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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย  1) เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบ

ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี 2) เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างคณุลกัษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 3) เพื่อเปรียบเทียบผล
การใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายด้านก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ของกลุ่มที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ นกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบคุณลกัษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  (Multistage 
Random Sampling) จ านวน 720 คน จากนัน้คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที่ผ่านแบบส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น (Checklist) ในการ
คดักรองคณุสมบตัิผู้ตอบแบบวดัเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบจ านวน  463 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน  12 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี :้ 1) โมเดลการวัดคุณลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ การเรียนรู้โดยเสรี การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การเข้าสงัคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาสากล การตระหนกัรู้ใน
สภาวะของโลก และการใช้ชีวิตและการท างาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65-0.97 มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็น
ศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม และทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ด าเนินการ 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้
ด าเนินการ และขัน้ยุติการฝึกอบรม 3) คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
การติดตามผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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The purposes of this research were as follows: (1) to study the meaning and factors of 

successful education characteristics of undergraduates in the twenty-first century; (2) to construct a program 
for psychological training to enhance the successful education characteristics of undergraduates in the 
twenty-first century; (3) to compare the successful education characteristics of undergraduates in the twenty-
first century with the experimental group, before, after and during the follow-up period. The subjects of this 
study were undergraduates in the Bangkok metropolitan area and divided into two groups. The first group 
studied successful educational characteristics and factors amongst twenty-first century undergraduates with 
a total sample size of seven hundred and twenty individuals selected using multistage random sampling 
method and selecting a sample group through the checklist in the screening of qualifying respondents to be 
used in the analysis of four hundred and sixty three individuals. The second group had a program on 
psychological training and for the enhancement of the successful educational characteristics of 
undergraduates in the twenty-first century included twelve subjects. The results were as follows: (1) the 
measurement model of successful education characteristics, with seven factors, including Autonomous 
Learning, Critical and Creative Thinking, Sociability, ICT-Information and Communication Technology, World 
Language Capability, World Situation Awareness and Life and Career Capability with empirical data 
correspondence factors, a standardized loading of 0.65 to 0.97 and a statistical significance of .01; (2) a 
psychological training program to enhance successful education characteristics utilized Person-Centered 
Counseling, Reality Counseling, Gestalt Counseling, Rational Emotive Behavior and Behavioral Counseling 
theories. Each session consisted of three stages: initial, working and ending; (3) the statistically significant 
differences in successful education characteristics of twenty-first century undergraduates of the 
experimental group existed before and after psychological training and after the follow up period at a level of 
.05 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะด้วยความเมตตาและกรุณาของผู้ มีพระคุณ     
ต่าง ๆ ท่ีเกือ้หนนุ ให้ก าลงัใจ จนท าให้ผู้วิจยัเกิดความอตุสาหะ ตัง้ใจอย่างแน่วแน่ด้วยก าลงัสติปัญญาท่ีมี 
ก้าวสูก่ารเป็นดษุฎีบณัฑิตอย่างเต็มภาคภมูิ ผู้วิจยัมีความซาบซึง้ใจ ขอระลกึถึงบญุคณุของคณาจารย์ และ
ผู้ มีพระคณุทกุทา่น พร้อมกบัขอน้อมกราบขอบพระคณุทกุทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัปริญญานิพนธ์ ท่ีนอกจากจะให้
โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาปริญญานิพนธ์แล้ว  ยังท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาได้งดงาม  ด้วยความเข้าถึง
ความรู้สึกของลูกศิษย์อย่างจริงใจ  รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี ท่ีให้ความใส่ใจในเนือ้หา 
กระบวนการคิด ระเบียบวิธีวิจัย รวมไปถึงการเอือ้อ านวยในทุกด้านตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์
ปริญญานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมุา เจริญสขุ ท่ีพยายามถ่ายทอดความรู้ด้านสถิติ ตรวจแก้
เนือ้หา ส านวนการใช้ภาษาการวิจยัท่ีถกูต้อง จนผู้วิจยัเกิดความเข้าใจ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วารี ท่ีสละเวลาอันมีค่ามาท าหน้าท่ีประธานสอบปากเปล่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ท่ีนอกจากจะท าหน้าท่ีกรรมการสอบปากเปล่าแล้ว ยังท า
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดระยะเวลา 6 ปี ในรัว้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านท่ีสละเวลาในการให้ข้อมูลส าคัญ  ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์             
สินลารัตน์ ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศกัดิ์ จามรมาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ กองสวุรรณ รองศาสตราจารย์ 
ดร. เสรี วงษ์มณฑา และรองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง รวมไปถึงผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านท่ีให้
ความอนเุคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

คณาจารย์มหาวิทยาลยัท่ีให้โอกาสเข้าไปเก็บข้อมลูในสถานศกึษาของท่าน และนกัศกึษาท่ีเป็น
กลุม่ตวัอยา่งทกุคนท่ีได้ให้ข้อมลูอนัทรงคณุคา่ สูผ่ลผลิตนัน่คือปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้

คณาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่านท่ีพายเรือส่งลกูศิษย์จนถึงฝ่ัง พ่ีน้องผองเพ่ือน
แขนงวิชาจิตวิทยาพฒันามนษุย์และการให้ค าปรึกษาท่ีร่วมทกุข์ร่วมสขุด้วยกนัมา 

ท้ายท่ีสุดนีลู้กขอน้อมระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อสุพัธน์  คุณแม่จินตนา วงศ์สงคราม ท่ีมอบ     
ลมหายใจ เลือดเนือ้และวิญญาณ ให้การอบรมบ่มเพาะ สัง่สอน เลีย้งดดู้วยความรักและปรารถนาดีอยา่งมิ
เส่ือมคลาย 

  
  

สตักร  วงศ์สงคราม 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
โลกในยคุศตวรรษท่ี 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เกิดองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลาอย่างทวีคณู ความรู้ท่ีมนุษย์สัง่สมมาตัง้แต่อดีตจนถึง
กลางศตวรรษท่ี 21 มีปริมาณเท่ากบัความรู้ท่ีมนษุย์ค้นพบในช่วง 50-60 ปีท่ีเพิ่งผ่านมา มนษุย์ได้
ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการค้นคว้าและสร้างเคร่ืองมือเพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี ้ทัง้ข้อมูล 
สารสนเทศหรือเนือ้หาในรูปแบบดิจิทลั (Digital) เทคโนโลยีตา่ง ๆ เหลา่นีต้่างมีบทบาทตอ่วิถีชีวิต
ของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในวยัศกึษา ผู้ เรียนยคุใหม่จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัอยู่
กบัเคร่ืองมือสื่อสาร เพื่อสืบเสาะค้นหาข้อมลูข่าวสารท่ีตนให้ความสนใจ ซึง่แตกตา่งไปจากผู้คนใน
ยคุก่อนหน้านีเ้ป็นอย่างมาก (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2557: 5-6) การก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 นี ้ท าให้ประเทศในประชาคมโลกได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองภายใต้พลวตั
โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสการเข้าถึงข้อมลูของสาธารณชน 
การเปลี่ยนภูมิทศัน์ทางเศรษฐกิจจากเดิมอยู่ท่ีฝ่ังยุโรปและอเมริกาเป็นหลกัมาเป็นทางฝ่ังเอเชีย 
การเช่ือมโยงภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลก การเช่ือมโยงประเทศไทยเข้าสูเ่วทีโลก และหากประเทศไทยจะ
สามารถยืนหยดัอยู่ในโลกแห่งศตวรรษใหม่ได้นัน้ จ าเป็นต้องมีศกัยภาพในการตอบสนองและใช้
ประโยชน์จากกระแสการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ของโลกในครัง้นีใ้ห้ได้ ดงันัน้การเตรียมคนไทยให้
พร้อมกับการตอบสนองความท้าทายเหล่านี  ้จึงควรมุ่งเป้าหมายไปท่ีการศึกษาไทย เป็นความ 
ท้าทายของภาคการศกึษาซึง่มีบทบาทในการผลิตบคุลากร สร้างคนให้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง
ของโลก (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2557: 27) 

การก่อตัง้องค์กรความร่วมมือเพื่อทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century 
Skills) หรือเครือข่าย P21 โดยการน าของผู้ น าทางการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
บริษัทเอกชนชัน้น าขนาดใหญ่ของโลก อาทิ บริษัทแอปเปิล้ (Apple Inc.) บริษัทไมโครซอฟ 
(Microsolf) บริษัทวอล์ดิสนีย์ (The Walt Disney Company) เดล (Dell) ไทม์ วอร์เนอร์ (Time 
Warner) องค์กรวิชาชีพระดบัประเทศ และส านกังานด้านการศกึษาของรัฐ ด้วยความตระหนกัว่า 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะไปใช้ด ารงชีวิตในสังคมของ
ศตวรรษท่ี 21 ได้ (สกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ. 2555: ออนไลน์) โดยเคร่ืองข่าย P21 (Partnership for 
21st Century Skills. 2016: online) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการเรียน รู้  (Framework for 21st 
Century Learning) เพื่อให้ได้มาซึง่คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษาใน
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ศตวรรษท่ี 21 ว่า เม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องรอบรู้ในด้านท่ี 1 คือวิชาแกน (Key 
Subject) ท่ีผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ของโลกในศตวรรษท่ี 
21 ทัง้เร่ืองส านึกต่อโลก (Global Awareness) เศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ และการเป็นเจ้าของ
กิจการ (Entrepreneurial) ด้านท่ี 2 ทักษะทางด้านนวตักรรม (Innovation Skill) ท่ีประกอบด้วย 
4Cs ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation)  การคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) และการให้
ความร่วมมือ (Collaboration) ด้านท่ี 3 ทกัษะด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ (Information, 
Media and Technology Skills) และด้านท่ี 4 ทักษะทางด้านอาชีพและการใช้ชีวิต (Life and 
Career Skill) โดยเน้นท่ีการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมท่ีเปลี่ยนไป  

วงการการศึกษาไทยต่างเร่ิมให้ความส าคัญกับแนวคิดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 
โดย วิจารณ์ พานิช (2555: 49-50) เป็นผู้หนึ่งท่ีสืบทอดแนวคิดนีม้าสู่สงัคมไทย ซึง่อธิบายว่า การ
เรียนนัน้ต้องเรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านอาชีพและการใช้ชีวิต น าไปสู่คุณลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 ท่ีนายจ้างต้องการ ได้แก่ คณุภาพงานโดยรวม ความสามารถทาง
เทคนิค การแก้ปัญหา ความสร้างสรรค์และนวตักรรม การสื่อสาร การท างานเป็นทีม ความยืดหยุน่
และการปรับตวั ความคิดริเร่ิมและการก ากับตนเอง ทักษะด้านสงัคมและทักษะข้ามวฒันธรรม 
ความมีผลิตภาพสูง ความรับผิดชอบ และภาวะผู้น า  ทางด้าน ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2557)  
ได้สรุปแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยคุณลกัษณะ 8 ประการส าหรับผู้ เรียนในยุค Gen 
net/Tweenies ซึ่งหมายถึงบุคคลท่ีเกิดในช่วงปลายของสหสัวรรษท่ีแล้วถึงช่วงต้นของสหสัวรรษ
ปัจจุบนั ดงัต่อไปนี ้1) ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning)  
2) มีทักษะด้านการคิด  (Thinking Skills) 3) มีทักษะในการท างาน ร่วมกับผู้ อ่ื นอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Collaborators) 4) ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) 5) ความ
กระตือรือร้น (Active Learners) 6) มีทกัษะพืน้ฐานทางด้าน ICT (ICT Skill) 7) ทกัษะในด้านการ
ใช้ภาษาสากล (Second Language Skills) 8) ความสนใจในวัฒนธรรม  (Engaged with 
Cultures) และ ความตระหนกัถึงความเป็นไปในโลก (World Awareness)  

ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา (2557: ช) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันา
การศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ว่า สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี  21 ท่ีมีนัยยะส าคัญต่อการจัดการการศึกษาไทย น าไปสู่การก าหนด
เป้าประสงค์หลักของการจัดการการศึกษาไทยใน 4 ด้าน คือ สังคมแห่งโอกาส (Opportunity 
Society) สังคมท่ีสามารถผลิตได้ (Productive Society) สังคมท่ีเป็นธรรม (Just Society) และ
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สงัคมคณุธรรม (Moral Society) แต่การจดัการศึกษาของไทยท่ียงัเป็นแบบศตวรรษท่ี 19-20 คือ
มุ่งฝึกฝนคนตามความช านาญเฉพาะทางเพื่อผลิตแรงงานปอ้นโรงงานอตุสาหกรรมท่ีใช้ระบบการ
ผลิตแบบสายพาน จึงเป็นการจดัการศกึษาท่ีล้าหลงั และท าให้เศรษฐกิจและสงัคมของไทยในยคุ
ปัจจบุนัพฒันาได้ช้ากว่าประเทศอ่ืน หรือมีปัญหาในหลายด้าน จ าเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูประบบ
การศกึษาใหมท่ัง้หมด ในขณะท่ีการศกึษาของโลกสมยัใหมต้่องก้าวไกลกวา่แคพ่ฒันาความฉลาด
ทางปัญญา คือต้องพฒันาความฉลาดหรือความสามารถของผู้ เรียน 3 ด้านใหญ่ไปพร้อมกนันัน่คือ 
ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางสังคม (SQ) 
ควบคู่กันไป ไม่ควรเน้นแค่การพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ และความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
สอบแข่งขันท่ีมักเน้นการวัดเฉพาะเร่ืองนีเ้ท่านัน้ (วิทยากร เชียงกูร. 2559: 64-67)  มูลนิธิเพื่อ 
คนไทย (2557: 6) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง คนไทยมอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย (Youth Today)  
โดยการรับฟังเสียงจากเยาวชนไทยกวา่ 4,000 คน พบวา่ เปา้หมายในชีวิตตลอดจนนิยามของชีวิต
ท่ีประสบความส าเร็จในมมุมองของเยาวชนเกือบทัง้หมดท่ีร้อยละ  99 ยงัคงจ ากดัอยู่กบัเร่ืองของ
การเรียน การได้ท างานในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี เพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยพบเยาวชนเพียงร้อยละ 1 ท่ีได้ตัง้เป้าหมายในชีวิตคือการท าความดี ร้อยละ 0.3 ท่ีต้องการมี
ชีวิตท่ีพอเพียง และร้อยละ 0.2 ท่ีต้องการมีสขุภาพท่ีแข็งแรง  

แม้การศกึษาไทยจะมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หากแต่การเรียนรู้ในวิชาส าคญัของ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เช่นการใช้ภาษาโลก และภาษาอังกฤษกลับไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิ
เท่าท่ีควร การวัดผลการสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) แบบผ่าน
อินเทอร์เน็ตของคนจากประเทศต่าง ๆ ในปี 2012 ไทยอยู่ในล าดับท่ี 114 จาก 226 ประเทศ  
ได้ล าดบัต ่ากว่า อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม และในการสอบข้อเขียน ไทยได้คะแนนเฉลี่ยต ่า
กว่า 500 ซึ่งเป็นเกณฑ์ขัน้ต ่า คือได้คะแนนเฉลี่ย 485 เป็นล าดบัท่ี 52 ของประเทศท่ีเข้าร่วมสอบ 
121 ประเทศ เม่ือเทียบกับประเทศในเอเชีย ไทยได้คะแนนเฉลี่ยท่ีต ่ากว่าอินเดีย ญ่ีปุ่ น เวียดนาม 
พม่า (วิทยากร เชียงกรู. 2559: 56; อ้างอิงจาก ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2557) การถกู
วิพากษ์ทั ง้ในเวทีระดับชาติ ไปจนถึงเวทีระดับโลกถึงระบบการศึกษาไท ยท่ี มีแนวโน้ม 
ไปในทิศทางลบเป็นการชีจุ้ดถึงความไม่ส าเร็จในการเรียน เน่ืองจากประสิทธิภาพการศึกษา
ภายในประเทศ ภาวิช ทองโรจน์ (2557: ออน์ไลน์) ได้เผยแพร่ข้อมลูการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก  
(World Economic Forum (WEF) ช่ือ การรายงานการแข่งขันระดับโลก 2014-2015 (Global 
Competitiveness Report 2014 - 2015) ชีค้ณุภาพของระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของไทย
อยูใ่นอนัดบัท่ี 8 ของอาเซียน ธนัว์ธิดา วงศ์ประสงค์ (2556; อ้างอิงจาก เวิลด์อีโคโนมิคฟอร่ัม: ออน์
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ไลน์) ได้เขียนถึงการจดัอนัดบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ ท่ีใช้หลกัเกณฑ์ใน
การวดัด้งนี ้ 1) THE (Time Higher Education World University Rankings 2012-2013) การจดั
อนัดบัมหาวิทยาลยั 400 แห่งจากทัว่โลก ไทยมีเพียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ติดอนัดบั 351-400 2) การจดัระดบัมหาวิทยาลยัในระดบัโลก (QS World University Rankings 
2013-2014) ปี 2013 จ านวน 800 แห่ง มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับทัง้หมด 8 แห่ง คือ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 239 มหาวิทยาลยัมหิดลอนัดบั 283 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยู่
ในช่วงอนัดบั 551-600 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อยูใ่นอนัดบั 601-65 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
อยู่ในอันดับ 651-700 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในล าดับ 701 ขึน้ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ในล าดบั 701 ขึน้ไป และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์อยู่ในล าดบั 701  
ขึน้ไป ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย (QS University Asia Rankings 2013-2014)  
ปี 2013 จ านวน 300 แห่ง มหาวิทยาลยัมหิดลได้อนัดบัท่ี 42  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 
48  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับท่ี 98 ยังมี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันดับท่ี 107 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับ  146 มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงอันดับ ท่ี  161-170 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุช่วงอนัดบัท่ี 161-170 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ช่วง
อนัดบัท่ี 171-180 มหาวิทยาลยับูรพาช่วงอนัดบัท่ี 191-200 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงัช่วงอนัดบัท่ี 251-300 และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒช่วงอนัดบัท่ี 251-
300 รวมสถาบันอุดมศึกษาของไทยท่ีติดอันดับทัง้หมด 11 แห่ง และ 3) Shanghai Rankings 
2013 จดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสดุในโลกทางวิชาการ 500 แห่ง ปรากฏวา่ไม่มีมหาวิทยาลยัของ
ไทยตดิอนัดบัใน 500 อนัดบั  

จากข้อมลูข้างต้นท่ีแสดงถึงสภาพการศกึษาไทย และการเปลี่ยนแปลงสงัคมโลกท่ีท าให้
วิธีคิดของเยาวชนไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าท าให้นกัศกึษาสนใจสิ่งสิ่งต่าง ๆ  
ท่ี เป็นผลผลของเทคโนโลยีเพิ่มขัน้  จากการศึกษาของกมลณัฐ โตจินดา (2556: 31) เร่ือง 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Social Network ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า
นักศึกษาใช้เวลาไปกับสื่อสงัคม (Social Network) ทุกวนัจ านวนสูงถึงร้อยละ 92.5 โดยใช้เวลา
มากกว่าวนัละ 4 ชัว่โมงจ านวนร้อยละ 31.67 ซึง่จดัเป็นล าดบัสงูสดุ หากเป็นการใช้เพื่อประโยชน์
ทางการศกึษาหรือประโยชน์ทางการเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นข้อดี หากแตน่กัศกึษาใช้สื่อสงัคมเพื่อความ
บนัเทิงเสียเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้สญูเสียเวลาไปกบัสิ่งเหล่านีม้ากเกินความจ าเป็น ดัง่การศึกษา
ของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคนอ่ืน ๆ (2560: 23-24) พบว่านิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ประยุกต์ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัด้วยการพูดคยุสื่อสารกับเพื่อนมาก
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ท่ีสดุถึงร้อยละ 83.9 และประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์บ้างตามวาระโอกาสจ านวนมากท่ีสดุในการหา
เพื่อนใหม่ถึงร้อยละ 64.3 นอกจากนัน้ยงัน าสื่อออนไลน์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเรียน คือใช้ใน
การท างานร่วมกบัเพื่อนมากสดุถึงร้อยละ 74.1  

นับตัง้แต่รัฐบาลไทยเร่ิมให้ความส าคญักับระบบการศึกษาไทย โดยมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสรุปได้ว่า เม่ือบุคคลได้รับการศึกษาใน
ระดบัพืน้ฐานมาแล้ว 12 ปี จะสามารถก้าวสู่การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาได้ ผู้ ท่ีมีความส าเร็จใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ต้องมีคุณลักษณะมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพชัน้สงูและการค้นคว้า วิจยั เพื่อพฒันาองค์ความรู้ และสงัคม (พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ. 2542: 6-9) ภายหลงัจากการประกาศใช้พระราชบญัญตัิการศกึษา พ.ศ. 2542 แล้ว จงึมี
การแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการให้ความส าคญักับระบบการศึกษา
ไทยของภาครัฐทัง้สิน้ 

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีซึ่งถือว่าเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิตมนุษย์ช่วงหนึ่ง 
เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งเตรียมต้นทุนทางความรู้ก่อนการก้าวสู่โลกอาชีพ วุฒิทางการศึกษาคือ
ใบเบิกทางส าคญัในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ การท่ีนกัศกึษาประสบความส าเร็จในการเรียนถือ
เป็นการเตรียมความพร้อมอีกด้านหนึ่งในการก้าวสูก่ารเป็นบคุลากรในวยัท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ความคาดหวงัของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตวันักศึกษาเอง ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และรัฐบาลต่างก็
ต้องการให้นักศึกษาจบออกไปแล้วมีงานท า มีคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนท่ี
สอดคล้องกับคณุสมบตัิตามท่ีผู้ประกอบการต้องการ สถาบนัการศึกษาทุกแห่งจึงพยายามท่ีจะ
พัฒนานักศึกษาของตนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันทัง้
สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คณุภาพเพื่อปอ้นสูต่ลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ (เทือ้น ทองแก้ว. 2551: ออนไลน์)  

เม่ือการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่สามารถน าเอาวิธีการในอดีตมาใช้ได้ จึงถึงเวลาท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกท่ี
กระทบต่อสงัคมไทย ท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องจดัระบบการศึกษาเสียใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
การศึกษารูปแบบเก่าในอดีตท่ีเคยดีและเหมาะกบัผู้คนในยุคนัน้ จึงไม่เหมาะกบัโลกยคุใหม่และ
คนรุ่นหลงัอีกต่อไป บิดามารดาผู้ปกครองท่ีเคยได้รับการศกึษาอย่างดีในยคุนัน้ มีความปรารถนา
อยากให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในแบบท่ีตนเคยได้รับในอดีต ซึ่งถือว่าผิดและกลายเป็นยาก
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ความล าบากท่ีจะเช่ือมความเข้าใจกนัและกันของคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ได้ บางอย่างท่ีเคยดีใน
อดีตกลบัไม่ดีในปัจจบุนั (หนึง่หทยั ขอผลกลาง. 2555: 130; อ้างอิงจาก วิจารณ์ พานิช. 2555) 

ผู้วิจยัได้ท าการการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) โดยการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเพื่อศึกษา
คุณลักษณะท่ีคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี นกัศึกษาต่างให้ข้อมลูท่ีคล้ายคลึงกนัว่า นกัศึกษาต้องใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถ
ด้าน ICT (Information, Communications and Technology) มีความสามารถในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาสากล รู้จักคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่ือมโยงความรู้
ระหว่างในห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม (Diversity) สามารถเอาความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ได้ และ
ต้องสามารถเอาความรู้ท่ีเรียนไปใช้ประกอบอาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีครูอาจารย์ตา่ง
ให้ข้อมูลว่า นักศึกษาในยุคนี ้มีความตัง้ใจใฝ่รู้ และความอดทนลดลง ขาดทักษะด้านการใช้
ภาษาองักฤษ มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่ไม่ได้น ามาใช้ประกอบการเรียน ในทาง
ตรงกนัข้ามน าไปใช้สืบค้นในสิ่งท่ีตนอยากรู้ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเรียน หรือใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกบั
เพื่อน และใช้เวลาสว่นใหญ่ไปกบัสิ่งเหลา่นีม้ากกวา่ท่ีจะสนใจศกึษาเลา่เรียนอยา่งแท้จริง  

การศึกษาคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา
ปริญญาตรีในครัง้นี ้นอกจากการใช้กรอบแนวคิด P21 เป็นหลักแล้ว ผู้ วิจัยยังเลือกศึกษาถึง
รากเหง้าความต้องการความส าเร็จจากแนวคิดของ แมคคลีแลนด์ (McCleland. 1967: 36)  
ท่ีอธิบายว่าสงัคมท่ีมีพฒันาการสงูเป็นสงัคมท่ีมีสมาชิกท่ีมีแรงจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จสูง   
ไม่มีอะไรท่ีแน่นอนไปกวา่ความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ท่ีมาจากแรงจงูใจจากความต้องการอยา่งแรงกล้า
ท่ีจะประสบความส าเร็จ มนุษย์ท่ีมีความปรารถนาท่ีจะประสบความส าเร็จ ต้องการบรรลงุานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานท่ีสูงขึน้ในชีวิต มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ท้าทายความสามารถ มุ่งสู่
ความส าเร็จในงาน (McCleland. 1967: 37-39) ผู้ วิจยัได้น าทฤษฎีของแมคลีแลนด์มาใช้อธิบาย
ถึงแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการเรียน และการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  ผู้วิจยัยดึขัน้ตอนในการ
ฝึกอบรมตามแนวคิดของเนลสนั โจนส์ (Nelson-Jones. 1992: 48-67) ทัง้ 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้การ
เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และการขัน้ยุติ ร่วมกับการประยุกต์เทคนิคและทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
ผสมผสานกับเทคนิคทางด้านฝึกอบรม น ามาสร้างเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดย
ผู้วิจยัได้ศกึษาตวัอย่างของการน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีบรูณาการกบัทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาไปใช้ พบว่าสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมได้จริง ได้แก่ การศึกษาของ อุรปรีย์ เกิดใน
มงคล (2559. 36-47) ท่ีพบว่าโปรแกรมการฝึกอบรมสามารถพฒันาทกัษะการช่วยเหลือนกัเรียน
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โดยการให้ค าปรึกษากลุ่มของครูโรงเรียนมัธยมได้ ในขณะท่ีการฝึกอบรมกลุ่มเชิงจิตวิทยาก็
สามารถพฒันาคณุลกัษณะเชิงคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัในในกรุงเทพมหานครได้จริง (สาธร ใจตรง. 2560: 171)  

จากการศึกษางานวิจยัในต่างประเทศ พบงานวิจยัท่ีมีความใกล้เคียงกบัความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี  ้เจนนิ่ งและคนอ่ืน ๆ (Jenning; et al. 2013: online) พบว่า 
ความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษาในระดับวิทยาลัยคือ ความส าเร็จในด้านผลการเรียน 
(Academic Achievement) ความส าเร็จในด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่  (Social and 
Residential) ความส าเร็จในด้านการจดัการกบัชีวิต (Life Management) ความส าเร็จในด้านการ
มีส่วน ร่วมในด้านวิชาการ (Academic Engagement) โมทัลลีบซาเดห์ ; อาห์มาดิ ; และ 
โฮสเซียนเนีย (Motallebzadeh; Ahmadi; & Hosseinnia. 2018: 265-276) พบว่า ทกัษะทางการ
พูดและการเขียนมีความสมัพนัธ์กับองค์ประกอบของคณุลกัษณะของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) 
ทกัษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) ภาวะผู้น า (Leadership) และ ความรู้
ในด้านเทคโนโลยี (Technology Literature) ยาซิน, อามิน และฮิน (Yasin; Amin; & Hin. 2018: 
27-36) พบว่า ผู้ เรียนได้จัดล าดบัความส าคญัในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงัต่อไปนี ้1) ความ
ช่วยเหลือด้านกระบวนการเรียนรู้ 2) ความช่วยเหลือในด้านการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ 3) ความ
ช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิตประจ าวนั 4) ความรู้ในเชิงลึก 5) พฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวิต
ภาพ 6) เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 7) เสริมสร้างจิตวิญญาณในการท างาน 8) 
กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 9) เทคโนโลยีคือสิ่งส าคญัในศตวรรษท่ี 21 10) คณุค่าทางศีลธรรม
และจิตวิญญาณมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน 11) การสื่อสารระหว่างครูและผู้ เรียนอย่างง่าย ๆ 
ในช่วงระหว่างปิดเทอม 12) ฝึกฝนให้ผู้ เรียนมีความทุ่มเท ช านาญ และรู้จักสัง่สมประสบการณ์ 
13) การช่วยเหลือในกิจกรรมกลุม่ 14) การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม ่15) เสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ และ 16) แบง่ปันความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

