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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการศึกษาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะ
การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 250 คน ด้วยวิธสี มุ่ แบบหลายขัน้ ตอน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติชั้นสูง แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 ได้ค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบระหว่าง 1.00-2.60 ระยะที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความแปรปรวนของ
ทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้รอ้ ยละ 57 ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย ตัวบุคคล
การประกอบอาชีพ จิตใจ ความรู้ และทักษะ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์คา่ น�ำ้
หนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 1.00 - 2.60 2) โมเดลสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและ
ค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลของโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 374.68; p=0.65385
ที่องศาอิสระเท่ากับ 253 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่า (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.024 ค่าสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์ตวั แปรตาม คือ
ทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีคา่ เท่ากับ 0.57 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้รอ้ ยละ 57
ค�ำส�ำคัญ: ทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21, การประถมศึกษา

Abstract

This research aims to analyze the components of 21st century learning management
skills of elementary students in Rajabhat Universities. And analyze the relationship
of 21st century learning management skills among elementary students in Rajabhat
Universities. In this research, there are 2 phases: Phase 1: Analyze elements of 21st
century learning management skills of elementary students in Rajabhat Universities.
The 250 students in Bangkok metropolitan year 2558 by multi-stage random sampling.
Data analysis with high-level statistical program. The reliability of the questionnaire was
.91. 1.00-2.60 Phase 2 Analyzes the relationship of 21st century learning management
skills among elementary students in Rajabhat Universities There was a variance in the
21st-century learning management skills of primary students in Rajabhat Universities.
The results of this research were as follows: 1) Elements of 21st-century learning
management skills of elementary students in Rajabhat Universities consisted of
individuals, occupations, minds, knowledge and skills. The models were consistent
with empirical data. The component weight values ranged from 1.00 to 2.60.
2) The correlation coefficient models and the coefficients of influence of the model
correlation coefficient showed that the models were consistent with the empirical data.
Which is determined by chi - square is equal to 274.68; p = 0.65385, the degrees of
182

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

freedom equal to 253 and the index measuring the level of harmony (GFI) was 0.94
index level harmonized modifiable and (AGFI) 0.95 index. consistent level comparison
(CFI) is 1.00 index value, root mean square error of approximation (RMSEA) is equal
to 0.024 coefficient prediction variable is the skill check. Learning in the 21st century,
students of Primary Education in the University of 0.57 indicating that the variables
in the model description. Variability of skills learning in the 21st century, students of
primary education in the university is 57 percent.
Keywords: Instructional Skills in 21st Century, Elementary Education

