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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองโมเดล
องคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร การดําเนินการวิจัย
แบงออกเปน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เปนการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยาง คือ 1)
กลุมผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญดานทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางดานวิทยาศาสตร โดยพิจารณาเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 2
ฉบับ สอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 รอบ รอบแรกใชแบบสอบถามชนิดปลายเปด จํานวน 3 ขอ รอบที่ 2
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 65 ขอ รอบที่ 3 แบบสอบถาม
ชนิดเดียวกันกับรอบที่ 2 โดยเพิ่มขอมูลกับมัธยฐานและคาพิสัยควอไทล การวิเคราะหขอมูลเพื่อคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่มีคาทางสถิติตามที่กําหนดไว คือ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50–5.00 และมีคาพิสัยระหวางควอไทล
ไมเกิน 1.50 ระยะที่ 2 เปนการตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ 1) กลุมนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 600 คน โดยการสุมหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 2) กลุมนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ใชในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน จํานวน 633 คน โดยการสุมหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชวิจัย คือ 1) แบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี เปนแบบวัดปลายปดชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ 30 ขอ เพื่อเก็บขอมูลเชิงประจักษ โดย
สอบถามกับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณภาพของตัวบงชี้มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.173 ถึง 0.436 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.746
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลจากการหาคุณภาพของแบบวัดตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดองคประกอบ 3 ดาน และตัวบงชี้จํานวน
30 ตัวบงชี้
2. ผลการตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร พบวาประกอบดวย 3 ดาน จํานวน 30 ตัวบงชี้ มีน้ําหนักองคประกอบตั้งแต
0.650 ถึง 0.861 ประกอบดวยองคประกอบ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีจํานวน 15 ตัวบงชี้ ดาน
ทักษะชีวิตและการทํางาน มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีจํานวน 7 ตัวบงชี้
องคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรอยละ 65.00
2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้
ทักษะในศตวรรษที่ 21 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 3 ดาน 30 ตัวบงชี้ โดยน้ําหนัก
องคประกอบเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และดานทักษะชีวิตและการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.706 0.319 0.087
ตามลําดับ และคา R2 เทากับ 0.499, 0.169 และ 0.008 ซึ่งในแตละองคประกอบมีความแปรผันรวมกับ
องคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร นั่นคือ องคประกอบ
ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีความสําคัญมากที่สุด ขณะที่องคประกอบดานทักษะชีวิตและการ
ทํางาน มีความสําคัญนอยที่สุด มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไดคาไคสแควร ( ) = 180.04, df = 199, /df = 0.90, P-value = 0.829, CFI = 1.000, TLI = 1.002
RMSEA = 0.000, SRMR = 0.043 แสดงวาโมเดลมีความตรงเชิงโครงสรางสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยสรุป มีตัวบงชี้และตัวแปรจํานวนมากที่มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ผูมีสวน
เกี่ยวของควรมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวบงชี้เหลานี้ เพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอไป
คําสําคัญ

: ทักษะในศตวรรษที่ 21, ตัวบงชี้, คณะวิทยาศาสตร

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) to developing indicators of 21st Century
Skills for Students Undergraduate Faculty of Science State University Northeast And 2) to
analysis element model of developing indicators of 21st Century Skills for Students
Undergraduate Faculty of Science State University Northeast. The study was divided into
two phrases ; the first phrase was a development to d indicators of 21st Century Skills for
Students Undergraduate Faculty of Science State University Northeast by using the Delphi
Technique. The samples were 11 from 21st century skills experts obtained using the
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purposive sampling technique. The research instruments were two questionnaires surveying
on the experts in three rounds ; the first query used 3 open-ended questions, the second
query employed 55 five rating scale questions and the third round utilized the same
questions as in the second query but adding median and quartile range. Statistics used in
data analyses to identify indicators with statistical value were a median ranged from 3.50 to
5.00 and a quartile range which was less than or equal to 1.50. The second phrase was to
analysis element model of developing indicators of 21st Century Skills for Students
Undergraduate Faculty of Science State University Northeast. the samples divided in to 2
groups 2) is the Students Undergraduate Faculty of Science Used in the Exploratory Factor
Analysis : EFA 600 people and random by Multi-stage Random Sampling. 3) is the Students
Undergraduate Faculty of Science Used in the Confirmatory Factor Analysis : CFA 633 people
and random by Multi-stage Random Sampling. A research instrument was a 30 item five
rating scale questionnaire. The questionnaires for Students Undergraduate Faculty of Science
State University Northeast for Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis .
Quality indicators are these instruments had discrimination power ranging from 0.173 to
0.436 and a reliability of .746 Data analysis was completed with basic statistical approaches,
while EFA and CFA were conducted by using the statistical software.
The results of the study were as follows :
1) The results of developing indicators of 21st Century Skills for Students
Undergraduate Faculty of Science State University Northeast.
The result of the quality of the measurement indicator 21st Century Skills for
Students Undergraduate Faculty of Science State University Northeast. The consisted of 3
dimensions and 30 indicators.
2) The results of analysis element model of developing indicators of 21st
Century Skills For Students Undergraduate Faculty of Science State University Northeast.
2.1 The exploratory factors analysis consisted of 3 dimensions and 30 indicators,
ranked by the total factor loading, from low to high score. In details, 3 dimensions included
Learning and Innovation Skills 15 indicators, Life and career skills 8 indicators and Information
media and technology skills 7 indicators. These factors were applicable to explain the
definition of 21st Century Skills for Students Undergraduate Faculty of Science for 65.00 %.
2.2 The second confirmatory factor had a factor loading of the 21st Century
Skills indicator for Students Undergraduate Faculty of Science regarding 3 dimensions and 30
indicators. This factor loading was ranked from low to high score. Namely, Learning and
Innovation Skills, Information media and technology skills, and Life and career skills.
individually had a total factor loading as follows : 0.706, 0.319 and 0.087 respectively.
Meanwhile, R2 was 0.499, 0.169 and 0.008 Besides, each factor shares the variance with the
21st Century Skills indicator for Students Undergraduate Faculty of Science. In particular,
Learning and Innovation Skills was the most important factor. Whilst Life skills and career

88

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

skills was the least one. Goodness of Fit Index (GFI) between the model and empirical data
indicated that Chi-Square was = 180.04, df = 199, /df = 0.90, CFI = 1.000, TLI = 1.002,
RMSEA = 0.000, SRMR = 0.043. This signified the construct validity of the model. In sum,
there are a number of indicators and variables meaningfully involved with the 21st Century
Skills, in which the stakeholders need to the Development in 21st Century Skills Indicators
for Students Undergraduate Faculty of Science State University Northeast.