จากการท่ีได้อธิบายมาทัง้หมดข้างต้น ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยศกึษา
จากประชากรท่ีเป็นนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เร่ิมต้นจากการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เพื่อหาข้อมูลท่ีเป็นเนือ้หา 
รายละเอียดในบริบทต่าง ๆ จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น าไป
สร้างแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้วิจยัยดึแนวคิด P21 
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ผลท่ี ได้ ข้อมูลจากการศึกษาได้ในระยะท่ี  1 น าไปใช้วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) และสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึง่น าไปใช้ทดลองกบันกัศกึษาชัน้ปี
ท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผลของการศึกษาในครัง้นีจ้ะท าให้ได้เคร่ืองมือในการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่วงการศกึษาตอ่ไป 

ค าถามการวิจัย 
1. ความหมายและองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีเป็นอยา่งไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
2. โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ  

ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
3. โป รแก รม ก ารฝึ ก อบ รม เชิ ง จิ ต วิ ท ย าส าม ารถ เส ริม ส ร้า งคุณ ลักษณ ะ ท่ี 

ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีได้หรือไม่  

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายส าคญัในการศึกษาองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบ

ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา วดัผลก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการติดตามผล ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน โดยมี
ความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยัดงันี ้ 

1. เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2. เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวม
และรายด้านก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ของกลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา  
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาและการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์ใน 2 ด้าน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
ผลการศึกษาในครัง้นีท้ าให้ผู้ ท่ีอยู่ในวงการการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ครู 

อาจารย์ นกับริหารการศกึษา ผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้องกบัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้าน “คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี” ในบริบทของสังคมไทย อีกทัง้ยังน าไปต่อยอดการเสริมสร้าง
เยาวชนไทยให้มีความส าเร็จด้านการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไม่เพียงแต่วงการการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาเท่านัน้ หากยงัน าไปประยกุต์ใช้กบัเด็กและเยาวชนไทยได้อีกหลายช่วงวยั ทัง้นี  ้
ผู้ศกึษารายตอ่ไป อาจน าเอาการวิจยัฉบบันีไ้ปอ้างอิงและตอ่ยอดทัง้ในบริบทอ่ืน ๆ ได้อีกมาก 

2. ประโยชน์ทางด้านการปฏิบัต ิ
ผลของการศกึษาในครัง้นีท้ าให้เกิดผลผลดีตอ่การปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในการ
ช่วยเหลือนกัศกึษาไทยให้มีความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2.2 ได้สารสนเทศการวิจัย เก่ียวกับองค์ประกอบของคุณลักษณะ 
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนของในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีในบริบทสงัคมไทย 
ซึง่ยงัไม่มีการศึกษาเชิงประจกัษ์ในเร่ืองดงักล่าว ข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ี
สนใจศึกษาประเด็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที 21 
ตลอดจนผู้ปกครองสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของเยาวชนไทยได้มากขึน้ 

2.3 ก า ร ฝึ ก อ บ รม เ ชิ ง จิ ต วิ ท ย า เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนได้ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการฝึกอบรม ทฤษฎีและเทคนิคการให้
ค าปรึกษามาใช้ในการเสริมสร้างองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จ  ซึ่งผู้ ให้
ค าปรึกษา นกัจิตวิทยา ครูอาจารย์และผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้องกบัเยาวชนสามารถน ามาประยกุต์ใช้ใน
การเสริมสร้างเยาวชนให้เกิดการหาหนทางก้าวสู่ความส าเร็จได้ นอกจากนีใ้นแต่ละเทคนิคของ
องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จสามารถน ามาใช้ในกระบวนการให้ค าปรึกษากับ
กลุม่เยาวชนได้  
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ออกแบบการวิจยั โดยเป็นการศึกษาและเสริมสร้าง (Research 

and Enhancement) คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา
ปริญญาตรี โดยผู้วิจยัได้แบง่ระยะของการด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

 
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 

21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
การศึกษาคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาปริญญาตรีเป็นการศึกษาความหมายและองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยการเก็บรวบรวมของมลูเชิง
คณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ และเชิงปริมาณโดยใช้แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในสตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี และหลงัจากนัน้น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 คน โดยผู้ วิจัย

คดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ในการพิจารณา
คณุสมบตัิคือ เป็นนกัวิชาการการศกึษาผู้ มีความรู้ในด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 กลา่วคือ เป็น
บุคคลผู้ ท่ีได้ศึกษา เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของงานเขียน และ/หรือการบรรยายให้ความรู้ และ/
หรือการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบวดัเพื่อศกึษาองค์ประกอบ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 
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ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตร เน่ืองจากได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัมาแล้ว จึงได้รับการหล่อหลอมคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จมาแล้วอยา่งน้อยเป็นเวลา 4 ปี ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 85,860 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนของ
นักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 720 คน ซึง่
จากการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แนวคิดของแฮร์และคนอ่ืน ๆ (Hair; et al. 2010: 102) ในการก าหนด
จ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมโดยการก าหนดอัตราส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างกับจ านวน
พารามิเตอร์ท่ีต้องการ ประมาณค่าท่ีได้คือ 10 - 20 ต่อ 1 พารามิเตอร์ ส าหรับการวิจยัในครัง้นีมี้
จ านวนพารามิเตอร์ทัง้สิน้ 43 พารามิเตอร์ ขนาดกลุม่ตวัอย่างจงึควรมีจ านวน 430 – 860 คน ทัง้นี ้
เม่ือผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือแบบส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น (Checklist) เพื่อการคดักรองคณุสมบตัิของผู้ตอบ
ให้ได้ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะตามเปา้หมายของการศกึษาครัง้นี ้พบว่ามีจ านวนผู้ผ่านการคดักรองทัง้สิน้ 
463 คน ซึง่เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมลูในการได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่ง ส าหรับการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) รายละเอียดแสดงดัง 
บทท่ี 3  
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาคือองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ดงัต่อไปนี ้การ
เรียนรู้โดยเสรี การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การเข้าสังคม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ภาษาสากล การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก การใช้ชีวิตและการท างาน 
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ระยะที่ 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

การเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี และเปรียบเทียบผลการ
ใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายด้านก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และการติดตามผลของกลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ซึ่งการเสริมสร้างในครัง้นี ้ผู้ วิจัย
มุ่งเน้นผลลพัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้แก่นักศึกษาและได้สารสนเทศแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการ
พฒันาและการบริหารจดัการหลกัสตูร จึงศกึษากบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เน่ืองจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 
โดยส่วนใหญ่จะไม่คุ้ นเคยกบัรูปแบบการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยั และเพิ่งจะผ่านพ้น
การเรียนการสอนในระดบัมธัยมศกึษามา จึงอาจมีปัญหาต่อการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอนได้ (สริุยนั อ้นทองทิม และคนอ่ืน ๆ. 2560: 21)  

 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เป็นนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์น
เอเชีย ชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 92 คน (ฝ่ายทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อิสเทิร์นเอเชีย. 2561) 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมีจ านวน 12 คน โดยผู้ วิจยัมีขัน้ตอนและวิธีการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 กบันกัศกึษาคณะพยาบาล ชัน้ปีท่ี 1 ทกุคน  

2. ผู้วิจยัคดัเลือกผู้สมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง โดยพิจารณาจากนกัศกึษา
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตัง้แต่
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 33 ลงมา และนกัศกึษาสมคัรใจลงนามยินยอมในแบบฟอร์มการเข้าร่วมการวิจยั 
โดยก าหนดจ านวนการเข้าร่วมทัง้สิน้ 12 คน ทัง้นี ้กรณีท่ีมีนกัศกึษามากกวา่จ านวนท่ีก าหนดจะใช้
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วิธีการสุ่มให้เหลือ 12 คน เน่ืองจากเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมตามหลักการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึง่กนัและกนัอยา่งทัว่ถึง (Nelson-Jones. 1992: 59)  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรท่ีใช้ในการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ได้แก่ 

1. ตัวแปรจัดกระท า  ได้ แก่  โป รแกรมการฝึกอบรม เชิ ง จิตวิทยา 
(Psychological Training Program)  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี  (Successful Educational Characteristics among 
Undergraduates in the Twenty-First Century)  

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี จะเป็นการเข้าร่วมโปรแกรม 
การฝึกอบรมจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ ๆ ละ 1.30 ชัว่โมง เป็นเวลา 3 วนั ภายใน 1 สปัดาห์  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา

ต รี  (Successful Educational Characteristics among Undergraduates in the Twenty-First 
Century) หมายถึง ลกัษณะท่ีบง่ชีใ้ห้เห็นถึงความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียน
ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และการประกอบอาชีพในอนาคตได้
อยา่งมีประสิทธิผล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ดงันี ้

1.1 การเรียนรู้โดยเสรี (Autonomous Learning) หมายถึง การท่ีนกัศึกษาปริญญา
ตรีมีโอกาสเลือกเรียนอย่างอิสระ ตรงกับสิ่งท่ีตนสนใจใคร่รู้ และเรียนอย่างมีเป้าหมาย 
ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้

1.1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) หมายถึง การแสวงหา
ความรู้ท่ีนักศึกษาชอบ และมีความถนัด ด้วยตนเอง โดยปราศจากการถูกบังคับ  ได้แก่  
การวางแผนการเรียนอย่างอิสระ การจดัตารางเรียนท่ีนอกเหนือไปจากตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
เป็นผู้ ก าหนด ก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ บันทึกสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ประเมินผลความรู้ 
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แสวงหาความรู้จากการสืบค้นด้วยตนเองเก่ียวกบัความรู้ใหมท่ี่ทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

1.1.2 ความ รู้ในวิชาแกน  (Key Subjects) หมายถึ ง  การท่ี นักศึกษา ให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาหลกัของสาขาท่ีเรียน ทัง้ท่ีเป็น
วิชาเอก และวิชาพื น้ฐาน ได้แก่  การอ่านต าราวิชาการ บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา  
การขอความรู้จากนักวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญในความรู้ในสาขาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ เพื่อให้ได้ความรู้
นอกเหนือจากห้องเรียนรวมทัง้การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

1.1.3 ความรู้ในสหวิทยาการ (Interdisciplinary Themes) หมายถึง การท่ี
นกัศกึษาให้ความสนใจเรียนรู้ในวิชาอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากวิชาท่ีเรียน โดยวิชาเหล่านีเ้ป็นวิชาท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการท างานในสงัคมยุคศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การศึกษาค้นคว้า
เก่ียวกับเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การเป็นพลเมืองท่ีดี ตลอดจนสขุภาพและสิง่แวดล้อม 

1.1.4 การได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง (Persons and Social 
Support) หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้รับการสนับสนุนในการเรียนอย่างเต็มท่ีจากบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ เพื่อน และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ การให้อิสระในการ
เรียนรู้ ให้ค าแนะน าสัง่สอน สง่เสริมให้นกัศกึษาได้ท าในสิง่ท่ีชอบ ถนดั และมีประโยชน์ สง่เสริมให้
มีการเรียนอย่างมีเป้าหมาย เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน มีสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ค้นคว้าข้อมลูความรู้ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

1.2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างสมเหตสุมผล มีหลกัการ เม่ือมีการสืบค้นข้อมลูและศกึษา
ข้อมลูอย่างถ่องแท้แล้วจากอาจารย์ นกัวิชาการ และข้อมลูเหล่านัน้น ามาใช้ได้จริง ได้แก่ การตัง้
ประเด็นปัญหาหรือค าถามจากเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีนักศึกษาสนใจแล้วน ามาวิเคราะห์ 
การกลั่นกรองข้อมูลท่ีได้มาว่ามีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด การรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามา
อธิบายประเด็นปัญหาท่ีนกัศึกษาสนใจ การสรุปหาความจริงโดยใช้ข้อมลูท่ีมีอย่างสมเหตสุมผล 
ความละเอียดรอบคอบจากการท างานท่ีได้รับมอบหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่าง
สมเหตสุมผล การน าความรู้มาสร้างสรรค์สิง่ใหม่ท่ีเป็นนวตักรรม ผลิตภณัฑ์ และงานวิจยั 

1.3. การเข้าสงัคม (Sociability) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ และปรับตวัให้
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้แก่ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้คนรอบข้าง การช่วยเหลือเกือ้กูลผู้คนรอบข้าง สื่อสารแบบสองทาง และการ
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สื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม การร่วมมือและประสานงานกับคนรอบข้างให้
เป็นไปอยา่งราบร่ืน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

1.4. ก า ร ใ ช้ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  ( ICT-Information and Communication 
Technology) หมายถึง ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสืบค้นความรู้
และข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ รู้จกัท่ีจะ
เลือกข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลจากผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท การเลือกบริโภคสื่ออย่างมีสติ และน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยกุต์ใช้กบัการเรียน และ
การใช้ชีวิต 

1.5. การใช้ภาษาสากล (World Language Capability) หมายถึง ความสามารถใน
การใช้ภาษาท่ีนอกจากภาษาไทยในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การพูด การอ่าน และการ
เขียน ได้แก่ การใช้ภาษาท่ี 2 เพื่อการสืบค้นข้อมลูข่าวสารท่ีมีอยู่ทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน์ การสื่อสาร
กบับคุคลอ่ืนในการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตา่งชาติ การรู้จกัใช้เคร่ืองมือช่วยแปลภาษา
เพื่อช่วยให้เข้าใจภาษาตา่งประเทศได้มากยิ่งขึน้ 

1.6. การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก (World Situation Awareness) หมายถึง การท่ี
นกัศึกษาเข้าใจและใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา สามารถปรับตวัอยู่
ร่วมกันกับคนท่ีมีแตกต่างวฒันธรรมได้ ได้แก่ การใส่ใจและติดตามข่าวสารสถานการณ์โลกทัง้
สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภมูิใจในวฒันธรรมไทย ยดึมัน่ในการปฏิบตัิตวัตามวฒันธรรมของ
สงัคมไทย และยอมรับวฒันธรรมอ่ืนเพื่อการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสขุ 

1.7. ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ล ะ ก า รท า ง า น  (Life and Career Capability) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในขณะเป็นนกัศกึษา และเตรียมความพร้อมก่อน
การก้าวสูชี่วิตในช่วงการท างาน ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยดงันี ้

1.7.1 การน าตนเอง (Self-Direction) หมายถึง ความสามารถท่ีจะพฒันาตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพท่ีตัง้ใจไว้ ได้แก่ การวางแผนเลือกท างานท่ีสอดคล้องกบัสาขา
ท่ีเลือกเรียนโดยการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีปรารถนาจะท า การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นใน
การท างานเพื่อความเตรียมพร้อม การประเมินตนเองวา่สิ่งท่ีตนถนดัและลงมือท าได้ผลดีมากน้อย
เพียงใด และควรจะต้องปรับปรุงสิง่ใดบ้าง 

1.7.2 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexible and Adaptability) หมายถึง 
ความสามารถท่ีจะรับมือและฝ่าฟันอปุสรรคกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้แก่ อดทนอดกลัน้ รู้จกัท่ีจะรอ
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เวลาท่ีเหมาะสม มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง หนกัเบาเอาสู้  สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พฒันา
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้เท่าทนัสถานการณ์ปัจจบุนั 

1.7.3 ความ รับ ผิ ด ชอบ  และ จิตส านึ ก รับ ผิ ด ชอบ  (Responsibility and 
Accountability) หมายถึง การแสดงออกถึงความเอาใจใสต่อ่งานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ มุ่งมัน่เพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้ ยอมรับตอ่ผลงานท่ีตนเองเป็นผู้ท าขึน้มา 
ทัง้รับผิด และรับชอบ ยอมรับฟังค าติชมจากผู้คนรอบข้างอย่างมีใจเป็นกลางเพื่อน าไปพฒันาให้ดี
ขึน้ ได้แก่ ตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา ยอมรับ
ความผิดพลาดของผลงานและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไข รับผิดชอบตอ่ค าพดูของตนเอง 

1.7.4 ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการเป็น
ผู้น าและจงูใจผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัิภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี เป็นแบบอย่างท่ีดี 
ได้แก่ การน าอย่างเป้าหมาย มีการวางแผน สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานได้ รู้จกัการดแูลผู้ อ่ืน ให้
เกียรติผู้ ร่วมทีม มีความยตุิธรรมให้กบัคนรอบข้าง มีจิตสาธารณะ มีการท างานเป็นทีม 

1.7.5 ความซื่อสตัย์สจุริต ไม่ทุจริตคอรัปชัน่ (Integrity) หมายถึง การแสดงออก
ถึงความถกูต้องดีงามต่อหน้าท่ี ต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้คนรอบข้าง ด้วยความรักและจริงใจ 
เกรงกลวัต่อการท าความผิด ได้แก่ การพูดความจริง ไม่คดัลอกงานผู้ อ่ืน ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอก
การบ้าน ไม่จ้างวานผู้ อ่ืนท าการบ้าน หรือไม่รับจ้างท างานแทนผู้ อ่ืน           

2. การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง วิธีการและกระบวนการ
ในการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีเพื่อมุ่งหวงัในการสร้างการตระหนักรู้ หรือเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีของการแสดงออก
หรือการปฏิบตัิตนในการเรียน และการด าเนินชีวิตในช่วงวยัเรียน ในยคุท่ีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการประยกุต์แนวคิดทางจิตวิทยามาใช้กบัการ
ฝึกอบรม ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบเกสตลัท์ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบ
พฤตกิรรมนิยม โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 ขัน้เตรียมการ (The Preparatory Stage) หมายถึง การพิจารณาและตดัสินใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การสรรหาผู้ ช่วยน าการฝึกอบรม การก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรม 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ความถ่ีในการจดัด าเนินกิจกรรม สถานท่ี อปุกรณ์ ข้อมลูท่ีต้องสืบค้นเพื่อ
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น ามาประกอบการฝึกอบรม การก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีของสมาชิกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
การประชาสมัพนัธ์ แนวทางการท างานร่วมกันภายในสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม วางแผนในการสร้าง
โปรแกรมการฝีกอบรม และการด าเนินการ 

2.2 ขัน้การเร่ิมต้น (The Initial Stage) หมายถึง ขัน้ของการพบกันครัง้แรกระหว่าง
ผู้น าการฝึกอบรม และผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เป็นขัน้ในการเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพ ระหว่างผู้น าการ
ฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกนัเอง มีการแสดงออก
เพื่อเปิดเผยประวตัิความเป็นมา ความรู้สกึ เจตคติ ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เป็นขัน้ของการชีแ้จง
ถึงบทบาทหน้าท่ี (Task Orientation) ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 
การร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม ผู้น าการฝึกอบรมต้อง
ใช้วิธีการละลายพฤตกิรรม (Ice Breaking) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเร่ิมไว้วางใจกนั และยินดีท่ี
จะแสดงทรรศนะ และกล้าแสดงออกในทางกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ น าการฝึกอบรมต้องอ านวย  
ความสะดวก และช่วยเหลือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมบรรลถุึงวตัถปุระสงค์ นัน่คือ ทกุคนต้องเข้าใจ
กฎกติกา รูปแบบของกิจกรรม เทคนิควิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี การท าแบบวัดคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี หลงัจากการเสร็จสิน้
การฝึกอบรม และในระยะติดตามผล รวมไปถึงการประเมินผลการฝึกอบรม การเสริมสร้างจดุเด่น
ของตนเองจากสิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรม การก าหนดเปา้หมายในด้านพฤติกรรมในอนาคตท่ีจะ
เกิดขึน้หลังจากได้รับการฝึกอบรม ผู้ น าการฝึกอบรมเอือ้อ านวยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโดยการ  
การจดัท่ีนัง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การเปิดกลุ่ม การใช้กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย การกระตุ้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมในกิจกรรม การเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึง่กนัและกนั การเปิดเผยตนเอง 
และการสรุป 

2.3 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) หมายถึง ขัน้ท่ีผู้น าการฝึกอบรมใช้ทกัษะ
การเอือ้อ านวย (Facilitation Skills) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มากขึน้จากการพูดคุย น าเสนอความคิดเห็น โต้แย้ง และยอมรับซึ่งกันและกัน โดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานตามวตัถปุระสงค์ในแต่ละโปรแกรมการฝึกอบรม ผู้น าการฝึกอบรมสามารถใช้เทคนิคใน
การฝึกอบรมได้หลายเทคนิค ผสมผสานกบัทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา โดยการวิจยัในครัง้
นี ้ผู้ วิจยัมุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้างคุณลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ด้านการเรียนรู้โดยเสรี ด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ด้านการเข้าสงัคม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ใช้ภาษาสากล ด้านการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก และ ด้านการใช้ชีวิตและการท างาน  
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2.4 ขัน้ยตุิการฝึกอบรม (The Ending Stage) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการด าเนินการ
ฝึกอบรม เพื่อน าไปสู่การถ่ายโยงความรู้ (Transfer) ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ในการ
เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องสามารถรักษาระดบัความรู้ (Maintenance) ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ใน
อนาคต เม่ือการฝึกอบรมสิน้สุดลง ผู้ น าการฝึกอบรมต้องช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคลาย
ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีอาจยังค้างคาอยู่ในใจ ไปจนถึงการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทัง้  
10 ครัง้ ก่อนท่ีจะปิดการฝึกอบรมไปอยา่งถาวร 

กรอบแนวคดิการวิจัย     
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด การศกึษาและการเสริมสร้างคณุลกัษณะ

ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีออกเป็น 2 ระยะ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะท่ี  1 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัใช้แนวคิดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ขององค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 
21st Century Learning. 2016: online) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย  
7 องค์ประกอบคือ การเรียนรู้โดยเสรี การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การเข้าสงัคม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาสากล การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก การใช้ชีวิตและ
การท างาน จากกรอบแนวคิดดังกล่าวน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ดงัแสดงภาพประกอบ 1 
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คุณลกัษณะที่
ประสบความส าเรจ็
ในการเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 

การเรยีนรูโ้ดยเสร ี

การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณและ

สรา้งสรรค ์

การเขา้สงัคม 

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การใช้
ภาษาสากล 

การตระหนกัรูใ้น
สภาวะของโลก 

การใชช้วีติและ
การท างาน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ความรูใ้นวชิาแกน 

ความรูใ้นสหวทิยาการ 

การไดร้บัการสนบัสนุนจาก
สงัคมและผูค้นรอบขา้ง 

การเขา้สงัคม 

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและ
สรา้งสรรค ์

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใชภ้าษาสากล 

การตระหนกัรูใ้นสภาวะของโลก 

การน าตนเอง 

ความยดืหยุน่และการปรบัตวั 

ความรบัผดิชอบ และจติส านึก
รบัผดิชอบ 

ภาวะผูน้ า 

ความซื่อสตัยส์จุรติ  
ไมทุ่จรติคอรปัชัน่ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบ
คุณลกัษณะที่ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที่ 21 
ของนกัศกึษาปรญิญาตร ี
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กรอบแนวคิดการวิจยัระยะท่ี 2 การเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจยัศึกษาและสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21  
ของนกัศกึษาปริญญาตรี จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
และทฤษฎีการให้ค าปรึกษา โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้เตรียมการ ขัน้เร่ิมต้น  
ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยุติการฝึกอบรม ในการด าเนินการนัน้ ผู้ วิจัยใช้แนวคิดของเนลสนั โจนส์ 
(Nelson-Jone. 1992) เป็นกรอบแนวคดิ ดงัแสดงในภาพประกอบ 2  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

 

 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 

1.ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็น

ศนูย์กลาง   
2. ทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง  

3.ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ 

4. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตผุล อารมณ์ 

พฤติกรรม  

5.ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษา

ปริญญาตรี 
 

1. การเรียนรู้โดยเสรี 

2. การเข้าสงัคม 

3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การใช้ภาษาสากล 

6. การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 

7. การใช้ชีวิตและการท างาน 

โปรแกรมการฝึกอบรมเชงิจติวทิยา 

ขัน้ตอนในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1.ขัน้เตรียมการ 

2.ขัน้การเร่ิมต้น 

3.ขัน้ด าเนินการ 

4.ขัน้ยตุิการฝึกอบรม 

 

Partnership for 21st Century Learning. (2016) Nelson-Jone. (1992) 
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สมมตฐิานในการวิจัย  
1. โมเดลการวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2. นักศึกษาปริญญาตรีท่ี เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีคะแนน

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนการทดลอง หลงัทดลอง และ
การตดิตามผลแตกตา่งกนั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาและการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รวบรวมเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ โดยเรียงล าดบัในการน าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคณุลกัษณะท่ีประความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

1.1 นิยาม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความส าเร็จ 
1.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ความหมายและแนวคดิด้านคณุลกัษณะ 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบ

ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 
1.5 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 
1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

2.1 นิยาม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
2.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีประยุกต์ในการการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน

การเรียน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ประความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี โดยได้เรียบเรียงและน าเสนอประเด็นต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 นิยาม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ 
1.1.1 นิยามของความส าเร็จ 

ผู้วิจยัได้ศึกษานิยามของค าว่าความส าเร็จ (Success) ทัง้ความหมายโดยตรง
และค าใกล้เคียงจากนกัวิชาการท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละบริบท ทัง้ในบริบทของ
ความส าเร็จด้านการเรียน การศึกษา การใช้ชีวิต และการท างาน เพื่อให้ได้ค าจ ากัดความท่ี
ครอบคลมุมากที่สดุ ดงัตอ่ไปนี ้

พจนานุกรมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Dictionary. 2018: 
online) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความส าเร็จ (Success) หมายถึง การบรรลผุลท่ีต้องการหรือ
หวงัไว้ หรือ บางสิง่บางอยา่งได้บรรลผุลในทางบวก 

พจนานกุรมมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด (Oxford Living Dictionaries. 2018: 
online) ได้ให้ค าจ ากดัความของค าว่า ความส าเร็จ นัน้หมายถึง การบรรลผุลตามเป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงค์ 

พจนานุกรมเออร์แบน (Urban Dictionary. 2018: online) ให้นิยามว่า 
ความส าเร็จ หมายถึง ผลผลิตของความมุง่มัน่ฟันฝ่าอยา่งเสมอต้นเสมอปลายส าหรับสิ่งท่ีดีขึน้ของ
ตนเอง 

ส าหรับนิยามของความส าเร็จตามแนวคิดทางจิตวิทยา มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายเอาไว้ดงัตอ่ไปนี ้  

จัดจ์ และคนอ่ืน ๆ (Judge; et al. 1999: 622) อธิบายความหมายของ
ความส าเร็จเอาไว้ว่า ความส าเร็จคือความจริงหรือการรับรู้ผลสมัฤทธ์ิส่วนบุคคลท่ีได้สัง่สมมาใน
รูปแบบของประสบการณ์ในการท างาน โดยมีส่วนประกอบทัง้ภายนอกและภายใน ภายนอกเป็น
ผลลัพธ์ท่ีมองเห็นได้ คือรายได้และต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ส่วนภายในคือผลลัพธ์ท่ีท าเกิดขึน้
ภายในจิตใจท่ีมีตอ่งาน นัน่คือความพงึพอใจตอ่งานนัน้ ๆ  

เอท ซิ โอนิ  (Etzioni. 1964: 8) ให้ ค วามหมายของค วามส า เร็จ ว่ า 
ความส าเร็จคือระดบัของการบรรลถุึงเปา้หมายในสว่นบคุคลหรือองค์กร 
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เมอร์เรย์ (Murray. 1938) อธิบายในทฤษฎีแรงจูงใจ (Murray's Theory of 
Psychogenic Needs) ว่า มนุษย์มีความต้องการท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรค์ เอาชนะความยากล าบาก 
เพื่อก้าวสู่ความส าเร็จ ถือเป็นมาตรฐานระดบัสงูในการแข่งขนัเพื่ออยู่ให้ได้อยู่ในชัน้แนวหน้าของ
ผู้ อ่ืน โดยใช้ความสามารถของตนเอง และการยอมรับนบัถือตนเอง 

แมคคลีแลนด์  (McCleland. 1967: 12-13) ได้อธิบายความส าเร็จไว้ใน
ทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Need for Achievement: nAch) ไว้วา่ มนษุย์ท่ีต้องการจะกระท าสิง่ใด
สิง่หนึ่งให้ส าเร็จลลุว่งไปได้นัน้ ต้องเป็นคนท่ีต้องการเอาชนะหรืออยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐานให้จงได้ 
งานต้องดีเดน่ มีความก้าวหน้า และเรียกร้องหาความส าเร็จอยูเ่สมอ  

จากแนวคิดของนกัวิชาการข้างต้น สามารถสรุปความหมายของความส าเร็จได้
วา่หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถบรรลคุวามปรารถนาหรือแรงจงูใจในตนเองได้เป็นท่ีน่าพอใจ โดย
การฝ่าฟันอปุสรรค เอาชนะความยากล าบาก เม่ือต้องเข้าสู่สนามการแข่งขนัต่างๆ ก็สามารถก้าว
ข้ามการแข่งขนัเหล่านัน้มาได้ มีความก้าวหน้า ต้องการเอาชนะ และอยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้หลาย โดยการใช้ความสามารถของตนเอง และยอมรับนับถือตนเอง เกิดความพึงพอใจใน
ผลงานของตน และผลงานเหลา่นีเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือจากสงัคม 

