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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 2) วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 1-4 จำนวน 440 คน
ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน โดยวัดตัวแปร
พยากรณ์ 6 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่น .838 เจตคติต่อการเรียน .812 ความเชื่อมั่นในตนเอง
.869 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ .906 การสนับสนุนของผู้ปกครอง .891 และตัวแปร
เกณฑ์ ได้แก่ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าความเชื่อมั่น .982 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มี ความสอดคล้ องกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ และมี ความตรงเชิ งโครงสร้ าง โดยมี 5 องค์ ประกอบ 26 ตั วชี ้ ว ั ด ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม มี 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นำทางวิชาการและทั กษะ
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มี 9 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 5 ทักษะสารสนเทศ สื่อและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้
คอมพิวเตอร์ มี 1 ตัวชี้วัด ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( = 0.165) ความเชื่อมั่นในตนเอง ( = 0.104) เจตคติต่อการเรียน ( = 0.081)
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( = 0.055) ตามลำดับ ส่วนการสนับสนุนของผู้ปกครองไม่ส่งผลต่อการเป็ นบุคคลแห่ ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ: การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
Abstract
The purposes of this research were to 1) analyze the characteristics of a learning person in
the 21 century of students at Naresuan University and 2) analyze a structural equation modeling of
factors affecting being a learning person in the 2 1 st century of students at Naresuan University.
The samples of this study were 440 first year to fourth-year undergraduate students. They were selected
by multi-stage random sampling. The research instrument was a questionnaire which was divided 1 copy
into three sections. The reliability of the research instrument The 6 variables were predictive variables
include motivation for achievement have a reliability .838 attitude towards learning .812 were selfconfidence .869 learning and teaching activities that focus on learner-centered approach .906 parental
support .891 and identifier include being a learning person in the 21st century have a reliability .982.
The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, simple correlation
coefficient, second order confirmatory factor analysis, and structural equation modeling analysis.
It was found that the characteristics of a learning person in the 21st century of students at
Naresuan University were related to empirical data and construct validity. There were 5 characteristics
and 26 indicators. The first characteristic was self-seeking which consisted of 5 indicators. The second
characteristic was creative thinking and innovation which consisted of 5 indicators. The third characteristic
was ethics which consisted of 6 indicators. The fourth characteristic was academic leadership and skills
for learning and development which consisted of 9 indicators. The fifth characteristic was skills for
information, media, technology know-how, and computer use which consisted of 1 indicator. They were
statistically significant at .01. There were 4 factors affecting being a learning person of students at Naresuan
University. These factors were learning and teaching activities that focus on learner-centered approach
( = 0. 165) , self- confidence ( = 0. 104) , attitude towards learning ( = 0. 081) , and motivation for
achievement ( = 0. 055) , However, parental support did not lead to being a learning person in
the 21st century of students at Naresuan University.
st
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 สถาบันศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตตระหนักถึง
การปรับเปลี่ยนของสังคมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ยุคของศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจะต้องชี้แนวทางให้แก่นิสิต เพื่อนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้ก้าวทันการเรียนรู้ใน
ยุคใหม่ (Panich, 2012, pp. 16-21) ปัจจุบันสังคมแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนามากขึ้นและเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเป็นอย่าง
มาก (Prachanban, 2011, p. 23) มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่
เยาวชนที่จะกลายเป็นกำลังของชาติในอนาคต (Prachanban, 2011, p. 3) เป็นสถานศึกษาที่มุ่งกระจายโอกาสและ
ความเสมอภาคให้ แก่ น ิ ส ิ ตระดั บอุ ดมศึ กษา เป็ นแหล่ งผลิ ตบั ณฑิ ตและทรั พยากรมนุ ษย์ ในด้ านสาขาวิ ชาต่ างๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิต มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นศูนย์รวมด้านวิชาการที่มีคุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะดำรง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศชาติ สถาบันระดับอุดมศึกษาจึงเป็นกำลังสำคัญใน
การขั บเคลื ่ อน เพื ่ อการพั ฒนานิ ส ิ ตปริ ญญาตรี ไปสู ่ คุ ณภาพการศึ กษาที ่ ม ีความก้ าวหน้ าในทุ กๆ ด้ านผู ้ เรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาต้องพั ฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ อยู่เสมอ เป็นสิ่งจำเป็นอย่ างยิ่ งในการปลู กฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งความรู้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบ ทำให้นิสิตระดับปริญญาตรีจำเป็นต้องเป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพา
