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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชีท้ักษะชีวิต 

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 กับขอมูลเชิงประจักษ การดําเนินการมี 2 ระยะ ประกอบดวย 

ระยะแรก การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน โดยการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

5 คน และระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวบงชี้ 

เชิงสมมติฐานที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางครูผูสอน  

จํานวน 447 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  

มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง .80–1.00 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .99 และ 

คาอํานาจจําแนกระหวาง .21-.96 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ

โปรแกรมลิสเรล 

  ผลการวิจัย พบวา 

   1. ทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบดวย 

5 องคประกอบหลัก 15 องคประกอบยอยและ 117 ตัวบงชี้ องคประกอบหลัก ดานความ

ยืดหยุนและการปรับตัว มี 19 ตัวบงชี้ ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา  

ม ี24 ตัวบงชี้ ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม มี 24 ตัวบงชี้  



ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ม ี26 ตัวบงชี้และดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด  

ม ี24 ตัวบงชี้ 

   2. โมเดลโครงสรางทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร (Chi-Square :2) เทากับ 17.83    

ไมมีนัยสําคัญ คา df เทากับ 28 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .99 คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.98 และคาความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 (Chi-Square = 17.83, df = 28,  

P-value = .93, RMSEA = .00)  

คําสําคัญ  ตัวบงชี้, ทักษะชีวิตและอาชีพ, ศตวรรษที่ 21 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to development the life and career skills 

indicators on the 21st century of junior high school students under the Secondary 

Educational Service Area Office 22 and to examine the construct validity of the 

developed model with empirical data. The study was conducted in 2 phases. The first 

phase was the indicator development by an analysis of relevant documents and 

researches, as well as an interview with 5 experts. The second phase was the 

goodness-of-fit examination between the developed hypothesis indicators and the 

empirical data. The samples consisted of 447 teachers, from where the data were 

collected. The tool was a 5-level rating scale questionnaire with IOC value between 

.80-1.00, overall reliability value at .99 and discrimination value between .21-.96  

The collected data were analyzed with the aid of SPSS and LISREL software. 

  The study found that: 

   1. Life and career skills indicators on the 21st century of junior high 

school students under the Secondary Educational Service Area Office 22 comprised 5 

main components, 15 sub-components and 117 indicators. Each main component and 

the number of the indicators were as follows: 1) 19 indicators on flexibility and 

adaptability; 2) 24 indicators on initiative and self-direction; 3) 24 indicators on social 



and cross-cultural skills; 4) 26 indicators on leadership and responsibility; 5) 24 

indicators on productivity and accountability. 

   2. The developed model showed a goodness-of-fit with empirical 

data with chi-square = 17.83 without statistical significance, GFI = .99, AGFI = 0.98 

and RMSEA = .00 (Chi-Square = 17.83, df = 28, P-value = .93, RMSEA = .00). 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ทั้งดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดําเนินชีวิต ความกาวหนาของ เทคโนโลยีทําใหตองมี 

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหมๆ  ที่จําเปน 

และการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู 

เพื่อมีชวีิต ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาดวยตนเองของ

นักเรียน โดยครูเปนผูชวยแนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคน

สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ 

(2555, หนา 4) กลาววา การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนโดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหง  

การเรียนรู ตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรยีมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ ใหมคีวามพรอมทั้งดาน

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาทีร่อบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม  

มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและ สามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับ

การเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการ

พัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันให

คนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ  
 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนนั้นจะตองใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาคนในประเทศใหประเทศเขมแข็งพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค

ศตวรรษที่ 21 อันเปนยุคที่ความรูและขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานักเรียน

ตองมีทั้งความรูในเนื้อหา และทักษะที่จะประยุกตใชเพื่อปรับเปลี่ยนความรูเหลานั้นให 



2 

เขากับเปาหมายที่ยังประโยชนและสรางสรรครวมถึงเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตาม

เนื้อหาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปคนที่มีความรูและทักษะในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวเขากับสถานการณใหมๆ  ไดเทานั้น

ที่จะประสบความสําเร็จ (Ken Kay, Chris Dede, 2010) ทั้งนีห้ลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรไววาเมื่อจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานผูเรียนจะตองมีความรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 

การแกปญหาการใชเทคโนโลยี และมทีักษะชีวิตรวมถึงยังกําหนดสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียนไววาหลักสูตรจะตองมุงพัฒนาใหผูเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 18) กลาววา  

เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแลวนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงจําเปนจะตองมีความ

รูพื้นฐานในสาระวิชาหลักและทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเปนทักษะที่จําเปนสําหรับการกาว

สูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการทํางานและการดํารงชีวิตที่ประสบความสําเร็จในอนาคต 

สอดคลองกับ วิจารณ พาณิช (2555, หนา 48) กลาววา ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนั้น

จะตองเรียนตั้งแตชั้นประถมหรืออนุบาลไปจนถึง ม. 6 และมหาวิทยาลัยโดยเรียนตาม

พัฒนาการของสมอง ครูตองทํางานหนักขึ้นในการคิดคนหาวิธีออกแบบการเรียนรู  วิธี

กระตุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของทีมงานและศิษย รวมถึงวิธีชวนกันถอด

บทเรียนหลังงานสําเร็จเพื่อชวยใหการเรียนรูลึกซึ้งและกวางขวางยิ่งขึน้ ศูนยประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2557, หนา 2) กลาววา 

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชพีในสภาพแวดลอมปจจุบันตองการทักษะขั้นสูง

มากกวาทักษะการคิด และเนื้อหาความรูทั่วไป เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมและ

สภาพแวดลอมของการทํางานที่ซับซอนในยุคขอมูลสารสนเทศที่มีการแขงขันสูงผูเรียนตอง

ใหความสนใจอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะในการทํางาน 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  

(2551, หนา 10) กลาววา ทักษะชวีิตและอาชีพเปนความสามารถของบุคคลที่จะจัดการ 

กับปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและเตรยีมพรอมสําหรับการปรับตัว 

ในอนาคต สอดคลองกับพรทิพย ศิริภัทราชัย (2556, หนา 52) กลาววา ทักษะชวีิตและ

การทํางาน (Life and Career Skills) ในการดํารงชีวิตและในการทํางานนั้นไมเพียงตองการ

คนที่มีความรู ความสามารถในเนื้อหาความรู หรือทักษะการคิดเทานั้น หากแตยังตองการ 
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ผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึ้นอีกดวยและวิภาว ีศิริลักษณ  

(2557, หนา 49) กลาววา ทักษะชวีิตและอาชีพ คือ ความสามารถของบุคคลในการ

ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคต ิหรือพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และทํางานได

อยางหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ โดยมีความสามารถในการกําหนดเปาหมาย 

จัดลําดับความสําคัญ วางแผน และดําเนินการเพื่อใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถจัดการกับคําชม คําวิจารณ ขอผิดพลาด และ

ขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม รวมถึงเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งจะชวยให

บุคคลสามารถดํารงชีวิตและทํางานรวมกับผูคนที่มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย 

ไดเปนอยางดี 

 นอกจากนี้มาตรา 22 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, หนา 8) กลาววา 

“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

และถือวาผูเรียนมคีวามสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ดังนั้นการจัดการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรู

และพัฒนาตนเองจึงถือวาเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหสามารถ

นําความรู และประสบการณตางๆ เหลานีไ้ปปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและแกไข

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น แววดาว ดวงจันทร (2551, หนา 10) กลาววา การพัฒนาทักษะชีวิต 

เปนคุณลักษณะสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสังคมปจจุบันเพราะ 

ทักษะชวีิตเปนผลการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาไปตามการเปลีย่นแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรม จากสภาพของสังคมปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เยาวชนไดรับ

การฝกทักษะชีวิตจากบาน วัด โรงเรียนและชุมชนนอยกวาเดิม สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559, หนา 11-25) กลาววา เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมสูงขึ้น จะเห็นไดจากปญหาที่เยาวชนไทยเผชิญอยู เชน ปญหา

ยาเสพติด ปญหาเรื่องเพศสัมพันธไมเหมาะสม ปญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบัน 

ปญหาการฆาตัวตายจากความเครียด ปญหาการตกงานซึ่งกําลังทวีความรุนแรง จึงมี

ความจําเปนที่เยาวชนไทยตองรับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข ตัดสินใจดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่นสงผลใหมีคุณภาพที่ดี พรอมที่จะสรางสังคมที่สงบสุข และรวมกัน

สรางสรรคสังคมใหเขมแข็งตอไป 
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 จากรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําปการศึกษา 2559 (สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, 2559, หนา 89) สรุปวา นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จะเผชิญกับปญหาดานความเครียด ปญหาการติดยาเสพติด ปญหา

การติดเกม ปญหาการทะเลาะวิวาทตางโรงเรียน และปญหาการใชเทคโนโลยีในทางที่ไม

ถูกตอง ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนขาดการพัฒนาทางดานทักษะชวีิตและ

อาชพีที่ถูกตองดังคํากลาวของ สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 2) ที่วา ปจจุบันเปนยุคที่โลกมี

ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงขอมูล 

ตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เกิดขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับออกไป

ดํารงชีวิตและในการทํางานนั้นไมเพียงตองการคนที่มีความรู ความสามารถในเนื้อหา

ความรู หรือทักษะการคิดเทานั้น หากแตยังตองการผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความ

ซับซอนมากขึน้อีกดวย ดังนั้นทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งประกอบดวย ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรูรับผิด ความเปนผูนําและความ

รับผิดชอบ จึงมคีวามจําเปนในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  

 จากเหตุผลและความสําคัญ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา

ตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเครื่องมอืสําหรับตรวจสอบและพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพของตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 อยางมีความสุข 

คําถามของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามของการวิจัย ไวดังนี้ 

  1. ทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบดวย

องคประกอบและตัวบงชี้ใดบาง 

  2. ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม อยางไร 
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ความมุงหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ไวดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

  2. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชีท้ักษะชวีิต 

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กับขอมูลเชิงประจักษ 

สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา ตัวบงชีท้ักษะชวีิตและ

อาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ไดตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2. ผลการวิจัยจะเปนแนวทางในการวัดทักษะชีวิตและอาชพีใน 

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  3. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

สามารถนําตัวบงชี้ทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ไปใชเปนแนวทางใน 

การวางนโยบายหรือจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมทีักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตัวบงชี้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
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ที่เกี่ยวของได 5 องคประกอบหลัก ไดแก  

   1.1 องคประกอบดานความยืดหยุนและการปรับตัว    

   1.2 องคประกอบดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา  

   1.3 องคประกอบดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

   1.4 องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ  

   1.5 องคประกอบดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด  

  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบงชี้ดานทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 22  

    กลุมเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดย 

การเลือกแบบเจาะจง เพื่อทําหนาที่ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ

สังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 

   ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวบงชี้เชิงสมมติฐาน 

ที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 
    ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2559 รวมจํานวนทั้งสิ้น 525 คน  

(ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ขอมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2559 จํานวน 447 คน งานวิจัยมีจํานวน 20 

พารามิเตอร ดังนั้นจึงใชกลุมตัวอยางอยางนอย 400 คน ใชเกณฑอัตราสวนระหวาง

จํานวนกลุมตัวอยางกับจํานวนพารามิเตอรเทากับ 20 : 1 ตามตามแนวคิด Gold (1980 

อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  

  3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   องคประกอบและตัวบงชี้ของทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 ประกอบดวย 
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    3.1 องคประกอบดานความยืดหยุนและการปรับตัว มี 3 

องคประกอบยอย ดังนี้ 

     3.1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 
     3.1.2 การมคีวามยืดหยุนในการทํางาน 
     3.1.3 ความสามารถในการมีประสิทธิภาพในการทํางาน  

    3.2 องคประกอบดานความเปนผูมคีวามคิดรเิริ่มและเปนผูนํา ม ี3 

องคประกอบยอย ดังนี้ 

     3.2.1 ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา 
     3.2.2 ความสามารถในการสรางงานอิสระ 
     3.2.3 การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 
    3.3 องคประกอบดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

มี 3 องคประกอบยอย ดังนี้ 
     3.3.1 การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 
     3.3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ 

     3.3.3 การใหโอกาสและเคารพผูอื่น  

    3.4 องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มี 3 

องคประกอบยอย ดังนี้ 

     3.4.1 การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล   
     3.4.2 การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 
     3.4.3 การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 
    3.5 องคประกอบดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด มี 3 

องคประกอบยอย ดังนี้ 

     3.5.1 ความสามารถในการจัดการโครงการ 
     3.5.2 ความสามารถในการผลิตผลงาน 

     3.5.3 ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต เชน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 5-10); วิจารณ พานิช (2555, หนา 17);  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2556, หนา 10); พรทิพย ศิรภิัทราชัย 

(2556, หนา 52); ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19); ประวิทย รักษาแสง (2557, 

หนา 13); วิภาวี ศิรลิักษณ (2557, หนา 26); พงษศักดา นามประมา (2557, หนา 49);  

เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557, หนา 2); สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 19-22)ว อรุณรัสมิ์  

บํารุงจิตร (2558, หนา 67); สุนทร คลายอ่ํา (2558, หนา 24-26); Partnership Great 

Schools (2014) สามารถนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ความยืดหยุนและ

การปรับตัว 

ความเปนผูมี

ความคิดริเริ่มและ

เปนผูนํา 

ทักษะทางสังคมและ

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรม 

ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

การเพิ่มผลผลิตและ

การรูรับผิด 

ทักษะชีวิต 

และอาชีพ 

การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 

การมีความยืดหยุนในการทํางาน 

 

ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน 

ความสามารถในการจัดการดานเปาหมาย 

และเวลา 

ความสามารถในการสรางงานอสิระ 

 

การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 

การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

 

การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ 

 

การใหโอกาสและเคารพผูอื่น 

การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 

 

การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 

 

การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 

ความสามารถในการจัดการโครงการ 

 

ความสามารถในการผลิตผลงาน 

 

ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุ

เปาหมาย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะ ไวดังนี้ 

  1. ทักษะชวีิตและอาชีพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง พฤติกรรม

หรือความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมซึ่งทําใหมีความ

พรอมในการปรับตัวอยางมีสติ และรอบคอบ มีการวางแผนสําหรับการประกอบอาชีพ

อยางเหมาะสมกับตัวเองโดยปราศจากความขัดแยง มีการบริหารจัดการชีวิตไดอยางลงตัว

และมีความสุข ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 
   1.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการ

เปลี่ยนแปลงการทํางานใหเขากับบทบาทหนาที่ในแตละงานที่ไดรับมอบหมายและ 

นําผลลัพธที่ไดมาใชประโยชนใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางานบนพื้นฐานของ 

ความเหมาะสม มี 3 องคประกอบยอย ดังนี้ 

    1.1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงของการทํางานตามบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบในชวงเวลาที่กําหนด

และสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการทํางานใหดีขึ้นและทํางานไดอยางหลากหลาย 

มีประสิทธิภาพ 

    1.1.2 การมคีวามยืดหยุนในการทํางาน หมายถึง ความสามารถใน

การหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทํางานใหเขากับ

บทบาทหนาที่ ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ทํางานไดอยางหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

    1.1.3 ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง 

การทํางานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา

และประหยัด มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบสามารถทํางานไดอยางหลากหลาย 

สมาชกิทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

   1.2 ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา หมายถึง การวางแผน  

และกําหนดเปาหมายของความสําเร็จในการทํางาน โดยมีการบริหารจัดการเรื่องเวลา 

ตามภาระงานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสะทอนผลงานจากอดีตสูเสนทาง

ความกาวหนาในอนาคตและเปนผูนําอยางมืออาชีพ ม ี3 องคประกอบยอย ดังนี้ 
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    1.2.1 ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา หมายถึง 

การกําหนดเปาหมายและเกณฑการทํางานที่ชัดเจนบนพื้นฐานความสําเร็จโดยมีการสราง

ความสมดุลในการทํางานและมีการบริหารจัดการดานเวลาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน 

การทํางาน 

    1.2.2 ความสามารถในการสรางงานอิสระ หมายถึง การกํากับ

ติดตาม และการจําแนกวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญของการทํางาน มีการกําหนด

ภารกิจของงานอยางมอีิสระและมปีระสิทธิภาพโดยไมมีใครมาคอยควบคุม  
    1.2.3 การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง หมายถึงการมีความ

มุงมัน่สูความเปนเลิศทางดานทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญในการทํางานเพื่อเปนผูนํา

แหงการเรียนรู และสามารถวิเคราะห ปรับปรุงผลงานจากประสบการณในอดีตนํามา

พัฒนาผลงานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  

   1.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม หมายถึง 

ความสามารถในการทํางานและการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข เปดโอกาส

และปลุกจิตสํานึกในการเห็นคุณคาของความแตกตางทางดานวัฒนธรรมสามารถคิดคน

นวัตกรรมเพื่อสรางงานอยางมีคุณภาพมี 3 องคประกอบยอย ดังนี้ 
    1.3.1 การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การแสดงพฤติกรรม

อยางมอือาชีพ นานับถือ รูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟง-การพูดในโอกาสตางๆ  

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยมีสัมมาคารวะและมีความรอบรูตามศักยภาพของตน  

ควรคาแกการนับถือ สามารถเสริมสรางความเปนผูนําทางวิชาชีพอยางมืออาชีพ 

    1.3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ หมายถึง การยอมรับและเคารพ

ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถรวมงานกับคนที่มีพื้นฐานทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม

นั้นสามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ  วิธีการทํางานแบบใหมเพื่อนําไปสูการ 

สรางผลงานและพัฒนางานใหมีประสทิธิภาพ 

    1.3.3 การใหโอกาสและเคารพผูอื่น หมายถึง การทํางานที่มี

ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความแตกตางทางวัฒนธรรม ใหโอกาสและเคารพ 

การตัดสินใจของผูอื่นอยางมีเหตุผล ไมพูดใสรายผูอื่น ใชประโยชนจากความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมมาคิดคนและสรางนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ 
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   1.4 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการ 

วางแผนการทํางานตามเปาหมายที่วางไว โดยใชทักษะในการแกปญหาระหวางบุคคลและ

เปนตัวประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนําทางดานการบริหารจัดการของ

องคกรใหประสบความสําเร็จ และมีความซื่อสัตย มีคณุธรรมจริยธรรม และมคีวาม

รับผิดชอบในการทํางาน โดยเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มี 3 

องคประกอบยอย ดังนี้ 

    1.4.1 การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล หมายถึง 

ความสามารถในการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นดวยตวัเอง จากการสังเกต การเก็บขอมูลและ 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากความเครียดทั้งทางดาน

รางกายและจิตใจเพื่อพัฒนาตนเองและนําทีมงานผานอุปสรรคสูความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.4.2 การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน หมายถึง การที่บุคคล

ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว และคอยจัดระเบียบในการทํางานอยาง

ตอเนื่องและ ไมทํางานซ้ําซอน หรือขัดแยงกัน และวางตัวเปนกลางเพื่อคอยประสานงาน

และชี้แนะแนวทางเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นสอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว

อยางมปีระสิทธิภาพและสมานฉันท 

    1.4.3 การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน หมายถึง  

การยอมรับความสามารถของคณะทํางานและทีมงานที่แตกตางอยางมีเหตุผล การให

กําลังเพื่อรวมงาน และการเปนแบบอยางทางดานพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อสรางสรรค

ผลงานที่มีคุณภาพ 

   1.5 การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด หมายถึง ความสามารถใน 

การวางแผน การกําหนดเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญในเรื่องเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรนรวมทั้งการใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับความตองการ

และคุมคาที่สุดม ี3 องคประกอบยอย ดังนี้ 

    1.5.1 ความสามารถในการจัดการโครงการ หมายถึง การกําหนด

เปาหมายของการทํางานทีช่ัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จและมีการบริหารจัดการดานเวลา 

โดยมีการวางแผนการทํางานและจัดเรียงความสําคัญ สรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่

ยอมรับและนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 
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    1.5.2 ความสามารถในการผลิตผลงาน หมายถึง ความสามารถใน

การบริหารจัดการดานเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพสามารถทํางานได

หลากหลาย มสีวนรวมในกิจกรรม ทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบตอผลงานที่

เกิดขึ้นเพื่อสรางผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ 

    1.5.3 ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย หมายถึง 

การบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีเวลาที่ชัดเจน มีสวนรวมในการทํางาน และใหความรวมมือ

กับทีม รับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นอยางชื่นชม และทํางานอยางมืออาชีพ 

  2. ตัวบงชี้ หมายถึง สิ่งที่แสดงสภาพที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปน 

ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบที่นํามาวัดสิ่งที่กําลังศึกษาที่มีลักษณะเชิงคุณภาพหรือ

ปริมาณโดยการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคุณคาที่สามารถชี้ใหเห็น

ถึงสภาพการณที่ตองการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรอืมาตรฐานที่ตั้งไว  

  3. การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 หมายถึง

กระบวนการสรางและพัฒนาตัวบงชี้ โดยใชเทคนิควิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ในรูปแบบโมเดลโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล 

เชิงประจักษสําหรับการทดสอบเพื่อยืนยันตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

เขต 22 

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 หมายถึง หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 

ซึ่งประกอบดวย 6 อําเภอในจังหวัดนครพนม ไดแก อําเภอบานแพง อําเภอนาทม  

อําเภอศรีสงคราม อําเภอโพนสวรรค อําเภอทาอุเทน อําเภอธาตุพนม และ 4 อําเภอ 

ในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล อําเภอดงหลวง อําเภอหนองสูง 

  5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาปที ่1-3 ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

ปการศึกษา 2559 

  6. ครู หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

ปการศึกษา 2559 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและทดสอบความ

สอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 พัฒนาการและงานตามขั้นพัฒนาการของวัยรุนตอนตน (13-15 ป) 

   1.1 ความหมายของวัยรุน 

   1.2 พัฒนาการของวัยรุน 

   1.3 งานตามขั้นพัฒนาการของวัยรุน   
  ตอนที ่2 ทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

   2.1 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที ่21 

   2.2 แนวคิดและความสําคัญทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

   2.3 ความหมายของทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 
  ตอนที ่3 องคประกอบและตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพที่ใชในการวิจัย 

   3.1 องคประกอบหลักของทักษะชีวิตและอาชีพ 

   3.2 องคประกอบยอยความยืดหยุนและการปรับตัว 

   3.3 องคประกอบยอยความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

   3.4 องคประกอบยอยทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

   3.5 องคประกอบยอยภาวะผูนําและความรับผิดชอบ   

   3.6 องคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

   3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชวีิตและอาชีพ 

   3.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตอนที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ 

   4.1 ความหมายของตัวบงชี้ 

   4.2 ประเภทของตัวบงชี้ 
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   4.3 ประโยชนของตัวบงชี้ 

   4.4 ลักษณะของตัวบงชี้ที่ดี 

   4.5 การพัฒนาตัวบงชี้ 

   4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ตอนที่ 5 บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ตอนที่ 1 พัฒนาการและงานตามขั้นพัฒนาการของวัยรุนตอนตน  

(13-15 ป) 

 1.1 ความหมายของวัยรุน 

  วัยรุน (Adolescence) มาจากคํากริยา ในภาษาละตินวา Adolescere 

หมายถึง การกาวไปสูวุฒิภาวะ (To Grow Into Maturity) หรือการเจริญยางเขาสูวัยผูใหญ 

วัยรุนเปนชวงเวลาการเจริญเติบโตจากความไมมีวุฒิภาวะของเด็กไปสูความมีวุฒิภาวะของ

ผูใหญเปนชวงเวลาเปลี่ยนแปลงทางดดานรางกาย จิตใจ และสังคม (Steinberg,  

1993 p. 4)  

  สมภพ เรืองตระกูล (2551, หนา 8) กลาววา วัยรุน หมายถึง วัยที่เปน 

ชวงพัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงและใชเวลานานระหวางวัยเด็กกับผูใหญ ไปสู

กระบวนการพัฒนาความเปนผูใหญทั้งทางรางกาย การรู การเขาใจ อารมณ 

และสังคม ระยะเริ่มตนของวัยรุน คือ วัยเจริญพันธุ 

  สุวารี คําศิริรักษ (2552, หนา 16) สรุปวา วัยรุน หมายถึง วัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อเขาสูวุฒิภาวะ เปนชวง

เชื่อมตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ โดยทั่วไปกําหนดวาเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนเมื่อ เด็กหญิง

เริม่มีประจําเดือนและเด็กชายจะมีอสุจิ 

  ศรัญญา อิชิดะ (2553, หนา 20) กลาววา ภาวะการเจริญเติบโตเปนระยะ

หัวเลี้ยวหัวตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ มีพัฒนาการที่เดนทั้ง 4 ดาน คอื ดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญา เด็กผูหญิงจะเขาสูกระบวนการเปนวัยรุนกอนเด็กผูชาย 

1-2 ป ในขณะเดียวกันวัยรุนไมควรไดรับการปฏิบัติเยี่ยงเด็ก แตยังไมพรอมที่ไดรับ 

การปฏิบัติเยี่ยงผูใหญ 
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   สรุปไดวา วัยรุน หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและ

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาเพื่อเขาสูความเปนผูใหญ ผูหญิงเริ่มตั้งแตการมี

ประจําเดือนและผูชายจะมีอสุจิ 

 1.2 พัฒนาการของวัยรุน 

  นันทวัน ยันตะดิลก (2551, หนา 8-9) กลาววา วัยรุนแบงเปน 3 ชวง คือ 

วัยรุนตอนตน ชวงอายุระหวาง 10-13 ป วัยรุนตอนกลาง อายุระหวาง 14-16 ป และวัยรุน

ตอนปลาย อายุระหวาง 17-20 ป หรืออาจแยกวัยรุนเปน 2 ระยะ คือ วัยรุนตอนตน  

ชวงอายุ 10-15 ป และวัยรุนตอนปลาย ชวงอายุ 16-20 ป การเปลี่ยนแปลงของวัยรุน  

ที่สําคัญมี 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  

ซึ่งรวมทั้งพัฒนาการทางอารมณ สังคม สติปญญาและคุณธรรม เมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุน 

จะเห็นลักษณะของเด็กเปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กไดอยางชัดเจนทั้งรางกายและจิตใจ 

เด็กผูหญิงจะเขาสูวัยรุนไดเร็วกวาเด็กผูชายประมาณ 2 ป โดยทั่วไปเด็กหญิงจะตั้งตน 

เขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ 11-13 ป เด็กชายจะเขาสูวัยรุนโดยเฉลี่ยเมื่ออายุประมาณ  

13-16 ป 

   1. วัยรุนตอนตน อายุ 11-13 ป เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 

ทุกระบบอยางมาก มีการเพิ่มของน้ําหนักและสวนสูงอยางมาก มีการเจริญเติบโตสูงใหญ

อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะที่คอ แขน ขา มากกวาที่ลําตัว ทําใหเด็กรูสึกวาตัวเองมีรูปราง 

เกงกางนารําคาญ และการเจริญเติบโตขยายขนาดของรางกายในแตละสวน อาจเกิดขึ้น 

ไมพรอมกัน เชน รางกายซีกซายและขวาเจริญเติบโตมีขนาดไมเทากันในระยะแรกๆ แต

เจริญเทาทันกันในระยะทายๆ เด็กชายจะมีกลามเนื้อและพละกําลังเหนือกวาเด็กหญิง 

ในขณะที่เด็กหญิงจะมีไขมันสะสมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่เตานมและสะโพก ตอมไขมันใต

ผิวหนัง และตอมเหงื่อทําหนาที่มากขึ้น กอใหเกิดสิวและกลิ่นตัว มีการพัฒนาการของ 

อวัยวะที่เปนสัญลักษณทางเพศ เด็กชายจะมีลูกอัณฑะและองคชาตขยายใหญ มีความ 

สามารถในการสรางอสุจิ มีขนบริเวณหัวเหนาและรักแร เด็กหญิงจะเริ่มมีเตานมใหญขึ้น 

สะโพกขยาย อวัยวะเพศมีน้ําหลอเลี้ยงในชองคลอด มีขนบริเวณหัวเหนาและรักแร เริ่มมี

ประจําเดือน เด็กหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย 1-2 ป ผลของการเปลี่ยนแปลงทาง

รางกายอยางรวดเร็ว มีผลกระทบตออารมณของเด็กวัยนี้ไดมาก โดยจะสามารถเห็น

ลักษณะของอารมณที่แปรปรวน สับสน ออนไหวงายอารมณขึ้นๆ ลงๆ ไมมั่นคง และ

สามารถที่จะเห็นลักษณะอารมณไดทุกรูปแบบ ทั้งความวิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุน  
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ไมพอใจในรูปรางที่เปลี่ยนไป กลัววาจะมีความผิดปกติในรางกาย วิตกกังวลกับอารมณ

เพศที่สูงขึ้นและพฤติกรรมทางเพศ กลัวการเปนผูใหญกลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยาก

เปนเด็กบางครั้งอยากเปนผูใหญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนเปนบุคคลที่สําคัญ

สําหรับวัยรุน วัยนี้ชอบที่จะคลุกคลีสุงสิงกับเพื่อนเพศเดียวกัน วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับ

ของเพื่อนๆ ตองการทําตัวใหเหมือนเพื่อน เพื่อนเปนที่พักพิงใหวัยรุนคอยๆ ผอนคลาย

ความผูกพันที่มีตอพอแมลง เพื่อเตรียมตัวกาวไปสูความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง 

ลักษณะของเพื่อนที่วัยรุนคบ บอกถึงภาพพจนตอตัวเอง เพราะวัยรุนจะเลือกคบเพื่อน 

ที่คลายๆ ตัวเองการไดมีโอกาสไดรูจักกับเพื่อนทั้งชายและหญิงชวยใหวัยรุนไดเรียนรู 

การวางตัวในบทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตน ชวยใหเขารูสึกมั่นคงในความเปนชายหรือ

เปนหญิงของตัวเองความสัมพันธกับพอแม แมวาเด็กวัยนี้จะใหความสําคัญกับเพื่อนมาก 

บางครั้งดูเหมือนเขาเชื่อถือ และรับฟงเพื่อนมากกวาพอแม แตถาเขาเคยใกลชิด มีความ

เคารพรักใครในตัวพอแมมาตั้งแตวัยเด็กแลว ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางพอแมกับวัยรุน

จะมบีางแตไมรุนแรง เพราะเขาก็ยังมีความผูกพันกับพอแมอยูมาก 

   2. วัยรุนตอนกลาง อายุ 14-16 ป ในวัยนี้พัฒนาการทางรางกายจะไม

เปลี่ยนแปลงมากเทากับในชวงแรก วัยรุนจะยอมรับสภาพรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเปน

หนุมเปนสาวไดแลว ดานอารมณจิตใจจะคอนขางราบรื่นเมื่อเทียบกับวัยรุนตอนตน  

การเปลี่ยนแปลงสวนใหญในชวงนี้เปนเรื่องการพัฒนาสติปญญา การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม 

   3. วัยรุนตอนปลาย อายุ 17-20 ป วัยรุนชวงนี้การเจริญเติบโต  

การเปลี่ยนแปลงของรางกายมีความสมบูรณ เปนผูใหญเต็มที่แลว มีความพรอมทางดาน

การเจริญพันธสมบูรณทั้งเพศหญิงและเพศชาย มั่นใจและพอใจลักษณะรูปลักษณของ

ตนเอง ไมรูสึกมปีมดอย นอกจากบางคนที่มีความพิการหรือมีความผิดปกติ วัยรุนชวง

ปลายเปนชวงระยะเวลาที่รูสึกอิสระเปนตัวของตัวเอง จากความรูสึกที่จะตองพึ่งพาพอแม

หรืออยูใตการบังคับบัญชาของผูปกครอง ความขัดแยงในชวงวัยรุนชวงกลางจึงกลับ

เปลี่ยนแปลงเปนความเขาใจถึงความรักความหวังดี ความเอื้ออาทรที่พอแมมีตอตัววัยรุน

ยอมรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ จากพอแม กลับมาใหความสําคัญและเห็นคุณคา

ของพอแมที่มีตอตัววัยรุนเพิ่มมากขึ้น เปนเวลาของการฝกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือก

อาชพีที่เหมาะสม และเปนชวงเวลาที่จะมีความผูกพันแนนแฟน (Intimacy) กับเพื่อนตาง

เพศสภาพทางรางกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณเต็มที่ และบรรลุนิติภาวะ 
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 1.3 งานตามขั้นพัฒนาการของวัยรุน 

  เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท (2549, หนา 34) กลาววา งานตามขั้นพัฒนา 

การของ Havighurst (Developmental Tasks) ไดรับอิทธิพลแนวคิดดานลักษณะของ

พัฒนาการในแตละชวงวัยมาจาก Erikson แตเขาอธิบายในอีกแงมุมหนึ่งซึ่งแตกตางไป 

จาก Erikson Erikson อธิบายวา “ในแตละชวงวัยของชีวิตนั้น พฤติกรรมของคนอาจจะ

พัฒนาออกมาในทางบวกหรือลบก็ได ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดู” สวน Havighurst 

อธิบายวา “ในแตละชวงวัยของชีวตินั้นจะมีงานประจําวัยซึ่งเปนงานที่ทุกคนควรจะทําได

ในชวงวัยนั้นๆ โดยเปนงานที่แตละบุคคลจะตองเรยีนรู ถือเปนงานของชีวิต โดยใน 

ชวงวัยตางๆ ถาบุคคลใดไมประสบความความสําเร็จในงานนั้นๆ จะมีผลตอการปรับตัว  

ซึ่งจะมอีิทธิพลตองานในระยะหลังได” การที่สังคมที่จะเจริญกาวหนาตอไปไดอยาง

สมบูรณนั้น คือ บุคคลในสังคมจะตองบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ 

   งานประจําที่สําคัญชวงวัยรุน 

    1. สามารถสรางความสัมพันธอันดีและเหมาะสมกับเพื่อนรุนเดียวกัน

ไดทั้งที่เปนเพศเดียวกันและตางเพศ 

   2. สามารถแสดงบทบาททางสังคมไดเหมาะสมกับเพศของตน 

    3. ยอมรับสภาพรางกายตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับความ

เปลี่ยนแปลงทั้งหลายไดเปนอยางด ีตลอดจนรูจักระวังรักษาสุขภาพของตนเองได 

    4. รูจักควบคุมอารมณของตนเองได โดยไมตองพึ่งพาผูใหญ 

    5. มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคาใชจาย รูจักรับผิดชอบตอการเงิน  

และการใชจายของตนเองไดเปนอยางดี 

    6. มีการเลือกและเตรียมตัวเพื่ออาชีพ 

    7. มีการเตรียมตัวเพื่อการแตงงานและการมีครอบครัว 

    8. เตรียมตัวที่จะเปนพลเมืองดี โดยการหาทักษะในการใชภาษา การ

สื่อความหมาย การหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรือ่งตางๆ เชน กฎหมาย รัฐบาล 

เศรษฐกิจและสังคม 

    9. มีความตองการและรูจักพัฒนาตนใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง  

และตอสังคมโดยรวม 

    10. มีความรูสึกและความเขาใจในเรื่องคานิยม ตลอดจนรูจัก

ตัดสินใจเลือกคานิยมและมาตรฐานที่ตนควรยึดถือเปนหลักใชเปนแนวทางในชวีิต 
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     สรุปไดวา จากงานตามขั้นพัฒนาการของวัยรุนที่ Havighurst และ 

Erikson อธิบายไว จะเห็นไดวาการมทีักษะชีวิตและอาชีพเปนงานสําคัญอยางหนึ่งที่วัยรุน

จําเปนจะตองปฏิบัติใหไดเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

ตอนที ่2 ทักษะชีวติและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 2.1 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 12) กลาววา สภาพสังคมในทศวรรษ 

ใหม เปนยุคของความเร็วและความล้ําสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลาย

ทางเชือ้ชาติ วัฒนธรรม การหลอหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุมคน ที่บุคคล 

ในสังคมจะตองตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหมอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอยางมาก ไดสงผลกระทบตอเด็กวัยเรียน ทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางกระแส

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผูปกครองตอการศึกษาตอบุตรหลาน 

ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไมเหมาะสมตางๆ รอบตัว กอใหเกิดปญหาเด็ก

และเยาวชนอยางมากทั้งปญหาดานการปรับตัว ปญหาดานอารมณและจิตใจ ปญหา

สุขภาพ ปญหาความรุนแรง ปญหาเด็กติดเกม ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ 

โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวติต่ําขาดภูมิคุมกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไปแลว อาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณ จิตใจ 

และมีความขัดแยงในชีวิตไดงาย ครูจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใหผูเรียน

มีทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกัน ใหรอดพนจากการครอบงําความคิดของสื่อเทคโนโลยีและ 

ตั้งรับตอการกาวรุกทางสังคมอยางรูเทาทัน 

  ฝายประชาสัมพันธ บริษัท อักษรเจริญทัศน (2555, หนา 4-5) กลาววา  

โลกในศตวรรษที่ 21 ถือเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 19 และ 20 อยางสิน้เชิง เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในอดีต ไดถูกแทนที่ดวยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคลื่อนดวย ขอมูล ความรู และ

นวัตกรรม และไมวาจะหันไปทางใด ก็จะเห็นการนําเทคโนโลยีไปใชในการเพิ่มผลผลิต  

แทนการใชแรงงานแบบเดิม จากสถานการณนี้สะทอนใหเห็นวาคนที่จะประสบความสําเร็จ

ไดจะตองมีทักษะในการเผชิญกับโลกที่ซับซอนขึ้น แตปจจุบันระบบการศึกษาของรัฐยัง

ไมไดสงเสริมใหนักเรียนมีคุณสมบัติดังกลาว จึงทําใหเกิดคําถามขึน้วาแลวการศึกษา 
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แบบใดที่จะสามารถสรางนักเรียนพันธุใหมใหมีความพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตใน

อนาคต จากคําถามไดนําไปสูการสรางกรอบความคิดใหมดานการศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 ซึ่งเปนความรวมมือของหลายฝาย ไดแก องคกรดานการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชนโดยเนื้อหาสาระของกรอบความคิดนี้มองวานักเรียนพันธุใหมจะตองเปนผูที่มี

ทักษะที่เรียกวา “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” ซึ่งสามารถแบงไดกวางๆ เปน 3 ดาน คือ 

ทักษะชวีิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลย ีความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 

ตอวงการธุรกิจ และการทํางานอยางมาก สงผลใหความเชื่อทีว่านักเรียนที่เรียนหนังสือเกง 

จะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไมเปนความจริงอีกตอไป นักเรียนพันธุใหมใน

ศตวรรษที่ 21 ถูกคาดหวังจากสังคมและนายจางใหมีทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใช

แกปญหาในการทํางานและชีวิตประจําวันดวย คือ จะตองเปนผูมคีวามยืดหยุนและ 

มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได สามารถทํางาน 

และเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนผูนํา สรางผลงานของตัวเองไดและรับผิดชอบตอ

ผลงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคนจากตางวัฒนธรรมและมวีิถีชีวิตที่

หลากหลายได 

  รัฐพล ศิลาจันทร (2557, หนา 13) กลาววา ในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นจะเนน

การเรียนรูของผูเรียนมากกวาการสอนของครู หรือที่เรียกวา เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  

ซึ่งการเรียนรูไมเพียงแตเรียนรูไดจากในตําราเทานั้นแตเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในทุกสภาวะ

ที่ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูเอง ซึ่งกรอบแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้น ไดแก 

ทักษะการเรียนรูและการคิด นอกจากเรียนรูเนื้อหาทางวิชาการจําเปนตองรูจักวิธีเรียนรู 

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รูจักใชสิ่งที่เรียนมาอยางมีประสิทธิผลและสรางสรรค ทักษะ 

การเรียนรูและการคิดประกอบดวยการคิดเชิงวิพากษและทักษะการแกปญหา ทักษะ 

การสื่อสาร ทักษะการสรางสรรคและการผลิตนวัตกรรม ทักษะการทํางานรวมกัน  

ทักษะชวีิต ครูที่ดียอมรูจักสอดแทรกทักษะชีวิตในบทเรียน ความทาทายในปจจุบันคือ 

การผสานทักษะที่จําเปนเหลานี้ในโรงเรียนอยางจงใจ แยบคาย และรอบดาน ทักษะชีวิต 

ไดแก ความเปนผูนํา ความมีจริยธรรม การรูจักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว 

การรูจักเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ทักษะในการเขาถึงคน 

ความสามารถในการชี้นําตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม 
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  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ (2559, หนา 20) กลาววา ปจจุบันเปนยุคที่โลก

มีความเจรญิกาวหนาอยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูล

ตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการ

ออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดย 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เนนทางดานทักษะชวีิตและอาชีพ เพื่อใชในการดํารงชีวิตและ

ทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ

ดังตอไปนี้ ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง  

ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบ

เชื่อถือได ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

   จากความคิดเห็นของนักการศึกษาและนักวิชาการที่ไดกลาวมาสรุปไดวา  

โลกในศตวรรษที่ 21 ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยความเปลี่ยนแปลงดังกลาว

มคีวามแตกตางจากศตวรรษที่ 19 และ 20 อยางสิน้เชิง ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต เปนการเตรียมความพรอมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และยอมรับความสิ่งที่เกิดขึ้น ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของคน 

ในสังคมปจจุบัน สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะที่เปลี่ยนไปและทักษะที่สําคัญใน 

ศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะชีวิตและอาชพี  

 2.2 แนวคิดและความสําคัญของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 16-21) กลาวถึง ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21 วาสาระวิชามีความสําคัญแตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตใน

โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject matter) ควรเปน 

การเรียนจากการคนควาเองของนักเรียนโดยครูชวยแนะนําและชวยออกแบบกิจกรรม 

ที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได 

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวยภาษาแมและภาษาสําคัญของโลกศิลปะ

คณิตศาสตรการปกครองและหนาที่พลเมืองเศรษฐศาสตรวิทยาศาสตรภูมิศาสตรและ

ประวัติศาสตรโดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร

สําคัญตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวขอสําหรับ 
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ศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะ 

แหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

   1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวการกําหนดความพรอม

ของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบันไดแกความริเริ่ม

สรางสรรคและนวัตกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาและการสื่อสาร

และการรวมมือ 

   2. ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมายผูเรียนจึงตองมีความสามารถใน

การแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลายโดยอาศัยความรู

ในหลายดานไดแกความรูดานสารสนเทศความรูเกี่ยวกับสื่อและความรูดานเทคโนโลยี 

   3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันให 

ประสบความสําเร็จนักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญไดแกความยืดหยุนและ 

การปรับตัวการริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 

การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) 

และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) ดังภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ทักษะแหงศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 

                                       ที่มา: วิจารณ พานิช (2556, หนา 6) 
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  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ (2555, หนา 10) กลาววา ทักษะเพื่อ 

การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้ 

   - ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอม 

ของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแกความริเริ่ม

สรางสรรคและนวัตกรรม การคดิอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสาร 

และการรวมมือ  

   - ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถ 

ในการแสดงทักษะการคิดอยางมวีิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัย

ความรูในหลายดาน ดังนี้ความรูดานสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับสื่อ ความรูดานเทคโนโลยี  

   - ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันให 

ประสบความสําเร็จนักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญดังตอไปนี้ ความยืดหยุน 

และการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง ทักษะทางสังคมและสังคม 

ขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได ภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบ  

    ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิตคอื  

การเรียนรู 3R x 7C 3R คือ Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได) และ (A) 

Rithemetics (คิดเลขเปน) 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการ

คิดอยางมวีิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดาน

การสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขา

ใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership 

(ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information, 

and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and 

ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career 

and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

  พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556, หนา 49) กลาววา ทักษะที่จําเปนในศตวรรษ 

ที่ 21 มีจุดเริ่มตนมาจากการประชุมรวมกันของนักวิชาการหลากหลายสาขาใน

สหรัฐอเมริกามาประชุมรวมกัน โดยรัฐบาลตองการพัฒนาคุณภาพประชากรประเทศ 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศกับนานาชาติและตองการใหประชากรนั้น 
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มีคุณภาพและศักยภาพในสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

อยางรวดเร็ว ทั้งนี้องคประกอบในดานตางๆ ที่ควรเกิดขึ้นในผูเรียนจากการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) ไดแก ความรูทักษะ ความเชี่ยวชาญ

ทักษะชวีิตและการทํางานในการดํารงชีวิตและในการทํางานนั้นไมเพียงตองการคนที่มี

ความรู ความสามารถในเนื้อหาความรู หรือทักษะการคิดเทานัน้ หากแตยังตองการ 

ผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึ้นอีกดวย ทักษะที่จําเปน ไดแก  

ความยดืหยุนและความสามารถในการปรับตัวความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง ทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมการเพิ่มผลผลิตและความรูรับผิด ความเปนผูนํา 

และความรับผิดชอบ  

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, หนา 66) กลาววา โลกศตวรรษ

ที่ 21 หมายถึงโลกในยุค ค.ศ. 2000-2100 คือ รวมทั้งยุคปจจุบันที่มองไปถึงอนาคต  

(ปนี้เราอยูใน ค.ศ. 2016) การที่นักวิชาการชอบกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  

(รอยป) ตางๆ เพราะแตละรอยปที่ผานมา โลกมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่

เห็นไดคอนขางชัดเจนเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 19-20 หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งแรกในยุโรปเปนยุคของการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่เนนการใชเครื่องจักร 

เครื่องทุนแรงและใชคนคุมเครื่องที่แคอานคูมือได และแรงงานฝมือที่แคทํางานงายๆ เชน 

การประกอบชิ้นสวนตามระบบสายพาน ก็สามารถผลิตสินคาไปขายได การจัดการศึกษา

ในศตวรรษที่ 19-20 จงึเปนเรื่องการฝกความรู ทักษะสําหรับปอนคนเขาไปทํางานใน

เศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรกๆ เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 ไดเปลี่ยนแปลง

จากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรกๆ ไปเปนทุนนิยมอุตสาหกรรมขามชาติ ที่มีการ

พัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับที่สูงกวายุคกอนอยางมาก  

เนนการผลิตสินคาและบริการไฮเทคแบบอัตโนมัติที่ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม

เพิ่มขึ้น ตองการใชแรงงานและการจัดองคกรที่มีความรูและการคิดคนใหม คนทํางานมี

ความรูทักษะแบบใหมที่ปรับตัวเรียนรูงานแบบใหมไดเร็ว การผลิตแบบสายพานในโรงงาน

อุตสาหกรรมยังคงมีอยู แตกลายเปนเพียงสวนยอยของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม และถือวา

เปนเทคโนโลยีระดับต่ําที่ใหผลตอบแทนต่ํากวาระบบการผลิตแบบใหมที่ตั้งอยูบน

ฐานความรู ระบบเศรษฐกิจแบบใหมในศตวรรษที่ 21 (ที่บางคนเรียกวายุคหลัง

อุตสาหกรรม) เปนระบบที่มีการแขงขันและรวมมือกันอยางซับซอนขึ้น ตองการใชแรงงาน 
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ที่มีความรู ทักษะแบบใหมและใชการบริหารจัดการความรูในระดับที่สูงขึ้นกวายุค 

กอนหนานี้มาก   

   การจัดการศึกษาของไทยที่ยังเปนแบบศตวรรษที่ 19-20 คือ มุงฝกฝน

คนตามความชํานาญเฉพาะทางเพื่อผลิตแรงงานไปปอนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชระบบ 

การผลิตแบบสายพาน จึงเปนการจัดการศึกษาที่ลาหลัง และทําใหเศรษฐกิจและสังคมของ

ไทยในยุคปจจุบันพัฒนาไดชากวาประเทศอื่นๆ หรือมีปญหาในหลายดาน จําเปนที่จะตองมี

การปฏิรูประบบการศึกษาและการฝกอบรมแรงงานใหมทั้งหมดโลกสมัยใหมได

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ชนิดที่การจัดการศึกษาแบบโรงงานเพื่อผลิตคนที่มีความรู 

ทักษะบางอยาง และการทองจําขอมูลไปทํางาน ชุดหนึ่งในระบบแบงงานกันทํา เพื่อผลิต

สินคาและบริการเพื่อการสงออกสวนใหญและขายในประเทศสวนหนึ่งแบบที่ไทยทําอยู 

เปนเรื่องลาสมัย การศึกษาไทยจึงลาหลังประเทศอื่นๆ ที่ปฏิรูปการศึกษาอยางไดผล

มากกวาไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของไทยก็ลาหลังตามไปดวย 

   ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีความสําคัญในแง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตและการสื่อสาร โดยเฉพาะเรือ่งคอมพิวเตอร 

หุนยนต เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุ และอื่นๆ ใชเครื่องจักร คอมพิวเตอร หุนยนต 

เพิ่มขึ้น ประสทิธิภาพการผลิตโดยรวมของระบบเศรษฐกิจสมัยใหมเพิ่มขึน้ ใชคนทํางาน

การผลิตแบบเกาลดลงงานหลายอยางใชคอมพิวเตอรทําแทนคนได ทําใหคนที่มีความรู

ทักษะแบบงายๆ ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหมถูกปลดจากงาน 

คนที่ทํางานในภาคความรูขอมูลขาวสาร การบริการ มีสัดสวนเพิ่มขึ้น คนที่ทํางานใน 

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดสวนลดลง  

    สรุปไดวาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 มีความสําคัญใน 

การดําเนินชวีิตใหประสบผลสําเร็จโดยปราศจากความขัดแยง ประกอบดวย การมีความ

ยืดหยุนการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ความเปนผูนํา การมีความริเริ่มสรางสรรค  

การยอมรับความแตกตางทางดานวัฒนธรรม และความรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้น  

เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนการสรางองคความรูดานทักษะ

ความเชี่ยวชาญและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 2.3 ความหมายของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที ่21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551, หนา 1) กลาวา ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) หมายถึง

ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและ

เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 53-54) กลาววา ทักษะชวีิตและอาชพี 

หมายถึง ทักษะที่ชวยใหบุคคลสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมและผูคน

ที่มีความแตกตางอยางหลากหลายไดอยางไมรูสึกเครียดหรือแปลกแยกและทํางาน 

สําเร็จได 

  พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556, หนา 52) กลาววา ทักษะชีวิตและ 

การทํางานในการดํารงชีวิตและในการทํางานนั้นไมเพียงตองการคนที่มีความรู

ความสามารถในเนื้อหาความรูหรือทักษะการคิดเทานั้นหากแตยังตองการผูที่สามารถ

ทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึน้อีกดวย 

  วิภาว ีศิริลักษณ (2557, หนา 44) กลาววา ทักษะชวีิตและอาชพี หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอม และทํางานไดอยางหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ โดยมี

ความสามารถในการกําหนดเปาหมาย จัดลําดับความสําคัญ วางแผน และดําเนินการ

เพื่อใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถ

จัดการกับคําชม คําวิจารณ ขอผิดพลาด และขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม รวมถึงเคารพใน

ความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งจะชวยใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตและทํางานรวมกับผูคนที่

มีความแตกตางกันอยางหลากหลายไดเปนอยางดี 

  ชนัดดา เทียนฤกษ (2558, หนา 5) กลาววา ทักษะชวีิตและอาชพี หมายถึง 

ความสามารถที่บุคคลใชความรูความคดิในการแกปญหาและสามารถอยูรวมกันในสังคมที่

มีความหลายหลายในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดยสามารถควบคุมตนเอง เพื่อดํารงชีวิต

และเตรียมแผนสําหรับเลือกประกอบอาชพีในอนาคตใหเหมาะสมในยุคที่มีการแขงขันใน

ดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี                                                                     

  สมพร คงวิมล (2558, หนา 15) กลาววา ทักษะชวีิตเปนความสามารถของ

บุคคลอันประกอบดวยความรูเจตคติและทักษะในอันที่จะจัดการกับปญหารอบๆ ตัวใน 
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สภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 

  Partnership Great Schools (2014) กลาววา ทักษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง 

ความสามารถในการคิดสําหรับเนื้อหาความรู และความสามารถที่จะนําทางชีวิตและ 

การทํางานในสภาพแวดลอมที่ซับซอนในยุคที่มีการแขงขันดานขอมูลขาวสารและ

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

   จากความหมายของทักษะชีวิตและอาชพีขางตน สรุปไดวาทักษะชวีิต

และอาชีพเปนพฤติกรรมหรือความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

และสังคมซึ่งทําใหมีความพรอมในการปรับตัวอยางมสีต ิและรอบคอบ มีการวางแผน

สําหรับการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับตัวเองโดยปราศจากความขัดแยง มีการ

บริหารจัดการชีวิตไดอยางลงตัวและมีความสุข 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิตและอาชีพ 

  งานวิจัยในประเทศ 

   มนัสนันท รอดเชื้อจีน (2554, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

ตัวบงชี้ทักษะชีวติในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวาโมเดล ตัวบงชี้ทักษะชีวติที่

พัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 727.39 df = 680,p = .10) โดย 

องคประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด ไดแก องคประกอบทักษะชีวิต 

ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิด สรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหา  

การจัดการอารมณ เทากัน รองลงมาไดแก การสื่อสารอยาง มีประสิทธิภาพ การตระหนัก

รูในตน ความภาคภูมิใจในตนเอง การเห็นใจผูอื่น การสรางสัมพันธภาพ ความรับผิดชอบ

ตอสังคม และการจัดความเครียด ตามลําดับ 

   เอกชัย พุทธสอน (2556, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง แนวโนมการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ ผลการวิจัยพบวา 

ทักษะชวีิตและการทํางาน คือ มีทักษะในการปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคม 

และสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได  

   เตือนใจ ปนนิกร (2557, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการบริหาร

โรงเรียนภาพรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ระดับมาก 
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และการบริหารโรงเรียนสูมาตรฐานสากลระดับมากที่สุด (2) การกําหนดกลยุทธการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ประกอบดวย วิสัยทัศน ดังนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาจัดการ

เรียนรูใหนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 ที่เปลี่ยนไปตามภารกิจ ไดแก  

กลยุทธที ่1 พัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมและสรางสรรค กลยุทธที ่2 การสื่อสารที่ 

มีประสิทธิภาพ 

   นันทวัน จันทรกลิ่น (2557, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหา

และแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนเนินมะปราง ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนา

ทักษะผูเรียนในศตวรรษที ่21 โรงเรียนบานเนินมะปราง ในภาพรวมอยูในระดับนอย ดานที่

มีคาเฉลี่ยของปญหาสูงสุดไดแกดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยมีีปญหาสูงสุด 

รองลงมาไดแกปญหาดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และปญหาดานทักษะชีวิตและ

การทํางานโดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

   วารินทพร ฟนเฟองฟู (2557, บทคัดยอ) การศึกษาองคประกอบ 

ทักษะชวีิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบทักษะชีวิต  

ม ี4 องคประกอบ ไดแก ทักษะการคิด ทักษะทางจติใจทักษะทางการกระทํา และทักษะ

ทางสังคม โดยผลการวิจัยดังกลาว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงดวย

คาสถิติประจําโมเดล คือ คาไค-สแควร (2) = 145.96, คาองศา ความเปนอิสระ  

(df) = 75, คาความนาจะเปน (p-value) = 0.00000, คารากที่สองของคาเฉลี่ยของสวน

เหลือคลาดเคลือ่นกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) = 0.023, คาดัชนีวัด 

ความกลมกลืน (GFI) = 0.99, คาดัชนวีัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.98,  

คาดัชนวีัดระดับความสอดคลองเชิงสัมพัทธ (CFL) = 0.99, คาดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ย

กําลังสองของสวนเหลือ (RMR) = 0.36, และ คาขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) = 1,312.31 

   วิภาวี ศิริลักษณ (2557, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

ตัวบงชี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของทักษะ 

ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะชวีิตและอาชีพ ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก

องคประกอบอยูระหวาง 0.46 – 0.59 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทุกตัวบงชี้ และโมเดลองคประกอบและตัวบงชี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  

ที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
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   ชนัดดา เทียนฤกษ (2558, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดล

การวัดทักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษ 

ที่ 21 ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนเพศหญิงมีคาเฉลี่ยสูงกวาเพศชายในทักษะการสราง

สัมพันธระหวางบุคคล และการบริหารจัดการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แตทักษะการสื่อสารและการแกปญหาไมแตกตางกัน (2) โมเดลการวัดทักษะชีวิตและ

อาชพีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไค-สแควร = 3.01; df = 

2; p-value = 0.22, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, RMR = 0.001, RMSEA = 0.04 (3) 

เกณฑปกติของทักษะชีวิตและอาชีพในระดับทองถิ่น (local Norms) เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 มีคะแนนปกติที่สูงกวาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียน

เพศหญิงมีคะแนนปกติที่สูงกวานักเรียนเพศชาย 

   จตุพร เจาทรัพย (2558, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุ

และผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศกึษา ผลการวิจัยสรุป ไดดังนี้ (1) โมเดล 

เชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาประกอบดวยปจจัยที่มีอิทธิพล

ทางตรงตอทักษะชวีิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลสูงสุด 

คือ สัมพันธภาพทางสังคม มีขนาดอิทธิพล 0.30 รองลงมา คือ เจตคติตอตนเองและการ

เรียน มีขนาดอิทธิพล 0.24 พื้นฐานครอบครัว มีขนาดอิทธิพล 0.21 และรูปแบบการเรียน  

มีขนาดอทิธิพล 0.17 ทักษะชวีิตมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.94 (2) การวิเคราะหความสอดคลองของ

โมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา พบวา โมเดลเชิงสาเหตุและ

ผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี 

คาไค-สแควร (x2) เทากับ 12.63 องศาอิสระ เทากับ 7 ที่ระดับ ความนาจะเปน (P) เทากับ 

0.082 คา GFI = 0.99 คา AGFI= 0.98 และคา RMR = 0.00 ตัวแปรในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาได รอยละ 59 และตัวแปร

ทักษะชวีิตสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาได รอยละ 27 

  งานวิจัยตางประเทศ 

   Wang et al (2008) ทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะชีวิต แตเมื่อศึกษาแลว

พบวา ในบทความไดกลาวถึง การพัฒนาเพื่อการทํางานและการประกอบอาชีพ คือการ

จัดการและควบคุมอารมณ ความริเริ่มในงาน ความเปนผูนําในการทํางาน ความสามารถ

ทางสังคม การจัดการเวลาเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายและความมั่นใจในตนเอง  
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ซึ่งคุณสมบัติทางจิตวิทยา โดยใชแบบสอบถาม LEQ-H เพื่อวัดโครงการการทํางานกับ

นักเรียนในประเทศสิงคโปร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยาของชีวิตตรวจสอบความ

สอดคลองภายใน เชน การจําแนกและความถูกตองขององคประกอบ พบวาองคประกอบ

ของทักษะชีวิตและอาชพีในงานวิจัยครั้งนี้มคีวามสอดคลองระดับปานกลาง เมื่อตรวจสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนจําแนกตามเพศ พบวา เพศตางกันทักษะชีวิตและอาชีพไมมี 

ความแตกตางกันซึ่ง งานวิจัยนี้ไดสรุปวา แบบสอบถาม LEQ-H สามารถวัดโครงการ 

การทํางานของนักเรียนดวยทักษะชวีิตที่มีองคประกอบ คือ การจัดการและควบคุมอารมณ 

ความคิดริเริ่มในงานความเปนผูนําในการทํางาน ความสามารถทางสังคม การจัดการเพื่อ

ความสําเร็จตามเปาหมาย และความมั่นใจในตนเอง 

   Shea (2011) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจระดับของทักษะชวีิตตนเอง

อยางมปีระสิทธิภาพของนักเรียนดานการอานและการเขียนในฮองกงและตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถตนเอง เชน ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับพอแมหรือผูปกครอง ซึ่งนักเรียนควรมีทักษะชวีิต เพราะ

สามารถพัฒนานักเรียนไดในหลายๆ ดาน ไดแก การมีประสิทธิภาพตนเองดานวิชาการ 

ดานบุคลิกภาพของตนเอง ดานการเขาสังคมดวยตนเองอยางมปีระสิทธิภาพ และการ

ประกอบอาชีพและการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยมีโรงเรียนและพอแมหรือ

ผูปกครองใหการสนับสนุนนักเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีมุมมองดาน

บวกเกี่ยวกับการเชื่อมั่นในตนเองในดานวิชาการ บุคลิกภาพ สังคม และการประกอบอาชีพ

และการพัฒนาความสามารถของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง 

พบวา เพศหญิงคอนขางมคีวามมั่นใจมากขึ้นในการใชทักษะชวีิตในดานวิชาการและการ

ประกอบอาชีพและการพัฒนาความสามารถของตนเอง แตการศึกษาครั้งกอนพบวากอน

ชวงวัยรุน (ม.1-ม.3) นักเรียนมปีระสิทธิภาพทักษะชีวิตนอยกวาชวงวันรุน (ม.4-ม.6)  

เมื่อวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ พบวาการสนับสนุนพอแมหรือผูแกครองมีผลตอความ

เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเองในทุกดาน โดยมีครูและเพื่อนที่มีผลตอความเชื่อมั่นใน

ประสิทธิภาพของตนเองเชนกัน 

   Jansen (2013) ทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะชีวติและอาชีพ โดยให

ความสําคัญกับความยืดหยุนในการทํางานของชวงวัยรุนที่หมายถึง การปรับตัวเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลงและการดําเนินชีวิตที่ไดกําหนดไวโดยมีการจัดการเวลาเพื่อความสําเร็จ

ตามเปาหมาย กลุมวัยรุนสามารถตัดสินใจและแกปญหาได โดยคํานึงถึงชวงเวลาที่กําหนด
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ไวตามเปาหมาย นอกจากนี้หากนักเรียนมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะ

ทางสังคมอยางหนึ่งจะชวยพัฒนาการดํารงชีวติและการประกอบอาชีพ แตชวงวัยรุนมี

พัฒนาการดานรางกายและจิตใจ ซึ่งอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน ยาเสพติด การกอคดี

โจรกรรม เปนตน หากมีการสงเสริมทักษะอาจจะมีสวนในการลดพฤติกรรมเสี่ยง และทํา

ใหมีประสิทธิภาพในการเผชิญกับความยากลําบาก รวมถึงการบูรณาการกับอาชีพที่ทํากัน

ในกลุมวัยรุน โดยนักวิจัยประยุกตใชแบบสอบถามเชิงสถานการณ (Scenario 

Questionnaire) พบวา ผูเรียนมีความรูและการใชทักษะชีวิตและอาชีพที่แตกตางกัน นักวิจัย

ตั้งขอสังเกตวาการประยุกตใชทักษะการสื่อสารและการบริหารเวลาเกี่ยวของโดยตรงกับ

ความยืดหยุน และนําผลการวิจัยใชในการพัฒนาชุมชนและดําเนินการความชวยเหลือกลุม

วัยรุนใหสามารถประกอบอาชพีเพื่อพัฒนาเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 

   Weiss et al (2014) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุมวัยรุน (16-18 ป) 

ผานโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ไดแก 1) ความสามารถในการอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางเหมาะสม เชน การมีปฏิสัมพันธและการสื่อสารอยามีประสิทธิภาพ 

2) การรูจักปรับตัว เชน การจัดการและควบคุมอารมณ การแสดงความเคารพแกตนเอง

และผูอื่น 3) การเปนผูมีความคิดและทาทายกับสิ่งใหมๆ รูจักวางแผนสําหรับอนาคต โดย

กําหนดเปาหมายไวลวงหนาและ 4) เมื่อเกิดสถานการณคับขันสามารถแกปญหาหรือแกไข

ความขัดแยง งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเพื่อประเมินผลของโปรแกรมการพัฒนาเยาวชนกับ

การประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน และตรวจสอบความรูของทักษะชีวิตที่

พัฒนาจากโปรแกรม เมื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โครงสรางของทักษะชีวิต

สามารถวัดไดจากองคประกอบที่ไดศึกษาเอกสารจริง และเมื่อศึกษากับกลุมวัยรุน  

(16-18 ป) ในปตอมา พบวา คะแนนระหวางสองชวงเวลามีคาคงที่ขององคประกอบ 

ทักษะชวีิตและอาชีพ ทําใหทราบวาเนือ้หาและความตรงเชิงโครงสรางสามารถใชในการ

วิจัยการประเมินผลกับโปรแกรมการพัฒนาเยาวชน 

    งานวิจัยสวนมากเกี่ยวของกับทักษะชีวิตและอาชีพ มีการศึกษา 

กับนักเรียนในกลุมตางๆ มีรูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย เครื่องมือที่ใชสวนใหญ 

เปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  
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ตอนที ่3 องคประกอบและตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพที่ใชในการวจิัย 

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชวีิตและอาชีพ

ผูวิจัยไดสังเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบทักษะชีวิตและอาชีพโดยแบงเปน 2 ตอน 

ไดแก การนําเสนอองคประกอบทักษะชวีิตและอาชีพ และการสังเคราะหองคประกอบ

ทักษะชวีิตและอาชีพ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

 3.1 การนําเสนอองคประกอบหลักของทักษะชีวิตและอาชีพ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 5) กลาววา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดองคประกอบทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะสรางและพัฒนา 

เปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับ

อนาคตไว 4 องคประกอบ พรอมทั้งพฤติกรรมที่คาดหวังและตัวชี้วัดทักษะชีวิตในแตละ

องคประกอบ ดังนี้ 

   องคประกอบที่ 1 การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

หมายถึง การรูความถนัดความสามารถรูจุดเดนจุดดอยของตนเองเขาใจความแตกตางของ

แตละบุคคลรูจักตนเองยอมรับเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่นมีเปาหมายชีวิต

และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

   องคประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยาง

สรางสรรค หมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสารปญหาและสถานการณรอบตัว

วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลที่ถูกตองรับรู

ปญหาสาเหตุของปญหาหาทางเลือกและตัดสินใจในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

อยางสรางสรรค 

   องคประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณและความเครียด 

หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะอารมณของบุคคลรูสาเหตุของความเครียด 

รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียดรูวิธีผอนคลายหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่กอใหเกิดอารมณที่ไมพึงประสงคไปในทางที่ดี 

   องคประกอบที่ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การเขาใจ

มุมมองอารมณความรูสึกของผูอื่นใชภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิด

ของตนเองรับรูความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอื่นวางตัวไดถูกตองเหมาะสมใน
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สถานการณตางๆ ใชการสื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดีสรางความรวมมือและทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 49) กลาววา ทักษะอาชีพและทักษะชวีิตนั้น

จะตองเรียนตั้งแตชั้นประถม หรืออนุบาลไปจนถึง ม. 6 และมหาวิทยาลัยโดยเรียน 

ตามพัฒนาการของสมอง ครูจะตองเรียนรูวิธีการออกแบบการเรียนรูแบบ PBL ใหแกศิษย 

แตละกลุมอายุและตามพัฒนาการของสมองเด็กแตละคนเพราะทักษะกลุมนี้สอนไมไดเด็ก

ตองเรียนเองและครูยิ่งตองทํางานหนักขึ้นในการคิดคนหาวิธีออกแบบการเรียนรู  

วิธีกระตุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของทีมงานและศิษย ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ทักษะชีวิตและทักษะอาชพี 

องคประกอบ คําถามการประเมิน 

คุณภาพงานในภาพรวม ผลงานของโครงการมีคุณภาพสูง สงผลงานตรงเวลา 

และใชงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม 

ขีดความสามารถทางเทคนิค พนักงานแสดงทักษะการลงมือปฏิบัติงานทางเทคนิค 

และแสดงความสามารถในการทํางานหรือไม 

การแกปญหา พนักงานไดแกปญหาอยางไดผล และอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไม เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น 

ความสรางสรรคและนวัตกรรม พนักงานไดแกปญหา โดยใชวิธีการทีส่รางสรรคและ

มีนวัตกรรมหรือไม 

การสื่อสาร ในการทําโครงการ พนักงานไดสื่อสารภายในและ 

ภายนอกอยางไดผลและอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

การทํางานเปนทีม พนักงานรวมมืออยางดีกับสมาชิกคนอื่นๆ ของทีม

หรือไม 

ความยืดหยุนและการปรับตัว เมื่องานของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมคาด

ฝน พนักงานสามารถแสดงความยืดหยุนและปรับตัว

ไดเปนอยางดีหรือไม 
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ตาราง 1 (ตอ) 

เกณฑ คําถามการประเมิน 

การริเริ่มและการกํากับตนเอง พนักงานไดแสดงการริเริ่มดวยตนเอง มีแรงจูงใจ

ในตนเอง และกํากับตนเองไดในการทํางาน

โครงการตางๆ หรือไม 

ทักษะดานสังคมและทักษะขาม

วัฒนธรรม 

พนักงานไดแสดงทักษะดานสังคม และดานความ

เขาใจขามวัฒนธรรมของทีมงานที่มีความแตกตาง 

หลากหลาย หรือไม 

ความมีผลิตภาพสูงและความ

รับผิดชอบตรวจสอบได 

พนักงานใชเวลาและทรัพยากรใหเกิดผลิตภาพสูง

หรือไม และไดแสดงความรับผิดชอบตรวจสอบได 

ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ พนักงานไดใชภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอ

ความสําเร็จของโครงการหรือไม 

  พรทิพย ศิริภัทรัย (2556, หนา 52) กลาววา ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

มีจุดเริ่มตนมาจากการประชุมรวมกันของนักวิชาการหลากหลายสาขาในสหรัฐอเมริกา 

มาประชุมรวมกันโดยรัฐบาลตองการพัฒนาคุณภาพประชากรประเทศเพื่อยกระดับ 

ขีดความสามารถของประเทศกับนานาชาติและตองการใหประชากรนั้นมีคุณภาพและ

ศักยภาพในสังคมสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็วทั้งนี้

องคประกอบในดานตางๆ ที่ควรเกิดขึ้นในผูเรียนจากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

(21st Century Student Outcomes) ไดแก ความรูทักษะความเชี่ยวชาญ (The Partnership 

for 21st Century Skills, 2009) คือ ทักษะชวีิตและการทํางาน ในการดํารงชีวิตและในการ

ทํางานนั้นไมเพียงตองการคนที่มีความรูความสามารถในเนื้อหาความรูหรือทักษะการคิด

เทานั้นหากแตยังตองการผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึ้นอีกดวยทักษะ

ที่จําเปน ไดแก ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นํา

ตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรูรับผิด  

ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2556, หนา 1) กลาววา 

จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนานักศึกษาคือการสรางบัณฑิตที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของสังคมได ดังนั้นผลการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  
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จึงเปนสิง่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ การทํางานในทุกวันนี้

จําเปนตองมีทักษะการคิดและองคความรูเพิ่มมากขึ้นมากมายความสามารถในการทํางาน

ในยุคที่แขงขันกันดานขอมูลขาวสารและการดํารงชีวิตที่มีความซ้ําซอนให 

ประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนที่นักศึกษาตองใสใจอยางเครงครัดในการพัฒนาทักษะ

ชีวิตตอไปนี้ใหเพียงพอ ไดแก ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและ

การกํากับดูแลตนเองได ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม การมีผลงานและ 

ความรับผิดชอบตรวจสอบได ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

  ชนัดดา เทียนฤกษ (2557,หนา 18) กลาววา องคประกอบของทักษะชีวิต

และอาชีพซึ่งมี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

   1. ความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) หมายถึง 

ความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมปีระสิทธิภาพเหมาะสมกับ

สถานการณที่หลากหลาย ตลอดจนเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และนํา 

มาปรับใชโดยตั้งอยูบนหลักการที่เหมาะสม ประกอบดวย 

    1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) เปนการ

ปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด และปรับตัว

เพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองคกรที่ดีขึ้น 

    1.2 เกิดความยืดหยุนในการทํางาน (Be Flexible) เปนความสามารถที่

รวมผลสะทอนของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลดีกับ

การทํางาน และมีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาคอยาง 

รอบดาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 

   2. ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา (Initiative and  

Self-Direction) ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถการ

ทํางานที่ตั้งใจ พรอมรับผิดชอบ พรอมเผชญิความทาทายใหมๆ และสามารถกําหนด

เปาหมายและวางแผนเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายตามเวลาที่กําหนดไว ประกอบดวย 

    2.1 การจัดการดานเปาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 

สามารถกําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนด สรางความ

สมดุลในเปาหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว) และใชเวลาและการจัดการให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
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    2.2 การสรางงานอิสระ (Work Independently) โดยกํากับติดตาม 

จําแนกวิเคราะห จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจของงานอยางมีอิสระ

ปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

    2.3 เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners)  

มีความมุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรูและขยายผลสูความเปนเลิศ  

เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูงมุงสูความเปนมืออาชีพ มีความเปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong learning) และสามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสู

เสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

   3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and  

Cross-Cultural Skills) หมายถึง ความสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูกับสภาพแวดลอม

และผูคนที่มีความแตกตางหลากหลายได โดยไมรูสึกเครียดหรือแตกตางแปลกแยกและ

ทํางานใหสําเร็จได ประกอบดวย 

    3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น (Interact Effectively With 

Others) มีความรอบรูในการสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟง-การพูด

ในโอกาสตางๆ สามารถศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปนผูนํา 

ทางวิชาชีพ 

    3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse 

Teams) ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกตางกัน

หลากหลายลักษณะ เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับในขอแตกตาง 

สามารถมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น และพึงระลึกเสมอวาขอแตกตาง 

เชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ  ใหเกิดขึ้นได  

โดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อการสรางงานอยางมีคุณภาพ 

   4. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด (Productivity and Accountability) 

หมายถึง การวางแผนและการประยุกตใชความรูและทักษะที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจ 

ที่สรางผลงานที่มีคุณภาพ โดยบุคคลและกลุมตองมีความรับผิดชอบรวมกัน สามารถ

บริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม  

เพื่อตอบสนองความตองการของการผลิต ประกอบดวย                                         

    4.1 การจัดการโครงการ (Manage Projects) มีการกําหนดเปาหมาย

ใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน และวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและ 
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บริหารจัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง 

    4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสรางผลผลิตที่มี

คุณภาพสูง โดยมีจุดเนนในดานๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต สามารถบริหาร

เวลาและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-Tasks) การมี

สวนรวมอยางแข็งขัน นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวย 

ความชื่นชม 

   5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

หมายถึง ความสามารถที่เขาถึงองคกรและทําตามเปาหมายและความตองการได มีความ

เปนผูนําและบริหารจัดการที่จําเปนในการสนับสนุนการเปนผูนําที่ดี มีความสําคัญกับ

องคกรหรือกลุมที่ทําใหประสบความสําเร็จ และมีความรับผิดชอบในการทํางานรวมถึงมี

ความซื่อสัตยและจริยธรรม ซึ่งผูนําและสมาชิกมีความรับผิดชอบและเห็นแกผลประโยชน

สวนรวมกอน ประกอบดวย 

    5.1 ใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลได เพื่อนําองคการบรรลุ

จุดมุงหมาย 

    5.2 เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้นํา

และนําองคกรกาวสูผลลัพธตามเปาหมาย 

    5.3 ยอมรับความสามารถคณะทํางานหรือรวมงานที่มี 

ความแตกตางกัน 

    5.4 เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่ผูอื่นยอมรับได 

  ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 13) กลาววา ทักษะชวีิตและการทํางาน 

และการใชชีวิตตองการมากกวาทักษะการคิดและความรูในเนื้อหา เปนความสามารถใน

การใชชวีิตและการทํางานที่ซับซอนมากขึ้นในยุคแหงการแขงขันตองใหความสําคัญกับ

ทักษะชวีิตและการทํางาน ดังนี้ 

   1. ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว  

    1.1 ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  

     1.1.1 ปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการทํางาน และ

บริบทที่หลากหลาย 

     1.1.2 ทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศแหงความ

คลุมเครือและเปลี่ยนแปลง 
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    1.2 เปนผูยืดหยุน  

     1.2.1 ใชขอมูลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ 

     1.2.2 จัดการตอคําชมเชย หรือคําวิจารณ ในเชิงบวก 

     1.2.3 เขาใจ เจรจา และสรางความสมดุลระหวางมุมมองและ 

ความเชื่อที่หลากหลายเพื่อการทํางานในสิ่งแวดลอมแบบพหุวัฒนธรรมได 

   2. ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง จัดการเปาหมายและเวลา  

    2.1 ตั้งเปาหมายพรอมกับเกณฑความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย 

    2.2 สรางความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้นและเปาหมาย 

ระยะยาว 

    2.3 ใชเวลาและจัดการภาระงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. ทํางานอยางเปนอิสระ 

    3.1 ติดตาม ลําดับความสําคัญ และทํางานใหสําเร็จโดยไมอาศัย  

การชีน้ําจากภายนอกเปนผูเรียนที่ชีน้ําตนเอง 

    3.2 คนหาและขยายการเรียนรูและโอกาสสรางความเชี่ยวชาญ 

ดวยตนเองนอกเหนือจากทักษะความเชี่ยวชาญที่หลักสูตรบังคับ 

    3.3 ริเริ่มพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อกาวสูความเปนมืออาชีพ 

    3.4 มีพันธะสัญญาตอการเรียนรูตลอดชวีิต 

    3.5 สะทอนประสบการณที่ไดรับเพื่อใหขอมูลที่สงผลตอ

ความกาวหนาในอนาคต 

   4. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

    4.1 มีปฏิสัมพันธตอผูอื่นอยางมปีระสิทธิภาพ 

     4.1.1 รูโอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟง 

     4.1.2 ใหความเคารพนับถือผูอื่น 

    4.2 ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย    

     4.2.1 ใหความเคารพตอความแตกตางทางวัฒนธรรมและทํางาน

อยางมปีระสิทธิภาพกับคนที่มีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางไป 

     4.2.2 ตอบสนองดวยใจเปดเผยตอแนวคิดและคานิยมที่แตกตาง 

     4.2.3 ใชประโยชนจากความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อ

สรางแนวคิดใหมและเพิ่มนวัตกรรมและคุณภาพของงาน 
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   5. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

    5.1 จัดการโครงการ 

     5.1.1 ตั้งเปาหมาย และทําใหโครงการบรรลุเปาหมายภายใต

อุปสรรคและแรงกดดัน 

     5.1.2 จัดลําดับความสําคัญ วางแผน และจัดการงานเพื่อบรรลุ

ผลลัพธที่คาดไว 

    5.2 สรางผลลัพธ แสดงคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อสรางผลผลิตที่มี

คุณภาพ เชน ทํางานเชิงบวกและมีจริยธรรม จัดการเวลาและโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ ทํางานหลายอยาง เขารวมอยางกระตือรือรนและพึ่งพาได นําเสนอตนเอง

อยางมอือาชีพ รวมทํางานกับทีมอยางมีประสิทธิภาพ เคารพความหลากหลายของทีม 

และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ 

   6. ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ 

    6.1 ชี้แนะและนําผูอื่น 

     6.1.1 ใชทักษะระหวางบุคคลและการแกปญหาเพื่อแนะนําชี้นํา

ผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

     6.1.2 ใชประโยชนจากจุดเดนของผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

     6.1.3 สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นเพื่อใหเขาบรรลุความสําเร็จของ

ตนเอง 

     6.1.4 แสดงความเปนคนบูรณาการและแสดงพฤติกรรม 

เชิงจรยิธรรมในการใชอํานาจและสิ่งจูงใจ 

    6.2 มีความรับผิดชอบตอผูอื่น แสดงออกอยางมีความรับผิดชอบตอ

ความสนใจของตนเองและสังคมในเชิงกวาง 

  พงษศักดา นามประมา (2557,หนา 49) กลาววา ทักษะชวีิตและการทํางาน 

คือ การดํารงชีวิตและการทํางานในทุกวันนี้จําเปนตองมีทักษะการคิดและองคความรูเพิ่ม

มากขึ้นมากมาย ความสามารถในการทํางานในยุคที่มีการแขงขันกันดานขอมูลขาวสารและ 

การดํารงชีวิตที่มคีวามซ้ําซอนใหประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนที่นักเรียนตองใสใจ 

อยางเครงครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตตอไปนี้ใหเพียงพอ ไดแก 

   1. ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว  

   2. ความริเริ่มและการชี้นําตนเอง 
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   3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

   4. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

   5. ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ 

  เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557,หนา 2) กลาววา ในการดํารงชีวิตและทํางาน  

ในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ คือ  

ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคม 

และสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได  

ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ  

  วิภาวี ศิรลิักษณ (2557,หนา 26) กลาววา ทักษะชวีิตและอาชีพ 

ประกอบดวยตัวบงชี ้ดังนี้ 

   1. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติหรือพฤติกรรมให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

   2. สามารถทํางานไดอยางหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ 

   3. สามารถกําหนดเปาหมาย จัดลําดับความสําคัญการวางแผน และ

ทํางานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4. ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางอยางใจกวาง 

   5. จัดการกับคําชม คําวิจารณ ความผิดพลาด และขอขัดแยงอยาง

เหมาะสม 

   6. เคารพในความแตกตางระหวางบุคคล 

   7. สามารถทํางานรวมกับคนที่มีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่

แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 19-22) กลาววา ทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

   1. การยืดหยุนและการปรับตัว ไดแก 

    1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง โดย 

     1.1.1 ปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและบริบทตาม

ชวงเวลาที่กําหนด 

     1.1.2 ปรับตัวเพือ่การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ การทํางาน 

ในองคกรที่ดีขึ้น 
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    1.2 เกิดความยืดหยุนในการทํางาน โดย 

     1.2.1 สามารถหลอมรวมผลสะทอนของงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     1.2.2 เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน 

     1.2.3 มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอ

ภาคอยางรอบดาน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 

   2. เปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา ไดแก 

    2.1 การจัดการดานเปาหมายและเวลา โดย 

     2.1.1 กําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

     2.1.2 สรางสมดุลในเปาหมายที่กําหนดทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว 

     2.1.3 ใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน 

การทํางาน 

    2.2 การสรางงานอิสระ โดยกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห  

จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภาระกิจของงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม

จากภายนอก 

    2.3 เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง โดย 

     2.3.1 มุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรูและ 

ขยายผลสูความเปนเลิศ 

     2.3.2 เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง มุงสูความเปนมืออาชีพ 

     2.3.3 เปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวติ  

     2.3.4 สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีต 

มุงสูเสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

   3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดย 

     3.1.1 รอบรูในการสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมใน

การฟง–การพูด ในโอกาสตางๆ 
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     3.1.2 สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปน

ผูนําทางวิชาชีพ 

    3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ โดย 

     3.2.1 ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของ

ทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ 

     3.2.2 เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพื่อมองเห็น การยอมรับใน 

ขอแตกตาง สามารถมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น 

     3.2.3 พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น 

สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ  ใหเกิดขึ้นได โดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อ 

การสรางงานอยางมีคุณภาพ 

   4. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ประกอบดวย 

    4.1 การจัดการโครงการ โดย 

     4.1.1 กําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน 

     4.1.2 วางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหาร

จัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง 

    4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยสรางผลผลิตที่มีคณุภาพสูง โดยมีจุดเนนใน

ดานตางๆ ไดแก 

     4.2.1 การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต 

     4.2.2 สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

     4.2.3 เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ 

     4.2.4 การมีสวนรวมอยางแข็งขัน 

     4.2.5 นําเสนอผลงานไดอยางมอือาชพี 

     4.2.6 ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวยความชื่นชม 

   5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ กลาวคือ นักเรียนมีความเปนตนแบบ 

และเปนผูนําคนอื่น (Guide and Lead Others) โดยใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล

ได เพื่อนําพาองคกรกาวบรรลุจุดมุงหมาย เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถชี้นําและนําพาองคกรกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค ยอมรับความสามารถของ

คณะทํางานหรือผูรวมงานที่มีความแตกตางกัน  
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  สุนทร คลายอ่ํา (2558, หนา 24-26) กลาววา ทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

   1. ความยืดหยุนและการปรับตัว ไดแก  

    1.1 ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงโดย 

     1.1.1 ปรับตัวตามหนาที่ ความรับผิดชอบ และบริบทตามชวงเวลา 

ที่กําหนด 

     1.1.2 ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางาน 

ขององคกรที่ดีขึ้น 

    1.2 การเกิดความยืดหยุนในการทํางาน โดย 

     1.2.1 สามารถหลอมรวมผลสะทอนของงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     1.2.2 เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน 

     1.2.3 มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุล และความ

เสมอภาคอยางรอบดาน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 

   2. เปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา ไดแก 

    2.1 การจัดการดานเปาหมายและเวลา โดย 

     2.1.1 กําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนพื้นฐานความสําเร็จตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

     2.1.2 สรางความสมดุลในเปาหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว) 

     2.1.3 ใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทํางาน 

   3. การสรางงานอิสระ โดย กํากับ ติดตาม จําแนก วิเคราะห จั 

ดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอยางมีอิสระ ปราศจากการควบคุมจาก

ภายนอก 

   4. เปนผูที่มีประสิทธิภาพในตนเอง โดย  

    4.1 มุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะความรูและขยายผลสู 

ความเปนเลิศ 

    4.2 เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูงมุงสูความเปนมืออาชีพ 
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    4.3 สามารถสะทอนผล และเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสู

เสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

   5. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    5.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดย 

     5.1.1 รอบรูในการสรางประสิทธิภาพจังหวะเวลาที่เหมาะสมใน

การฟง การพูด ในโอกาสตางๆ 

     5.1.2 สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปน

ผูนําทางวิชาชีพ 

    5.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ โดย 

     5.2.1 ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของ

ทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ 

     5.2.2 เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับใน 

ขอแตกตางสามารถมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น 

     5.2.3 พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น 

สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ  ใหเกิดขึ้นไดโดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อสราง

งานอยางมีคุณภาพ 

   6. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ประกอบดวย 

    6.1 การจัดการโครงการ โดย 

     6.1.1 กําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน 

     6.1.2 วางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหาร

จัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง 

    6.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูงโดยมีจุดเนนใน

ดานตางๆ ไดแก 

     6.2.1 การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต 

     6.2.2 สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

     6.2.3 เนนภารกิจในเชิงสหกิจ 

     6.2.4 การมีสวนรวมอยางแข็งขัน 

     6.2.5 นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ 
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     6.2.6 ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวยความชื่นชม 

   7. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ประกอบดวย 

    7.1 ความเปนตัวแบบและเปนผูนําคนอื่น โดย 

     7.1.1 ใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลได เพื่อนําพา

องคการกาวบรรลุจุดมุงหมาย 

     7.1.2 เปนตัวกลาง หรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

ชี้นําและนําพาองคการกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค 

     7.1.3 ยอมรับความสามารถของคณะทํางาน หรือผูรวมงานที่มี 

ความแตกตางกัน 

     7.1.4 เปนแบบอยางในฟฤติกรรมที่พึงประสงคผูอื่นยอมรับ 

  อรุณรัสมิ์ บํารุงจิตร (2558, หนา 67) กลาววา ทักษะชีวิตและการทํางาน 

ประกอบดวยทักษะยอย คือ ความยืดหยุนและการปรับตัว ความริเริ่มและการกํากับตนเอง 

ทักษะทางสังคมและการขามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบตอสังคม 

  Partnership Great Schools (2014) กลาววา ทักษะชีวิตและงานอาชพี 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

   1. ความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ไดแก 

    1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดย  

     1.1.1 ปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและบริบทตาม

ชวงเวลาที่กําหนด และ  

     1.1.2 ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใน

องคกรที่ดีขึ้น 

    1.2 ความยืดหยุนในการทํางาน โดย 

     1.2.1 สามารถหลอมรวมผลสะทอนของงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

     1.2.2 เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน และ  

     1.2.3 มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอ

ภาคอยางรอบดาน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 

   2. เปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา ไดแก 
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    2.1 การจัดการดานเปาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 

โดย  

     2.1.1 กําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

     2.1.2 สรางความสมดุลในเปาหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว) 

     2.1.3 ใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทํางาน 

    2.2 การสรางงานอิสระ โดยกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห  

จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม 

จากภายนอก 

    2.3 เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง โดย  

     2.3.1 มุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรูและขยาย

ผลสูความเปนเลิศ 

     2.3.2 เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง มุงสูความเปนมืออาชีพ  

     2.3.3 เปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต  

     2.3.4 สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสู

เสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

   3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดย  

     3.1.1 รอบรูในการสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมใน 

การฟง-การพูด ในโอกาสตางๆ และ  

     3.1.2 สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปน

ผูนําทางวิชาชีพ 

    3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ โดย 

     3.2.1 ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของ

ทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ  

     3.2.2 เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับใน

ขอแตกตาง สามารถมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น  
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     3.2.3 พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น 

สามารถนามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ ใหเกิดขึ้นได โดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อการ

สรางงานอยางมีคุณภาพ 

   4. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ประกอบดวย 

    4.1 การจัดการโครงการ โดย  

     4.1.1 กําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน และ  

     4.1.2 วางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหาร

จัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง 

    4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีจุดเนนใน

ดานตางๆ ไดแก  

     4.2.1 การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต  

     4.2.2 สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  

     4.2.3 เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ  

     4.2.4 การมีสวนรวมอยางแข็งขัน  

     4.2.5 นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และ  

     4.2.6 ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวยความชื่นชม 

   5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ หมายถึง ความเปนตัวแบบและเปน 

ผูนําคนอื่น ประกอบดวย  

    5.1 ใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลได เพื่อนําพาองคการ 

กาวบรรลุจุดมุงหมาย  

    5.2 เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้นํา

และนําพาองคการกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค  

    5.3 ยอมรับความสามารถของคณะทางานหรือผูรวมงานที่มีความ

แตกตางกัน และ  

    5.4 เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่พึงประสงค ผูอื่นยอมรับ 

     จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยได

สังเคราะหองคประกอบหลักของทักษะชีวติและอาชพี ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 สังเคราะหองคประกอบหลักของทักษะชวีิตและอาชีพ 
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1. การตระหนักรูและเห็นคุณคาใน

ตนเองและผูอื่น 

             1 7.70  

2. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และ

แกปญหาอยางสรางสรรค 
             1 7.70  

3. การจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 
             1 7.70  

4. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น              1 7.70  

5. คุณภาพงานในภาพรวม              1 7.70  

6. ขีดความสามารถทางเทคนิค              1 7.70  

7. การแกปญหา              1 7.70  

8. ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม              1 7.70  

9. การสื่อสาร              1 7.70  

10. การทํางานเปนทีม              1 7.70  

11. ความยืดหยุนและการปรับตัว              11 84.61  
12. การริเริ่มกํากับตนเองและเปน

ผูนํา 

             11 84.61 
 

13. ทักษะดานสังคมและการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม 

             11 84.61 
 

14. ความมีผลิตภาพสูงและความ

รับผิดชอบตรวจสอบได 

             2 15.39 
 

15. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ              10 71.42  

16. การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด              9 69.23  

17. ทํางานอยางเปนอิสระ              2 15.39  

18.การเปนผูสรางหรือผลิตและความ

รับผิดชอบเชื่อถือได 
    

         1 7.70  

19. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ความคิด  
   

          1 7.70  

20. สามารถทํางานไดอยาง

หลากหลายตามโอกาสและ

สถานการณ 

   

          1 7.70  

21. สามารถกําหนดเปาหมาย 

จัดลําดับความสําคัญการวางแผน  
   

          1 7.70  
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ตาราง 2 (ตอ) 
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22. ยอมรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตางอยางใจกวาง 
   

          1 7.70  

23. จัดการกับคําชม คําวิจารณ 

ความผิดพลาดและขอขัดแยง 
   

          1 7.70  

24. เคารพในความแตกตางระหวาง

บุคคล 
   

          1 7.70  

25. สามารถทํางานรวมกับคนที่มี

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน 

   

          1 7.70 

 

26. เปนผูที่มีประสิทธิภาพในตนเอง              1 7.70  

      จากตาราง 2 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลักทักษะชวีิต

และอาชีพของนักเรียนที่เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎ ี(Theoretical Framework) พบวามี   

26 องคประกอบ ผูวิจัยไดใชเกณฑความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต 7 ขึ้นไป)  

เพื่อคัดเลือกองคประกอบของทักษะชีวิตและอาชพี ผลจากการสังเคราะหดังกลาวทําใหได

องคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพ 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 

ความยืดหยุนและการปรับตัว องคประกอบที่ 2 ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

องคประกอบที่ 3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม องคประกอบที่ 4 ภาวะ

ผูนําและความรับผิดชอบ และองคประกอบที่ 5 การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

       จากองคประกอบขางตนสามารถเขียนเปนรูปแบบการวัด

องคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพไดดัง ภาพประกอบ 3     
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการวัดองคประกอบหลักของทักษะชีวติและอาชีพ 

 3.2 องคประกอบยอยความยืดหยุนและการปรับตัว 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 51) กลาววา ความยืดหยุนและการปรับตัว 

เปนทักษะเพื่อการเรียนรู การทํางานและการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เปนความ

ยืดหยุนและปรับตัวเพื่อบรรลุเปาหมาย ไมใชยืดหยุนและปรับตัวแบบไรหลักการและ 

เลื่อนลอยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง และไมคาดฝนอยางที่เปนอยูในโลกปจจุบัน 

และรุนแรงขึ้นในอนาคต ทําใหการวางแผนการทํางานแบบตายตัวใชไมไดผล มนุษยใน

ศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความสามารถสูงในการยืดหยุนและปรับตัวเพื่อบรรลุเปาหมาย 

และคุณคานอกจากตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงแลว การทํางานในอนาคตยังเผชิญภาวะที่มี

ทรัพยากรจํากัด ตั้งแตเวลา และทรัพยากรอื่นๆ โดยตองทํางานใหเขาจังหวะกับงาน 

สวนอื่นในภาพใหญ และงานสวนอื่นนั้นอาจอยูในสวนอื่นของโลกที่หางไกล เปนสภาพที่

ตองการความยืดหยุนและปรับตัวและเงื่อนไขของการปรับตัวอาจอยูที่การแขงขันกับคูแขง

การปรับตัวที่สุดยอดคือ การใชวิกฤติเปนโอกาส ใชปญหาเปนโอกาสหาทางออกอยาง

สรางสรรคสุดๆ ซึ่งจะเกิดการเรียนรูสูงสุด ยิ่งโครงการมีความยากและซับซอนมากเพียงใด 

นักเรียนมีโอกาสใชและเรียนรูทักษะดานความยืดหยุนและปรับตัว ดังนั้นครูเพื่อศิษยตอง

ออกแบบการเรียนรูเพื่อใหศิษยพัฒนาทักษะ ตอไปนี้ 

   เปาหมาย : ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเขากับบทบาทที่แตกตาง 

งานที่ไดรับมอบหมายกําหนดการที่เปลี่ยนไป และบริบทที่เปลี่ยนไปทํางานไดผลดีใน 

ทักษะชวีิต

และอาชีพ 

ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

ความยืดหยุนและการปรับตัว 

การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

ทักษะทางสังคมและการเรยีนรูขามวัฒนธรรม 
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สภาพของความไมชัดเจน ไมแนนอนและในสภาพที่ลําดับความสําคัญของงานเปลี่ยนไป 

   เปาหมาย : มีความยืดหยุน คือ นําเอาผลลัพธที่เกิดขึ้น มาใชประโยชน

อยางไดผลจัดการเชิงบวกตอคําชม คําตําหนิ และความผิดพลาดสามารถนําเอาความเห็น

และความเชื่อที่แตกตางหลากหลายของทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม มาทําความ

เขาใจตอรอง สรางดุลยภาพ และทําใหงานลุลวงจะเห็นวาผูเขียนหนังสือเลมนี้มองความ

ยืดหยุน แตกตางจากคนไทย เขามองที่ความยืดหยุนเพื่อบรรลุผลงาน สวนคนไทยเนน

ความยืดหยุนเพื่อใหทุกคนสบายใจ 

  เอกชัย พุทธสอน (2556, หนา 65-66) กลาววา ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว เปนความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง เชน 

การปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการทํางาน และบริบทที่หลากหลาย  

เปนตน สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศแหงความคลุมเครือและ

เปลี่ยนแปลงเปนผูยืดหยุน และใชขอมูลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ จัดการตอคําชมเชย

หรือคําวิจารณในเชิงบวกไดดี และสรางความสมดุลระหวางมุมมองและความเชื่อที่

หลากหลายเพื่อการทํางานในสิ่งแวดลอมตางๆ ไดดี 

  ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา ความยืดหยุนและการ

ปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับสถานการณที่หลากหลาย ตลอดจนเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 

และนํามาปรับใชโดยตั้งอยูบนหลักการที่เหมาะสม ประกอบดวย 

   1. การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) คือ  

การปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความรับผดิชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด และ

ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองคกรที่ดีขึ้น 

   2. เกิดความยืดหยุนในการทํางาน คือ ความสามารถที่รวมผลสะทอน

ของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลดีกับการทํางาน 

และมีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาคอยางรอบดาน เพื่อให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 

  ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 13) กลาววา ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว ประกอบดวย 

   1. ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  
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    1.1 ปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการทํางาน และบริบท 

ที่หลากหลาย 

    1.2 ทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศแหงความ

คลุมเครือและเปลี่ยนแปลง 

   2. เปนผูยืดหยุน  

    2.1 ใชขอมูลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.2 จัดการตอคําชมเชย หรือคําวิจารณ ในเชิงบวก 

    2.3 เขาใจ เจรจา และสรางความสมดุลระหวางมุมมองและความเชื่อ 

ที่หลากหลายเพื่อการทํางานในสิ่งแวดลอมแบบพหุวัฒนธรรมได 

  ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

(2557, หนา 2) กลาววา ความยดืหยุนและความสามารถในการปรับตัว ประกอบดวย 

   - การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับตัวเขากับบทบาท 

หนาที่ความรับผิดชอบ แบบแผน และบริบทที่หลากหลาย ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายใตสภาพแวดลอมที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   - ความยืดหยุน คือ การที่ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอผลสะทอนกลับที่

ไดรับ ดําเนินการในเชิงบวกกับการชื่นชมการทวงติง และการวิจารณ เขาใจและสามารถ

จัดการกับความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกตางกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมโดยเฉพาะ

ภายใตสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลาย 

  สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การยืดหยุนและการปรับตัวไดแก 

   1. การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดย 

    1.1 ปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและบริบทตาม

ชวงเวลาที่กําหนด 

    1.2 ปรับตัวเพือ่การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองคกร 

ที่ดีขึ้น 

   2. เกิดความยืดหยุนในการทํางาน โดย 

    2.1 สามารถหลอมรวมผลสะทอนของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.2 เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน 

    2.3 มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาค

อยางรอบดาน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา ความยืดหยุน

และการปรับตัว ไดแก 

   1. การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับตัวตามบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของการทํางานในองคกรที่ดีขึ้น 

   2. เกิดความยืดหยุนในการทํางาน คือ ความสามารถในการหลอมรวม

ผลสะทอนของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับ 

การทํางาน มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาคอยางรอบดาน

เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน  

    สรุปไดวา ความยืดหยุนและการปรับตัว หมายถึง ความสามารถใน 

การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหเขากับบทบาทหนาทีใ่นแตละงานที่ไดรับมอบหมายและ 

นําผลลัพธที่ไดมาใชประโยชนใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางานบนพื้นฐานของ 

ความเหมาะสม 

     ดังนั้นจึงสามารถสรุปตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีดานความ

ยืดหยุนและการปรับตัวไดดังตาราง 3 

ตาราง 3 การสังเคราะหองคประกอบยอยความยืดหยุนและการปรับตัว 

องคประกอบยอยความยืดหยุน 

และการปรับตัว 
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1. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง        7 100  
2. เกิดความยืดหยุนในการทํางาน        7 100  
3. ปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ ตามตาราง

การทํางาน 

       3 42.86 

 

4. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศ

แหงความคลุมเครอืและเปลี่ยนแปลง 

       3 42.86 
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ตาราง 3 (ตอ) 

      จากตาราง 3 ผูวิจัยไดใชเกณฑความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป 

(ความถี่ตั้งแต 4 ขึ้นไป) เพื่อคัดเลือกองคประกอบยอยของความยืดหยุนและการปรับตัว 

ผลจากการสังเคราะหดังกลาวทําใหไดองคประกอบยอยของความยืดหยุนและการปรับตัว  

2 องคประกอบ ไดแก 1) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและ 2) การมีความยืดหยุนใน 

การทํางาน แตเนื่องจากนักวิชาการหลายทานใชขอความเรียกองคประกอบตางกันแตมี

ความหมายใกลเคียงกันกลาวคือองคประกอบดานการปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ

ตามตารางการทํางาน (ลําดับที ่3) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศ 

แหงความคลุมเครือและเปลี่ยนแปลง (ลําดับที่ 4) เจรจาและสรางความสมดุลระหวาง

มุมมองและความเชื่อ (ลําดับที่ 6) นั้นมีความหมายใกลเคียงกัน จึงรวมกันไดความถี่ 8  

องคประกอบยอยความยืดหยุน 

และการปรับตัว 
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5. ใชขอมูลยอนกลับอยางมีประสิทธภิาพ        1 14.28  

6. จัดการตอคําชมเชย หรือคําวิจารณ ในเชิงบวก        2 28.57  

7. เจรจา และสรางความสมดุลระหวางมุมมอง

และความเชื่อที่หลากหลายเพื่อการทํางานใน

สิ่งแวดลอมแบบพหุวัฒนธรรม 

       1 14.28 

 

8. ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ

การทํางานในองคกรที่ดขีึ้น 

       1 14.28 

 

9. สามารถหลอมรวมผลสะทอนของงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

       1 14.28 

 

10. เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับ 

การทํางาน   

     1 14.28 

 

11. มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุล

และความเสมอภาค   

     1 14.28 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงรวมขอความที่คลายกันเปนองคประกอบเดียวกันโดยใชชื่อใหมวา 

“ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน” 

      จากการสังเคราะหองคประกอบยอยความยืดหยุนและการ

ปรับตัวสามารถเขียนเปนรูปแบบการวัดองคประกอบยอยความยืดหยุนและการปรับตัวได 

ดังภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการวัดองคประกอบยอยความยืดหยุนและการปรับตัว 

   3.2.1 องคประกอบยอยการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การปรับตัวเพื่อรับ

การเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) คือ การปรับตัวตามบทบาทหนาที่  

ความรับผิดชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด และปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของการทํางานในองคกรที่ดีขึ้น 

    ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 2) กลาวา การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับตัวเขากับ

บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ แบบแผน และบริบทที่หลากหลาย ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา  

การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับตัวตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

และบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางาน

ในองคกรที่ดีขึ้น 

    สรุปไดวา การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงของการทํางานตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในชวงเวลาที่กําหนด

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

การมคีวามยืดหยุนในการทํางาน 

ความยืดหยุนและ

การปรับตัว 

ความสามารถในการสรางประสทิธภิาพในการทํางาน  
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และสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการทํางานใหดีขึ้นและทํางานไดอยางหลากหลายมี

ประสิทธิภาพ 

  3.2.2 องคประกอบยอยการมีความยืดหยุนในการทํางาน 

   วิจารณ พานิช (2555, หนา 51) กลาววา ความยืดหยุน คือ นําเอา

ผลลัพธที่เกิดขึ้น มาใชประโยชนอยางไดผลจัดการเชิงบวกตอคําชม คําตําหนิ และความ

ผิดพลาดสามารถนําเอาความเห็นและความเชื่อที่แตกตางหลากหลายของทีมงานจาก

หลากหลายวัฒนธรรม มาทําความเขาใจตอรอง สรางดุลยภาพ และทําใหงานลุลวง 

เพื่อบรรลุผลงาน  

   ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา ความยืดหยุน 

ในการทํางาน คือ ความสามารถที่รวมผลสะทอนของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลดีกับการทํางาน และมีความรูความเขาใจในการสรางความ

สมดุลและความเสมอภาคอยางรอบดาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค 

ของการทํางาน 

   ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 2) กลาววา ความยืดหยุน คือ การที่ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอผล

สะทอนกลับที่ไดรับ ดําเนินการในเชิงบวกกับการชื่นชมการทวงติง และการวิจารณ เขาใจ

และสามารถจัดการกับความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกตางกันเพื่อหาทางออก 

ที่เหมาะสมโดยเฉพาะภายใตสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลาย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา  

เกิดความยืดหยุนในการทํางาน คือ ความสามารถในการหลอมรวมผลสะทอนของงานได

อยางมปีระสิทธิภาพ เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน มีความรูความ

เขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาคอยางรอบดานเพื่อกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน  

    สรุปไดวา การมีความยืดหยุนในการทํางาน หมายถึง ความสามารถ

ในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทํางานใหเขากับ

บทบาทหนาที่ ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ทํางานไดอยางหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
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  3.2.3 องคประกอบยอยความสามารถในการสรางประสิทธิภาพใน 

การทํางาน 

   วิภาดา คุปตานนท (2551, หนา 12) กลาววา ความสามารถในการสราง

ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตอยาง

เหมาะสม กอใหเกิดการประหยัดและผลผลิตที่มีคุณภาพ 

   พัณศา คดีพิศาล (2553, หนา 15) กลาววา ความสามารถในการสราง

ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยใหไดผลผลติออกมาดีและมากที่สุด ในขณะที่ใชทรัพยากรใน 

การดําเนินกิจกรรมนอยที่สุด โดยการทํางานนั้นตองมีกลยุทธ ระบบการทํางานในรูปแบบ 

ตางๆ ที่สมาชกิในทีมมีความเหน็รวมกันและมุงสูเปาเดียวกัน 

   จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554, หนา 9) กลาววา ความสามารถใน

การสรางประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การทํางานใหงานลุลวงตามวัตถุประสงค 