บทน�ำ

ปัจจุบนั เป็นยุคทีโ่ ลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนือ่ งมาจากการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมภิ าคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับ
เปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถกี ารด�ำรงชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง
ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทกั ษะส�ำหรับการออกไปด�ำรงชีวติ ในโลกในศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ปลีย่ นไปจากศตวรรษ
ที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning
Skill) ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจ�ำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนทีจ่ ะ
ท�ำให้เกิดการเรียนรูด้ งั กล่าว
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) เป็น
ทักษะเพือ่ การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
ภาษาแม่ และภาษาส�ำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าทีพ่ ลเมือง
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะน�ำมาสู่
การก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส�ำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิง
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส�ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจ
ในเนือ้ หาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก
ซึง่ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับโลก (Global Awareness) ความรู้
เกีย่ วกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ ระกอบการ (Financial, Economics,
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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Business and Entrepreneurial Literacy) ความรูด้ า้ นการเป็นพลเมืองทีด่ ี (Civic Literacy)
ความรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy) ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม (Environmental Literacy)
ซึง่ ทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมจะเป็นตัวก�ำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสูโ่ ลก
การท�ำงานทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ในปัจจุบนั ได้แก่ ความริเริม่ สร้างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญ
ั หา การสือ่ สารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ
สือ่ และเทคโนโลยี เนือ่ งด้วยในปัจจุบนั มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสือ่ และเทคโนโลยี
มากมาย ผูเ้ รียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรูเ้ กีย่ วกับสือ่ ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวติ และอาชีพในการด�ำรงชีวติ และ
ท�ำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส�ำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส�ำคัญคือ
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคม
และสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผูส้ ร้างหรือผูผ้ ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบ
เชือ่ ถือได้ (Accountability) ภาวะผูน้ ำ� และความรับผิดชอบ (Responsibility)
ซึ่งทักษะดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้อง
ผสมผสานการเรียนรู้ที่มีความหมายมุ่งสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์
มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่า รักความเป็นไทย และด�ำเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง อันเป็นหนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตตวิสุทธิ์
วิ มุ ต ติ ป ั ญ ญา (2558:75) พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์
โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียงมีความเชือ่ มโยงกันในแง่ของกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอนซึ่ ง ผู ้ ส อนจะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลและหลั ก การใน
การบูรณาการ อย่างรอบคอบและพิจารณาผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียนโดยคํานึงถึงการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ภายใต้การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยปัญญา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ให้มคี วามพร้อมในการเตรียมตัวเพือ่ ฝึกฝนแนวทางในการจัดการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของการศึกษาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจยั เพือ่ ศึกษาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกับ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มกี ารส�ำรวจศึกษามานัน้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้สงู สุด เพือ่ ให้การวิจยั
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการการวิจยั โดยมีรายละเอียดวิธดี ำ� เนิน
การวิจยั ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 400 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ปีการศึกษา 2558 ผูว้ จิ ยั จึงใช้สตู รของ Lindeman, Merenda and Gold (1980
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542: 54) ทีร่ ะบุวา่ โดยปกติแล้วในการวิเคราะห์สถิตปิ ระเภท
พหุตัวแปรควรก�ำหนดตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปร สังเกตได้ในโมเดลและ
ใช้เกณฑ์การก�ำหนดขนาดตัวอย่างของHair, Anderson, Tatham and Black (1998) ทีเ่ สนอ
ว่า เกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ในการก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น
(SEM) มักใช้ผตู้ อบ 5-10 คนต่อพารา-มิเตอร์ทตี่ อ้ งการประมาณค่า 1 ตัว จากแนวคิดทัง้ หมด
ทีก่ ล่าวมา สรุปได้วา่ โมเดลในการวิจยั ครัง้ นีม้ จี ำ� นวนพารามิเตอร์ทตี่ อ้ งการประมาณจ�ำนวน
10 พารามิเตอร์จงึ ต้องการจ�ำนวนตัวอย่างนักศึกษา สังกัดคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่นอ้ ยกว่า 250-500 ตัวอย่าง ได้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 250 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 1.00 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .86 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์คา่ เฉลีย่
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)
ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Square Multiple
Correlation) ค่ า ความน่ า จะเป็ น หรื อ ระดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (P-value) ค่ า ดั ช นี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับค่า (Adjusted
Goodness of Fit Index) ค่าประมาณความคลาดเคลือ่ นของรากก�ำลังสองเฉลีย่ (Root Mean
Square Residual) ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)
ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ค่าอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ค่าอิทธิพลรวม (Total Effect) วิเคราะห์การตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยใช้เทคนิคดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index or IOC)

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านตัวบุคคลและตัวแปรสังเกตได้
ปัจจัยแฝงด้านตัวบุคคล
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านความพร้อม

สัญลักษณ์

สปส.

SE

t

R2

PE1
PE2

1.29*
1.00*

0.142
0.144

15.04*
12.51*

0.49
0.61

x2 = 0.00   df =  0  p  = 1.00000  GFI = 1.00   AGFI = 1.00    CFI=1.00   RMSEA  = 0.000

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านตัวบุคคลและตัวแปรสังเกตได้
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จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝง
ด้านตัวบุคคล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จาก
ค่าไคสแควร์ มีคา่ เท่ากับ 0.00 ; p=1.00000 ทีอ่ งศาอิสระเท่ากับ 0 และดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
1.00 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสอง
เฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.000 แสดงว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยแฝง
ด้านตัวบุคคลทัง้ 2 ด้าน มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบระหว่าง 1.00 ถึง 1.29
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านการประกอบอาชีพและตัวแปรสังเกตได้
ปัจจัยแฝง
ด้านการประกอบอาชีพ
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการเลือกอาชีพ

สัญลักษณ์

สปส.

