผูบ้รหิาร และครคูวรมกีารศกึษาและ
ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการวางแผน ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

1.2 ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำาตัวบ่งชี้ 
เป็นสารสนเทศพื้นฐานในการกำาหนดนโยบาย 
วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายในการพฒันานกัเรยีน
รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดสรร
ทรัพยากร การกำากับติดตาม ตรวจสอบประเมิน
ผล โดยคำานึงถึงความสำาคัญขององค์ประกอบ  
ตัวบ่งชี้ และบริบทของสถานศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในระดับ
อื่นๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำาองค์

ประกอบและตัวบ่งชี้ไปเป็นแนวทางการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลต่อไป

เอกสารอ้างอิง
ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. (2555). การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. จุลสารนวัตกรรม, 7(27): 3-27.

ตันติกร ขุนาพรม. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ ปริญญาตรี คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยของรฐั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื. วทิยานพินธ ์กศ.ม., มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม, มหาสารคาม.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง วิธีการทำา Factor Analysis. โครงการ
พัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการฯ ส่วนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม
ไทย รว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.). ณ.โรงแรมวรบุร ีอโยธยา คอนเวนชัน่ 
รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา. วันที่ 25 มกราคม 2550.

รัตนะ บัวสนธ์. (2554). ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

วรรณี แกมเกตุ. (2540). การพัฒนาตัวบ่งชี้การใช้ครู: การประยุกต์ใช้ในเมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ
และโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม. วิทยานิพนธ์ ค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

วจิารณ ์พานิช. (2555). วถิสีรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือศิษยใ์นศตวรรษที ่21. กรุงเทพฯ: มลูนธิสิดศร-ีสฤษดิว์งศ.์

วิภาวี ศิริลักษณ์. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., 
นเรศวร, พิษณุโลก.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวทางการดำาเนินงาน โรงเรียนมาตรฐาน
สากล W0RLD-CLASS swxzSTANDARD SCHOOL. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (29 ธันวาคม 2559). แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ.
2560, จากhttp://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (ธันวาคม 2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ.2560, จาก http://www.ubu.
ac.th/web/files_up/03f2017041009345070.pdf.

สุนทรพจน์ ดำารงค์พานิช. (2555). โปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. มหาสารคาม: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุวิมล ติรกานันท์. (2553). การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 64 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

อคัรเดช นลีะโยธนิ. (2559). ตัวบง่ช้ีทกัษะของนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 สาหรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน:การ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด., มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, นครปฐม.

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., and Rumble, M. (2010). Draft white. 
paper 1: Defining 21st century skills. Assessment and Teaching of 21st Century 
Skills (ATCS). Retrieved August 18, 2014, from http://atc21s.org/wpcontent/
uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf.

Levy, F. and Murnane, R.J. (2004). The new division of labor: How computers are creating 
the next job market. New Jersey: Princeton University Press.

Willis, V. (2013). 21st century skills in career and technical education resource manual.  
Retrieved August 12, 2014, from https://www.k12.wa.us/CareerTechEd/pubdoc
s/21stCenturySkillsinCTEResourceManual.pdf.