โดยใชกิจกรรมหลักทางการจัดการนอยที่สุด 

    สรุปไดวา ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

หมายถึง การทํางานเพื่อใหบรรลตุามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง

คุมคาและประหยัด มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบสามารถทํางานไดอยาง

หลากหลาย สมาชกิทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ  

ตาราง 4 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม และพฤติกรรมบงชี้ของความยืดหยุน 

            และการปรับตัว 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

ความยืดหยุนและ

การปรับตัว 

การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ของการทํางานตามบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบใน

ชวงเวลาที่กําหนดและสามารถ

เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการ

ทํางานใหดขีึ้นและทํางานไดอยาง

หลากหลายมีประสิทธิภาพ 

1. การมีความสามารถปรับตัวในการ

ทํางาน 

2. การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น 

3. การทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. การมีความรับผิดชอบในงานทีท่ํา 

5. การมาทํางานตรงเวลา 

6. การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ

การทํางานใหดขีึ้น 
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ตาราง 4 (ตอ) 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

 

การมีความยืดหยุน

ในการทํางาน 

ความสามารถในการหลอมรวม

ผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อนํามา

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการ

ทํางานใหเขากับบทบาทหนาที่ 

ยอมรับฟงความคดิเห็นที่

แตกตาง ทํางานไดอยาง

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

ภายใตสภาพแวดลอมทีแ่ตกตาง

กัน 

1. การมีความสามารถในการหลอม

รวมผลลัพธที่ดีขึ้นเพื่อการปรับปรุง

การทํางาน 

2. ความสามารถปรับปรุงการทํางาน

ใหดีขึ้น 

3. การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

4. การยอมรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตาง  

5. การทํางานไดอยางหลากหลาย 

6. การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความสามารถใน

การสราง

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  

การทํางานเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและ

ประหยัด มีการวางแผนการ

ทํางานอยางเปนระบบสามารถ

ทํางานไดอยางหลากหลาย  

สมาชิกทกุคนมีสวนรวมในการ

ทํางานเพื่อใหไดผลผลิตที่มี

คุณภาพ 

1. การทํางานตามวัตถุประสงคที ่

วางไว 

2. การมีความรับผิดชอบในหนาที ่

3. การใชทรัพยากรอยางคุมคาและ

ประหยัด 

4. การวางแผนการทํางานอยางเปน

ระบบ 

5. การมีสามารถทํางานที่ไดรับ

มอบหมายอยางหลากหลาย 

6. การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน

การทํางาน 

7. การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 3.3 องคประกอบยอยความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 52) กลาววา ในศตวรรษที่ 21 ตองการความ

รวมมือสูง และในขณะเดียวกันก็ตองการการพึ่งตนเองสูงดวย นักเรียนตองไมคอยแตจะพึ่ง

หัวหนาหรือคอยใหหัวหนาสั่ง เพราะในศตวรรษที่ 21 หัวหนาจะมีเวลาสอนหรือแนะนํา

ลูกนองลดลง และงานตองการความฉับไวเพิ่มขึ้น นักเรียนที่ดีคือคนที่ขวนขวายเรียนรูดวย

ตนเองเปนหลักจะเห็นวาการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีทั้งลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

(Inter-Dependence) และเปนอิสระตอกัน (Independence) ซึ่งดูเผินๆ เปนขั้วตรงกันขาม 

แตฝกใหดีจะเปนทักษะที่สําคัญมากในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกยุคใหม และมนุษยใน
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ศตวรรษที่ 21 ตองฝกทักษะนี้ตั้งแตเด็ก และวิธีเรียนหรือฝกที่ไดผล คือ การเรียนแบบ PBL 

ครูเพื่อศิษยตองออกแบบการเรียนรูเพื่อใหศิษยพัฒนาทักษะ ตอไปนี้ 

   เปาหมาย : จัดการเปาหมายและเวลา  

    1. กําหนดเปาหมายโดยมีเกณฑความสําเร็จที่จับตองได  

และที่จับตองไมได 

    2. มีความสมดุลระหวางเปาหมายเชงิยุทธวิธี ซึ่งเปนเปาหมาย 

ระยะสั้น กับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนเปาหมายระยะยาว 

    3. ใชเวลา และจัดการภาระงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   เปาหมาย : ทํางานไดดวยตนเอง 

    1. ทํางานสําเร็จไดดวยตนเอง โดยกําหนดตัวงานเอง คอยติดตาม 

ผลงานเอง และกําหนดลําดับความสําคัญของงานเอง 

   เปาหมาย : เปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง    

    1. นอกเหนือจากเรียนรูทักษะในงานของตนโดยตรงแลวสามารถ

มองเห็นโอกาสเรียนรูใหมๆ  เพื่อขยายความเชี่ยวชาญของตน 

    2. ริเริ่มการพัฒนาทักษะไปสูระดับมืออาชีพ 

    3. แสดงความเอาจริงเอาจังตอการเรียนรูวาเปนกระบวนการที่ตอง

ทําตลอดชีวิต 

    4. สามารถทบทวน ใครครวญ ประสบการณในอดีต เพื่อใชคิดหาทาง

พัฒนาในอนาคต 

  เอกชัย พุทธสอน (2556, หนา 65-66) กลาววา ความคิดริเริ่มและการชี้นํา

ตนเอง เปนความสามารถในการจัดการเปาหมายและเวลา  

   ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา ความเปนผูมคีวามคิด

ริเริ่มและเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถการทํางานที่ตั้งใจ พรอมรับผิดชอบ พรอมเผชิญ

ความทาทายใหมๆ และสามารถกําหนดเปาหมายและวางแผนเพื่อความสําเร็จ 

ตามเปาหมายตามเวลาที่กําหนดไว ประกอบดวย 

    - การจัดการดานเปาหมายและเวลา คือ ความสามารถกําหนด

เปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนด สรางความสมดุลในเปาหมาย 

ที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) และใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการทํางาน 
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    - การสรางงานอิสระ คือ การกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห  

จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจของงานอยางมอีิสระปราศจากการควบคุม

จากภายนอก 

    - เปนผูนําที่มีประสทิธิภาพในตนเอง คือ การมีความมุงมั่นสูความ

เชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรูและขยายผลสูความเปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง 

มุงสูความเปนมืออาชีพ มีความเปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ

สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสูเสนทางแหงความกาวหนา 

ในอนาคต 

  ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 14) กลาววา ความคิดริเริ่มและการ 

ชี้นําตนเอง คือ จัดการเปาหมายและเวลา ตั้งเปาหมายพรอมกับเกณฑความสําเร็จใน 

การบรรลุเปาหมายสรางความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้นและเปาหมายระยะยาว  

ใชเวลาและจัดการภาระงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา  

การริเริ่มและกํากับดูแลตนเอง ประกอบดวย 

   - การจัดการเปาหมายและเวลา คือ ความสามารถในการตั้งเปาหมาย

และเกณฑความสําเร็จ สรางความสมดุลในเปาหมายทั้งระยะสั้นระยะยาว บริหารเวลา

และจัดการภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   - ทํางานไดดวยตนเอง คือ การควบคุมกําหนด จัดลําดับความสําคัญ 

และสามารถทํางานใหบรรลุผลโดยไมจําเปนตองมีคนอื่นคอยควบคุม 

   - เรียนรูไดดวยตนเอง คือ การขยายการเรียนรูของตนเองนอกเหนือจาก

ทักษะและเนื้อหาขั้นพื้นฐานเพื่อสูความเชี่ยวชาญ มุงมั่นพัฒนาทักษะขั้นสูงสูความเปน 

มืออาชีพ มุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวติ วิเคราะหและถอดบทเรียนจากประสบการณ 

ในอดีตเพื่อใชพัฒนาตนเองในอนาคต 

  สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การเปนผูมีความคิดริเริ่มและ

เปนผูนํา ไดแก 

   1. การจัดการดานเปาหมายและเวลา คือ การกําหนดเปาหมายไดชัดเจน

บนฐานความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนดและสรางสมดุลในเปาหมายที่กําหนดทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวโดยใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
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   2. การสรางงานอิสระ คือ การกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห  

จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม 

จากภายนอก 

   3. เปนผูนําที่มีประสทิธิภาพในตนเอง คือ การมุงมั่นสูความเชี่ยวชาญ 

ทั้งทางดานทักษะ ความรูและขยายผลสูความเปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง มุงสู 

ความเปนมืออาชีพ และเปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยว

ประสบการณจากอดีตมุงสูเสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา ผูมี 

ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา จะตองมีความสามารถ 2 ดาน คอื  

   1. การจัดการดานเปาหมายและเวลา คือ การกําหนดเปาหมายได 

ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนดและสรางความสมดุลในเปาหมายที่กําหนด  

(ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) โดยใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน 

การทํางาน 

   2. การสรางงานอิสระ คือ การกํากับติดตามจําแนกวิเคราะห 

จัดเรียงลําดับความสําคัญและกําหนดภารกิจงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม 

จากภายนอก 

   3. การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง คือ การมุงมั่นสูความ

เชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะความรูและขยายผลสูความเปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง 

มุงสูความเปนมืออาชีพและเปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถสะทอนผลและ 

เก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสูเสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต  

    สรุปไดวา ความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา หมายถึง  

การวางแผน และกําหนดเปาหมายของความสําเร็จในการทํางาน โดยมีการบริหารจัดการ

เรื่องเวลาตามภาระงานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสะทอนผลงานจากอดีตสู

เสนทางความกาวหนาในอนาคตและเปนผูนําอยางมืออาชีพ 

    ดังนั้นจงึสามารถสรุปตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชพีดานความเปนผูมี

ความคิดริเริ่มและเปนผูนําไดดัง ตาราง 5 
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ตาราง 5 การสังเคราะหองคประกอบยอยความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

     จากตาราง 5 ผูวิจัยไดใชเกณฑความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป (ความถี่

ตั้งแต 4 ขึ้นไป) เพื่อคัดเลือกองคประกอบยอยของความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา  

ผลจากการสังเคราะหดังกลาวทําใหไดองคประกอบยอยของความเปนผูมคีวามคิดริเริ่ม

และเปนผูนํา 3 องคประกอบ ไดแก 1) ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา  

2) ความสามารถในการสรางงานอิสระ 3) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง  

     จากการสังเคราะหองคประกอบยอยความเปนผูมีความคิดริเริ่ม

และเปนผูนําสามารถเขียนเปนรูปแบบการวัดองคประกอบยอยความเปนผูมีความคิดริเริ่ม

และเปนผูนําไดดัง ภาพประกอบ 5 
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1.ความสามารถในการจัดการดานเปาหมาย

และเวลา  

       7 100  

2. ความสามารถในการสรางงานอสิระ       
 

 5 71.42  
3. การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง         4 57.14  

4. สรางความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้น

และเปาหมายระยะยาว 

          

5. ใชเวลาและจัดการภาระงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

       1 14.29  

6. เปนผูรูเรียนรูดวยตนเอง        2 28.57  

7. ความคิดริเริ่มและชี้นําตนเอง        1 14.29  
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการวัดองคประกอบยอยความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

   3.3.1 องคประกอบยอยความสามารถในการจัดการดานเปาหมาย

และเวลา 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การจัดการดาน

เปาหมายและเวลา คือ ความสามารถกําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตาม

เกณฑที่กําหนด สรางความสมดุลในเปาหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)  

และใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี(2557, หนา 10)  

กลาววา การจัดการเปาหมายและเวลา คือ ความสามารถในการตั้งเปาหมายและเกณฑ

ความสําเร็จ สรางความสมดุลในเปาหมายทั้งระยะสั้นระยะยาว บริหารเวลาและจัดการ

ภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การจัดการดานเปาหมาย

และเวลา คือ การกําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนดและ

สรางสมดุลในเปาหมายที่กําหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยใชเวลาและการจัดการให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา 

การจัดการดานเปาหมายและเวลา คือ การกําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จ

ตามเกณฑที่กําหนดและสรางความสมดุลในเปาหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว) โดยใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

     สรุปไดวา ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา 

หมายถึง การกําหนดเปาหมายและเกณฑการทํางานที่ชัดเจนบนพื้นฐานความสําเร็จโดยมี

ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา 

ความเปนผูมี

ความคิดริเริ่ม

และเปนผูนํา 
ความสามารถในการสรางงานอสิระ 

การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 
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การสรางความสมดุลในการทํางานและมีการบริหารจัดการดานเวลาเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

   3.3.2 องคประกอบยอยความสามารถในการสรางงานอิสระ   

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การสรางงานอิสระ 

คือ การกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจของ

งานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี(2557, หนา 10)  

กลาววา ทํางานไดดวยตนเอง คือ การควบคุมกําหนด จัดลําดับความสําคัญ และสามารถ

ทํางานใหบรรลุผลโดยไมจําเปนตองมีคนอื่นคอยควบคุม 

    สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การสรางงานอิสระ  

คือ การกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงาน

อยางมอีิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา  

การสรางงานอิสระ คือ การกํากับติดตามจําแนกวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญและ

กําหนดภารกิจงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

     สรุปไดวา ความสามารถในการสรางงานอิสระ หมายถึง  

การกํากับติดตาม และการจําแนกวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญของการทํางาน  

มีการกําหนดภารกิจของงานอยางมอีิสระและมีประสิทธิภาพโดยไมมีใครมาคอยควบคุม 

   3.3.3 องคประกอบยอยการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา เปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง คือ การมีความมุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรู

และขยายผลสูความเปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูงมุงสูความเปนมืออาชีพ มีความเปน

ผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยว

ประสบการณจากอดีตมุงสูเสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

    ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 14) กลาววา เรยีนรูไดดวยตนเอง 

คือ การขยายการเรียนรูของตนเองนอกเหนือจากทักษะและเนื้อหาขัน้พื้นฐานเพื่อสูความ

เชี่ยวชาญ มุงมั่นพัฒนาทักษะขั้นสูงสูความเปนมืออาชีพ มุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต 

วิเคราะหและถอดบทเรียนจากประสบการณในอดีตเพื่อใชพัฒนาตนเองในอนาคต 
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    สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ

ในตนเอง คือ การมุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรูและขยายผลสูความ 

เปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง มุงสูความเปนมืออาชีพ และเปนผูนําในการเรียนรู 

ตลอดชีวิต สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสูเสนทางแหง

ความกาวหนาในอนาคต 

    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา  

การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง คือ การมุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ

ความรูและขยายผลสูความเปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูงมุงสูความเปนมืออาชีพและ

เปนผูนําในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีต

มุงสูเสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต  

     สรุปไดวา การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง หมายถึง การมี

ความมุงมั่นสูความเปนเลิศทางดานทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญในการทํางานเพื่อ

เปนผูนําแหงการเรียนรู และสามารถวิเคราะห ปรับปรุงผลงานจากประสบการณในอดีต

นํามาพัฒนาผลงานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  

ตาราง 6 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม และพฤติกรรมบงชี้ของความเปนผูมี 

            ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

ความเปนผูมี

ความคิดริเริ่มและ

เปนผูนํา 

ความสามารถในการ

จัดการดานเปาหมาย

และเวลา  

การกําหนดเปาหมายและเกณฑ

การทํางานที่ชัดเจนบนพื้นฐาน

ความสําเร็จโดยมีการสราง

ความสมดุลในการทํางานและ 

มีการบริหารจัดการดานเวลา

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน 

การทํางาน 

1. การมีความสามารถกําหนด

เปาหมายในการทํางานอยาง

ชัดเจน 

2. การสรางความสมดุลใน 

การกําหนดเปาหมาย 

3. การมีความสามารถใน 

การทํางานเสร็จกอนเวลาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

4. การทํางานไดตามเวลาที่

กําหนด 

5. การบริหารจัดการดานเวลา

ใหเกิดประสิทธิภาพใน 

การทํางาน 

6. การใชเวลาและการจัดการ

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุใน

การทํางาน 
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ตาราง 6 (ตอ) 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

 

  7. การทํางานไดตามเปาหมายที ่

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. การวางแผนการดําเนินงาน

อยางเหมาะสม 

9 การทํางานตามแผนที่วางไว

อยางมีประสิทธิภาพ 

ความเปนผูมี

ความคดิริเริ่มและ

เปนผูนํา 

ความสามารถใน 

การสรางงานอิสระ  

การกํากับติดตาม และการ

จําแนกวิเคราะหจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของการทํางาน  

มีการกําหนดภารกิจของงาน

อยางมีอิสระและมีประสิทธิภาพ

โดยไมมีใครมาคอยควบคุม   

1. การกํากับติดตามการทํางาน

อยางสม่ําเสมอ 

2. การมีความสามารถจําแนก

ความแตกตางของงาน 

3. การมีความสามารถจัด

เรียงลําดับความสําคัญของภาระ

งาน 

4. การปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยปราศจาก 

การควบคมุ 

5. การกําหนดภารกิจของงาน

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. การทํางานอยางมีอิสระโดยไม

มีใครมาควบคุม 

7. การกําหนดเปาหมายของการ

ทํางานอยางมีอิสระ 

 การเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพใน

ตนเอง  

การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ

ทางดานทกัษะ ความรู  

และความเชี่ยวชาญในการทํางาน

เพื่อเปนผูนําแหงการเรียนรู และ

สามารถวิเคราะห ปรับปรุง

ผลงานจากประสบการณในอดีต

นํามาพัฒนาผลงานในอนาคตได 

อยางมีคุณภาพ 

1. การมีความมุงมั่นสูความ 

เปนเลิศ 

2. การมีความรู ทักษะและความ

เชี่ยวชาญในการทํางาน 

3. การเปนผูนําแหงการเรียนรู 

4. การวางแผนเพื่อกําหนด

อนาคต 

5. การขยายผลการทํางานสู

ความเปนเลิศ  

6. การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 

7. การมีความสามารถสะทอนผล

การทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 

8. การมีความสามารถในการ

วิเคราะหผลงาน 
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 3.4 องคประกอบยอยทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 53) กลาววา ทักษะดานสังคมและทักษะขาม

วัฒนธรรม หัวใจของทักษะนี ้คือ สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมและ

ผูคนที่มีความแตกตางหลากหลายไดอยางไมรูสึกเครียดหรือแปลกแยกและทําให 

งานสําเร็จได ประกอบดวย 

   เปาหมาย : มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางเกิดผลดี 

   - รูวาเมื่อไรควรฟง เมื่อไรควรพูด 

   - แสดงพฤติกรรมอยางมืออาชีพ และอยางนานับถือ 

   เปาหมาย : ทํางานในทีมที่แตกตางหลากหลายอยางไดผลดี 

   - เคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม และทํางานรวมกับคนที่มีพื้นฐาน

แตกตางกันทางสังคมและวัฒนธรรมอยางไดผลดี 

   - ตอบสนองความเห็นและคุณคาที่แตกตางอยางใจกวาง 

   - ยกระดับความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม ไปสูการสราง

แนวความคิดใหม วิธีทํางานแบบใหม หรือคุณภาพของผลงาน 

   เอกชัย พุทธสอน (2556, หนา 65-66) กลาววา ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม เปนการมีปฏิสัมพนัธตอผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ รูโอกาส 

ที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟง ใหโอกาสและเคารพผูอื่น และสามารถทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย  

   ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูกับ

สภาพแวดลอมและผูคนที่มีความแตกตางหลากหลายได โดยไมรูสึกเครียดหรือแตกตาง

แปลกแยกและทํางานใหสําเร็จได ประกอบดวย 

    1. ประสิทธิผลเชงิปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น คือ มีความรอบรูใน 

การสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟง-การพูด ในโอกาสตางๆ สามารถ

ศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ 

    2. การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ คือ การยอมรับในขอแตกตางทาง

วัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ เปดโลกทัศนและ

ปลุกจิตสํานึกเพือ่มองเห็นการยอมรับในขอแตกตาง  



69 

    3. การใหโอกาสและเคารพผูอื่น คือ การมองเห็นคุณคาในความ

แตกตางเหลานั้น และพึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถ

นํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ  ใหเกิดขึ้นได โดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อการสรางงาน

อยางมคีุณภาพ 

   ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 13) กลาววา ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    1. มีปฏิสัมพันธตอผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

     1.1 รูโอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟง 

     1.2 ใหความเคารพนับถือผูอื่น 

    2. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย 

     2.1 ใหความเคารพตอความแตกตางทางวัฒนธรรมและทํางาน

อยางมปีระสิทธิภาพกับคนมีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางไป 

     2.2 ตอบสนองดวยใจเปดเผยตอแนวคิดและคานิยมที่แตกตาง 

     2.3 ใชประโยชนจากความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อ

สรางแนวคิดใหมและเพิ่มนวัตกรรมและคุณภาพของงาน 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา 

ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    - การมีปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพกับผูอื่น คือ การพูดและฟง

อยางมกีาลเทศะปฏิบัติตนโดยมีสัมมาคารวะและควรคาแกการนับถือ 

    - ทํางานอยางมปีระสิทธิภาพกับคนที่หลากหลาย คือ การเคารพ 

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและสามารถรวมงานกับคนที่มีภูมหิลังทางสังคมและ

วัฒนธรรมหลากหลาย  

    - การใหโอกาสและเคารพผูอื่น คือ การเปดใจรับฟงความเห็นที่

แตกตาง และสามารถใชประโยชนจากความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสราง

แนวคิดและนวัตกรรมใหมๆ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงาน 

   สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา ทักษะทางสังคมและการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    1. ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดย 
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     1.1 รอบรูในการสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมใน การ

ฟง การพูดในโอกาสตางๆ 

     1.2 สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปน

ผูนําทางวิชาชีพ 

    2. การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ โดย 

     2.1 ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของ

ทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ 

     2.2 เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพื่อมองเห็น การยอมรับใน 

ขอแตกตาง สามารถมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น 

     2.3 พึงระลกึเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น 

สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ  ใหเกิดขึ้นได โดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อ 

การสรางงานอยางมีคุณภาพ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 43) กลาววา ทักษะ 

ทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 

    1. ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดย 

     - รอบรูในการสรางประสิทธิภาพจังหวะเวลาที่เหมาะสมใน 

การฟง 

     - การพูดในโอกาสตางๆ 

     - สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปน

ผูนําทางวิชาชีพ 

    2. การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ โดย 

     - ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 

ที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ 

     - เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับใน 

ขอแตกตางสามารถมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น 

     - พึงระลกึเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น

สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ ใหเกิดขึ้นไดโดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อ 

การสรางงานอยางมีคุณภาพ  
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      สรุปไดวา ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

หมายถึง ความสามารถในการทํางานและการดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

เปดโอกาสและปลุกจิตสํานึกในการเห็นคุณคาของความแตกตางทางดานวัฒนธรรม

สามารถคิดคนนวัตกรรมเพื่อสรางงานอยางมีคุณภาพ 

      ดังนั้นจึงสามารถสรุปตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพดานทักษะ

ทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ไดดังตาราง 7 

ตาราง 7 การสังเคราะหองคประกอบยอยทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

องคประกอบยอยทักษะทางสังคมและการเรียนรู 

ขามวัฒนธรรม 

วิจ
าร

ณ
 พ

าน
ิช 

(2
55

5)
 

เอ
กช

ัย 
 พ

ุทธ
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น 
(2

55
6)

 

ชน
ัดด

า 
เท

ียน
ฤก

ษ 
(2

55
7)
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ิทย
 รั

กษ
าแ
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 (2

55
7)

 

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
ทค

โน
โล

ยีพ
ระ

จอ
มเ

กล
าธ

นบ
ุรี 

(2
55

7)
 

สุว
ิชา

 ศ
รีม

งค
ล 

(2
55

7)
 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
สว

นส
ุนัน

ทา
 (2

55
9)

 

คว
าม

ถี ่

รอ
ยล

ะ 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ีมุ่ง

จะ
ศึก

ษา
 

1. การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน        7 100  
2. การสรางทีมงานที่มคีุณภาพ        7 100  
3. การใหโอกาสและเคารพผูอื่น         4 57.14  
4. ใหความเคารพตอความแตกตางทางวัฒนธรรม        1 14.28  

5. ตอบสนองดวยใจเปดเผยตอแนวคิดและคานิยม

ที่แตกตาง 

       1 14.28  

6. ใชประโยชนจากความแตกตางทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

       1 14.28  

7. รอบรูในการสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่

เหมาะสมในการฟง 

       2 28.57  

8. สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการ

ยอมรับในความเปนผูนํา 

       2 28.57  

9. ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและ

ภารกิจงาน 

       2 28.57  
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ตาราง 7 (ตอ) 

       จากตาราง 7 ผูวิจัยไดใชเกณฑความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป 

(ความถี่ตั้งแต 4 ขึ้นไป) เพื่อคัดเลือกองคประกอบยอยของทักษะทางสังคมและการเรียนรู

ขามวัฒนธรรมผลจากการสังเคราะหดังกลาวทําใหไดองคประกอบยอยของทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 3 องคประกอบ ไดแก 1) การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

2) การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ 3) การใหโอกาสและเคารพผูอื่น  

       จากการสังเคราะหองคประกอบยอยทักษะทางสังคมและ

การเรียนรูขามวัฒนธรรมสามารถเขียนเปนรูปแบบการวัดองคประกอบยอยทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ไดดังภาพประกอบ 6 

 

 

 

 

 

องคประกอบยอยทักษะทางสังคมและการเรียนรู 

ขามวัฒนธรรม 

วิจ
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ัยร
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 (2

55
9)
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ถี ่
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ะ 
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คป
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กอ

บท
ีมุ่ง

จะ
ศึก

ษา
 

10. เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานึกเพือ่มองเห็น 

การยอมรับในขอแตกตาง 

       2 28.57  

11. พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและ

วัฒนธรรมนั้น สามารถนํามาสรางสรรคเปน

แนวคิดใหม 

       2 28.57  

12. การพูดในโอกาสตางๆ        1 14.28  
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวัดองคประกอบยอยทักษะทางสังคมและ 

                                  การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

   3.4.1 องคประกอบยอยการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา ประสิทธิผล 

เชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น คือ มีความรอบรูในการสรางประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่

เหมาะสมในการฟง-การพูด ในโอกาสตางๆ สามารถศักยภาพตอการควบคุมใหเกิด 

การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ 

    ปกภณ จันทศาสตร (2557, หนา 8) กลาววา การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่น หมายถึง การที่ตองติดตอกับเพื่อนรวมงานภายในองคกร 

    ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา การมีปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพกับผูอื่น คอื การพูด

และฟงอยางมีกาลเทศะปฏิบัติตนโดยมีสัมมาคารวะและควรคาแกการนับถือ 

     สรุปไดวา การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การแสดง

พฤติกรรมอยางมืออาชีพ นานับถือ รูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟง-การพูด ในโอกาส

ตางๆ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยมีสัมมาคารวะและมีความรอบรูตามศักยภาพของตน  

ควรคาแกการนับถือ สามารถเสริมสรางความเปนผูนําทางวิชาชพีอยางมืออาชีพ 

   3.4.2 องคประกอบยอยการสรางทมีงานที่มีคุณภาพ 

    ลลิดา ศรีสัมพันธ (2553, หนา 7) กลาววา การสรางทีมงานที่มี

คุณภาพ หมายถึง การทํางานของกลุมที่มีประสิทธิภาพ พยายามทําใหกลุม สามารถ

เรียนรูการวินิจฉัยปญหา ปรับปรุงความสัมพันธในการทํางานใหดีขึ้นทั้งดานปริมาณและ 

คุณภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายโดยยึดคุณลักษณะของทีมงานทีม่ี

ประสิทธิภาพ  

การมปีฏิสัมพันธที่ดกีับผูอื่น 

การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ 

ทักษะทางสังคม

และการเรยีนรู

ขามวัฒนธรรม 

การใหโอกาสและเคารพผูอื่น 
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    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การสรางทีมงานที่

มีคุณภาพ คือ การยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่

แตกตางกันหลากหลายลักษณะ เปดโลกทัศนและปลุกจิตสํานกึเพื่อมองเห็นการยอมรับ 

ในขอแตกตาง  

    ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา การทํางานอยางมีประสิทธิภาพกับคนที่หลากหลาย คือ 

การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรมและสามารถรวมงานกับคนที่มีภูมิหลังทางสังคม

และวัฒนธรรมหลากหลาย       

     สรุปไดวา การสรางทีมงานที่มีคณุภาพ หมายถึง การยอมรับและ

เคารพความแตกตางทางดานวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถรวมงานกับคนที่มี

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางทางสังคมและ

วัฒนธรรมนั้นสามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ วิธีการทํางานแบบใหม  

เพื่อนําไปสูการสรางผลงานและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

   3.4.3 องคประกอบยอยการใหโอกาสและเคารพผูอื่น 

    วิชัย ภูโยธิน (2551, หนา 28) กลาววา การเคารพและใหโอกาสผูอื่น 

หมายถึง การรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เชน บุคคลมีเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็น การพูด แตตองไมเปนการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใสรายผูอื่นใหเสียหาย 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การใหโอกาสและ

เคารพผูอื่น คือ การมองเห็นคุณคาในความแตกตางเหลานั้น และพึงระลึกเสมอวาขอ

แตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิดใหมๆ ใหเกิดขึ้น

ไดโดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อการสรางงานอยางมีคุณภาพ 

    ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา การใหโอกาสและเคารพผูอื่น คือ การเปดใจรับฟง

ความเห็นที่แตกตาง และสามารถใชประโยชนจากความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรม

เพื่อสรางแนวคิดและนวัตกรรมใหมๆ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงาน 

     สรุปไดวา การใหโอกาสและเคารพผูอื่น หมายถึง การทํางานที่ 

มีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของความแตกตางทางวัฒนธรรม ใหโอกาสและเคารพการ

ตัดสินใจของผูอื่นอยางมีเหตุผล ไมพูดใสรายผูอื่น ใชประโยชนจากความแตกตางทาง

วัฒนธรรมมาคิดคนและสรางนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ 
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ตาราง 8 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม และพฤติกรรมบงชี้ของทักษะทาง 

            สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรม 

การมีปฏิสัมพันธที่ดี

กับผูอื่น  

การแสดงพฤติกรรมอยาง 

มืออาชีพ นานับถือ รูจังหวะ

เวลาที่เหมาะสมใน 

การฟง-การพูด ในโอกาส

ตางๆ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ที่ดีโดยมีสัมมาคารวะและมี

ความรอบรูตามศักยภาพของ

ตน ควรคาแกการนับถือ 

สามารถเสริมสรางความเปน

ผูนําทางวิชาชีพอยาง 

มืออาชีพ 

1. การรูจังหวะเวลาในการพูดและ

ฟง 

2. การใหความเคารพนับถือผูอื่น 

3. การทํางานอยางมืออาชีพ และ

อยางนานับถือ 

4. การมีความรอบรูตามศักยภาพ

ของตน 

5. การยอมรับในความเปนผูนํา

ทางวิชาชีพ 

6. การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

7. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

โดยมีสัมมาคารวะ 

การสรางทีมงานที่มี

คุณภาพ 

การยอมรับและเคารพ 

ความแตกตางทางดาน

วัฒนธรรมที่หลากหลาย และ

สามารถรวมงานกับคนที่มี

พื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย พึง

ระลึกเสมอวาขอแตกตางทาง

สังคมและวัฒนธรรมนั้น

สามารถนํามาสรางสรรคเปน

แนวคิดใหมๆ  วิธีการทํางาน

แบบใหม เพื่อนาํไปสูการสราง

ผลงานและพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. การเคารพความแตกตางทาง

วัฒนธรรม 

2. การทํางานรวมกับคนทีม่ี

พื้นฐานแตกตางกันทางสังคมได

อยางมีความสุข 

3. การเปดใจยอมรับฟงความ

คิดเห็นที่แตกตาง 

4. การนําเสนอผลงานไดอยางมือ

อาชีพ  

5. การเปดโลกทัศนอยาง

กวางขวาง 

6. การสรางสรรคผลงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7. การมีความสามารถคิดคน

นวัตกรรมใหม 

8. การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น 

9. การยอมรับฟงความคิดเห็น

จากเพื่อนรวมงาน 
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ตาราง 8 (ตอ) 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

ทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรม 

การใหโอกาสและเคารพ

ผูอื่น  

การทํางานทีม่ีประสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของความ

แตกตางทางวฒันธรรม ให

โอกาสและเคารพการ

ตัดสินใจของผูอื่นอยางมี

เหตุผล ไมพูดใสรายผูอื่น ใช

ประโยชนจากความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมมาคิดคน

และสรางนวัตกรรมเพื่อให

งานมีคุณภาพ 

1. การเคารพในการตัดสินใจของ

ผูอื่น 

2. การมีเหตุผลในการทํางาน 

3. การยอมรับความคิดเห็นที่

แตกตางและมีเหตุผล 

4. การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมี

สวนรวม 

5. การสรางประสบการณใน 

การทํางาน 

6. การคิดคนนวัตกรรมเพื่อให 

งานมีคุณภาพ 

7. การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของความแตกตาง 

8. การไมพูดใสรายคนอื่น 

 3.5 องคประกอบยอยภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 56) กลาววา ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

ภาวะผูนําที่ตองการในศตวรรษที่ 21 คือ ภาวะผูนําและความรับผิดชอบแบบกระจาย

บทบาท (Distributed Leadership and Responsibility) และความรับผิดชอบมี 3 ระดับ คือ 

   1. รับผิดชอบตอตนเอง 

   2. รับผิดชอบการทํางานและประสานการทํางานใหสอดคลองกันในทีม 

   3. ความรวมมอืกันในทีมเพื่อไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญรวมกัน 

  ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาวา ภาวะผูนําและ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถที่เขาถึงองคกรและทําตามเปาหมายและ 

ความตองการได มีความเปนผูนําและบริหารจัดการที่จําเปนในการสนับสนุนการเปนผูนํา 

ที่ดี มีความสําคัญกับองคกรหรือกลุมที่ทําใหประสบความสําเร็จ และมีความรับผิดชอบใน

การทํางานรวมถึงมีความซื่อสัตยและจริยธรรม ซึ่งผูนําและสมาชิกมีความรับผิดชอบและ 

เห็นแกผลประโยชนสวนรวมกอน ประกอบดวย 

   1. ใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลได เพื่อนําองคการบรรลุ

จุดมุงหมาย 
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   2. เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้นําและ 

นําองคกรกาวสูผลลัพธตามเปาหมาย 

   3. ยอมรับความสามารถคณะทํางานหรือรวมงานที่มีความแตกตางกัน 

   4. เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่ผูอื่นยอมรับได 

  ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 14) กลาววา ความเปนผูนําและ 

ความรับผิดชอบ ประกอบดวย 

   1. ชี้แนะและนําผูอื่น (Guide and Lead Others) 

    1.1 ใชทักษะระหวางบุคคลและการแกปญหาเพื่อแนะนําชี้นําผูอื่น

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

    1.2 ใชประโยชนจากจุดเดนของผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

    1.3 สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นเพื่อใหเขาบรรลุความสําเร็จของตนเอง 

    1.4 แสดงความเปนคน สามารถบูรณาการและแสดงพฤติกรรม 

เชิงจรยิธรรมในการใชอํานาจและสิ่งจูงใจ 

   2. แสดงความรับผิดชอบตอผูอื่น (Be Responsible to Others) แสดงออก

อยางมคีวามรับผิดชอบตอความสนใจของตนเองและสังคมในเชิงกวาง 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา 

ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ประกอบดวย 

   - เปนผูนําและสามารถนําผูอื่น คือ ความสามารถในการใชทักษะดาน

มนุษยสัมพันธและการแกปญหาในการจูงใจและแนะนําผูอื่นไปสูเปาหมายที่กําหนด รูจักใช

จุดแข็งของผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นทุมเทจนถึงทีสุ่ด

ดวยการแสดงออกเปนตัวอยาง และมีพฤติกรรมการใชอํานาจอยางมีคุณธรรม ถูกตอง

และตรงไปตรงมา 

   - ความรับผิดชอบตอผูอื่น คือ การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

  สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา ภาวะผูนําและ 

ความรับผิดชอบ กลาวคือ นักเรียนมีความเปนตนแบบและเปนผูนําคนอื่น (Guide and 

Lead Others) โดยใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลได เพื่อนําพาองคกรกาวบรรลุ

จุดมุงหมาย เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้นําและนําพา

องคกรกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค ยอมรับความสามารถของคณะทํางานหรือผูรวมงานที่ 
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มีความแตกตางกัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 43) กลาววา ภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบ ประกอบดวยความเปนตัวแบบและเปนผูนําคนอื่น ประกอบดวย 

   1. ใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลไดเพื่อนําพาองคการกาวบรรลุ

จุดมุงหมาย 

   2. เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพสามารถชี้นําและ

นําพาองคการกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค 

   3. ยอมรับความสามารถของคณะทํางานหรือผูรวมงานที่มีความ

แตกตางกัน 

   4. เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่พึงประสงคผูอื่นยอมรับ  

  Partnership Great Schools (2014) กลาววา ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

หมายถึง ความเปนตัวแบบและเปนผูนําคนอื่น ประกอบดวย  

   1. ใชทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลได เพื่อนําพาองคการ 

กาวบรรลุจุดมุงหมาย  

   2. เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้นําและ

นําพาองคการกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค  

   3. ยอมรับความสามารถของคณะทางานหรือผูรวมงานที่มีความ

แตกตางกัน และ  

   4. เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่พึงประสงค ผูอื่นยอมรับ 

    สรุปไดวา ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ หมายถึง 

ความสามารถในการวางแผนการทํางานตามเปาหมายที่วางไว โดยใชทักษะในการ

แกปญหาระหวางบุคคล และเปนตัวประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนําทางดาน

การบริหารจัดการขององคกรใหประสบความสําเร็จ และมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในการทํางาน โดยเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน  

    ดังนั้น จึงสามารถสรุปตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพดานภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบไดดัง ตาราง 9 
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ตาราง 9 การสังเคราะหองคประกอบยอยภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

 

     จากตาราง 9 ผูวิจัยไดใชเกณฑความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป  

(ความถี่ตั้งแต 4 ขึ้นไป) เพื่อคัดเลือกองคประกอบยอยของภาวะผูนําและความรับผิดชอบ

ผลจากการสังเคราะหดังกลาวทําใหไดองคประกอบยอยของภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) การมทีักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล  

2) การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 3) การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 

องคประกอบยอยภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 
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1. รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น        3 42.85  

2. รับผิดชอบการทํางาน        1 14.28  

3. ความรวมมือกันในทีมเพื่อไปสูเปาหมายที่

ยิ่งใหญรวมกัน 

       1 14.28  

4. ความสามารถในการชี้แนะและนําผูอื่น        2 28.57  

5. การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล         5 71.42  

6. การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน        5 71.42  

7. การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน         4 57.14  

8. เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่พงึประสงคผูอื่น 

ยอมรับ  

       3 42.85  

9. ใชประโยชนจากจุดเดนของผูอื่นเพือ่ใหบรรลุ

เปาหมาย 

       1 14.28  

10. สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นเพื่อใหเขาบรรลุ

ความสําเร็จของตนเอง 

       1 14.28  

11. แสดงความเปนคนสามารถบูรณาการและ

แสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใชอํานาจ

และสิ่งจงูใจ 

       1 14.28  
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     จากการสังเคราะหองคประกอบยอยภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบสามารถเขียนเปนรูปแบบการวัดองคประกอบยอยภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ ไดดังภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการวัดองคประกอบยอยภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

   3.5.1 องคประกอบยอยการมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 

    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาววา ทักษะการ

แกปญหา หมายถึง การใชประสบการณที่คนพบดวยตนเองที่เกิดขึ้นจากการสังเกต  

การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความและการสรุปความเพื่อนําไปสูการแกปญหา

อยางมเีหตุผล 

    กองสุขศึกษา (2551) กลาววา ทักษะการแกไขปญหาเปน

ความสามารถของบุคคลในการแกปญหาที่เกิดจากความตึงเครียดทั้งทางดานรางกาย 

และจติใจ 

    ประเสริฐ ตันสกุล (2551) กลาววา ทักษะการแกปญหาเปน

ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ การประดิษฐคําตอบ การพิจารณาผลพวงและ

เฟนหาวิธีการที่เหมาะสม    

    ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล หมายถึง 

ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อพัฒนาตนเองและนําทีมงานผานอุปสรรค 

สูความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

     สรุปวา การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล หมายถึง 

ความสามารถในการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง จากการสังเกต การเก็บขอมูลและ 

การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 

การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 
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การวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากความเครียดทั้งทางดาน

รางกายและจิตใจเพื่อพัฒนาตนเองและนําทีมงานผานอุปสรรคสูความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.5.2 องคประกอบยอยการเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน  
    สมิต สัชฌุกร (2553) กลาววา การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 

คือ การที่บุคคลหรือหนวยงานในองคกร ทํางานรวมกับบุคคลและ หนวยงานอื่นเพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายรวมกัน มีลักษณะเปนกระบวนการที่ตองกระทําตอเนื่อง สอดคลองกันไป

เพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ   

    กิติรัตน จูวราหะวงศ (2556, หนา 7) กลาวา การเปนตัวกลางหรือ 

ผูประสานงาน คือ การที่บุคลากรหรือหนวยงานในองคกร ทํางานรวมกับบุคคลและ

หนวยงานอื่นเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน มีลักษณะเปนกระบวนการที่ตองกระทํา

ตอเนื่องสอดคลองกันไปเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

    ธรรญชนก ศรีทิพยรัตน (2557, หนา 6) กลาววา การเปนตัวกลาง

หรือผูประสานงาน คือ การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อใหงานและ เจาหนาที่ฝายตางๆ 

รวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ไมทําใหงานซ้ําซอนกัน ขัดแยงกัน หรือ เหลื่อมล้ํากัน 

ทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของ องคกร

นั้นอยางสมานฉันทและมีประสิทธิภาพ 

     สรุปไดวา การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน หมายถึง การที่

บุคคลทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว และคอยจัดระเบียบในการ

ทํางานอยางตอเนื่องและ ไมทํางานซ้ําซอน หรือขัดแยงกัน และวางตัวเปนกลางเพื่อคอย

ประสานงานและชี้แนะแนวทางเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและสมานฉันท 

   3.5.2 องคประกอบยอยการยอมรับความสามารถของคณะทํางาน  
    ศุภกิตต กิจประพฤทธิ์กุล (2553, หนา 3) กลาววา การยอมรับ

ความสามารถของคณะทํางาน หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา 

จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การ ยอมรับนี้อาจจะ  

อยูในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออก 

อื่นใดที่บอก ถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  

บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูในความสําเร็จของงานดวย  
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    ชินกร นอยคํายาง (2555, หนา 7) กลาววา การไดรับการยอมรับ 

นับถือ หมายถึง การรับรูของบุคคลที่มีตอการไดรับความไววางใจ ความคาดหวังจาก

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาหรือผูใชบริการ การไดรับงานที่ทาทาย

ความสามารถ มีคุณคาหรือมีความสําคัญในหนวยงาน การยอมรับนับถือมีหลากหลาย

รูปแบบ เชน คําพูด การยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจตางๆ วัดไดจาก

คะแนนที่บุคลากรใหตามการรับรูที่แสดงถึงความรูสกึที่มีตอองคกรสอดคลองกับขอ

คําถามในแบบสอบถาม 

    สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การยอมรับความสามารถ

ของคณะทํางานหรอืผูรวมงานที่มีความแตกตางกัน คือการเปนแบบอยางในพฤติกรรมที่

พึงประสงค ผูอื่นยอมรับ        

     สรุปไดวา การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน หมายถึง  

การยอมรับความสามารถของคณะทํางานและทีมงานที่แตกตางอยางมีเหตุผล การให

กําลังเพื่อรวมงาน และการเปนแบบอยางทางดานพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อสรางสรรค

ผลงานที่มีคุณภาพ 

ตาราง 10 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม และพฤติกรรมบงชีข้องภาวะผูนํา 

             และความรับผิดชอบ 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

การมีทักษะการแกไข

ปญหาระหวางบคุคล  

ความสามารถในการตีความสิ่ง

ที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง จากการ

สังเกต การเก็บขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการ

แกไขปญหาทีเ่กิดขึน้จาก

ความเครียดทั้งทางดานรางกาย

และจิตใจเพื่อพัฒนาตนเองและ

นําทีมงานผานอุปสรรคสู

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่

วางไวอยางมีประสิทธิภาพ   

1. การมีความสามารถใน 

การตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น 

2. การมีความสามารถใน 

การการสังเกตสิ่งรอบขาง 

3. การมีความสามารถในการ

การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การมีความสามารถในการ

การวิเคราะหขอมูล 

5.การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา 

6. การมีความสามารถในการ

การทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 

7. การมีความสามารถในการ

พัฒนาตนเองและทีมงาน 

8. การมีความสามารถในการ

สรางทีมงานอยางมีคุณภาพ 
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ตาราง 10 (ตอ) 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

  

9. การมีความสามารถในการ

สรางความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่วางไว 

การเปนตัวกลางหรือ

ผูประสานงาน  

การที่บุคคลทํางานรวมกัน

เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่

วางไว และคอยจัดระเบียบใน

การทํางานอยางตอเนื่องและ ไม

ทํางานซ้าํซอน หรือขัดแยงกัน 

และวางตัวเปนกลางเพื่อคอย

ประสานงานและชี้แนะแนวทาง 

เพื่อใหการทํางานเปนไปอยาง

ราบรื่นสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพและสมานฉันท 

1. การวางตัวเปนกลางไม

ขัดแยงกัน 

2. การคอยชี้แนะแนวทางที่

ถูกตอง 

3. การมีความคิดสรางสรรคใน

การทํางาน 

4. การจัดระเบียบในการทํางาน 

5. การทํางานตามเปาหมายที่

วางไว 

6. การคอยประสานงานเมื่อเจอ

ปญหา 

7. การทํางานอยางตอเนื่องและ

ไมซ้ําซอน 

8. การทํางานอยางสมานฉันท 

9. การทํางานอยางราบรื่นและ

สอดคลองกับวัตถปุระสงค 

การยอมรับ

ความสามารถของ

คณะทํางาน  

การยอมรับความสามารถของ

คณะทํางานและทีมงานที่

แตกตางอยางมีเหตุผล การให

กําลังเพื่อรวมงาน และการเปน

แบบอยางทางดานพฤติกรรมที่

เหมาะสมเพื่อสรางสรรคผลงาน

ที่มีคุณภาพ 

1. เปดโอกาสใหคนอื่นแสดง

ความสามารถ 

2. ยอมรับความสามารถที่

แตกตาง 

3. เปนแบบอยางที่ดีในการ

ทํางาน 

4. ยอมรับการทํางานของ

ทีมงาน 

5. ดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือน

ครอบครัว 

6. สรางผลงานที่มีคุณภาพ 

7. ยอมรับความแตกตางอยางมี

เหตุผล 

8. การแสดงพฤติกรรมอยาง

เหมาะสม 
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 3.6 องคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

  วิจารณ พานิช (2555, หนา 50) กลาววา การมีผลงานและความรับผิดชอบ

ตรวจสอบได การเรียนรูจากการทําโครงการ (PBL/Project Base Learning) เปนวิธีเรียน

ทักษะเหลานี้ โดยใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนตัวชวย 

อํานวยความสะดวกในการทํางานอยางมีผลิตภาพ (Productivity) มีการเก็บขอมูลเพื่อ

ความโปรงใสตรวจสอบได รวมทั้งเพื่อการรับรูผลงานที่ทําได และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทักษะที่ตองการ คือ ทักษะในการกําหนดเปาและบรรลุเปาหมายนั้นการจัดลําดับ

ความสําคัญของงานและการใชเวลาการเรียนรูจากการทําโครงการมีขั้นตอนคือ ตองทํา

ความเขาใจโครงการใหชัดเจน วางแผน ลงมือทํา โดย  

   เปาหมาย : การจัดการโครงการ 

    - กําหนดเปาหมายและทําใหบรรลุเปาหมายนั้น แมจะมีอุปสรรคและ 

มีแรงบีบคั้น แยงเวลาหรือความสนใจ 

    - กําหนดลําดับความสําคัญ วางแผน และจัดการงาน 

   เปาหมาย : การผลิตผลงาน 

    - แสดงความสามารถพิเศษในการทําใหไดผลงานที่คุณภาพดีเปน

พิเศษ ไดแก ความสามารถดานการทํางานอยางมีจริยธรรมและดวยทาทีเชิงบวก 

    - จัดการเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

    - สามารถทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน   

    - รวมงานอยางเอาจริงเอาจัง เชื่อถือได และตรงตอเวลา 

    - นําเสนอตนเองอยางมืออาชีพและมีมารยาท 

    - ทํางานรวม และรวมมือเปนทีมอยางไดผลดี 

    - เคารพและเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลายในทีมงาน 

    - รับผิดรับชอบตอผลงานที่เกิดขึ้นมีแหลงเรียนรูมากมายที่ครูเพื่อ

ศิษยสามารถเขาไปคนหาวิธีออกแบบโครงการสําหรับการเรียนรูของศิษยแบบ PBL เชน ที่ 

Oracle Education Foundation, Intel Teach Program, Buck Institute for Education, Project 

Management Institute Education Foundation, Coalition of Essential Schools เปนตน  

การมีหนวยงานชวยเหลือการจัดการเรียนรูแบบ PBL จํานวนมากในตางประเทศสะทอน 

ถึงความสําคัญและความนิยม 
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  เอกชัย พุทธสอน (2556, หนา 65-66) กลาววา การเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด เปนความสามารถในการจัดการโครงการ เชน การตั้งเปาหมาย การจัดลําดับ

ความสําคัญ และทําใหโครงการบรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคและแรงกดดันไดอยาง 

มีคุณภาพ 

  ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด หมายถึง การวางแผนและการประยุกตใชความรูและทักษะที่จะทําใหเกิด 

การตดัสินใจที่สรางผลงานที่มีคุณภาพ โดยบุคคลและกลุมตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 

สามารถบริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรทรัพยากรให

เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการของการผลิต ประกอบดวย 

   1. การจัดการโครงการ (Manage Projects) มีการกําหนดเปาหมายให

ชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน และวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคญัของงานและ

บริหารจัดการใหเกิด ผลลัพธที่มุงหวัง 

   2. ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสรางผลผลิตทีม่ีคุณภาพสูง 

โดยมีจุดเนนในดานๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชพีที่สุจริต สามารถบริหารเวลาและ

โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-Tasks) การมีสวนรวม

อยางแข็งขนั นําเสนอผลงานไดอยางมอือาชีพ และยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวย 

ความชื่นชม 

  ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 13) กลาววา การเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด ประกอบดวย 

   1. จัดการโครงการ คือ การตั้งเปาหมาย และทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคและแรงกดดัน การจัดลําดับความสําคัญ วางแผน และ 

จัดการงานเพื่อบรรลุผลลัพธที่คาดไว 

   2. สรางผลลัพธ หมายถึง การแสดงคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อสราง

ผลผลิตที่มคีุณภาพ เชน ทํางานเชิงบวกและมีจริยธรรม จัดการเวลาและโครงการอยาง 

มีประสิทธิภาพ ทํางานหลายอยาง (Multi-Task) เขารวมอยางกระตือรือรนและพึ่งพาได 

นําเสนอตนเองอยางมืออาชีพ รวมทํางานกับทีมอยางมีประสิทธิภาพ เคารพความ

หลากหลายของทีม และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววา  

ผลิตภาพและความรับผิดชอบ ประกอบดวย การจัดการโครงการ สามารถตั้งเปาหมาย 
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และดําเนินการไปสูเปาหมายไดแมจะมีอุปสรรคและแรงกดดันจากการแขงขัน สามารถ

จัดลําดับความสําคัญ วางแผนและบริหารงานเพื่อใหไดรับผลที่คาดหวัง การทําใหเกิดผล 

มีคุณลักษณะของผูที่จะสรางผลงานที่มีคุณภาพ เชน การทํางานในเชิงบวกอยางมี

จริยธรรม การบริหารเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพสามารถทํางานไดหลากหลาย 

การมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมอยางกระตือรือรน ความเปนมืออาชีพและความ

นาเชื่อถือทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความรวมมือกับทีม เคารพความ

หลากหลายในทีม และรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น 

  สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด ประกอบดวย 

   1. การจัดการโครงการ คือ การกําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสู

ความสําเร็จของงานและวางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการให

เกิดผลลัพธที่มุงหวัง 

   2. ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูง 

โดยมีจุดเนนในดานตางๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต สามารถบริหารเวลาและ

บริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-tasks) การมี

สวนรวมอยางแข็งขัน 

   3. การทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย คือ การนําเสนอผลงานไดอยาง 

มืออาชีพและยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวยความช่ืนชม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา การเพิ่ม

ผลผลิตและการรูรับผิด ประกอบดวย การจัดการโครงการ โดย 

   1. กําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน 

   2. วางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการให

เกิดผลลัพธที่มุงหวังผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูงโดยมีจุดเนนในดาน

ตางๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ การมีสวนรวม

อยางแข็งขัน นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชพี 

   3. การทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย คือ การทํางานตามเปาหมายที่วาง

ไวสามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับผลผลิตที่

เกิดขึ้นดวยความชื่นชม 
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    สรุปวาการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด หมายถึง ความสามารถใน

การวางแผน การกําหนดเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญในเรื่องเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรนรวมทั้งการใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับความตองการ

และคุมคาที่สุด 

    ดังนั้น จึงสามารถสรุปตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพดานการเพิ่ม

ผลผลิตและการรูรับผิด ไดดังตาราง 11 

ตาราง 11 การสังเคราะหองคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

องคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด   
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1. ความสามารถในการจัดการโครงการ         7 100  

2. ความสามารถในการผลิตผลงาน          6 85.71  

3. ความสามารถในการทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย  

       5 71.42  

4. กําหนดลําดับความสําคัญ วางแผน และ 

จัดการงาน 

       1 14.28  

5. แสดงความสามารถพิเศษในการทําใหไดผลงาน

ที่คุณภาพ 

       1 14.28  

6. จัดการเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ        1 14.28  

7. สามารถทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน        1 14.28  

8. รวมงานอยางเอาจริงเอาจัง เชื่อถอืได และตรง

ตอเวลา 

       1 14.28  

9. นําเสนอตนเองอยางมืออาชีพและมีมารยาท        1 14.28  
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ตาราง 11 (ตอ) 

     จากตาราง 11 ผูวิจัยไดใชเกณฑความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป    

(ความถี่ตั้งแต 4 ขึ้นไป) เพื่อคัดเลือกองคประกอบยอยของการเพิ่มผลผลิตและ           

การรูรับผิดผลจากการสังเคราะหดังกลาวทําใหไดองคประกอบยอยของการเพิ่มผลผลิต

และการรูรับผิด 3 องคประกอบ ไดแก 1) ความสามารถในการจัดการโครงการ  

2) ความสามารถในการผลิตผลงาน 3) ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย  

     จากการสังเคราะหองคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับ

ผิดสามารถเขียนเปนรูปแบบการวัดองคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดได 

ดังภาพประกอบ 8 

 

 

 

 

 

องคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผดิ   
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10. ทํางานรวม และรวมมือเปนทมีอยางไดผลดี        1 14.28  

11. เคารพและเห็นคุณคาของความแตกตาง

หลากหลายในทีมงาน 

       1 14.28  

12. รับผิดรับชอบตอผลงานที่เกิดขึ้นมีแหลงเรียนรู

มากมาย 

       1 14.28  
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบการวัดองคประกอบยอยการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

   3.6.1 องคประกอบยอยความสามารถในการจัดการโครงการ 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557,หนา 18-19) กลาววา การจัดการโครงการ 

คือ การกําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน และวางแผนจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของงานและบริหารจัดการใหเกิด ผลลัพธที่มุงหวัง 

    ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 13) กลาววา จัดการโครงการ คือ 

การตั้งเปาหมาย และทําใหโครงการบรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคและแรงกดดัน  

การจัดลําดับความสําคัญ วางแผน และจัดการงานเพื่อบรรลุผลลัพธที่คาดไว 

    สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การจัดการโครงการ คือ 

การกําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของงานและวางแผน จัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของงานและบริหารจัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง   

     สรุปไดวาความสามารถในการจัดการโครงการ หมายถึง  

การกําหนดเปาหมายของการทํางานที่ชดัเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จและมีการบริหารจัดการ

ดานเวลา โดยมีการวางแผนการทํางานและจัดเรยีงความสําคัญ สรางผลงานที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับและนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 

   3.6.2 องคประกอบยอยความสามารถในการผลิตผลงาน 

    ชนัดดา เทียนฤกษ (2557,หนา 18-19) กลาววา ผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ

การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีจุดเนนในดานๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต 

สามารถบริหารเวลาและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ  

การมีสวนรวมอยางแข็งขัน นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้น

ดวยความชื่นชม 

ความสามารถในการจัดการโครงการ 

ความสามารถในการผลิตผลงาน การเพิ่มผลผลิต

และการรูรับผิด 

ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย 
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    ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 13) กลาววา สรางผลลัพธ หมายถึง 

การแสดงคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ เชน ทํางานเชิงบวกและมี

จริยธรรม จัดการเวลาและโครงการอยางมปีระสิทธิภาพ ทํางานหลายอยาง เขารวมอยาง

กระตือรอืรนและพึ่งพาได นําเสนอตนเองอยางมืออาชีพ รวมทํางานกับทีมอยางมี

ประสิทธิภาพ เคารพความหลากหลายของทีม และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา  

การวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง

ผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยสรางผลผลิตที่มคีุณภาพสูงโดยมีจุดเนนในดานตางๆ ไดแก  

การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ การมีสวนรวมอยางแข็งขัน 

นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ 

     สรุปไดวา ความสามารถในการผลิตผลงาน หมายถึง 

ความสามารถในการบริหารจัดการดานเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพสามารถ

ทํางานไดหลากหลาย มีสวนรวมในกิจกรรม ทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบตอ

ผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อสรางผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ 

   3.6.2 องคประกอบยอยความสามารถในการทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย 
    ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557, หนา 10) กลาววาการบริหารเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถทํางานไดหลากหลาย การมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมอยางกระตือรือรน  

ความเปนมืออาชีพและความนาเชื่อถือทํางานเปนทีมไดอยางมปีระสิทธิภาพและใหความ

รวมมือกับทีม เคารพความหลากหลายในทีม และรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น 

    สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย คือ การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพและยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้น 

ดวยความชื่นชม 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา การทํา

ใหโครงการบรรลุเปาหมาย คือ การทํางานตามเปาหมายที่วางไวสามารถบริหารเวลาและ

บริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวยความชื่นชม 

     สรุปไดวา ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย 

หมายถึง การบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการดําเนินงานให
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เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีเวลาที่ชัดเจน มีสวนรวมในการทํางาน และให

ความรวมมือกับทีม รับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นอยางชื่นชม และทํางานอยางมืออาชีพ 

ตาราง 12 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม และพฤติกรรมบงชี้ของการเพิ่ม 

              ผลผลิตและการรูรับผิด 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

การเพิ่มผลผลิต

และการรูรับผิด 

 

ความสามารถในการ

จัดการโครงการ  

การกําหนดเปาหมายของการ

ทํางานที่ชัดเจนเพื่อมุงสู

ความสําเร็จและมีการบรหิาร

จัดการดานเวลา โดยมีการวาง

แผนการทํางานและจัดเรียง

ความสําคัญ สรางผลงานทีม่ี

คุณภาพเปนที่ยอมรับและ

นําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 

1. การกําหนดเปาหมายในการ

ทํางาน 

2. การมีความชัดเจนในการ

ทํางาน  

3. การทํางานเพื่อมุงสู

ความสําเร็จ 

4. การวางแผนในการทํางาน 

อยางเหมาะสม 

5. การทํางานตามลําดับ

ความสําคัญของงาน 

6. การสรางผลงานที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับ 

7. การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนกับการทํางาน 

8. การมีความคิดสรางสรรคใน

การทํางาน 

ความสามารถในการ

ผลิตผลงาน  

ความสามารถในการบรหิาร

จัดการดานเวลาและโครงการ

อยางมีประสิทธิภาพสามารถ

ทํางานไดหลากหลาย มีสวน

รวมในกิจกรรม ทํางานเปนทีม 

และมคีวามรับผิดชอบตอ

ผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อสราง

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ตอความตองการ 

1. การใชเวลาในการทํางาน

อยางคุมคา 

2. การบริหารจัดการดาน

โครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การมีความสามารถทํางาน

อยางหลากหลาย 

4. การมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การมีความรับผิดชอบตอ

ผลงาน 

7. การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 

8. การผลิตผลงานที่เพียงพอตอ

ความตองการ 
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ตาราง 12 (ตอ) 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยาม พฤติกรรมบงชี ้

 

ความสามารถในการทํา

ใหโครงการบรรลุ

เปาหมาย 

ความสามารถในการทําให

โครงการบรรลุเปาหมาย 

หมายถึง การบริหารโครงการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

วางแผนการดําเนินงานใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

โดยมีเวลาที่ชัดเจน มีสวนรวม

ในการทํางาน และใหความ

รวมมือกับทีม รับผิดชอบผลงาน

ที่เกิดขึ้นอยางชื่นชม และทํางาน

อยางมืออาชีพ 

1. การบริหารโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. การทํางานดวยความโปรงใส 

3. การทํางานเพื่อมุงสู

ความสําเร็จ 

4. การมีความสามารถวาง

แผนการทํางาน 

5. การมีความสามารถวางแผน

จัดเรียงลําดับความสําคญัของ

งาน 

6. การสรางผลงานที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับ 

7. การมีความสามารถบริหาร

จัดการเรื่องเวลาอยางเหมาะสม 

8. การมีความสามารถทํางาน

เปนทีมอยางมืออาชีพ 

     จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของสรุปไดวา ทักษะชีวิตและอาชีพ

ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 15 องคประกอบยอย ไดแก 1) องคประกอบดาน 

ความยืดหยุนและการปรับตัว ซึ่งประกอบดวย 1.1) การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง  

1.2) การมีความยืดหยุนในการทํางาน 1.3) ความสามารถในการมปีระสิทธิภาพใน 

การทํางาน 2) ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา ซึ่งประกอบดวย  

2.1) ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา 2.2) ความสามารถในการสราง

งานอิสระ 2.3) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 3.1) การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 3.2) การสรางทีมงานที่

มีคุณภาพ 3.3) การใหโอกาสและเคารพผูอื่น 4) ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ซึ่ง

ประกอบดวย 4.1) การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 4.2) การเปนตัวกลางหรือ 

ผูประสานงาน 4.3) การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 5) องคประกอบดานการ

เพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ซึ่งประกอบดวย 5.1) ความสามารถในการจัดการโครงการ 

5.2) ความสามารถในการผลิตผลงาน 5.3) ความสามารถในการทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย สามารถสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิดการวิจัยทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                     ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม เขต 22 
 

ความยืดหยุนและ

การปรับตัว 

ความเปนผูมีความคิด

ริเริ่มและเปนผูนํา 

 

ทักษะทางสังคมและ

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรม 

ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

การเพิ่มผลผลิตและ

การรูรับผิด 

 

ทักษะชีวิต 

และอาชีพ 

การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 

การมีความยืดหยุนในการทํางาน 

 
ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน 

ความสามารถในการจัดการดานเปาหมาย 

และเวลา 

ความสามารถในการสรางงานอสิระ 

 
การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 

การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

 

การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ 

 

การใหโอกาสและเคารพผูอื่น 

การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 

 

การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 

การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 

ความสามารถในการจัดการโครงการ 

 

ความสามารถในการผลิตผลงาน 

ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุ

เปาหมาย 
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ตอนที ่4 เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบงชี้ 

 การนําเสนอสาระที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ 

ตัวบงชี ้เพื่อใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับตัวบงชี ้เพื่อนําไปสูกระบวนการสราง

และพัฒนาตัวบงชี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเสนอหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่ไดจากการศึกษา

จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี ้ดังนี้ คือ 1) ความหมายของตัวบงชี้  

2) ประเภทของตัวบงชี้ 3) ประโยชนของตัวบงชี้ 4) เกณฑในการคัดเลือกตัวบงชี้ 

5) กระบวนการสรางและพัฒนาตัวบงชี ้และ 6) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางและ

พัฒนาตัวบงชี้ ดังจะกลาวถึงแตละหัวขอ ดังตอไปนี้ 

  4.1 ความหมายของตัวบงชี ้

   ตัวบงชี้ (Indicators) เปนสิ่งที่แสดงสภาวะหรือสภาพที่เกิดขึ้นหรือ

เปลี่ยนแปลงไปหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในภาษาไทยมี 

การนําขอมูลมาใชอยูหลายคํา เชน ดัชนี ตัวชี้นํา ตัวชี้วัด เครื่องมอืชี้วัด เปนตน แตผูวิจัยขอ

ใชคําวาตัวบงชี้ เพราะนิยมใชในทางการศึกษา โดยมีผูใหความหมายของคําวาตัวบงชีไ้ว

ตางๆ กัน ดังนี้ 

    ปารวี เจริญยศ (2555, หนา 122) สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง  

สิ่งที่นํามาวัดหรือชี้ใหเห็นสภาพการณของสิ่งที่กําลังศึกษาในชวงเวลาหนึ่ง เปนคาที่สังเกต

ไดทั้งเชงิปริมาณหรือคุณภาพที่บอกความหมาย หรือสภาพที่ตองการศึกษาเปน

องคประกอบรวมอยางกวางๆ โดยอาจมีเงื่อนไขของเวลาหรือสถานที่กํากับ และสามารถ

นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนการบริหารงาน การติดตามผลการ

ดําเนินงานและการจัดลําดับการพัฒนา 

    วันเพ็ญ นันทะศรี (2555, หนา 28) สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง 

ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของสภาพที่ตองการ

ศึกษาเฉพาะจุดหรือชวงเวลาหนึ่งคาของตัวบงชี้ระบุ/บงบอกถึงสภาพที่ตองการศึกษาเปน

องครวมอยางกวางๆ แตมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กําหนดไวเพื่อประเมินสภาพที่ตองการศึกษาไดและใชในการเปรียบเทียบระหวางจุดหรือ

ชวงเวลาที่ตางกันเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษาได 
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    จารุภัทร บุญสง (2556, หนา 88) สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง  

ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงลักษณะหรือปริมาณของระบบการ

ดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

    วัชรชัย สวรรณไตร (2556, หนา 25) สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง  

ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของระบบ 

การดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนสารสนเทศที่บงบอกสภาวะหรือ

สภาพการณในลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่งการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงตางๆ มาสัมพันธ

กันนั้นก็เพื่อใหเกิดคุณคา ซึ่งจะสะทอนใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาไดรวม 

    นภิาพร แสนเมือง (2557, หนา 142) สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง  

ตัวประกอบหรือองคประกอบที่นํามาวัดหรือชี้ใหเห็นคุณลักษณะสภาพการณของ 

สิ่งที่กําลังศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึง่มีลักษณะเชิงคุณภาพหรือปริมาณ โดยการนํา 

ตัวแปรหรือขอมูลหรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคุณคาที่สามารถชี้ใหเห็น

คุณลักษณะ หรือสภาพการณนั้นได 

    ธีระพงษ มุงชู (2558, หนา 68) สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปร

ประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการดําเนินงาน

สวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

     สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง สิ่งที่แสดงสภาพที่เกิดขึ้นในชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง เปนตัวแปรประกอบหรือองคประกอบบงบอกถึงสภาพที่ตองการศึกษาเปน

องครวมอยางกวางๆ ที่นํามาวัดสิ่งที่กําลังศึกษาในชวงเวลาหนึ่ง ที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ

หรือปริมาณโดยการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคุณคาที่สามารถ 

ชี้ใหเห็นถึงสภาพการณที่ตองการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไว  

  4.2 ประเภทของตัวบงชี ้

   ตัวบงชี้มีหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการที่ใชจําแนกซึ่งอาจจําแนก

โดยอาศัยวิธีการนําไปใชหรืออาศัยแนวคิดของวิธีการสรางตัวบงชี้ก็ไดบางเกณฑอาศัย

ลักษณะสเกลการวัดและอื่นๆ ซึ่งการแบงประเภทของตัวบงชีต้ามแนวนักวางแผนและ 

นักกําหนดตัวบงชี้แลวจะคํานึงถึงที่มาและประโยชนในการใชสอยเปนสําคัญโดยอาจ

แบงเปนตัวบงชี้ที่เปนดัชนีแสดงลักษณะเฉพาะเรื่อง (Single Index) ดัชนีเฉพาะกลุม 

(Compound Index) และดัชนีรวม (Composite Index) แตถากําหนดโดยอาศัยทัศนะ 

เชิงระบบดวยการมองตามระบบการศึกษาแลวจะกําหนดตัวบงชี้เปน 3 กลุมใหญๆ คือ  
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ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (Input Indicators) ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (Process Indicators) 

และตัวบงชี้ดานผลผลิต (Products or Output Indicators) 

    จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปการจําแนกประเภทตัวบงชี้ได 

เปน 7 แบบตามเกณฑในการจําแนก ดังนี้ 

     1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบแบงไดเปน 3 ประเภท

ไดแก ตัวบงชี้ดานปจจัย (Input Indicators) ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (Process Indicators)  

ตัวบงชี้ดานผลผลิต (Output Indicators)  

     2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบงชี้แบงได 2 

ประเภท ไดแก ตัวบงชี้แบบอัตนัย (Subjective Indicators) และตัวบงชี้แบบปรนัย  

(Objective Indicators)  

     3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสรางแบงได 3 ประเภท ไดแก

ตัวบงชี้ตัวแทน (Representative Indicators) ตัวบงชีแ้ยก (Disaggregative Indicators) และ

ตัวบงชี้รวมหรือตัวบงชี้ประกอบ (Composite Indicators)  

     4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใชสรางตัวบงชี้ 

แบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้นามบัญญัติ (Nominal Indicators) ตัวบงชี้เรยีงอันดับ

(Ordinal Indicators) ตัวบงชี้อันตรภาคชั้น (Interval Indicators) และตัวบงชี้อัตราสวน (Ratio 

Indicators)  

     5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะคาของตัวบงชี้แบงไดเปน  

2 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้สัมบูรณ (Absolute Indicators) และตัวบงชี้สัมพัทธ (Relative 

Indicators)  

     6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปล

ความหมายแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้อิงกลุม (Norm-Referenced Indicators)  

ตัวบงชี้องิเกณฑ (Criterion-Referenced Indicators) ตัวบงชีต้น (Self-Referenced 

Indicators)  

     7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใชตัวบงชี้แบงเปน  

2 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้แสดงความหมาย (Expressive Indicators) และตัวบงชี้ทํานาย 

(Predictive Indicators) 

      สรุปไดวาประเภทของตัวบงชี้สามารถจําแนกเปน 7 ประเภท 

ไดแก 1) การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ 2) การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยาม 
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ของตัวบงชี้ 3) การจัดแยกประเภทตามวิธีการสราง 4) การจัดแยกประเภทตามลักษณะ 

ตัวแปรที่ใชสราง 5) การจัดแยกประเภทตามลักษณะคาของตัวบงชี ้6) การจัดแยกประเภท

ตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย 7) การจัดแยกประเภทตามลักษณะ 

การใชตัวบงชี้ 

  4.3 ประโยชนของตัวบงชี้ 

   ไกศิษฏ เปลรินทร (2552, หนา 14) ไกกลาวถึงประโยชนของตัวบงชี้ 

ที่มตีอการจัดการศึกษา ดังนี้  

    1. ทําใหทราบสภาพ ทิศทาง ระบบการศึกษา และการจัดการที่จะ 

นําไปสูความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น 

    2. ทําใหสามารถตรวจสอบการดําเนินการไดตลอดเวลา ทําใหทราบ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในชวงเวลาชวงใดชวงหนึ่งไดอยางถูกตอง 

    3. การมีตัวบงชี้จําทําใหการประเมินผลมีความเชื่อถือได และมี 

ความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น สามารถทํานายสถานการณการดําเนินการในอนาคตได 

    4. การปฏิบัติงานโดยอาศัยเกณฑจากตัวบงชี้ ทําใหเกิดความ

ยุติธรรมในหมูบุคลากรเปนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองคการสามารถศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางหนวยงานยอยระหวางองคการระหวางประเทศและภูมิภาคได 

    5. ทําใหองคการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย  

และหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหไดรับความรวมมือมากยิ่งขึ้น 

   ไสว พลพุทธา (2557, หนา 21) ไดสังเคราะหเอกสารสรุปรายละเอียด

เกี่ยวกับประโยชนของตัวบงชี้ทางการศึกษาไว 5 ดาน ดังนี ้คือ 

    1. ทําใหทราบสภาพ ทิศทาง ระบบการศึกษาและการจัดการที่จะ

นําไปสูความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น 

    2. ทําใหสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดตลอดเวลา ทําใหทราบ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งไดอยางถูกตอง 

    3. การมีตัวบงชี้จะทําใหการประเมินผลมีความเชื่อถือไดและมีความ

เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นสามารถทํานายสถานการณการดําเนินงานในอนาคตได 

    4. การปฏิบัติงานโดยอาศัยเกณฑจากตัวบงชี ้ทําใหเกิดความ

ยุติธรรมในหมูบุคลากร เปนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองคการ สามารถศึกษา

เปรียบเทียบระหวาง หนวยงานยอย ระหวางองคการ ระหวางประเทศและภูมิภาคได 
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    5. ทําใหองคการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทําใหไดรับความรวมมือมากขึ้น 

     สรุปไดวาประโยชนของตัวบงชีเ้ปนตัวกําหนดวัตถุประสงคใหมี

ความชัดเจน ตรวจสอบได และทําใหทราบสภาพ ทิศทาง แนวโนมการเปลี่ยนแปลง  

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเชื่อถือทําใหองคการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ

ไดรับความรวมมือมากขึ้น 

  4.4 ลักษณะของตัวบงชี้ที่ดี 

   ไสว พลพุทธา (2557, หนา 27) ไดสรุปวา ตัวบงชี้ที่ดีมีความสําคัญ คือ

1) ความตรง (Validity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองวัดไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดอยางถูกตอง

แมนยํา ตัวบงชีท้ี่สามารถชี้ไดแมนยํา ตรงตามคุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ 

คงเสนคงวาหรือวัดไดคงที่เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน ตัวบงชี้ที่สามารถชี้ไดอยาง

คงเสนคงวาเมื่อทําการวัดซ้ํา และมีความสัมพันธกับตัวบงชีอ้ื่นเพื่อการวิเคราะหโดย

ภาพรวม 

   สายสมร ศักดิ์คําดวง (2551, หนา 22) ไดสรุปวา เกณฑการคัดเลือก 

ตัวบงชี้ในเอกสารการสัมมนาการจัดทําดัชนีชีว้ัดคุณภาพเพื่อการติดตามและประเมินผล

การแปลงนโยบาย แผน และมาตรการไปสูการปฏิบัติ วามีเกณฑที่ใชกันอยางแพรหลาย  

6 ประการ ดังนี้ 

    1. ตัวบงชี้ตองมีความสอดคลองโดยตรงกับวัตถุประสงค มีความ

เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังศึกษาอยู ดังนั้น การนิยามปญหาที่ชัดเจนจึงเปนเรื่องที ่

สําคัญมาก คํานิยามหรือคําจํากัดความที่คลุมเครือ ไมชัดเจน จะชวยในการเลือกตัวบงชี้ 

    2. ตัวบงชี้ตองมีความสอดคลองกับกลุมผูใชตัวบงชี้ กลุมผูใชมี 

ความแตกตางกันยอมมคีวามตองการใชตัวบงชี้ที่แตกตางกัน ดังนั้น การคํานึงถึง

กลุมเปาหมายวาเปนกลุมใดนั้น จึงจําเปนตอการเลือกตัวบงชี้ 

    3. ตัวบงชี้ที่เลือกมานั้นจะตองถูกออกแบบมาอยางชัดเจน เพื่อ

ปองกันการเขาใจคลาดเคลื่อนของผูใช ความชัดเจนที่กลาวมานี้ อาจมคีวามหมายที่

แตกตางกันออกไปตามผูใชแตละกลุมกลาวคือ ผูใชบางกลุมตองการความชัดเจนของ 

ตัวบงชี้ในเชงิวิทยาศาสตร ในขณะบางกลุมตองการความชัดเจนของตัวบงชี้ในดานการ 

สื่อความหมายนั้นสิ่งสําคัญของการเลือกตัวบงชี้จึงอยูที่การคํานึงวากลุมใดเปนผูใชงาน 

ตัวบงชีท้ี่สรางขึ้น 
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    4. ตัวบงชี้จะตองสรางจากขอมูลที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและ

ตองมีคาใชจายไมสูงเกินไปนักหรือมีการจัดเก็บอยูแลว เกณฑการเลือกตัวบงชี้นี้มีผลทําให

ผูพัฒนาตัวบงชี้ตองใหความสําคัญระหวางคาใชจายของการเก็บรวบรวมขอมูลกับ 

ความสมบูรณครบถวนของตัวชี้กลาวคือ คาใชจายจะตองไมสูงกวาผลประโยชนที่ไดรับ

จากตัวบงชี ้

    5. ตัวบงชีต้องมีความถูกตองเชื่อถือได การสรางใหมีความถูกตอง

และนาเชื่อถือนั้นจะตองอาศัยขอมูลที่มีความถูกตองเชื่อถือได ใชวิธีการเก็บและ Scale 

เดียวกันตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ผูพัฒนาตัวบงชี้ควรมีวิธีการประมาณคาตัวบงชี้ให

ใกลเคียงกับตัวบงชี้ในอุดมคติใหมากที่สุด ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงคาใชจายและ

ผลประโยชนที่ไดจากตัวบงชี้นั้นๆ ประกอบกันไปดวย 

    6. ตัวบงชี้ตองมีความครอบคลุม ทั้งในดานมิติของพื้นที่และเวลา 

สรุปแลวคุณลักษณะสําคัญของตัวบงชีท้ี่ดีตองสามารถวัดผลไดตรง ไมยุงยาก เขาใจงาย 

สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายอยางชัดเจน มีความคุมทนในการจัดทําและ

สามารถใชในการอธิบายสถานการณที่สามารถเปรียบเทียบได ซึ่งในทางปฏิบัติแลวไม

สามารถกําหนดตัวบงชี้ทีเ่ปนมาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงานเปนหลัก 

     สรุปไดวาลักษณะตัวบงชี้ที่ดีมี 6 ประการ ไดแก 1) ตัวบงชี้ตอง 

มีความสอดคลองโดยตรงกับวัตถุประสงค 2) ตัวบงชี้ตองมีความสอดคลองกับกลุมผูใช 

ตัวบงชี้ 3) ตัวบงชี้ที่เลือกมานัน้จะตองถูกออกแบบมาอยางชัดเจน 4) ตัวบงชี้จะตองสราง

จากขอมูลที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและตองมีคาใชจายไมสูงเกินไป 5) ตัวบงชี้ตองมี

ความถูกตองเชื่อถือได 6) ตัวบงชี้ตองมีความครอบคลุม ทั้งในดานมิติของพืน้ที่และเวลา  

  4.5 การพัฒนาตัวบงชี้ 

   วิธีการสรางหรือพัฒนาตัวบงชีท้างการศึกษามี 3 วิธี (พีรภาว บุญเพลิง,  

2550, หนา 26) กลาววา วิธีการสรางหรือพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษา ไดแก 

    1. การสรางตัวบงชี้โดยใชนิยามเชงิปฏิบัติ (The pragmatic definition 

of an indicator) คือ การเลือกตัวแปรจํานวนหนึ่งทีห่าไดหรือที่มีอยูมาใชงานวิจัยงานใด 

งานหนึ่งโดยเฉพาะโดยอาศัยการตัดสินใจและประสบการณของผูวิจัยเทานั้น 

    2. การสรางตัวบงชี้โดยอาศัยขอกําหนดเชิงทฤษฎี (The theoretical  

definition of anindicator) วิธีการนี้อาศัยการผสมหรือการรวมตัวแปรจํานวนหนึ่งเขา

ดวยกันโดยวิธีการทางเรขาคณิตซึ่งตัวแปรเหลานีถู้กเลือกมาตามลําดับความสําคัญและ 
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มีความสัมพันธระหวางกันและกันและแตละตัวแปรนั้นจะมีคาน้ําหนัก การเลือกตัวบงชี้ 

นั้นอาศัยฐานเชิงทฤษฎี เอกสารงานวิจัย หรือแนวความคิดที่มีอยูแลว 

    3. การสรางตัวบงชี้วิธีนี้คลายคลึงกับวิธีที่สอง แตกตางอยูที่วาวิธีการ

สรางตัวบงชี้จากขอกําหนดเชิงทฤษฎีนั้น การเลือกกําหนดน้ําหนักนั้นกําหนดจากลําดับ

ความสําคัญสวนวิธีการสรางตัวบงชี้โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษนั้นกําหนดน้ําหนักของตัว

แปรแตละตัวโดยวิธีการทางสถิติเปนหลักเชนการวิเคราะหองคประกอบ  

(Factor Analysis) เปนตน ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการที่นาเชื่อถือมากที่สุด  

     สรุปไดวาการสรางหรือพัฒนาตัวบงชีม้ีอยู 3 วิธี วิธีแรกเปน 

การนําตัวแปรที่มีความสัมพันธกันมารวมกัน วิธีที่สองการรวมตัวแปรจํานวนหนึ่ง 

เขาดวยกันโดยวิธีการทางเลขคณิตและวิธีที่สามเปนการสรางตัวบงชี้โดยอาศัยทฤษฎี 

การเลือกกําหนดน้ําหนักความสําคัญ 

  4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   ธนวรรณ ขนอม (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้

รวมสําหรับสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ดานทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ 2) ตรวจสอบคุณภาพของ  

ตัวบงชี้รวมสําหรับสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานทะเบียนนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงช้ีรวมสําหรับสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงานดานทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมสมรรถนะ 

ดานความรูม ีจํานวน 5 สมรรถนะ 24 ตัวบงชี้ กลุมสมรรถนะดานทักษะ มีจํานวน 13 

สมรรถนะ 55 ตัวบงชี้ และกลุมสมรรถนะดานคุณลักษณะ มีจํานวน 15 สมรรถนะ 62  

ตัวบงชี้ และ 2) ตัวบงชี้รวมที่พัฒนาขึ้นมีความตรง โดยการประเมินตนเองและการประเมิน

ของเพื่อนรวมงานไมมีความแตกตางกันทุกตัวบงชี้ 

   ปริญญา เรืองทิพย (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

ตัวบงชี้การสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองมี 

คาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้การสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน 

ชวงช้ันที่ 4 ทั้ง 9 ดานมคีาเปนบวกมีคาตัง้แต 0.77 ถึง 0.92 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ทุกคาโดยคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการบริหารและ 
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การจัดการโรงเรียนดานการจัดการสอน ดานตัวผูเรียน ดานลักษณะของครู ดานเพื่อน  

ดานชุมชน ดานการอยูรวมกันกับผูอื่น ดานการชวยเหลือผูเรยีน และดานครอบครัวม ี

คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.92,0.90, 0.89, 0.83, 0.82, 0.80, 0.78, 0.78 และ 

0.77 ตามลําดับซึ่งในแตละองคประกอบการสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขดานตางๆ  

มีความแปรผันรวมกับองคประกอบตัวบงชี้การเรียนรูอยางมคีวามสุขของนักเรียนชวงชั้น 

ที่ 4 นั่น คือ องคประกอบดานการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีความสําคัญมากที่สุด 

ขณะที่องคประกอบดานครอบครัวมีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข

นอยที่สุด มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษได 

คาไค–สแควร เทากับ 2895.24 P = 0.63 ที่องศาอิสระ (df) .2884 คา GFI = 0.96  

คา CFI = 0.91 คา AGFI = 0.97 คา SRMR = 0.009 และคา RMSEA = 0.044 แสดงวา

โมเดลมีความตรงเชิงโครงสรางโดยสรุปการพัฒนาตัวบงชี้การสงเสริมการเรียนรูอยางมี

ความสุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ตัวบงชี้ไดมาจากนักเรียนโดยตรงสามารถนําตัวบงชี้ที่ไดไป

ประยุกตใชกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง

มีความสุข 

   ลําไย พิสฐศาสน (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สรางมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑในการประเมิน

คุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรและ 2) เพื่อประเมิน

ความเหมาะสมสอดคลองของมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายใน

สําหรับหนวยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีดําเนินการวิจยัมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สรางมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายในสําหรับ

หนวยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งดําเนินการสัมภาษณอํานวยการกอง 5 คน 

เพื่อนํามาสรางมาตรฐานตัวบงชีแ้ละเกณฑการพิจารณาของหนวยงานสายสนับสนุนและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาโดยใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมสอดคลองของมาตรฐานตัวบงชี้ 

และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

นเรศวรซึ่งเก็บขอมูลจากหัวหนาหนวยงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการประเมินคุณภาพ

ภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุนและเลขานุการคณะ/สํานักซึ่งเปนหัวหนาทีมใน 

การจัดทําการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 45 คน เครื่องมอืที่ใชคือแบบสอบถาม 
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ความคิดเห็นนํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเลือกตัวบงชีท้ี่ 

เหมาะสมในการประเมินภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. ผลการสรางมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายในสําหรับ

หนวยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวรพบวา มี 5 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี ้ดังนี้ การ

ดําเนินกิจกรรมหลักของผูปฏิบัติงานแตละบุคคลมี 3 ตัวบงชี ้ตัวบงชี้การพัฒนา

กระบวนการใหบริการ 2 ตัวบงชี้ การพัฒนาความรูในองคกรมี 2 ตัวบงชี้ การเงินและ

งบประมาณมี 3 ตัวบงชี้ สวนเกณฑการพิจารณาและเกณฑการประเมินมาตรฐานไดรับ

ความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญใหใชเกณฑการพิจารณาและเกณฑการประเมินมาตรฐาน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สมศ. (องคกรมหาชน) 2. ผลการ

ประเมินความเหมาะสมสอดคลองของมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินคุณภาพ

ภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 5 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้และ

เกณฑการพิจารณาทั้ง 5 ในแตละตัวบงชี้ความเหมาะสมในระดับมาก 

   วารุณี ทีนา (2551, บทคัดยอ) ไดศกึษาการพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะ

อันพึงประสงคในดานการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผลการวิจัยพบวา มี 2 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ ที่มีความ

เหมาะสมและเปนไปไดทีจ่ะปฏิบัติตาม ไดแก องคประกอบที่ 1 ความสุขกายมี 12 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ที่มคีวามเหมาะสมมากที่สุด ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชนและสะอาด (Md = 4.00) และตัวบงชี้ที่ 1.2.1 รูจักรักษาความสะอาดของ 

เสื้อผาเครื่องนุงหมและที่อยูอาศัย (Md = 4.00) สวนองคประกอบที่ 2 ความสุขใจ ม ี 

10 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ไดแก ตัวบงชี้ที ่2.3.1 พึงพอใจใน 

การกระทําที่พิจารณาวาดี ถูกตอง (Md = 4.00) ตัวบงชี้ที ่2.3.3 รูจักตน และเขาใจ 

ตนเองดี (Md = 4.00) ตัวบงชี้ที ่2.4.3 ทําประโยชนใหแกหมูคณะ (Md = 4.00) และ  

ตัวบงชี้ที ่2.4.4 ใหความรวมมือและบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนของสวนรวม (Md = 4.00)  

ที่เปนไปไดที่จะใชตรวจสอบแตละตัวบงชี้ บงชี้เกณฑการประเมินแตละตัวบงชี้ มีความ

เหมาะสมที่จะใชประเมินแตละตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินละองคประกอบ มีความ

เหมาะสมที่จะใชประเมินแตละองคประกอบอยูในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด 

   ประภาพร ไตรนิรันดร (2552, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา 

ตัวบงชี้สุขภาวะในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ 

สุขภาวะในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผลการวิจัย พบวาไดองคประกอบทั้งสิ้น  
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13 องคประกอบ มีน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.501 ถึง 0.806 ไดแก 1) ชุมชนมี 

สวนรวมในการจัดการศึกษา 2) จิตสํานกึการอนุรักษและคุณธรรมจริยธรรม 3) การนํา

องคกรดี 4) บรรยากาศเปนมิตร 5) โภชนาการ/สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมดี 6) สงเสริม 

กิจกรรมนักเรียน 7) ทักษะวิชาการ 8) จัดการเรียนรูอยางเปนสุข 9) สิ่งแวดลอมสะอาด 

ปลอดภัยเอื้อตอสุขภาพ 10) ชุมชนรวมอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 11) ทักษะชวีิต  

12) ทักษะสุขภาพและ 13) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการพัฒนาตัวบงชี้สุขภาวะใน

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนแนวทางใหโรงเรียนไดศึกษาและนําไปเปน

ขอกําหนดตางๆ ที่เปนแนวทางการดําเนินงาน กิจกรรมใหครู และบุคลากรในโรงเรียนมี

การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เกิดสุขภาวะขึ้นในโรงเรียน และเปน

แนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษา โดยพัฒนาจากขอมูลเชิงประจักษตอไป 

   ปาริสา อรามเรือง (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

ตัวบงชี้คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้คุณลักษณะที ่

พึงประสงคของนักเรียน 103 ตัวบงชี้ ที่เปนไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการเปนคนดี จํานวน 48 ตัวบงชี้ ดานการเปนคนเกง จํานวน  

27 ตัวบงชี้ และดานการมีความสุข จํานวน 28 ตัวบงชี้ 2) ผลการทดสอบความสอดคลอง

ของโมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงชีคุ้ณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน พบวา  

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา Chi-Square = 30.24 df = 23 คา  

p = 0.20 คา GFI = 0.97 คา AGFI = 0.97 คา RMSEA = 0.02 

   วันเพ็ญ นันทะศรี (2555, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้

ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ 

ครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 11 องคประกอบยอย 68 ตัวบงชี้จําแนกเปน  

การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรูปฐมวัย จํานวน 14 ตัวบงชี้ การพัฒนา

ครูปฐมวัย จํานวน 26 ตัวบงชี้ และการพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 28 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนไป

ตามหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) โมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ 

ครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร (Chi-Square) เทากับ 1.25  

คาองศาอิสระ (df) เทากับ 4 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เทากับ 0.869 คาดัชนีวัด 
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ระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว 

(AGFI) เทากับ 0.99 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) 

เทากับ 0.000 (Chi-Square = 1.25 df = 4 คา p = 0.869 คา GFI = 1.00 คา  

AGFI = 0.99 คา RMSEA = 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

   รัชชานนท ภูผิวคํา (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้

ความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้

ความสามารถในการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวามีตัวบงชี้ จํานวน 35 

ตัวบงชี้ 2) น้ําหนักคะแนนความสําคัญของตัวบงชี้ความสามารถในการคิดของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีคาน้ําหนักคะแนนตั้งแต 7.20 ถึง 8.103) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของตัวบงชี้ความสามารถในการคิดของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทยสวนใหญเห็นดวยกับตัวบงชี้

ความสามารถในการคิดทั้ง 35 ตัวบงชี้ วามคีวามเหมาะสมความเปนไปไดในการบงชี้

ความสามารถใน การคิดโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดและรายตัวบงชี้อยูในระดับมาก 

    กลาวโดยสรุปการสรางและพัฒนาตัวบงชี้โดยทั่วไปดําเนินการ  

2 ระยะ คือ 1) การพัฒนาตัวบงชีแ้ละ 2) การตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวบงชี้ 

เชิงสมมติฐานที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

ตอนที่ 5 บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 

  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (2559) ขอมูลทั่วไปของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

  5.1 วิสัยทัศน 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปนองคกรจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ระบบการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพภายใตการมีสวนรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2 พันธกิจ 

   1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถ

แขงขันในระดับนานาชาติและกาวทันอาเซียน 
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   2. สงเสริม สนับสนุน นักเรียน ครู บุคลากรทางศกึษา ใหเปนผูเรียนรู

ตลอดชีวิต มีคณุธรรม จริยธรรม 

   3. พัฒนาครู บุคลากรทางศึกษา ใหปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   4. พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

   5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน 

  5.3 คานิยม 

   F-U-N = เปนสุข สนุกสนาน Forward thinking = หัวกาวหนา  

รักการเรียนรู Unity = อยูอยางสามัคคี มีความเปนหนึ่ง ประสานความรวมมือ 

Nobleminded = พึงมีคุณธรรม นําจิตใจ   

  5.4 เปาประสงค (Goals) 

   1. นักเรียนทุกคนเปนผูใฝศึกษาหาความรู ไดรับโอกาสทางการศกึษา

อยางครอบคลุม เสมอภาค เรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน และเปนเลิศทางวิชาการ 

   2. นักเรียน เปนคนดีและมีความสุขในสังคม 

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

มีคุณธรรมและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

สถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย

และมีความเชื่อมโยงทั้งระบบ 

   5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง 

  5.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues) 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาใหครอบคลุม ทั่วถึงและมี

คุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและกาวสูมาตรฐานสากล 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณลักษณะพึงประสงคและคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ   

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ประสิทธิภาพ 
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   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

องคกร ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม 

    กลาวโดยสรุป จากเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คือ 1) เนนการจัดการศึกษาให

ครอบคลุม สรางความเสมอภาคทางการศึกษาและมีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเรียนรูตาม

เกณฑและกาวสูมาตรฐานสากล และปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

2) เนนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพีและ 

มีคุณธรรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ 3) เนนการสรางความเปนเลิศ

และการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษ 

ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคลองของตัวบงชี้ทักษะชีวิต

และอาชีพที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยดําเนินการเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ

นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ประกอบดวย 
   1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 
  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวบงชี้เชิงสมมติฐานที่ 

สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบดวย 
   2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   2.4 วิธีสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.6 การวิเคราะหขอมูล 

ระยะที่ 1 การพัฒนาตวับงชีท้ักษะชีวติและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

 การดําเนินงานในระยะนี ้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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  1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน 

และตางประเทศที่เกี่ยวกับทักษะชวีิตและอาชีพ 

  2. การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เกี่ยวกับองคประกอบหลัก 

องคประกอบยอยและพฤติกรรมบงชี้ 

   2.1 ผูทรงคุณวุฒิ 

    ผูทรงคุณวุฒิที่ใหการสัมภาษณ จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวยนักวิชาการศึกษานิเทศก 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ซึ่งเปนผูที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับทักษะชีวติ

และอาชีพโดยผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติ (รายละเอียดในภาคผนวก ก หนา 242) ดังนี ้

     2.1.1 นักวิชาการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีประสบการณ  

ในการทํางาน 10 ปขึ้นไป ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนาหวา 

จํานวน 1 คน 

     2.1.2 ศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการ  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ ในการทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน 

     2.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการ

พิเศษ วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ ในการทํางาน 10 ปขึ้นไป 

จํานวน 1 คน 

     2.1.4 ครูผูสอนที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท มีประสบการณ ในการทํางาน 10 ปขึ้นไป  

จํานวน 2 คน 

   2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี ้เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่ง 

มีโครงสราง (Semi-structured Interview) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยสัมภาษณเกี่ยวกับ

องคประกอบทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งมีประเด็นหลักในการสัมภาษณ ดังนี้ 

     2.2.1 องคประกอบดานความยืดหยุนและการปรับตัว 

     2.2.2 องคประกอบดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา  

     2.2.3 องคประกอบดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม 
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     2.2.4 องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

     2.2.5 องคประกอบดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

   2.3 การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

    2.3.1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบ

ทักษะชวีิตและอาชีพสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ 

จัดทําขอสรุป 

    2.3.2 นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารใชเปนกรอบใน 

การสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

พิจารณาปรับปรุงแกไข 

   2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ โดยใชเครื่องมือที่สราง

ขึ้นในการบันทึกการสัมภาษณ โดยผูวิจัยขอนัดหมายผูทรงคุณวุฒิลวงหนาประมาณ 

1สัปดาห แลวนําบทสัมภาษณมารวบรวมอยางเปนระบบเพื่อสะดวกตอการวิเคราะหขอมูล

ตอไปนี้ 

   2.5 การวิเคราะหขอมูล 

    ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณมาวิเคราะหโดยใชเกณฑ 

รอยละ 80 ของผูทรงคุณวุฒิ นําขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิมาวิเคราะหเนื้อหา

เพื่อใชประกอบการสรางกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพ

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวบงชี้เชิงสมมติฐานที่

สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

 การดําเนินงานระยะนี ้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2559 จํานวน  

525 คน 
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   1.2 กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัย คือ ครทูี่สอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2559 จํานวน  

447 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Random Sampling)  

    การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะห

โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลขั้นสูง คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis : CFA) จึงจําเปนตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับสถิติ

แตละประเภท ซึ่งนักวิจัยหลายทานไดใหแนวทางสําหรับการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยใชตามแนวคิดของ Bollen (1989 อางถึงใน กรรณิการ ศรีวารีรัตน, 2551, 

หนา 55) ที่เสนอวาขนาดกลุมตัวอยางควรพิจารณาควบคูกับจํานวนพารามิเตอรอิสระที่

ตองการประมาณคา ถามีจํานวนมากควรจะตองมีขนาดของกลุมตัวอยางมากขึ้นดวย และ

แนวคิดของ Schumacker and Lommax (1996); Hair and other (1998 อางถึงใน  

นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 54) ที่ไดเสนอกฎแหงความชัดเจน (rule of thumb) ที่นัก

สถิติวิเคราะหตัวแปรพหุใชเกณฑในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสัดสวนระหวาง

กลุมตัวอยางกับจํานวนพารามิเตอร 20 : 1 งานวิจัยเรื่องนี้ม ีจํานวน 20 พารามิเตอร จะ

ทําใหไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน แตในการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 447 คน 

ซึ่งไมต่ํากวาเกณฑและเปนไปตามที่นักสถิติใหไดแนวทางไวอันจะทําใหการวิเคราะห

องคประกอบมีความแมนยําสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนี ้

     ขั้นที่ 1 เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งมีทั้งหมด 19 อําเภอ จะใชอําเภอเปนหนวยสุม ใชการสุมอยางงาย

โดยวิธีจับสลากแบบใสคืน ใชเกณฑ รอยละ 50 ของอําเภอ ไดอําเภอรวมทั้งสิ้น 10 อําเภอ 

ไดแก อําเภอบานแพง อําเภอนาทม อําเภอศรีสงคราม อําเภอโพนสวรรค อําเภอทาอุเทน 

อําเภอธาตุพนม อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล อําเภอดงหลวง และอําเภอหนองสูง 

     ขั้นที่ 2 ใชโรงเรียนเปนหนวยสุม ใชการสุมอยางงายโดยวิธีการ 

จับสลากแบบใสคืนใชเกณฑ รอยละ 80 ของจํานวนโรงเรียนในแตละอําเภอ ซึ่งสุมมาใน 

ขั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 จะได จํานวน 31 โรงเรยีน 

     ขั้นที่ 3 กลุมตัวอยางครูผูสอน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากครู

ในโรงเรียนตาม ขอ 2 ซึ่งจะไดครูที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 447 คน ปรากฏในตาราง 13 
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ตาราง 13 แสดงจํานวนโรงเรียน ประชากรและกลุมตัวอยางครูจําแนกตามอําเภอ 

โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 

อําเภอศรีสงคราม 

1. โรงเรียนนาคําราษฎรรังสรรค 9 - 

2. โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 7 7 

3. โรงเรียนบานขาพิทยาคม 14 14 

4. โรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา 10 10 

5. โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ 30 30 

6. โรงเรียนสามผงวิทยาคม 8 8 

อําเภอนาทม 

7. โรงเรียนนาทมวิทยา 10 10 

8. โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 12 12 

อําเภอบานแพง   

9. โรงเรียนบานแพงพิทยาคม 24 24 

10. โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 8 8 

11. โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 12 - 

อําเภอทาอุเทน 

12. โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 7 7 

13. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 10 10 

14. โรงเรียนทาจําปาวิทยา 12 - 

15. โรงเรียนพะทายพิทยาคม 8 8 

16. โรงเรียนรามราชพิทยาคม 8 8 

17. โรงเรียนอุเทนพัฒนา 25 25 

อําเภอโพนสวรรค 

18. โรงเรียนคอวิทยาคม 5 5 

19. โรงเรียนโพนสวรรคราษฎรพัฒนา 22 22 
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ตาราง 13 (ตอ) 

โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 

อําเภอธาตุพนม 

20. โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 10 - 

21. โรงเรียนธาตุพนม 36 36 

22. โรงเรียนนาถอนพัฒนา 13 13 

23. โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 7 7 

24. โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 8 8 

25. โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค 18 18 

อําเภอคําชะอ ี

26. โรงเรียนคําชะอีพิทยาคม  10 10 

27. โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร  27 27 

28. โรงเรียนคําบกวิทยาคาร  7 7 

29. โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ 11 11 

30. โรงเรียนเหลาประชาอุทิศ  10 - 

อําเภอดอนตาล 

31. โรงเรียนดอนตาลวิทยา 35 35 

32. โรงเรียนผาเทิบวิทยา 13 - 

33. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 8 8 

อําเภอดงหลวง 

34. โรงเรียนกกตูมประชาสรรครัชมังคลาภิเษก 5 5 

35. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 20 20 

อําเภอหนองสูง 

36. โรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ 12 - 

37. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 7 7 

38. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 27 27 

รวม 525 447 
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  2. ตัวแปรที่ศึกษา 

   องคประกอบและตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ความยืดหยุนและการปรับตัว ความเปนผูมี

ความริเริ่มและเปนผูนํา การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดทักษะสังคมและการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว มี 3 องคประกอบยอย 

คือการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงมี 6 พฤติกรรมบงชี ้การมีความยืดหยุนในการ

ทํางาน มี 6 พฤติกรรมบงชี้ และความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

มี 7 พฤติกรรมบงชี้  

    2. ดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา มี 3 องคประกอบ

ยอยคือความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา มี 9 พฤติกรรมบงชี ้

ความสามารถในการสรางงานอิสระมี 7 พฤติกรรมบงชี้ และการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ

ในตนเอง มี 8 พฤติกรรมบงชี้ 

    3. ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมมี 3 

องคประกอบยอย คือ การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นมี 7 พฤติกรรมบงชีก้ารสรางทีมงานที่มี

คุณภาพมี 9 พฤติกรรมบงชี้และการใหโอกาสและเคารพผูอื่น มี 8 พฤติกรรมบงชี้ 

    4. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มี 3 องคประกอบยอย คือ 

การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคลมี 9 พฤติกรรมบงชีก้ารเปนตัวกลางหรือผู

ประสานงานมี 9 พฤติกรรมบงชีแ้ละการยอมรับความสามารถของคณะทํางานมี  

8 พฤติกรรมบงชี้ 

    5. ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด มี 3 องคประกอบยอย คือ 

ความสามารถในการจัดการโครงการ มี 8 พฤติกรรมบงชีค้วามสามารถในการผลิตผลงาน

มี 8 พฤติกรรมบงชี้และความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมายมี 8 พฤติกรรม

บงชี้ 

  3.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะชวีิตและอาชีพ 

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อสํารวจขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ ไดแก 

เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาสูงสุด 

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามองคประกอบเกี่ยวกับทักษะชวีิตและอาชีพของ

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดแก องคประกอบดานความยืดหยุนและการปรับตัว 

องคประกอบดานความเปนผูมีความริเริ่มและเปนผูนํา องคประกอบดานทักษะสังคมและ

การเรียนรูขามวัฒนธรรม องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบองคประกอบ

ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert ‘s Scale ซึ่งมีรายละเอียดอันดับคะแนน 

ที่ใหความหมายคือ 

   ระดับ 5 หมายถึง ตัวบงชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

   ระดับ 4 หมายถึง ตัวบงชี้มีความเหมาะสมมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง ตัวบงชี้มีความเหมาะสมปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง ตัวบงชี้มีความเหมาะสมนอย 

   ระดับ 1 หมายถึง ตัวบงชี้มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

  4. วิธีสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

   4.1 นําขอมูลที่ไดจากกรอบแนวคิดการวิจัยมารางแบบสอบถามเพื่อใช

สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชีพ 

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 22 แลวนําเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความคลอบคลุม 

ขององคประกอบของตัวบงชี้ ความถูกตองเหมาะสมในดานการใชภาษารวมถึงความ

เรียบรอยและนําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงแกไข 

   4.2 นํารางแบบสอบถามที่แกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความ

สอดคลองของขอความกับจุดมุงหมายที่ตองการวัด โดยดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ของความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเพื่อคัดเลือกตัวบงชี้ 
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ที่มีคา IOC = .50 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวาตัวบงชี้นั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือเนื้อหาที่จะวัด  

(สุวิมล ติรกานันท, 2550 อางถึงใน วันเพ็ญ นันทะศรี, 2555, หนา 194) โดยกําหนดระดับ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

    + 1 เมื่อแนใจวาขอความนั้นเปนตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ของนักเรียน  

    0 เมื่อไมแนใจวาขอความนั้นเปนตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพี 

ของนักเรียน 

    - 1 เมื่อแนใจวาขอความนั้นไมเปนตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ของนักเรียน 

     ไดกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ 5 คน (รายละเอียดใน

ภาคผนวก ก) ดังนี้ 

      4.2.1 นักวิชาการวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก  

มีประสบการณ ในการทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน 

      4.2.2 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา 

ชํานาญการพิเศษวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป 

จํานวน 1 คน 

      4.2.3 ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน 

      4.2.4 ครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน 

       เมื่อพิจารณาเลือกผูเชี่ยวชาญแลวผูวิจัยจึงสงหนังสือขอ

ความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผูเชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบแบบสอบถามทางไปรษณียและไดแนบขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไปดวย จากนั้น 