SE

t

R2

O1
O2

2.30*
2.60*

0.531
0.168

18.47*
20.31*

0.62
0.55

x2 = 0.00   df =  0  p  = 1.00000  GFI = 1.00   AGFI = 1.00    CFI=1.00   RMSEA  = 0.000

ภาพที่ 2 โมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านการประกอบอาชีพและตัวแปรสังเกตได้
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝง
ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ พิจารณา
ได้จากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.00 ; p = 1.00000 ที่องศาอิสระเท่ากับ 0 และดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI)
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เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีราก
ก�ำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000
แสดงว่า โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
พบว่า ปัจจัยแฝงด้านการประกอบอาชีพทั้ง 2 ด้าน มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง
2.30 ถึง 2.60
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านจิตใจและตัวแปรสังเกตได้
ปัจจัยแฝงด้านจิตใจ
1. ด้านวิชาและจิตใจ
2. ด้านการเคารพให้เกียรติ
3. ด้านจริยธรรม

สัญลักษณ์

สปส.

SE

t

R2

M1
M2
M3

2.30*
1.34*
1.63*

0.341
0.264
0.531

15.49*
16.73*
17.56*

0.75
0.83
0.56

x2 = 0.00   df =  0  p  = 1.00000  GFI = 1.00   AGFI = 1.00    CFI=1.00   RMSEA  = 0.000

ภาพที่ 3 โมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านจิตใจและตัวแปรสังเกตได้
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝง
ด้านจิตใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จาก
ค่าไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ 0.00 ; p = 1.00000 ทีอ่ งศาอิสระเท่ากับ 0 และดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
1.00 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสอง
เฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.000 แสดงว่า โมเดล
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มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยแฝง
ด้านจิตใจทัง้ 3 ด้าน มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบระหว่าง 1.34 ถึง 2.30
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านความรู้และตัวแปรสังเกตได้
ปัจจัยแฝงด้านความรู้
1. ด้านสร้างสรรค์
2. ด้านการสังเคราะห์

สัญลักษณ์

สปส.

SE

t

R2

K1
K2

2.04*
1.00*

0.345
0.153

16.23*
20.22*

0.49
0.62

x2 = 0.00   df =  0  p  = 1.00000  GFI = 1.00   AGFI = 1.00    CFI=1.00   RMSEA  = 0.000

ภาพที่ 4 โมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านความรู้และตัวแปรสังเกตได้
จากตารางที่ 4 และภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝง
ด้านความรู้ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จาก
ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.00 ; p = 1.00000 ที่องศาอิสระเท่ากับ 0 และดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีราก
ก�ำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000
แสดงว่า โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
พบว่า ปัจจัยแฝงด้านความรู้ทั้ง 2 ด้าน มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง 1.00 ถึง 2.04

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านทักษะและตัวแปรสังเกตได้
ปัจจัยแฝงด้านทักษะ

สัญลักษณ์

สปส.

SE

t

R2

1. ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ด้านสารสนเทศ

P1
P2
P3

2.38*
2.42*
1.27*

0.431
0.237
0.141

16.45*
20.34*
25.63*

0.38
0.64
0.72

x2 = 0.00   df =  0  p  = 1.00000  GFI = 1.00   AGFI = 1.00    CFI=1.00   RMSEA  = 0.000

ภาพที  ่ 5 โมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝงด้านทักษะและตัวแปรสังเกตได้
จากตารางที่ 5 และภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์คา่ โมเดลองค์ประกอบปัจจัยแฝง
ด้านทักษะ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จาก
ค่าไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ 0.00 ; p = 1.00000 ทีอ่ งศาอิสระเท่ากับ 0 และดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
1.00 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสอง
เฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.0000 แสดงว่า
โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบ พบว่า
ปัจจัยแฝงด้านทักษะทัง้ 3 ด้าน มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบระหว่าง 1.27 ถึง 2.38
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการศึกษาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏผลดังต่อไปนี้
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ตารางที  ่ 6 ผลการวิเคราะห์แยกค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปรตาม

R2

อิทธิพล

ตัวบุคคล
(PE)

0.73

การประกอบ
อาชีพ
(O)

0.61

ตัวแปรต้น
จิตใจ (M)

ความรู้ (K)