Keyword : 21st Century Skills, indicators, Faculty of Science
บทนํา

สังคมโลกในทุกวันนี้ไดกาวเขาสูยุคที่เรียกวา ศตวรรษที่ 21 (คศ. 2001–2100) เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี (อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา. 2556 : เทป) และในดานการศึกษา ประเทศไทยยังไมตื่นตัวมากนักตอการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ไมมีการปฏิบัติอยางเปนทางการไมวาจะเปนหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน และระบบ
สนับสนุนตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนรุนใหมที่มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 กลาวคือ มีทักษะพื้นฐาน
“อาน เขียน คิดคํานวณ” มี ทักษะเทาทัน “มีวิจารณญาณ สรางสรรค ทํางานเปนทีม เขาใจพหุวัฒนธรรม
สื่อสารเปน รูทันเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่น กาวทันการเปลี่ยนแปลง” รวมถึงทักษะการเรียนรูและความเปน
ผูนํา ทั้งๆ ที่ประเทศไทยกําลังประสบปญหาผูเรียนที่ขาดแคลนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และขณะนี้มีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนถายทอดขอมูล
ใหมๆ หมุนเวียนอยูตลอดเวลาอยางไมมีที่สิ้นสุด กอใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา การไหลบาของขาวสารขอมูล
วิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนชวยใหเศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนาเกิดการคาที่แขงขัน
กันทั่วโลก (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ. 2555 : 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ก็เปนความสามารถในการ
เลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน
การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม (เชษฐา
อาษาราช. 2557 : 53)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาการพัฒนาผูเรียนระดับปริญญาตรีใหเปนคนที่มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในปจจุบันนี้เด็กไทยขาดทักษะที่จําเปนในยุคศตวรรษที่
21 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. 2553 : ออนไลน) ซึ่งทักษะดังกลาว
จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความคิด ความสามารถวิเคราะห แกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาตัวบงชี้ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน โดยไดตัวบงชี้มาจาก
อาจารยและผูเชี่ยวชาญดานทักษะที่นิสิตตองมีในศตวรรษที่ 21เปนผูพิจารณาวา นิสิตระดับปริญญาตรีควรมี
ทักษะดานใดบาง และเพื่อจะไดทราบวาทักษะในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
นําผลการศึกษามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนานิสิต นักศึกษาใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อยางถูกตองตาม
จุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติกําหนดตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาตั ว บ งชี้ ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จํากั ดขอบเขตการศึกษาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิ สิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟาย
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ที่สรางขึ้นโดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ใช ในการพั ฒ นาตั ว บ งชี้ ทั กษะในศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ตระดั บ ปริ ญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือแบบสอบถาม มี 2 ฉบับ ดังนี้
1. แบบสอบถามปลายเปดเพื่อรวบรวมตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 3 ขอ
2. แบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน
1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สรุปผล

การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
1.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ของรัฐ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว า ประกอบด วย 3
องคประกอบ 30 ตัวบงชี้ มีน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.650 ถึง 0.861 ประกอบดวยองคประกอบ ดาน
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะชีวิตและการทํางาน ดานทั กษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
องคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ
65.00
1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.2.1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก ของการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา ประกอบดวย 3 องคประกอบ และตัวบงชี้ทั้งหมด 30 ตัวบงชี้ มีน้ําหนักองคประกอบเปนบวกมีคาตั้งแต
0.481 ถึง 0.941
1.2.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบตัวบงชี้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง
3 ดาน มีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.087 ถึง 0.706 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคามีนัยสําคัญทางสถิติ มี
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไดคาไค-สแควร = 180.04, df = 199,
/df = 0.90, P-value = 0.829, CFI = 1.000, TLI = 1.002 RMSEA = 0.000 , SRMR = 0.043 แสดง
วาองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ดาน เปนตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นคือ โมเดลเชิงโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมากโดยองคประกอบที่มีคา
น้ําหนักความสําคัญมากที่สุดในการบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ไดแก ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
(LIS) ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (IMT) และดานทักษะชีวิตและการทํางาน (LCS) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.706 0.319 0.087 ตามลําดับ องคประกอบในแตละดานแปรผันรวมกันกับ
องคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ไดประมาณรอยละ
70.6 , 31.9, และ 8.7 ตามลําดับ องคประกอบตัวบงชี้ในแตละดานมีความสัมพันธกันในทางบวกคอนขางสูง
แสดงวาโมเดลมีความตรงเชิงโครงสรางสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
อภิปรายผล
การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยา
ลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้เหลานี้มาผานกระบวน
วิเคราะหโดยใชเทคนิคเดลฟายผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่นิสิตนักศึกษาควรจะมีใน
ศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร ดังนี้
1. การพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ ทั กษะในศตวรรษที่ 21 ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟาย
การศึกษาเอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิด ผูวิจัยไดกรอบแนวคิด
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ดานทักษะชีวิตและการทํางาน เมื่อนํามาหาตัวบงชี้โดยการแสดงความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญดานทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 11 ทาน โดยใชเทคนิคเดลฟาย จากกรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ในรอบที่ 1 นํามาสรางตัวบงชี้ไดตัวบงชี้จํานวน 65 ตัวบงชี้ และคัดเลือกตัวบงชี้โดยผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดและตรวจสอบในรอบที่ 3 ไดตัวบงชี้ทั้งหมด 55 ตัวบงชี้ นําตัว
บงชี้ที่ไดมาหาคุณภาพของแบบวัดตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดตัวบงชี้จํานวน 30 ตัวบงชี้ สอดคลองกับ วิจารณ พานิช
นําเสนอวาการศึกษาที่ถูกตองสําหรับศตวรรษใหม ตองเรียนใหบรรลุทักษะ คือทําไดตองเรียนเลย จากรูวิชา
ไปสูทักษะในการใชวิชาเพื่อการดํารงชีวิตในโลกแหงความเปนจริง การเรียนจึงตองเนนเรียนโดยการลงมือทํา
หรือการฝกฝนนั่นเอง และคนเราตองฝกฝนทักษะตางๆ ที่จําเปนตลอดชีวิต”เครื่องมือเสริมสรางทักษะแหง
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ศตวรรษที่ 21 จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับการเรียนรูรวมกันของทั้งผูบริหารการศึกษาครูและผูเรียน
บนฐานคิด“กระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู”และ“กระบวนการหาคําตอบสําคัญกวาคาตอบ”โดยใชฐาน
คิด“ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) เพื่อรองรับความทาทายและการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะ
เกิดขึ้นกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสงเสริมการผลิตกําลังคนที่มี
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 โดยอยูบนพื้นฐานความเปนไทยและฐาน
คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเขาใจตัวตนความเปนไทยอยางเขมแข็งกอนเขาสูเวทีประชาคมอาเซียน
อยางยั่งยืน (วิจารณ พานิช. 2555 : 5) คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
องคการ UNESCO (พิณสุดา สิริธรังศรี. 2555 : ออนไลน) ไดรายงานวา “การเรียนรูตลอดชีวิต” เปนกุญแจ
สําคัญที่ใชสําหรับเปดเขาสูศตวรรษที่ 21 ตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยใหความสําคัญกับ
สี่เสาหลักที่เปนรากฐานของการศึกษาในศตวรรษนี้ ไดแก 1) การเรียนเพื่อรู (learning to know) 2) การ
เรียนรูเ พื่อการปฏิบัติ (learning to do) 3) การเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม (learning to live together)
4) การเรียนเพื่อชีวิต (learning to be) ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม :
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงเปนการ
กําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ
ที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถึงรูปแบบ
(Model) ที่พัฒนามาจากเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Partnership
For 21st Century Skills) ที่มีชื่อยอวา เครือขาย P21 ซึ่งไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการและความรูเทาทันดานตางๆ เขาดวยกัน เพื่อ
ความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิต (Ken Kay JD. 2010 : 28)
2. การตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
การวิ เคราะห องค ป ระกอบเชิ งสํ ารวจและการวิ เคราะห องค ป ระกอบเชิ งยื น ยั น ทํ าให ไ ด
องคประกอบ 3 องคประกอบ 30 ตัวบงชี้ ไดแก ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ดานทักษะชีวิตและการทํางาน เรียงตามน้ําหนักองคประกอบจากมากไปนอย ดานทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ดานทักษะชีวิตและการทํางาน ผูวิจัยไดแยกประเด็นอภิปราย
เปน 3 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย 15 ตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้
ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด ไดแก 1) สามารถสรางสรรค ออกแบบ ชิ้นงานสิ่งแปลกใหม แสวงหาแนวทาง
หลากหลายในการแกปญหาใหมๆ ที่ไมเคยประสบมากอน ซึ่งทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมเปนพื้นฐานที่มี
ความจําเปนในการทํางานในอนาคต รวมถึงความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม คือ การคิดนอกรอบ มีการใช
จินตนาการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมา ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ สตีฟ จ็อบส (Steve Jobs) ผูที่เปน
“ตํานาน” ของการใชความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของ Apple สอดคลองกับ Partnership for
21st Century Skills (วิจารณ พานิช. 2555 : 5) ที่กลาววา บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 จะตองสามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย รวมทั้งในสภาพแวดลอมที่สื่อสารกันดวยรูปแบบที่หลากหลาย
และสอดคลองกับ (เอกสิทธิ์ ศรีเมือง. 2556 : 253) กลาววา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเปน
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ความสามารถในการคิดเพื่อใหไดสิ่งที่แปลกใหมโดยอาศัย กระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งจะแสดงถึงความคิด
ริเริ่มความคิดยืดหยุนและความคิดคลอง
องคประกอบที่ 2 ทักษะชีวิตและการทํางาน ซึ่งประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบสูงสุด ไดแก 1) การรับผิดชอบตอผลประโยชนรวมกันของชุมชน และรูจักใชจุดแข็งของ
คนอื่นเพื่อความสําเร็จของงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูคนในปจจุบันจําเปนจะตองพบปะกับบุคคลอื่นๆ มากขึ้น
การที่บุคคลจะอยูรวมกับบุคคลอื่นๆในสังคมได อยางสงบสุขนั้น จําเปนจะตองทําความเขาใจในความแตกตาง
ระหวางบุคคลกอนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะการทํางานรวมกันในทีมที่ประกอบไปดวยผูคนจากหลากหลาย
แหลงที่มายอมจะตองมีพื้นฐานทางความคิดที่แตกตางกัน บุคคลที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองเรียนรู
ที่จะเปดใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากตนเพื่อพัฒนาใหงานสําเร็จไปไดดวยดีความหมายของ
ทักษะชีวิตและการทํางาน สอดคลองกับ กลาวไววาคือ ทักษะที่ชวยใหบุคคลสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยู
กับสภาพแวดลอมและผูคนที่มีความแตกตางอยางหลากหลายไดอยางไมรูสึกเครียดหรือแปลกแยก (วิจารณ
พานิช. 2555 : 5) ทั้งนี้ (Myunghee, Kang and others. 2010 : 12) เสนอวา ตอไปผูเรียนจะมีโอกาสใน
การทํางานรวมกับผูคนจากหลากหลายเชื้อชาติซึ่งคนเหลานั้นตางก็มีภูมิหลังที่แตกตางกันมากขึ้นดังนั้นผูเรียน
จะตองเปดใจกวางยอมรับความแตกตางทางความคิดของผูรวมงานใหไดการทํางานจึงจะประสบความสําเร็จ
แตองคประกอบดานทักษะชีวิตและการทํางานมีความสําคัญนอยสําหรับนิสิตนักศึกษาในการดํารงชีวิตและ
ทํางานในยุคปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จ นิสิตนักศึกษาจะตองมีการพัฒนาทักษะชีวิตใหมากกวานี้ ทั้งนี้
วิจารณ พานิช เสนอวา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง
เหมาะสม การปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล อ ม และการรู จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่นสอดคลองกับทักษะชีวิต (วิจารณ พานิช. 2555 :
100)
องคประกอบที่ 3 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ พบวา
ตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด ไดแก 1) การใชเครื่องมือสรางสื่อที่เหมาะสมกับการนําเสนอใน
หลากหลายวัตถุประสงค นําความรูจากสื่อตางๆมาบูรณาการรวมกันกับการเรียนและบอกไดวาสื่อตางๆที่ไดรับ