จึงประสานขอรับแบบสอบถามคืนเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

       นําแบบสอบถามมาวิเคราะหความสอดคลองโดยคัดเลือก

เฉพาะขอคําถามที่มีคา IOC = .50 ขึ้นไปแสดงวา ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

เนื้อหาที่มุงวัด คา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 

   4.3 นําแบบสอบถามมาปรับปรุง นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใช (Try out) กับครูในอําเภอนาหวา ไดแก โรงเรียนนาหวาพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์
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ประชานุเคราะห“ โรงเรียนนางัวราษฎรรังสรรค โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาและโรงเรียนดอน

เสียวแดงพิทยาคม ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไป

หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (r) รายขอโดยใชคา Item Total 

Correlation และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ดวยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

   4.4 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .21-.96 และคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .99 จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อ

นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

    5.1 ทําหนังสือราชการขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนขอความ

อนุเคราะห เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากโรงเรียนที่มีครูเปนกลุมตัวอยางและชี้แจง

แนวทางขอความรวมมือจากครูที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล 

    5.2 ติดตอประสานงานกับฝายวิชาการ เพื่อกําหนดวันเวลาใน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

    5.3 ผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารและแบบสอบถามใหพรอม และเพียงพอ

ตอครูที่เปนกลุมตัวอยาง 

    5.4 เก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้ผูวิจัยขอ

ความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนผูวิจัยนําสงแบบสอบถามดวยตนเองสําหรับครูใน

อําเภอนาทม อําเภอโพนสวรรค อําเภอทาอุเทน อําเภอศรีสงคราม อําเภอบานแพงและ 

สงแบบสอบถามทางไปรษณียสําหรับครใูนอําเภอธาตุพนม อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล  

อําเภอดงหลวง และอําเภอหนองสูง ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 447 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 

  6. การวิเคราะหขอมูล 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปเพื่อหาคาสถิติตางๆ ดังนี้                                                                    

    6.1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนการวิเคราะหเพื่อ

ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการเปนครูและ 
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วุฒิการศึกษาสูงสุด โดยใชความถี่ รอยละ 

    6.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ทักษะชวีิตและ

อาชพีของนักเรียน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนด ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, หนา 124 อางถึงใน  

นิภาพร แสนเมือง, 2557, หนา 193) 

     คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม

มากที่สุด 

     คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม

มาก 

     คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม

ปานกลาง 

     คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เปนตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมนอย 

     คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมนอย

ที่สุด 

      ตัวบงชี้ที่มคีวามเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาเปน ตัวบงชี้ที่

ใชได 

    6.3 คาการวัดความเบ (Skewness) และคาความโดง (Kurtosis)  

โดยปกติแลวถาตัวแปรตัวใดมีการแจกแจงปกติ (โคงรูประฆังคว่ํา) เมื่อวัดระดับความเบ

เทากับ 0 และความโดงเทากับ 3 ดังนั้น จึงนิยมใชคาทั้งสองเปนคามาตรฐานใน 

การทดสอบวาตัวแปรที่สนใจมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนี้  

     สัมประสิทธิ์ความเบ (Coefficient of Skewness)  

     S > +1 แสดงวา โคงเบมาก 

     S = 0 แสดงวา โคงสมมาตร 

     S < -1 แสดงวา โคงเบซาย 

     สัมประสิทธิ์ความโดง (Coefficient of Kurtosis) 

     K >3 แสดงวา โดงมากกวาปกต ิ

     K = 3 แสดงวา โดงปกติ 

     K < 3 แสดงวา โดงนอยกวาปกติ 



118 

    6.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ โดยวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ซึ่งจะมีคาระหวาง -1 ถึง 1 คาลบแสดงถึง 

ความสมัพันธ ทางลบหรือทางตรงกันขาม คาบวกแสดงความสัมพันธทางบวกหรือ 

ทางเดียวกันโดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (กัลวัฒน มัญชะสิงห, 2011) 

     R = .50 ถึง 1.00 หรือ -.50 ถึง -1.00 ถือวาขอมูลมี

ความสัมพันธในระดับสูง    

     R = .30 ถึง .49 หรือ -.30 ถึง -.49 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธ

ในระดับปานกลาง 

     R = .10 ถึง .29 หรือ -.10 ถึง -.29 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธใน

ระดับต่ํา 

     R = 0 ถือวาขอมูลไมมีความสัมพันธกัน 

    6.5 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวบงชีท้ี่สงผล

ตอทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวของ

กับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชโปรแกรม LISREL เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันคาสถิติ

สําคัญที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบเชิงสมมติฐานกับขอมูล 

เชิงประจักษ มีดังนี้ 

     6.5.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistics) เปนคาสถิตทิี่ใช

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาสถิติไค-สแควร 

มีคาต่ํามากหรือเขาใกลศูนยมากเทาไดแสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล 

เชงิประจักษ และคาสถิติไค-สแควรสมพันธ (2/df) ควรมีคานอยกวา 2.00 

     6.5.2 ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of Fit lndex :  

GFI) ซึ่งเปนอัตราสวนของผลตางระหวางฟงกชั่นความสอดคลองจากรูปแบบกอนและ 

หลังปรับรูปแบบกับฟงกชั่นความสอดคลองกอนปรับรูปแบบ ถาคา GFI มีคามากกวา .90 

แสดงวารูปแบบกับฟงกชั่นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

     6.5.3 ดัชนีความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted Goodness of Fit 

lndex : AGFI) เปนการนํา GFI มาปรับแกและคํานึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุมตัวอยาง 

คานีใ้ชเชนเดียวกับ GFI ดังนั้น ถาคา GFI และ AGFI เชาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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     6.5.4 คา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

เปนคาที่บงบอกถึงความไมสอดคลองของรูปแบบที่สรางขึ้นกับเมตริกชความแปรปรวนรวม

ของประชากร ถาคา RMSEA นอยกวา .05 แสดงวามีความสอดคลองกันสนิท  

(Close Fit) ถามีคาอยูระหวาง .05 ถึง .08 แสดงวารูปแบบสอดคลองในระดับดีพอสมควร

และถามีคาอยูระหวาง .08 ถึง .10 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองในระดับปานกลาง 

แตอยางไรก็ตามคาที่ใชไดและถือวารูปแบบที่สรางขึ้นสอดคลองควรมีคาไมเกิน .08 

(Bollen,1989 อางถึงใน อนุสิทธิ์ นามโยธา, 2555, หนา 132) 

      เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล  

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดดังตาราง 14 
 

ตาราง 14 สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงสมมตฐิานกับขอมูล 

             เชิงประจักษ 
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 

1. คา ไค-สแควร 

 

 

 

 

2. คา GFI 

 

3. คา AGFl 

 

4. คา RMSEA 

คา ไค-สแควรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

หรือคา P-value สูงกวา .05 แสดงวา

รูปแบบ 

มีความสอดคลองและคาสถิติ 

ไค-สแควรสัมพันธ (2/df) ควรมีคานอย

กวา 2.00  

มีคาตัง้แต .90 ขึ้นไป แสดงวารูปแบบมี

ความสอดคลอง 

มีคาตัง้แต .90 ขึ้นไป แสดงวารูปแบบ 

มีความสอดคลอง 

นอยกวา .05 แสดงวารูปแบบมีความ

สอดคลอง 

     6.5.5 นําผลการวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล 

มาคัดเลือกตัวบงชี้ที่แสดงวามีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางตามเกณฑ ดังนี้ 
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      1. องคประกอบหลักเทากับหรือมากกวา .70 (Forrell, A.M. & 

Rudd, J.M. 2011) และ  

      2. องคประกอบยอยและตัวบงชี้เทากับหรือมากกวา .30 

(Tacq, 1997 อางถึงใน วิลาวัลย มาคุม, 2549, หนา 34) 

       จากการดําเนินวิจัยทั้ง 2 ระยะ สามารถสรุป                

ดังภาพประกอบ 10 

ระยะการดาํเนนิการ     การดําเนินการ/กิจกรรม      ผลที่ไดรับ 

 

 

 

 

                   

                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ระยะการดําเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 

การพัฒนาตัวบงชี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการพัฒนาตัวบงช้ีทักษะชีวิตและอาชีพ 

2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 

3. วิเคราะหและสงัเคราะหองคประกอบ

และตัวบงช้ี ที่ไดจากผลการศึกษาเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

รางตัวบงชีท้ักษะชวีิต

และอาชีพในศตวรรษ 

ที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระยะที่ 2 

การตรวจสอบ

ความสอดคลอง

ระหวางตัวบงชี ้

เชิงสมมติฐานที่

สรางขึ้นกับขอมูล

เชิงประจักษ 

 

พัฒนาเคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 

- สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงช้ีทักษะ

ชีวิตและอาชีพ 

- การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามที่ใช

ในการวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

- ทดลองใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 50 คนโดยวิเคราะหคาอํานาจ

จําแนก (r) และ คาความเชื่อม่ันได 

- นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 447 คน 

- วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

ตัวบงช้ีทักษะชวีิตและ

อาชีพในศตวรรษที่ 21

ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้ทักษะชีวิตและ

อาชีพในศตวรรษที่ 21 กับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหแบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลัก จากเอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวของและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามและผลการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 22   

   1) ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

   2) ผลการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 22  

  ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ 

ทักษะชวีิตและอาชีพของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนี้ 

   1) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อสรางสเกลองคประกอบ 

   2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนา

โมเดลโครงสรางตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชพีของนักเรียน ที่พัฒนาขึน้กับขอมูล 

เชิงประจักษ 

  ตอนที ่4 น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบหลัก

องคประกอบยอยและตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
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สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหสะดวกในการทําความเขาใจ ผูวิจัยจึงนําเสนอเปนลําดับ ดังตอไปนี ้

  1. สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   1.1 อักษรยอที่ใชแทนองคประกอบหลักและองคประกอบยอย 

    LCS แทน ทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

    FLE แทน ดานความยืดหยุนและการปรับตัววัดจาก 3  

องคประกอบยอย คือ 

     1. ADA แทน ดานการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบดวย 6 ตัวบงชี ้ดังนี้ 

      L1 แทน การมคีวามสามารถปรับตัวในการทํางาน 

      L2 แทน การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น 

      L3 แทน การทํางานตามทีไ่ดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

      L4 แทน การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา  

      L5 แทน การมาทํางานตรงเวลา  

      L6 แทน การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใหดีขึ้น  

     2. BFW แทน ดานการมีความยืดหยุนในการทํางาน ประกอบดวย 

6 ตัวบงชี ้ดังนี้ 

      L7 แทน การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้น

เพื่อการปรับปรุงการทํางาน  

      L8 แทน ความสามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น  

      L9 แทน การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

      L10 แทน การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  

      L11 แทน การทํางานไดอยางหลากหลาย  

      L12 แทน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

     3. AEW แทน ดานความสามารถในการสรางประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
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      L13 แทน การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว  

      L14 แทน การมีความรับผิดชอบในหนาที่  

      L15 แทน การใชทรพัยากรอยางคุมคาและประหยัด  

      L16 แทน การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  

      L17 แทน การมคีวามสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง

หลากหลาย  

      L18 แทน การทีส่มาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  

      L19 แทน การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 

    CRE แทน ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา วัดจาก 

3 องคประกอบ คือ 

     1. BMT แทน ดานความสามารถในการจัดการดานเปาหมาย 

และเวลา ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L20 แทน การมีความสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางาน

อยางชัดเจน  

      L21 แทน การสรางความสมดุลในการกําหนดเปาหมาย  

      L22 แทน การมีความสามารถในการทํางานเสร็จกอนเวลา

อยางมปีระสิทธิภาพ 

      L23 แทน การทํางานไดตามเวลาที่กําหนด  

      L24 แทน การบริหารจัดการดานเวลาใหเกิดประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน  

      L25 แทน การใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการทํางาน  

      L26 แทน การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

      L27 แทน การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม  

      L28 แทน การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

     2. BAW แทน ดานความสามารถในการสรางงานอิสระ 

ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L29 แทน การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ  
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      L30 แทน การมีความสามารถจําแนกความแตกตางของงาน  

      L31 แทน การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

ของภาระงาน  

      L32 แทน การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจาก

การควบคุม  

      L33 แทน การกําหนดภารกิจของงานอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

      L34 แทน การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมีใครมาควบคุม  

      L35 แทน การกําหนดเปาหมายของการทํางานอยางมีอิสระ 

     3. BEL แทน ดานการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 

ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L36 แทน การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ  

      L37 แทน การมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการ

ทํางาน 

      L38 แทน การเปนผูนําแหงการเรียนรู  

      L39 แทน การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต  

      L40 แทน การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ  

      L41 แทน การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น  

      L42 แทน การมีความสามารถสะทอนผลการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

      L43 แทน การมีความสามารถในการวิเคราะหผลงาน 

    SCS แทน ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

วัดจาก 3 องคประกอบยอย คือ 

     1. BRO แทน ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ประกอบดวย  

7 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L44 แทน การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง  

      L45 แทน การใหความเคารพนับถือผูอื่น  

      L46 แทน การทํางานอยางมืออาชีพ และอยางนานับถือ  

      L47 แทน การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน  
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      L48 แทน การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชพี  

      L49 แทน การปฏิบัติงานอยางมคีวามสุข  

      L50 แทน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยม ี

สัมมาคารวะ 

     2. BET แทน ดานการสรางทีมงานที่มีคุณภาพประกอบดวย  

9 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L51 แทน การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม  

      L52 แทน การทํางานรวมกับคนที่มีพื้นฐานแตกตางกันทาง

สังคมไดอยางมีความสุข  

      L53 แทน การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  

      L54 แทน การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชพี  

      L55 แทน การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง  

      L56 แทน การสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 

      L57 แทน การมคีวามสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม  

      L58 แทน การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น  

      L59 แทน การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน 

     3. BPO แทน ดานการใหโอกาสและเคารพผูอื่น ประกอบดวย  

8 ตัวบงชี้ ดังนี ้

      L60 แทน การเคารพในการตัดสินใจของผูอื่น  

      L61 แทน การมีเหตุผลในการทํางาน  

      L62 แทน การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและมีเหตุผล  

      L63 แทน การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมสีวนรวม  

      L64 แทน การสรางประสบการณในการทํางาน  

      L65 แทน การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ  

      L66 แทน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ 

ความแตกตาง  

      L67 แทน การไมพูดใสรายคนอื่น 

      LED แทน ภาวะผูนําและความรับผิดชอบวัดจาก 3 

องคประกอบยอย คือ 
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     1. IPS แทน ดานการมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 

ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L68 แทน การมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น  

      L69 แทน การมีความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบขาง  

      L70 แทน การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล  

      L71 แทน การมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  

      L72 แทน การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา  

      L73 แทน การมีความสามารถในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

      L74 แทน การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน  

      L75 แทน การมีความสามารถในการสรางทีมงานอยางมี

คุณภาพ  

      L76 แทน การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จ 

ตามจุดมุงหมายที่วางไว 

     2. COR แทน ดานการเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 

ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L77 แทน การวางตัวเปนกลางไมขัดแยงกัน  

      L78 แทน การคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง  

      L79 แทน การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน  

      L80 แทน การจัดระเบียบในการทํางาน  

      L81 แทน การทํางานตามเปาหมายที่วางไว  

      L82 แทน การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา  

      L83 แทน การทํางานอยางตอเนื่องและไมซ้ําซอน  

      L84 แทน การทํางานอยางสมานฉันท  

      L85 แทน การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

     3. AWT แทน ดานการยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 

ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L86 แทน การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ  
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      L87 แทน การยอมรับความสามารถที่แตกตาง  

      L88 แทน การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน  

      L89 แทน การยอมรับการทํางานของทีมงาน  

      L90 แทน การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือนครอบครัว  

      L91 แทน การสรางผลงานที่มีคุณภาพ  

      L92 แทน การยอมรับความแตกตางอยางมีเหตุผล  

      L93 แทน การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม 

    PRO แทน การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดวัดจาก 3  

องคประกอบยอย คือ 

     1. AMP แทน ดานความสามารถในการจัดการโครงการ 

ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L94 แทน การกําหนดเปาหมายในการทํางาน  

      L95 แทน การมีความชัดเจนในการทํางาน  

      L96 แทน การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ  

      L97 แทน การวางแผนในการทํางานอยางเหมาะสม 

      L98 แทน การทํางานตามลําดับความสําคัญของงาน  

      L99 แทน การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ  

      L100 แทน การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน 

      L101 แทน การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 

     2. ABI แทน ดานความสามารถในการผลิตผลงาน ประกอบดวย  

8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L102 แทน การใชเวลาในการทํางานอยางคุมคา  

      L103 แทน การบริหารจัดการดานโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

      L104 แทน การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย  

      L105 แทน การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

      L106 แทน การทํางานเปนทีม  

      L107 แทน การมคีวามรับผิดชอบตอผลงาน  

      L108 แทน การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ  
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      L109 แทน การผลิตผลงานที่เพียงพอตอความตองการ 

     3. ACG แทน ดานความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุ

เปาหมาย ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

      L110 แทน การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  

      L111 แทน การทํางานดวยความโปรงใส 

      L112 แทน การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ  

      L113 แทน การมคีวามสามารถวางแผนการทํางาน  

      L114 แทน การมีความสามารถวางแผนจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของงาน  

      L115 แทน การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ  

      L116 แทน การมคีวามสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาอยาง

เหมาะสม  

      L117 แทน การมคีวามสามารถทํางานเปนทีมอยาง 

มืออาชีพ 

   1.2 สัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติ 

      แทน คาเฉลี่ย (mean) 

    S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

    Skew  แทน คาที่ใชวัดความเบของโคงความถี่ วาโคงปกติหรือ 

โคงเบซายหรือโคงเบขวา 

    Kur แทน คาที่ใชวัดความสูงของโคงปกติ 

    r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) 

    2  แทน คาสถิติไค-สแควร (chi-square) 

    df  แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 

    **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .01) 

    GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเหมาะสม  

(goodness of fit index) 

    AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองเหมาะสมที่ 

ปรับแกแลว (adjusted goodness of fit index) 
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    RMSEA  แทน ดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

คาพารามิเตอร (root mean square error of approximation) 

    b  แทน น้ําหนักองคประกอบ 

    SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)  

ของน้ําหนักองคประกอบ 

    e  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error)  

ของตัวบงชี้ 

       แทน  ตัวบงชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได) 

       แทน  องคประกอบยอย (ตัวแปรแฝง) 

       แทน  องคประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 

       แทน  ความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลักจากเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

   ผลการศึกษาสรุปดังตาราง 15 

ตาราง 15 สรุปผลการศึกษาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

              เขต 22 จากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ 

              การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

ผลการสังเคราะหเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผลการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ 

สรุปผลการวิเคราะห 

1. ดานความยืดหยุนและ 

การปรับตัว ประกอบดวย 

   1.1 การปรับตัวเพื่อรับ 

   การเปลี่ยนแปลง  

1. ดานความยืดหยุนและ 

การปรับตัว ประกอบดวย 

   1.1 การปรับตัวเพื่อรับ 

   การเปลี่ยนแปลง  

1. ดานความยืดหยุนและ 

การปรับตัว ประกอบดวย 

   1.1 การปรับตัวเพื่อรับ 

   การเปลี่ยนแปลง  
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ตาราง 15 (ตอ) 

ผลการสังเคราะหเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผลการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ 

สรุปผลการวิเคราะห 

   1.2 การมีความยืดหยุนใน 

   การทํางาน  

   1.3 ความสามารถในการ 

    สรางประสิทธิภาพใน 

    การทํางาน 

2. ดานความเปนผูมี 

ความคิดริเริ่มและเปน 

ผูนํา ประกอบดวย 

    2.1 ความสามารถในการ 

   จัดการดานเปาหมายและ 

   เวลา  

   2.2 ความสามารถในการ 

   สรางงานอิสระ  

   2.3 การเปนผูนําที่มี 

   ประสิทธิภาพในตนเอง 

   1.2 การมีความยืดหยุนใน 

   การทํางาน  

   1.3 ความสามารถในการ 

    สรางประสิทธิภาพใน 

    การทํางาน 

2. องคประกอบหลักดาน 

ความเปนผูมีความคิด 

ริเริ่มและเปนผูนํา 

ประกอบดวย 

   2.1 ความสามารถในการ 

   จัดการดานเปาหมายและ 

   เวลา  

   2.2 ความสามารถในการ 

   สรางงานอิสระ  

   2.3 การเปนผูนําที่มี 

   ประสิทธิภาพในตนเอง 

   1.2 การมีความยืดหยุนใน 

   การทํางาน  

   1.3 ความสามารถในการ 

    สรางประสิทธิภาพใน 

    การทํางาน 

2. องคประกอบหลักดาน 

ความเปนผูมีความคิด 

ริเริ่มและเปนผูนํา 

ประกอบดวย 

   2.1 ความสามารถในการ 

   จัดการดานเปาหมายและ 

   เวลา  

   2.2 ความสามารถในการ 

   สรางงานอิสระ  

   2.3 การเปนผูนําที่มี 

   ประสิทธิภาพในตนเอง 

3. ดานทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ประกอบดวย 

   3.1 การมีปฏิสัมพันธที่ด ี

   กับผูอื่น  

   3.2 การสรางทีมงานที่มี 

   คุณภาพ  

   3.3 การใหโอกาสและ 

   เคารพผูอื่น 

3. ดานทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ประกอบดวย 

   3.1 การมีปฏิสัมพันธที่ด ี

   กับผูอื่น  

   3.2 การสรางทีมงานที่มี 

   คุณภาพ  

   3.3 การใหโอกาสและ 

   เคารพผูอื่น 

3. ดานทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ประกอบดวย 

   3.1 การมีปฏิสัมพันธที่ด ี

   กับผูอื่น  

   3.2 การสรางทีมงานที่มี 

   คุณภาพ  

   3.3 การใหโอกาสและ 

   เคารพผูอื่น 
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ตาราง 15 (ตอ) 

ผลการสังเคราะหเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผลการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ 

สรุปผลการวิเคราะห 

4. ดานภาวะผูนําและความ 

รับผิดชอบ ประกอบดวย 

   4.1 การมีทักษะการแกไข 

   ปญหาระหวางบุคคล  

   4.2 การเปนตัวกลางหรือ 

   ผูประสานงาน  

   4.3 การยอมรับ 

   ความสามารถของ 

   คณะทํางาน 

4. ดานภาวะผูนําและความ 

รับผิดชอบ ประกอบดวย 

   4.1 การมีทักษะการแกไข 

   ปญหาระหวางบุคคล  

   4.2 การเปนตัวกลางหรือ 

   ผูประสานงาน  

   4.3 การยอมรับ 

   ความสามารถของ 

   คณะทํางาน 

4. ดานภาวะผูนําและความ 

รับผิดชอบ ประกอบดวย 

   4.1 การมีทักษะการแกไข 

   ปญหาระหวางบุคคล  

   4.2 การเปนตัวกลางหรือ 

   ผูประสานงาน  

   4.3 การยอมรับ 

   ความสามารถของ 

   คณะทํางาน 

5. ดานการเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด ประกอบดวย 

   5.1 ความสามารถในการ 

   จัดการโครงการ  

   5.2 ความสามารถในการ 

   ผลิตผลงาน  

   5.3 ความสามารถในการ 

   ทําใหโครงการบรรลุ 

   เปาหมาย 

5. ดานการเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด ประกอบดวย 

   5.1 ความสามารถในการ 

   จัดการโครงการ  

   5.2 ความสามารถในการ 

   ผลิตผลงาน  

   5.3 ความสามารถในการ 

   ทําใหโครงการบรรลุ 

   เปาหมาย 

5. ดานการเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด ประกอบดวย 

   5.1 ความสามารถในการ 

   จัดการโครงการ  

   5.2 ความสามารถในการ 

   ผลิตผลงาน  

   5.3 ความสามารถในการ 

   ทําใหโครงการบรรลุ 

   เปาหมาย 

     

    จากตาราง 15 พบวา  

     1. องคประกอบหลักดานความยืดหยุนและการปรับตัว 

ประกอบดวยการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง การมีความยืดหยุนในการทํางาน และ

ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน  

     2. องคประกอบหลักดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

ประกอบดวย ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา ความสามารถใน 

การสรางงานอิสระ และการเปนผูนําที่มปีระสิทธิภาพในตนเอง  
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     3. องคประกอบหลักดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม ประกอบดวย การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ และ

การใหโอกาสและเคารพผูอื่น 

     4. องคประกอบหลักดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

ประกอบดวย การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล การเปนตัวกลางหรือ 

ผูประสานงาน และการยอมรับความสามารถของคณะทํางาน  

     5. องคประกอบหลักดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

ประกอบดวย ความสามารถในการจัดการโครงการ ความสามารถในการผลิตผลงาน และ

ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของ 

ผูตอบแบบสอบถามและคาสถิติพื้นฐานความเหมาะสมของตัวบงชี้ทักษะชีวิต

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22     

   1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของผูตอบ 

แบบสอบถาม ดังตาราง 16 

ตาราง 16 ความถี่และรอยละของขอมูล สถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสถานภาพ ความถี ่ รอยละ 

1. เพศ 

 1. ชาย 

 2. หญิง 

 

131 

316 

 

29.30 

70.70 

รวม 447 100 

2. อาย ุ

 1. ไมเกิน 30 ป 

 2. 31–40 ป 

 3. 41–50 ป 

                4. 51–60 ป 

    

 

119 

172 

112 

44 

 

 

26.62 

38.48 

25.06 

9.84 

รวม 447 100 
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ตาราง 16 (ตอ) 

ขอมูลสถานภาพ ความถี ่ รอยละ 

3. วุฒิการศกึษาสูงสุด 

 1. ปรญิญาตร ี

 2. ปรญิญาโท 

 3. ปรญิญาเอก 

 4. อื่นๆ  

 

266 

171 

9 

1 

 

59.50 

38.30 

2.00 

0.20 

รวม 447 100 

4. ประสบการณการเปนครู 

 1. ไมเกิน 5 ป 

 2. 6–15 ป 

 3. 16–25 ป 

 4. 26 ปขึ้นไป 

 

143 

164 

92 

48 

 

32.00 

36.70 

20.60 

10.70 

รวม 447 100 

    จากตาราง 16 พบวาครูสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 316 คน 

คิดเปนรอยละ 70.70 เปนเพศชาย จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 29.30 เมื่อจําแนก

ตามอายุพบวาสวนใหญมีอายุ 31-40 ป จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 38.48 

รองลงมามีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 26.62 มีอายุ 41-50 ป 

จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 25.06 และมีอายุ 51-60 ป จํานวน 44 คน คิดเปน 

รอยละ 9.84ตามลําดับ เมื่อพิจารณาวุฒิการศึกษาพบวาระดับปริญญาตรี จํานวน 

266 คน คิดเปนรอยละ 59.50 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 171 คน คิดเปน

รอยละ 38.30 ระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และอื่นๆ จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.20 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประสบการณการเปนครูพบวา สวน

ใหญมีประสบการณในการทํางาน 6-15 ป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 36.70 

รองลงมาคือ ไมเกิน 5 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 32.00 อายุ 16-25 ป จํานวน 

92 คน คิดเปนรอยละ 20.60 และมีอายุ 26 ปขึ้นไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

10.70 ตามลําดับ      
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   2. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 22 

ตาราง 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของตัวแปรสังเกต 

             ไดและระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีอ้งคประกอบดานความยืดหยุน 

             และการปรับตัว 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอย ดานการปรับตัวเพื่อรับการ

เปลี่ยนแปลง 
     

1 ความสามารถปรับตัวในการทํางาน 4.30 .69 -.59 -.46 มาก 

2 การเปล่ียนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น 4.20 .74 -.58 -.66 มาก 

3 
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.25 .73 -.54 -.64 มาก 

4 การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา 4.31 .72 -.66 -.46 มาก 

5 การมาทํางานตรงเวลา 4.28 .75 -.64 -.55 มาก 

6 
การเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการทํางานให

ดีขึ้น 
4.15 .79 -.55 -.45 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 .64 -.66 -.24 มาก 

องคประกอบยอย ดานการมคีวามยืดหยุนใน 

การทํางาน 
     

7 
การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธ

ที่เกิดขึ้นเพื่อการปรับปรุงการทํางาน 
4.15 .73 -.28 -1.0 มาก 

8 ความสามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 4.26 .67 -.42 -.63 มาก 

9 การเปล่ียนแปลงการทํางานใหมีประสิทธภิาพ 4.25 .71 -.53 -.51 มาก 

10 การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 4.31 .65 -.54 -.25 มาก 

11 การทํางานไดอยางหลากหลาย 4.24 .71 -.51 -.54 มาก 

12 การทํางานอยางมีประสิทธภิาพ 4.21 .73 -.54 -.40 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 .57 -.46 -.27 มาก 
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ตาราง 17 (ตอ) 

ลําดั

บที่ 
องคประกอบยอยและตัวบงชี้   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอย ดานความสามารถในการสราง

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
     

13 การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว 4.25 .73 -.50 -.74 มาก 

14 การมีความรับผิดชอบในหนาที ่ 4.26 .75 -.57 -.69 มาก 

15 การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด 4.23 .74 -.46 -.86 มาก 

16 การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 4.21 .75 -.55 -.42 มาก 

17 
การมีความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางหลากหลาย 
4.19 .72 -.45 -.50 มาก 

18 การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 4.23 .73 -.56 -.35 มาก 

19 การสรางผลผลิตที่มคีุณภาพ 4.12 .68 -.20 -.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.21 .61 -.53 -.32 มาก 

รวมเฉลีย่ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 4.23 .58 -.57 -.193 มาก 

   จากตาราง 17 คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ทักษะชีวิต

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ในองคประกอบหลัก ดานความยืดหยุนและ       

การปรับตัวพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.23 ) เมื่อพิจารณารายยอยทั้ง 3 

องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการปรับตัวเพื่อรับการ

เปลี่ยนแปลง ( = 4.26, S.D. = .64) ดานการมีความยืดหยุนในการทํางาน ( = 4.24, 

S.D. = .57) และดานความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ( = 4.21, 

S.D. = .61) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคประกอบหลักดานความยืดหยุนและการปรับตัวมี

คาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( = 4.23, S.D. = .58) ซึ่งแสดงใหเห็นวา      

ตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ คือเทากับหรือมากกวา 3.00 สามารถคัดสรรไวใน

โมเดลความสัมพันธโครงสราง เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) พบวาขอมูลมีลักษณะ

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวาขอมูลมีลักษณะโดงนอยกวาปกติ 

แสดงวาการแจกแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงแบบปกติ 
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ตาราง 18 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของตัวแปรสังเกต 

             ไดและระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้องคประกอบดานความเปนผูมี 

             ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอย ดานความสามารถในการ

จัดการดานเปาหมายและเวลา  
     

20 การมคีวามสามารถกําหนดเปาหมายในการ

ทํางานอยางชัดเจน 
4.22 .77 -.63 -.37 มาก 

21 การสรางความสมดุลในการกําหนดเปาหมาย 4.15 .76 -.52 -.36 มาก 

22 การมีความสามารถทํางานเสร็จกอนเวลา

อยางมีประสิทธิภาพ 
4.14 .74 -.40 -.59 มาก 

23 การทํางานไดตามเวลาที่กาํหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.14 .76 -.44 -.62 มาก 

24 การบรหิารจัดการดานเวลาใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
4.14 .75 -.53 -.03 มาก 

25 การใชเวลาและการจัดการใหเกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
4.14 .74 -.50 -.05 มาก 

26 
การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.13 .76 -.51 -.32 มาก 

27 การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม 4.16 .75 -.49 -.42 มาก 

28 
การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.12 .75 -.42 -.48 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.15 .65 -.55 -.25 มาก 

องคประกอบยอย ดานความสามารถในการสราง 

งานอิสระ 
     

29 การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ 4.19 .74 -.42 -.79 มาก 

30 การมีความสามารถจําแนกความแตกตางของ

งาน 
4.18 .72 -.39 -.65 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

31 การมีความสามารถจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของงาน 
4.17 .74 -.54 -.22 มาก 

32 การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพโดย

ปราศจากการควบคุม 
4.17 .77 -.60 -.23 มาก 

33 การกําหนดภารกิจของงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
4.12 .74 -.41 -.51 มาก 

34 การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมใีคร 

มาควบคุม 
4.14 .76 -.51 -.35 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 .65 -.58 -.14 มาก 

องคประกอบยอย ดานการเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง   
     

35 การกําหนดเปาหมายของการทาํงานอยาง 

มีอิสระ 
4.13 .74 -.57 .02 มาก 

36 การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ 4.12 .75 -.43 -.50 มาก 

37 การมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญใน

การทํางาน 
4.14 .73 -.49 -.18 มาก 

38 การเปนผูนําแหงการเรียนรู 4.08 .72 -.38 -.25 มาก 

39 การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต 4.17 .78 -.61 -.14 มาก 

40 การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ 4.06 .81 -.48 -.48 มาก 

41 การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 4.11 .77 -.42 -.59 มาก 

42 การมีความสามารถสะทอนผลการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 
4.11 .787 -.43 -.65 มาก 

43 การมีความสามารถในการวิเคราะหผลงาน 4.13 .79 -.41 -.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.12 .67 -.53 -.18 มาก 

รวมเฉลี่ยดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 4.14 .63 -.61 -.04 มาก 
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    จากตาราง 18 คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 องคประกอบหลัก ดานความเปนผูมี 

ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.14) เมื่อพิจารณา 

รายยอย ทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

ดานความสามารถในการสรางงานอิสระ ( = 4.16, S.D. = .65) ดานความสามารถใน

การจัดการดานเปาหมายและเวลา ( = 4.15, S.D. = .65) และดานการเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง ( = 4.12, S.D. = .67) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคประกอบหลัก

ดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

( = 4.14, S.D. = .63) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ คือเทากับ

หรือมากกวา 3.00 สามารถคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธโครงสราง เมื่อพิจารณา

ความเบ (Skewness) พบวาขอมูลมีลักษณะเบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง 

(Kurtosis) พบวาขอมูลมีลักษณะโดงนอยกวาปกติ แสดงวาการแจงแจกของขอมูลมี

ลักษณะเขาใกลการแจกแจงแบบปกติ 

ตาราง 19 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของตัวแปรสังเกต 

             ไดและระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้องคประกอบดานทักษะทาง 

              สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอย ดานการมปีฏิสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่น   
     

44 การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง 4.30 .68 -.46 -.81 มาก 

45 การใหความเคารพนับถือผูอื่น 4.38 .65 -.60 -.64 มาก 

46 การทํางานอยางมืออาชีพ และอยางนานับถือ 4.19 .71 -.38 -.74 มาก 

47 การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน 4.18 .68 -.30 -.71 มาก 

48 การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ 4.31 .68 -.54 -.58 มาก 

49 การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 4.30 .65 -.42 -.74 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

50 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยม ี

สัมมาคารวะ 
4.35 .62 -.47 -.35 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.29 .55 -.48 -.25 มาก 

องคประกอบยอย ดานการสรางทีมงานที่มี

คุณภาพ 
     

51 การเคารพความแตกตางทางวฒันธรรม 4.42 .65 -.70 -.55 มาก 

52 การทํางานรวมกับคนท่ีมีพื้นฐานแตกตางกัน

ทางสังคมไดอยางมคีวามสุข 
4.34 .67 -.53 -.73 มาก 

53 การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง 4.38 .68 -.73 -.24 มาก 

54 การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ 4.24 .76 -.57 -.68 มาก 

55 การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง 4.23 .76 -.60 -.51 มาก 

56 การสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 4.17 .78 -.57 -.41 มาก 

57 การสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม 4.11 .76 -.41 -.59 มาก 

58 การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น 4.29 .70 -.64 -.23 มาก 

59 การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน 4.31 .68 -.61 -.21 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 .59 -.65 -.02 มาก 

องคประกอบยอย ดานการใหโอกาสและการ

เคารพผูอื่น 
     

60 การเคารพในการตัดสินใจของผูอ่ืน 4.42 .62 -.73 .10 มาก 

61 การมีเหตุผลในการทํางาน 4.38 .64 -.71 .16 มาก 

62 การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและมี

เหตุผล 
4.36 .70 -.83 .17 มาก 

63 การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม 4.34 .71 -.90 .57 มาก 

64 การสรางประสบการณในการทาํงาน 4.30 .71 -.70 -.06 มาก 

65 การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ 4.26 .73 -.66 -.17 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

66 การทํางานอยางมีประสิทธภิาพบนพ้ืนฐาน

ของความแตกตาง 
4.27 .73 -.57 -.59 มาก 

67 การไมพูดใสรายคนอื่น 4.38 .68 -.86 .42 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.34 .57 -.95 1.04 มาก 

รวมเฉลี่ยดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู 

ขามวัฒนธรรม 
4.30 .55 -.75 .38 มาก 

    จากตาราง 19 คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 องคประกอบหลัก ดานทักษะทางสังคมและ  

การเรียนรูขามวัฒนธรรม พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.30) เมื่อพิจารณา     

รายยอยทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการใหโอกาส

และเคารพผูอื่น ( = 4.30, S.D. = .57) ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ( = 4.29, 

S.D. = .55) และดานการสรางทีมงานที่มีคุณภาพ ( = 4.28, S.D. = .59) เมื่อพิจารณา

ภาพรวมองคประกอบหลักดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ย

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( = 4.30, S.D. = .55) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้ทุกตัว 

มคีาเฉลี่ยผานเกณฑ คือเทากับหรือมากกวา 3.00 สามารถคัดสรรกําหนดไวในโมเดล

ความสัมพันธโครงสราง เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) พบวาขอมูลมีลักษณะ     

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวาขอมูลมีลักษณะโดงนอยกวาปกติ 

แสดงวาการแจงแจกของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงแบบปกติ 
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ตาราง 20 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของตัวแปรสังเกต 

              ไดและระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้องคประกอบดานภาวะผูนําและ 

              ความรับผิดชอบ 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอย ดานการมทีักษะการแกไข

ปญหาระหวางบุคคล  
     

68 การมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่

เกิดขึน้ 
4.24 .73 -.55 -.53 มาก 

69 การมีความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบขาง 4.25 .72 -.64 -.09 มาก 

70 การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล 4.25 .70 -.64 .04 มาก 

71 การมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 4.17 .78 -.63 -.24 มาก 

72 การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา 4.25 .75 -.68 -.21 มาก 

73 การมีความสามารถในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.24 .72 -.77 .44 มาก 

74 การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

ทีมงาน 
4.24 .77 -.71 -.17 มาก 

75 การมีความสามารถในการสรางทีมงานอยาง

มีคุณภาพ 
4.23 .73 -.68 .06 มาก 

76 การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จ

ตามจุดมุงหมายท่ีวางไว 
4.21 .73 -.59 -.12 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 .64 -.84 .55 มาก 

องคประกอบยอย ดานการเปนตัวกลางหรือผู

ประสานงาน 
     

77 การวางตัวเปนกลางไมขัดแยงกัน 4.30 .69 -.70 .09 มาก 

78 การเปนที่ปรึกษาและคอยชี้แนะแนวทางที่

ถูกตอง 
4.25 .70 -.70 .41 มาก 

79 การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 4.25 .70 -.60 -.12 มาก 

80 การจัดระเบียบในการทํางาน 4.25 .74 -.62 -.43 มาก 

 



142 

ตาราง 20 (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

81 การทํางานตามเปาหมายท่ีวางไว 4.25 .71 -.59 -.19 มาก 

82 การที่คอยประสานงานเมื่อเจอปญหา 4.20 .69 -.54 .03 มาก 

83 การทํางานอยางตอเน่ืองและไมซ้ําซอน 4.22 .71 -.57 -.11 มาก 

84 การทํางานอยางสมานฉันท 4.22 .67 -.48 -.02 มาก 

85 การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
4.28 .69 -.62 -.16 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.25 .58 -.81 1.02 มาก 

องคประกอบยอย ดานการยอมรับความสามารถ

ของคณะทํางาน 
     

86 การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ 4.29 .69 -.72 .28 มาก 

87 การยอมรับความสามารถที่แตกตาง 4.39 .68 -.90 .45 มาก 

88 การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 4.32 .69 -.81 .54 มาก 

89 การยอมรับการทํางานของทีมงาน 4.37 .70 -.90 .36 มาก 

90 การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือนครอบครัว 4.40 .67 -.90 .58 มาก 

91 การสรางผลงานที่มีคุณภาพ 4.32 .70 -.74 .05 มาก 

92 การยอมรับความแตกตางอยางมีเหตุผล 4.28 .68 -.64 .13 มาก 

93 การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม 4.34 .64 -.67 .38 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.34 .58 -1.08 1.73 มาก 

รวมเฉลี่ยดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 4.27 .57 -1.00 1.40 มาก 

    จากตาราง 20 คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้     

ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 องคประกอบหลัก ดานภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.27 ) เมื่อพิจารณารายยอยทั้ง      

3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการยอมรับความสามารถ
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ของคณะทํางาน( = 4.34, S.D. = .58) ดานการเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน     

( = 4.25, S.D. = .58) และดานการมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล ( = 4.23, 

S.D. = .64) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคประกอบหลักดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบมี

คาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( = 4.27, S.D. = .57) ซึ่งแสดงใหเห็นวา       

ตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ เทากับหรือมากกวา 3.00 สามารถคัดสรรกําหนดไวใน

โมเดลความสัมพันธโครงสราง เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) พบวาขอมูลมีลักษณะ

เบซายและเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวาขอมูลมีลักษณะโดงนอยกวาปกติ 

แสดงวาการแจกแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงแบบปกติ 

ตาราง 21 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของตัวแปรสังเกต 

             ไดและระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้องคประกอบดานการเพิ่ม 

             ผลผลิตและการรูรับผิด 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอย ดานความสามารถในการ

จัดการโครงการ  
     

94 การกําหนดเปาหมายในการทํางาน 4.31 .74 -.86 .29 มาก 

95 การมีความชัดเจนในการทํางาน 4.28 .71 -.74 .18 มาก 

96 การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ 4.28 .75 -.71 -.24 มาก 

97 การวางแผนในการทํางาน 4.30 .75 -.88 .33 มาก 

98 การทํางานตามลําดับความสําคัญของงาน 4.23 .72 -.64 -.01 มาก 

99 การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 4.19 .76 -.68 .09 มาก 

100 การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน 4.20 .76 -.66 -.11 มาก 

101 การมคีวามคิดสรางสรรคในการทํางาน 4.19 .75 -.81 .52 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.25 .64 -.99 .91 มาก 

องคประกอบยอย ดานความสามารถในการผลิต

ผลงาน   
     

102 การใชเวลาในการทํางานอยางคุมคา 4.28 .71 -.70 .08 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 

 

S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

103 การบรหิารจัดการดานโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.23 .74 -.73 .15 มาก 

104 การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย 4.28 .72 -.67 -.16 มาก 

105 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 4.33 .67 -.77 .51 มาก 

106 การทํางานเปนทีม 4.35 .71 -.90 .45 มาก 

107 การมีความรับผิดชอบตอผลงาน 4.30 .71 -.79 .28 มาก 

108 การสรางผลผลิตที่มคีุณภาพ 4.29 .73 -.74 -.07 มาก 

109 การผลิตผลงานท่ีเพยีงพอตอความตองการ 4.27 .74 -.72 -.06 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.29 .61 -.96 1.01 มาก 

องคประกอบยอย ดานความสามารถในการทําให

โครงการบรรลเุปาหมาย   
     

110 การบรหิารโครงการอยางมีประสิทธภิาพ 4.27 .74 -.75 .04 มาก 

111 การทํางานดวยความโปรงใส 4.28 .76 -.72 -.33 มาก 

112 การทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ 4.28 .70 -.70 .16 มาก 

113 การมีความสามารถวางแผนการทํางาน 4.26 .73 -.65 -.17 มาก 

114 การมีความสามารถวางแผนจัดเรยีงลําดับ

ความสําคัญของงาน 
4.26 .71 -.66 .03 มาก 

115 การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 4.21 .73 -.63 -.02 มาก 

116 การมีความสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลา

อยางเหมาะสม 
4.22 .73 -.55 -.43 มาก 

117 การมีความสามารถในการทํางานเปนทีม

อยางมอือาชีพ 
4.28 .72 -.66 -.20 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 .64 -.85 .54 มาก 

รวมเฉลี่ยดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 4.27 .61 -.97 .92 มาก 
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    จากตาราง 21 คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 องคประกอบหลัก ดานการเพิ่มผลผลิตและ  การ

รูรับผิด พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไป

หานอย ดังนี้ ดานความสามารถในการผลิตผลงาน ( = 4.29, S.D. = .61)  

ดานความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย ( = 4.26, S.D. = .64) และ 

ดานความสามารถในการจัดการโครงการ ( = 4.25, S.D. = .64) เมื่อพิจารณาภาพรวม

องคประกอบหลักดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก ( = 4.27, S.D. = .61) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวบงชีทุ้กตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

คือ เทากับหรือมากกวา 3.00 สามารถคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสราง 

เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) พบวาขอมูลมีลักษณะเบซาย และเมื่อพิจารณา

ความโดง (Kurtosis) พบวาขอมูลมีลักษณะโดงนอยกวาปกติแสดงวาการแจกแจงของ

ขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงแบบปกติ 

   ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสราง 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

    ผูวิจัยขอนําเสนอโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหไดตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 จํานวน 117 ตัวบงชี้ ดังแสดงในภาพประกอบ 11  
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ภาพประกอบ 11 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามของตัวบงชี้ 

                       ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ 

                       มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

                       เขต 22 

    การวิเคราะหโมเดลในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันอันดับที่สาม ซึ่งไมสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหในครั้งเดียวได 

เนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมซึ่งยอมใหการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 

ที่สองเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงแยกการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อสรางสเกล

องคประกอบ และตอนที่ 2 วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  
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ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดจะใกลเคียงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม 

(วิลาวัลย มาคุม, 2549 อางถึงใน วันเพ็ญ นันทะศรี, 2555, หนา 221) 

     3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อสรางสเกล 

องคประกอบ 

      การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในสวนนี้ เพื่อทดสอบ  

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กับขอมูลเชิงประจักษ และนํามาสรางสเกล

องคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตอไป  

แตเนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหไมสามารถวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันจากองคประกอบยอย 15 องคประกอบ 117 ตัวบงชี้  

ไดในครั้งเดียว ดังนั้น ผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหโมเดลยอยทั้งหมด 4 โมเดล ดังนี้ 

       2.1.1 โมเดลองคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชพี

นกัเรียนดานความยืดหยุนและการปรับตัว ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 19 ตัวบงชี้ 

       2.1.2 โมเดลองคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียน

ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ 

       2.1.3 โมเดลองคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียน

ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 24 

ตัวบงชี้ 

       2.1.4 โมเดลองคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียน

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 26 ตัวบงชี้ 

       2.1.5 โมเดลองคประกอบหลักทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียน

ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ 

        ลักษณะของโมเดลดังกลาวขางตนแสดงในรูปของ

โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดังภาพประกอบ 12-16  
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ภาพประกอบ 12 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิต 

                             และอาชีพดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
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ภาพประกอบ 13 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิต 

                             และอาชีพดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 
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ภาพประกอบ 14 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิต 

                             และอาชีพดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 
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ภาพประกอบ 15 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิต 

                             และอาชีพดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
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ภาพประกอบ 16 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิต 

                             และอาชีพดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

      การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของ  

ตัวบงชี้ จําแนกเปนรายโมเดล ดังแสดงในตาราง 22-26 
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ตาราง 22 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียนดานความยืดหยุนและ 

              การปรับตัว 

ตัวบงชี ้ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 

L1 1.00                   

L2 .73** 1.00                  

L3 .76** .71** 1.00                 

L4 .74** .70** .79** 1.00                

L5 .71** .71** .72** .74** 1.00               

L6 .69** .69** .67** .63** .68** 1.00              

L7 .56** .62** .56** .58** .55** .56** 1.00             

L8 .60** .65** .61** .53** .59** .61** .63** 1.00            

L9 .62** .65** .69** .61** .61** .63** .59** .72** 1.00           

L10 .56** .55** .62** .64** .59** .54** .54** .52** .58** 1.00          

L11 .62** .61** .57** .64** .63** .65** .58** .52** .57** .64** 1.00         

L12 .64** .65** .69** .66** .61** .63** .64** .63** .68** .70** .67** 1.00        

L13 .59** .58** .63** .58** .60** .49** .62** .61** .69** .56** .51** .63** 1.00       

L14 .58** .60** .66** .66** .57** .56** .49** .58** .63** .59** .58** .67** .65** 1.00      

L15 .61** .64** .63** .65** .58** .60** .61** .63** .64** .56** .58** .63** .61** .68** 1.00     

L16 .55** .57** .62** .63** .53** .59** .56** .61** .61** .58** .60** .64** .60** .65** .71** 1.00    

L17 .58** .61** .57** .54** .52** .58** .60** .60** .59** .52** .61** .59** .61** .57** .62** .69** 1.00   

L18 .53** .59** .62** .58** .59** .50** .61** .58** .57** .56** .57** .61** .64** .58** .64** .67** .69** 1.00  

L19 .59** .60** .63** .64** .59** .57** .60** .57** .60** .56** .58** .63** .59** .64** .64** .66** .63** .70** 1.00 

**ระดับนัยสําคัญ .01 (p < .01)
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      จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แบบเพียรสันของโมเดลตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนดานความยืดหยุนและ การ

ปรับตัว (FLE) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 19 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ  ทาง

สถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .49 - .79 โดยตัวบงชี้ที่มี

ความสัมพันธสูงสุดม ี1 คู คือ การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ (L3 =79)  

กับการมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา (L4 = 79) และตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธกันต่ําสุด 1 คู 

คือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของงานใหดีขึ้น (L6 = 49) กับการทํางานตามวัตถุประสงค

ที่วางไว (L13 = 49)     

      จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห

องคประกอบ เรื่องเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรจะตองมีความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรมีคาเทากันทั้งเมทริกซ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของขอมูลพบวามีคา Bartlett’s Test of Sphericity เทากับ 7.49 อยางมนีัยสําคัญและมีคา 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ .96 แสดงวาตัวบงชี้มคีวาม

เหมาะสมในระดับดีมากซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน (แฮร และคณะ, 2006 อางถึงใน   

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หนา 97-98) 
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ตาราง 23 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียนดานความเปนผูมีความคิดริเริ่ม 

              และเปนผูนํา 

ตัว

บงชี้ 
L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42  L43 

L20 1.00                                               

L21 .77** 1.00                                             

L22 .75** .75** 1.00                                           

L23 .67** .67** .75** 1.00                                         

L24 .70** .69** .75** .77** 1.00                                       

L25 .70** .63** .73** .69** .78** 1.00                                     

L26 .70** .72** .74** .70** .76** .77** 1.00                                   

L27 .73** .67** .74** .71** .73** .78** .81** 1.00                                 

L28 .70** .66** .68** .63** .72** .74** .77** .83** 1.00                               

L29 .64** .68** .70** .66** .72** .68** .66** .66** .66** 1.00                             

L30 .60** .63** .61** .63** .67** .58** .64** .60** .59** .73** 1.00                           

L31 .65** .60** .69** .63** .70** .67** .67** .63** .64** .72** .72** 1.00                         

L32 .67** .60** .64** .62** .64** .65** .68** .69** .65** .65** .71** .74** 1.00                       

L33 .62** .65** .66** .64** .67** .58** .69** .65** .66** .67** .66** .74** .74** 1.00                     

L34 .62** .61** .68** .57** .63** .65** .63** .66** .68** .69** .64** .72** .75** .71** 1.00                   

L35 .64** .70** .68** .62** .62** .61** .65** .66** .66** .65** .64** .66** .76** .77** .77** 1.00                 

L36 .59** .61** .62** .62** .60** .58** .65** .62** .58** .60** .66** .67** .69** .71** .62** .73** 1.00               
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ตาราง 23 (ตอ) 

ตัว

บงชี้ 
L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42  L43 

L37 .65** .67** .65** .62** .65** .62** .65** .63** .62** .65** .64** .67** .68** .66** .65** .69** .73** 1.00        
 

  

L38 .67** .67** .66** .63** .69** .67** .67** .67** .67** .69** .67** .69** .71** .66** .65** .70** .70** .75** 1.00      

L39 .67** .63** .67** .66** .69** .70** .67** .66** .64** .65** .66** .70** .67** .67** .70** .68** .66** .72** .75** 1.00 
    

L40 .69** .70** .68** .67** .69** .67** .71** .69** .67** .67** .64** .69** .69** .69** .67** .70** .67** .72** .80** .74** 1.00   
  

L41 .66** .62** .63** .57** .64** .64** .66** .68** .69** .62** .61** .67** .68** .68** .68** .69** .64** .69** .72** .74** .77** 1.00 
  