1.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ 
ทฤษฏีท่ีว่าด้วยความส าเร็จท่ีผู้วิจยัเลือกมาใช้เป็นพืน้ฐานในการศึกษาในครัง้นี ้

เป็นทฤษฎีของ แมคคลีแลนด์ (McCleland. 1967: 39-46) จากหนังสือสังคมแห่งความส าเร็จ 
(The Achieving Society) โดยทฤษฎีนีท่ี้เกิดขึน้จากการศกึษาวิจยั โดยสรุปประเด็นของทฤษฎีได้
ว่า ความส าเร็จเป็นผลพวงจากแรงจูงใจของความปรารถนาอนัแรงกล้า (Strong Desires) ท่ีจะ
ประสบความส าเร็จ บุคคลยิ่งได้รับความส าเร็จมากขึน้เท่าใดก็ยิ่งต้องการความส าเร็จมากขึน้
เท่านัน้ และบคุคลเม่ือได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะได้รับความส าเร็จมากขึน้เพียงใดก็ย่อม
ส่งผลให้มีความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จมากขึน้เพียงนัน้ บุคคลท่ีมีความต้องการ
ความส าเร็จในระดบัท่ีสงูจะมีความพยายามในการปฏิบตัิภารกิจให้ดีขึน้เร่ือย ๆ แม้ภารกิจนัน้จะมี
ความสลบัซบัซ้อนมากเพียงใดก็ตาม โดยบุคคลนัน้ต้องถือว่าความส าเร็จในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุ ความต้องการความส าเร็จจงึเป็นสิง่จงูใจให้บคุคลท างานได้ดีขึน้ 

ความส าเร็จยังได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ อีก แมคคลีแลนด์ ได้ศึกษา
งานวิจยัของวินเตอร์บอตตอม (McCleland. 1967: 46; citing Winterbottom. 1953) โดยสรุปได้
ว่าบิดามารดามีผลต่อความส าเร็จของลูก กล่าวคือมารดาของเด็กชายท่ีมีความต้องการ
ความส าเร็จสงูได้วางมาตรฐานขัน้สงู (Higher Standards) ไว้ให้บุตรของตนให้เป็นคนท่ีมีความ
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เป็นตวัของตวัเอง พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance) และรอบรู้ในหลากหลายด้านตัง้แต่อายยุงัน้อย 
(Mastery at an earlier age)  

นอกจากนัน้ แมคคลีแลนด์ยงัได้ศึกษาแนวคิดของ เวเบอร์ (McCleland. 1967: 
48; citing Weber. 1930; Weber 1947) ได้ข้อสรุปจากการปฏิรูปศาสนาคริสต์จากนิกายเดิมคือ
แคธอลิคสู้นิกายใหม่อย่างโปรเตสแตนท์ ได้สง่ผลต่อแนวคิดของผู้คนในยคุนัน้ว่า ความพากเพียร
พยายามเพื่อท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ดีท่ีสดุเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ซึง่มีผลต่ออาชีพในแต่
ละบุคคล เป็นพืน้ฐานการปฏิวตัิวิถีชีวิตระดบัสงัคมครอบครัว การมีจ านวนลกูชายท่ีเพิ่มขัน้ และ
แรงผลกัดนัจากครอบครัวท่ีจะให้บุตรของตนประสบความส าเร็จอย่างสงูสดุ มารดาท่ีนบัถือโประ
เตสแตนท์ ให้ความส าคัญกับความเป็นตวัของตวัเองของบุตรมากกว่ามารดาท่ีนับถือแคธอลิค 
และเด็กท่ีนบัถือโปรเตสแตนท์มีความต้องการความส าเร็จโดยเฉลี่ยสงูกว่าเด็กท่ีนบัถือแคธอลิค 
การเป็นผู้ น าถือเป็นคุณลักษณะท่ีดีส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการความส าเร็จสูง มากกว่า
คณุลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น ความเฉลียวฉลาด แม้ในยคุนัน้ เด็กชายท่ีต้องการความส าเร็จสงูท่ีมีความ
มุง่มัน่ในการเป็นผู้น าอาจไมไ่ด้รับการตอบรับจากเพ่ือน ๆ ให้เป็นผู้น าของพวกเขาก็ตาม และความ
ต้องการความส าเร็จไม่จ าเป็นต้องน าไปสูค่วามส าเร็จในชีวิตในทกุด้าน  

นอกจากนัน้ แมคคลีแลนด์ ยงัสรุปตอ่ไปอีกว่า เด็กท่ีมีความต้องการความส าเร็จ
สงูจะเลือกประกอบอาชีพนกัธุรกิจ หรือสามารถประกอบอาชีพธุรกิจได้ดีกวา่เด็กท่ีมีความต้องการ
ความส าเร็จต ่า (McCleland. 1967: 49)   

จากการวิจัยของแมคคลีแลนด์ทัง้ 3 ประเด็น ได้ข้อสรุปท่ีน าไปสู่การวดัความ
ต้องการความส าเร็จนัน่คือ (McCleland. 1967: 57-61) 

1. กลุ่มชนและวัฒนธรรมของกลุ่มชนมีผลต่อความส าเร็จของบุคคล 
เน่ืองจากวิธีการอบรมสัง่สอนของแตล่ะกลุม่ชนมีความแตกตา่งกัน้ 

2. ค่านิยม เจตคติท่ีมีอยู่ในตวัของบิดามารดาท่ีส่งผลความส าเร็จของเด็ก 
โดยการศกึษาท่ีมุง่เฉพาะท่ีตวับคุคลเป็นหลกั  

3. เหตจุงูใจต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในบุคคล ในท่ีนีค้ือการศึกษานกัธุรกิจท่ีมีกิจการ
เป็นของตนเองและมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว ความต้องการความส าเร็จของนักธุรกิจส่งผลต่อ
ความส าเร็จในธุรกิจของพวกเขา ไม่ต่างอะไรกับเด็กชายท่ีมีความต้องการความส าเร็จสูงจะมี
พฤตกิรรมเช่นเดียวกบันกัธุรกิจก่อนท่ีพวกเขาจะไปประกอบอาชีพ 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546: 167; อ้างอิงจาก สุเทพ สุนทรเภสัช. 2518) ได้
สกดัประเด็นส าคญัจากหนงัสือเร่ือง สงัคมแห่งความส าเร็จ (The Achieving Society) โดยอธิบาย
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ถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Need for Achieving) หรือ nAch ของแมคคลีแลนด์ว่า เป็นตัวผลักดัน
มนษุย์ไปสู่ความส าเร็จ มนษุย์ท่ีฝักใฝ่ความส าเร็จ จะมีความต้องให้งานของตนเองดีขึน้ ก้าวหน้า
ด้านการเรียน การงานท่ีเหนือกว่าคนอ่ืน จิตใจจะเรียกร้องหาความส าเร็จอยู่เสมอ ภายใต้
คณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รู้จัก เสี่ ย งอย่ าง ท่ี ควรจะ เสี่ ย ง  (Modulate Risk Taking) โดย เอา
ความสามารถของตนเข้าแลก ไม่หวังพึ่งโชคชะตา เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองว่าหาก
กระท ากิจกรรมท่ีท้าทายหรือมีความยากในระดบัหนึ่ง ตนจะสามารถกระท าการสิ่งนัน้ได้ส าเร็จ 
เม่ือส าเร็จแล้วตนเองจะรู้สกึพงึพอใจ เด็ดเด่ียวในด้านการตดัสินใจ 

2. เป็นผู้ มีความฮึกเหิม ขะมกัเขม้น (Energetic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้
ลงมือท างานท่ีต้องใช้สติปัญญา งานท่ีแตกต่างไปจากงานปกติท่ีคนอ่ืนท า รู้สึกท้าทายกบังานท่ี
นอกเหนือไปจากงานประจ า ขยนัพากเพียรต่องานนัน้ ๆ และเม่ืองานนัน้บรรลจุะรู้สกึว่า “ประสบ
ความส าเร็จ”  

3. รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้
เกิดจากความพึงพอใจในตนเอง มิใช่ต้องการความช่ืนชมยกย่องจากผู้ อ่ืน และรับผิดชอบต่อสิ่งท่ี
ตนเองได้กระท าลงไป มีอิสระทางความคิดมากกวา่ท่ีจะถกูครอบง าจากความคดิจากผู้ อ่ืน 

4. ต้องการความรู้ท่ีได้มาจากเหตุผลท่ีตนเองได้ตัดสินใจกระท าลงไป 
(Knowledge of Result of Decision) เม่ือได้ลงมือกระท าสิ่งใดลงไป จะต้องการรู้ผลของมันว่า
เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ และถึงพร้อมท่ีจะปรับปรุงให้สิ่งเหล่านัน้ดีขึน้ รับรู้ผลอย่างมีเหตมีุผล มิใช่
การคาดเดา 

5. รู้จักคาดคะเนสิ่ ง ท่ีน่ าจะเกิดขึ น้ ในอนาคต (Anticipate of Future 
Possibility) ด้วยการวางแผนอนาคต และคาดเดาความส าเร็จท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอย่างมีเหตมีุ
ผล ปทูางไปสูค่วามส าเร็จด้วยแผนเหลา่นัน้ 

6. ทกัษะในด้านการจดัผงังาน (Organization Skill) ผู้ ท่ีฝักใฝ่ความส าเร็จ
มกัจะเป็นผู้ ท่ีรู้จกัจดัผงัระบบงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อการนิยามความหมายของ “ความส าเร็จในการเรียน” มีความหนกัแน่นและ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดและหลกัการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความส าเร็จในการเรียน
ท่ีหลากหลาย โดยในความส าเร็จของมนษุย์ตัง้แตแ่รกเกิดไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่ ย่อมมีความส าเร็จใน
แต่ละช่วงวยัท่ีแตกต่างกันออกไป ในช่วงวยัเรียนของเยาวชนถือเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต 
เพราะความส าเร็จในช่วงวยัเรียนจะน าไปสูก่ารใช้ชีวิตในวยัผู้ใหญ่ ผู้วิจยัจงึเลือกศกึษาแนวคิดและ
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หลกัการต่าง ๆ จากนกัวิชาการท่ีหลากหลาย ในประเด็นความส าเร็จในช่วงวยัเรียน ท่ีนกัวิชาการ
ได้ให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษ 

1.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21  
ผู้ วิจัยได้รวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความส าเร็จในการเรียนเพื่อน าไปสู่นิยาม 

“ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21” ดงัตอ่ไปนี ้
องค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 

Century Learning) หรือ P21 แต่เดิมใช้ช่ือว่า องค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 
(Partnership for 21st Century Skills) ก่อตัง้ขัน้ในปี ค.ศ. 2002 เป็นการรวมตวักนัของชมุชนธุรกิจ 
ผู้น าด้านการศกึษา ครู อาจารย์ และผู้ก าหนดนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกบัศตวรรษท่ี 
21 โดยการเร่ิมต้นการสนทนาระดบัประเทศเก่ียวกับความส าคญัของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ศูนย์กลางการศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากระบบการศึกษาพืน้ฐาน (K-12 Education) 
(Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) หม ายถึ งก า รศึ ก ษ าตั ง้ แ ต่ ระดั บ
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษารวม 12 ปี ตัง้แต่เกรด 1 – เกรด 12 เม่ือจบการศึกษา 
(Commencement) จะได้รับประกาศนียบตัรระดบัมธัยมศกึษา (High School Diploma) หลงัจาก
นัน้จึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรในมหาวิทยาลัย (University) หรือ 
วิทยาลยั (College) ใช้เวลาโดยประมาณ 4 ปี หรือเลือกเรียนในระดบัอาชีวศึกษา (Vocational 
Technical Institute) หรือวิทยาลยัชมุชน (Community College) แล้วไปเรียนตอ่ในระดบัปริญญา
ตรีก็ได้ (ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา. 2557: 12-16) 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นการอธิบายถึง ทักษะ ความรู้ และความช านาญท่ี
นกัศึกษาต้องท าเพื่อให้ประสบความส าเร็จในชีวิตและการท างาน เป็นส่วนผสมทางด้านเนือ้หา
ความรู้ ทกัษะเฉพาะเจาะจง ความเช่ียวชาญ และการรู้หนงัสือ อนัเป็นการช่วยให้ครู  อาจารย์ ได้
รวบรวมทกัษะเข้าด้วยกนัเพื่อใช้ในการสอนร่วมกบัวิชาหลกั โดยองค์กรความร่วมมือได้พฒันาให้
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันในรูปแบบของวิสยัทัศน์ร่วมกันส าหรับการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า กรอบแนวคิด
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Framework for 21st Century Learning) ในการท่ีจะท าให้ทุกทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 บงัเกิดผลได้นัน้ จะต้องพฒันาความรู้ในวิชาหลกัให้นกัศกึษาเข้าใจอยา่งถ่องแท้
เสียก่อน ผู้ ท่ีคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ฐานความรู้ในด้านวิชาการท่ีแน่นเสียก่อน โดยในบริบทของความรู้พืน้ฐานด้านวิชาการเหล่านัน้ 
นกัศกึษาต้องเรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับความส าเร็จในโลกปัจจบุนัด้วยเช่นกนั จากการคิดอย่าง
มี วิ จ า รณ ญ าณ  (Critical Thinking) ก า รแ ก้ ไข ปัญ ห า  (Problem Solving) ก ารสื่ อ ส า ร 
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(Communication) และการมีส่วนร่วม (Collaboration) การเรียนรู้อย่างนีก็้เพื่อเตรียมพร้อมกับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน (Partnership for 21st Century Skills. 2016: 
online) 

อภิธานศัพท์จากเว็บไซต์การปฏิรูปการศึกษา (The Glossary of Education 
Reform) (Great Schools Partnership. 2016: online) อ ธิบ ายว่ า  ทั กษ ะในศตวรรษ ท่ี  21 
หมายถึงชดุความรู้ ทกัษะ นิสยัในการท างาน และคณุลกัษณะท่ีนกัการศกึษา นกัปฏิรูปการเรียน 
อาจารย์ นายจ้าง และคนอ่ืน ๆ ให้ความส าคญัเช่ือถือต่อความส าเร็จในโลกปัจจุบนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในโปรแกรมวิทยาลัยและอาชีพร่วมสมัย และสถานท่ีท างาน โดยทั่วไปแล้วทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาทัง้หมดในด้านการศกึษา การประกอบอาชีพ 
และการตัง้ถ่ินฐานตลอดชีวิตของนกัศกึษา 

ทริลลิ่ งและฟาเดล (Trilling; & Fadel. 2009: 15-16) ได้อธิบายถึงบทบาท
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เอาไว้ว่า ความรู้ในโลกยุคใหม่จะเกิดการเช่ือมโยงกันทั่วโลก การ
ตลาดโลก การเช่ือมโยงของผู้คนทัว่โลก การผสมผสานวฒันธรรม การตอบสนองความต้องการ
ต้องรวดเร็ว สดใหม่อยู่เสมอ พลงัสมองจะเข้ามาแทนท่ีพลงัร่างกายและพลงัเคร่ืองจกัร ก้าวไปสู่
พลังคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายของความส าเร็จในการเรียนเป็นไปตามเทคโนโลยี ท่ี มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การมีสว่นร่วม การเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ถือเป็นบทบาท
ส าคญัไปจนตลอดชีวิต 

ริช (Rich. 2010: online) อธิบายว่า ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยทั่วไปจะใช้เพื่อ
อ้างถึงสมรรถนะหลัก เช่น การมีส่วนร่วม (Collaboration) การมีความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ไขปัญหาท่ีผู้สนบัสนุนเช่ือ
ว่าสถานศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสอนให้นักนกัศึกษาเจริญเติบโตได้ในโลกปัจจุบนั โดยได้
สรุปทรรศนะของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

บาร์เนตต์ เบอร์ร่ี, ผู้ก่อตัง้และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารศนูย์คณุภาพการ
สอน (Barnett Berry, Founder and CEO, Center for Teaching Quality) ใหส้มัภาษณ์ว่า การ
เรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายความว่า นักเรียนสามารถควบคุมเนือ้หาในขณะสร้างผลผลิต 
สงัเคราะห์ และประเมินข้อมูลจากหลากหลายสาขาวิชา และแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความเข้าใจ และ
เคารพในวัฒ นธรรม ท่ีแตกต่างกัน  นักศึกษาแสดงให้ เห็ นถึ ง  3R (Reading, (W)Riting, 
(A)Rithmetics) แ ต่ ยั ง ร ว ม ถึ ง ส า ม  3C (Creativity, Communication, and Collaboration) 
ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการมีสว่นร่วม พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านดิจิทลั และ



  29 

ความรับผิดชอบของความเป็นพลเมือง เคร่ืองมือเสมือนจริง (Virtual Tools) และ การใช้ซอฟต์แวร์ 
(Open-source software) อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตการเรียนรู้ไร้พรมแดนส าหรับนกัเรียนทุก
เพศทุกวยัทุกท่ีทุกเวลา โดยต้องมีครูท่ีเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี ผู้ซึ่งให้ความสนใจความรู้ด้าน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และมีการจดักลยทุธ์ในทีม ทัง้ในและนอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Cyberspace) เป็นครูท่ีท างานอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังท าหน้าท่ีเป็นผู้
เรียนรู้แนวทางการใช้เครือข่ายเสมือนผู้ เช่ียวชาญด้านการเล่นเกมผู้ จัดชุมชนและนักวิจัยด้าน
นโยบาย 

ซาราห์ บราวน์ เวสส์ลิ่ง, ครูดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2010 (Sarah Brown 
Wessling, 2010 National Teacher of the Year) อธิบายว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเนือ้หาเข้ากับทกัษะ หากปราศจากทักษะ นักศึกษาจะไม่
สามารถจดจ าข้อเท็จจริงและทบทวนเนือ้หาการเรียนได้ เป็นการลดประสบการณ์การศกึษาให้เป็น
แบบไม่มีส่วนร่วม และถ้าหากปราศจากเนือ้หา นกัศึกษาอาจจะอ่อนด้อยในเร่ืองท างานเป็นทีม 
และรับมือในแก้ไขปัญหาได้เพียงเล็กน้อย แทนท่ีกระบวนทศัน์ในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะ
เป็นเร่ืองของการผนึกก าลงัระหว่างเนือ้หากบัทกัษะท่ีน าไปสู่กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แต่
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การเช่ือฟังความรู้หลกัในอดีตเพื่อช่วยให้เราสามารถน าทางสู่
อนาคตได้ การยอมรับรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มากเกินไป อาจเป็นการเสี่ยงต่อการ
ผู้ เรียนด้านสติปัญญา การเช่ือถือไปตามอารมณ์ และการดแูลชุมชนในสถานศึกษาท่ีทุกคนเป็น
ผู้ เรียน 

คาเรน คาเตอร์ , ผู้ อ านวยการส านักงานเทคโนโลยีทางการศึกษา , 
กระทรวงศกึษาธิการ สหรัฐอเมริก (Karen Cator, Director, Office of Educational Technology, 
U.S. Department of Education) กล่าวว่า ความส าเรจ็ในในศตวรรษที่ 21 นัน้ต้องรูว้ธิเีรยีนว่า
จะเรยีนอย่างไร ปัจจุบนัน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะมอีาชพีจ านวนมากในชวีติของนักศกึษา พวกเขาต้อง
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อที่จะประสบ
ความส าเรจ็ในโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ที่มคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึ้น เทคโนโลยี
ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอด 24 ชัว่โมง การโต้ตอบทางสงัคมเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง  สร้างสรรค์
เนือ้หาและกระจายข้อมูลดิจิทัลเป็นไปได้โดยง่าย ในการตัง้ค่านี  ้นักการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีส่วนร่วมและเป็นส่วนตวัเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
การศึกษาท่ีเกิดขึน้ใหม่ของคนรุ่นใหม่ การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเป็นเร่ืองท่ีเหมาะกับทุกอย่างหรือ 
จ ากดัอยู่แต่ในห้องเรียน โอกาสท่ีจะได้รับจากเทคโนโลยีควรใช้เพื่อนึกถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 โดยเน้นการเตรียมนกัศกึษาให้เป็นผู้ เรียนตลอดชีวิต 
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มิลตนั เฉิน, นักวิชาอาวุโสและผู้อ านวยการกิตติมศกัดิ์ มูลนิธิการศึกษา
จอร์จลคูสั, ผู้ เขียนเร่ือง การศกึษาแห่งชาติ:  นวตักรรมใหมท่ัง้ 6 ในโรงเรียนของเรา (Milton Chen, 
Senior Fellow & Executive Director, Emeritus, The George Lucas Educational 
Foundation; author of Education Nation: Six Leading Edges of Innovation in Our 
Schools)  กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือความพยายามท่ีจะก าหนดการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
โดยใช้เคร่ืองมือทนัสมยั สร้างขึน้จากแนวความคิดท่ีผ่านมาในอดีต คือ “ความรู้หลกัในสาขาวิชา” 
และน าเสนอแนวคิดใหม่ ส าหรับโลกปัจจุบนัซึ่งมมุมองของโลกและทกัษะการท างานร่วมกนัเป็น
สิง่ส าคญั ไม่ต้อง "รู้เร่ือง" มากนกัอีกตอ่ไป แตส่ิ่งส าคญัอยู่ท่ี การคงไว้ซึง่ความอยากรู้อยากเห็นใน
การค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ อินเทอร์เน็ตคือเคร่ืองมือท่ีจะเข้าถึงการสื่อสารได้ทั่วโลกอย่างทันทีทันใด  
ถือเป็นกญุแจส าคญัในการประกาศใช้ระบบการศกึษาใหม่ ซึง่นกัศกึษาใช้ข้อมลูเพียงแคป่ลายนิว้
สมัผสั ท างานในทีมกับใครก็ได้ในทัว่โลกโดยจะไม่ได้ท างานเพียงล าพงัอีกต่อไปในการบรรลผุล
ส าเร็จ 

สตีเว่น ฟารร์, หวัหน้าหน่วยความรู้การสอนส าหรับคนอเมริกนั ผู้ เขียนเร่ือง 
การสอนทักษะผู้ น า : คู่ มือครูท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือปิดช่องว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(Steven Farr, Chief Knowledge Officer, Teach For America; author of Teaching as 
Leadership: The Highly Effective Teacher’s Guide to Closing the Achievement Gap) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องประกอบด้วยอดุมการณ์ในศตวรรษท่ี 20 ของสภาการว่า
ด้วยเร่ืองการไม่แบ่งแยกชนชัน้หรือสีผิว (Brown v. Board of Education) การล้มเหลวในการ
ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาท่ีผ่าน ระบบของเรามีส่วนท าให้เกิดช่องว่างความส าเร็จทางเชือ้ชาติ 
เศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีท าลายล้างอดุมการณ์เสรีภาพความเสมอภาคและโอกาสของเรา ขณะท่ี
เราศกึษาสิ่งท่ีแตกตา่งจากครูผู้ มีประสิทธิภาพสงูในบริบทท่ีท้าทายท่ีสดุในประเทศของเรา เราเห็น
ว่าการปฏิรูปการศึกษาต้องใช้ทกัษะมากกว่ารายการ เราจ าเป็นต้องมีผู้น าในห้องเรียนท่ีก าหนด
วิสัยทัศน์ท่ีมีความทะเยอทะยาน การชุมนุมคนอ่ืน ๆ ในการท างานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย การวางแผน และการด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาได้เรียนรู้และก าหนด
แนวความคิดในการสอนอย่างมากในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของนกัศึกษา สิ่งท่ีจะท าให้อเมริกาเป็น
ผู้น าระดบัโลกในศตวรรษท่ี 21 ก าลงัท าตามสิ่งท่ีเรารู้เพื่อให้ความรู้แก่เด็กทุกคนโดยไม่ค านึงถึง 
ภมูิหลงัทางเศรษฐกิจและสงัคม 

สตีฟ ฮาร์กาดอน, ผู้ก่อตัง้ ห้องเรียน 2.0; ท่ีปรึกษาการเรียนรู้ทางสงัคม, 
Steve Hargadon, Founder, Classroom 2.0; Social Learning Consultant, Elluminate)  
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การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ผู้ เรียนเป็นผู้ ขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Learner-driven) การศึกษา
ระบบเก่า ก าลงัลม่สลายเพราะอินเทอร์เน็ตก าลงัปลดปลอ่ยพลงังานทางปัญญาของมนษุย์ มนษุย์
จะได้แสดงออกถึงความต้องการภายในตัวเอง ได้สร้างสรรค์ และมีส่วนรวมกับสังคมมากขึน้ 
ความรู้พืน้ฐานจะส่งผลคล้าย ๆ กบัตลาดการค้าเสรี หรือรัฐบาลประชาธิปไตย กิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างอิสรเสรีและมีความเป็นตวัของตวัเองสูง อยู่นอกเหนือการลงโทษ หรือการ
ควบคมุโดยสถาบนัทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ การตอบสนองทางการเมืองและสถาบนัจะ
เป็นการสง่เสริมเร่ืองราวเก่ียวกับการศกึษาท่ีมีโครงสร้าง และก าหนดมาจากด้านบนอย่างตอ่เน่ือง 
เช่นมาตรฐานแห่งชาติ หรือ การสอนทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข้อมูล
เหล่านีจ้ะไม่ค่อยเช่ือมโยงกับบิดามารดา นักการศึกษา และผู้ดูแลระบบท่ีก าลงัเฝ้าดกูารปฏิวตัิ
อินเทอร์เน็ต แตก่บันกัศกึษาสว่นใหญ่มกัจะเตรียมพร้อมท่ีจะขบัเคลื่อนการศกึษาได้ด้วยตนเอง 

ลินเน่  มันสัน , ประธานและกรรมการบริหาร , หลักพื น้ฐาน  (Lynne 
Munson, President and Executive Director, Common Core) กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ก็คือการเรียนรู้แบบศตวรรษท่ี 20 หรือ 19 แต่มีเคร่ืองมือท่ีดีกว่า นักศึกษาปัจจุบันโชคดีท่ีมี
เคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ค้นคว้าและสร้างความรู้ได้เร็วกว่ารุ่นก่อน แต่กูเกิล 
(Google) ก็ไม่สามารถทดแทนความรู้ความเข้าใจได้อยา่งแท้จริง นกัศกึษายงัคงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ท่ีน าพวกเขาและประเทศชาติไปสู่ท่ีพวกเราเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
นกัศึกษาจ าเป็นต้องมีความสามารถท่ีจะมีความสุขไปกับศิลปะท่ียิ่งใหญ่และวิทยาศาสตร์ท่ีสุด
ของมนุษย์ เพื่อพูดภาษาท่ีนอกเหนือไปจากภาษาแม่ของพวกเขา จากแนวคิดของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 นัน้ นกัศกึษาไม่จ าเป็นต้องอาศยัความรู้ตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในหวัคิดของพวกเขา เพียงแค่
มีทกัษะในการค้นคว้าเท่านัน้ ซึง่ไม่เห็นด้วยกบักรณีนี ้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ควรเน้นไปท่ีการ
เปิดโอกาสท่ีจะได้รับความรู้เพิ่มเตมิ มิใช่ข้ออ้างที่จะให้ได้ความรู้ท่ีน้อยลง  

คีธ มัวร์, ผู้ อ านวยการส านักการศึกษาอินเดีย , กรมการปกครอง(Keith 
Moore, Director, Bureau of Indian Education, Department of Interior) กล่าวว่า นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 จะเรียนโดยใช้โลกเป็นห้องเรียน (Global Classroom) โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนแตใ่น
ห้องสี่เหลี่ยมเท่านัน้ หาข้อมลูโดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือและคอมพิวเตอร์ หรือ
คยุกบัเพื่อน ๆ ในเว็บไซต์เครือข่ายสงัคม ในท านองเดียวกนักบัท่ีครูทัง้หลายก็ก าลงัตรวจสอบและ
ออกงานผา่นห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) 