ตนเองไปสู่ความสำเร็จ เป็นแรงในการขับเคลื่อนเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนา
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีนิสัยในการหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาตนเอง และมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื ่ อง
(Prachanban, 2011; Panich, 2012) การพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 อาจมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผล เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความเชื่อมั่นในตนเอง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสนับสนุนของผู้ปกครอง จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี
ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จากข้อสรุปดังกล่าว งานวิจัยที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาองค์ประกอบของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เท่านั้น
แต่ปัจจุบัน คือ ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของงานวิจัยในอดีต จึงไม่ครอบคลุมศตวรรษที่ 21 จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อและสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร
2. เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความเชื่อมั่นในตนเอง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสนับสนุนของผู้ปกครอง
ตัวแปรเกณฑ์ คือ การเป็นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที ่ 21 ของนิสิตมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร
ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นำทาง
วิชาการและทั กษะเพื ่ อการเรี ยนรู้ และพั ฒนา ทักษะสารสนเทศ สื่อและการเรี ยนรู้ เท่ าทั นเทคโนโลยี และการใช้
คอมพิวเตอร์
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2558 จำนวน
17,001 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2558
จำนวน 440 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) และใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 440 คน

วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ผู้วิจัยทำการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กำหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ และสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคำถามและกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบบสอบถาม จำนวน
1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี และคณะ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการหรือเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.40 ถึง
0.80 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่น .838 เจตคติต่อการเรียน .812 ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง .869 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ .906 การสนับสนุนของผู้ปกครอง .891 มี 78 ข้อ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 มีค่าอำนาจ
จำแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง .929 ความคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม .901 คุณธรรมจริยธรรม .935 ภาวะผู้นำทางวิชาการและทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา .963 และ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ .852 มี 52 ข้อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลตามแต่ละคณะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและรอเก็บแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยได้
ดำเนินการระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ทำการแจก
แบบสอบถาม จำนวนทั้งหมด 500 ฉบับ และทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ทำการแจกกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบสอบถาม
กลั บคื น ทั ้ งหมด จำนวน 440 คน คิ ดเป็ นร้ อยละได้ 88% นํ าแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบู รณ์
ความถูกต้องและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนน ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)
2. การวิเคราะห์ผลการศึกษาระดับของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวชี้วัด
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ที่สร้างขึ้นโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า
ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 292.442 (P=0.1772)
ที่องศาอิสระ เท่ากับ 271 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) เท่ากับ 0.983 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (TLI) เท่ากับ 0.979 ค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.039 และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.013 แสดงว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง 1.98-1.00 และตัวชี้วัด 26 ตัว มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง 0.62-1.70 และมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่าโมเดลการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีความตรงเชิงโครงสร้าง นำเสนอรายละเอียดดังภาพ

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบและตัวชี้วัดการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง มีค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 432.827 (P=0.1041) ที่องศาอิสระ เท่ากับ 397 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(CFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (TLI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของ
เศษ (RMR) เท่ากับ 0.040 และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.014
แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ปัจจัย เรียงตามลำดับค่าอิทธิพลจากมากไป