L42 .63** .62** .57** .56** .64** .62** .68** .68** .67** .61** .60** .63** .67** .66** .65** .67** .64** .66** .74** .70** .78** .77** 1.00 
 

L43 .62** .62** .64** .58** .60** .64** .66** .67** .65** .61** .59** .65** .71** .65** .71** .69** .66** .69** .71** .68** .78** .74** .76** 1.00 

** ระดับนัยสําคัญ .01 (p < .01) 
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      จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสันของโมเดลตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนดานความเปนผูมี 

ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา (CRE) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 24 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยาง

มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับ .56-.83 โดย 

ตัวบงชี้ที่มคีวามสัมพันธสูงสุดมี 1 คู คือ การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม  

(L27 = 83) กับการทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ (L28 = 83) และตัวบงชี้ที่มี

ความสัมพันธกันต่ําสุด มี 1 คู คือ การทํางานไดตามเวลาที่กําหนด (L23 = 56) กับการ

ปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น (L41 = 56)     

      จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห

องคประกอบ เรื่องเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรจะตองมีความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรมีคาเทากันทั้งเมทริกซ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของขอมูลพบวามีคา Bartlett’s Test of Sphericity เทากับ 1.18 อยางมีนัยสําคัญและมีคา 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ .97 แสดงวาตัวบงชี้มี 

ความเหมาะสมในระดับดีมากซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน (แฮร และคณะ, 2006  

อางถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หนา 97-98) 

 





169 

 

ตาราง 24 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียนดานทักษะทางสังคมและการ 

              เรียนรูขามวัฒนธรรม 

ตัวบง 

บงชี้ 
L44 L45 L46 L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 L63 L64 L65 L66 L67 

L44 1.00                                 

L45 .64** 1.00                                

L46 .63** .64** 1.00                               

L47 .64** .62** .65** 1.00                              

L48 .66** .59** .65** .70** 1.00                             

L49 .51** .59** .57** .63** .63** 1.00                            

L50 .60** .63** .58** .69** .65**

*** 

.67** 1.00                           

L51 .50** .56** .56** .56** .61** .62** .63** 1.00                          

L52 .54** .63** .58** .64** .60** .62** .67** .61** 1.00                         

L53 .50** .60** .54** .56** .61** .59** .66** .61** .69** 1.00                        

L54 .57** .52** .64** .64** .63** .64** .64** .55** .66** .61** 1.00                       

L55 .57** .56** .62** .62** .71** .61** .58** .65** .64** .66** .76** 1.00                      

L56 .53** .56** .69** .61** .61** .67** .60** .63** .63** .63** .76** .74** 1.00                     

L57 .60** .56** .61** .70** .63** .57** .56** .52** .64** .56** .69** .68** .69** 1.00                    

L58 .55** .56** .54** .61** .65** .61** .61** .62** .62** .62** .68** .71** .66** .67** 1.00                   

L59 .51** .55** .52** .55** .57** .51** .59** .61** .65** .60** .56** .60** .60** .55** .66** 1.00                 

L60 .58** .56** .56** .56** .62** .53** .61** .64** .58** .59** .53** .61** .61** .54** .67** .72** 1.00               
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ตาราง 24 (ตอ) 

ตัว

บงชี้ 
L44 L45 L46 L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 L63 L64 L65 L66 L67 

L61 .54** .62** .56** .53** .57** .59** .63** .61** .65** .64** .59** .61** .66** .51** .64** .67** .66** 1.00        

L62 .51** .60** .55** .61** .61** .49** .58** .56** .68** .63** .54** .62** .59** .60** .58** .63** .64** .69** 1.00      

L63 .55** .58** .54** .58** .56** .55** .61** .63** .66** .63** .55** .64** .66** .60** .60** .69** .69** .72** .74** 1.00     

L64 .52** .55** .58** .60** .58** .53** .59** .59** .61** .61** .61** .66** .66** .61** .62** .59** .63** .66** .71** .71** 1.00       

L65 .61** .49** .59** .64** .68** .55** .57** .53** .60** .56** .67** .68** .62** .71** .66** .59** .62** .62** .64** .69** .66** 1.00     

L66 .54** .45** .59** .58** .59** .56** .50** .65** .52** .54** .58** .67** .63** .60** .58** .53** .56** .59** .57** .60** .63** .71** 1.00   

L67 .52** .49** .52** .52** .55** .47** .57** .58** .55** .56** .49** .57** .52** .51** .60** .58** .64** .58** .58** .62** .57** .60** .61** 1.00 

** ระดับนัยสําคัญ .01 (p < .01) 
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      จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสันของโมเดลตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนดานทักษะทางสังคมและ

การเรียนรูขามวัฒนธรรม (SCS) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 24 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .45-.76 โดย 

ตัวบงชี้ที่มคีวามสัมพันธสูงสุด มี 2 คู คือการนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ (L54 = 76)  

กับการเปดโลกทัศนไดอยางมืออาชีพกวางขวาง (L55 = 76) กับ การสรางสรรคผลงานอยางมี

ประสิทธิภาพ (L56 = 55) และตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด มี 1 คู คือการใหความเคารพ

นับถือผูอื่น (L45 = 55) กับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความแตกตาง  

(L66 = 55)     

      จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห

องคประกอบ เรื่องเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรจะตองมีความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรมีคาเทากันทั้งเมทริกซ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของขอมูลพบวามีคา Bartlett’s Test of Sphericity เทากับ 9.80 อยางมนีัยสําคัญและมีคา 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ .96 แสดงวาตัวบงชี้มคีวาม

เหมาะสมในระดับดีมากซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน (แฮร และคณะ, 2006 อางถึงใน  

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หนา 97-98) 
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ตาราง 25 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียนดานภาวะผูนําและความ 

              รับผิดชอบ 

ตัว

บงชี้ 
L68 L69 L70 L71 L72 L73 L74 L75 L76 L77 L78 L79 L80 L81 L82 L83 L84 L85 L86 L87 L88 L89 L90 L91 L92 L93 

L68 1.00                               

L69 .72** 1.00                              

L70 .74** .75** 1.00                             

L71 .75** .73** .75** 1.00                            

L72 .69** .71** .68** .77** 1.00                           

L73 .71** .73** .73** .73** .78** 1.00                          

L74 .69** .73** .67** .69** .75** .78** 1.00                         

L75 .65** .70** .70** .72** .70** .79** .83** 1.00                        

L76 .70** .73** .72** .74** .68** .76** .73** .77** 1.00                       

L77 .65** .63** .68** .66** .69** .67** .66** .66** .70** 1.00                      

L78 .58** .65** .64** .60** .60** .62** .62** .62** .62** .68** 1.00                     

L79 .67** .60** .63** .65** .63** .67** .57** .58** .63** .69** .70** 1.00                    

L80 .60** .57** .61** .64** .64** .63** .59** .56** .57** .61** .66** .80** 1.00                   

L81 .54** .62** .57** .62** .67** .66** .64** .63** .59** .60** .60** .68** .70** 1.00                  

L82 .59** .55** .59** .60** .60** .60** .62** .58** .62** .65** .57** .70** .67** .71** 1.00                 
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ตาราง 25 (ตอ) 

ตัว

บงชี้ 
L68 L69 L70 L71 L72 L73 L74 L75 L76 L77 L78 L79 L80 L81 L82 L83 L84 L85 L86 L87 L88 L89 L90 L91 L92 L93 

L83 .55** .55** .51** .59** .62** .57** .64** .54** .54** .56** .59** .64** .65** .70** .73** 1.00                

L84 .59** .56** .62** .59** .57** .54** .53** .55** .59** .67** .65** .65** .63** .60** .70** .64** 1.00               

L85 .59** .60** .61** .60** .65** .59** .57** .56** .53** .59** .58** .65** .65** .65** .66** .63** .72** 1.00              

L86 .61** .64** .63** .57** .64** .63** .61** .57** .57** .66** .66** .70** .69** .67** .65** .62** .70** .70** 1.00             

L87 .56** .55** .64** .60** .57** .60** .54** .55** .57** .66** .62** .66** .66** .56** .62** .58** .67** .60** .65** 1.00           

L88 .57** .62** .60** .57** .61** .63** .56** .59** .60** .64** .63** .67** .65** .66** .64** .60** .67** .65** .76** .71** 1.00         

L89 .53** .60** .59** .57** .61** .63** .59** .63** .54** .67** .62** .61** .63** .68** .61** .60** .57** .63** .66** .63** .68** 1.00       

L90 .57** .60** .59** .58** .65** .63** .61** .61** .58** .70** .66** .64** .61** .65** .66** .60** .63** .64** .67** .70** .71** .70** 1.00 
 

  

L91 .51** .61** .59** .53** .60** .62** .61** .60** .54** .65** .65** .66** .67** .65** .66** .66** .66** .64** .72** .63** .70** .70** .71** 1.00   

L92 .51** .60** .64** .56** .57** .59** .55** .59** .62** .66** .64** .61** .60** .65** .64** .60** .67** .56** .71** .68** .71** .71** .69** .74** 1.00  

L93 .59** .59** .62** .58** .58** .60** .58** .56** .63** .67** .65** .61** .61** .56** .65** .62** .68** .65** .69** .70** .68** .61** .67** .70** .75** 1.00 

** ระดับนัยสําคัญ .01 (p < .01) 
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      จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แบบเพียรสันของโมเดลตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ (LED) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 26 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .51-.83 โดยตัวบงชี้ที่มี

ความสัมพันธสูงสุดม ี1 คู คือ การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน      

(L74 = 83) กับการมีความสามารถในการสรางทีมงานอยางมคีุณภาพ (L75 = 83) และ 

ตัวบงชี้ที่มคีวามสัมพันธกันต่ําสุด มี 3 คู คือการมคีวามสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(L70 = 51) กับการทํางานอยางตอเนื่องและไมซ้ําซอน (L83 = 51) การมีความสามารถใน

การตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น (L68 = 51) การสรางผลงานที่มีคุณภาพ (L91 = 51) กับ 

การยอมรับความแตกตางอยางมเีหตุผล (L92 = 51) 

      จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห

องคประกอบ เรื่องเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรจะตองมีความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรมีคาเทากันทั้งเมทริกซ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของขอมูลพบวามีคา Bartlett’s Test of Sphericity เทากับ 1.22 อยางมนีัยสําคัญและมีคา 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ .96 แสดงวาตัวบงชี้มคีวาม

เหมาะสมในระดับดีมากซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน (แฮร และคณะ, 2006 อางถึงใน  

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หนา 97-98) 
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ตาราง 26 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพนักเรียนดานการเพิ่มผลผลิตและ 

              การรูรับผิด 

ตัว

บงชี้ 
L94 L95 L96 L97 L98 L99 L100 L101 L102 L103 L104 L105 L106 L107 L108 L109 L110 L111 L112 L113 L114 L115 L116 L117 

L94 1.00                             
L95 .77** 1.00                            
L96 .71** .75** 1.00                           
L97 .75** .74** .75** 1.00                          
L98 .69** .67** .66** .73** 1.00                         
L99 .63** .66** .60** .61** .70** 1.00                        
L100 .67** .62** .64** .68** .78** .75** 1.00                       
L101 .73** .72** .68** .72** .74** .72** .81** 1.00                      
L102 .69** .68** .70** .71** .74** .67** .71** .71** 1.00                     
L103 .66** .69** .66** .67** .64** .68** .69** .76** .73** 1.00                    
L104 .67** .66** .61** .64** .67** .61** .65** .66** .70** .68** 1.00                   
L105 .65** .63** .60** .67** .60** .56** .63** .66** .62** .64** .69** 1.00                  
L106 .63** .68** .69** .66** .73** .66** .68** .72** .74** .67** .68** .65** 1.00                 
L107 .64** .72** .70** .67** .70** .68** .67** .67** .72** .64** .71** .65** .77** 1.00                
L108 .65** .65** .63** .66** .67** .67** .67** .71** .69** .70** .68** .60** .76** .77** 1.00               
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ตาราง 26 (ตอ) 

ตัว

บงชี้ 
L94 L95 L96 L97 L98 L99 L100 L101 L102 L103 L104 L105 L106 L107 L108 L109 L110 L111 L112 L113 L114 L115 L116 L117 

L109 .69** .68** .64** .68** .70** .70** .74** .74** .75** .72** .69** .68** .68** .76** .77** 1.00              

L110 .73** .71** .67** .70** .72** .69** .73** .76** .76** .76** .72** .64** .73** .72** .78** .78** 1.00             

L111 .68** .67** .63** .68** .69** .70** .71** .69** .73** .68** .75** .66** .66** .68** .70** .77** .76** 1.00            

L112 .68** .68** .68** .68** .70** .65** .70** .72** .70** .70** .69** .67** .69** .72** .69** .73** .75** .75** 1.00           

L113 .66** .70** .58** .69** .69** .65** .73** .74** .72** .70** .63** .67** .67** .69** .70** .74** .72** .69** .77** 1.00         

L114 .64** .69** .68** .66** .67** .73** .69** .71** .69** .70** .61** .61** .67** .71** .72** .69** .74** .69** .74** .76** 1.00       

L115 .60** .67** .65** .67** .67** .67** .69** .73** .68** .76** .60** .64** .65** .67** .68** .70** .75** .67** .73** .76** .78** 1.00     

L116 .60** .68** .65** .67** .66** .70** .69** .70** .72** .71** .60** .60** .65** .67** .68** .75** .79** .70** .70** .72** .79** .76** 1.00   

L117 .68** .68** .63** .68** .69** .69** .70** .72** .72** .72** .61** .66** .68** .68** .68** .77** .72** .75** .75** .78** .74** .74** .78** 1.00 

** ระดับนัยสําคัญ .01 (p < .01) 
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      จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ

แบบเพียรสันของโมเดลตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนดานการเพิ่มผลผลิตและ

การรูรับผิด (PRO) พบวาตัวบงชีท้ั้ง 24 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .56 - .81 โดยตัวบงชี้ที่มี

ความสัมพันธสูงสุดมี 1 คู คือ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน (L100) กับการมี

ความคิดสรางสรรคในการทํางาน (L101) และตัวบงชี้ที่มคีวามสัมพันธกันต่ําสุด มี 1 คู คือ 

การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ (L99) กับการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ (L105)     

      จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห

องคประกอบ เรื่องเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรจะตองมีความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรมีคาเทากันทั้งเมทริกซ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของขอมูลพบวามีคา Bartlett’s Test of Sphericity เทากับ 1.23 อยางมนีัยสําคัญและมีคา 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ .97แสดงวาตัวบงชี้มีความ

เหมาะสมในระดับดีมากซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน (แฮร และคณะ, 2006 อางถึงใน  

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หนา 97-98) 

      สําหรับคา Bartlett และคาดัชนี KMO ของโมเดลหลัก 

ทักษะชีวิตและอาชีพดานตางๆ แสดงในตาราง 27 
 

ตาราง 27 คาสถิติ Bartlett และคาดัชนี KMO ของโมเดลหลักทักษะชีวิตและอาชีพ 

             ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

โมเดล 
Bartlett's Test 

of Sphericity 
P 

Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling Adequacy 

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 7.49 .00 .96 

ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและ

เปนผูนํา 
1.18 .00 .97 

ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม 
9.80 .00 .96 

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 1.22 .00 .97 

ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 1.23 .00 .97 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (p < .01) 
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      จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา  

เมทริกซสหสัมพันธระหวางโมเดลหลักแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเรียงตามลําดับทั้ง 5 ดาน คือดานความยืดหยุนและ

การปรับตัว ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา ดานทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ และดานการเพิ่มผลผลิต

และการรูรับผิด พบวาคาสถิติ Bartlett มีคาเทากับ 7.49, 1.18, 9.80, 1.22, 1.23 

ตามลําดับโดยทุกโมเดลมีความนาจะเปน .00 (p<.01) สวนดัชนี KMO มีคาเทากับ .96, 

.97, .96, .97และ .97 ซึ่งมากกวา .50 และเขาสู 1 จึงสรุปไดวามีความเหมาะสมที่จะ

วิเคราะหองคประกอบ 

      ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพื่อสรางสเกลองคประกอบมาตรฐานจากตัวบงชี้ 117 ตัว ตามโมเดลยอยทั้ง 

5 โมเดล มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้        

       1. โมเดลทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนดานความ

ยืดหยุนและการปรับตัวผลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันของโมเดลทักษะชีวิตและ

อาชีพของนักเรียนดานความยืดหยุนและการปรับตัว (FLE) นําเสนอในตาราง 28 
 

ตาราง 28 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว ในองคประกอบหลักดาน 

              ความยืดหยุนและการปรับตัว 

องคประกอบยอย ADA BFW AEW 

ADA 1.00   

BFW .85** 1.00  

AEW .81** .87** 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

      จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ

เพียรสันของ 3 องคประกอบยอยทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนดานความยืดหยุนและ

ปรับตัว พบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต .81-.87 โดยองคประกอบยอย

ที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน (AEW) 

กับการมีความยืดหยุนในการทํางาน (BFW) องคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด 

คือ การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (ADA) กับความสามารถในการสรางประสิทธิภาพ

ในการทํางาน (AEW) 
 

ตาราง 29 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะชีวิตและ 

              อาชีพของนักเรียนดานความยืดหยุนและการปรับตัว (FLE) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงชี้ นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การ

พยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงชี้ 

(e) 

ADA L1 .84**(.04) .71 .05 .29 

 L2 .87**(.04) .75 .21 .25 

 L3 .89**(.04) .79 .23 .21 

 L4 .88**(.04) .78 .27 .22 

 L5 .82**(.04) .68 .03 .32 

 L6 .82**(.04) .67 .18 .33 

BFW L7 .76**(.04) .57 .05 .42 

 L8 .82**(.04) .67 .24 .33 

 L9 .81**(.04) .66 .09 .34 

 L10 .75**(.04) .56 .06 .44 

 L11 .79**(.04) 62 .21 .38 

 L12 .84**(.04) .70 .11 .30 

AEW L13 .81**(.04) .65 .12 .35 

 L14 .79**(.04) .62 .07 .38 

 L15 .82**(.04) .67 .12 .33 

 L16 .81**(.04) .66 .09 .34 

 L17 .77**(.04) .59 .06 .41 
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ตาราง 29 (ตอ) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงชี้ นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การ

พยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงชี้ 

(e) 

 L18 .78**(.04) .61 .06 .39 

 L19 .80**(.04) .65 .00 .35 

Chi-Square = 76.35  df = 94 p = .90 GFI = .98 

AGFI = .96 RMSEA = .00 **(p < .01) 
 

      จากตาราง 28 และ 29 สามารถสรางโมเดลความยืดหยุนและ

การปรับตัว ไดดังภาพประกอบ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 โมเดลความยืดหยุนและการปรับตัว 
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      จากตาราง 29 และภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลดานความยดืหยุนและการปรับตัว พบวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค-สแควร (Chi-Square) 

เทากับ 76.35 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 94 คานัยสําคัญทางสถิติ (P - value) เทากับ 

.90 ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ (2/df) เทากับ .81 ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 

นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ .98 คาดัชนีวัดระดับ

ความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .96 และคาความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 เปนไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  

      เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 28 และ

ภาพประกอบ 17 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 19 ตัวมีคาเปนบวก ระหวาง 

.75–.89 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 

องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ L1–L6 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการปรับตัวเพื่อ

รับการเปลี่ยนแปลง (ADA) ตัวบงชี้ที่ L7–L12 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของการมีความยืดหยุนใน

การทํางาน (BFW) และตัวบงชีท้ี่ L13–L19 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย

ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน (AEW) นอกจากจะพิจารณาคา

น้ําหนักองคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับ

องคประกอบยอย ( 2R ) และคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) 

ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

      จากตาราง 29 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบ

ในโมเดลความยืดหยุนและการปรับตัวมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจาก

ความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับ

ใหเปนมาตรฐานแลว โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต .81–.87 และตัวบงชี้ 

แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับ 

ตัวบงชี้อื่นในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันในครั้งนี้ ไดนําคาความ

คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจาก

การวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับ
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นําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตอไป สําหรับ

โมเดลความยืดหยุนและการปรับตัว ไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

       ADA = .05 (L1) + .21 (L2) + .23 (L3) + .27 (L4) + .03 

(L5) + .18 (L6)  

       BFW = .05 (L7) + .24 (L8) + .09 (L9) + .06 (L10) + .21 

(L11) + .11 (L12)  

       AEW = .12 (L13) + .07 (L14) + .12 (L15) + .09 (L16) + 

.06 (L17) + .06 (L18) + .00 (L19) 

      จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 19 ตัว 

พบวา สามารถจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีค้วามยืดหยุนและ 

การปรับตัว จากมากไปหานอย ไดดังนี้ 

       1. การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

(b = .89) 

       2. การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา (b = .88) 

       3. การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น (b = .87) 

       4. การมีความสามารถปรับตัวในการทํางาน (b = .84) 

       5. การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (b = .84) 

       6. การมาทํางานตรงเวลา (b = .82) 

       7. การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใหดีขึ้น  

(b = .82) 

       8. ความสามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น (b = .82) 

       9. การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด (b = .82) 

       10.การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมปีระสิทธิภาพ (b = .81) 

       11. การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว (b = .81) 

       12. การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (b = .81) 

       13. การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ (b = .80) 

       14. การทํางานไดอยางหลากหลาย (b = .79) 

       15. การมีความรับผิดชอบในหนาที่ (b = .79) 
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       16. การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน (b = .78) 

       17. การมีความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง

หลากหลาย (b = .77) 

       18. การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้น

เพื่อการปรับปรุงการทํางาน (b = .76) 

       19. การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง (b = .75) 

ตาราง 30 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว ในองคประกอบหลักดานความ 

              เปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

องคประกอบยอย BMT BAW BEL 

BMT 1.00   

BAW .86** 1.00  

BEL .85** .88** 1.00 

      **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

      จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แบบเพียรสันของ 3 องคประกอบยอยทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนดานความเปนผูมี

ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา พบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวก

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  

.85 - .88 โดยองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ

ในตนเอง (BEL) กับความสามารถในการสรางงานอิสระ (BAW) และองคประกอบยอยที่มี

ความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา (BMT) 

กับการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (BEL) 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะชีวิตและ 

             อาชีพของนักเรยีนดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา (CRE) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

BMT 

L20 .82**(.04) .68 .06 .32 

L21 .82**(.04) .68 .11 .32 

L22 .85**(.04) .73 .09 .27 

L23 .81**(.04) .66 .09 .33 

L24 .86**(.04) .74 .06 .26 

L25 .87**(.04) .75 .17 .25 

L26 .88**(.04) .78 .11 .22 

L27 .89**(.04) .79 .16 .21 

L28 .85**(.04) .73 .09 .27 

BAW L29 .84**(.04) .72 .15 .28 

L30 .83**(.04) 68 .18 .32 

L31 .86**(.04) .73 .16 .27 

L32 .86**(.04) .73 .09 .27 

L33 .86**(.04) .75 .20 .25 

L34 .83**(.04) .69 .04 .31 

L35 .87**(.04) .76 .27 .24 

BEL 

L36 .79**(.04) .62 .02 .38 

L37 .84**(.04) .71 .14 .29 

L38 .88**(.04) .77 .18 .23 

L39 .85**(.04) .73 .14 .27 

L40 .85**(.04) .73 .04 .27 

L41 .83**(.04) .70 .07 .30 

L42 .83**(.04) .69 .10 .31 

L43 .82**(.04) .67 .08 .33 

Chi-Square = 124.66  df = 147 p = .90 GFI = .98 

AGFI = .95 RMSEA = .00 **(p < .01) 
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L200.32

L210.32

L220.27

L230.33

L240.26

L250.25

L260.22

L270.21

L280.27

L290.28

L300.32

L310.27

L320.27

L330.25

L340.31

L350.24

L360.38

L370.29

L380.23

L390.27

L400.27

L410.30

L420.31

L430.33

BMT 1.00

BAW 1.00

BEL 1.00

Chi-Square=124.66, df=147, P-value=0.90923, RMSEA=0.000

0.82

0.82

0.85

0.81

0.86

0.87

0.88

0.89

0.85

0.84

0.83

0.86

0.86

0.86

0.83

0.87

0.79

0.84

0.88

0.85

0.85

0.83

0.83

0.82

      จากตาราง 30 และ 31 สามารถสรางโมเดลความเปนผูมี

ความคิดริเริ่มและเปนผูนําไดดัง ภาพประกอบ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 โมเดลความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

      จากตาราง 31 และภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนําพบวา โมเดลมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค - สแควร         
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(Chi-Square) มีคาเทากับ 124.66 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 147 คานัยสําคัญทางสถิติ  

(P-value) เทากับ .90 ไมมีนัยสําคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ (2/df) เทากับ .84 ซึ่งมี

คาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ .98  

มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .95 และคาความ

คลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 เปนไปตามหลักการ

พิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

      เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 31 และ

ภาพประกอบ 18 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 24 ตัวมีคาเปนบวก มีคาตัง้แต 

.79–.89 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานีเ้ปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 

องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ L20–L28 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย

ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา (BMT) ตัวบงชี้ที่ L29–L35 เปนตัวบงชี้

ที่สําคัญของการมีความสามารถในการสรางงานอิสระ (BAW) ตัวบงชี้ที่ L36–L43 เปน 

ตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (BEL) 

นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความ

แปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( 2R ) และคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ  

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

      จากตาราง 30 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบ

ในโมเดลความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํามีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ

นี้เกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบ

ยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดระหวาง .85–.88 

และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวาง

ตัวบงชี้กับตัวบงชีอ้ื่นในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคาความ

คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจาก

การวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับ

นําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตอไป  

สําหรับโมเดลความความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา ไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว  
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ดังสมการ 

       BMT = .06 (L20) + .11 (L21) + .09 (L22) + .09 (L23) 

+ .06 (L24) + .18 (L25) + .11 (L26) + .16 (L27) + .09 (L28) 

       BAW = .15 (L29) + .17 (L30) + .16 (L31) + .09 (L32) 

+ .20 (L33) + .04 (L34) + .27 (L35) 

       BEL = .02 (L36) + .14 (L37) + .18 (L38) + .14 (L39) + 

.04 (L40) + .07 (L41) + .10 (L42) + .08 (L43) 

      จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง  

24 ตัว พบวา สามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ความเปน 

ผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนําจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 

       1. การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม (b = .89) 

       2. การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ (b = .88) 

       3. การเปนผูนําแหงการเรียนรู (b = .88) 

       4. การใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการทํางาน (b = .87) 

       5. การกําหนดเปาหมายของการทํางานอยางมีอิสระ  

(b = .87) 

       6. การบริหารจัดการดานเวลาใหเกิดประสิทธิภาพใน

การทํางาน (b = .86) 

       7. การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของ

ภาระงาน (b = .86) 

       8. การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจาก

การควบคุม (b = .86) 

       9. การกําหนดภารกิจของงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(b = .86) 

       10. การมีความสามารถในการทํางานเสร็จกอนเวลา

อยางมีประสิทธิภาพ (b = .85) 
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       11. การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

(b = .85)  

       12. การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต (b = .85)  

       13. การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ (b = .85) 

       14. การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ  

(b = .84) 

       15. การมีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญใน 

การทํางาน (b = .84) 

       16. การมีความสามารถจําแนกความแตกตางของงาน  

(b = .83) 

       17. การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมีใครมาควบคุม  

(b = .83) 

       18. การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น (b = .83) 

       19. การมีความสามารถสะทอนผลการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ (b = .83) 

       20. การมีความสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางาน

อยางชัดเจน (b = .82) 

       21. การสรางความสมดุลในการกําหนดเปาหมาย  

(b = .82) 

       22. การมีความสามารถในการวิเคราะหผลงาน  

(b = .82)  

       23. การทํางานไดตามเวลาที่กําหนด (b = .81) 

       24. การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (b = .79) 
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ตาราง 32 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว ในองคประกอบทักษะทาง 

               สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

องคประกอบยอย BRO BET BPO 

BRO 1.00   

BET .87** 1.00  

BPO .82** .88** 1.00 

    **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

      จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แบบเพียรสันของ 3 องคประกอบยอยทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนดานทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม พบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธกัน

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 

.82-.88 โดยองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ การใหโอกาสและเคารพผูอื่น 

(BPO) การสรางงานที่มีคุณภาพ (BET) และองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด 

คือ การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น (BRO) กับ การใหโอกาสและเคารพผูอื่น (BPO) 
 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพของ 

              นักเรียนดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (SCS) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

BRO 

L44 .75**(.04) .56 .05 .43 

L45 .76**(.04) .58 .11 .43 

L46 .77**(.04) .59 .11 .41 

L47 .83**(.04) .69 .14 .31 

L48 .85**(.04) .72 .24 .28 

L49 .77**(.04) .59 .09 .41 

L50 .84**(.04) .71 .23 .29 
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ตาราง 33 (ตอ) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

BET 

L51 .77**(.04) .59 .15 .41 

L52 .79**(.04) .62 .01 .38 

L53 .78**(.04) .61 .10 .39 

L54 .83**(.04) .68 .16 .32 

L55 .84**(.04) .71 .09 .29 

L56 .82**(.04) .67 .05 .33 

L57 .80**(.04) .64 .15 .36 

L58 .81**(.04) .65 .06 .35 

L59 .74**(.04) .55 .02 .45 

BPO 

L60 .76**(.04) .73 .06 .42 

L61 .83**(.04) .58 .24 .31 

L62 .76**(.04) .59 -.03 .41 

L63 .83**(.04) .68 .16 .32 

L64 .80**(.04) .65 .09 .35 

L65 .83**(.04) .69 .15 .31 

L66 .74**(.04) .55 .01 .45 

L67 .71**(.04) .51 .07 .49 

Chi-Square = 109.55  df = 132  p = .92325 GFI = .98 

AGFI = .95  RMSEA = .00 **(p < .01) 

      จากตาราง 32 และ 33 สามารถสรางโมเดลทักษะทางสังคม

และการเรียนรูขามวัฒนธรรมไดดัง ภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ 19 โมเดลทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

      จากตาราง 33 และภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมพบวา 

โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค-สแควร 

(Chi-Square) มีคาเทากับ 109.55 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 132 คานัยสําคัญทางสถิติ  

(P-value) เทากับ .92 ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ (2/df) เทากับ .82  

ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 

.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .95 และคาความ

คลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 เปนไปตามหลักการ

พิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  
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      เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 33 และ

ภาพประกอบ 19 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 24 ตัวมีคาเปนบวก ตั้งแต  

.71–.85 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานีเ้ปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 

องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ L44–L50 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น (BRO) ตัวบงชี้ที่ L51–L59 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของการสรางทีมงาน

ที่มีคุณภาพ (BET) ตัวบงชี้ที่ L60–L67 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการให

โอกาสและเคารพผูอื่น (BPO) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบแลว  

ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( 2R ) และ 

คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายใน

ทํานองเดียวกัน 

      จากตาราง 32 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบ

ในโมเดลทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันทุกตัว  

ซึ่งความสัมพนัธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม

ขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุด

ระหวาง .82–.88 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชีอ้ื่นในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันใน

ครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนีไ้ปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหได

ตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 ตอไป สําหรับโมเดลทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมไดสเกล

องคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

       BRO = .05 (L44) + .11 (L45) + .11 (L46) + .14 (L47) + 

.24 (L48) + .09 (L49) + .23 (L50)  

       BET = .15 (L51) + .01 (L52) + .10 (L53) + .16 (L54) + 

.09 (L55) + .05 (L56) + .15 (L57) + .06 (L58) + .02 (L59) 

       BPO = .06 (L60) + .24 (L61) + -.03 (L62) + .16 (L63) + 

.09 (L64) + .15 (L65) + .01 (L66) + .07 (L67) 
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      จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 24 ตัว 

พบวา สามารถจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ทักษะทางสังคมและ

การเรียนรูขามวัฒนธรรมจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 

       1. การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ (b = .85) 

       2. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยมีสัมมาคารวะ  

(b = .84) 

       3. การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง (b = .84)  

       4. การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน (b = .83)  

       5. การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ (b = .83)  

       6. การมีเหตุผลในการทํางาน (b = .83)  

       7. การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม (b = .83) 

       8. การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ (b = .83) 

       9. การสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ (b = .82)  

       10. การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น (b = .81)  

       11. การมีความสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม (b = .80) 

       12. การสรางประสบการณในการทํางาน (b = .80) 

       13. การทํางานรวมกับคนอื่นที่มีพื้นฐานแตกตางกันทาง

สังคมไดอยางมีความสุข (b = 0.79) 

       14. การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง (b = .78)  

       15. การทํางานอยางมืออาชีพและอยางนานับถือ (b = .77) 

       16. การปฏิบัติงานอยางมคีวามสุข (b = .77)  

       17. การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม (b = .77) 

       18. การใหความเคารพนับถือผูอื่น (b = .76) 

       19. การเคารพในการตัดสินใจของผูอื่น (b = .76) 

       20. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและมีเหตุผล  

(b = .76) 

       21. การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง (b = .75) 

       22. การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน  

(b = .74) 
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       23. การทํางานอยางมปีระสิทธิภาพบนพื้นฐานของความ

แตกตาง (b = .74) 

       24. การไมพูดใสรายคนอื่น (b = .71) 
 

ตาราง 34 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว ในองคประกอบหลักดาน 

              ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

องคประกอบยอย IPS COR AWT 

IPS 1.00   

COR .83** 1.00  

AWT .79** .90** 1.00 

     **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

       จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสันของ 3 องคประกอบยอยทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนดานภาวะผูนําและ 

ความรับผิดชอบพบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .79-.90  

โดยองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ การยอมรับความสามารถของ

คณะทํางาน (AWT) กับการเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน (COR) และองคประกอบยอยที่

มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล (IPS) กับ 

การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน (AWT) 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะชีวิตและ 

              อาชีพของนักเรียนดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (LED) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

IPS 

L68 .81**(.04) .66 .05 .34 

L69 .84**(.04) .70 .06 .30 

L70 .85**(.04) .72 .12 .28 

L71 .87**(.04) .75 .18 .25 

L72 .86**(.04) .75 .16 .25 

L73 .88**(.04) .78 .18 .41 

L74 .86**(.04) .73 .16 .27 

L75 .83**(.04) .69 .01 .31 

L76 .86**(.04) .73 .15 .27 

COR 

L77 .84**(.04) .71 .25 .29 

L78 .80**(.04) .64 .13 .35 

L79 .81**(.04) .66 -.09 .34 

L80 .82**(.04) .68 .13 .32 

L81 .85**(.04) .72 .25 .28 

L82 .82**(.04) .66 .08 .34 

L83 .78**(.04) .61 .04 .39 

L84 .81**(.04) .66 .06 .34 

L85 .80**(.04) .65 .14 .35 

AWT 

L86 .84**(.04) .71 .16 .29 

L87 .83**(.04) .68 .19 .32 

L88 .83**(.04) .69 .04 .31 

L89 .82**(.04) .68 .15 .32 

L90 .83**(.04) .69 .09 .31 

L91 .84**(.04) .70 .14 .29 
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ตาราง 35 (ตอ) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

AWT 
L92 .84**(.04) .69 .05 .31 

L93 .84**(.04) .71 .18 .29 

Chi-Square = 146.49  df = 171  p = .91276 GFI = .98 

AGFI = .95  RMSEA = .00 **(p < .01) 

      จากตาราง 34 และ 35 สามารถสรางโมเดลภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบไดดัง ภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 20 โมเดลภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
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      จากตาราง 35 และภาพประกอบ 20 ผลการวเิคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผูนําและความรับผิดชอบพบวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษพิจารณาจาก คาไค-สแควร (Chi-Square)  

มีคาเทากับ 146.49 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 171 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) 

เทากับ .91 ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ (2/df) เทากับ .85 ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 

นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ .98 มีคาดัชนีวัด

ระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .95 และคาความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 เปนไปตามหลักการพิจารณาความ

กลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ  

      เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 34 และ

ภาพประกอบ 20 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 26 ตัวมีคาเปนบวก ระหวาง 

.78–.88 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานีเ้ปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 

องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ L68–L76 เปนตัวบงชีท้ี่สําคัญขององคประกอบยอยการมีทักษะ

การแกไขปญหา (IPS) ตัวบงชี้ที่ L77–L85 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของการเปนตัวกลางหรือ 

ผูประสานงาน(COR) ตัวบงชี้ที่ L86–L93 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย 

การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน (AWT) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนัก

องคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย 

( 2R ) และคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให

ความหมายในทํานองเดียวกัน 

      จากตาราง 35 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบ

ในโมเดลทักษะสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันทุกตัว  

ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม

ขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุด

ตั้งแต .79–.90 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อื่นในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันใน

ครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนีไ้ปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหได
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ตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 ตอไป สําหรับโมเดลภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดัง

สมการ 

       IPS = .05 (L68) + .06 (L69) + .12 (L70) + .18 (L71) + 

.16 (L72) + .18 (L73) + .16 (L74) + .01 (L75) + .15 (L76) 

       COR = .25 (L77) + .13 (L78) + -.09 (L79) + .13 (L80) + 

.25 (L81) + .08 (L82) + .04 (L83) + .06 (L84) + .14 (L85)  

       AWT = .16 (L86) + .19 (L87) + .04 (L88) + .15 (L89) + 

.09 (L90) + .14 (L91) + .05 (L92) + .18 (L93) 

      จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 26 ตัว 

พบวา สามารถจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําและ 

ความรบัผิดชอบ จากมากไปหานอย ไดดังนี้ 

       1. การมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (b 

= .88) 

       2. การมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (b = .87) 

       3. การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา (b = .86)  

       4. การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน  

(b = .86)  

       5. การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่วางไว (b = .86)  

       6. การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล (b = .85)  

       7. การทํางานตามเปาหมายที่วางไว (b = .85) 

       8. การมีความสามารถสังเกตสิ่งรอบขาง (b = .84) 

       9. การวางตัวเปนกลางไมขัดแยง (b = .84)  

       10. การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ (b = .84) 

       11. การสรางผลงานที่มีคุณภาพ (b = .84)  

       12. การยอมรับความแตกตางอยางมีเหตุผล (b= .84) 

       13. การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม (b= .84) 
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       14. การมีความสามารถในการสรางทีมงานอยางมีคุณภาพ 

(b = .83) 

       15. การยอมรับความสามารถที่แตกตาง (b = .83) 

       16. การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน (b = .83) 

       17. การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมืนครอบครัว (b = .83) 

       18.  การจัดระเบียบในการทํางาน (b = .82) 

       19. การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา (b = .82) 

       20. การยอมรับการทํางานของทีมงาน (b = 0.82) 

       21. การมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น  

(b = 0.81) 

       22. การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน (b = 0.81) 

       23. การทํางานอยางสมานฉันท (b = 0.81) 

       24. การคอยใหคําชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง (b = 0.80)  

       25. การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(b = 0.80) 

       26. การทํางานอยางตอเนื่องและไมซ้ําซอน (b = 0.78) 
 

ตาราง 36 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว ในองคประกอบหลักดาน 

              การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

องคประกอบยอย AMP ABI ACG 

AMP 1.00   

ABI .91** 1.00  

ACG .90** .91** 1.00 

     **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

      จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แบบเพียรสันของ 3 องคประกอบยอยทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนดานการเพิ่ม

ผลผลิตและการรูรับผิดพบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .90-.91  
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โดยองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ความสามารถในการทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย (ACG)กับความสามารถในการผลิตผลงาน (ABI) และความสามารถใน 

การผลิตผลงาน (ABI) กับความสามารถในการจัดโครงการ (AMP)องคประกอบยอยที่มี

ความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ความสามารถในการจัดโครงการ (AMP) กับความสามารถใน

การทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย (ACG) 
 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะชีวิตและ 

              อาชีพของนักเรียนดานการเพิ่มผลิตและการรูรับผิด (PRO) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

AMP 

L94 .82**(.04) .66 .09 .35 

L95 .81**(.04) .65 .05 .35 

L96 .77**(.04) .59 .06 .41 

L97 .81**(.04) .65 .03 .35 

L98 .84**(.04) .70 .10 .30 

L99 .81**(.04) .66 .15 .34 

L100 .84**(.04) .71 .04 .29 

L101 .87**(.04) .75 .11 .25 

ABI L102 .86**(.04) .74 .14 .26 

L103 .84**(.04) .70 .10 .30 

L104 .81**(.04) .66 .08 .34 

L105 .79**(.04) .62 .11 .39 

L106 .82**(.04) .67 .07 .33 

L107 .82**(.04) .67 .03 .33 

L108 .82**(.04) .68 .07 .32 

L109 .86**(.04) .74 .07 .26 

ACG 

L110 .89**(.04) .80 .23 .20 

L111 .85**(.04) .72 .12 .28 

L112 .86**(.04) .74 .04 .26 

L113 .89**(.04) .78 .09 .22 
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ตาราง 37 (ตอ) 

องคประกอบ 

ยอย 

ตัวบงช้ี นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

ACG 

L114 .83**(.04) .70 .00 .30 

L115 .85**(.04) .72 .08 .28 

L116 .84**(.04) .69 .04 .31 

L117 .87**(.04) .76 .13 .24 

Chi-Square = 135.11   df = 160  p = .92409   GFI = .98 

AGFI = .95  RMSEA = .00 **(p < .01) 

      จากตาราง 36 และ 37 สามารถสรางโมเดลความดานการเพิ่ม

ผลิตและการรูรับผิด ไดดังภาพประกอบ 21 
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      จากตาราง 37 และภาพประกอบ 21 ผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผดิพบวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจาก คาไค-สแควร (Chi-Square)      

มีคาเทากับ 135.11 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 160 คานัยสําคัญทางสถติิ (P-value) 

เทากับ 0.92409 ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ คาไค-สแควร / df เทากับ 

.8444 ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคา

เทากับ 0.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 และ  

คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

      เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 37 และ

ภาพประกอบ 21 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 24 ตัวมีคาเปนบวก ระหวาง 

.77– .89 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา    

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานีเ้ปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 

องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ L94–L101 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการมีทักษะ

การแกไขปญหา (AMP) ตัวบงชีท้ี่ L102–L109 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของการเปนตัวกลางหรือ

ผูประสานงาน(ABI) ตัวบงชี้ที่ L110–L117 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการ

ยอมรับความสามารถของคณะทํางาน (ACG) นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบ

แลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( 2R ) และคา

สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานอง

เดียวกัน 

      จากตาราง 36 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบ

ในโมเดลการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิด

จากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่

ปรับใหเปนมาตรฐานแลว โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดระหวาง 0.90–0.91 และ 

ตัวบงชี้แตละตัวจะมคีวามคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวาง 

ตัวบงชี้กับตัวบงชีอ้ื่นในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคาความ

คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจาก

การวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับ
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นําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตอไป สําหรับ

โมเดลการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผดิไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

       AMP = .09 (L94) + .05 (L95) + .06 (L96) + .03 (L97) + 

.10 (L98) + .15 (L99) + .04 (L100) + .11 (L101)  

       ABI = .14 (L102) + .10 (L103) + .08 (L104) + .11 (L105) 

+ .07 (L106) + .03 (L107) + .07 (L108) + .07 (L109)  

       ACG = .23 (L110) + .12 (L111) + .04 (L112) + .09 (L113) 

+ .00 (L114) + .08 (L115) + .04 (L116) + .13 (L117) 

      จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 24 ตัว 

พบวา สามารถจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีก้ารเพิม่ผลผลิตและ

การรูรับผิดจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 

       1. การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ (b = .89) 

       2. การมีความสามารถวางแผนการทํางาน (b = .89) 

       3. การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน (b = .87)  

       4. การมคีวามสามารถทํางานเปนทีมอยางมืออาชพี  

(b = .87)  

       5. การใชเวลาวางในการทํางานอยางคุมคา (b = .86)  

       6. การผลิตผลงานที่เพียงพอตอความตองการ (b = .86)  

       7. การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ (b = .86) 

       8. การทํางานดวยความโปรงใส (b = .85) 

       9. การทํางานตามลําดับความสําคัญของงาน (b = .84) 

       10. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน  

(b = .84) 

       11. การบริหารจัดการดานเปาหมายของโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ (b = .84) 

       12. การสรางผลงานที่มีคุภาพเปนที่ยอมรับ (b = .84)   

       13. การมีความสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาอยาง

เหมาะสม (b = .84)  
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       14. การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน 

(b = .83) 

       15. การกําหนดเปาหมายในการทํางาน (b = .82) 

       16. การทํางานเปนทีม (b = .82)  

       17. การมีความรับผิดชอบตอผลงาน (b = .82) 

       18.  การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ (b = .82) 

       19. การมีความชัดเจนในการทํางาน (b = .81) 

       20. การวางแผนในการทํางาน (b = .81) 

       21. การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ (b = .81) 

       22. การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย (b = .81) 

       23. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ (b = .79) 

       24. การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ (b = .77) 

     3.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อ

ทดสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 22 

      การวิเคราะหในตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความ

สอดคลองของโมเดลโครงสรางทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กับขอมูล  

เชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ซึ่งไดจากสเกล

องคประกอบที่สรางขึ้นและองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก ดานความยืดหยุน

และการปรับตัว (FLE) ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนนํา (CRE) ดานทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (SCS) ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (LED) 

และดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด (PRO)มาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสองเพียงครั้งเดียว ซึ่งไดแสดงโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่

สองทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดังภาพประกอบ 22 
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ภาพประกอบ 22 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของ 

                            ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ   

                            มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

                            มัธยมศึกษา เขต 22 
 

      กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผูวิจัยได

ศึกษาความสัมพันธระหวางสเกลองคประกอบยอยหรือตัวบงชี้ใหมทั้ง 15 ตัว  

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ 

รวมถึงการวิเคราะหคาสถิติของ Bartlett (Bartlett’ Test of Sphericity) และคาดัชนี 

KMO (Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาวา

องคประกอบมีความเหมาะสมหรือไม ดังแสดงในตาราง 38 
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ตาราง 38 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบยอยขององคประกอบทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ 

              มัธยมศกึษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 ADA BFW AEW BMT BAW BEL BRO BET BPO IPS COR AWT AMP ABI ACG 

ADA 1.00               

BFW .85** 1.00              

AEW .81** .87** 1.00             

BMT .79** .82** .86** 1.00            

BAW .75** .78** .81** .86** 1.00           

BEL .75** .78** .79** .85** .88** 1.00          

BRO .77** .77** .76** .75** .81** .81** 1.00         

BET .76** .75** .77** .77** .81** .81** .87** 1.00        

BPO .74** .75** .76** .76** .77** .74** .82** .88** 1.00       

IPS .80** .82** .82** .81** .80** .80** .80** .85** .87** 1.00      

COR .74** .76** .79** .77** .79** .74** .78** .80** .85** .83** 1.00     

AWT .71** .71** .73** .73** .72** .68** .75** .80** .86** .79** .90** 1.00    

AMP .76** .77** .78** .81** .80** .79** .78** .81** .82** .84** .88** .85** 1.00   

ABI .79** .80** .80** .80** .79** .80** .80** .82** .84** .86** .86** .86** .91** 1.00  

ACG .76** .77** .80** .79** .80** .79** .79** .81** .83** .84** .85** .83** .90** .91** 1.00 

        **  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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      จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสันขององคประกอบยอยทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบวา 

องคประกอบยอยทั้ง 15 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 (p < .01) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต .71–.91 พบวาทุกคูที่มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธตั้งแต .30 ขึ้นไป และเมื่อผูวิจัยไดพิจารณาคาสถิติอื่นๆ ที่ใชในการพิจารณา

ความเหมาะสม ไดแก คาสถิติของ Bartlett’ Test of Sphericity และคาดัชนี Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ซึ่งควรมีคามากกวา .50 จะทําใหขอมูลชุด

นั้นมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ ผลการตรวจสอบขอมูลดังตาราง 39 
 

ตาราง 39 คาสถิติ Bartlett และคาดัชนี KMO ของโมเดลทักษะชวีิตและอาชีพของนักเรียน 

โมเดล 
Bartlett's Test 

of Sphericity 
P 

Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 

ทักษะชวีิตและอาชีพของนักเรียน 6.95 .00 .96 

      จากตาราง 39 พบวา คา Bartlett's Test of Sphericity เทากับ 

6.95 ซึ่งโมเดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 (p<.01) สวนคา Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy เทากับ .96 ซึ่งมากกวา .50 ดังนั้นจงึสามารถนําไป

วิเคราะหองคประกอบได ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบ องคประกอบ  

เชิงยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพ ดังตาราง 40 และ

ภาพประกอบ 23 
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ 

 

ตัวบงช้ี 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ

(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี 

(e) 

ADA .60** .84 .45 .07 

BFW .55**(.02) .88 .51 .04 

AEW .57**(.02) .86 .59 .05 

BAT .61** .87 .55 .06 

BAW .62**(.02) .89 .48 .05 

BLE .63**(.02) .88 .50 .06 

BRO .52** .87 .60 .04 

BET .56**(.02) .88 .48 .04 

BPO .54**(.02) .88 .57 .04 

IPS .60** .86 .13 .06 

COR .53**(.02) .81 .28 .07 

AWT .50**(.02) .72 .25 .09 

AMP .61** .89 .45 .05 

ABI .60**(.01) .93 .71 .03 

ACG .61**(.01) .90 .38 .04 

อันดับสอง     

FLE .94**(.04) .89 - - 

CRE .94**(.04) .89 - - 

SCS .95**(.04) .91 - - 

LED 1.01**(.04) 1.02 - - 

PRO .95**(.04) .91 - - 

           Chi-Square = 17.83  df = 28 p = .93 GFI = .99 

                  AGFI = .98 RMSEA = .00 **(p < .01) 

      จากตาราง 40 สามารถสรางโมเดลโครงสรางทักษะชีวิตและ

อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ไดดังภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ 23 โมเดลโครงสรางทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

                             มัธยมศึกษา เขต 22 
       

      จากตาราง 40 และภาพประกอบ 23 ผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

พบวาเมื่อปรับความสอดคลองของโมเดลแลว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ดีมาก พิจารณาไดจาก คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2) เทากับ 17.83 ไมมีนัยสําคัญ

คา df เทากับ 28 เมื่อพิจารณาคา 2/df มีคาเทากับ .93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ  
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ต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .99  

คาดัชนวีัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 แสดงวายอมรับ

สมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของโมเดลตามตาราง 40 และภาพประกอบ 23 พบวาน้ําหนักองคประกอบ

ของตัวบงชีท้ั้ง 5 องคประกอบหลักมีคาเปนบวกระหวาง .94 ถึง 1.01 มนีัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ทุกคา เมื่อจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ทักษะชีวิตและ

อาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ ดานภาวะผูนําและ 

ความรับผิดชอบ (LED) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.01 ดานทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม (SCS) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95 ดานการเพิ่มผลผลิต

และการรูรับผิด (PRO) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95 ดานความยืดหยุนและ 

การปรับตัว (FLE) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .94 และดานความเปนผูมีความคิดริเริ่ม

และเปนผูนํา (CRE) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .94 ตามลําดับ โดยองคประกอบยอย

ดังกลาวมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของตัวบงชี้รอยละ 89 ถึงรอยละ 102 เนื่องจาก 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับสองจะไมรายงานคาสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ ผูวิจัยจึงไดนําคาน้ําหนักองคประกอบสําหรับองคประกอบหลักทักษะชวีิต

และอาชีพของนักเรียนทั้ง 5 องคประกอบมาสรางสเกลองคประกอบตัวบงชีท้ักษะชีวิตและ

อาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 แทนคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบซึ่ง เพชรมณี  

วิริยะสืบพงศ (2554 อางถึงใน ไกศิษฏ เปลรินทร, 2552, หนา 243) กลาวไววาคาทั้งสอง

นี้ใหความหมายในทํานองเดียวกันได ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการโครงสรางตัวบงชี้ทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 ไดดังนี ้

       LCS = .94 (FLE) + .94 (CRE) + .95 (SCS) + 1.01 (LED) + 

.95 (PRO) 
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     ตอนที่ 4 น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของ

องคประกอบหลักองคประกอบยอยและตัวบงชีท้ักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22  

      ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเพื่อคัดเลือกตัว

บงชีท้ี่แสดงวามีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหรือมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor 

Loading) ตามเกณฑ ดังนี้ 1) เทากับหรือมากกวา .70 สําหรับองคประกอบหลัก (Farrell & 

Rudd, 2011) และ 2) เทากับหรือมากกวา .30 สําหรับองคประกอบยอยและตัวบงชี้  

(Tacq, 1997 อางถึงใน วิลาวัลย มาคุม, 2554) 
 

ตาราง 41 น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

             และตัวบงชี้ของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ 

              มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตวั

บงชี้ 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

 

ดานความ

ยืดหยุนและ

การปรับตัว

(FLE) 

.94**(.04) 

การปรับตัวเพื่อ

รับการ

เปลี่ยนแปลง

(ADA) 

.60** 

L1 .82**(.04) 

L2 .87**(.04) 

L3 .89**(.04) 

L4 .88**(.04) 

L5 .82**(.04) 

L6 .82**(.04) 

การมีความ

ยืดหยุนในการ

ทํางาน (BFW) 

.55**(.02) 

L7 .76**(.04) 

L8 .76**(.04) 

L9 .82**(.04) 

L10 .81**(.04) 

L11 .75**(.04) 

L12 .79**(.04) 
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ตาราง 41 (ตอ) 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงชี้ 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

  

ความสามารถ

ในการสราง

ประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

(AEW) 

.57**(.02) 

L13 .81**(.04) 

L14 .79**(.04) 

L15 .82**(.04) 

L16 .81**(.04) 

L17 .77**(.04) 

L18 .78**(.04) 

L19 .80**(.04) 

 

 

 

 

 

ดานความ

เปนผูมี

ความคิด

ริเริ่มและ

เปนผูนํา

(CRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.94**(.04) 

ความสามารถ

ในการจัดการ

ดานเปาหมาย

และเวลา (BMT) 

.61** 

L20 .83**(.04) 

L21 .82**(.04) 

L22 .85**(.04) 

L23 .81**(.04) 

L24 .86**(.04) 

L25 .87**(.04) 

L26 .88**(.04) 

L27 .89**(.04) 

L28 .86**(.04) 

ความสามารถ

ในการสรางงาน

อิสระ (BAW) 

.62**(.02) 

L29 .84**(.04) 

L30 .83**(.04) 

L31 .86**(.04) 

L32 .86**(.04) 

L33 .87**(.04) 

L34 .83**(.04) 

L35 .87**(.04) 
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ตาราง 41 (ตอ) 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงชี้ 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

  

การเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพใน

ตนเอง 

(BEL) 

.63**(.02) 

L36 .79**(.04) 

L37 .84**(.04) 

L38 .88**(.04) 

L39 .85**(.04) 

L40 .86**(.04) 

L41 .83**(.04) 

L42 .83**(.04) 

L43 .82**(.04) 

 

 

 

 

 

 

ดานทักษะ

ทางสังคม

และการ

เรียนรูขาม

วัฒนธรรม

(SCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.95**(.04) 

การมี

ปฏิสัมพันธที่ดี 

(BRO) 

.52** 

 

L44 .75**(.04) 

L45 .76**(.04) 

L46 .77**(.04) 

L47 .83**(.04) 

L48 .85**(.04) 

L49 .77**(.04) 

L50 .84**(.04) 

การสราง

ทีมงานที่มี

คุณภาพ (BET) 

. 