ไดแอน ราวิทช์, ประวตัิศาสตร์การศกึษา, ผู้ เขียนเร่ือง ความตายและการมี
ชีวิตของระบบการเรียนท่ีดีท่ีสุดของอเมริกา (Diane Ravitch, Education Historian; author of 
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The Death and Life of the Great American School System) ให้ สัมภาษ ณ์ ว่ า  นั กศึ กษ า
จ าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ดังต่อไปนี ้ประวัติศาสตร์พลเมือง ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีนกัศกึษาจะได้เข้าใจเหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึง และปฏิบตัิตวัได้
อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในด้านการพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ดี  เรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ ให้ความสนใจในศิลปะเพื่อเสริมสร้างชีวิต เข้าถึงวรรณกรรมอนัยิ่งใหญ่ เพื่อ
เข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงสภาพมนษุย์ท่ีไร้กาลเวลา มีความรักท่ีจะเรียนรู้ พฒันาจิตใจไปเร่ือย ๆ แม้จะ
จบการศึกษาไปแล้ว มีระเบียบวินัยในตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ มีจริยธรรมและ
ศีลธรรม มีทกัษะทางสงัคมในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ใช้เทคโนโลยีได้อยา่ง
ชาญฉลาด ความสามารถในการท าและซ่อมแซมวัตถุ ท่ี มีประโยชน์ อย่างมีอิสระ และ
ความสามารถในการเลน่เคร่ืองดนตรีเพื่อความพงึพอใจสว่นตวั 

ซซูาน รัลเดลล์ ซิงเกิล, ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาลยั
ค า ร์ ลี ต อ น  ( Susan Rundell Singer, Laurence McKinley Gould Professor of Natural 
Sciences, Carleton College) กล่าวว่า การปรับตัว ทักษะการสื่อสารท่ีสลับซับซ้อน การ
แก้ปัญหาท่ีไม่ปกติ การจดัการกบัตนเอง และการคิดอย่างเป็นระบบคือ ทกัษะของผู้คนวยัท างาน
ในศตวรรษท่ี 21 วิธีท่ีดีท่ีส่งผลทิศทางของนักเรียนท่ีจะก้าวสู่อาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลยันัน้คือ ผลและระดบัความรู้ท่ีมีอยูซ่ึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การเรียนและการสอน เนือ้หา
และกระบวนการในอดีตอนัทรงคณุค่าคือฐานส าคญัจากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวม
แกนแนวคิดกับทักษะจะเป็นการเตรียมนักศึกษาก้าวสู่การท างาน หรือการเรียนท่ีสูงขึน้ไป 
จ าเป็นต้องขยบัขยายจากเดิมท่ีเรียนในห้องเรียนแคบ ๆ ออกสูโ่ลกกว้าง การพฒันาทกัษะในบริบท
ของแนวคดิหลกัคือหลกัปฏิบตัิง่าย ๆ และดี ท่ีพร้อมจะก้าวสูก่ารท างาน  

เว็บไซต์ทีชเชอร์ เซอร์ทิฟิเคชัน่ (Teacher Certification. 2018: online) ได้เสนอ
บทความ เร่ือง บทบาทของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (The Role of Education in the 21st 
Century) โดยอธิบายวา่ สถานศกึษาในศตวรรษท่ี 21 จะกลายเป็นศนูย์รวม ซึง่เป็นสถานท่ีส าหรับ
ครู และนกัเรียน นกัศึกษาท่ีจะใช้เช่ือมต่อกับผู้คนรอบข้างและชุมชน บทบาทการสอนของครูจะ
ลดลง แต่จะเป็นผู้ จัดสรรข้อมูลท่ีมากขึน้ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเปลี่ยนความรู้หรือข้อมูลท่ีมีให้
กลายเป็นปัญญา ครู และผู้บริหารสถานศกึษาต้องปลกูฝังและให้นกัเรียน นกัศกึษาใสใ่จในเนือ้หา
โดยต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความรู้เหล่านีน้ าไปใช้ได้กบัโลกแห่งความเป็นจริง นกัศึกษาต้อง
พยายามเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นเพื่อท าให้เขากลายเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องมีความ
ยืดหยุน่กบัวิธีการเรียนการสอน และเป็นผู้ มีทรัพยากรท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไปได้จากนอกสถานศกึษา 
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ในความส าเร็จด้านการเรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
อย่างประสบความส าเร็จ ความส าเร็จในงาน (Career success) หรือ ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Advancement) หมายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการท างานท่ีสง่ผลให้บคุคลท่ีท างานนัน้ ๆ 
เกิดความรู้สกึในทิศทางบวก ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในเชิงภาวะวิสยั (Objective) หมายถึง
ความส าเร็จในอาชีพท่ีเห็นได้ชัดและสามารถจับต้องได้โดยวัดจากเกณฑ์ภายนอก (External 
Criteria) และความก้าวหน้าในอาชีพเชิงอตัตวิสยั (Subjective) หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพ
โดยการประเมินความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความก้าวหน้าในอาชีพ หรือวัดจากเกณฑ์ภายใน 
(Internal Criteria) เช่น การรับรู้ความรู้สกึภาค ภมูิใจ ความพงึพอใจในงาน (Arthur; Khapova; & 
Wilderom, 2005: 409) 

ในบริบทของประเทศไทย นกัวิชาการการศกึษาและเทคโนโลยีได้ศกึษาเร่ืองการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และได้อรรถาธิบายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

วิจารณ์ พานิช (หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง. 2555: 131-133; อ้างอิงจาก วิจารณ์ 
พานิช. 2555) บรรยายว่า บณัฑิตแห่งศตวรรษท่ี 21 ต้องมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เรียนเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) หมายถึง จากเดิมในอดีตคือเรียน
แบบ มีความรู้ ตอบได้ จ าได้ ท่องได้ (Informative Learning) ต้องเปลี่ยนมาสู่การเอาความรู้ท่ี
ได้รับมาผสมผสานแล้วน าเอาไปใช้งาน (Formative Learning) และต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง กล่าวคือ นักศึกษาต้องมีทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skill) เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม องค์กร ชุมชน เปลี่ยนแปลงโลก มีทักษะในการเป็น
ตวัแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent Skill) เป็นพลเมืองผู้ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม เรียน
จบแล้วไม่เพียงแต่ไปประกอบอาชีพ แต่ต้องมีทักษะวิชาชีพ นั่นคือต้องท าประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ท า
ประโยชน์แก่สงัคม ต้องเผชิญกบัสภาพของโลกในอนาคตท่ีไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไร ต้องปรับตวั
โดยการเรียนรู้ให้มาก 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2557: 7-9) อธิบายถึงการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ว่า 
เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องมีความเช่ียวชาญในวิชาแกน (Key Subjects) ได้แก่ ภาษาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ การปกครอง หน้าท่ีพลเมือง 
และศิลปะ โดยผู้ เรียนต้องมีจิตส านึกต่อโลก มีความรู้ในด้านนวตักรรม นัน่คือต้องรู้จกัคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านการสื่อสาร ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และทกัษะด้าน
การท างานและชีวิต มีความยืดหยุน่ ปรับตวัได้ 
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วิทยากร เชียงกูล (2559: 7) อธิบายว่า การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นัน้ ต้องผลิต
บุคลากรท่ีมีทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีจินตนาการ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี ฉลาดในการ
ปรับตวัและแก้ปัญหา มีความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้กับการท างาน 
และแข่งขนัทางเศรษฐกิจได้เป็นอยา่งดี ประเทศใดท่ีไม่มีการปรับตวัและปฏิรูประบบการศกึษา จะ
กลายเป็นประเทศท่ีล้าหลงั ประชากรจะตกงานมากขึน้  

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (มปป. : 1) อธิบายถึงแนว
ทางการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นัน้ มุ่งไปท่ีตวัผู้ เรียนต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ก้าวข้ามวิชาการไปสูก่ารใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไม่เน้นการเรียนการสอนในต าราเพื่อให้จดจ าแล้ว
น าไปสอบวดัความรู้ แต่ต้องเรียนรู้ในด้านทกัษะน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เรียนรู้จากการ
ลงมือท า มีการกระตุ้นให้สนใจใคร่เรียนรู้ กระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมลู รวบรวมความรู้มาจาก
แหลง่ต่าง ๆ ตอบโต้โดยมีหลกัเหตผุล ตัง้สมมติฐาน สร้างกระบวนทศัน์ทางความรู้ขึน้มาใหม่แทน
ความรู้เดิม โดยผู้สอนจะเพียงผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ให้แก่
ผู้ เรียน    

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557: 143-144) ได้สรุปแนวคิดการเรียนรู้
ของศตวรรษท่ี 21 จากผลการวิจยั เร่ือง แนวทางพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรียมความพร้อมสู่
ศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้ผู้ เรียนต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสูท่กัษะการใช้ชีวิต ซึง่เนือ้หาสาระวิชาเรียนนัน้
ไม่เพียงพอตอ่การด ารงชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 21 อีกตอ่ไป การเรียนรู้ต้องมีทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่ือมโยงสู่การใช้ชีวิตจริง พฒันาทกัษะตา่ง ๆ ในหลายด้าน มิใช่เรียนเพื่อน าไปสอบ แต่
เรียนเพื่อน าไปใช้จริง เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้ เรียนคือศูนย์กลางของการเรียน 
(Student Center) เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน ตัง้ค าถาม 
ตอบปัญหา เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนการสอน ขยายความรู้ให้กว้างแบบลองผิดลองถกู การ
คิดนอกกรอบ แต่ต้องมีความรู้ในกรอบท่ีแน่นเสียก่อน ผู้ เรียนต้องก้าวเข้าสู่สงัคมแห่งการท างาน
แบบหนักเบาเอาสู้  สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ความดีงาม 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สนใจท่ีจะพฒันาสงัคม ท่ีส าคญัท่ีสุดสถาบนัครอบครัวให้การสนบัสนนุ
และเอาใจใส ่อยา่งนีเ้รียกวา่ คณุลกัษณะท่ีดีของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21   

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546: 46) อธิบายว่า ผู้ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นัน้  
ต้องเรียนรู้อย่างลกึซึง้ถึงแก่นสาระของวิชาเสียก่อน เพราะสงัคมในศตวรรษท่ี 21 นัน้จะเป็นสงัคม
แห่งความรู้ เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่เช่ือมโยงกันภายในสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย 
โครงสร้างเศรษฐกิจตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้และเทคโนโลยีขัน้สงูมากกวา่การพึง่พาแรงงานแบบใน
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อดีต คณุภาพของนกัศกึษาจึงอยู่ท่ี ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในแต่ละเร่ือง โดยน าความรู้
เหล่านัน้มาใช้ผ่านเทคโนโลยีได้อย่างเช่ียวชาญ แนวโน้มของสภาพปัญหาจะมีมากขึน้และ
สลับซับซ้อน จนต้องอาศัยผู้ มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านัน้ได้ 
สามารถสร้างทุนทางสงัคมได้ด้วยการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีความร่วมสมยั นอกจากนัน้ 
ยงัต้องรอบรู้ทางด้านสหวิทยาการ หรือความรู้อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากในสาระวิชาหลกัท่ีเรียนมา 
เพื่อสามารถเช่ือมโยงกบัเครือข่ายข้อมลูข่าวสารทัว่โลกได้ ตอบรับวฒันธรรมตา่ง ๆ ทัว่โลกท่ีมีการ
ผสมผสานกัน ปรับตัวรับกับสิ่งต่าง ๆ ได้ มองการณ์ไกลไปถึงอนาคต คาดการณ์ได้ว่าอะไรจะ
เกิดขึน้    

จากการศึกษาหลกัการและแนวคิดตามท่ีผู้ วิจัยได้อธิบายไปในข้างต้น จึงสรุป
ความหมายของความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีเอาไว้ว่า 
หมายถึง การท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถบรรลุความปรารถนาหรือแรงจูงใจในตนเอง
ทางด้านการเรียนได้เป็นท่ีน่าพอใจ โดยการฝ่าฟันอปุสรรค เอาชนะความยากล าบาก เมื่อต้องเข้าสู่
สนามการแข่งขนัต่าง ๆ ก็สามารถก้าวข้ามการแข่งขนัเหล่านัน้มาได้ มีความก้าวหน้า ต้องการ
เอาชนะ และอยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐานทัง้หลาย โดยการใช้ความสามารถของตนเองในการค้นคว้า 
สืบค้นหาความรู้อย่างเป็นอิสระ ศึกษาหาความรู้มากกว่าต าราหรือการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมไป
ถึงสหวิทยาการต่าง ๆ อาศยัเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ี
กว้างขวางทั่วโลก อีกทัง้ยงัอาศยันวตักรรมท่ีเกิดจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มี
ความพยายามท่ีจะใช้และเข้าใจภาษาสากลท่ีอธิบายเนือ้หาสาระของแหลง่ข้อมลูนัน้ ๆ เกิดความ
พึงพอใจในผลงานของตน และผลงานเหล่านีเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือจากผู้คนสงัคม และเป็นฐานให้
ก้าวสูอ่าชีพท่ีตนได้ตัง้เปา้หมายเอาไว้  

1.3 ความหมายและแนวคิดด้านคุณลักษณะ   
“คุณลกัษณะ” หรือในภาษาองักฤษ “Characteristic” ท่ีมีนักวิชาการได้อธิบายถึง

ความหมายเอาไว้จ านวนมาก ทัง้ในบริบทของต่างประเทศและของไทย ในสังคมไทยมีการ
วางรากฐานความคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะเอาในหลายบริบท เช่น คณุลกัษณะในบริบทของธุรกิจ 
การเมือง สงัคม ท่ีผู้ศึกษารายอ่ืน ๆ พยายามค้นหาว่าอะไรคือคุณลกัษณะในบริบทของตน เช่น 
คณุลกัษณะของนกัขาย นกัธุรกิจ นกัการเมือง ในวงการศกึษาก็ค้นหาว่าอะไรคือคณุลกัษณะของ
ครู ของนกัเรียน ของนกัศกึษา หรือหากเป็นด้านการด าเนินชีวิต อะไรคือคณุลกัษณะของผู้คนท่ีใช้
ในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ 
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นิยามของค าว่า คณุลกัษณะ (Characteristic) โดยจากทัง้พจนานุกรมของไทยและ
ตา่งประเทศมีดงัตอ่ไปนี ้

มหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด (Oxford Living Dictionaries. 2018: online) ให้นิยาม
ว่า คุณลกัษณะหมายถึง ลกัษณะ หรือ คณุภาพท่ีเป็นแบบฉบบัในการระบุความเป็นตวัตนของ
บคุคล สถานท่ี สิง่ของ 

พ จน านุ ก รม เอ อ ร์แบ น  (Urban Dictionary. 2018: online) ใ ห้ นิ ย าม ว่ า 
คณุลกัษณะหมายถึง ลกัษณะท่ีจะช่วยแยกแยะบคุคลหรือสิ่งของให้ชดัเจนขึน้ 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554: 253) เคร่ืองหมายหรือสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็น
ความดีหรือลกัษณะประจ า 

ในขณะท่ีความหมายของค าวา่ คณุลกัษณะในเชิงจิตวิทยานัน้ มีนิยามดงัตอ่ไปนี ้ 
พจนานุกรมจิตวิทยา (B. Suwannapet.  2002: 42) หมายถึง ลักษณะนิสัย 

ความรู้สกึ และอดุมคตริวมกนัซึง่แสดงให้เห็นได้ และท านายได้จากจาการกระท าของบคุคลนัน้ 
สมาคม จิตวิทยาอ เม ริกัน  (American Psychological Association. 2018: 

online) ลกัษณะเฉพาะหรือคณุภาพของบุคคล สตัว์ หรือหน่วยอ่ืนใดท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลกัษณะหรือคณุภาพท่ียัง่ยืนท่ีก าหนดลกัษณะหรือบุคลิกของแต่ละบุคคลในความสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืน 

การน า “คณุลกัษณะ” ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ในสงัคมไทยท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน
มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (2552: 19) ได้ระบคุณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ในระดบั
ปริญญาตรีไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับท่ี 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถ
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทัง้ในสถานการณ์สว่น
บุคคล และของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไป
ปฏิบตัิได้ 

2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธี
การศกึษา ค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ  
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3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากดัของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน  

4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัยและ
เพิ่มพนู ความรู้และความเข้าใจของตนอยูเ่สมอ  

5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทัง้ในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพ
และชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (2560: 8) ระบุถึงผลลัทธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) หมายถึง เกณฑ์บ่งชีคุ้ณลักษณะการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทัง้ท่ี
เกิดขึน้จาก กระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดบั
และประเภทการศึกษา และ/หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จากฝึกปฏิบตัิ และ/หรือจากการท างาน 
ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เก่ียวกับ ข้อเท็จจริง หลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน/ท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และ/หรือข้อเท็จจริงเป็นหลกั (Theoretical and/or factual)  

2. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถปฏิบตัิงาน ซึง่บคุคลนัน้ควรท าได้
เม่ือได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจดัการ และแก้ปัญหาการท างาน ด้วยทกัษะด้าน
กระบวนการคิด (Cognitive Skills) ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (Logical, Intuitive, and Creative Thinking) หรือทกัษะการปฏิบตัิ/วิธี ปฏิบตัิท่ีมีความ
คลอ่งแคลว่และความช านาญในการปฏิบตัิตามกรอบคณุวฒุิ แตล่ะระดบั  

3. ความสามารถในการประยกุต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ 
ทกัษะทางสงัคม ในการท างาน/ศึกษาอบรม เพื่อการพฒันาวิชาชีพของบคคุล ซึ่งประกอบไปด้วย
ความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้ น า ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความเป็นอสิระ 
(Autonomy) ในการด าเนินการตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถ ในการตดัสนิใจและความ
รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications Framework : TQF) (2552: 6) มาตรฐานผล
การเรียนรู้แตล่ะด้านของคณุวฒุิระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี อยา่งน้อยต้องเป็นดงันี ้ 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดลุยพินิจ

ทางค่านิยม ความรู้สกึของผู้ อ่ืน ค่านิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึง่พฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้ อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

2. ความรู้ 
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้

หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องส าหรับหลักสูตรวิ ชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาและตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบั
การแก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ สว่นหลกัสตูรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบตัิ จะต้องตระหนกัใน
ธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3. ทกัษะทางปัญญา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล

แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนือ้หาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลกัสตูรวิชาชีพนกัศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตัิงานประจ าและหา
แนวทางใหมใ่นการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีสว่นช่วยและเอือ้ตอ่การแก้ปัญหาในกลุม่ได้อยา่งสร้างสรรค์ ไม่วา่จะเป็น

ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวตักรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พืน้ฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พฒันาตนเองและ
อาชีพ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้ IT 
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมลูข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ  สามารถสื่อสารได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพทัง้ในการพดู การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับ
กลุม่บคุคลท่ีแตกตา่งกนัได้ 

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขึน้พื น้ฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ 8 ประการ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551) ได้แก่ 

 1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  
 2. ซื่อสตัย์สจุริต  
 3. มีวินยั  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
 6. มุง่มัน่ในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ ประกอบด้วย (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2560: 2-3)   

 1. มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน 
 3. กตญัญตูอ่พอ่แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศกึษาเลา่เรียนทัง้ทางตรง และทางอ้อม  
 5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์  
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
 8. มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผู้ น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า  
 10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจฝ่ายต ่า 
 12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง  

จากเนือ้หาข้างต้นท่ีอรรถาธิบายถึง นิยาม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
ความส าเร็จ การเรียนรู้ในและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับความหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของคุณลักษณะที่ประสบ
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ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 ว่า หมายถึง ลักษณะที่ เป็นประจ าของบุคคล
หรือส่ิงที่ ชีใ้ห้เห็นถึงความดีที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ผลตาม
ความประสงค์ของบุคคล 

1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบคุณลักษณะที่ ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

ผู้ วิจัยยึดแนวคิดขององค์กรความ ร่วมมือเพื่ อการเรียน รู้ในศตวรรษ ท่ี  21 
(Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) เป็นหลักในการท าการวิจัยครัง้นี  ้โดย
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (P21's Framework for 21st Century Learning) นี ้
ได้รับการพฒันาโดยการระดมสรรพความรู้จาก ครู อาจารย์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษา ผู้น าทาง
ธุรกิจ ในการนิยามและอรรถาธิบายให้เห็นถึงทกัษะและความรู้ท่ีนกัศึกษาต้องการในการด าเนิน
ชีวิต การท างาน และการเป็นพลเมือง ตลอดจนระบบการสนับสนุนท่ีจ าเป็นส าหรับผลลพัธ์ของ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กรอบแนวคิดนีเ้ร่ิมต้นได้ถูกน าไปใช้โดยนักการศึกษาหลายพันคน 
รวมทัง้สถานศกึษาหลายร้อยแห่งทัง้ในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ เพื่อให้ทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 กลายเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ และได้แพร่หลายไปทัว่โลกในเวลาตอ่มา 
  
 
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกบ 3 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ท่ีมา: Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) 
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กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้น าเสนอทัง้สว่นของผลลพัธ์ทางการเรียน

ของนกัศึกษาในส่วนโค้งด้านบน และระบบการสนับสนุนในส่วนพืน้ท่ีด้านล่าง โดยแจกแจงและ
อธิบายองค์ประกอบได้อย่างชดัเจนถึงเป้าประสงค์ ซึ่งองค์ประกอบทุกองค์ประกอบเช่ือมโยงกัน
อยา่งเต็มท่ีเพื่อใช้เป็นกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

องค์ประกอบของกรอบแนวคิดนีแ้สดงถึงระบบท่ีมีความส าคญัจ าเป็นในการสร้าง
ความมัน่ใจได้วา่ นกัศกึษาทกุคนต้องเตรียมความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 รากฐานของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี  21 คือการควบรวมความ รู้และทักษะเข้ากับระบบสนับสนุน ท่ี มีมาตรฐาน  
การประเมินผล หลักสูตร วิ ธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ การเรียนรู้สภาพแวดล้อม ท่ีจะต้อง
สอดคล้องกับการสร้างผลการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องให้
ความส าคญัอยา่งยิ่งในกระบวนการเรียนรู้และการเตรียมตวัทางการเรียนให้ดียิ่งขึน้ ท่ีจะรับมือกบั
ความรุ่งโรจน์ของระบบดจิิทลัท่ีเช่ือมโยงกนัไปทัว่โลก 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของกรอบแนวคดิการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
1. วิชาแกน และแก่นของศตวรรษ ท่ี  21 (Key Subjects and 21st Century 

Themes)  
วิชาแกนและแก่นของศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการ

เรียน โดยวิชาแกน ประกอบไปได้ด้วย ภาษาอังกฤษ (English) การอ่านหรือภาษาศาสตร์ 
(Reading or Language Arts) ภาษาส าคัญของโลก (World Languages) ศิลปะศาสตร์ (Arts) 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิศาสตร์ 
(Geography) ประวตัิศาสตร์ (History) การปกครอง (Government) และหน้าท่ีพลเมือง (Civics) 

นอกจากนี ้สถาบันการศึกษาต้องส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับเนือ้หา
วิชาการในระดบัท่ีสูงขึน้โดยเสริมการเรียนรู้ในสหวิทยากร ( Interdisciplinary) ในวิชาดงัต่อไปนี ้
จิตส านึกต่อโลก (Global Awareness), การเงิน (Financial), เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจ
และการเป็นผู้ ประกอบการ (Business and Entrepreneurial Literacy), ความรู้ด้านการเป็น
พ ล เมื อ ง  (Civic Literacy), ความ รู้ ด้ าน สุ ขอน ามั ย  (Health Literacy) และความ รู้ ด้ าน
สภาพแวดล้อม (Environmental Literacy) 

โดยนักศึกษาต้องมีพืน้ฐานหลกั 3R นัน่คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ 
(W(R)iting) และค านวณ (A(R)ithmetic) เป็น เพื่อน าไปสูก่ารเข้าถึงในวิชาแกนได้อยา่งแท้จริง 

2. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)  



  42 

นกัศึกษาต้องเตรียมพร้อมส าหรับชีวิตและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมี
ความสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ ซึง่นกัศกึษาต้องเรียนรู้ 4Cs นัน่คือ การริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) และ การมีสว่นร่วม (Collaboration) 

3. ทักษะด้านสารสน เทศ  สื่ อ  และเทคโนโลยี  ( Information, Media and 
Technology Skills) 

ทุกวนันีม้นุษย์อาศยัอยู่กบัเทคโนโลยีและสื่อท่ีกระจายไปอย่างแพร่หลาย
รายล้อมรอบตัวด้วย 1) การเข้าถึงข้อมูลจ านวนมาก 2) การเปลี่ยนแปลงของเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว 3) ความสามารถในการท างานร่วมกนั และให้การสนบัสนนุสว่นบคุคลอยา่งท่ี
ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้เกิดผลอยา่งดีเยี่ยมในศตวรรษท่ี 21 ประชากรและผู้ท างานจะต้องสามารถ
สร้างสรรค์ ประเมินผล และเลือกใช้ข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความรู้ในด้าน 
สารสนเทศ (Information Literacy) สื่อ (Media Literacy) และ เทคโนโลยีการสื่อสารจัดการ
สารสนเทศ หรือท่ีเรียกวา่ ICT (Information Communication Technology) 

4. ทกัษะการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills)    
นกัศกึษามีความจ าเป็นต้องพฒันาทกัษะด้านการคิด ความรู้ในด้านเนือ้หา 

สงัคม และสมรรถภาพทางด้านสงัคม อารมณ์ เพื่อน าร่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีมี
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ซึ่งประกอบไปด้วย ความสามารถในด้านความยืดหยุ่นและการ
ปรับตวั (Flexibility & Adaptability) คิดสร้างสรรค์และการน าตนเอง (Initiative & Self-Direction) 
ทกัษะสงัคมและก้าวข้ามวฒันธรรม (Social & Cross Culture) หรือการยอมรับในความแตกต่าง
ทางด้านวฒันธรรมของกันและกัน การเป็นผู้ผลิตและมีความส านักรับผิดชอบ (Productivity & 
Accountability) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership & Responsibility) 

ทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling; & Fadel. 2009: 21-34) อธิบายถึงการเรียนรู้
อย่างเข้มข้นท่ีสมบูรณ์แบบในศตวรรษท่ี 21 (The Perfect Learning Strom) ด้วยพลงัทัง้ 4 ท่ีมา
บรรจบกนั (Four Converging Forces) ดัง่รูปภาพ    
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ภาพประกอบ 4 พลงัทัง้ 4  

ท่ีมา: (Trilling & Fadel. 2009: 23) 

รูปภาพนีแ้สดงให้เห็นถึงพลังทัง้ 4 ท่ีโน้มเข้าหาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 การกระจายของเคร่ืองมือ สิ่งแวดล้อม และการแนะน าหลักการท่ีจ าเป็นเพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบตัิการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ความรู้ในงาน (Knowledge Work)  
ผู้คนในศตวรรษท่ี 21 ต้องผ่านการเรียนรู้และเป็นผู้ ได้รับการฝึกฝนในด้านการ

ท างานมาเป็นอย่างดี โดยใช้พลงัสมองและเคร่ืองมือดิจิทลัมาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัทกัษะความรู้
อย่างเฉียบคมในแตล่ะวนัท างาน ความรู้ในงานในยคุนีต้้องมีสว่นรวมท ากนัเป็นทีม โดยสมาชิกใน
ทีมต่างก็กระจัดกระจายอยู่ในท่ีต่าง ๆ และใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกัน ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ทัง้ในรูปแบบของการประชมุทางไกล ทกุคนมีเคร่ืองมือเป็นของตนเอง โดยจะเช่ือมถึง
กนัเสมอ มีปฏิทิน ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมลูท่ีอยู่ในการติดตอ่กนั การส่งข้อความถึงกนัได้อย่างง่ายได้ 
เป็นการเข้าสู่เครือข่ายของสงัคมอย่างเต็มท่ี สงัคมต้องการคนท างานท่ีสามารถสร้างสรรค์และ
คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ สินค้า และการบริการใหม่ ๆ สามารถแก้ปัญหาได้ เข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 
องค์กรธุรกิจจ านวนมากต้องการนักศึกษาท่ีเรียนจบมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี และได้รับการ
ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอน และเคร่ืองมือดิจิทลั เพื่อ
ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษท่ี 21   
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เคร่ืองมือในการคดิ (Think Tools)  
คนท างานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความรู้ในด้านการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในการคิด  

จะกลายเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าและมีศักยภาพมากท่ีสุด และสามารถก้าวทันเทคโนโลยีของ
เคร่ืองมือท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เคร่ืองมือในการคดิและความรู้ท่ีเป็นแกนหลกัจะช่วยท าให้
ผู้ เรียนรู้สามารถท างาน และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ เรียนต้องสามารถ
บรูณาการสิ่งตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัโดยการอาศยัเคร่ืองมือเหลา่นีเ้ป็นตวัช่วย 

รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบดจิทิลั (Digital Lifestyles)  
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะมีรูปแบบในการน าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม  