น้อย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( = 0.165) ความเชื่อมั่นในตนเอง ( = 0.104)
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เจตคติต่อการเรียน ( = 0.081) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( = 0.055) ส่วนการสนับสนุนของผู้ปกครองไม่ส่งผลต่อ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอรายละเอียดดังภาพ

ภาพ 3 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อภิปรายผล
1. จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ 5 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม มี 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นำทางวิชาการและทั กษะ
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มี 9 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 5 ทักษะสารสนเทศ สื่อและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้
คอมพิวเตอร์ มี 1 ตัวชี้วัด พบว่า องค์ประกอบ ทั้ง 5 มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง 1.98 - 1.00 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ทุกค่า มีความตรงเชิงโครงสร้าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักสูงสุด คือ ภาวะ
ผู้นำทางวิชาการและทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (a = 1.98) รองลงมา คือ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(a = 1.42) ทักษะสารสนเทศ สื่อและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์ (a = 1.25) คุณธรรมจริยธรรม
(a = 1.10) และองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักต่ำสุด คือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (a = 1.00) ตามลำดับ
1.1 องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นำทางวิชาการและทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มี 9 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 นำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักและจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดที่ 4.2 นำความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาใน
หน้าที่ของตน ตัวชี้วัดที่ 4.3 มีทักษะในการสื่อสาร เพื่อปรับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ตัวชี้วัดที่ 4.4 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น ตัวชี้วัดที่ 4.5 มีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวชี้วัดที่ 4.6 การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
สภาพแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 4.7 มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตัวชี้วัดที่ 4.8 เป็นผู้ที่มีสมาธิในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 4.9 การเป็นผู้นำทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ Prachanban (2011) กล่าวว่า นิสิตสามารถนำผลที่ได้จาก
การศึกษาไปค้นคว้าและพัฒนาจนเกิดเป็นงานตามความต้องการได้และยังนำผลจากการศึกษามาปรับปรุงงานที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้นได้ นิสิตสามารถใช้ผลของการศึกษาค้นคว้ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
1.2 องค์ประกอบที่ 2 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1
มีความเป็นตัวของตัวเองกล้านำเสนอวิธีการและแนวทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 เป็นคนที่กล้าเสี่ยงและกล้า
เผชิญความผิดพลาดในสิ่งที่ถูกต้อง ตัวชี้วัดที่ 2.3 หมั่นฝึกฝนความคิดอย่างสม่ำเสมอ ตัวชี้วัดที่ 2.4 เป็นผู้ที่มองโลกในมุม
กว้างและคิดยืดหยุ่น ตัวชี้วัดที่ 2.5 มีทักษะในการพัฒนาชิ้นงานหรือนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
Prachanban (2011) กล่าวว่า นิสิตมีการศึกษาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และนำ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ มีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ เพื่อที่จะต่อยอดแนวความคิดจากการศึกษานำมาสู่การพัฒนาชิ้นงานของตนเองได้อยู่เสมอและต่อเนื่อง
1.3 องค์ประกอบที่ 5 ทักษะสารสนเทศ สื่อและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความรู้ด้านสารสนเทศ ผู้เรียน สามารถใช้เข้าถึงและจัดการสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับ Panich (2012) กล่าวว่า นิสิตจะต้องทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
1.4 องค์ประกอบที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีความขยัน
หมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการไตร่ตรองและเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ควร ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีความถ่อมตนและเห็นความสำคัญของบุคคลอื่น ตัวชี้วัดที่ 3.5
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้โดยไม่ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 3.6 เป็นผู้ที่มีจิตสำนึก
สาธารณะทางการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Prachanban (2011) กล่าวว่า นิสิตสามารถใช้เหตุผลถกเถียงประเด็นต่างๆ
โดยเคารพในความเห็นของผู้อื่น
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1.5 องค์ประกอบที่ 1 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.1 เป็นผู้
ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสนใจอยากรู้อยากเห็น ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความสามารถในการฟังและ
จดบันทึก ตัวชี้วัดที่ 1.4 แสวงหาความรู้โดยวิธีที่หลากหลาย ตัวชี้วัดที่ 1.5 มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
Prachanban (2011) กล่าวว่า นิสิตรู้จักเลือกฟังสารสนเทศที่สำคัญและมีประโยชน์ สามารถแยกแยะสารสนเทศที่สำคัญ
จากเรื่องที่ฟังได้ เมื่ออยู่ในระหว่างการเรียนรู้นิสิตมีการจดบันทึกอยู่เสมอ และมีการบันทึกสรุปใจความจากเรื่องที่ฟัง
2. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ปัจจัย เรียงตามลำดับ