มีคุณหรือโทษอยางไร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสังคมโลกในปจจุบัน เปนสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือ ICT กาวหนาการเผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ เปนไปไดงาย ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วแตดวยความที่ขอมูลสารสนเทศมีจํานวนมากและมาจากหลากหลายแหลงอาจจะ
ทําใหเกิดความสับสนได ดังนั้น ความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ และเชื่อมโยงสารสนเทศจากหลากหลาย
แหลงที่มาและเลือกใชได อยางสรางสรรคและเหมาะสมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับ(Myunghee,
Kang and others. 2010 : 10) ที่กลาววาในขณะที่สังคมของเราเปลี่ยนเปน สังคมแหงการเรียนรู สามารถ
เขาถึงขอมูลและความรูจํานวนมากไดอยางงายดาย ความสามารถในการวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูลจึงเปน
ทักษะที่จําเปนสอดคลองกับที่ (Pacific Policy Research Center, 2010) เสนอวา บุคคลในโลกปจจุบัน
จําเปนจะตองมีความสามารถในการรับรูวาเมื่อใดมีความจําเปนตองใชขอมูล รวมถึงมีความสามารถในการ
คนหา ประเมินขอมูลอยางมีวิจารณญาณ และเลือกใชขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง สรางสรรค และเทาทัน
ในศตวรรษที่ 21 ไอซีทีไดเขามาบทบาททางการศึกษาและเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนทั่วโลก ไอซี
ทีในปจจุบันจึงไมใชเปนเพียงแหลงขอมูลขาวสารเทานั้น การเรียนรูผานเทคโนโลยี (Technology-based
Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบไดแก การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-based
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Learning) การเรียนรูบนเว็บ (Web-based Learning) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความ
รวมมือดิจิตอล (Digital Collaboration) เปนตน สอดคลองกับ (Dede, 2009 : 131-133) กลาววางานที่
จําเปนตองใชโดยนายจางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพัฒนาของขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT)
สัดสวนขนาดใหญของงานในขณะนี้จําเปนตองมีบุคคลที่มีการศึกษาสูงที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถ
ที่จะมีสวนรวมในงานที่ซับซอน ในการคิดและการสื่อสาร
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชผูที่เกี่ยวของสามารถนํา ตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนผลที่ได
จากการวิจัยนี้ไปใชเปนสารสนเทศพื้นฐานในการกําหนดนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได
อยางประสบความสําเร็จ รวมถึงใชในการกํากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน และประกัน
คุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป
1.2สถาบันอุดมศึกษา ควรกําหนดใหนําตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปใชพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพราะ
ทักษะในศตวรรษ 21 ผูสอน ผูบริหาร คณะหนวยงาน จะตองรวมบริหารจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีและนําไปออกแบบการสอนและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสูงขึ้น
1.3 สถาบันอุดมศึกษา ควรนําตัวบงชี้รวมที่ไดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ในสังกัดให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการทําวิจัยตอยอดทั้งในเชิงการวัดและประเมินผล
เพื่อสรางเครื่องมือและเกณฑมาตรฐานในการบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต นักศึกษาคณะตางๆและ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนตอไป และในเชิงคุณภาพโดยนํา ตัวบงชี้ที่
ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาเปนรูปแบบการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะศตวรรษที่ 21 อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
2.2 ควรตอยอดการวิจัยในครั้งนี้โดยการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ใหเหมาะสมกับบริบทของนิสิต นักศึกษาคณะตางๆ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หรือในสังกัดอื่น ๆ
2.3 ควรศึกษาและพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพดานทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับอื่น ๆ
ในสังกัดตาง ๆ ไดแก นิสิต นักศึกษาคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือใน
สังกัดอาชีวศึกษา หรือนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั้งตอนตนและตอนปลาย เปนตน
2.4 ควรมีการวิจัยเพื่อหาเกณฑในการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถนําไปใช
ในการประเมินทักษะนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได
2.5 ควรมีการศึกษาปจจัยดานการเรียนการสอนที่สงผลตอทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.6 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการใชทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐ และสังกัดอื่น ๆ
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