นั่นคือ พวกเขามีเสรีภาพในการเลือกในสิ่งท่ีเหมาะสมกับตนเองเพื่อแสดงถึงอตัลกัษณ์แห่งตน 
สามารถปรับเปลี่ยน ตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้กลายมาเป็นแบบฉบบัของตนเองได้ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตนเองมากยิ่งขึน้ พินิจพิเคราะห์เพื่อให้ตนเองสามารถหาสิ่งท่ีเป็นความจริงได้  
มีความซื่อสัตย์สุจริต และการเปิดกว้างในการติดต่อกับผู้ อ่ืน และจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ 
เอกชน ภาคธุรกิจ และสถาบนัการศกึษา รวมความบนัเทิงและการเลน่เข้ากบังานและการเรียนรู้ใน
ชีวิตทางสงัคม มีความร่วมมือและสร้างสมัพนัธภาพกบัสงัคม ติดตอ่สื่อสาร และรับข้อมลูข่าวสาร 
ตอบสนองต่อข้อมลูข่าวสารอย่างรวดเร็ว คิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ การบริการใหม่ ๆ ให้แก่นายจ้าง 
สถานศกึษา และชีวิตของพวกเขา  

การเรียนรู้ตามแนวการวิจัย (Learning Research) จะท าให้ผู้ เรียนได้ค้นพบ
กญุแจ 5 ดอกจากการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเรียนรู้ที่แท้จริง (Authentic Learning) การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จริง  
เห็นภาพและเข้าใจอย่างแท้จริง มิใช่การเรียนรู้โดยการสมมติในแบบเดิม ๆ ท่ีคุ้นเคยจากการเรียน
ในห้องเรียน ซึ่งไม่มีมิติท่ีแท้จริงอยู่ในนัน้ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องอยู่ในบริบทท่ีแท้จริง
มากกวา่บริบทจากการสมมตุิ หรือจากการท่ีผู้สอนเลา่ให้ฟัง หรือจ าลองแบบ  

2. แบบจ าลองทางจิตใจ (Mental Model Building) การเรียนรู้ท่ีเกิดเป็น
กระบวนการคิดใหม่ขึน้มาจากการสัง่สมประสบการณ์ โดยประสบการณ์ใหม่จะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จนบางครัง้สามารถหกัล้างความคิดเก่าได้ เพราะสิ่งใหม่ได้รับการพิสจูน์แล้ว 
สิ่งนีจ้ะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง โดยผู้ เรียนต้องรู้จกัการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์จงึจะท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม ่ๆ ได้  

3. แรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) การเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดขึน้ได้หาก
ผู้ เรียนมีแรงขบัท่ีอยู่ภายในด้วยตวัของตวัเอง มากกว่าการถกูชกัจงูจากภายนอก การถกูบังคบัให้
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เรียน ทัง้ท่ีบางครัง้ไม่ชอบ แต่เรียนเพราะความต้องการของบิดามารดา ผู้ปกครอง แรงขบัท่ีอยู่ใน
ตวัผู้ เรียนจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการอตุสาหพยายามในบรรลคุวามส าเร็จในการเรียน 

4. พหุปัญญา (Multiple Intelligences) การเรียนรู้ท่ีดีคือการเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนถนดั ตรงต้องตามความต้องการและรูปแบบท่ีผู้ เรียนช่ืนชอบ มนษุย์แต่ละคนมีความฉลาด 
มีความแตกตา่งกนัหลากหลาย การออกแบบการเรียนรู้จึงต้องถกูสร้างขึน้แล้วแยกแยะให้ตรงต้อง
กบัลกัษณะของแต่ละบุคคล (Personalized Learning) หรือการเรียนรู้เฉพาะตวั จะท าให้ผู้ เรียน
ได้รับความรู้อย่างแท้จริง 

5. การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ผู้ เรียนรู้ต้องมีโอกาสได้เข้า
สงัคม ติดต่อสื่อสาร ให้ความร่วมมือกับสงัคมและชุมชน อาจสื่อสารกันแบบตวัต่อตวั (Face-to-
Face) สื่อสารผ่านอุปกรณ์เคร่ืองมือดิจิทลั ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ท่ีจะข้ามวฒันธรรมของแต่ละชุมชน 
โดยต้องเข้าใจความแตกตา่งของแตล่ะวฒันธรรมและยอมรับความตา่งเหลา่นัน้และปรับตวัเข้ากบั
ผู้คนตา่งวฒันธรรมได้ ประสบการณ์เหลา่นีจ้ะท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจและเกิดการเรียนรู้ทางสงัคมใน
ท่ีสดุ 

ทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling & Fadel. 2009: 29) ได้อธิบายถึง คนยคุใหม่ หรือท่ี
เรียกกว่า คนยุคอินเทอร์เน็ต หรือ เน็ต-เจน (Internet Generation – Net Gen) จะเป็นคนยุคแรก
ในประวตัิศาสตร์โลกท่ีจะมีความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือเพื่อเปลี่ยนแปลงสงัคม ทัง้เคร่ืองมือ
ท่ีเป็นดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนบทบาทในการเรียน เม่ือถึงนอก
เวลาเรียน พวกเขาจะกลายมาเป็นท่ีปรึกษาด้านดิจิทลั (Digital Mentors) ให้กบัพอ่แม่ ครูอาจารย์  

การศกึษากลุม่ตวัอยา่งท่ีเรียกว่าคนยคุอินเทอร์เน็ตท่ีมีอายตุัง้แต ่11 – 31 ปี กว่า 
11,000 คน พบว่า เจตคติพืน้ฐาน พฤตกิรรม และความคาดหวงั ท่ีแยกแยะพวกเขาออกจากคนรุ่น
ก่อนได้อยา่งชดัเจนมี 8 ประการคือ (Trilling & Fadel. 2009: 29-30)  

1. การมีอิสระในการเลือกสิ่งท่ีถูกใจ แสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความ
เป็นตวัตน 

2. การดดัแปลงสิง่ตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง 
3. การพิจารณาอย่างถ่องแท้ จากการวิเคราะห์โดยการพิสูจน์เพื่อค้นหา

ความจริง 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต และเปิดกว้างในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนและ

องค์กร เช่นธุรกิจ รัฐบาล และสถาบนัการศกึษา 



  46 

5. บูรณาการความสนุกสนาน การเล่น เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการท างาน  
การเรียน และชีวิตในสงัคม 

6. การให้ความร่วมมือกบักิจกรรมส าคญั 
7. การสื่อสาร การค้นหาข้อมลู และการโต้ตอบเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
8. สร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ท่ีเป็น ผลิตภณัฑ์ การบริการ การจ้างงาน การ

เรียน ในชีวิตของพวกเขา  
สภาผู้ น าแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและค ามั่นสัญญาของอเมริกา (National 

Leadership Council for Liberal Education and American’s Promise. 2007: 12) ได้อธิบาย
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 โดยการน าเสนอกรอบแนวคดิดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ เรียนต้องพ ร้อมรับมือกับเหตุการณ์ ในศตวรรษ ท่ี  21 เร่ิมต้นจาก
สถานศกึษา โดยการพฒันาทกัษะดงัตอ่ไปนี ้

ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของมนษุย์ กายภาพ และธรรมชาติของโลก ผ่าน
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ภาษา 
และศิลปะ โดยเน้นการหาค าตอบทัง้ในปัจจบุนัและร่วมสมยั 

ทักษะทางปัญญา และภาคปฏิบตัิ ได้แก่ การสืบสวนหาค าตอบและการ
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การสื่อสารทัง้การพดูและการเขียน ความรู้
ด้านปริมาณ ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร การท างานเป็นทีมและการแก้ปัญหา โดยฝึกปฏิบัติให้
ครบถ้วนอยา่งท้าทาย และเพิ่มความเข้มข้นในการประเมินผลขึน้เร่ือย ๆ  

ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม ได้แก่ ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง
โดยการมีส่วนร่วมทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตนเองและคน
รอบข้าง การใช้เหตผุลทางจริยธรรมและการปฏิบตัิ รากฐานและทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เช่ือมโยงเข้ากบัการมีส่วนร่วมกบัชุมชนท่ีแตกต่างหลากหลายท่ีเต็มไปด้วยความท้ายทายในโลก
แห่งความจริง 

การบูรณาการความรู้ ได้แก่ การสงัเคราะห์และการตกผลึกความส าเร็จ
ผ่านทางการเรียนหลกัสตูรพืน้ฐาน และเฉพาะทาง โดยการสาธิตให้เห็นถึงการประยกุต์ใช้ความรู้ 
ทกัษะ และความรับผิดชอบตอ่การสร้างสิง่ใหมแ่ละความสลบัซบัซ้อนของปัญหา    

การศกึษาความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในส่วนของนกัวิชาการ
ไทย ท่ียึดหลกั การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และได้น ามาอรรถาธิบายภายใต้บริบทของสงัคมไทยมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ผู้ วิจัยได้ศึกษางานเขียนของวิจารณ์  พานิช (2556: 13-16) และสรุป
ประเด็นส าคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ดงันี ้นกัศกึษาในศตวรรษท่ี 21 จะมีเพียงแคก่าร
อ่านออกเขียนได้ (Literacy) นัน้ไม่เพียงพอ หากต้องมีทักษะแรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skills) และคุณสมบัติในความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ นักศึกษาจะไม่เรียนไปเพื่อการ
น าไปสอบเท่านัน้ หากแต่จะเรียนไปเพื่อน าไปใช้ในการด า เนินชีวิตเป็นส าคญั เรียนแล้วต้องได้
สาระวิชาหลกัและได้ทกัษะใน 3 กลุ่ม คือ ทกัษะการใช้ชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรม และทักษะด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ภาคแนวคิด 
ทฤษฎีแล้วต้องลงมือปฏิบตัิ (Learning by Doing and Thinking) ด้วยหลกั 3Rs+8Cs และ 2Ls  

 3Rs คือ การอ่าน (Reading) การเขียน (wRiting) และ การค านวณ 
(aRithmetics) ภายใต้พืน้ฐานหลกัการในศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วย 8Cs คือ  

 C1 คือ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving)  

 C2 คือ การสร้างสรรค์ และนวตักรรม (Creativity and Innovation)  
 C3 คือ การสร้างความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และทกัษะการเป็นผู้น า 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 
 C4 คือ การเข้าใจในความแตกต่างในแต่ละวฒันธรรม (Cross-cultural 

Understanding)  
 C5 คือ ความรู้ด้านการสื่อสาร การเข้าถึงสารสนเทศ และสื่อ  โดย

สามารถสื่อสารได้มากกวา่ 1 ภาษา (Communication, Information and Media Literacy) 
 C6 คือ การใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ (Computer and Media Literacy)  
 C7 คือ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ท่ีจะพึ่งพาตนเอง (Career 

and Learning Self-reliance) 
 C8 คือ มีความเข้าใจและพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแปลง (Change) 
พร้อมด้วย 2Ls นัน่คือ  
L1 คือ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning) กล่าวคือ เรียนรู้ในสิ่งใหม ่

(Learning) เลกิเช่ือความรู้เก่าท่ีผิด หรือล้าสมยั (De-learning or Un-learning) แล้วเปลี่ยนให้เป็น
ความรู้ในชดุใหม ่(Re-learning)   

L2 คือ ภาวะเป็นผู้น า (Leadership)  
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โดยต้องหนักแน่นในความรู้ในวิชาแกน (21st Century Themes) อาทิ 
ศิลปะด้านภาษา และการใช้ภาษา ภาษาส าคัญของโลก ศิลปะแขนงต่างๆ เศ รษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง ทกัษะการอยู่ร่วมกนัในฐานพลเมืองของ
โลก 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2557: 10-14) ได้สรุปแนวคดิการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ออกมาเป็นคณุลกัษณะ 8 ประการส าหรับผู้ เรียนในยคุ Gen net/Tweenies หมายถึง บคุคลท่ีเกิด
ในช่วงปลายของสหัสวรรษท่ีแล้วถึงช่วงต้นของสหัสวรรษปัจจุบนั  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การใช้ชีวิตดงัตอ่ไปนี ้

1. ความ รับผิดชอบและพึ่ งพาตน เองในการเรียน รู้  (Autonomous 
Learning) หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง  ตัง้เป้าหมาย
การเรียนรู้ของตน รู้จกัวิธีการในการไปถึงเปา้หมายนัน้ ๆ อย่างยืดหยุ่น ตลอดจนการมีวินยัในการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยท่ีไม่ต้องให้มีผู้ใดมาบงัคบั รวมทัง้การมีความเป็นผู้ใหญ่ภายในตนเอง ทกัษะ
ประการแรกนี  ้ถือว่ามีความส าคัญมากเป็นอันดับแรกและเป็นทักษะท่ีต้องการ  การปลูกฝังไม่
เพียงแต่จากครูผู้สอน จากระบบการศึกษา หรือจากสงัคมเท่านัน้ หากยงัต้องอาศยัสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลกูฝังจากครอบ ครัวเป็นส าคญั 

2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนสามารถ
พฒันาหรือได้รับการฝึกฝนทกัษะการคิดอย่างมีระบบ สง่ผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การฝึกฝนทกัษะด้านการคิดนัน้ประกอบไปด้วยการคิดในหลายลกัษณะ  แต่ท่ีส าคญัมากส าหรับ
ผู้ เรียน  การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  (Creative Learners) การคิดวิ เคราะห์ 
(Analytical Thinkers) การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รวมทัง้ ทกัษะในการคิดแก้ปัญหา 
(Problem Solvers) 

3. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective 
Collaborators) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
มีทกัษะของการเป็นผู้น า รวมทัง้การเป็นผู้ตามท่ีดี สามารถสื่อสารกบัผู้ อ่ืนในการด าเนินงานตา่ง ๆ 
เช่น การมอบหมายงาน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เปา้หมายร่วมกนัให้กบัผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ 
ได้ รวมทัง้การเป็นผู้ ฟังและผู้ ร่วมปฏิบตัิงานท่ีดี โดยผู้ เรียนควรได้รับการฝึกให้มีทกัษะในการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) โดยทักษะท่ีต้องมุ่งเน้น ได้แก่ ทกัษะพืน้ฐานด้านการ
สื่อสาร (Communication Skill) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมี
คณุลกัษณะของการเป็นนกัส ารวจท่ีดี ชอบท่ีจะศกึษาค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ เพื่อพิสจูน์สมมติฐานของ
ตน โดยสงัเกตเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง รวมทัง้สืบค้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า ความรู้ 
ข้อมูล สารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต ทักษะส าหรับการสืบเสาะ
ค้นหานี ้ครอบคลุมการท่ีผู้ เรียนจะต้องมีทักษะในการเลือกสรร  คดักรองสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งเท่ียงตรง รวดเร็ว อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การท่ีผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ เรียนในลักษณะเชิงรุก  (Active Learning) 
กลา่วคือไม่เป็นเพียงผู้ ฟังนัง่นิ่ง ๆ ในชัน้เรียนหรือในการเรียนออนไลน์ ผู้ เรียนเชิงรุกหมายถึงการท่ี
ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ ร่วมมือท่ีดีของผู้ เช่ียวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สาหรับในการเรียนจาก
ผู้ เช่ียวชาญนัน้ ผู้ เรียนควรให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ (Attentive) ศึกษาเนือ้หา รู้จักถามตอบ
ค าถามในบริบทท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ท่ีมีความหมายให้ดียิ่งขึน้  รวมทัง้การฝึกฝนทักษะใน
ด้านการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสมและถกูกาลเทศะ 

6. ทักษะพืน้ฐานด้านไอซีที (ICT Skills) ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายเฉพาะถึงการท่ี
ผู้ เรียนมีทักษะพืน้ฐานในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ  หรือโปรแกรมส านักงาน
เท่านัน้ หากหมายรวมถึงการท่ีผู้ เรียนสามารถดูแลรักษาเคร่ืองมือและ /หรือระบบต่าง ๆ ได้ใน
ระดบัพืน้ฐาน นอกจากนีย้งัหมายถึงความสามารถของผู้ เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ทกัษะในการสืบค้น (Search Skills) ทกัษะในด้านการใช้เคร่ืองมือตดิตอ่สื่อสารผา่น ICT และ/หรือ 
ทกัษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

7. ทกัษะในด้านการใช้ภาษาสากล (Second Language Skills) หมายถึง 
การพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสอง เป็นภาษาท่ีไม่ใช่
ภาษาแม่หรือภาษาหลกัของสงัคมท่ีตนอาศยัอยู่ในระดบัท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้เป็น
อย่างดี ภาษาสากลส าหรับสงัคมไทยท่ีถือได้ว่าส าคญัมากท่ีสุด คือภาษาองักฤษ เพราะถือเป็น
ภาษาสากลท่ีได้รับการน าไปใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสดุในโลกอินเทอร์เน็ต  ดงันัน้ ในการเตรียม
ความพร้อมของผู้ เรียนส าหรับการเรียนรู้ในยุคสมยัหน้านัน้ ควรมีการเตรียมพร้อมผู้ เรียนในด้าน
ภาษาองักฤษ 

8. ความสนใจในวฒันธรรม (Engaged with Cultures) และความตระหนกั
ถึงความเป็นไปในโลก (World Awareness) หมายถึง การปลกูฝังให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีใส่ใจและเห็น
คณุคา่ในวฒันธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้รู้จกัตนเอง รู้จกั “ราก” หรือ
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ประวตัิศาสตร์ของตนเองและสงัคมท่ีอาศยัอยู ่(Self-Identity) เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือแตกต่างกับสังคม /โลกรอบตนเองได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ซึ่งการเช่ือมต่อกันบนโลกสามารถเกิดขึน้ได้ภายในพริบตา  ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมนับวันจะน้อยลงทุกที  การท่ีพลเมืองในสังคมใดสามารถคงไว้ในวัฒนธรรมท่ีดีของ
ตนเองไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดรับวัฒนธรรมและความเป็นไปในทางท่ีดีของโลก
ภายนอกได้ ก็จะท าให้สงัคมนัน้มีความได้เปรียบเหนือสงัคมท่ีไม่รู้จกัเห็นคณุค่าในวฒันธรรมของ
ตนเอง และคอยท่ีจะรับเอาวฒันธรรมของคนอ่ืน ๆ เข้ามาเพียงทางเดียว 

วิทยากร เชียงกูล (2559: 75-76) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 
จะปฏิ รูปการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร โดยอธิบายถึงคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 ต้องประกอบด้วย  

1. การมีความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ 
ค้นคว้า วิจยั ทดลอง ใฝ่เรียนรู้ 

2. การมีความคิดวิจารณญาณ คิดได้เป็นระบบ ตัง้แต่เร่ิมตัง้ค าถาม 
แก้ปัญหาตอ่ค าถามนัน้ โดยความรู้จากการท่องจ านัน้อาจจ าเป็นเพียงบางเร่ือง โดยมีแหลง่ความรู้
ให้ค้นหาจ านวนมาก โดยไม่จ าเป็นต้องท่องจ า และรู้จักท่ีจะคัด เลือกข้อมูลท่ีมีคุณภาพมา
ประยกุต์ใช้ 

3. การมีความคดิสร้างสรรค์ รู้จกัการประดิษฐ์คิดค้น มีจิตนาการ  
4. การพฒันาตนเองได้จากการรู้และเข้าใจในตนเอง ทัง้ในเร่ืองสขุภาพกาย

ใจ และการสร้างสมัพนัธ์ภาพกบัผู้คนในสงัคม 
5. การร่วมมือกบัผู้ อ่ืน มีทกัษะด้านการสื่อสาร ใจกว้าง พร้อมท่ีจะท างาน

ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. การตระหนักรู้ถึงสภาวะของโลก เข้าใจถึงชุมชน เคารพความแตกต่าง

ด้านวฒันธรรม การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั รู้จกัการดแูลเอาใสใ่จสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
7. ความซื่อสตัย์ซื่อตรง ให้ความส าคญักบัคณุธรรม จริยธรรม     

นอกจากนัน้ยงัมีนกัคิด นกัวิชาการ นกัการศกึษา และนกัจิตวิทยาจ านวนหลาย
ท่านได้ให้แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จเอาไว้ โดยท่ีผู้ วิจัยได้น ามา
อธิบายเพิ่มเตมิประกอบกบัแนวคดิการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงัตอ่ไปนี ้ 

เฮอร์แมน (Herman. 1970: 353-363) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ มีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิสงูไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. มีความมุ่งหวังหรือมีความทะเยอทะยานท่ีจะประสบความส าเร็จ 
(Aspiration Level) 

2. มีพฤติกรรมการเสี่ยง (Risk-taking Behavior) ในระดบัปานกลาง โดย
จะเสี่ยงในระดบัท่ีคิดว่าจะประสบความส าเร็จได้ 

3. มีแรงผลกัให้ก้าวไปข้างหน้า (Upward Mobility) สูส่ถานท่ีสงูขึน้ 
4. มีความอดทน ยืนหยดั (Persistence) ในการท างานท่ียาก 
5. มีการผูกติดอยู่กับงาน (Task Tension) แม้จะถูกรบกวนหรือถูก

ขดัจงัหวะก็จะพยายามท าให้ส าเร็จ 
6. มี ความ รู้สึ กต่ อ เวลา  (Time Perception) ว่า มี ความ เคลื่ อน ไหว

ตลอดเวลา ไม่หยดุน่ิง สิง่ตา่ง ๆ จะเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 
7. มีทัศนะต่อเวลา (Time Perspective) มองเวลาในทัศนะของการมุ่งสู่

อนาคต สามารถจดจ าเก่ียวกับก าหนดระยะเวลาของงานได้ดี ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต
มากกวา่อดีตและปัจจบุนั 

8. มกัเลือกเพื่อนร่วมงาน (Partner Choice) ระหว่างคนท่ีมีความสามารถ
แต่เฉยเมยกับคนท่ีเห็นอกเห็นใจแต่ไร้ความสามารถ ผู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะเลือกผู้ ท่ีมี
ความสามารถเป็นอนัดบัแรก 

9. มีพฤติกรรมท่ีต้องการการยอมรับ (Recognition Behavior) พยายาม
ท างานให้ดีเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ 

10. มีพฤติกรรมเพื่อความส าเร็จ (Achievement Behavior) มีพฤติกรรมท่ี
สมัพนัธ์กบัความส าเร็จ พยายามปฏิบตัิสิ่งตา่ง ๆ ของตนได้ดีเสมอ 

ดาวน์นิ่ ง  (Downing. 1996) ได้อ ธิบายถึ งคุณ ลักษณ ะและยุทธวิ ธีน าสู่
ความส าเร็จในการศึกษาและการใช้ชีวิต ต้องประกอบด้วย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-
Responsibility) มีแรงขับในตนเอง (Self-Motivation) สามารถบริหารจัดการตนเอง (Self-
Management) อิสรเส รีช่วยเหลือตนเองได้  ( Independence) ใฝ่ เรียน รู้ (Active Learning)  
มีความตระหนักรู้ (Self-Awareness) คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ภาคภูมิใจใน
ตนเอง (Self-Esteem) และมองโลกในแง่ดี (Optimism) 

โฮเกน (Hogan. 2007: online) อธิบายแนวคิดคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
(Hogan Personality Inventory-HPI) ท่ีจะสง่ผลตอ่ความส าเร็จทัง้ในด้านการท างาน การเป็นผู้น า 
และประสบความส าเร็จในสิง่ท่ีบคุคลนัน้อยากจะเป็น บคุคลต้องมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ปรับตัวได้ (Adjustment) คนท่ีปรับตัวได้ดีจะต้องเป็นคนท่ีมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง (Confidence) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ควบคุมตนเองได้ใน
สภาวะกดดนั (Composure under pressure) 

2. มีความใฝ่ฝัน (Ambition) กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Initiative) ยินดีเข้าสู่กระบวนการแข่งขนั (Competitiveness) อยากมีบทบาทในความเป็นผู้น า 
(Desire for leadership roles)  

3. มีความสามารถทางด้านสงัคม (Sociability) เป็นผู้ ช่ืนชอบการเข้าสงัคม 
(Extraversion) ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม (Gregarious) และมีความปรารถนาท่ีจะติดต่อ
สมัพนัธ์กบัผู้คนในสงัคม (Need to social interaction)  

4. มีความโอนอ่อนผ่อนตามเม่ือต้องเก่ียวข้องกบัคนอ่ืน ๆ (Interpersonal 
Sensitivity) กล่าวคือ เป็นบุคคลผู้ ซึ่งรู้จักกาลเทศะ (Tact) เข้าใจคน (Perceptiveness) และ
สามารถรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้คนได้อยา่งยัง่ยืน (Ability to maintain relationships) 

5. มีความรอบคอบ (Prudence) กล่าวคือ เป็นคนมีวินยั (Self-discipline)  
มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และละเอียดถ่ีถ้วน (Thoroughness) 

6. มีความใฝ่รู้ (Inquisitive) รู้จักสร้างสรรค์จินตนาการ (Imagination) 
สนใจใคร่รู้ (Curiosity) และมีศกัยภาพในการคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม ่(Creative Potential)  

7. มี วิ ธี ในการเรียน รู้  (Learning Approach) รู้จัก วิ ธี วางแนวทางสู่
ความส าเร็จ (Achievement Orientation) และเห็นคุณค่าจากการศึกษาเล่าเรียน (Valuing 
Education) 

ไ อ วี่ ย์ แ ล ะ ค ณ ะ (Lewis; et al. 2003: 98, Citing Ivey; et al. 2002) ใ ห้
ความหมายวา่ คณุลกัษณะของบคุคลท่ีปรับตวัได้ส าเร็จนัน้ต้องประกอบด้วย 

1. บคุคลผู้ประสบความส าเร็จ (Successful persons) ต้องได้รับระบบการ
สนบัสนุนจากสงัคมท่ีแข็งแกร่ง กล่าวคือได้รับการสนบัสนนุจากบุคคล หรือองค์กร หรือมีผู้ยื่นมือ
ให้ความช่วยเหลือ 

2. บคุคลผู้ รับมือกบัปัญหาได้ประสบความส าเร็จ (Successful Copers) มี
แนวโน้มทางความรู้สึกท่ีจะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ ทัง้ในส่วน การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-efficacy) หรือ เช่ือมั่นในอ านาจแห่งตน (internal locus of control) บุคคลแก้ปัญหาได้ 
เพราะเขาเช่ือว่าการกระท ามีผลต่อโลก บุคคลมีความเช่ือในความสามารถในการใช้อ านาจ และ
การควบคมุท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะคน 
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3. บุคคลผู้ รับมือกบัปัญหาได้ประสบความส าเร็จนัน้ เป็นบุคคลท่ีมีข้อมลู
และเคร่ืองมือท่ีเพียงพอในการรับมือกบัปัญหานัน้ ๆ ได้ อยา่งน้อยท่ีสดุก็คือ “ความสามารถในการ
แก้ปัญหา” “การพฒันาตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสู่พฤติกรรมใหม่ ๆ” เป็นองค์ประกอบใน
การแก้ปัญหาทั ง้  “สมรรถนะชีวิต  (Life competencies)” และ ความ รู้เฉพาะเจาะจงต่อ
สถานการณ์ (Situation-specific knowledge)  

4. บุคคลผู้ รับมือกบัปัญหาได้ประสบความส าเร็จนัน้ต้องมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

คาเมรอน (สกล วรเจริญศรี. 2556. อ้างอิงจาก Cameron. 2006) ยังแสดงให้
เห็นว่า ผู้ เรียนท่ีประสบความส าเร็จนัน้ต้องเป็นผู้ มี เจตคติท่ีดี  (Attitude Plus) พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม (Behavior) และสตปัิญญาดี (Intellectual Capacity) โดยอธิบายเพิ่มได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น (Responsibility and Active) ต้อง
รับผิดชอบตอ่การเรียนของตน และใฝ่ใจตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ ในทางการเรียนอยา่งกระตือรือร้น 

2. ชดัเจนในด้านเปา้หมายทางการเรียน (Education Goals) และต้องเป็น
เป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได้จริง ไม่ยากเกินไป มีแรงจูงใจไปสู่เป้าหมายนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เปา้หมายด้านการท างานในอนาคต 

3. ฉลาดในการตัง้ค าถาม (Ask Question) รู้จกัใช้ค าถามตา่ง ๆ ท่ีตนสงสยั 
ถามค าถามในชัน้เรียน และการด าเนินชีวิตในสถาบนัการศกึษา 

4. ความพยายามในการเรียนรู้ (Active Learning) นอกจากผู้ เรียนจะต้อง
เรียนรู้เก่ียวกบัเนือ้หารายวิชาท่ีเรียนแล้ว ผู้ เรียนจะต้องสามารถเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ให้เก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กบังานหรืออาชีพในอนาคต 

5. จดบันทึกในสิ่งท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี (Talk good note) โดยการจด
บันทึกสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นสาระในการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในขณะท่ีศึกษาเล่า เรียนอยู่นัน้ 
ตลอดจนสามารถน าสิง่ท่ีจดบนัทกึมาปรับปรุงและพฒันาตนเองในการเรียนได้ 

6. เข้าใจอย่างถ่องแท้ (Understanding) ถึงผลการเรียนรู้ต่อพฤติกรรม 
ของตนเอง รวมไปถึงความรู้สกึ อารมณ์ตา่ง ๆ ตอ่การเรียนและการศกึษา 