ค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( = 0.165) ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ( = 0.104) เจตคติต่อการเรียน ( = 0.081) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( = 0.055) ส่วนการสนับสนุนของ
ผู้ปกครองไม่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยอภิปรายผลได้
ดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ส่วนช่วยให้นิสิตเกิดความสนใจในการนำกิจกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการสอน ทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
งานวิ จ ัยของ Chanhom (2012, p. 3) ได้ กล่ าวว่ า การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นวิ ธ ี การดำเนินการสอน
การถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เรียน มีการมอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษาปฏิบัติระหว่างเรียน โดยคำนึงถึงกลุ่มผู้เรียน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phimla (2013, p. 25) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนจัดให้กับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิ ส ิ ตมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ทั ้ งนี้ อาจเป็ นเพราะนิ ส ิ ตเมื่ อเกิดความเชื่ อมั ่ นจะสามารถทำสิ ่ งที่ ตนสนใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดความเชื่อมั่น เป็นตัวของตัวเอง จึงทำให้นิสิตเชื่อมั่นว่าจะทำสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Panwong (2010, p. 49) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม
มุ่งมั่นในตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Moonsri (2012, p. 47) ได้กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ที่มี
ความมั่นใจ กล้าหาญ มีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์กล้าแสดงออกและยอมรับในความสามารถของตน
2.3 เจตคติต่อการเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเจตคติต่อการเรียนในรายวิชานั้น มีส่วนช่วยให้นิสิตมีการยอมรับ พึงพอใจ
ต่อสิ่งที่ได้รับ จึงเป็นสิ่งผลักดันให้นิสิตเกิดเจตคติต่อผู้สอนในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sriboonraung (2007, p. 36) กล่าวว่า เจตคติต่อการเรียนเป็นความตั้งใจของแต่ละคนที่มีความมุ่งหวังอยากประสบ
ผลสำเร็จ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kongviriyapisal (2006, p. 4) กล่าวว่า เจตคติต่อการเรียนเป็นความรู้สึกของ
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นักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือทางลบ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kantanate
(2009, pp. 31-35) กล่าวว่า เป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเร้า หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับ ซึ่งจะเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
เช่น ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nookaew (2003, p. 48) กล่าวว่า
เจตคติต่อการเรียนเป็นความรู้สึกและความพร้อมทางจิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ความเชื่อ หรือความศรัทธา และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thongsee (2013, p. 8) กล่าวว่า เจตคติต่อการเรียน เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน รวมถึงวิธีการสอน
2.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเมื่อนิสิตมีแรงกระตุ้นหรือเกิดแรงจูงใจจะทำให้นิสิตมีแรงผลักดันที่จะทำในสิ่ง
ที่ตนสนใจ เช่น การเรียนและการทำงาน เมื่อนิสิตเกิดแรงจูงใจนิสิตจึงสามารถทำงานได้สำเร็จตามที่ตนตั้งเป้าหมายไว้
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sriboonraung (2007, p. 36) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความตั้งใจของ
บุคคลที่กระทำ และมีความมุ่งหวังว่าจะประสบความสำเร็จ และ Thaiyong (2009, p. 45) กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของ
บุคคลที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Meechai (2011, p. 7) กล่าวว่า เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
Moonsri (2012, p. 30) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบ
ความสำเร็จไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kongviriyapisal (2006, p. 5) ได้กล่าวว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่แสดงออกถึงความเพียร
พยายามและความตั้งใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thongsee (2013, p. 8) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำ
ให้นิสิตเกิดพฤติกรรมที่ทำให้นิสิตอยากประสบผลสำเร็จในการเรียน ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonwon
(2009, p. 7) กล่าวว่า ผู้เรียนมีแรงกระตุ้น จากความต้องการวัตถุ เงิน เกียรติยศ ชื่อเสียง การให้รางวัลและคำ ชื่นชมของ
ผู้สอน
2.5 การสนับสนุนของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ทำการเก็บข้อมูลมีบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทำ
ให้มีอิทธิพลในการทำแบบสอบถาม จึงทำให้การสนับสนุนของผู้ปกครองไม่ส่งผลทางตรงต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่อาจส่งผลทางอ้อมต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะผู้ปกครองมีการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนนิสิตในเรื่ อง
การเรียนน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nookaew (2003, p. 5) กล่าวว่า ครอบครัวจะต้องมีการส่งเสริม
เป็นแบบอย่างหรือแสดงให้เห็นว่านิสิตเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 มหาวิทยาลัยสามารถนำผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป โดยนำไปปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา
1.2 หน่วยงานต่างๆ สามารถนำผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
นิสิตให้เกิดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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