 

 

 

 

.56**(.02) 

 

L51 .77**(.04) 

L52 .79**(.04) 

L53 .78**(.04) 

L54 .83**(.04) 

L55 .84**(.04) 

L56 .82**(.04) 

L57 .80**(.04) 

L58 .81**(.04) 
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ตาราง 41 (ตอ) 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงชี้ 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

  

การใหโอกาส

และเคารพผูอื่น 

(BPO) 

.54**(.02) 

L59 .74**(.04) 

L60 .76**(.04) 

L61 .83**(.04) 

L62 .76**(.04) 

L63 .83**(.04) 

L64 .80**(.04) 

L65 .83**(.04) 

L66 .74**(.04) 

L67 .71**(.04) 

 

 

 

 

ดานภาวะ

ผูนําและ

ความ

รับผิดชอบ

(LED) 

1.01**(.04) 

การมีทักษะการ

แกไขปญหา

ระหวางบุคคล 

(IPS) 

 

 

 

 

.60** 

 

L68 .81**(.04) 

L69 .84**(.04) 

L70 .85**(.04) 

L71 .87**(.04) 

L72 .86**(.04) 

L73 .88**(.04) 

L74 .86**(.04) 

L75 .83**(.04) 

L76 .86**(.04) 

การเปน

ตัวกลางหรือผู

ประสานงาน 

(COR) 

. 

.53**(.02) 

 

 

 

L77 .84**(.04) 

L78 .80**(.04) 

L79 .81**(.04) 

L80 .82**(.04) 

L81 .85**(.04) 
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ตาราง 41 (ตอ) 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงชี้ 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L82 .82**(.04) 

L83 .78**(.04) 

L84 .81**(.04) 

L85 .80**(.04) 

 

การยอมรับ

ความสามารถ

ของคณะทํางาน 

(AWT) 
.50**(.02) 

L86 .74**(.04) 

L87 .83**(.04) 

L88 .83**(.04) 

L89 .82**(.04) 

L90 .83**(.04) 

L91 .84**(.04) 

L92 .84**(.04) 

L93 .84**(.04) 

 

 

 

ดานการ

เพิ่มผลผลิต

และการรู

รับผิด(PRO) 

 

.95**(.04) 

ความสามารถ

ในการจัดการ

ดานโครงการ 

(AMP) 

 

 

 

 

.61** 

 

L94 .82**(.04) 

L95 .81**(.04) 

L96 .77**(.04) 

L97 .81**(.04) 

L98 .84**(.04) 

L99 .81**(.04) 

L100 .84**(.04) 

L101 .87**(.04) 

ความสามารถ

ในการผลิต

ผลงาน (ABI) 

 

.60**(.01) 

 

L102 .86**(.04) 

L103 .84**(.04) 

L104 .81**(.04) 
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ตาราง 41 (ตอ) 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงชี้ 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

  

 

 L105 .79**(.04) 

L106 .82**(.04) 

L107 .82**(.04) 

L108 .82**(.04) 

L109 .86**(.04) 

 

ความสามารถ

ในการทํา

โครงการบรรลุ

เปาหมาย 

(ACG) 

 

 

 

.61**(.01) 

L110 .89**(.04) 

L111 .85**(.04) 

L112 .86**(.04) 

L113 .89**(.04) 

L114 .83**(.04) 

L115 .85**(.04) 

L116 .84**(.04) 

L117 .87**(.04) 

 

      จากตาราง 41 พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ ของ 

องคประกอบหลักทั้ง 5 องคประกอบมีคาเปนบวกตั้งแต .94–1.01 และมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ทุกคา เรียงลําดับจากคาน้ําหนักองคประกอบภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

(LED) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.01 ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม (SCS) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95 ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

(PRO) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95 ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (FLE)  

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .94 และดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา (CRE) 

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .94 ตามลําดับ คาน้ําหนักองคประกอบ ขององคประกอบ

ยอยทั้ง 15 องคประกอบยอยมีคาเปนบวกระหวาง .50-.63 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทุกคาและคาน้ําหนักองคประกอบ ของตัวบงชี้ของทักษะชีวิตและอาชีพใน 
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ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ทั้ง 117 ตัวบงชี้มีคาเปนบวกระหวาง .71-.89 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา จะไดสมการ LCS = LED (1.01) + PRO (.95) + SCS (.95) + CRE 

(.94) + FLE (.94)  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีม้ีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชพีใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 และ 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้ทักษะชีวติ

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กับขอมูลเชิงประจักษ 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรู  

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 962 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือครูผูสอนที่ปฏิบัติงานดานการจัดการ

เรียนรู ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2559 จํานวน 447 คน โดยวิธีการการสุมแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ มีขอคําถามรวมทั้งสิ้น 117 ขอ  

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 สมมติฐานการวิจัยคือ โมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงชีท้ักษะชวีิตและ

อาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 ระยะการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบงชี้

ทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 และระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองระหวาง

โครงสรางของตัวบงชี้เชิงสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ วิธีดําเนินการวิจัย คือ เปนแบบ

ผสานวิธ ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมลิสเรล (Lisrel for Windows 8.52) 

ในการวิเคราะหขอมูล  
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุป ไดดังนี ้ 

  1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

พบวาไดองคประกอบทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จํานวน 5 

องคประกอบหลัก 15 องคประกอบยอย 117 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ดานความยืดหยุนและ

การปรับตัว จํานวน 19 ตัวบงชี ้ดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา จํานวน 24  

ตัวบงชี้ ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม จํานวน 24 ตัวบงชี้  

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ จํานวน 26 ตัวบงชี้ และดานการเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด จํานวน 24 ตัวบงชี ้ดังตอไปนี ้

   1.1 องคประกอบหลักดานความยืดหยุนและการปรับตัว มีคาเฉลี่ย 

ความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ดังนี ้การมีความยืดหยุนในการทํางาน การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และ

ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในซึ่งมีจํานวน 19 ตัวบงชี้ มีคาเฉลี่ยความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

   1.2 องคประกอบหลักดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา  

มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจาก 

มากไปหานอยดังนี้ ความสามารถในการสรางงานอิสระ ความสามารถในการจัดการ 

ดานเปาหมายและเวลา และการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเองซึ่งมีจํานวน 24 ตัวบงชี้  

มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ย 

ผานเกณฑ 

   1.3 องคประกอบหลักดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม  

มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจาก 

มากไปหานอย ดังนี้ การสรางงานที่มีคุณภาพ การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และการให

โอกาสและเคารพผูอื่น ซึ่งมี จํานวน 24 ตัวบงชี้ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

   1.4 องคประกอบหลักดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย

ความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ดังนี้ การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล  
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และการยอมรับความสามารถของคณะทํางาน ซึ่งมีจํานวน 26 ตัวบงชี้ มีคาเฉลี่ยความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

   1.5 องคประกอบหลักดานการเพิ่มผลผลติและการรูรับผิด มคีาเฉลี่ย

ความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ดังนี้ ความสามารถในการผลิตผลงาน ความสามารถในการจัดโครงการ และ

ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย ซึ่งมีจํานวน 24 ตัวบงชี้ มีคาเฉลี่ย

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัว มีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

  2 โมเดลโครงสรางตัวบงชีท้ักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร (Chi-Square :2) เทากับ 17.83  

ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิคา dfเทากับ 28 คา 2/df คาเทากับ .63 คาดัชนวีัดระดับความ

กลมกลืน (GFI) เทากับ .99 คาดัชนวีัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 

.98 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 (Chi-

Square = 17.83, df = 28, P-value = .93, RMSEA = .00) เปนไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชวีิตและอาชพีใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ดังตอไปนี ้

  1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบวา 

ตัวบงชี้ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ คือคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00  

จึงคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางแสดงใหเห็นวาองคประกอบ  

5 องคประกอบคือ ความยืดหยุนและการปรับตัว ความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ และการเพิ่ม

ผลผลิตและการรูรับผิด เปนองคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน 

ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสอดคลองกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 รวมถึงผูวิจัยไดดําเนินการ

หลายขั้นตอนเพื่อใหไดตัวบงชีท้ี่เกี่ยวกับทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 เชน  
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การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ แลวนําขอมูลมารางตัวบงชี้และสรางแบบสอบถาม จากนั้น 

จึงนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

ผูวิจัยวิเคราะหหาความตรงเชิงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ระหวาง .80 – 1.00 แลวผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชเพื่อวิเคราะห

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ซึ่งปรากฏวามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเทากับ .99 จึงถือวา ตัว

บงชีใ้ชไดทุกตัว นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้ตามขั้นตอนของ แบลงค

และคณะ (2548 อางถึงใน นงลักษณ  วิรัชชัย, 2551) ที่ไดดําเนินการพัฒนาตัวบงชี ้6 

ขั้นตอนคือ ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี ้การนิยามตัวบงชี้ การรวบรวม

ขอมูล การสรางตัวบงชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี ้และการนําเสนอรายงาน   

  2. ผลการวิเคราะหโมเดลตัวบงชีท้ักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

พบวาโมเดลตัวบงชีท้ี่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาองคประกอบหลักของทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 

21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ทั้ง 5 องคประกอบ คือ 1) ความยืดหยุนและการปรับตัว 2) ความเปนผูมี 

ความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 4) ภาวะผูนํา

และความรับผิดชอบ และ 5) การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ถือวาเปนองคประกอบที่

สําคัญของทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดใน

การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ดังนั้น องคประกอบหลักของทักษะชวีิตและอาชพีใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 องคประกอบหลักจึงประกอบดวยตัวบงชี้รวมทักษะชีวิตและอาชพีใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 องคประกอบมี 

ความเหมาะสม ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้  

   2.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอับดับที่สองของตัวบงชีท้ักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบวา ทั้ง 5 องคประกอบเปนองคประกอบที่

สําคัญทักษะชวีิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เนื่องจากเปนองคประกอบที่มี

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดย ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (LED) มีน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 1.01 ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (SCS)  

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95 ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด (PRO) มีน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ .95 ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (FLE) มีน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ .94 และดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนํา (CRE) มีน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ .94 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่งเปนครูผูสอน ไดใหความสําคัญกับ

องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจุบัน

เปนยุคที่โลกไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จะเนน

ดานทักษะชีวิตและอาชีพนอกเหนือจากการเรียนรูในสาระวิชาตางๆ เพราะจะทําให 

การดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันประสบผลสําเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่

สําคัญ คือ ทักษะภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู 

ขามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ทักษะความยืดหยุนและการปรับตัว 

และ ทักษะความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา จึงจะดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและ

ประสบผลสําเร็จโดยปราศจากความขัดแยง และทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 15) กลาววา ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบเปนความสามารถในการแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยาก

ระดับสูงทางวิชาชพีไดดวยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและ

สามารถประเมินตนเองได รวมทั้งสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานระดับสูงได การมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และ

รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ การแสดงออกใน

ทักษะดานการเปนผูนําไดอยางเหมะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการทํางาน ในสวนของทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

วิจารณ พานิช (2555, หนา 53) กลาววา เปนความสามารถในการทํางานและดํารงชีวิต

อยูกับสภาพแวดลอมและผูคนที่มีความแตกตางหลากหลายไดอยางไมรูสึกเครียดหรือ

แปลกแยกและทํางานใหสําเร็จได นอกจากนี้ ชนัดดา เทียนฤกษ (2557,หนา 18) กลาววา 

ความยืดหยุนและการปรับตัว เปนความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานให

มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณที่หลากหลาย ตลอดจนเปดใจกวางรับฟง 
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ความคิดเห็นที่แตกตาง และนํามาปรับใชโดยตั้งอยูบนหลักการที่เหมาะสม ในสวนของ 

การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด เอกชัย พุทธสอน (2556, หนา 65-66) กลาววา การเพิ่ม

ผลผลิตและการรูรับผิด เปนความสามารถในการจัดการโครงการ เชน การตั้งเปาหมาย  

การจัดลําดับความสําคัญ และทําใหโครงการบรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคและ 

แรงกดดันไดอยางมีคุณภาพ และนอกจากนี้ ประวิทย รักษาแสง (2557, หนา 14) กลาววา 

ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา คือ จัดการเปาหมายและเวลา ตั้งเปาหมายพรอม

กับเกณฑความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายสรางความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้น

และเปาหมายระยะยาว ใชเวลาและจัดการภาระงานอยางมปีระสิทธิภาพ 

   2.2 ตัวบงชี้ทักษะชีวติและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ทั้ง  

5 องคประกอบหลัก 15 องคประกอบยอย และ 117 ตัวบงชีท้ี่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ 

พบวาตัวบงชี้สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดังนั้น 

จึงสามารถใชเปนตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน ที่พบวาตัวบงชีท้ั้ง 117 ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนักองคประกอบ 

(Factors Loading) เกิน.30 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา เปนตัวบงชี้ 

ที่สามารถวัดองคประกอบหลักได เนื่องจากตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนนอย เมื่อพิจารณา

จากผลการวิเคราะหในสวนของสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) มีความสอดคลองกับ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีขออภิปรายเกี่ยวกับตัวบงชี้ตามลําดับในแตละ

องคประกอบ ดังนี้  

    2.2.1 องคประกอบหลักดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

ซึ่งประกอบไปดวย 3 องคประกอบยอย 26 ตัวบงชี้ อภิปรายผล ดังนี้ 

     2.2.1.1 องคประกอบยอยการมีทักษะการแกไขปญหาระหวาง

บุคคล ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจาก 

มากไปหานอย ดังนี้ การมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (.88) การมี

ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (.87) การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา (.86) การมี

ความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน (.86) การมีความสามารถในการสราง

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไว (.86) การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(.85) การมีความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบขาง (.84) การมีความสามารถในการสราง

ทีมงานอยางมีคุณภาพ (.83) และการมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น (.81) 



215 

ทั้งนี้เนื่องจาก คนเราเปนสัตวสังคมตองอยูรวมกันจะแยกอยูเดี่ยวๆ ไมได แตการอยู

รวมกันก็จะเกิดปญหา ความตองการและความคิดที่ไมตรงกันทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

นําไปสูความเครียด ดังนั้นจึงตองรูวิธีการที่จะจัดการกับปญหาความขัดแยง สอดคลองกับ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550) กลาววา ทักษะการแกปญหา เปนการใช

ประสบการณที่คนพบดวยตนเองที่เกิดขึ้นจากการสังเกต การเก็บขอมูล  

การวิเคราะหขอมูล การตีความและการสรุปความเพื่อนําไปสูการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

และในสวนของการมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลที่เกิดจาก

การวางแผนการทํางานและการมีกลไกทีช่วยในการเสริมสรางการทํางานและเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณในการทํางานใหดียิ่งขึ้นตลอดจนการรูจักแกปญหาเฉพาะหนา 

การพัฒนาตนเองและทีมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 64) 

พบวา การทํางานที่มีประสิทธิภาพควรมีกลไกที่จะชวยใหกลุมรูตัววา กลุมกําลังจะไปใน

ทิศทางใด กําลังมีปญหาหรือขอขัดของอะไร กลไกดังกลาวคือ การวิเคราะหกระบวนการ

ทํางานรวมกันเพื่อใหงานที่ทํามีคุณภาพและประสบผลสําเร็จ 

     2.2.1.2 องคประกอบยอยการเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 

ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

การทํางานตามเปาหมายที่วางไว (.85) การวางตัวเปนกลางไมขัดแยงกัน (.84) การจัด

ระเบียบในการทํางาน (.82) การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา (.82) การมีความคิด

สรางสรรคในการทํางาน (.81) การทํางานอยางสมานฉันท (.81) การมีความสามารถ 

คอยชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง (.80) การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(.80) การทํางานอยางตอเนื่องและไมซ้ําซอน (.73) ทั้งนี้เนื่องจากการเปนตัวกลางหรือ 

ผูประสานงานเปนการจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อใหการประสานงานในดานตางๆ ไดรับ

ความรวมมือและการปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ไมทําใหงานซ้ําซอนกัน และขัดแยงกัน 

ทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ธรรญชนก ศรีทิพยรัตน (2557, หนา 6) กลาววา การเปน

ตัวกลางหรือผูประสานงานเปนการจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อใหงานและเจาหนาที่ฝาย

ตางๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหน่ึงใจเดียว ไมทําใหงานซ้ําซอนกัน ขัดแยงกัน หรือ  

เหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

นโยบายขององคกรนั้นอยางสมานฉันทและมีประสิทธิภาพและในสวนของการทํางานตาม

เปาหมายที่วางไว คนทํางานจะตองไมขัดแยงกัน หากมีปญหาก็จะตองประสานกัน  
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รวมคิดหาวธิีที่ดีที่สุดในการทํางานหรือชี้แนะเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติในแนวทางที่ถูกตอง

เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยใชปจจัยตางๆ อยางเหมาะสมซึ่งจะทําให 

การดําเนินงานในอนาคตเปนไปโดยเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพที่สุด มีการบริหารจัดการ

เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการทํางานหากพบปญหาจะไดแกไขไดทันเวลา ทําใหงานมี

คุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Wang et al (2008) Jansen (2013) และWang et al (2014) ที่พบวา การทํางานเปน 

การพัฒนาทักษะอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการดาน

เปาหมายและเวลาเพื่อความสําเร็จเปนการพัฒนาความสามารถของตนเอง และแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม  

     2.2.1.3 องคประกอบยอยการยอมรับความสามารถของ

คณะทํางาน ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมาก 

ไปหานอย ดังนี้ การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ (.84) การสรางผลงานที่มี

คุณภาพ (.84) การยอมรับความแตกตางอยางมเีหตุผล (.84) การแสดงพฤติกรรมอยาง

เหมาะสม(.84) การยอมรับความสามารถที่แตกตาง (.83) การเปนแบบอยางที่ดีในการ

ทํางาน (.83) การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือนครอบครัว (.83) และการยอมรับการทํางาน

ของทีมงาน (.82) ทั้งนีเ้นื่องจากมนุษยมีความเทาเทียมกันและไดรับการคุมครองทาง 

ดานรางกาย ความคิด และทรัพยสินภายใตกฎหมาย การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดง

ความสามารถ และการอยูรวมกันจะตองยอมรับความแตกตางอยางมเีหตุผล ตองแสดง

พฤติกรรมอยางเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดี ดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือนครอบครัว 

ที่สําคัญจะตองยอมรับความสามรถในการทํางานของทีมงานดวยเพื่อจะใชชีวิตอยูรวมกัน

อยางมสีุข สอดคลองกับ สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การยอมรับ

ความสามารถของคณะทํางานหรอืผูรวมงานที่มีความแตกตางกัน คือการเปนแบบอยางใน

พฤติกรรมที่พึงประสงค ผูอื่นยอมรับและการเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถถือวา

เปนการมองเห็นคุณคาของคนอื่นและรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพ เพราะบุคคลมีเสรีภาพใน

การแสดงความสามารถ เมื่อทุกคนรูหนาที่ของตนเองจะทําใหสามารถทํางานรวมกันอยาง

มีความสุขปราศจากความขัดแยง ทําใหเกิดแนวคิดใหมในการสรางสรรคผลงานและสราง

นวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวี ศิริลักษณ 

(2557, หนา 131) พบวา การทํางานใหมคีุณภาพจะตองรูจักเปดโอกาสใหคนอื่นไดแสดง

ความสามารถ เพื่อความคลองตัวในการใชกระบวนการการคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ 
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ตีความ สรุป ประเมินคา สังเคราะหและประยุกตใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและ

รวบรวมแนวคิดวิธีการที่หลากหลายมาพัฒนางาน 

      จากที่กลาวถึงองคประกอบหลักดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 26 ตัวบงชี้ สามารถจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มี

ความเหมาะสม จากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้   

       1. การมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

       2. การมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  

       3. การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา  

       4. การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน  

       5. การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่วางไว  

       6. การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล  

       7. การทํางานตามเปาหมายที่วางไว  

       8. การมีความสามารถสังเกตสิ่งรอบขาง  

       9. การวางตัวเปนกลางไมขัดแยง  

       10. การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ 

       11. การสรางผลงานที่มีคุณภาพ  

       12. การยอมรับความแตกตางอยางมีเหตุผล  

       13. การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม  

       14. การมีความสามารถในการสรางทีมงานอยางมีคุณภาพ  

       15. การยอมรับความสามารถที่แตกตาง  

       16. การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน  

       17. การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมืนครอบครัว  

       18.  การจัดระเบียบในการทํางาน  

       19. การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา  

       20. การยอมรับการทํางานของทีมงาน  

       21. การมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น  

       22. การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน  

       23. การทํางานอยางสมานฉันท  



218 

       24. การคอยใหคําชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง   

       25. การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค  

       26. การทํางานอยางตอเนื่องและไมซ้ําซอน  

    2.2.2 องคประกอบหลักดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ อภิปรายผล ดังนี้ 

     2.2.2.1 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยดานการมีปฏิสัมพันธที่ดี 

กับผูอื่น ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ (.85) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

โดยมีสัมมาคารวะ (.84) การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน (.83) การทํางานอยาง 

มืออาชีพ และอยางนานับถือ (.77) การปฏิบัติงานอยางมีความสุข (.77) การใหความ

เคารพนับถือผูอื่น (.76) การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง (.75) ทั้งนี้เนื่องจากการมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นนั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย ถือวาเปน 

การพัฒนาทางดานความคิดความเขาใจของบุคคล และการยอมรับความเปนผูนําทาง 

ดานวิชาชีพ ผูนําตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมสีัมมาคารวะ มีความรอบรูตามศักยภาพ

ของตนเอง สามารถทํางานอยางมอือาชีพ และทํางานอยางมีความสุข ภายใตความเคารพ

นับถือจากผูอื่น มีความผูกพันกับการทํางานทุมเทความสามารถ และมีความพยายามที่จะ

ทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wang et al (2008) ที่พบวา 

ความเปนผูนําทางวิชาชพีเปนความสามารถทางสังคมและการทํางานเพื่อความสําเร็จตาม

เปาหมายพรอมทั้งสรางความมั่นใจใหกับตนเองถือวาเปนความคิดริเริ่มในการทํางานและ

เปนการพัฒนาคุณภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

     2.2.2.2 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยดานการสรางทีมงานที่มี

คุณภาพ ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง (.84) การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชพี 

(.83) การสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ (.82) การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น 

(.81) การมีความสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม (.80) การทํางานรวมกับคนที่มีพื้นฐาน

แตกตางกันทางสังคมไดอยางมคีวามสุข (.79) การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 

(.78) การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม (.77) การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อน

รวมงาน (.74) ทั้งนี้เนื่องจากการสรางทีมงานที่มีคุณภาพ ถือเปนการเปดโลกทัศนอยาง

กวางขวาง ไมยึดติดกับสิ่งรอบขาง สามารถคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  ในการทํางานรวมกับ 
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คนที่มีพื้นฐานแตกตางกันทางสังคมไดอยางมีความสุข และเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตางทางวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและมีสตใินการดําเนิน

ชีวิตเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในดานตางๆ มกีารนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวี ศิริลักษณ (2557, หนา 121) ที่พบวา บุคคลที่จะ 

ประสบความสําเร็จยอมจะตองเรียนรูในการเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง ยอมรับฟง 

ความคิดเห็นที่แตกตางเพื่อพัฒนาใหงานสําเร็จไปไดดวยดี 

     2.2.2.3 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยดานการใหโอกาสและ

เคารพผูอื่น ผลการวิจัยพบวามคีาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมาก 

ไปหานอย ดังนี้ การมีเหตุผลในการทํางาน (.83) การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม 

(.83) การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ (.83) การสรางประสบการณในการทํางาน 

(.80) การเคารพในการตัดสินใจของผูอื่น (.76) การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและมี

เหตุผล (.76) การทํางานอยางมปีระสิทธิภาพบนพื้นฐานของความแตกตาง (.74) การไม

พูดใสรายคนอื่น (.71) ทั้งนี้เนื่องจากการใหโอกาสและเคารพผูอื่นเปนสวนหนึ่งของการมี

เหตุผลในการทํางาน และสามารถสรางโอกาสใหกับคนอื่นไดมีสวนรวมในการทํางาน และ

ทํางานดวยความถี่ถวนรอบคอบ ไมยอทอ ไมพูดใสรายคนอื่น และเคารพใน 

การตัดสินใจของผูอื่น สามารถนําประสบการณในการทํางานมาประยุกตใหเขากับ 

การดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวี ศิริลักษณ  

(2557, หนา 121) พบวา การทํางานรวมกันในทีมที่ประกอบไปดวยผูคนจากหลากหลาย

แหลงที่มายอมจะตองมีพื้นฐานทางความคิดที่แตกตาง บุคคลที่จะประสบความสําเร็จ

ประกอบไปดวยการมีเหตุผลในการทํางาน และการยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางเพื่อ

พัฒนางานใหงานสําเร็จไปไดดวยดี 

      จากที่กลาวถึงองคประกอบหลักดานทักษะทางสังคมและ 

การเรียนรูขามวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ สามารถ

จัดลําดับตัวบงชี้ที่มคีวามเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ จากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้  

       1. การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ 

       2. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยมีสัมมาคารวะ  

       3. การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง  

       4. การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน  

       5. การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ  
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       6. การมีเหตุผลในการทํางาน  

       7. การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม  

       8. การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ  

       9. การสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ   

       10. การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น  

       11. การมีความสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม  

       12. การสรางประสบการณในการทํางาน  

       13. การทํางานรวมกับคนอื่นที่มีพื้นฐานแตกตางกัน 

ทางสังคมไดอยางมีความสุข  

       14. การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  

       15. การทํางานอยางมืออาชีพและอยางนานับถือ  

       16. การปฏิบัติงานอยางมคีวามสุข  

       17. การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม  

       18. การใหความเคารพนับถือผูอื่น  

       19. การเคารพในการตัดสินใจของผูอื่น  

       20. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและมีเหตุผล  

       21. การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง  

       22. การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน  

       23. การทํางานอยางมปีระสิทธิภาพบนพื้นฐานของ 

ความแตกตาง  

       24. การไมพูดใสรายคนอื่น  

    2.2.3 องคประกอบหลักดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด 

ซึ่งประกอบไปดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ อภิปรายผล ดังนี้ 

     2.2.3.1 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยความสามารถใน 

การจัดการโครงการ ผลการวิจัยพบวามคีาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้ การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน (.87) การทํางาน

ตามลําดับความสําคัญของงาน (.84) การบริหารจัดการเรื่องเวลา (.84) การกําหนด

เปาหมายในการทํางาน (.82) การมีความชัดเจนในการทํางาน (.81) การวางแผนใน 
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การทํางาน(.81) การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ (.81) ทํางานเพื่อมุงสู

ความสําเร็จ (.77) ทั้งนีเ้นื่องจากความสามารถในการจัดการโครงการ เปนผลมาจากการมี

ความคิดสรางสรรคในการทํางาน และทํางานตามลําดับความสําคัญ ซึ่งถือวาเปนการ

บริหารจัดการดานเวลา มีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน และสามารถสรางผลงานที่มี

คุณภาพเปนที่ยอมรับและมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ มนัสนันท รอดเชือ้จีน (2554, หนา 120) และ เตือนใจ ปนนิกร (2557, หนา 132) 

พบวา การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน เปนการคนหาแนวคิดหรือมุมมองใหมๆ  

โดยใชเทคนิคที่หลากหลายในเวลาที่จํากัด และเปนการประเมินการทํางานของตัวเองเพื่อ

มาสนับสนุนทางเลือกในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และประวิทย รักษาแสง 

(2557, หนา 13) กลาววา จัดการโครงการ คือ การตั้งเปาหมาย และทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคและแรงกดดัน การจัดลําดับความสําคัญ วางแผน และ

จัดการงานเพื่อบรรลุผลลัพธที่คาดไว 

     2.2.3.2 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยความสามารถในการ

ผลิตผลงาน ผลการวิจัยพบวามคีาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมาก 

ไปหานอย ดังนี้ การใชเวลาวางในการทํางานอยางคุมคา (.86) การผลิตผลงานที่เพียงพอ

ตอความตองการ (.86) การบริหารจัดการดานโครงการอยางมีประสิทธิภาพ (.84)  

การทํางานเปนทีม (.82) การมีความรับผิดชอบตอผลงาน (.82) การสรางผลผลิตที่มี

คุณภาพ (.82) การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย (.81) การมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ (.79) ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการผลิตผลงาน เปนความสามารถใน

การใชเวลาวางในการทํางานอยางคุมคา ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบตอผลงาน 

การทํางานประสบผลสําเร็จจะตองมีการบริหารจัดการดานโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากปจจุบันสื่อและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันอยางมาก ดังนั้น

จะตองรูวิธีการทํางานโดยใชเวลา และปฏิบัติงานใหไดผลตรงตามเปาหมายมากที่สุด  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Jansen (2013) และ Wang et al (2008) พบวา การใชเวลาวางใน

การทํางานอยางคุมคา เปนการพัฒนาความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่อง

เวลาเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวและใชเวลาในการทํางานอยางคุมคา สามารถ

ตัดสินใจและแกไขปญหา โดยคํานึงถึงชวงเวลาที่กําหนดไว ในสวนของความสามารถใน

การผลิตผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา เปนการ
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วางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการใหเกิดผลลัพธตามที่มุงหวัง 

โดยสรางผลผลิตที่มคีุณภาพสูงโดยมีจุดเนนในดานตางๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชีพ 

ที่สุจริต เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ การมีสวนรวมอยางแข็งขัน นําเสนอผลงานไดอยาง 

มืออาชีพ 

     2.2.3.3 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยความสามารถในการทํา

ใหโครงการบรรลุเปาหมาย ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ 

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การบริหารโครงการอยางมปีระสิทธิภาพ (.89)  

การมีความสามารถวางแผนการทํางาน (.89) การมีความสามารถทํางานเปนทีมอยาง 

มืออาชีพ (.87) การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ (.86) การทํางานดวยความโปรงใส (.85) 

การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ (.85) การมีความสามารถบริหารจัดการเรื่อง

เวลาอยางเหมาะสม (.84) และการมีความสามารถวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

ของงาน (.83) ทั้งนี้เนื่องจาก ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย ถือเปน

การบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งของการทํางานให 

ประสบผลสําเร็จ การกําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญ

ของงานเปนการวางแผนที่ดี ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการซึ่งจะชวยให

ทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแกปญหาไดทันที ซึ่งสอดคลองกับ ชนัดดา เทียนฤกษ 

(2557, หนา 27) กลาววา การจัดการโครงการจะตองมีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อ

มุงสูความสําเร็จของงาน และวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหาร

จัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง ในสวนของความสามารถในการทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย ศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(2557, หนา 10) กลาววาการบริหารเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  

เปนความสามารถในการทํางานไดอยางหลากหลาย และการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

กลุมอยางกระตือรือรน ความเปนมืออาชพีและความนาเชื่อถือ ทํางานเปนทีมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและใหความรวมมือกับทีม เคารพความหลากหลายในทีม และรับผิดชอบ

ผลงานที่เกิดขึ้น 

     จากที่กลาวถึงองคประกอบหลักดานการเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิดประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มี

ความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ จากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้   
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       1. การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  

       2. การมีความสามารถวางแผนการทํางาน 

       3. การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน   

       4. การมีความสามารถทํางานเปนทีมอยางมืออาชีพ  

       5. การใชเวลาวางในการทํางานอยางคุมคา  

       6. การผลิตผลงานที่เพียงพอตอความตองการ  

       7. การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ  

       8. การทํางานดวยความโปรงใส  

       9. การทํางานตามลําดับความสําคัญของงาน  

       10. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน  

       11. การบริหารจัดการดานเปาหมายของโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

       12. การสรางผลงานที่มีคุภาพเปนที่ยอมรับ    

       13. การมีความสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลา 

อยางเหมาะสม  

       14. การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน  

       15. การกําหนดเปาหมายในการทํางาน  

       16. การทํางานเปนทีม   

       17. การมีความรับผิดชอบตอผลงาน  

       18.  การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ  

       19. การมีความชัดเจนในการทํางาน  

       20. การวางแผนในการทํางาน  

       21. การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ  

       22. การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย  

       23. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

       24. การทํางานเพื่อมุงสูความสําเรจ็  

    2.2.4 องคประกอบหลักดานความยืดหยุนและการปรับตัว 

ซึ่งประกอบไปดวย 3 องคประกอบยอย 19 ตัวบงชี้ อภิปรายผล ดังนี้ 
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     2.2.4.1 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยดานการปรับตัวเพื่อรับ

การเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี ้การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมปีระสิทธิภาพ (.89)  

การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา (.88) การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น (.87) การมี

ความสามารถปรับตัวในการทํางาน (.84) การมาทํางานตรงเวลา (.82) และเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศในการทํางานใหดีขึ้น (.82) ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 

เปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและตองมีความรับผิดชอบในการทํางาน สามารถ

เปลี่ยนแปลงการทํางานใหดีขึ้นรวมทั้งปรับตัวในการทํางาน มาทํางานตรงเวลา และที่

สําคัญตองเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการทํางานใหดีขึ้นกอใหเกิดความสุขระหวาง

ผูรวมงานและตัวเอง ซึ่งจําเปนตองใชแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง 

แมนยํา มีการจัดลําดับความสําคัญของงานและวางแผนการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2557, หนา 3) กลาววา การทํางาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ คือการทํางานที่เคารพความแตกตางทาง

วัฒนธรรมและสามารถรวมงานกับคนที่มีภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

เปดใจรับฟงความเห็นที่แตกตาง และสามารถใชประโยชนจากความแตกตางดานสังคม

และวัฒนธรรมเพื่อสรางแนวคิดและนวัตกรรมใหมๆ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานใหมี

ประสิทธิภาพดวยและ ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 18-19) กลาววา การปรับตัวเพื่อ

รับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) คือ การปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความ

รับผิดชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด และปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ

ของการทํางานในองคกรใหดีขึ้น 

     2.2.4.2 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยดานการมีความยืดหยุน

ในการทํางาน ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ดังนี้ การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (.84) ความสามารถปรับปรุงการทํางาน

ใหดีขึ้น (.82) การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ (.81)การทํางานไดอยาง

หลากหลาย (.79) การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อการปรับปรุง

การทํางาน (.76) และการยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง (.75) ทั้งนี้เนื่องจากคนเรา

จะตองมคีวามยืดหยุน เพื่อใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองเปนผูที่

มีความฉลาดในการเรียนรู สามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น เปลี่ยนแปลงการทํางาน 
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ทํางานไดหลากหลาย สามารถหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้น ตองยอมรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตาง รูวาการทํางานอยางไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วและมีความ

ผิดพลาดนอย เนนถึงความคุมคา ตรงตามวัตถุประสงค หรอืเปาหมายที่ตั้งไว  

ซึ่งสอดคลองกับ เอกชัย พุทธสอน (2558, หนา 12) พบวาการทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 

เปนกระบวนการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในดานความคิด การกระทํา ความรู

ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติใหเจริญงอกงามขึ้น ทําใหมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น เพื่อชวยใหตนเองมีความสุข ความเจริญ เปนประโยชนแกตนเองและสังคม 

โดยสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเองเปนสําคัญ และ

วิจารณ พานิช (2555, หนา 51) กลาววา ความยืดหยุน คือ นําเอาผลลัพธที่เกิดขึ้น  

มาใชประโยชนอยางไดผล จัดการเชิงบวกตอคําชม คําตําหนิ และความผิดพลาด สามารถ

นําเอาความเห็นและความเชื่อที่แตกตางหลากหลายของทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม 

มาทําความเขาใจ ตอรอง สรางดุลยภาพ และทําใหงานลุลวงเพื่อบรรลุผลตามเปาหมาย  

     2.2.4.3 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยดานความสามารถใน 

การสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของ 

ตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด (.82) 

การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว (.81) การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (.81) 

การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ (.80) การมีความรับผิดชอบในหนาที่ (.79) การที่สมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน (.78) และการมีสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง

หลากหลาย (.77) ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

ถือวาเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด เพราะทรัพยากรเปนสิ่งที่จําเปนใน 

การดํารงชีวิตมนุษยถาเราใชทรัพยากรมากเกินไปหรือใชอยางไมถูกวิธีก็อาจทําใหเกิด

ปญหาตามมาได ดังนั้นตองมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ เพื่อสรางผลผลิตที่มี

คุณภาพและสามารถทํางานไดหลากหลายตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) กลาววา การใชทรัพยากรอยางคุมคาและ

ประหยัด เปนความเขาใจและความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ

การบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมคีุณภาพ และ วิภาดา คุปตานนท 

(2551, หนา 12) กลาววา ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน คือ 
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ความสามารถในการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตอยางเหมาะสม กอใหเกิดการประหยัดและ

ผลผลิตที่มคีุณภาพ 

      จากที่กลาวถึงองคประกอบหลักดานความยืดหยุนและ 

การปรับตัว ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 19 ตัวบงชี ้ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่

มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี ้จากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้  

       1. การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

       2. การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา 

       3. การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น  

       4. การมคีวามสามารถปรับตัวในการทํางาน  

       5. การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

       6. การมาทํางานตรงเวลา  

       7. การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใหดีขึ้น  

       8. ความสามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

       9. การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด 

       10.การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมปีระสิทธิภาพ  

       11. การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว  

       12. การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  

       13. การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ  

       14. การทํางานไดอยางหลากหลาย  

       15. การมีความรับผิดชอบในหนาที่  

       16. การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  

       17. การมีความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง

หลากหลาย  

       18. การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้น

เพื่อการปรับปรุงการทํางาน  

       19. การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  

    2.2.5 องคประกอบหลัก ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา 

ซึ่งประกอบไปดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ อภิปรายผล ดังนี้ 
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     2.2.5.1 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยความสามารถในการ

จัดการดานเปาหมายและเวลา ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม (.89)  

การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ (.88) การใชเวลาและการ

จัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (.87) การบริหารจัดการดานเวลาใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน (.86) การมีความสามารถในการทํางานเสร็จกอนเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพ (.85) การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ (.85) การมี

ความสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน (.82) การสรางความสมดุลใน

การกําหนดเปาหมาย (.82) การทํางานไดตามเวลาที่กําหนด (.81) ทั้งนี้เนื่องจาก

ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา เปนการวางแผนการดําเนินงานอยาง

เหมาะสม สามารถทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมปีระสิทธิภาพ ถือเปนการใช

เวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานและจะทํางานตามแผนที่วางไว

โดยมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน งานนั้นยอมประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมาย 

เปนการปองกันความผิดพลาดทําไดโดยการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานและปจจัยการ

ดําเนินงาน ดังนั้น จะตองมีการวางแผนเพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ชนัดดา เทียนฤกษ (2557, หนา 26) ที่วา  

การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม คือ การจัดการดานเปาหมายและเวลาอยาง

เหมาะสม มีความสามารถกําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนพื้นฐานความสําเร็จตามเกณฑที่

กําหนด สรางความสมดุลในเปาหมายที่กําหนดและใชเวลาและการจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานและ สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา  

การจัดการดานเปาหมายและเวลา คือ การกําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จ

ตามเกณฑที่กําหนดและสรางสมดุลในเปาหมายที่กําหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

โดยใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

     2.2.5.2 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยความสามารถในการ

สรางงานอิสระ ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ดังนี้ การกําหนดเปาหมายของการทํางานอยางมีอิสระ(.87) การมี

ความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของภาระงาน (.86) การปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยปราศจากการควบคุม (.86) การกําหนดภารกิจของงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (.86) การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ (.84) การมี
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ความสามารถจําแนกความแตกตางของงาน (.83) และการทํางานอยางมีอิสระโดยไมมีใคร

มาควบคุม (.83) ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการสรางงานอิสระเปนการกําหนด

เปาหมายของการทํางานอยางมีอิสระชวยใหเรามคีวามคิดสรางสรรค สามารถจัด

เรียงลําดับความสําคัญของภาระงาน ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจาก 

การควบคุม มีการกําหนดภารกิจของงานอยางมีประสิทธิภาพและมีการกํากับติดตาม 

การทํางานอยางสม่ําเสมอ รูจักบริหารเวลา และมีการกําหนดเปาหมายของการทํางาน 

ซึ่งจะทําใหประสบความสําเร็จพรอมทั้งมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 120) ที่วา การกําหนดเปาหมายของการทํางานอยางอิสระ

เปนการพัฒนาสมรรถนะในการใชทักษะชีวิต รูจักการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม 

และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รวมทั้งขจัดความขัดแยงตางๆ  

อยางเหมาะสมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, หนา 42) กลาววา การสราง

งานอิสระ คือ การกํากับติดตามจําแนก วิเคราะห จัดเรียงลําดับความสําคัญและกําหนด

ภารกิจงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

     2.2.5.3 คาน้ําหนักขององคประกอบยอยการเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง ผลการวิจัยพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้ การเปนผูนําแหงการเรียนรู (.88) การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต 

(.85) การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ (.85) การมีความรู ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญในการทํางาน (.84) การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น (.83) การมีความสามารถ

สะทอนผลการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (.83) การมีความสามารถในการวิเคราะห

ผลงาน (.82) และการมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (.79) ทั้งนี้เนื่องจากการเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง ประกอบไปดวยการเปนผูนําแหงการเรียนรู การวางแผนเพื่อ

กําหนดอนาคต การขยายผลสูความเปนเลิศ การมคีวามรู ทักษะและความเชี่ยวชาญใน

การทํางาน และสามารถปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น สามารถสะทอนผลของการทํางาน มีการ

วิเคราะห และที่สําคัญตองมีความมุงมั่นในการทํางานสูความเปนเลิศ เปนการสงเสริมให

เกิดการเรียนรูตลอดเวลา มีการพัฒนาความคิด และจิตใจ มีการถายทอดความรูสูบุคคล

อยางทั่วถึง และมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการแกไขปญหาและปฏิบัติงานอยาง

สรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

(2557, หนา 3) กลาววา การเปนผูนําแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  

เปนการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาการเรียนรูของตนเองนอกเหนือจากทักษะและเนื้อหา 



229 

ขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูความเชี่ยวชาญ มุงมั่นพัฒนาทักษะขั้นสูงสูความเปนมืออาชีพ มุงมั่น

ในการเรียนรูตลอดชีวิต วิเคราะหและถอดบทเรียนจากประสบการณในอดีตเพื่อใชพัฒนา

ตนเองในอนาคตและ สุวิชา ศรีมงคล (2557, หนา 33) กลาววา การเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง คือ การมุงมั่นสูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทักษะ ความรูและขยาย

ผลสูความเปนเลิศ เปนผูนําเชิงทักษะขั้นสูง มุงสูความเปนมืออาชีพ และเปนผูนําในการ

เรียนรูตลอดชีวิต สามารถสะทอนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตเพื่อมุงสูเสนทาง

แหงความกาวหนาในอนาคต 

      จากที่กลาวถึงองคประกอบหลักดานความเปนมีความริเริ่ม

และเปนผูนําซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 24 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถจัดลําดับตัวบงชี้

ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี ้จากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้  

       1. การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม  

       2. การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

       3. การเปนผูนําแหงการเรียนรู  

       4. การใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การทํางาน  

       5. การกําหนดเปาหมายของการทํางานอยางมีอิสระ  

       6. การบริหารจัดการดานเวลาใหเกิดประสิทธิภาพใน 

การทํางาน  

       7. การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของ 

ภาระงาน  

       8. การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจาก 

การควบคุม  

       9. การกําหนดภารกิจของงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

        10. การมีความสามารถในการทํางานเสร็จกอนเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพ  

       11. การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

       12. การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต  

       13. การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ  
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       14. การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ  

       15. การมีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทํางาน  

       16. การมีความสามารถจําแนกความแตกตางของงาน  

        17. การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมใีครมาควบคุม  

       18. การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น  

       19. การมีความสามารถสะทอนผลการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

       20. การมีความสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางาน

อยางชัดเจน  

       21. การสรางความสมดุลในการกําหนดเปาหมาย  

       22. การมีความสามารถในการวิเคราะหผลงาน   

       23. การทํางานไดตามเวลาที่กําหนด  

       24. การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ  

ขอเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และ

พัฒนาตัวบงชี้รวมโดยใชขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพบวา เปนวิธีการที่สามารถพัฒนาตัวบงชี้

รวมไดดี ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําวิธีการพัฒนาตัวบงชี้รวมตามวิธีการนี้ 

ไปใชในการพัฒนาตัวบงชี้ในเรื่องอื่นๆ ตอไปไดอยางเปนผลดี 

  1.2 ผลการวิจัย พบวา องคประกอบหลักที่สําคัญคือ ดานภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบ (LED) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.01 ดังนั้น ครูควรใหความสําคัญกับ

องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบใหมากที่สุด นอกจากนีต้ัวบงชีท้ั้ง 117  

ตัวบงชี้ของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษและมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ที่สามารถแสดงพฤติกรรมของ

นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดังนี้  

   1.2.1 ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ควรใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 

ดังนี้ 1) การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 2) การมีความรับผิดชอบใน
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งานที่ทํา 3) การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น 4) ความสามารถปรับตัวในการทํางาน และ 

5) การทํางานตามเวลาที่กําหนด    

   1.2.2 ดานความเปนมีความริเริ่มและเปนผูนําควรใหความสําคัญกับ 

ตัวบงชี้ ดังนี ้1) การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม 2) การทํางานไดตามเปาหมาย

ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การเปนผูนําแหงการเรียนรู 4) การใชเวลาและการ

จัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน และ 5) การกําหนดภารกิจของงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

   1.2.3 ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ควรให

ความสําคัญกับตัวบงชี้ ดังนี้ 1) การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ 2) การปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดีโดยมีสัมมาคารวะ 3) การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง 4) การมีความ

รอบรูตามศักยภาพของตนและ 5) การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชพี  

   1.2.4 ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบควรใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 

ดังนี้ 1) การมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 2) การมีความสามารถใน

การวิเคราะหขอมูล 3) การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา 4) การมีความสามารถในการพัฒนา

ตนเองและทีมงาน และ5) การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

ที่วางไว 

   1.2.5 ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดควรใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 

ดังนี้ 1) การบริหารโครงการอยางมปีระสิทธิภาพ 2) การวางแผนในการทํางาน  

3) การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 4) การมคีวามสามารถในการทํางานเปนทีม

อยางมอือาชีพ และ5) การใชเวลาวางในการทํางานอยางคุมคา 

  1.3 ผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํา

ผลการวิจัยครั้งนีไ้ปเปนกรอบในการตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดงทักษะชวีิตและอาชีพของ

นักเรียนได 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  เพื่อประโยชนของการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูของเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพของนักเรียน ผูวิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้ 

   2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับทักษะชวีิตและอาชีพของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เปน

พฤติกรรมดานทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดังนั้น หากมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชนใน 

การอธิบายทักษะชวีิตและอาชพีของนักเรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

   2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบวัดทักษะชวีิตและอาชพีของ

นักเรียนเพื่อใหครูผูสอนใชเปนเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนตอไป 

   2.3 ควรนําตัวบงชี้ทั้ง 117 ตัวบงชี้ดังกลาว ไปทดลองใชในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แลวศึกษาผลการใชโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) 

   2.4 ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชีท้ักษะอื่นๆ ในศตวรรษที่ 21 เชน 

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค 

ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทํางานแบบรวมมือ ทักษะในการใชเทคโนโลยีและ 

การจัดการสารสนเทศ เปนตน 
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        โรงเรียนเมืองสกล 

หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

4. นายอดุลย ไพรสณฑ   ตําแหนง ศึกษานิเทศก  

วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

5. นางสุภาภรณ ทิพยสุวรรณ  ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

โรงเรียนนาหวาพิทยาคม  

“ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห”  

หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 22 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความรวมมือ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

การศกึษาองคประกอบทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ชื่อเรื่องงานวิจัย 

 การพัฒนาตัวบงชีท้ักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ผูวิจัย 

นางสาวอริยาพร โทรัตน 

นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง   ประธานกรรมการ 

 ดร.นิภาพร แสนเมือง   กรรมการ 

ชื่อผูถูกสัมภาษณ

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

ตําแหนง

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

สถานที่ทํางาน

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

ทําการสัมภาษณ วันที่...........................................เดือน.................................พ.ศ. 2559 
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คําชี้แจง 

 1. การสัมภาษณครั้งนี้เปนการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองคประกอบ 

ทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 2. แบบสัมภาษณเปนแบบกึ่งมีโครงสราง โดยผูวิจัยระบุประเด็นที่จะสัมภาษณ  

และแจงใหผูทรงคุณวุฒิทราบลวงหนา 7 วัน โดยขอนัดหมายวันและเวลาที่จะทํา 

การสัมภาษณ 

 3. การสัมภาษณจะใชเวลาประมาณ 45 นาที โดยผูวิจัยจะขออนุญาตจดบันทึก 

การสัมภาษณและบันทึกเสียง 

 4. การสัมภาษณครั้งนี้จะนําขอมูลที่ไดมากําหนดองคประกอบเพิ่มเติมใน 

กรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  1. องคประกอบหลักของทักษะชวีิตและอาชพีมี5 องคประกอบ ดังนี้ 

   1.1 ความยืดหยุนและการปรับตัวมีองคประกอบยอยไดแก การปรับตัว

เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง, การมีความยืดหยุนในการทํางาน, ความสามารถในการสราง

ประสิทธิภาพในการทํางาน  

   1.2 ความเปนผูมีความริเริ่มและเปนผูนําไดแก ความสามารถในการ

จัดการดานเปาหมายและเวลา, ความสามารถในการสรางงานอิสระ, การเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพในตนเอง 

   1.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม ไดแก การมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น, การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ, การใหโอกาสและเคารพผูอื่น  

   1.4 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ไดแก การมีทักษะการแกไขปญหา

ระหวางบุคคล, การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน, การยอมรับความสามารถของ

คณะทํางาน 

   1.5 การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด ไดแก ความสามารถในการจัดการ

โครงการ, ความสามารถในการผลิตผลงาน, ความสามารถในการทําใหโครงการ 

บรรลุเปาหมาย 
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

เกี่ยวกับองคประกอบทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 

 หลังจากที่ทานไดศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องตน และนิยามศัพทเฉพาะที่

เปนผลจากการที่ผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชีท้ักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แลวทานเปนผูที่มี

ความรอบรู มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนีท้านมีความคิดเห็นใน

ประเด็นตางๆ ตอไปนี้อยางไร 

  1. ทักษะชีวิตและอาชพีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาสังเคราะห ไดองคประกอบหลัก และมีองคประกอบยอย ดังนี้ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
ความคดิเห็น 

ความคดิเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว 

มีองคประกอบยอย ไดแก 

1.1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 

1.1.2 การมีความยืดหยุนในการทํางาน 

1.1.3 ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน  

 

 

…………………

………………… 

.................. 