7. บ ริห ารจัด ก ารเวลา ได้ เป็ น อย่ า งดี  (Good Time Management)  
ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ควบคมุตนเองได้ให้เป็นไปตามแผนการท่ีก าหนด       

ราสไคนด์ (Raskind. 2009: online) ได้ก าหนดคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในหมูบ่คุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. รู้จักตนเอง รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองทางวิชาการ เช่นความรู้ท่ีมีเก่ียวกับเร่ืองการเรียน และเร่ืองท่ีไม่ใช่วิชาการ เช่นสภาพทาง
อารมณ์ การท าหน้าท่ี การประสานกันของร่างกาย ความตัง้ใจและการจดัระบบตนเอง แบ่งแยก
ข้อบกพร่องของตนเองและจดัการกบัข้อบกพร่องนัน้ได้ 

2. การท ากิจกรรมเชิงรุก การลงมือกระท าสิ่งใดโดยไม่ต้องรอตัง้รับกับ
เหตกุารณ์ท่ีจะมาถึงท าให้บคุคลสามารถควบคมุจดุหมายปลายทางของพวกเขาได้ และสง่ผลลพัธ์
โดยตรงสู่ชีวิตของพวกเขา กลายเป็นผู้ เล่นในสนามชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง ต่างจากคนท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จจ านวนมากท่ียอมจ านนไม่ตอบโต้ต่อสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้ จ ายอมต่อชีวิตจน
กลายเป็นเหยื่อของสงัคม 

3. ความมุมานะบากบั่น การมุ่งมั่นไม่ท้อถอย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค  
แม้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลวิธีการท่ีจะถึงจุดหมายอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างไรก็จะไม่ยอมล้มเลิก
กิจกรรมนัน้ๆ อาจมีการประเมินกลยทุธ์ใหม่ๆ รู้จกัท่ีจะเรียนรู้ความล้มเหลวในครัง้ท่ีผ่านมาให้เป็น
แรงผลกัดนัสูค่วามส าเร็จในครัง้ท่ีอนัเป็นเปา้หมายส าคญั 

4. การตัง้เป้าหมาย บุคคลท่ีประสบผลส าเร็จมักจะตัง้เป้าหมายเป็นการ
เฉพาะอยา่งมาก แตก็่เป็นเปา้หมายท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ สามารถปรับเปลี่ยนเปา้หมาย ยืดหยุน่ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้ มีการพฒันากลยทุธ์เพื่อไปให้ถึงเปา้หมาย  เข้าใจ
กระบวนการเป็นขัน้เป็นตอนเพื่อให้ถึงเปา้หมาย  

5. การมีและการใช้ระบบสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึงผู้ คนท่ีอยู่ 
รอบข้างท่ีช่วยให้ค าแนะน า สนบัสนุนจนความส าเร็จบงัเกิด และในท่ีสดุก็ค่อย ๆ ถอยห่างความ
สนบัสนนุนัน้ออกไป  

6. กลยทุธ์ในการจดัการกบัอารมณ์ สามารถพฒันาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการลดและจัดการกับความเครียด ความขับข้องใจ และแง่มุมทางอารมณ์ อ่ืน ๆ ได้  
มีองค์ประกอบของกระบวนการจดัการกบัอารมณ์อยู ่3 องคป์ระกอบคอื รูถ้งึสถานการณ์ทีก่ระตุน้
ความเครยีด รูถ้งึการพฒันาความเครยีดซึง่ไดเ้ริม่ก่อตวัขึน้ และเขา้ถงึความสามารถทัง้หมดใน
การใชก้ลยทุธก์ารจดัการทางอารมณ์ 

บรอกแมน (Brockman. 2002: online) อธิบายถึงคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของเยาวชนนัน้ประกอบไปด้วย ผู้ เรียนต้องมี
ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์สิ่งใหม่ ๆ รู้จกัการประเมินข้อมลูข่าวสาร เป็นผู้
มีความสามารถทางการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีเป็น ให้ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในด้านการท างาน มี
ทกัษะในด้านการเป็นผู้น า รับผิดชอบ มีความฝันใฝ่ แก้ปัญหาเป็น 
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องค์ประกอบ 4 ด้านของวัยรุ่นท่ีประสบความส าเร็จ (Four S’s of Adolescent 
Success) ตามหลกัการของกอลด์ และสติกรูด (Gall and Stixrud. 2008: online) มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ความรู้สึกผูกพันเหนียวแน่นกับผู้ เป็นแม่ (Secure attachment to the 
mother or caregiver) เป็นความใกล้ชิดทางอารมณ์ ความอบอุ่นของผู้ เป็นแม่ ดูดซบัความรู้สึก
ปลอดภยัจากแม่ ท าให้เจริญโตขึน้เป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ และในทางตรงกนัข้ามหากเด็ก
ปราศจากความอบอุน่จากแม ่เมื่อเติบใหญ่จะน าไปสูปั่ญหาท่ีไม่สามารถจดัการกบัความเครียดได้ 
รวมไปถึงไมส่ามารถจดัการกบัโอกาสดี ๆ ท่ีผา่นมาในชีวิตได้ 

2. การรู้จกัควบคมุตนเอง (Self-Regulation) หมายถึงเป็นบุคคลผู้ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคมุอารมณ์หรือจดัการกบัอารมณ์ของตนได้ หยดุคิดก่อนลงมือท า
ใด ๆ เป็นคนมีวินยั รับผิดชอบ เข้าใจผู้คนรอบข้าง และรู้จกัการขม่ใจ 

3. รู้ว่าตนเองรู้อะไร (Self-Knowledge) รู้ความเป็นตวัตนของตนเอง ว่ามี
ความรู้ในด้านใด มีความถนดั ความสามารถในด้านไหน ยึดแนวคิดว่า “รู้จกัตนเองก่อนท่ีจะไปรู้
คนอ่ืน”  

4. สามารถรับมือกับความเครียดได้ (Stress Management) สขุภาพจิตดี  
มีอารมณ์ขนั ไม่วิตกกงัวลจนความทกุข์ทนสง่ผลตอ่สขุภาพกาย 

การ์ดเนอร์และจิวเลอร์ (สกล วรเจริญศรี. 2556: 15-16; อ้างอิงจาก Gardner 
and Jewler. 1985: 61) ได้ให้แนวทางส าห รับนักศึกษาท่ีสามารถด าเนิน ชีวิตได้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนดงัตอ่ไปนี ้

1. ทักษะการเรียนท่ีดีต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวท่ีดี (Study Skill: 
Planning and Preparing) กลา่วคือมีความสามารถด้านการบริหารเวลาในด้านการเรียน การอา่น
ต ารา การจดบนัทกึ รวมไปถึงการทดสอบความรู้ของตนเองเพื่อน าไปใช้ทดสอบจริง 

2. คิ ดอย่ างมี เหตุและผล  (Rational Thinking) เพื่ อน าสิ่ ง ท่ี เรียน ไป
ประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั โดยมีการใช้สติปัญญาไตรตรองจากสิง่ท่ีท่ีร ่าเรียนมา  

3. รู้จักท่ีจะเลือกสาขาวิชาเอกเพื่อการวางแผนท่ีดีต่ออาชีพในอนาคต 
(Choosing a major and planning a career) กล่าวคือ เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าเอา
วฒุิการศกึษาท่ีได้เลือกเรียนไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพได้ ถือเป็นการวางแผนด้านอาชีพท่ีดี 
มีความถนดั มีทกัษะ มีบคุลิกภาพท่ีสอดคล้องตอ่สาขาท่ีเรียนและอาชีพท่ีจะเลือกท าในอนาคต 
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4. รู้จักการบริหารจัดการด้านทุนทรัพย์ในขณะเรียน (Finance aid and 
money management) กลา่วคือการวางแผนด้านการเงินท่ีเก่ียวกบัคา่ลงทะเบียน คา่อปุกรณ์การ
เรียน หนงัสือ และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในขณะท่ีเรียน 

5. จัดการด้านชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ชีวิตในบ้านและ
ครอบครัว ชีวิตในสถานศึกษา และการใช้ชีวิตกับเพื่อนได้อย่างลงตัว ( Integrated your living, 
Learning environment, Living home, Living on campus and Living with home) เพราะการ
ใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาจะต้องเก่ียวข้องกับผู้คนในหลาย ๆ ส่วนของชีวิต ทัง้ท่ีบ้าน สังคม
รอบตวั ครู อาจารย์ เพื่อน 

6. เป็นผู้ มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีกับผู้ คนรอบข้างในสถาบันการศึกษา 
(Establishing human relationship in college and university) โดยการรู้จักตัวเองเสียก่อนว่า
ตนเองเป็นคนเช่นไร เพื่อสามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน และสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนได้ มีทกัษะการ
สื่อสารท่ีดี รู้จกัไว้วางใจ ให้อภยั มีอารมณ์ขนั สนุกกบัชีวิต กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เคารพ
สทิธิของผู้ อ่ืน และเคารพในความเป็นตนเอง 

7. จดัการด้านความวิตกกงัวลได้ดี (Anxiety Management) ในขณะท่ีเป็น
นกัศกึษาอยู่ ต้องประสบพบเจอกบัความเครียดมากมาย ท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรค ด้านการเรียน 
การสอบ กิจกรรม ซึง่จะน าไปสู่ความกดดนัในด้านต่าง ๆ นกัศกึษาท่ีประสบความส าเร็จต้องรู้จกั
บริหารจดัการความเครียดได้เป็นอยา่งดี 

8. พัฒนาสุขภาพของตนในวิถีทางความเป็นตัวเอง (Developing a 
healthy Lifestyle) ทัง้สขุภาพจิตและสขุภาพกาย โดยท ากิจกรรมท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบัตนเอง 
เลือกรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ ไมยุ่ง่เก่ียวกบัสารเสพติด 

9. การท ากิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากการเรียน (Beyond Academics 
Activities) ไม่ว่าจะเป็นชมรม หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากวิชาการท่ีต้องเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

10. มีความเป็นผู้น า (On become a leader) ในโอกาสท่ีเหมาะกับตวัเรา 
ซึ่งจะท าให้นกัศึกษาได้มีโอกาสพฒันาบุคลิกภาพท่ีเป็นแนวโน้มไปสู่ความส าเร็จในอนาคต เช่น 
หวัหน้าชัน้เรียน ผู้น ากิจกรรม ประธานชมรม เป็นต้น 

แอสติน (สกล วรเจริญศรี. 2556: 14; อ้างอิงจาก Astin. 1993: 10) อธิบายว่า
สถานศกึษาควรพงึปรารถนาให้เกิดผลผลติของนิสติในด้านต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ด้านจิตวิทยา (Psychological Aspect) ประกอบด้วย 
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1.1 ด้านพุทธพิสัย (Cognitive Outcome) หมายถึงการท่ีนักศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ มีทักษะพืน้ฐานท่ี
ส าคญั มีความถนดัด้านใดด้านหนึง่เป็นพิเศษ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1.2 ด้านจิตพิสัย (Affective Outcome) หมายถึง การท่ีนักศึกษามี 
อตัมโนทัศน์ต่อตนเอง มีค่านิยม มีเจตคติ มีความเช่ือท่ีเหมาะสม เกิดแรงขบัท่ีจะมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
และมีความพงึพอใจในการเรียนในสถานศกึษา 

2. ด้านพฤตกิรรม (Behavioral Aspect) ประกอบด้วย 
2.1 ด้านพุทธพิสัย (Cognitive Outcome) หมายถึง การท่ีนักศึกษามี

พฒันาการด้านอาชีพ เรียนตอ่ในระดบัสงูได้ มีระดบัความรับผิดชอบท่ีดี 
2.2 ด้านจิตพิสยั (Affective Outcome) หมายถึง การท่ีนักศึกษามีนิสยั

ส่วนตวัท่ีเหมาะสม สามารถท างานอดิเรกหรืออาชีพเสริมระหว่างเรียน มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความ
เป็นพลเมืองท่ีดี และสามารถสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลได้  

สุ ริย เดว ท รีปาตี  และคณ ะ  (มปป .: 21-22; อ้ างอิ งจาก  Paula Dancan, 
Murphey ET AL. J. 2004) ได้สรุปจากงานวิจยัท่ีหลากหลายในหลายปีท่ีผ่านมาเก่ียวตวัชีว้ดัใน
การเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีดีของเยาวชนท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตวัเยาวชนเอง รวมไปถึง
ครอบครัว โรงเรียน และชมุชน (Relationships of Youth Assets to Health-promoting and Risk 
Behaviors) ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของเยาวชน หรือความส าเร็จของตวัเยาวชนนัน้ ประกอบ
ได้ด้วย  

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement)  
2. ได้รับการติดตามเร่ืองการเรียนเป็นอย่างดี จากผู้ปกครองทัง้ค าแนะน า

สื่อสารการเรียน สัง่สอน ติวและติดตามการประเมิน (Parental Connectedness)  
3. วัย รุ่น มี กิ จ ก รรม สัน ท น าก า รน อกห ลั ก สู ต ร  (Youth Program 

Participation: Non School Program)  
4. บ าเพ็ญประโยชน์ให้ชมุชน (Volunteer in the Community) 
5. ผู้ ใหญ่ในชุมชนเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญและได้รับมอบหมาย

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม (Empowerment: Value by Community) 
6. สร้างทักษะในการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียจากการ

ตดัสินใจนัน้ (Planning Decision Making) 
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7. สมาชิกในครอบครัว ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันและปรึกษาได้ทุกเร่ือง 
(Positive Family Communication)  

มลูนิธิเพื่อคนไทย (2557:37) ได้ส ารวจการปลกูฝังคณุคา่ท่ีดีแก่เยาวชนไทย หรือ
สิ่งท่ีพ่อแม่ ผู้ ปกครองให้ความส าคญัในการปลูกฝังเยาวชนไทยน าไปสู่ความส าเร็จนัน้สรุปเป็น
ประเด็นได้ดงัตอ่ไปนี ้

ประเด็นท่ี 1 ความส าเร็จด้านการเรียน กล่าวคือ การเรียนให้เก่ง ใส่ใจใน
การเรียน ท าการบ้าน ท ารายงาน ทบทวนบทเรียน 

ประเด็นท่ี 2 ความส าเร็จด้านครอบครัวและสังคม กล่าวคือ ไม่ท าให้
ครอบครัวเดือดร้อน ผู้ อ่ืนเดือนร้อน เป็นคนดีของสงัคม มีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เช่ือฟังค าสัง่สอน มี
มารยาท มีสมัมาคารวะ  

ประเด็นท่ี 3 ความส าเร็จในด้านคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ เป็นคน
ซื่อสตัย์สจุริต กตญัญรูู้คนคน  

ประเด็นท่ี 4 ความส าเร็จด้านเศรษฐกิจสว่นตวั กลา่วคือ ประหยดัอดออม  
ประเด็นท่ี 5 ความส าเร็จในด้านความรับผิดชอบ กล่าวคือ เอาใจใส่ใน

หน้าท่ีของตนเองให้ดี ขยนั อดทนตอ่ความยากล าบาก 
ประเด็นท่ี 6 ความส าเร็จด้านการมีวินยั กล่าวคือ มีระเบียบ รักษาวินยัใน

ตนเอง และสงัคม 
ประเด็นท่ี 7 ความส าเร็จในด้านการไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งท่ีท าให้ตนมัวหมอง 

เช่น การไมยุ่ง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ 
ผู้วิจยัได้ศกึษาองค์ประกอบของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมาจากกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (P21's 
Framework for 21st Century Learning) ซึง่สามารถสรุปและเรียบเรียงองค์ประกอบได้ดงัตอ่ไปนี ้
(The Partnership for 21st Century Learning. 2016: online; Trilling & Fadel. 2009: 47-86; 
วิจารณ์ พานิช. 2556: 16-22; ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2557: 11-14)  

องค์ประกอบท่ี 1 การเรียนรู้โดยเสรี (Autonomous Learning) หมายถึง การมี
อิสระในการศกึษาหาความรู้ ซึง่ประกอบด้วย 

1.1 การเรียน รู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) หมายถึง การมี
โอกาสได้เลือกเรียนในสิ่งท่ีตนชอบ ถนัด ปราศจากการถูกบังคบั วางแผนการเรียนด้วยตนเอง
อยา่งอิสระ 
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1.2 ความรู้ในวิชาแกน (Key Subjects) หมายถึง การมีความรู้ในวิชาหลกั
หรือวิชาเอก  และความรู้ในแก่นแท้ของศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการเรียน 
โดยวิชาแกน ประกอบไปได้ด้วย ภาษาองักฤษ (English) การอ่านหรือภาษาศาสตร์ (Reading or 
Language Arts) ภาษาส าคัญของโลก (World Languages) ศิลปศาสตร์ (Arts) คณิตศาสตร์ 
(Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิศาสตร์ (Geography) 
ประวตัิศาสตร์ (History) การปกครอง (Government) และหน้าท่ีพลเมือง (Civics) 

1.3 ความรู้ในสหพันธวิชา (Interdisciplinary Themes) หมายถึง การมี
ความสนใจเรียนรู้ในวิชาอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากวิชาแกน โดยวิชาเหลา่นีเ้ป็นวิชาท่ีมีความจ าเป็นตอ่
การด ารงชีวิตในสงัคมยคุศตวรรษท่ี 21 เป็นทัง้วิชาท่ีสามารถเลือกเรียนในโดยเสรีจากในหลกัสตูร
ของมหาวิทยาลยั และศึกษาเองจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ โดยเป็นการศึกษาหลากหลายวิชา ได้แก่ 
วิชาท่ี เก่ียวกับจิตส านึกต่อโลก (Global Awareness), การเงิน  (Financial), เศรษฐศาสตร์ 
(Economics), ธุรกิจและการเป็นผู้ ประกอบการ (Business and Entrepreneurial Literacy), 
ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy), ความรู้ด้านสุขอนามัย (Health Literacy) และ
ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Literacy) 

1.4 การได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้ คนรอบข้าง (Persons and 
Social Support) หมายถึง การได้รับการสนับสนุนในการเรียนอย่างเต็มท่ีจากบิดามารดา ครู
อาจารย์ ผู้ปกครอง เพื่อน และบคุคลอ่ืนให้สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระและค้นหาความถนดั
หรือเป้าหมายในชีวิต รวมไปถึงการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สื่อ สถานท่ีท่ีเป็น
แหลง่ข้อมลูความรู้ สถาบนัความรู้ตา่ง ๆ ท่ีทนัสมยั ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือท าด้วยตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (Critical and 
Creative Thinking) หมายถึง การพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีเหตมีุผล ตัง้ค าถามเพื่อหาค าตอบ 
พยายามเสาะแสวงหาเหตผุลมาอธิบาย โต้แยง และหาทางออกของปมปัญหานัน้จนได้ค าตอบท่ี
เป็นค าตอบท่ีพิสจูน์ได้ และมีค าอธิบายท่ีชัดเจน สว่นการคิดอย่างสร้างสรรค์นัน้ คือการคิดสิ่งใหม่ 
ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียน คิดนอกเหนือจากบทเรียน การหานวตัรกรรมใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่
การเรียน การประดิษฐ์สิง่ของด้วยความคิดของตนเอง งานศิลปะท่ีเกิดจากจินตนาการ 

องค์ประกอบท่ี 3 การเข้าสงัคม (Sociability) หมายถึง การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มสงัคมได้อย่างมีศิลปะ  รู้จกัปรับตวัเม่ือเข้าสงัคม
เพื่อให้การประสานงานกับคนรอบข้างเป็นไปอย่างราบร่ืน  การรับรู้ท่ีไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การให้ความร่วมมือต่อผู้คนและกิจกรรมทางสังคม (Collaboration) สามารถรกัษา
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สมัพนัธภาพที่ดกีบัผู้อื่นได้ มคีวามสามารถด้านการสื่อสาร  (Communication) ทัง้การสื่อสาร
แบบต่อหน้า และการสื่อสารผา่นช่องทางอื่น สื่อสงัคม (Social Media) เพื่อให้การประสานงานกบั
คนรอบข้างเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

องค์ประกอบ ท่ี  4 การใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศ  ( ICT-Information and 
Communication Technology)  หมายถึง การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ตามยุคสมัย และก้าวทันตาม
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาอนัสัน้อย่างเข้าใจ พร้อมกบัน าเทคโนโลยี
เหลา่นีม้าใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาเลา่เรียน เทคโนโลยีเหลา่นีจ้ะท าให้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีมี
จ านวนมาก หลากหลาย และได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว รับและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอยา่งมีสติ มีวิจารณญาณ กลัน่กรองถึงข้อเท็จจริง  

องค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาษาสากล (World Languages Capability) หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ภาษาท่ี 2 ท่ีมากกว่า 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษ ทัง้ทกัษะทางด้านการ
พดู อ่าน และเขียน รวมไปถึงภาษาอ่ืนท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้คนทัว่โลกได้ แต่ต้องไม่ละทิง้
ภาษาประจ าชาต ิโดยการใช้อยา่งถกูต้อง ถกูบริบท ทัง้การพดู การอา่น และการเขียน 

องค์ป ระกอบ ท่ี  6 การต ระหนั ก รู้ ในสภ าวะของโลก  (World Situation 
Awareness) หมายถึง การใส่ใจถึงสภาพความเป็นไปของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
ตลอดเวลา ท าความเข้าใจในมวลมนษุยชาติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนักบับคุคลอ่ืนทัว่โลกได้ โดย
ระลกึว่าตนนัน้เป็นประชากรโลก การท าความเข้าใจ ยืนหยดัและปฏิบตัิตวัตามวฒันธรรมของตน 
การศึกษาวฒันธรรมชาติอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่าง การ
ยอมรับวัฒนธรรมอ่ืนเพื่อการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวอยู่ ร่วมกันกับคนทั่วโลกได้ เพื่อผสมผสาน
วฒันธรรมให้เกิดความกลมกลืน   

องค์ประกอบท่ี 7 การใช้ชีวิตและการท างาน (Life and Career Capability) 
หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในขณะศึกษา และการเตรียมความ
พร้อมก่อนการก้าวสูชี่วิตในช่วงการท างาน ประกอบด้วย 

7.1 การน าตนเอง (Self-Direction) หมายถึง ความสามารถท่ีจะก้าวไปสู่
อาชีพท่ีชอบ ตรงตามความสามารถและความถนดัของตน ซึง่จะท าให้สามารถด ารงอยูใ่นอาชีพนัน้
ได้อยา่งมีความสขุ และพฒันาตนเองตอ่อาชีพนัน้ได้ยัง่ยืน  

7.2 ความยืดหยุ่นและการปรับตวั (Flexible and Adaptability) หมายถึง 
ความสามารถท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความฉลาดท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรค 
พฒันาตนเองอยู่อย่างสม ่าเสมอ มีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็ง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้แม้ตน
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อาจไม่ชอบแต่ยินดีจะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ยอมรับสภาวะท่ีมีการแข่งขันสูงในสังคมโลก
ปัจจบุนัและพร้อมจะพฒันาไปตามบริบทท่ีเกิดขึน้ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3 ความรับผิดชอบ และจิตส านึก รับผิดชอบ (Responsibility and 
Accountability) หมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใสต่อ่งานท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
ต่องานท่ีท าอย่างเต็มก าลังความสามารถ มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และใน
ขณะเดียวกนัต้องยอมรับตอ่ผลงานที่ตนเองเป็นผู้ท าขึน้มา ทัง้รับผิด และรับชอบ   

7.4 ภาวะผู้ น า (Leadership) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา
ปริญญาตรีในด้านการการเป็นผู้แนะน า เชิญชวน จงูใจผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัิภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีให้
ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี เป็นแบบอยา่งที่ดี ปฏิบตัิตนไปในทิศทางท่ีดี กระท าในสิง่ท่ีถกูต้อง  

7.5 ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ( Integrity) หมายถึง การ
ประพฤติตนด้วยความซื่อตรง ดีงาม ถกูต้อง ไม่คดโกงตอ่การเรียน ตอ่การท างาน ตอ่หน้าท่ี ปฏิบตัิ
ตนด้วยความเป็นจริง ตรงไปตรงมา จงรักภกัดี และจริงใจ  
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จากตาราง 1 ท่ีผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ขึน้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีของนักวิชาการท่ีหลากหลาย ระหว่างแนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (The Partnership for 21st Century Learning) กับแนวคิดของนักวิชาการท่านอ่ืน 
พบว่าในแต่ละแนวคิดนัน้ต่างมีองค์ประกอบเป็นของตนเอง ซึ่งถึงแม้จะมีองค์ประกอบท่ี
หลากหลาย แต่แนวคิดเหล่านีก้ลับมีองค์ประกอบร่วมกัน ใกล้เคียงกัน หรือคาบเก่ียวกัน 
(Overlap) หากแต่มีการใช้ศพัท์หรือการอธิบายความท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ วิจัย
แบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มท่ีเน้นคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ การสื่อสาร การใช้ภาษาสากล และการใช้ภาษา
มากกว่า 1 ภาษา การมีส่วนร่วม การเข้าสงัคม การใช้ชีวิต การเรียนรู้ต่างวฒันธรรม การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก รู้จกัการวางแผนเพื่อเตรียมตวัก้าวสูโ่ลกอาชีพโดยการ
รู้จกัอาชีพ และความถนดั ความชอบส่วนตน ในขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งระบอุงค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การตัง้เป้าหมายในชีวิต ความอดทน ยืดหยุ่น การควบคุมและ
จดัการกบัอารมณ์ของตนเอง ใฝ่เรียนรู้ เช่ือมัน่ในตนเอง ซึ่งพบว่าองค์ประกอบของทัง้ 2 กลุ่มนัน้ 
ผู้วิจยัสามารถน ามาศกึษาบรูณาการร่วมกนัได้ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้พิ่มขัน้ 

ดงันัน้เพื่อเป็นการวางกรอบแนวคิดการวิจยั ผู้วิจยัได้ยดึองค์ประกอบขององค์กร
ความร่วมมือเพื่ อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (The Partnership for 21st Century Learning)  
เป็นหลกัในการศกึษาในครัง้นี ้   

1.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจยัได้เรียบเรียงและน าเสนอประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการวิจยั ทัง้ในรูปแบบของ แนวคิด เทคนิค และวิธีการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

แนวคิดจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 
21st  Century Learning. 2016: online) น าเสนอวา่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องได้รับระบบ
การสนบัสนนุท่ีดี (21st Century Support Systems) ดงัตอ่ไปนี ้  

1. มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 
1.1 มุ่งเน้นไปท่ีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ความรู้และความเช่ียวชาญด้าน

เนือ้หา 
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1.2 สร้างความเข้าใจในวิชาวิชาต่าง ๆ รวมทัง้เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้ 
ในด้านสหวิทยาการในศตวรรษท่ี 21 

1.3 เน้นความเข้าใจลกึซึง้มากกวา่ความรู้ท่ีตืน้ 
1.4 นกัศกึษาต้องผกูพนัอยูก่บัข้อมลูระดบัโลก เคร่ืองมือ และผู้ เช่ียวชาญ

ท่ีพวกเขาจะต้องได้พบปะกนัในสถานศึกษา ในงาน และในชีวิต นกัศึกษาจะเรียนรู้ให้ดีท่ีสดุเม่ือ
ผกูพนักบักิจกรรมตา่ง ๆ ในการแก้ปัญหาท่ีเต็มไปด้วยความหมาย  

1.5 เต็มใจยอมรับการวดัผลตา่ง ๆ ในหลายระดบั 
2. การประเมินผลทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century 

Skills) 
2.1 สนับสนุนความสมดุลของการประเมินผล รวมทัง้การทดสอบท่ีได้

มาตรฐานตามมาตรฐานท่ีมีคุณภาพสงู พร้อมกับการประเมินผลท่ีก่อให้เกิดขึน้ในชัน้เรียน  และ
แบบสรุปท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2 ให้น า้หนักกับข้อเสนอแนะในบทบาทของนักศึกษาอย่างเข้มข้นใน 
ทกุวนัของการเรียนรู้ 

2.3 ต้องการความสมดลุระหว่างการเพิ่มพนูเทคโนโลยี การประเมินการ
ก่อตวัและการประเมินโดยสรุปท่ีวดัความสามารถในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา 

2.4 ช่วยให้เกิดการพฒันาข้อมลูส่วนตวัด้านความสามารถของนกัศกึษา 
(Portfolios of Student Work) ท่ีจะน าเสนอหลกัของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ต่อคณาจารย์และต่อ
ความคาดหวงัของนายจ้างที่จะรับเข้าท างาน 

3. หลกัสตูรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum and 
Instruction) 

3.1 สอนทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างชัดเจนในบริบทของวิชาแกน  
(Key Subjects) และสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 มุ่งเน้นการให้โอกาสในการใช้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในด้านเนือ้หา
และเพ่ือการเรียนรู้ตามความสามารถ 