ทักษะ

DE
IE
TE

(P)

0.68**
0.68**

1.32**
1.32**

DE
IE
TE

1.52**
1.38**
2.90**

1.21**
1.38**
2.59**

0.83**
1.38**
2.21**

DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect, *p < 0.05, **p < 0.01
สมการโครงสร้างตัวแปร
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
R-SQUARE
0.57
Chi-square=274.68, df=253, P-value =0.65385, GFI=0.94, AGFI=0.95,
CFI=1.00 RMSEA=0.024
R-SQUARE ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร เท่ากับ 0.57

ภาพที่ 6 โมเดลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
โมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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จากตารางที่ 6 และภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ
274.68; p=0.65385 ที่องศาอิสระเท่ากับ 253 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ 0.94 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.024 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ตวั แปรตาม คือ ทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขา
การประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าเท่ากับ 0.57 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิบาย ความแปรปรวนของทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร้อยละ 57

อภิปรายผล

ผลการวิจยั ทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถม
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จุดเน้นของการพัฒนาคือตัวบุคคลซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ศักยภาพทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการมีคุณธรรมจริยธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ
โดยการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครูจะต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลง
ในยุคดิจทิ อล โดยเฉพาะการใช้สอื่ เทคโนโลยีดา้ นไอซีที (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความสนใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2551)
กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 ไอซีทไี ด้เข้ามาบทบาททางการศึกษาและเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ
ประจ�ำวันของคนทัว่ โลก ไอซีทใี นปัจจุบนั จึงไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านัน้ “ครู
สามารถบูรณาการความก้าวหน้าทางไอซีทีกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร” การเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบได้แก่ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรู้
บนเว็บ (Web-based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความร่วมมือ
ดิจิตอล (Digital Collaboration) เป็นต้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet)
การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดีทัศน์ (Audio/
Video Tape) โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive TV) และซีดีรอม (CD- ROM)
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญมากขึ้นเป็นล�ำดับแต่
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อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดนิง่ ของเทคโนโลยี ท�ำให้ผสู้ อนจ�ำเป็น
ต้ อ งศึ ก ษาหาความรู้และเตรีย มพร้อมตนเองเพื่อให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเหล่านีใ้ นการเรียนการสอนวิธกี ารเตรียมตัวในการใช้เทคโนโลยีในการสอนคือ
เทคนิครู้เขารู้เรา โดยสิ่งที่ครูต้องรู้มี 2 ประการคือ (1) การรู้และเข้าใจศักยภาพของ
ทรัพยากรที่โรงเรียนมี เช่น ครูต้องรู้ว่าในโรงเรียนมีอะไรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ใน
การเรี ย นการสอนโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ โดยปกติ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ โ รงเรี ย นมี คื อ
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
แบบตัง้ โต๊ะ หรือแบบโน๊ตบุค๊ รวมไปถึงระบบขยายเสียง (2) ครูตอ้ งมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์
ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน สื่อภาพและเสียง วิดิทัศน์ ข่าวและประเด็นที่เป็นที่
สนใจ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ครูสามารถน�ำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีจ�ำนวนมาก และครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดหรือ
ความสนใจ คือ การใช้วิดิทัศน์ การใช้ภาพและเสียง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรม การใช้วิดิทัศน์มีทั้ง ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น วีดีโอคลิป
โปรแกรมกราฟฟิกซึ่งแหล่งที่สามารถหาวิดิทัศน์เหล่านี้ คือ อินเตอร์เนต ซีดี ดีวีดี ที่มา
พร้อมกับหนังสือเรียน (Textbook) ภาพยนตร์ สารคดี เวบไซต์ต่าง ๆ ทั้งนี้ วิดิทัศน์จะท�ำ
หน้าที่เป็น เพียงสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ของครูเท่านั้น โดยไม่สามารถน�ำมาทดแทน
การสอนได้ ครูต้องสร้างบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของบทเรียนโดยใช้วิดิ
ทัศน์เป็นสื่อ การเรียนรู้จึงจะมีความหมายส�ำหรับผู้เรียน เพลงและเสียง เพลงเป็นสื่อที่
เข้าถึงผู้เรียนได้ดี ทั้งนี้มีการใช้เพลงเพื่อการเรียนการสอนมานานแล้ว ในวิชาเคมีเนื้อหา
ที่ใช้เพลงในกิจกรรมการเรียน ยกตัวอย่างเช่น ตารางธาตุ ทั้งนี้เพลงมีทั้งแบบส�ำเร็จที่ครู
สามารถน�ำมาใช้ได้ หรือการใช้ท�ำนองแล้วใส่เนื้อร้องเอง รวมไปถึงให้ผู้เรียนมีส่วน
ประพันธ์ทำ� นองหรือค�ำร้องทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาทีเ่ รียน ก็เป็นเทคนิคทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี นอกจากนีเ้ สียงยังมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น
ให้นักเรียนเรียงล�ำดับเสียงจากการท�ำปฏิกิริยาของธาตุอัลคาไลน์ (หมู่ 1A) กับน�้ำจาก
โซเดียม (Na) ไปจนถึงแฟรนเซียม (Fr) เพื่อเรียงล�ำดับความรุนแรงของการเกิดปฏิกิริยา
จากนั้นจึงน�ำไปสู่การอภิปรายโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ครูสามารถใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากมาย โดยอาจจะเริ่มต้นจาก
การใช้โปรแกรมประจ�ำเครื่อง เช่น Microsoft Word Excel และ PowerPoint ไปจนถึง
โปรแกรมเฉพาะ เช่น Crocodile Chemdraw หรือโปรแกรมกราฟฟิก เช่น Autodesk
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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MAYA ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ทักษะของครูเองว่าคุน้ เคยกับโปรแกรมใด นอกจากนีค้ รูยงั สามารถ
สร้างภาพยนตร์สนั้ ได้เอง โดยใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์เช่น Movie Maker หรือ Ulead
โดยในปัจจุบันกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์ก็สามารถถ่ายท�ำคลิปสั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการ เรียน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมชนิด Freeware ที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานที่
ครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนได้ ตัวอย่างการใช้โปรแกรมประยุกต์
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน
ก้าวหน้าไปมาก และสามารถดาวน์โหลดหรืออัพโหลด เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหา (Content)
ได้อย่างรวดเร็วทั้ง ภาพ เสียง ข้อความ วีดีโอ ทั้งแบบ Synchronize และ Asynchronize
เทคโนโลยีสื่อสารที่เป็นที่นิยมคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network)
การใช้เครื่องมือค้นหา บนเว็บ (Search Engine) การโต้ตอบผ่านกระดานสนทนา
(Web Board) การเขียนบล๊อก (Blog) การโต้ตอบโดยใช้วีดิทัศน์ เช่น Youtube.com รวม
ไปถึงสื่อเนื้อหาอิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Content) ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอิน
เทอร์เนต เช่น เว็บไซต์ของรายการโทรทัศน์ สมาคมวิชาชีพครู องค์กรวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ในการพัฒนานักศึกษาครูเพือ่ การจัดการเรียนรูท้ กั ษะในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
บูรณาการผูเ้ รียนให้มคี วามสมบูรณ์ทงั้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา หล่อหลอม
ค่านิยมการเป็นคนไทยทีร่ กั สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. การจัดการเรียนรูจ้ ะต้องเชือ่ มโยงตัวบุคคลเข้ากับการจัดการความรูใ้ นโครงสร้าง
ทางปัญญาให้ออกมาในรูปของการประกอบอาชีพ วิถชี วี ติ ในสังคม และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญของการจัดการเรียนรูผ้ เู้ รียนในศตวรรษที่ 21 คือการพัฒนาตัวบุคคล
ซึ่งมีความแปรปรวนของตัวแปรสาเหตุหลายด้าน เช่น จิตตปัญญา อุดมคติ ความยึดมั่น
ความเพียร การฝ่าฟันอุปสรรค เป็นต้น ควรได้รบั การศึกษาและพัฒนาในแนวทางทีห่ ลาก
หลายอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยผูส้ อนสามารถต่อยอดการวิจยั ด้านการพัฒนาเน้นเฉพาะทักษะ
ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนอย่างเกิดประโยชน์ด้วยการลงมือท�ำและเรียนรู้อย่างมีความหมาย
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