 

 

…………………

………………… 

.................. 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

1.2 ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา  

มีองคประกอบยอย ไดแก 

1.2.1 ความสามารถในการจัดการดานเปาหมาย 

และเวลา 

1.2.2 ความสามารถในการสรางงานอสิระ 

1.2.3 การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 

 

 

…………….…. 

 

………………… 

…………………. 

 

 

…………….….. 

 

…………………

…………….…… 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
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ความคิดเห็น (ตอ) 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ขอเสนอแนะ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

มีองคประกอบยอย ไดแก 

1.3.1 การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

1.3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ 

1.3.3 การใหโอกาสและเคารพผูอื่น  

 

 

.................

.................

................ 

 

 

.................

.................

................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

1.4 องคประกอบดานภาวะผูนําและ 

ความรับผิดชอบ 

มีองคประกอบยอย ไดแก 

1.4.1 การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล 

1.4.2 การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน 

1.4.3 การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน 

 

 

 

.................

.................

................. 

 

 

 

.................

.................

................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

1.5 องคประกอบดานการเพิ่มผลผลิตและ 

การรูรับผิด 

มีองคประกอบยอย ไดแก 

1.5.1 ความสามารถในการจัดการโครงการ 

1.5.2 ความสามารถในการผลิตผลงาน 

1.5.3 ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย 

 

 

 

.................

.................

.................  

 

 

 

.................

.................

................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

2. จากองคประกอบหลัก 5 องคประกอบขางตน ทานคิดวาควรเพิ่ม/มีองคประกอบ 

อะไรอีก (โปรดอธิบาย) และควรมีองคประกอบยอยอะไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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3. องคประกอบดานความยืดหยุนและการปรับตัวควรประกอบดวยองคประกอบยอยอะไร

นอกจากที่กลาวมาขางตน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

4. องคประกอบดานความเปนผูมคีวามคิดริเริ่มและเปนผูนําควรประกอบดวยองคประกอบ

ยอยอะไรนอกจากที่กลาวมาขางตน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

5. องคประกอบทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรมควรประกอบดวย

องคประกอบยอยอะไรนอกจากที่กลาวมาขางตน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. องคประกอบดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบควรประกอบดวยองคประกอบยอย

อะไรนอกจากที่กลาวมาขางตน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

7. องคประกอบดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิดควรประกอบดวยองคประกอบยอย

อะไรนอกจากที่กลาวมาขางตน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

กราบขอบพระคุณอยางสูงในความอนุเคราะห 

นางสาวอริยาพร โทรัตน นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 

แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5  

ดานความยืดหยุนและการปรบัตัว         

1) การปรับตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลง         

1 ความสามารถปรับตัวในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

2 การเปล่ียนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

3 การทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอง 

4 การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

5 การมาทํางานตรงเวลา 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

6 การเปล่ียนแปลงบรรยากาศของ

การทํางานใหดีขึน้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

2) การมีความยดืหยุนในการทํางาน         

7 การมีความสามารถในการหลอม

รวมผลลัพธที่เกิดขึน้เพื่อการ

ปรับปรุงการทํางาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

8 ความสามารถปรับปรุงการทํางาน

ใหดีขึ้น 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

9 การเปล่ียนแปลงการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

10 การยอมรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตาง  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

11 การทํางานไดอยางหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

12 การทํางานอยางมีประสิทธภิาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

3) ความสามารถในการสราง

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
        

13 การทํางานตามวัตถุประสงคที่วาง

ไว 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

14 การมีความรับผิดชอบในหนาที ่ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

15 การใชทรัพยากรอยางคุมคาและ

ประหยัด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

16 การวางแผนการทํางานอยางเปน

ระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

17 การมคีวามสามารถทํางานที่ไดรับ

มอบหมายอยางหลากหลาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

18 การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน

การทํางาน 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอง 

19 การสรางผลผลิตทีม่ีคุณภาพ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

ดานความเปนผูมีความคดิริเริ่มและเปน

ผูนํา 
        

1) ความสามารถในการจัดการดาน

เปาหมายและเวลา 
        

20 การมีความสามารถกําหนด

เปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

21 การสรางความสมดุลในการกําหนด

เปาหมาย 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

22 การมีความสามารถในการทํางาน

เสร็จกอนเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

23 การทํางานไดตามเวลาที่กาํหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

24 การบรหิารจัดการดานเวลาใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

25 การใชเวลาและการจัดการใหเกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

26 การทํางานไดตามเปาหมายที่

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

27 การวางแผนการดําเนินงานอยาง

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

28 การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

2) ความสามารถในการสรางงานอสิระ         

29 การกํากับติดตามการทํางานอยาง

สม่ําเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

30 การมีความสามารถจําแนกความ

แตกตางของงาน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

31 การมีความสามารถจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

32 การปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยปราศจากการ

ควบคุม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

33 การกําหนดภารกิจของงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

34 การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมใีคร

มาควบคุม 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

35 การกําหนดเปาหมายของการ

ทํางานอยางมีอิสระ 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

3) การเปนผูนําที่มปีระสิทธิภาพในตนเอง         

36 การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอง 

37 การมีความรู ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญในการทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

38 การเปนผูนําแหงการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

39 การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

40 การใชความคิดหาทางพัฒนางานใน

อนาคต 
0 +1 0 -1 +1 1 0.20 ตัดทิง้ 

41 การขยายผลการทํางานสูความเปน

เลิศ  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

42 การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

43 การมีความสามารถสะทอนผลการ

ทํางานอยางมีประสิทธภิาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานทักษะทางสังคมและการเรยีนรู 

ขามวัฒนธรรม 

        

1) การมีปฏิสัมพันธที่ดกีับผูอื่น         

44 การมีความสามารถในการวิเคราะห

ผลงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

45 การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

46 การใหความเคารพนับถือผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

47 การทํางานอยางมืออาชีพ และ

อยางนานับถือ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

48 การมีความรอบรูตามศักยภาพของ

ตน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

49 การยอมรับในความเปนผูนําทาง

วิชาชพี 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

50 การปฏิบัติงานอยางมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

2) การสรางงานที่มคีุณภาพ         

51 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีโดย

มีสัมมาคารวะ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

52 การเคารพความแตกตางทาง

วัฒนธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

53 การทํางานรวมกับคนท่ีมีพื้นฐาน

แตกตางกันทางสังคมไดอยางมี

ความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

54 การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นท่ี

แตกตาง 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

55 การนําเสนอผลงานไดอยางมือ

อาชีพ  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

56 การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

57 การสรางสรรคผลงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

58 การมีสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

59 การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

60 การยอมรับฟงความคิดเห็นจาก

เพื่อนรวมงาน 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

3) การใหโอกาสและเคารพผูอืน่         

61 การเคารพในการตัดสินใจของผูอ่ืน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

62 การมีเหตุผลในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

63 การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง

และมีเหตุผล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

64 การสรางโอกาสใหคนอื่นไดม ี

สวนรวม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

65 การสรางประสบการณในการ

ทํางาน 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 สอดคลอง 

66 การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมี

คุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

67 การทํางานอยางมีประสิทธภิาพบน

พื้นฐานของความแตกตาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

 

 



285 

แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

68 การไมพูดใสรายคนอื่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

1) การมีทักษะการแกไขปญหาระหวาง

บุคคล 
        

69 มีความสามารถในการตีความจาก

สิ่งที่เกิดขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

70 การมีความสามารถในการสังเกต

สิ่งรอบขาง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

71 การมีความสามารถในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

72 การมีความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูล 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

73 การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

74 การมีความสามารถในการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

75 การมีความสามารถในการพัฒนา

ตนเองและทีมงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

76 การมีความสามารถในการสราง

ทีมงานอยางมีคุณภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

77 การมีความสามารถในการสราง

ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

ที่วางไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2) การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน          

78 การวางตัวเปนกลางไมขัดแยงกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

79 การคอยชีแ้นะแนวทางท่ีถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

80 การมีความคิดสรางสรรคในการ

ทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

81 การจัดระเบียบในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

82 การทํางานตามเปาหมายที่วางไว +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

83 การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

84 การทํางานอยางตอเน่ืองและไม

ซ้ําซอน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

85 การทํางานอยางสมานฉันท +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

86 การทํางานอยางราบรื่นและ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

3) การยอมรับความสามารถของ

คณะทํางาน 
        

 

87 

การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดง

ความสามารถ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

88 การยอมรับความสามารถที่

แตกตาง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

89 การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

90 การยอมรับการทํางานของทีมงาน +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอง 

91 การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือน

ครอบครัว 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

92 การสรางผลงานที่มีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

93 การยอมรับความแตกตางอยางมี

เหตุผล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

94 การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

ดานการเพ่ิมผลผลิตและการรูรับผิด         

1) ความสามารถในการจัดการโครงการ         

95 การกําหนดเปาหมายในการ

ทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

96 การมีความชัดเจนในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

97 การทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

98 การวางแผนในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

99 การทํางานตามลําดับความสําคัญ

ของงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

100 การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่

ยอมรับ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

101 การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับ

การทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2) ความสามารถในการผลิตผลงาน          

102 การมีความคิดสรางสรรคในการ

ทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

103 การใชเวลาในการทํางานอยาง

คุมคา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

104 การบรหิารจัดการดานโครงการ

อยางมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

105 การมีความสามารถทํางานอยาง

หลากหลาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

106 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

107 การทํางานเปนทีม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

108 การมีความรับผิดชอบตอผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

109 การสรางผลผลิตที่มคีุณภาพ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

110 การผลิตผลงานท่ีเพยีงพอตอ

ความตองการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

3) ความสามารถในการทําใหโครงการ

บรรลุเปาหมาย  
        

111 การบรหิารเปาหมายของ

โครงการอยางมปีระสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

112 การทํางานดวยความโปรงใส +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

113 การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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แสดงผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ที ่ ตัวบงช้ี 

ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รว
ม 

ผล
กา

รว
ิเค

รา
ะห

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

3) ความสามารถในการทําใหโครงการ

บรรลุเปาหมาย  
        

114 การมีความสามารถวางแผน 

การทํางาน 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอง 

115 การมีความสามารถจัด

เรยีงลําดับความสําคัญของงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

116 การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

117 การมีความสามารถการบรหิาร

จัดการเรื่องเวลาอยางเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 

118 การมีความสามารถในการ

ทํางานเปนทีมอยางมืออาชีพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอง 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for windows 

  - คาอํานาจจําแนก (r) (Item Total Correlation) 

  - คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

     ดวยวธิีของ ครอนบาค (Cronbach) 

 - คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดงของ 

     แบบสอบถามทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนใน 

     ศตวรรษที่ 21 
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คาอํานาจจําแนก (r) Item Total Correlation 

ตัวบงชี ้ คาอํานาจจําแนก 

1. ความสามารถปรับตัวในการทํางาน .809 

2. การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น .754 

3. การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ .835 

4. การมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา .736 

5. การทํางานตามเวลาที่กําหนด .340 

6. การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใหดีขึ้น .823 

7. การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึน้เพื่อการปรับปรุง

การทํางาน 
.843 

8. ความสามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น .847 

9. การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ .815 

10. การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  .860 

11 การทํางานไดอยางหลากหลาย .856 

12. การทํางานอยางมีประสิทธภิาพ .830 

13. การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว .808 

14. การมีความรับผิดชอบในหนาที ่ .860 

15. การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด .911 

16. การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ .879 

17. การมีความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางหลากหลาย .954 

18. การทีส่มาชิกทุกคนมสีวนรวมในการทํางาน .914 

19. การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ .846 

20. การมคีวามสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน .642 

21. การสรางความสมดุลในการกําหนดเปาหมาย .729 

22. การมีความสามารถในการทํางานเสร็จกอนเวลาอยาง 

มีประสิทธภิาพ 
.936 

23. การทํางานไดตามเวลาที่กําหนด .675 

24. การบรหิารจัดการดานเวลาใหเกิดประสิทธภิาพใน 

การทํางาน 
.888 

25. การใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดในการทํางาน .954 

26. การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธภิาพ .836 
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คาอํานาจจําแนก (r) Item Total Correlation 

ตัวบงชี ้ คาอํานาจจําแนก 

27. การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม .393 

28. การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ .420 

29. การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ .620 

30. การมีความสามารถจําแนกความแตกตางของงาน .753 

31. การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคญัของภาระงาน .864 

32. การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพโดยปราศจากการควบคุม .920 

33. การกําหนดภารกจิของงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด .877 

34. การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมใีครมาควบคุม .744 

35. การกําหนดเปาหมายของการทํางานอยางมีอิสระ .715 

36. การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ .736 

37. การมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการทํางาน .742 

38. การเปนผูนําแหงการเรียนรู .880 

39. การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต .918 

40. การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ  .941 

41. การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น .827 

42. การมีความสามารถสะทอนผลการทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ .954 

43. การมีความสามารถในการวิเคราะหผลงาน .910 

44. การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง .902 

45. การใหความเคารพนับถือผูอื่น .870 

46. การทํางานอยางมืออาชีพ และอยางนานับถือ .954 

47. การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน .916 

48. การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ .955 

49. การปฏิบัติงานอยางมีความสุข .830 

50. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยมีสัมมาคารวะ .938 

51. การเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม .594 

53. การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง .880 

54. การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ  .743 

55. การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง .689 

56. การสรางสรรคผลงานอยางมปีระสิทธิภาพ .743 
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คาอํานาจจําแนก (r) Item Total Correlation 

ตัวบงชี ้ คาอํานาจจําแนก 

57. การมีความสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม  .930 

58. การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น .924 

59. การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน .869 

60. การเคารพในการตัดสนิใจของผูอื่น .880 

61. การมีเหตุผลในการทํางาน .602 

63. การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม .576 

64. การสรางประสบการณในการทํางาน .576 

65. การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมคีุณภาพ .926 

66. การทํางานอยางมีประสิทธภิาพบนพ้ืนฐานของความแตกตาง .496 

67. การไมพูดใสรายคนอื่น .640 

68. การมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น .904 

69. การมีความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบขาง .898 

70. การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล .902 

71. มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล .924 

72. การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา .810 

73. การมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธภิาพ .938 

74. การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน .881 

75. การมีความสามารถในการสรางทีมงานอยางมีคุณภาพ .938 

76. การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

ที่วางไว 
.694 

77. การวางตัวเปนกลางไมขัดแยงกัน .795 

78. การคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง .206 

79. การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน .750 

80. การจัดระเบียบในการทํางาน .824 

81. การทํางานตามเปาหมายท่ีวางไว .761 

82. การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา .858 

83. การทํางานอยางตอเน่ืองและไมซ้ําซอน .916 

84. การทํางานอยางสมานฉันท .880 

85. การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค .844 
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คาอํานาจจําแนก (r) Item Total Correlation 

ตัวบงชี ้ คาอํานาจจําแนก 

86. การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ .817 

87. การยอมรับความสามารถที่แตกตาง .816 

88. การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน .918 

89. การยอมรับการทํางานของทีมงาน .907 

90. การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือนครอบครัว .917 

91. การสรางผลงานที่มีคุณภาพ .897 

92. การยอมรับความแตกตางอยางมีเหตุผล .746 

93. การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม .605 

94. การกําหนดเปาหมายในการทํางาน .372 

95. การมีความชัดเจนในการทาํงาน .714 

96. การทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ .668 

97. การวางแผนในการทํางาน .767 

98. การทํางานตามลําดับความสําคัญของงาน .393 

99. สรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ .795 

100. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน .954 

101. การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน .940 

102. การใชเวลาในการทํางานอยางคุมคา .879 

103. การบรหิารจัดการดานโครงการอยางมปีระสิทธิภาพ .937 

104. การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย .917 

105. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ .831 

106. การทํางานเปนทีม .755 

107. การมีความรับผิดชอบตอผลงาน .907 

108. การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ .915 

109. การผลิตผลงานท่ีเพยีงพอตอความตองการ .891 

110. การบรหิารโครงการอยางมีประสิทธภิาพ .740 

111. การทํางานดวยความโปรงใส .709 
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คาอํานาจจําแนก (r) Item Total Correlation 

ตัวบงชี ้ คาอํานาจจําแนก 

112. การทํางานเพ่ือมุงสูความสาํเร็จ .875 

113. การมีความสามารถวางแผนการทํางาน .884 

114. มีความสามารถจัดเรยีงลําดับความสําคัญของงาน .922 

115. การสรางผลงานที่มคีุณภาพเปนที่ยอมรับ .900 

116. การมีความสามารถบรหิารจัดการเรื่องเวลาอยางเหมาะสม .870 

117. การมีความสามารถทํางานเปนทีมอยางมืออาชีพ .881 

 Alpha Coefficient เทากับ 0.995 
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คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดงของ 

แบบสอบถามทักษะชีวิตและอาชีพ 

1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (FLE) 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

l1 447 4.3132 .69617 -.593 .115 -.468 .230 

l2 447 4.2707 .74606 -.583 .115 -.660 .230 

l3 447 4.2528 .73727 -.540 .115 -.641 .230 

l4 447 4.3132 .72766 -.664 .115 -.467 .230 

l5 447 4.2819 .75537 -.644 .115 -.558 .230 

l6 447 4.1521 .79185 -.550 .115 -.450 .230 

l7 447 4.1544 .73715 -.286 .115 -1.008 .230 

l8 447 4.2662 .67850 -.428 .115 -.632 .230 

l9 447 4.2573 .71720 -.535 .115 -.511 .230 

l10 447 4.3177 .65764 -.540 .115 -.259 .230 

l11 447 4.2461 .71957 -.515 .115 -.543 .230 

l12 447 4.2192 .73435 -.540 .115 -.404 .230 

l13 447 4.2528 .73117 -.502 .115 -.748 .230 

l14 447 4.2662 .75066 -.576 .115 -.694 .230 

l15 447 4.2304 .74759 -.468 .115 -.865 .230 

l16 447 4.2103 .75203 -.558 .115 -.429 .230 

l17 447 4.1946 .72444 -.456 .115 -.503 .230 

l18 447 4.2349 .73102 -.569 .115 -.350 .230 

l19 447 4.1208 .68859 -.203 .115 -.740 .230 

Valid N (listwise) 447       
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

FLE 447 4.2397 .58163 -.576 .115 -.193 .230 

Valid N (listwise) 447       

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .967 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7.498E3 

df 171 

Sig. .000 
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2. ดานความเปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา (CRE) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

l20 447 4.2215 .77673 -.637 .115 -.372 .230 

l21 447 4.1588 .76017 -.521 .115 -.364 .230 

l22 447 4.1454 .74501 -.405 .115 -.596 .230 

l23 447 4.1499 .76492 -.442 .115 -.629 .230 

l24 447 4.1499 .75311 -.539 .115 -.039 .230 

l25 447 4.1477 .74306 -.508 .115 -.052 .230 

l26 447 4.1387 .76264 -.514 .115 -.320 .230 

l27 447 4.1611 .75525 -.496 .115 -.428 .230 

l28 447 4.1230 .75500 -.427 .115 -.489 .230 

l29 447 4.1924 .74787 -.426 .115 -.791 .230 

l30 447 4.1812 .72484 -.397 .115 -.658 .230 

l31 447 4.1700 .74731 -.546 .115 -.228 .230 

l32 447 4.1767 .77378 -.608 .115 -.238 .230 

l33 447 4.1298 .74640 -.410 .115 -.516 .230 

l34 447 4.1409 .76663 -.515 .115 -.351 .230 

l35 447 4.1342 .74861 -.578 .115 .024 .230 

l36 447 4.1275 .75722 -.434 .115 -.500 .230 

l37 447 4.1409 .73680 -.499 .115 -.183 .230 

l38 447 4.0850 .72243 -.380 .115 -.254 .230 

l39 447 4.1723 .78913 -.618 .115 -.148 .230 

l40 447 4.0694 .81308 -.480 .115 -.482 .230 

l41 447 4.1119 .77865 -.426 .115 -.599 .230 

l42 447 4.1186 .78768 -.434 .115 -.658 .230 

l43 447 4.1365 .79046 -.411 .115 -.826 .230 

Valid N 

(listwise) 
447 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

CRE 447 4.1451 .63163 -.614 .115 -.043 .230 

Valid N (listwise) 447       

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .974 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.188E4 

df 276 

Sig. .000 
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3. ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (SCS) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

l44 447 4.3020 .68000 -.460 .115 -.810 .230 

l45 447 4.3870 .65620 -.605 .115 -.644 .230 

l46 447 4.1946 .71822 -.381 .115 -.742 .230 

l47 447 4.1879 .68654 -.303 .115 -.713 .230 

l48 447 4.3199 .68168 -.544 .115 -.589 .230 

l49 447 4.3065 .65785 -.422 .115 -.743 .230 

l50 447 4.3512 .62435 -.477 .115 -.359 .230 

l51 447 4.4228 .65797 -.709 .115 -.555 .230 

l52 447 4.3445 .67123 -.536 .115 -.739 .230 

l53 447 4.3826 .68223 -.739 .115 -.244 .230 

l54 447 4.2461 .76488 -.570 .115 -.689 .230 

l55 447 4.2327 .76908 -.603 .115 -.511 .230 

l56 447 4.1790 .78335 -.579 .115 -.417 .230 

l57 447 4.1186 .76750 -.414 .115 -.596 .230 

l58 447 4.2931 .70965 -.641 .115 -.232 .230 

l59 447 4.3110 .68582 -.615 .115 -.219 .230 

l60 447 4.4295 .62376 -.733 .115 .109 .230 

l61 447 4.3803 .64812 -.714 .115 .166 .230 

l62 447 4.3624 .70439 -.837 .115 .175 .230 

l63 447 4.3423 .71284 -.906 .115 .579 .230 

l64 447 4.3043 .71283 -.705 .115 -.060 .230 

l65 447 4.2640 .73486 -.664 .115 -.179 .230 

l66 447 4.2707 .73394 -.575 .115 -.590 .230 

l67 447 4.3826 .68223 -.867 .115 .423 .230 

Valid N (listwise) 447       
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

SCS 447 4.3048 .55206 -.753 .115 .388 .230 

Valid N (listwise) 447       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .969 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9.806E3 

df 276 

Sig. .000 
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4. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (LED) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

L68 447 4.2416 .73951 -.552 .115 -.537 .230 

L69 447 4.2550 .72267 -.642 .115 -.096 .230 

L70 447 4.2595 .70853 -.647 .115 .041 .230 

L71 447 4.1790 .78621 -.633 .115 -.247 .230 

L72 447 4.2573 .75379 -.685 .115 -.216 .230 

L73 447 4.2483 .72656 -.771 .115 .442 .230 

L74 447 4.2438 .77289 -.714 .115 -.173 .230 

L75 447 4.2394 .73263 -.682 .115 .066 .230 

L76 447 4.2125 .73174 -.595 .115 -.124 .230 

L77 447 4.3087 .69495 -.702 .115 .097 .230 

L78 447 4.2506 .70223 -.705 .115 .419 .230 

L79 447 4.2595 .70853 -.609 .115 -.123 .230 

L80 447 4.2573 .74781 -.620 .115 -.430 .230 

L81 447 4.2528 .71567 -.599 .115 -.195 .230 

L82 447 4.2081 .69857 -.548 .115 .039 .230 

L83 447 4.2215 .71667 -.576 .115 -.110 .230 

L84 447 4.2282 .67086 -.483 .115 -.023 .230 

L85 447 4.2886 .69877 -.622 .115 -.162 .230 

L86 447 4.2998 .69242 -.721 .115 .288 .230 

L87 447 4.3960 .68441 -.906 .115 .456 .230 

L88 447 4.3221 .69206 -.811 .115 .546 .230 

L89 447 4.3736 .70965 -.908 .115 .362 .230 

L90 447 4.4027 .67218 -.909 .115 .583 .230 

L91 447 4.3244 .70546 -.746 .115 .051 .230 

L92 447 4.2841 .68442 -.642 .115 .135 .230 

L93 447 4.3468 .64449 -.676 .115 .382 .230 

Valid N (listwise) 447       



305 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

LED 447 4.2754 .57606 -1.000 .115 1.400 .230 

Valid N (listwise) 447       

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .971 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.223E4 

df 325 

Sig. .000 
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5. ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด (PRO) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

l94 447 4.3110 .74535 -.868 .115 .290 .230 

l95 447 4.2864 .71710 -.742 .115 .188 .230 

l96 447 4.2864 .75070 -.716 .115 -.249 .230 

l97 447 4.3065 .75319 -.888 .115 .334 .230 

l98 447 4.2371 .72567 -.643 .115 -.015 .230 

l99 447 4.1969 .76451 -.682 .115 .009 .230 

l100 447 4.2058 .76800 -.668 .115 -.114 .230 

l101 447 4.1991 .75951 -.813 .115 .525 .230 

l102 447 4.2864 .71082 -.703 .115 .082 .230 

l103 447 4.2349 .74919 -.735 .115 .151 .230 

l104 447 4.2886 .72088 -.676 .115 -.161 .230 

l105 447 4.3311 .67796 -.779 .115 .515 .230 

l106 447 4.3579 .71299 -.907 .115 .456 .230 

l107 447 4.3087 .71404 -.790 .115 .281 .230 

l108 447 4.2998 .73330 -.741 .115 -.076 .230 

l109 447 4.2774 .74208 -.727 .115 -.065 .230 

l110 447 4.2752 .74442 -.755 .115 .046 .230 

l111 447 4.2886 .76318 -.723 .115 -.336 .230 

l112 447 4.2886 .70197 -.703 .115 .169 .230 

l113 447 4.2617 .73414 -.659 .115 -.178 .230 

l114 447 4.2662 .71078 -.661 .115 .035 .230 

l115 447 4.2148 .73567 -.633 .115 -.022 .230 

l116 447 4.2260 .73992 -.554 .115 -.434 .230 

l117 447 4.2819 .72508 -.663 .115 -.208 .230 

Valid N (listwise) 447       
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

PRO 447 4.2715 .61777 -.979 .115 .922 .230 

Valid N (listwise) 447       

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .972 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.233E4 

df 276 

Sig. .000 
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6. เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณการเปนครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

age 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมเกิน 30 ป 119 26.6 26.6 26.6 

31-40 ป 172 38.5 38.5 65.1 

41-50 ป 112 25.1 25.1 90.2 

51-60 ป 44 9.8 9.8 100.0 

Total 447 100.0 100.0  

 

education 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ปริญญาตร ี 266 59.5 59.5 59.5 

ปริญญาโท 171 38.3 38.3 97.8 

ปริญญาเอก 9 2.0 2.0 99.8 

อื่น ๆ ระบ ุ 1 .2 .2 100.0 

Total 447 100.0 100.0  

 

sex 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 131 29.3 29.3 29.3 

หญิง 316 70.7 70.7 100.0 

Total 447 100.0 100.0  
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experience 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไมเกิน 5 ป 143 32.0 32.0 32.0 

6-15 ป 164 36.7 36.7 68.7 

16-25 ป 92 20.6 20.6 89.3 

26 ปขึ้นไป 48 10.7 10.7 100.0 

Total 447 100.0 100.0  
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามทีใ่ชในการวิจัย 

การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดบั 

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 22 

(ฉบับสมบูรณ) 
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                    แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

เรียน ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 เนื่องดวยดิฉัน นางสาวอริยาพร โทรัตน นักศึกษาระดับปริญญาโท  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวติ 

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธประกอบดวย

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ประธานกรรมการ และ ดร.นิภาพร แสนเมือง กรรมการ 

การทําวิทยานิพนธดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับความกรุณาจากทาน  

ดังนั้นดิฉันใครขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของตัวบงชีท้ักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ภายใตสภาพที่เปนจริงโดยมีทาน

เปนผูใหขอมูล ในฐานะที่ทานเปนผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยตรงจึงใครขอความ

อนุเคราะหจากทานในการตอบและสงแบบสอบถามคืน ดังเอกสารที่ไดแนบมาพรอมนี ้

 2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบ จํานวน 5 ขอ 

  ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของตัวบงชีท้ักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน 

แบงเปน 5 ดาน จํานวน 117 ขอ 
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 3. วิธีตอบ 

  ตอนที่ 1 โปรดใสเครื่องหมาย ลงใน [  ] ที่ตรงกับความเปนจริงหรือกรอก 

ขอความลง……….ใหสมบูรณ 

  ตอนที่ 2 หลังจากที่ทานอานขอความในแตละขอแลว ขอใหทานพิจารณาวา 

ตัวบงชี้ในแตละขอ มีความเหมาะสมอยูในระดับใด สําหรับการนํามาชี้วัดทักษะชีวิตและ

อาชพีของนักเรียน โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความเหมาะสมของตัวบงชี้ 

ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดชองเดียวเทานัน้ 

  คําตอบของทานมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี ้และผูวิจัยจะ

ใชคําตอบของทานเพื่อการวิจัยในครั้งนีเ้ทานั้น โดยจะรายงานในภาพรวมตามความมุง

หมายของการวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ที่ทานใหความ

รวมมือตอบแบบสอบถาม 

 

 

นางสาวอริยาพร โทรัตน 

นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง [  ] หนาขอความที่ตรงตามสภาพความเปน 

 จริงของทาน 

1. เพศ   [  ] ชาย   [  ] หญิง 

2. อายุ   [  ] ไมเกิน 30 ป [  ] 31-40 ป 

   [  ] 41-50 ป   [  ] 51-60 ป  

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

   [  ] ปริญญาตรี [  ] ปริญญาโท 

   [  ] ปริญญาเอก [  ] อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………… 

4. ประสบการณการเปนครู 

   [  ] ไมเกิน 5 ป [  ] 6-15 ป  

   [  ] 16-25 ป   [  ] 26 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ 

ขอ 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระดับความเหมาะสม 

ของตัวบงชี ้

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานความยืดหยุนและการปรบัตัว      

1) การปรับตัวเพื่อรับการเปลีย่นแปลง      

1 ความสามารถปรับตัวในการทํางาน      

2 การเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้น      

3 การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ      

4 การมีความรับผิดชอบในงานท่ีทํา      

5 การมาทํางานตรงเวลา      

6 การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใหดีขึ้น      

2) การมีความยดืหยุนในการทํางาน      

7 การมีความสามารถในการหลอมรวมผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อ

การปรับปรุงการทํางาน 

     

8 ความสามารถปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น      

9 การเปลี่ยนแปลงการทํางานใหมีประสิทธภิาพ      

10 การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง       

11 การทํางานไดอยางหลากหลาย      

12 การทํางานอยางมีประสิทธภิาพ      

3) ความสามารถในการสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน      

13 การทํางานตามวัตถุประสงคที่วางไว      

14 การมีความรับผิดชอบในหนาที ่      

15 การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด      

16 การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

17 การมคีวามสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง

หลากหลาย 
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ขอ 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระดับความเหมาะสม 

ของตัวบงชี ้

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

18 การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน      

19 การสรางผลผลิตที่มคีุณภาพ      

ดานความเปนผูมีความคิดรเิริม่และเปนผูนํา      

1) ความสามารถในการจัดการดานเปาหมายและเวลา      

20 การมีความสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางานอยาง

ชัดเจน 

     

21 การสรางความสมดุลในการกําหนดเปาหมาย      

22 การมีความสามารถในการทํางานเสร็จกอนเวลาอยาง 

มีประสิทธภิาพ 

     

23 การทํางานไดตามเวลาที่กาํหนด      

24 การบรหิารจัดการดานเวลาใหเกิดประสทิธภิาพใน 

การทํางาน 

     

25 การใชเวลาและการจัดการใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุดในการ

ทํางาน 

     

26 การทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ      

27 การวางแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสม      

28 การทํางานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธภิาพ      

2) ความสามารถในการสรางงานอิสระ      

29 การกํากับติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ      

30 การมีความสามารถจําแนกความแตกตางของงาน      

31 การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของ 

ภาระงาน 

     

32 การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพโดยปราศจากการ

ควบคุม 

     

33 การกําหนดภารกิจของงานอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุด      

34 การทํางานอยางมีอิสระโดยไมมใีครมาควบคุม      
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ขอ 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระดับความเหมาะสม 

ของตัวบงชี ้

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

3) การเปนผูนําที่มปีระสิทธิภาพในตนเอง      

35 การกําหนดเปาหมายของการทาํงานอยางมีอิสระ      

36 การมีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ      

37 การมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการทํางาน      

38 การเปนผูนําแหงการเรียนรู      

39 การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต      

40 การขยายผลการทํางานสูความเปนเลิศ       

41 การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น      

42 การมีความสามารถสะทอนผลการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

43 การมีความสามารถในการวิเคราะหผลงาน      

ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม      

1) การมีปฏิสัมพันธทีด่ีกับผูอืน่      

44 การรูจังหวะเวลาในการพูดและฟง      

45 การใหความเคารพนับถือผูอื่น      

46 การทํางานอยางมืออาชีพ และอยางนานับถือ      

47 การมีความรอบรูตามศักยภาพของตน      

48 การยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ      

49 การปฏิบัติงานอยางมีความสุข      

50 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดโีดยมีสัมมาคารวะ      

2) การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ      

51 การเคารพความแตกตางทางวฒันธรรม      

52 การทํางานรวมกับคนท่ีมีพื้นฐานแตกตางกันทางสังคมได

อยางมีความสุข 

     

53 การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง      
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ขอ 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระดับความเหมาะสม 

ของตัวบงชี ้

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

54 การนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ       

55 การเปดโลกทัศนอยางกวางขวาง      

56 การสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ      

57 การมีความสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม       

58 การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

59 การยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน      

3) การใหโอกาสและเคารพผูอื่น      

60 การเคารพในการตัดสินใจของผูอ่ืน      

61 การมีเหตุผลในการทํางาน      

62 การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและมีเหตุผล      

63 การสรางโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวม      

64 การสรางประสบการณในการทาํงาน      

65 การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใหงานมีคุณภาพ      

66 การทํางานอยางมีประสิทธภิาพบนพ้ืนฐานของความแตกตาง      

67 การไมพูดใสรายคนอื่น      

ดานภาวะผูนําและความรับผดิชอบ      

1) การมีทักษะการแกไขปญหาระหวางบุคคล      

68 การมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้น      

69 การมีความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบขาง      

70 การมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล      

71 การมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล      

72 การรูจักแกปญหาเฉพาะหนา      

73 การมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ      

74 การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและทีมงาน      

75 การมีความสามารถในการสรางทีมงานอยางมีคุณภาพ      
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ขอ 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระดับความเหมาะสม 

ของตัวบงชี ้

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

76 การมีความสามารถในการสรางความสําเร็จตามจุดมุงหมาย

ที่วางไว 

     

2) การเปนตัวกลางหรือผูประสานงาน      

77 การวางตัวเปนกลางไมขัดแยงกัน      

78 การคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง      

79 การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน      

80 การจัดระเบียบในการทํางาน      

81 การทํางานตามเปาหมายท่ีวางไว      

82 การคอยประสานงานเมื่อเจอปญหา      

83 การทํางานอยางตอเน่ืองและไมซ้ําซอน      

84 การทํางานอยางสมานฉันท      

85 การทํางานอยางราบรื่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค      

3) การยอมรับความสามารถของคณะทํางาน      

86 การเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความสามารถ      

87 การยอมรับความสามารถที่แตกตาง      

88 การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน      

89 การยอมรับการทํางานของทีมงาน      

90 การดูแลเอาใจใสทีมงานเหมือนครอบครัว      

91 การสรางผลงานที่มีคุณภาพ      

92 การยอมรับความแตกตางอยางมีเหตุผล      

93 การแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม      

ดานการเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด      

1) ความสามารถในการจัดการโครงการ      

94 การกําหนดเปาหมายในการทํางาน      

95 การมีความชัดเจนในการทํางาน      

96 การทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ      
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ขอ 

ตัวบงชี้ทักษะชีวิตและอาชพีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ระดับความเหมาะสม 

ของตัวบงชี ้

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

97 การวางแผนในการทํางาน      

98 การทํางานตามลําดับความสําคัญของงาน      

99 การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ      

100 การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับการทํางาน      

101 การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน      

2) ความสามารถในการผลิตผลงาน        

102 การใชเวลาในการทํางานอยางคุมคา      

103 การบรหิารจัดการดานเปาหมายของโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

104 การมีความสามารถทํางานอยางหลากหลาย      

105 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ      

106 การทํางานเปนทีม      

107 การมีความรับผิดชอบตอผลงาน      

108 การสรางผลผลิตที่มคีุณภาพ      

109 การผลิตผลงานท่ีเพยีงพอตอความตองการ      

3) ความสามารถในการทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย      

110 การบรหิารโครงการอยางมีประสิทธภิาพ      

111 การทํางานดวยความโปรงใส       

112 การทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ      

113 การมีความสามารถวางแผนการทํางาน      

114 การมีความสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน      

115 การสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ      

116 การมีความสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาอยางเหมาะสม      

117 การมีความสามารถทํางานเปนทีมอยางมืออาชีพ      

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
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DATE:  2/13/2017 

TIME:  9:29 

L I S R E L  8.52 

BY 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 

Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 

 The following lines were read from file C:\Users\User\Desktop\LCS\LCS.LPJ: 

 TI LCS 

 LCS 

 !DA NI=15 NO=447 NG=1 MA=CM 

 SY='C:\Users\User\Desktop\LCS\LCS.dsf' NG=1 

 SE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 

 MO NY=15 NK=1 NE=5 LY=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=DI,FR TE=SY,FI 

 LE 

 FLE CRE SCS LED PRO 

 LK 

 LCS 

 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,3) LY(8,3) LY(9,3) 

 FR LY(10,4) LY(11,4) LY(12,4) LY(13,5) LY(14,5) LY(15,5) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) 

 FR GA(4,1) GA(5,1) 
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 FR TE 1 1 TE 2 2 TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 TE 10 10 TE 11 

11 

 FR TE 12 12 TE 13 13 TE 14 14 TE 15 15 TE 12 11 TE 9 7 TE 10 9 TE 4 3 TE 13 11 TE 

12 5 

 FR TE 12 6 TE 11 8 TE 12 10 TE 11 9 TE 12 8 TE 3 1 TE 4 2 TE 12 9 TE 13 12 TE 13 4 

TE 10 8 

 FR TE 4 6 TE 5 4 TE 11 6 TE 7 4 TE 9 6 TE 11 2 TE 14 2 TE 14 12 TE 4 1 TE 5 3 TE 11 

2 TE 8 6 

 FR TE 11 2 TE 9 8 TE 6 1 TE 14 4 TE 14 12 TE 7 1 TE 14 5 TE 15 3 TE 14 5 TE 15 12 

TE 11 3 

 FR TE 12 2 TE 14 5 TE 14 2 TE 11 7 TE 11 1 TE 12 1 TE 10 7 TE 8 5 TE 14 8 TE 10 5 

TE 14 13 

 FR TE 10 6 TE 7 5 TE 7 6 TE 9 3 TE 10 2 TE 15 10 TE 7 2 TE 9 2 TE 8 2 TE 14 1 TE 

6 3 TE 9 1 

 PD 

 OU ME=ML AM PC RS EF FS SS SC IT=250 

 TI LCS                                                                          

                           Number of Input Variables 15 

                           Number of Y - Variables   15 

                           Number of X - Variables    0 

                           Number of ETA - Variables  5 

                           Number of KSI - Variables  1 

                           Number of Observations   447 

 TI LCS      

Number of Iterations = 11 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                

         LAMBDA-Y     

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 
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      ADA       0.60        - -        - -        - -        - - 

       BFW       0.55        - -        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               34.45 

       AEW       0.57        - -        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               31.41 

       BMT        - -       0.61        - -        - -        - - 

       BAW        - -       0.62        - -        - -        - - 

                         (0.02) 

                          34.64 

       BEL        - -       0.63        - -        - -        - - 

                         (0.02) 

                          32.37 

       BRO        - -        - -       0.52        - -        - - 

       BET        - -        - -       0.56        - -        - - 

                                    (0.02) 

                                     36.31 

       BPO        - -        - -       0.54        - -        - - 

                                    (0.02) 

                                     30.95 

       IPS        - -        - -        - -       0.60        - - 

       COR        - -        - -        - -       0.53        - - 

                                               (0.02) 

                                                32.63 

       AWT        - -        - -        - -       0.50        - - 

                                               (0.02) 

                                                27.83 
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      AMP        - -        - -        - -        - -       0.61 

       ABI        - -        - -        - -        - -       0.60 

                                                          (0.01) 

                                                           43.59 

       ACG        - -        - -        - -        - -       0.61 

                                                          (0.01) 

                                                           40.85 

          GAMMA        

                 LCS    

            -------- 

      FLE       0.94 

              (0.04) 

               23.15 

       CRE       0.94 

              (0.04) 

               23.43 

       SCS       0.95 

              (0.04) 

               23.75 

       LED       1.01 

              (0.04) 

               26.19 

       PRO       0.95 

              (0.04) 

               24.54 

          Covariance Matrix of ETA and KSI         

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO        LCS    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      FLE       1.00 
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      CRE       0.89       1.00 

      SCS       0.90       0.90       1.00 

      LED       0.96       0.95       0.97       1.00 

      PRO       0.90       0.90       0.91       0.97       1.00 

      LCS       0.94       0.94       0.95       1.01       0.95       1.00 

         PHI          

                 LCS    

            -------- 

                1.00 

          PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.11       0.11       0.09      -0.02       0.09 

              (0.01)     (0.02)     (0.02)     (0.01)     (0.01) 

                7.35       6.21       5.65      -1.89       7.77 

          Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.89       0.89       0.91       1.02       0.91 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.89       0.89       0.91       1.02       0.91 

W_A_R_N_I_N_G: PSI is not positive definite 

         THETA-EPS    

                 ADA        BFW        AEW        BMT        BAW        BEL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      ADA       0.07 
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              (0.01) 

                9.89 

       BFW        - -       0.04 

                         (0.00) 

                           9.16 

       AEW      -0.01        - -       0.05 

              (0.00)                (0.01) 

               -2.99                  9.28 

       BMT       0.01       0.02       0.04       0.06 

              (0.00)     (0.00)     (0.01)     (0.01) 

                2.85       3.80       7.51       5.87 

       BAW        - -        - -       0.02      -0.01       0.05 

                                    (0.00)     (0.01)     (0.01) 

                                      4.01      -1.22       8.06 

       BEL      -0.01        - -       0.01      -0.01        - -       0.06 

              (0.00)                (0.00)     (0.01)                (0.01) 

               -1.24                  1.39      -1.63                  8.89 

       BRO       0.01       0.00        - -      -0.01       0.01       0.01 

              (0.00)     (0.00)                (0.00)     (0.00)     (0.01) 

                1.40      -0.20                 -1.86       2.90       2.46 

       BET        - -      -0.01        - -        - -       0.01       0.01 

                         (0.00)                           (0.00)     (0.01) 

                          -2.38                             2.23       2.94 

       BPO      -0.01      -0.01       0.00        - -        - -      -0.01 

              (0.00)     (0.00)     (0.00)                           (0.00) 

               -1.40      -2.85      -1.11                            -1.66 

       IPS        - -       0.00        - -        - -      -0.01      -0.01 

                         (0.00)                           (0.00)     (0.00) 

                          -0.14                            -3.06      -2.55 
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      COR      -0.01      -0.01       0.00        - -        - -      -0.02 

              (0.00)     (0.00)     (0.00)                           (0.00) 

               -3.35      -3.40       1.32                            -4.87 

       AWT      -0.01      -0.01        - -        - -      -0.01      -0.03 

              (0.00)     (0.00)                           (0.00)     (0.00) 

               -2.02      -2.76                            -1.91      -6.22 

       AMP        - -        - -        - -       0.01        - -        - - 

                                               (0.00) 

                                                 4.81 

       ABI       0.00       0.00        - -       0.00       0.00        - - 

              (0.00)     (0.00)                (0.00)     (0.00) 

                1.00       0.20                  0.35      -1.90 

       ACG        - -        - -       0.01        - -        - -        - - 

                                    (0.00) 

                                      1.91 

          THETA-EPS    

                 BRO        BET        BPO        IPS        COR        AWT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      BRO       0.04 

              (0.00) 

                9.21 

       BET        - -       0.04 

                         (0.00) 

                           8.29 

       BPO      -0.01       0.00       0.04 

              (0.00)     (0.01)     (0.01) 

               -3.69       0.55       5.61 
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      IPS      -0.01       0.01       0.01       0.06 

              (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.01) 

               -1.91       1.32       2.52      10.11 

       COR      -0.01      -0.01       0.01        - -       0.07 

              (0.00)     (0.00)     (0.00)                (0.01) 

               -3.36      -2.29       2.55                 12.52 

       AWT        - -       0.01       0.02       0.00       0.04       0.09 

                         (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.01)     (0.01) 

                           2.61       5.57       0.22       8.41      12.16 

       AMP        - -        - -        - -        - -       0.02       0.03 

                                                          (0.00)     (0.00) 

                                                            6.25       6.60 

       ABI        - -      -0.01        - -        - -        - -       0.02 

                         (0.00)                                      (0.00) 

                          -2.28                                        4.45 

       ACG        - -        - -        - -      -0.01        - -       0.02 

                                               (0.00)                (0.00) 

                                                -1.78                  4.10 

          THETA-EPS    

                 AMP        ABI        ACG    

            --------   --------   -------- 

      AMP       0.05 

              (0.00) 

               9.74 

       ABI       0.00       0.03 

              (0.00)     (0.00) 

               -1.23       7.33 

       ACG        - -        - -       0.04 

                                    (0.00) 
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                                     10.39 

          Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

                 ADA        BFW        AEW        BMT        BAW        BEL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.84       0.88       0.86       0.87       0.89       0.88 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

                 BRO        BET        BPO        IPS        COR        AWT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.87       0.88       0.88       0.86       0.81       0.72 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

                 AMP        ABI        ACG    

            --------   --------   -------- 

                0.89       0.93       0.90 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 28 

Minimum Fit Function Chi-Square = 17.59 (P = 0.94) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 17.83 (P = 0.93) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 1.48) 

Minimum Fit Function Value = 0.039 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0033) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.011) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.48 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.48 ; 0.48) 

ECVI for Saturated Model = 0.54 

ECVI for Independence Model = 68.92 
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Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 30708.13 

Independence AIC = 30738.13 

Model AIC = 201.83 

Saturated AIC = 240.00 

Independence CAIC = 30814.67 

Model CAIC = 671.27 

Saturated CAIC = 852.31 

Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.27 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

Critical N (CN) = 1225.18 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0021 

Standardized RMR = 0.0054 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.23 

 TI LCS      

Factor Scores Regressions 

         ETA  

                 ADA        BFW        AEW        BMT        BAW        BEL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      FLE       0.45       0.51       0.59      -0.45      -0.01       0.24 

      CRE       0.06       0.09      -0.45       0.55       0.48       0.50 

      SCS      -0.04       0.22      -0.08       0.15      -0.11      -0.12 

      LED       0.10       0.22       0.01       0.04       0.10       0.12 
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      PRO      -0.01       0.07       0.00      -0.05       0.11      -0.09 

         ETA  

                 BRO        BET        BPO        IPS        COR        AWT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      FLE      -0.08       0.01       0.14       0.09       0.19       0.08 

      CRE       0.01      -0.18      -0.05       0.33       0.18       0.25 

      SCS       0.60       0.48       0.57      -0.07       0.40      -0.41 

      LED       0.16       0.14       0.19       0.13       0.28      -0.16 

      PRO       0.01       0.16       0.10       0.06       0.21      -0.47 

         ETA  

                 AMP        ABI        ACG    

            --------   --------   -------- 

      FLE       0.05      -0.01      -0.05 

      CRE      -0.30       0.01       0.12 

      SCS      -0.03       0.18       0.07 

      LED       0.05       0.25       0.15 

      PRO       0.45       0.71       0.38 

 TI LCS                                                                          

 Standardized Solution            

         LAMBDA-Y     

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      ADA       0.60        - -        - -        - -        - - 

      BFW       0.55        - -        - -        - -        - - 

      AEW       0.57        - -        - -        - -        - - 

      BMT        - -       0.61        - -        - -        - - 

      BAW        - -       0.62        - -        - -        - - 

      BEL        - -       0.63        - -        - -        - - 

      BRO        - -        - -       0.52        - -        - - 
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      BET        - -        - -       0.56        - -        - - 

      BPO        - -        - -       0.54        - -        - - 

      IPS        - -        - -        - -       0.60        - - 

      COR        - -        - -        - -       0.53        - - 

      AWT        - -        - -        - -       0.50        - - 

      AMP        - -        - -        - -        - -       0.61 

      ABI        - -        - -        - -        - -       0.60 

      ACG        - -        - -        - -        - -       0.61 

         GAMMA        

                 LCS    

            -------- 

      FLE       0.94 

      CRE       0.94 

      SCS       0.95 

      LED       1.01 

      PRO       0.95 

        Correlation Matrix of ETA and KSI        

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO        LCS    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      FLE       1.00 

      CRE       0.89       1.00 

      SCS       0.90       0.90       1.00 

      LED       0.96       0.95       0.97       1.00 

      PRO       0.90       0.90       0.91       0.97       1.00 

      LCS       0.94       0.94       0.95       1.01       0.95       1.00 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 



337 

                0.11       0.11       0.09      -0.02       0.09 

TI LCS                                                                          

 Completely Standardized Solution 

         LAMBDA-Y     

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      ADA       0.92        - -        - -        - -        - - 

      BFW       0.94        - -        - -        - -        - - 

      AEW       0.93        - -        - -        - -        - - 

      BMT        - -       0.93        - -        - -        - - 

      BAW        - -       0.95        - -        - -        - - 

      BEL        - -       0.94        - -        - -        - - 

      BRO        - -        - -       0.93        - -        - - 

      BET        - -        - -       0.94        - -        - - 

      BPO        - -        - -       0.94        - -        - - 

      IPS        - -        - -        - -       0.93        - - 

      COR        - -        - -        - -       0.90        - - 

      AWT        - -        - -        - -       0.85        - - 

      AMP        - -        - -        - -        - -       0.94 

      ABI        - -        - -        - -        - -       0.96 

      ACG        - -        - -        - -        - -       0.95 

         GAMMA        

                 LCS    

            -------- 

      FLE       0.94 

      CRE       0.94 

      SCS       0.95 

      LED       1.01 

      PRO       0.95 
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Correlation Matrix of ETA and KSI        

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO        LCS    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      FLE       1.00 

      CRE       0.89       1.00 

      SCS       0.90       0.90       1.00 

      LED       0.96       0.95       0.97       1.00 

      PRO       0.90       0.90       0.91       0.97       1.00 

      LCS       0.94       0.94       0.95       1.01       0.95       1.00 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

                 FLE        CRE        SCS        LED        PRO    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.11       0.11       0.09      -0.02       0.09 

         THETA-EPS    

                 ADA        BFW        AEW        BMT        BAW        BEL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      ADA       0.16 

      BFW        - -       0.12 

      AEW      -0.03        - -       0.14 

      BMT       0.03       0.04       0.09       0.13 

      BAW        - -        - -       0.04      -0.02       0.11 

      BEL      -0.01        - -       0.02      -0.02        - -       0.12 

      BRO       0.01       0.00        - -      -0.02       0.03       0.03 

      BET        - -      -0.02        - -        - -       0.02       0.04 

      BPO      -0.01      -0.03      -0.01        - -        - -      -0.02 

      IPS        - -       0.00        - -        - -      -0.03      -0.03 

      COR      -0.04      -0.04       0.01        - -        - -      -0.05 
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      AWT      -0.02      -0.03        - -        - -      -0.02      -0.07 

      AMP        - -        - -        - -       0.03        - -        - - 

      ABI       0.01       0.00        - -       0.00      -0.01        - - 

      ACG        - -        - -       0.01        - -        - -        - - 

         THETA-EPS    

                 BRO        BET        BPO        IPS        COR        AWT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      BRO       0.13 

      BET        - -       0.12 

      BPO      -0.05       0.01       0.12 

      IPS      -0.02       0.02       0.03       0.14 

      COR      -0.03      -0.03       0.03        - -       0.19 

      AWT        - -       0.03       0.07       0.00       0.13       0.28 

      AMP        - -        - -        - -        - -       0.05       0.08 

      ABI        - -      -0.01        - -        - -        - -       0.05 

      ACG        - -        - -        - -      -0.01        - -       0.05 

         THETA-EPS    

                 AMP        ABI        ACG    

            --------   --------   -------- 

      AMP       0.11 

      ABI      -0.01       0.07 

      ACG        - -        - -       0.10 
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