3.3 ช่วยให้สามารถใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ซึ่งบูรณาการ
เอาการใช้เทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุวิธีการสืบค้น วิธีการแก้ปัญหา และทกัษะการคิดขัน้สงู 

3.4 ส่งเสริมการบูรณาการทรัพยากรชุมชนนอกเหนือจากการเรียนเรียน
ในสถานศกึษา 
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4. การพัฒ นาวิ ชา ชีพ ในศตวรรษ ท่ี  21 (21st Century Professional 
Development)  

4.1 ให้ความส าคัญวิ ธีการท่ีครูอาจารย์สามารถใช้โอกาสในการ
ผสมผสานทกัษะ เคร่ืองมือ และกลยุทธ์การสอนในศตวรรษท่ี 21 เข้ากับภาคปฏิบตัิในห้องเรียน 
(Classroom Practice) ได้ และช่วยให้ครูอาจารย์ระบไุด้ว่ากิจกรรมใดท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและ
ยกเลกิการให้ความส าคญัลงได้  

4.2 สร้างสมดุลการเรียนการสอนโดยตรงเข้ากับวิธีการสอนแบบเน้น
โครงการ (Project-Oriented) 

4.3 แสดงให้เห็นว่าการท าความเข้าใจเก่ียวกับเนือ้หาสาระอย่างลึกซึง้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะอ่ืน ๆ ของ
ศตวรรษท่ี 21 ได้อยา่งไร 

4.4 ช่วยให้เกิดชุมชนการเรียนอย่างมืออาชีพของครูในศตวรรษท่ี 21 ใน
รูปแบบการเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีดีท่ีสดุ เพื่อสง่เสริมทกัษะของศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัศกึษา 

4.5 เพาะบ่มความสามารถของครูอาจารย์ในการท่ีจะแยกแยะนกัศึกษา
ออกเป็นรายกรณี ในด้านของ สติปัญญา จดุแข็ง จดุอ่อนของนกัศกึษา 

4.6 ช่วยให้ครูได้พัฒนาความสามารถของตนเองในการใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลาย เช่น การสร้างวิธีการวดัผลประเมินผล เพื่อท่ีจะให้เข้าถึงนกัศึกษาท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลาย และสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมท่ีสนบัสนนุความแตกตา่งในการเรียนการสอน 

4.7 สนับสนุนการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาทักษะของ
นกัศกึษาในศตวรรษท่ี 21  

4.8 ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้ มีส่วนร่วมในชุมชน โดยการ
ผสมผสานการสื่อสารทัง้ในแบบตวัตอ่ตวั แบบสร้างเหตกุารณ์เสมือนจริง  

4.9 ใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพท่ียืดหยุน่และยัง่ยืน 
5. สภาพแวดล้อมการเรียน รู้ศตวรรษ ท่ี  21 (21st Century Learning 

Environments) 
5.1 สร้างสรรค์การเรียนรู้ในเชิงการปฏิบตัิการ การสนบัสนุนจากมนุษย์ 

และสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีจะสนบัสนนุการสอนและการเรียนเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ของทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
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5.2 สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ระดบัมืออาชีพท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ไปมี
ส่วนร่วม แบ่งบนัแนวทางการปฏิบตัิท่ีดี และบรูณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับภาคปฏิบตัิ
ในห้องเรียน 

5.3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในบริบทในศตวรรษท่ี 21 ของโลก
แห่งความจริงท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั เช่น ผา่นงานท่ีท าตามโครงการ หรือการประยกุต์งานอ่ืน ๆ 

5.4 ยินยอมให้เข้าถึงเคร่ืองมือเทคโนโลยีและแหล่งข้อมลูท่ีมีคณุภาพได้
อยา่งเท่าเทียมกนั 

5.5 เอือ้อ านวยการสร้างสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Architectural) และการออกแบบตกแต่งภายใน  Interior Designs) ส าหรับการเรียนรู้ในกลุ่ม 
ทีมงาน และสว่นบคุคล 

5.6 สนับสนุนการขยายการเรียนรู้ออกสู่ชมชน สังคมนานาชาติทัง้ใน
รูปแบบการสื่อสารแบบตวัตอ่ตวั และสื่อออนไลน์ 

แนวคิด จิตลักษณะ 5 ประการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ของ การ์ดเนอร์ (Gardner. 2010: 11-23) ประกอบด้วย 

จิตลกัษณะท่ี 1 จิตเช่ียวชาญ (Disciplined Mind) หมายถึง เม่ือผู้ เรียนมี
ความเช่ียวชาญความรู้พืน้ฐานแล้วต้องเสริมสร้างความรู้ในสหวิทยาการ หรือใฝ่หาความรู้ท่ี
มากกว่าหนึ่งสาขาวิชาแล้วบรูณาการความรู้ในหลากหลายวิชาเหล่านัน้เข้าด้วยกนั และศกึษาไป
อย่างต่อเน่ือง เพราะความรู้มีพัฒนาการไปตามกาลเวลา ด้วยความมีวินัย แม้จะเรียนรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชา แต่ต้องเรียนรู้อย่างลึกซึง้ ไม่ รู้เพียงผิวเผิน แบบนัน้เ รียกว่าไม่เกิดจิต
เช่ียวชาญ 

จิตลักษณะท่ี 2 จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง ผู้ เรียนมี
ความสามารถเลือกเฟ้นข้อมลูท่ีมีหลากหลาย คดักรองจนได้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ แล้วน ามาบูรณา
การเข้าด้วยกนัเพื่อน าไปสร้างสิ่งใหม่ หรือพฒันาสิ่งเดิมให้ปรับเปลี่ยนไปตามยคุสมยั มีความรู้ถึง
กระบวนวิธีในการสงัเคราะห์ มองเห็นภาพองค์รวม และในขณะเดียวกันก็มองเห็นรายละเอียด
อยา่งกลมกลืน 

จิตลักษณะท่ี  3 จิตสร้างสรรค์  (Creating Mind)  หมายถึง ผู้ เรียนมี
ความสามารถด้านการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ คิดค้นมนัอย่างตอ่เน่ือง จนเกิดการเรียนรู้
ทัง้ประโยชน์และข้อผิดพลาดจากผลงานชิน้ใหม่ โดยมิใช่เพียงแค่คิดสร้างนวัตกรรมแต่กลับ
น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้  
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จิตลกัษณะท่ี 4 จิตเคารพ (Respectful) หมายถึง ผู้ เรียนเปิดใจกว้างต่อ
บคุคลหลากหลาย และเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ตา่งวฒันธรรม เร่ิมต้นจากการเช่ือใน
คุณงามความดี พัฒนาความสมัพันธ์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปราศจากความล าเอียง อคติ แม้
บางครัง้การแสดงความเคารพต่อบุคคลท่ีเราไม่ชอบเป็นเร่ืองท่ีล าบากต่อการกระท า แต่กลับ
กลายเป็นสิง่ท่ีจะพฒันาไปสูค่วามปรองดอง ความสามคัคีได้ในท่ีสดุ 

จิตลกัษณะท่ี 5 จิตจริยธรรม (Ethical Mind) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนนึกถึง
ตนเองว่า “ต้องการเป็นคนแบบไหน” ขยายวงกว้างออกไปว่า “จะเป็นพลเมืองแบบไหน” ทัง้
พลเมืองในสงัคมและพลเมืองโลก โดยต้องประพฤติตนให้สอดคล้องกบัสิ่งท่ียดึมัน่ แม้ต้องขดัแย้ง
กับผลประโยชน์ส่วนตนบ้าง สภาพแวดล้อมจะเป็นตัวหล่อหลอมการเรียนรู้จริยธรรม ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในบ้านท่ีมีผู้ ใหญ่ท าตวัเป็นตวัอย่างท่ีดี สงัคมในท่ีเรียน ท่ีท างานจะช่วยหลอ่หลอม
จิตจริยธรรม 

ดีดี  ้(Dede. 2010: 54-55) ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับการเสริมสร้างความรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ว่า ผู้ เรียนควรเน้นทกัษะทางการสื่อสารท่ีแตกต่างไปจากการศกึษาแบบดัง่เดิม คือ 
ยคุศตวรรษใหม่ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการน าเสนอมมุมอง ความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องหรือแตกต่างกัน ดัง่การฝึกฝนผ่านโลกเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
โลกของการท างาน การก าหนดหลกัสตูรในการเรียนท่ีดีต้องมุง่เน้นการเรียนรู้ท่ีเร็วจนเกิดการจดจด
ได้แม่นย า ลดความยากล าบากในการทวนซ า้เนือ้หา และยังเป็นการเพิ่มเนือ้หาให้มากยิ่งขึน้
กว่าเดิม แม้จะใช้เวลาเรียนรู้เท่าเดิมก็ตาม ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยไม่มุ่งเน้นการ
ประเมินผลเชิงนามธรรมเกินไป จนละทิง้การวดัผลความฉลาดในการตดัสินใจ และการประเมิน
ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หาในการสอบไปสูค่วามเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั ขาดการวดัผล
การท างานเป็นทีม ต้องไม่ถูกห้ามใช้เทคโนโลยี จนขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านการใช้
อุปกรณ์อันทันสมัย นอกจากนัน้การเรียนยุคใหม่ต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้โอกาสผู้ เรียนได้
ร่วมงานกบัครู ชมุชน ท้องถ่ิน  

ในขณะท่ี แม็กไท และ ชีฟ (McTighe and Seif. 2010. 165-167) ได้น าเสนอ
แนวคิด “สอนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” โดยก าหนด
ตวัชีวดัไว้ 5 ประการดงัตอ่ไปนี ้

1. ตวัชีว้ดัด้านกลยุทธ์การอภิปรายโต้ตอบโดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอย่าง
ขะมักเขม้นในการพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดและการน าทักษะศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ได้แก่ เรียนรู้ปัญหา ทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์ และการสืบค้นตามวิถีทาง
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ประวตัิศาสตร์ ตัง้ค าถามเพื่อหาค าตอบ การสร้างทีมงานภายใต้ระบบการสื่อสารและโครงการตา่ง 
ๆ การใช้เคร่ืองมือให้เกิดประโยชน์ การบนัทกึสมัพนัธภาพ (Interactive Notebook) การทวนซ า้ข้อ
ค าถามส าคญัเพ่ือให้เวลานกึค าตอบ 

2. ตวัชีว้ดัด้านการสอนทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความชัดเจน และสามารถ
ปรับน าไปใช้ได้ ผู้สอนได้น าเอาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไปบรูณาการเข้ากบัความรู้ด้านวิชาการอื่น 
ๆ และแนะน าให้ผู้ เรียนน าไปประยกุต์ใช้หรือไม่ อยา่งไร 

3. ตัว ชี ว้ัด ด้ านการถ่ าย โยงการเรียน รู้ไปสู่ เห ตุก ารณ์ ใหม่  ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวนัหรือไม่ เม่ือผู้ เรียนได้รับความรู้ในเร่ืองใด ๆ แล้ว เขาได้ถ่ายโยงไปสู่สถานการณ์จริง
หรือไม ่

4. ตวัชีว้ดัด้านความต่อเน่ืองในการประเมินผลของผู้สอน เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจทัง้ทางด้านฐานการคิดและทกัษะของผู้ เรียน โดยต้องสามารถลด หรือเพิ่มความเร็วใน
การสอน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

5. ตัวชีว้ัดด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยผู้ สอนต้องเสริมสร้าง
คณุค่าของการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน ให้เกียรติต่อทุกความคิดเห็น ทุกการกระท า และส่งเสริมให้
ผู้ เรียนแสดงศกัยภาพของตนออกมาในขณะท่ีมีการเรียนรู้ในห้องเรียน 

กรอบความคิดของ เอนเกาจ์ (enGauge) (Dede. 2010: 58-59; citing North 
Central Regional Educational Laboratory; & the Metiri Group. 2003) อธิบายถึง ความรู้เชิง
ภาพกว้าง (Visual Literacy) เพื่อสามารถน ามาประยกุต์ใช้เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ค วาม รู้ ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล  (Digital-Age Literacy) ไ ด้ แ ก่  วิ ท ย าศ าสต ร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี การก้าวข้ามวฒันธรรม และการตระหนกัรู้เก่ียวกบัโลก 

ความคิดเชิงการคิดค้น (Inventive Thinking) ได้แก่  การปรับตัว การ
จดัการในด้านความสลบัซบัซ้อน การน าตนเอง ความอยากรู้อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์ กล้า
เสี่ยง การคดิขัน้สงู ความฉลาดด้านการใช้เหตผุล 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม 
ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และการเป็นพลเมือง การสื่อสาร
แบบตอบโต้ 
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การเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การจัดล าดับความส าคัญ การวางแผนและการ
จัดการท่ีน าไปสู่ผลลัทธ์ การใช้เคร่ืองมือให้เกิดประโยชน์ ความสามารถในการผลิตท่ี มี
ประสิทธิภาพสงู 

วิจารณ์  พ านิ ช . (2558: 17) ได้น า เสนอการเรียน รู้สู่ ก ารเปลี่ ยนแปลง 
(Transformative Learning) นั ้น ต้ อ ง เ ร่ิ ม จ า ก ปั จ จั ย ห ลั ก  (Core Elements) ช่ ว ง เ ร่ิ ม ต้ น
ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ประสบการณ์สว่นบคุคล การสะท้อนการคิดอยา่งเป็นจริงเป็นจงั และ
ทกัษะทางการสนทนา แล้วเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้อีก 3 ประการ ซึง่ประกอบด้วย การ
มองภาพองค์รวม (Holistic) บริบทแวดล้อม (Context) และ สมัพันธภาพบนพืน้ฐานของความ
จริงใจ ซึ่งปัจจัยทั ง้ 6 ประการจะน าไปสู่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนัน้การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  (วิจารณ์ พานิช. 2558: 51-52) ก็เป็นสิ่งส าคญัต่อ
การเสริมสร้างความรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ เรียนควรมองรายวิชาเป็นสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมห้องและคณาจารย์ มีพลวัตรทางการเรียนรู้ด้วยระบบการคิดทาง
ปัญญา อารมณ์  ด้วยการสร้างคุณค่า 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การให้ความร่วมมือ 
(Collaboration) ไม่ยดึความคิดเห็นของตนเป็นท่ีตัง้ แตส่งัเกตการเรียนรู้ของผู้ อ่ืนแล้วเปรียบเทียบ
กบัของตน 2) เรียนลึกซึง้ (Deep Learning) ท าความเข้าใจแล้วถ่ายโยงความรู้นัน้ ๆ ไปสู่เนือ้หา
ต่าง ๆ ของรายวิชา 3) สะท้อนความรู้คิด (Reflection) ทัง้ความรู้เก่าท่ีมีกบัความรู้ใหม่ท่ีได้รับ 4) 
สมัพนัธภาพ (Engagement) ประสานแนวคิด ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึง่กนัและกนั และ 
5) เข้าใจเขาเข้าใจเรา (Caring) เรียนรู้ด้วยความเข้าใจในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

พิมพ์พนัธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558: 135-137) น าเสนอสมรรถนะ
ด้านการจดัการชัน้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวกไว้ 2 ประเภท คือ การสร้างบรรยากาศทาง
กายภาพ ด้วยการจดัสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนในน่าเรียน ซึ่งมีผลต่อเจตคติของผู้ เรียน คือ ผู้ เรียน
ต้องสมัผสัถึงความเป็นอิสระให้สถานท่ีท่ีมีสีสนัน่าเรียน สบายตา สะอาด อปุกรณ์ในการส่งเสริม
การเรียนรู้เอือ้ตอ่การเรียน กลา่วคือ ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวได้ และต้องพร้อมตอ่การเรียนการสอน
ทุกครัง้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบรรยากาศด้านจิตใจ โดยผู้ เรียนมีความคุ้ นเคยและมี
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและต่อผู้สอน ผู้สอนมีความเป็นกนัเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถามอย่างใจ
กว้าง วิพากษ์วิจารณ์ได้อยา่งอิสระ 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558: 2) อธิบายถึงการเรียนการสอนแบบปรัชญาทาง
การศกึษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CCPR Model) ในยคุศตวรรษที่ 21 ท่ีไม่อาจเรียกได้วา่เป็น
ยุคโลกาภิวัฒน์ หรือ ยุคเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่เป็นยุคใหม่ท่ีเรียกว่ายุคผลผลิต (Production  



  72 

ห รือ  Product-Oriented) ท่ี ผู้ เรียนจ า เป็น ต้องมีแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ได้  4 ประการคือ  
(ไพฑรูย์ สนิลารัตน์. 2558: 16-17)  

1. การจัดการเรียนรู้แบบ Criticality – Based เน้นการคิดวิเคราะห์ และ
วิจารณ์เป็นหลกั ต้องเสริมสร้างให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์จากการใช้ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการบริโภคอาหาร สิง่ของ เคร่ืองใช้อยา่งมีวิจารณญาณ 

2. การจดัการเรียนรู้แบบ Creativity – Based เน้นการเสริมสร้างให้ผู้ เรียน
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ทางเลือกทางกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึน้ กลายเป็นทกัษะด้านการคิดในสิ่ง
ใหม ่

3. การจัดการเรียนรู้แบบ Productivity – Based เน้นการเสริมสร้างให้
ผู้ เรียนได้สร้างผลงานเป็นของตนเองจากแนวคิดใหม ่คิดค้นวิธีการตา่ง ๆ เพื่อสรรสร้างผลงาน และ
ประเมินผลในคณุภาพสิง่ท่ีคิดค้นนัน้ 

4. การจดัการเรียนรู้แบบ Responsibility – Based เน้นความรับผิดชอบท่ี
สง่ผลตอ่คณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน มีความเป็นผู้ เสียสละตอ่สงัคม       

1.6 งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือให้ได้ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ โดยศึกษาจากงานวิจยัท่ีสามารถอธิบายคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียน และองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในเรียน  ทัง้การเรียน
โดยทัว่ไป และการเรียนในศตวรรษท่ี 21    

งานวิจัยในต่างประเทศ 
การศึ กษ าของ เจนนิ่ งและคณ ะ (Jenning; et al. 2013: online) เพื่ อห า

ความหมายของความส าเร็จของนกัศึกษาในสถาบนัการศกึษา โดยใช้วิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory Approach) จากการสมัภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาจ านวน 66 คน น าค าตอบท่ี
ได้มาวิเคราะห์เนือ้หา ได้ความหมายของความส าเร็จในการเรียนขณะเป็นนักศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ตกผลึกเป็นความหมายใน 4 ประเด็นคือ 1) ความส าเร็จในด้านผลการเรียน 
(Academic Achievement) หมายถึงการได้รับผลการเรียนท่ีดี หรือพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึน้ 
น าไปสู่การเลือกวิชาเอกและการศึกษาต่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการประกอบอาชีพ 
โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 วดัความส าเร็จของการเรียนมาจากผลการเรียน 2) ความส าเร็จใน
ด้านสงัคมและชีวิตความเป็นอยู่ (Social and Residential) หมายถึงการมีสมัพนัธภาพกบัเพื่อน
ใหมโ่ดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเข้าเรียนปี 1 การรักษาไว้ซึง่ความเป็นเพื่อนให้มัน่คงแข็งแรงไปจนกว่า
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จะจบการศึกษา การใฝ่หาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสตูรต่าง ๆ 3) ความส าเร็จในด้าน
การจดัการกบัชีวิต (Life Management) หมายถึงมีความสขุทัง้กายและใจ ภายใต้กฎระเบียบของ
สถาบัน บริหารจัดการเวลาได้ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ในด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตการเป็นนักศึกษากับชีวิตของการเป็นบุคคลคนหนึ่งในสังคม กล่าวคือ
ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ต้องสมัพนัธ์กบัการใช้ชีวิตท่ีปกติ และ 4) ความส าเร็จในด้านการมีสว่นร่วมใน
ด้านวิชาการ (Academic Engagement) หมายถึงการให้ความสนใจในห้องเรียน สืบค้นหาความรู้
ใหม ่ๆ การวิจยัอิสระ 

โมทลัลีบซาเดห์ (Motallebzadeh. 2018: 265-276) ได้ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์
ระหว่างทักษะศตวรรษท่ี 21 กับทักษะการพูดและการเขียน โดยวิธีการสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาจากสถาบนัเอกชน 3 แห่ง ในเมืองมาชาด, โคฮาซาน-อี-ราวี 
ประเทศอิหร่าน จ านวน 222 คน เป็นเพศหญิง 168 คน เพศชาย 54 คน ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะ
ทางการพดูและการเขียนมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของคณุลกัษณะของทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  .05 ในทุกองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ทักษะด้านการสื่อสารระหว่าง
บุ ค คล  ( Interpersonal Skill) ภาวะผู้ น า  (Leadership) และ  ค วาม รู้ ใน ด้ าน เท ค โน โลยี 
(Technology Literature)  

ยาซิน, อามิน และ ฮิน (Yasin,; Amin and Hin. K. K. 2018: 27-36) ได้ศึกษา
เร่ือง การเรียนการสอนเทคโนโลยีชีวภาพในศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติมจากวิชา
วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการส ารวจเพื่อค้นหาปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 16-17 ปี จ านวน 141 คน และครูวิทยาศาสตร์จ านวน 12 คน 
โดยได้รับการตอบแบบสอบถามกลับจากนักเรียนจ านวน 129 คน และครู จ านวน 8 คน  
ผลการศกึษาพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในการเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ
นัน้ ประกอบด้วย 3 องค์ปะกอบ ตามล าดบัความส าคญั (Ranking) ดงัต่อไปนี ้1) ช่วยเหลือใน
ด้านการสอนและการเรียนรู้ (ร้อยละ 50) 2) การสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีชีวภาพจาก
อินเทอร์เน็ตท่ีมีความทนัสมยัท่ีสดุ (ร้อยละ 33.3) และ 3) จดัรูปแบบการสอนให้น่าสนใจ (16.7) 
ในขณะท่ีนักเรียนได้จัดล าดับความส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังต่อไปนี ้1) ความ
ช่วยเหลือด้านกระบวนการเรียนรู้ (ร้อยละ 21.5) 2) ความช่วยเหลือในด้านการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ (13.8) 3) ความช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 13.1) 4) ความรู้ 
ในเชิงลกึ (ร้อยละ 10.0) 5) พฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวิตภาพ (ร้อยละ 6.9) 6) เทคโนโลยีช่วย
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การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 6.2) 7) เสริมสร้างจิตวิญญาณในการท างาน (6.2) 8) กระตุ้น
ความสนใจของผู้ เรียน (ร้อยละ 5.4) 9) เทคโนโลยีคือสิ่งส าคญัในศตวรรษท่ี 21 (4.6) 10) คณุค่า
ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน (3.1) 11) การสื่อสารระหว่างครูและ
ผู้ เรียนอย่างง่าย ๆ ในช่วงระหว่างปิดเทอม (2.3) 12) ฝึกฝนให้ผู้ เรียนมีความทุ่มเท ช านาญ และ
รู้จกัสัง่สมประสบการณ์ (2.3) 13) การช่วยเหลือในกิจกรรมกลุม่ (1.5) 14) การคิดประดษิฐ์สิง่ใหม ่
(1.5) 15) เสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (0.8) และ 16) แบ่งปันความคิดเห็นซึง่กนั
และกนั (0.8) 

การศึกษาของอีสตีฟซ์ (Estevez. 2011: 77-83) เร่ืองการเตรียมเยาวชนให้
ประสบความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21: กรณีศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการหลกัสตูรและการปฏิบตัิ
ทางการศกึษายคุโลกาภิวตัน์ โดยการสมัภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีวฒุิทางการศกึษาในระดบัตา่ง ๆ ร่วมกบัการวิเคราะห์เอกสารส าคญัและการสงัเกต
เด็กนักเรียน โดยผลลพัธ์และพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสะท้อน
ออกมาจากมมุมองของครูคือ 1) ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง โดยท่ีครูสว่นใหญ่ให้คะแนนสงู
ในด้านนี ้2) การรับรู้ทางวฒันธรรมและการแก้ปัญหา ครูส่วนใหญ่ให้คะแนนระดบัปานกลาง 3) 
ความอดทนทางวฒันธรรม โดยนกัเรียนมีความอดทนทางวฒันธรรมและการใช้ภาษาท่ีมีความ
แตกต่างกนั ยอมรับและเข้าใจในวฒันธรรมอ่ืน ๆ มากขึน้ 4) การเป็นพลเมืองโลก นกัเรียนเข้าใจ
ปัญหาระดบัโลก และการกระท าใด ๆ ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ตระหนกัถึงการเป็นสมาชิกของ
โลกและต้องร่วมกนัดแูลโลก 

คิมและรา (Kim; & Ra. 2015: 1614-168) ได้ศกึษาเร่ือง ความส าเร็จในวิทยาลยั
คืออะไร จากการรับรู้ของนกัศึกษาเกาหลี กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยั
แห่ งชาติ โซล  (Seoul National University) ท่ี มี เก รด เฉลี่ ยสู งกว่า  4.0/4.3 จ านวน  46 คน  
โดยสาเหตท่ีุผู้ วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างมาจากผู้ มีเกรดเฉลี่ยสงูนัน้มาจากฐานความเช่ือดัง่เดิมคือ  
ผู้ มีเกรดเฉลี่ยสงูคือผู้ ท่ีประสบความส าเร็จด้านการเรียน โดยผลการวิจยัมาจากการวิเคราะห์จาก
การสมัภาษณ์ด้วยค าถาม 2 ค าถาม คือ 1) ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนในวิทยาลยั 
และ 2) อะไรคือองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนในวิทยาลัย  
ผลการศึกษาพบว่า การควบคมุตนเองในด้านการจดัตารางเวลาในการเรียนส าคญัมากท่ีสดุเป็น
อนัดบั 1 โดยมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัรองลงมาตามล าดบัดงัต่อไปนี ้การบนัทึกเนือ้หาขณะ
เรียน การก าหนดเปา้หมาย การเตรียมตวัให้พร้อมและทบทวนสิ่งท่ีได้รับจากการเรียน การวางผงั
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ความคิด (Mind Mapping) การตัง้ใจเรียนในห้องเรียน การได้รับการสนบัสนนุจากเพื่อนและผู้คน
รอบข้าง (Peer Supports) ความริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจ าท่ีดี และความคดิอย่างมีวิจารณญาณ         

โฮแกนและคณะ (Hogan.; et al. 2010: 30-34) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความส าเร็จใน
การเรียนของวยัรุ่น : ความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางภาษา การสนับสนุนทางสงัคม และ
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender)  
ในเร่ืองเร่ืองความความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) การได้รับการสนบัสนุนจาก
ผู้ คนในสังคม (Peer Social Support) และ/หรือจากสังคมครอบครัว (Family Social Support) 
โดยได้รับอิทธิพลมาจากความฉลาดในการใช้ภาษา (Verbal IQ) ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จด้าน
การเรียน โดยวัดจาก เกรดเฉลี่ย GPA (Grand point average) ของนักเรียนเกรด 10 จ านวน  
192 คน เป็นชาย 96 คนและเป็นหญิง 96 คน ผลการศกึษาพบวา่ ส าหรับเพศชาย ความฉลาดทาง
อารมณ์ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในสงัคมสามารถท านายเกรดเฉลี่ยได้ และความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นสื่อกลางเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างความฉลาดในด้านการใช้ภาษาและ
เกรดเฉลี่ย ส าหรับเพศหญิง ความฉลาดทางอารมณ์ การได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในสงัคม 
และการได้รับการสนบัสนุนจากครอบครัวท านายเกรดเฉลี่ยได้ แต่ไม่ได้เป็นสื่อกลางในการเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดด้านการใช้ภาษาและเกรดเฉลี่ย การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการ
ตรวจสอบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ต่อไปในภายภาคหน้าด้วย มาตรวดัย่อย (Subscale) ของความฉลาด
ทางอารมณ์ ซึง่ประกอบด้วย การสื่อสารภายในตวัของบคุคล (Intrapersonal) การสื่อสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal) ความสามารถในด้านการปรับตัว ความสามารถในด้านจัดการกับ
ความเครียด และการได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในสงัคม การได้รับการสนบัสนุนจากสงัคมใน
ครอบครัว อันประกอบไปด้วย อารมณ์ สงัคม การปฏิบตัิของคนในครอบครัว การเงิน และการ
แนะน า เพิ่มการคาดการณ์ของเกรดเฉลี่ยหลงัจากความฉลาดในการใช้ภาษา เพศ และการถูก
ควบคุมสถานะทางเศรษฐกิจสังคม การปรับตัว การจัดการกับความเครียดและการปฏิบัติ
ครอบครัวการสนบัสนุนทางสงัคมแต่ละเพิ่มค าอธิบายของความแปรปรวนเพี่อค้นหาความฉลาด
ทางอารมณ์ การได้รับการสนบัสนุนจากผู้คนในสงัคม และหรือครอบครัว สรุปผลการวิจยั  ความ
ฉลาดในการใช้ภาษาสง่ผลตอ่ความฉลาดทางด้านอารมณ์ การได้รับการสนบัสนนุจากสงัคม การ
ได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว ซึง่ 3 องค์ประกอบนี ้ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการศกึษานัน่คือ 
เกรดเฉลี่ย นอกจากนัน้ การได้รับการสนับสนุนจากสังคม และการได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวยงัสง่ผลตอ่ความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย 
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โกลซาห์ และ พีวาลิน (Glozah; & Pevalin. 2014: 451-460) ได้ศึกษาเร่ือง  
การวิเคราะห์เส้นทาง : การสนับสนุนทางสังคม , ความเครียด , สุขภาพ และความส าเร็จ 
ในการเรียนของวัย รุ่นกานา  (Social support, stress, health, and academic success in 
Ghanaian adolescents: A path analysis) ซึง่เป็นการการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศกึษาความสมัพนัธ์
ของ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม ความเครียด สขุภาพ และความส าเร็จด้านการศึกษาของ
วยัรุ่นในประเทศกานา กลุ่มตวัอย่าง คือวยัรุ่นชายหญิงจ านวน 770 คน ท่ีก าลงัเรียนอยู่ในระดบั
มธัยมศกึษา ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า การได้รับการสนบัสนนุจากสังคม ความเครียด สขุภาพส่งผล
ตอ่ความส าเร็จในด้านการศกึษาของวยัรุ่น 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเชิงจติวิทยา 
2.1 นิยาม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเชิงจติวิทยา 

2.1.1 นิยามของการฝึกอบรม 
ผู้ วิจัยได้ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงนิยามของการฝึกอบรมมาจาก

นกัวิชาการหลากหลายท่าน ทัง้ในและตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
บคัเล่ย์ และ เคเปิล (Buckley; & Caple. 2009: 9) อธิบายถึงการฝึกอบรม 

(Training) วา่เป็นแผนงาน และระบบท่ีถกูสร้างขึน้เพื่อปรับหรือพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ี
น าไปสูป่ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นได้จากพฤติกรรมในช่วงเวลาท่ีด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 
ในการฝึกอบรม เปา้หมายในสถานการณ์ในการท างานนัน้ เพื่อให้บคุคลแสดงความสามารถด้าน
การท างานของตนออกมาอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

โนว์ (Noe. 2010: 5) อธิบายความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง 
ความพยายามในการวางแผนขององค์กรท่ีสนบัสนนุการเรียนรู้ของบคุลากรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองงานและ
สมรรถนะได้แก่ ความรู้ ทกัษะ หรือพฤตกิรรมท่ีจ าเป็นตอ่ความส าเร็จในงาน 

โกลด์สไตน์ (Goldstein. 2002: 1) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า 
หมายถึง ระบบท่ีสร้างให้เกิดทักษะ กฎระเบียบ แนวคิด หรือเจตคติ ท่ีจะส่งผลต่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ตา่ง ๆ   

รอธแมน  และคู เปอ ร์ (Rothman; & Cooper. 2015: 159) อธิบายว่า 
กระบวนการฝึกอบรมนัน้มีขัน้ตอนท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ท่ี
น าไปใช้ในการปฏิบตัิภารกิจขององค์กร โดยการก าหนดเปา้หมายท่ีชดัเจนในการพฒันาทกัษะ ทัง้
ทกัษะด้านสภาพร่างกาย (Motor Skill) ทกัษะทางสติปัญญา (Cognitive Skill) และทกัษะในด้าน
การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Interpersonal Skill) 
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พจนานกุรมจิตวิทยา (B Suwannapet. 2002: 341) ได้ให้ความหมายของ
ค ากว่า  ฝึกอบรม (Training) ว่า  หมายถึง การฝึก  การระท า ท่ี เป็นระบบเพื่ อส ร้างนิสัย 
ความสามารถ และทกัษะ; ในความหมายโดยกว้าง หมายถึง การเรียนรู้  

จากความหมายของการฝึกอบรมที่ผู้วิจยัได้ศกึษามาจากนกัวิชาการข้างต้น สรุป
ได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีมีความเป็นระบบเพื่อใช้ในการพฒันาบุคคลในด้าน 
ความรู้ ทักษะ เจตคติ กฎระเบียบ แนวคิด ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในการปฏิบตัิงาน การปรับปรุง
คณุภาพงาน น าไปสูก่ารการสร้างนิสยั 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
บคัเล่ย์ และ เคเปิล (Buckley; & Caple. 2009: 115-116) อธิบายว่า การสร้าง

วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมขึน้นัน้ก็เพื่อก่อให้เกิดการตระหนกัรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เม่ือสิน้สุดกระบวนการฝึกอบรม การก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีดีจะน าไปสู่การตรวจสอบและการ
ประเมินผลการฝึกอบรมครัง้นัน้ได้ ทางเลือกท่ีส าคญัในการฝึกอบรมคือ การสอน และการเรียนรู้  
จนเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย หรือบรรลวุตัถุประสงค์หลกัของการฝึกอบรม (Terminal Objective) 
ซึ่ ง มี วัตถุป ระสงค์ อีก  2 ประเภทคื อ  1) วัตถุป ระสงค์น าทาง (Enabling Objective) คื อ 
วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมท่ีเป็นวตัถปุระสงค์หลกัท่ีสามารถน าไปสู่วตัถปุระสงค์ย่อยอีกจ านวน
มากได้ เม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ย่อยเหล่านีไ้ด้ ก็จะท าให้พวกเขาก้าวสู่
ปลายทางของความส าเร็จในการฝึกอบรมครัง้นัน้ได้  2) วัตถุประสงค์บทเรียน (Session 
Objective) คือ วตัถุประสงค์ท่ีระบุสิ่งท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องเรียนรู้ในแต่ละวตัถุประสงค์น า
ทาง โดยมีการอธิบายรายละเอียดไว้อย่างชดัเจน โดยความส าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงค์นัน้
คือความคาดหวงัว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเกิดพฤติกรรม หรือท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ได้หลงัจากการฝึกอบรมเสร็จสิน้ 

ในการก าหนดวตัถปุระสงค์นัน้ต้องไม่คลมุเครือ อธิบายได้อย่างแม่นย าถึงสิ่งท่ีผู้
เข้ารับการฝึกอบรมคาดหวงัว่าจะสามารถปฏิบตัิได้ หรือเข้าใจได้ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
ของกันและกันภายในห้องฝึกอบรม โดยปกติแล้ววตัถุประสงค์จะถูกน าเสนอใน 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 
ระบปุระสิทธิภาพท่ีคาดหวงัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแสดงวา่พวกเขาได้รับทกัษะและความรู้ท่ี
ประกอบขึน้เป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับงานของพวกเขา ส่วนท่ี 2 อธิบายถึงเง่ือนไขในการปฏิบตัิ
ระหว่างด าเนินกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดของอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ของสถานท่ีฝึกอบรม และ สว่นท่ี 3 ก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรมท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคาดว่าจะ
บรรลผุลเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม บคัเลย์่ และ เคเพล (Buckley; & Caple. 2009: 29)   
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บลัมเบิร์ก และโกลมิวสกี (Blumberg; & Golemiewski. 1976: 11) อธิบายว่า 
การท่ีบคุคลมารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มนัน้ จะช่วยสร้างความเจริญงอกงามส่วนบคุคลใน 3 ด้าน 
คือ 1) พัฒนาความรู้ ความคิด รับรู้ได้อย่างรวดเร็วเก่ียวกับความต้องการส่วนตนและผู้ อ่ืน 
สามารถสร้างความพึงพอใจในตนเองและผู้ อ่ืนได้ 2) ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจในตนเอง
อย่างแท้จริง 3) ก่อให้เกิดการยอมรับในตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ตนเอง   

เว็ก เลย์และลาแธม (ชูชัย  สมิทธไกร. 2556: 7-8; อ้างอิ งจาก Wexley; & 
Latham. 1991) อธิบายว่า วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมนัน้มี 3 ประการด้วยกันคือ 1) เพื่อปรับ
ระดบัความตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) โดยผู้ เข้ารับการอบรมจะรู้จกัและเข้าใจตนเอง
เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ รับรู้ถึงความตา่งระหว่างปรัชญาท่ียดึถือกบัความเป็นจริง
ในการปฏิบัติ เข้าใจมุมมองของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตนเอง รู้ว่าสิ่งท่ีตนประพฤติปฏิบัตินัน้มีผลกระทบ
อย่างไรต่อผู้ อ่ืน 2) พฒันาทกัษะในด้านงาน (Job Skills) ทัง้ด้านเดียวและหลายด้าน 3) พฒันา
แรงจงูใจ (motivation) เพราะแรงจงูใจจะช่วยให้บคุคลใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็ม
ก าลงั ซึง่ในทางตรงกนัข้าม หากบคุคลมีความรู้ความสามารถแต่ปราศจากแรงจูงใจอาจส่งผลให้
ไม่แสดงศกัยภาพในด้านการท างานของตนอยา่งเต็มท่ี  

จากข้อมลูของนกัวิชาการข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม
นัน้ เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักรู้ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกทัง้ยังเป็นการพัฒนา
ศกัยภาพของบุคคลในด้านความรู้ ความคิด งาน แรงจูงใจ เกิดความเข้าใจในตนเอง ยอมรับใน
ตนเองและผู้ อ่ืน โดยผู้สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมต้องก าหนดวตัถปุระสงค์หลกัอย่างชดัเจน ว่าผู้
เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองใด และน าไปสูค่วามคาดหวงัใดในการฝึกอบรมในครัง้นัน้  

2.1.3 ขัน้ตอนของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นวิธีการเสริมสร้างศกัยภาพมนุษย์ท่ีเป็นกระบวนการมีขัน้ตอน 

ผู้วิจยัได้ศกึษาขัน้ตอนในการฝึกอบรมของนกัวิชาการหลากหลาย ดงัตอ่ไปนี ้
โกลด์สไตลน์ (Goldstein. 1993: 165) ได้วางขัน้ตอนในการฝึกอบรมไว้ 6 

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Needs Assessment) 

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ใน 3 ด้าน คือ 1) องค์กรนัน้มีความจ าเป็นในการฝึกอบรมอย่างไร 
(Organization Analysis) 2) งาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคคลในองค์กร และ 3) 
ตวับคุคลคนนัน้ (People Analysis)  
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ขัน้ ตอน ท่ี  2 การตั ง้วัตถุป ระสงค์ของการฝึกอบรม  ( Instructional 
Objectives)  

ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกและออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมการฝึกอบรม 
(Selection and Design of Instructional)  

ขัน้ตอนท่ี  4 การพัฒนาเกณฑ์ในการจัดฝึกอบรม (Development of 
Criteria) 

ขัน้ตอนท่ี 5 การด าเนินการฝึกอบรม (Training) 
ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation)     

เนลสนั โจนส์ (Nelson-Jone. 1992: 48-67) ก าหนดขัน้ตอนในการฝึกอบรมไว้ 4 
ขัน้ตอน ประกอบด้วย  

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เตรียมการ (The Preparatory Stage) ผู้ น าการฝึกอบรม
ต้องพิจารณาและตัดสินใจในหลายประเด็น ได้แก่ การสรรหาผู้ช่วยน าการฝึกอบรม การก าหนด
เปา้หมายในการฝึกอบรม ระยะเวลาที่เหมาะสม ความถ่ีในการจดัด าเนินกิจกรรม สถานท่ี อปุกรณ์ 
ข้อมลูท่ีต้องสืบค้นเพื่อน ามาประกอบการฝึกอบรม การก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีของสมาชิกผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม การประชาสมัพนัธ์ แนวทางการท างานร่วมกนัภายในสิ่งแวดล้อมของกลุม่ วางแผน
ในการสร้างหลกัสตูรฝีกอบรม และการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การพิจารณาผู้ ช่วยน าการฝึกอบรม (Co-leader) ผู้ ช่วยน าการ
ฝึกอบรมต้องมีคณุสมบตัิท่ีสอดคล้องกบัการฝึกอบรมในเร่ืองนัน้ ๆ ได้แก่ ต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์
ด้านการจดัฝึกอบรม มีทกัษะในการด าเนินกิจกรรม มีความรู้ในด้านจิตวิทยาให้ค าปรึกษาท่ีน ามา
ประยกุต์ใช้กบัการฝึกอบรม มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้ช่วย มีเจตคติท่ีดีในการให้
ความช่วยเหลือผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจถึงการยอมรับอย่างไม่มีเงือนไข 
แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (Corey. 2012: 265-266)  

2. เป้ าหมายในการเข้ากลุ่ม ฝึกอบรม  (Gold for the Group) การ
พิจารณาเป้าหมายในการจดัฝึกอบรมนัน้มีความส าคญัมาก โดยต้องค านึงถึงเป้าหมายโดยรวม 
(Overall Gold) แบบกว้าง ๆ ในด้านการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 แล้วหลงัจากนัน้ถึงก าหนดเป้าหมายย่อย (Sub Gold) ซึ่งเป็นเป้าหมายเฉพาะ
รายด้านท่ีจะเสริมสร้างคณุลกัษณะในแต่ละองค์ประกอบนัน้ ๆ โดยต้องก าหนดเป้าหมายอย่าง
ชดัเจน เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดอนัอาจจะเกิดขึน้ได้ในขณะด าเนินการฝึกอบรม และจะท าให้เห็น
ทิศทางในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัการฝึกอบรมได้อยา่งชดัเจน 
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3. จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม (Group Size) การก าหนด
จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมนัน้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ฝึกอบรม เป็นจ านวนท่ีพอเหมาะต่อการสร้างสมัพนัธภาพและเรียนรู้ร่วมกัน รวมไปถึงผู้ เข้าร่วม
ฝึกอบรมสามารถสื่อสาร แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้ทั่วถึงกัน จึงเรียกได้ว่าเป็นจ านวนท่ี
เหมาะสม การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา คือการผสมผสานแนวคิด ด้านการฝึกอบรมเข้ากบักลุ่มทาง
จิตวิทยา ซึ่งอาจเป็นกลุ่มแนะแนว (Group Guidance) หรือเป็นกลุ่มให้ค าปรึกษา (Group 
Counseling) ซึ่งกลุ่มทัง้สองประเภทนีมี้ความแตกต่างกัน ดังนัน้จ านวนสมาชิกของกลุ่มจึง
แตกต่างกนัไปด้วย กลุ่มแนะแนวไม่ได้เน้นการจดัการกบัปัญหาลึกซึง้ของสมาชิกกลุ่ม ในขณะท่ี
กลุ่มให้ค าปรึกษาเน้นการเอือ้ต่อกนัในการช่วยเหลือและเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของสมาชิก
กลุ่มจากปัญหาท่ีมีความลึกซึง้ของสมาชิกกลุ่ม ดงันัน้จ านวนสมาชิกกลุ่มให้ค าปรึกษาจึงควรมี
จ านวนสมาชิกกลุ่มน้อยกว่ากลุ่มแนะแนว จ านวนผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมท่ีเหมาะสมนัน้จึงอยู่ใน
ดลุพินิจของบุคคลท่ีแตกต่างกันออกไป และยงัไม่มีวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าจ านวนมากท่ีสดุควรจะ
เป็นก่ีคน จากการศกึษาโดยทัว่ไปพบว่า จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีเหมาะสมควร
อยู่ระหว่าง 6-15 คน (คมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2546: 110-111) ในขณะท่ีชอร์ (Shaw. 1981: 4) 
ก าหนดจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ยอ่ยวา่ไมค่วรเกิน 10 คน และหากมีจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก เช่น 30 คนขึน้ไป ควรแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ และให้ความคิดเห็นว่า จ านวน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ไมไ่ด้เป็นปัญหาส าคญั แตค่วามสมัพนัธ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ความร่วมมือ
ในการร่วมกิจกรรมนัน้มีความส าคญัมากยิ่งกว่า ในขณะท่ีโอเซน (กมลรัตน์ กรีทอง. 2551: 266; 
อ้างอิงจาก Ohisen. 1970 : 266) ก าหนดสมาชิกกลุม่ท่ีเหมาะสมคือ 4-8 คน สอดคล้องกบั โจเอล 
และชาปิรา (กมลรัตน์ กรีทอง. 2251: 266 อ้างอิงจาก Joel; & Shapira. 1950: 77-78) และเชอร์ท
เซอร์กับสโตน (กมลรัตน์  ก รีทอง. 2251: 266 อ้างอิงจาก Shertzer; & Stone. 1971: 217)  
ท่ีก าหนดกลุม่ท่ีเหมาะสมคือจ านวน 5-8 คน  

จากหลักการของนักวิชาการข้างต้น ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลองครัง้นีจ้ านวน 12 คน เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

4. จ านวนครัง้ ความถ่ี และระยะเวลาในการฝึกอบรมในแต่ละครัง้ 
(Settle on Frequency and Duration of Sessions) ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ เนือ้หา รูปแบบของ
กิจกรรม และเทคนิคท่ีใช้ในการฝึกอบรม การก าหนดช่วงระยะเวลาในแต่ครัง้อาจเก่ียวข้องกับ
แรงจงูใจ ความสนใจใคร่รู้ สมาธิ ซึง่ก าหนดระยะอยู่ท่ี 1 ชัว่โมงไปจนถึง 3 ชัว่โมง ในแตล่ะครัง้ ซึง่
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การยืดหยุน่ทางด้านเวลาจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บับริบทตา่ง ๆ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีจ ากดัของเข้ารับ
การฝึกอบรม ผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติก่อนหรือหลังการ
ฝึกอบรม ระยะเวลาในการเดินทางมาเข้าร่วมฝึกอบรม หากจ านวนโปรแกรมในการฝึกอบรมมี
จ านวนหลายครัง้ ระยะเวลาจากครัง้หนึ่งไปจนถึงอีกครัง้หนึ่ง ก็มีความส าคญั โดยจะต้องไม่มี
ระยะเวลาท่ีห่างมากเกินไป ซึ่งกรณีนี ้อดมัส์ (Adams. 1976: 9) ได้ศึกษาความคงทนของผลการ
เรียนรู้ หรือความสามารถในการจดจ าสิ่งเร้าท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเคยเรียนรู้  โดยในการ
ประเมินผลการเรียนรู้หลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรมทนัที ย่อมส่งผลดีกว่าการปล่อยให้ระยะเวลา
เนิ่นนานออกไป ยิ่งระยะเวลาท่ีเนิ่นนานขึน้ ความรู้ความเข้าใจนัน้จะยิ่งลดลง สอดคล้องกบัระยะ
ความห่างของเวลาระหวา่งโปรแกรมการฝึกอบรม หากเวลาห่างกนัเกินไป การพฒันาการเรียนรู้ใน
การฝึกอบรมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ก็จะไมมี่ความสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

การฝึกอบรมในแต่ละครัง้ ผู้น าการฝึกอบรม ต้องก าชบัในเร่ืองของการ
ตรงตอ่เวลา และการเข้าการฝึกอบรมทกุคนอย่างตอ่เน่ือง จนกวา่จะครบตามจ านวนครัง้ท่ีก าหนด 
เน่ืองจากเป็นการท ากิจกรรมร่วมกนักับผู้คนจ านวนหนึ่ง ซึง่มีภารกิจในแตล่ะวนัท่ีแตกตา่งกนั หาก
ต้องเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกนัในกรอบระยะเวลาเดียวกนั โดยก่อนระยะเวลาฝึกอบรม หรือหลงัจาก
นัน้ แต่ละคนอาจมีภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีต้องไปปฏิบัติ หากคนหนึ่งคนใดในกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วม
ฝึกอบรมในครัง้นัน้ได้ ทัง้ ๆ ท่ีได้ตกลงเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัแล้ว อีกทัง้ไม่ตรงตอ่เวลา อาจท าให้
ไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรมในครัง้นัน้ได้ เน่ืองจากขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ซึ่งทุกคนมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั การก าหนดกตกิาด้านจ านวนครัง้ ความถ่ี และระยะเวลาในการฝึกอบรม
จงึมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

5. สถานท่ี  อุปกรณ์  และสิ่ งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
(Location, Physical Setting and Facilities) สถานท่ีในการจัดฝึกอบรมมีผลต่อผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในด้านความรู้สกึ สะดวกสบาย และสมาธิ สถานท่ีฝึกอบรมท่ีเอือ้ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
จะท าให้การฝึกอบรมนัน้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม สิง่ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องพิจารณามีดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 สถานท่ีในการฝึกอบรมอยู่ในการดแูลของใคร และผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรมต้องขออนญุาตใช้สถานท่ีในการฝึกอบรมนัน้หรือไม ่ต้องศกึษาและปฏิบตัิตามระเบียบใน
การใช้สถานท่ีอยา่งเคร่งครัด ถือเป็นการให้เกียรติเจ้าของสถานท่ี 

5.2 สถานท่ีฝึกอบรมนัน้สามารถใช้ด าเนินการฝึกอบรมได้ตลอด
อยา่งตอ่เน่ือง  
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5.3 สถานท่ีฝึกอบรม ควรเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทางของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ผู้น า และผู้ช่วยในการฝึกอบรม 

5.4 สถานท่ีฝึกอบรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่อนัตราย หรือมีสิง่ของวางเกะกะ จนอาจท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับอบุตัิเหตไุด้ 

5.5 สถานท่ีฝึกอบรมมีแสงสว่างเพียงพอ อณุหภมูิเหมาะสม สะอาด 
มีการระบายอากาศท่ีดี ซึง่มีผลตอ่สขุภาพของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

5.6 สถานท่ีฝึกอบรมมีขนาดกว้างขวางเพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรม 

5.7 สถานท่ีฝึกอบรมได้รับการตกแตง่ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมตา่ง ๆ  
5.8 สถานท่ีฝึกอบรมต้องมีความเป็นสว่นตวั เพื่อปอ้งกนัความลบั อีก

ทัง้การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีอิสระซึ่งสามารถรับรู้
ได้เฉพาะผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผู้น า และผู้ช่วยในการฝึกอบรมเท่านัน้ 

5.9 สถานท่ีฝึกอบรมควรมีสื่อ โสต เคร่ืองมือประกอบการฝึกอบรมท่ี
ดี และมีประสิทธิภาพ 

โนว์ (Noe. 2010: 169) ให้ค าแนะน าว่า ก่อนจะเลือกสถานท่ีในการจัด
ฝึกอบรมนัน้ ต้องก าหนดขอบเขตให้สอดคล้องกับความสะดวกของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม คือ จดั
ฝึกอบรมเวลาใด สถานท่ีไหน และเขาจะเรียนรู้อย่างไร การเรียนรู้จะเกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนหรือไม่ การมีสว่นรวมในการฝึกอบรมมีความส าคญัและสง่ผลตอ่การเรียนรู้   

6. การก าหนดเนือ้หา กิจกรรม เทคนิค ท่ีใช้ในการฝึกอบรม (Design on 
Training Methods and Material) ต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมการฝึกอบรมในแต่
ละครัง้ และครอบคลุมทุกองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โนว์ (Noe. 2010: 174) ให้ความส าคญักบัประเด็นนีว้่า ในการพฒันาเนือ้หาในการ
ฝึกอบรมนัน้ต้องพิจารณาการจัดล าดบัหวัข้อท่ีเหมาะสม และตอบค าถามให้ได้ว่า “ความรู้และ
ทกัษะใดท่ีมีความจ าเป็นตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอนัดบัแรก” “ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมใด
ท่ีควรสอน” “เนือ้หาใดท่ีสมเหตสุมผลต่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรม” เนือ้หานัน้ต้องเก่ียวกบัการฝึกฝน 
สร้างประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจให้กับเขา ต้องสอดคล้องกับความสนใจใคร่รู้ รูปแบบการ
เรียนรู้ และพืน้เพความรู้ของแต่ละคนด้วย เช่น การศึกษา ประสบการณ์การท างานของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม เป็นต้น 
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บัคเล่ย์ และ เคเพล (Buckley; & Caple. 2009: 31) อธิบายว่า ในการ
ออกแบบเนือ้หาในการฝึกอบรมนัน้ต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ โดยเทคนิค รูปแบบ วิธีการตา่ง 
ๆ นัน้ต้องสอดคล้อง มีความสมดลุ และมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะโปรแกรม และต้องมีการน าไป
ทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง (Pilot Training) เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบนัน้มี
ความสมบูรณ์ แม้จะมีข้อบกพร่อง แต่ก็ได้รับการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก่อนน ามาใช้จริง 
นอกจากนัน้บัค เลย์  และ เคเพล (Buckley; & Caple. 2009: 188) ยังอธิบายต่อไปอีกว่า 
คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเนือ้หา และวัตถุประสงค์ เพราะ
ความสามารถและความถนดัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นตวัแปรท่ีต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วย 
เพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมนัน้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและหากเป็นไปได้จะไม่มีใครถกูรบกวนด้วย
เนือ้หาการฝึกอบรม และการฝึกอบรมยงัจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเร่ืองราว หรือสาระบางอย่างเพิ่ม
มากยิ่งขึน้  

การก าหนดเนื อ้หาในการฝึกอบรมนัน้  ยังต้องค านึ งถึงอายุและ
สมรรถภาพทางสมอง (Mental Capability) ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย มีหลักฐานทาง
ชีวภาพว่าความสามารถทางความจ าและสมรรถนะทางสมองของบุคคลจะลดลงเร่ือย ๆ ในช่วง
อาย ุ20-70 ปี โดยความจ าระยะสัน้และความเร็วในการสัง่การของสมองจะลดลงเม่ือบคุคลมีอายุ
มากขึน้ แตส่ิ่งท่ีจะเข้ามาแทนทีคือประสบการณ์ การออกแบบกิจกรรมตา่ง ๆ ในการฝึกอบรมต้อง
สอดคล้องเหมาะสมกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในแตล่ะช่วงวยั    

7. ขัน้ เชิญชวนให้ เข้ารับการฝึกอบรม (Advertising) เม่ือผู้ น าการ
ฝึกอบรมได้คัดเลือกคุณสมบัติผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเอาไว้แล้ว หลังจากนัน้จึงเชิญชวนผู้ มี
คณุสมบตัิท่ีตรงตามการคดัเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม อาจใช้วิธีการบอกต่อ (Word of mouth) 
การเข้าหาศนูย์อิทธิพล เช่น ครูอาจารย์ผู้สอนนกัศกึษา เพื่อจะขอเชิญชวนนกัศกึษากลุม่นัน้ ๆ เข้า
รับการฝึกอบรมผ่านทางครูอาจารย์ผู้สอน หากเป็นสถาบนัอดุมศึกษาอาจเป็นการขออนุญาตใช้
กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัศกึษาในสงักดัคณะกบัทางคณะบดี นอกจากนัน้ อาจใช้การตดิปา้ยประกาศ 
การประกาศผา่นสื่อสงัคม (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น    

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้การเร่ิมต้น (The Initial Stage) ในขัน้นีถื้อว่ามีความส าคญั
มาก เพราะเป็นขัน้ของการพบกนัครัง้แรกระหว่างผู้น าการฝึกอบรม และผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เป็น
ขัน้ในการเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพ ซึง่ในครัง้แรกนัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น าการฝึกอบรมกบัผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม และระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกนัเอง อาจยงัมีความห่างเหิน แม้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมบางคนอาจเคยรู้จกักนัมาก่อน แต่เม่ือเข้าร่วมฝึกอบรม ต้องมีการแสดงออก เปิดเผย
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ถึงประวตัิความเป็นมาของตนเอง ความรู้สึก เจตคติ ท่ีไม่เคยเปิดเผยให้กับคนอ่ืน หรือคนท่ีเคย
รู้จักกันมาก่อน แต่ได้น ามาเปิดเผยในระหว่างการ ฝึกอบรม สิ่งเหล่านี จ้ะค่อย ๆ พัฒนา
สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึน้ จากครัง้แรก และครัง้ตอ่ ๆ ไป จนไปถึงครัง้
สดุท้ายของการฝึกอบรม นอกจากการสร้างสมัพนัธภาพจะเป็นวตัถปุระสงค์ส าคญัในขัน้นีแ้ล้ว ใน
ขัน้นีย้ังเป็นขัน้ของการชีแ้จงถึงบทบาทหน้าท่ี  (Task Orientation) ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ี
จะต้องปฏิบตัิร่วมกันกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนอ่ืนตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม ทัง้การร่วม
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม ผู้น าการฝึกอบรมต้องใช้วิธีการ
ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเร่ิมไว้วางใจกนั และยินดีท่ีจะแสดง
ทรรศนะ และกล้าแสดงออกในทางกิจกรรมตา่ง ๆ ผู้น าการฝึกอบรมต้องอ านวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมบรรลถุึงวตัถปุระสงค์ นัน่คือ ทกุคนต้องเข้าใจกฎกติกา รูปแบบ
ของกิจกรรม เทคนิควิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี การท าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีในศตวรรษท่ี 21 หลงัจากการฝึกอบรมเสร็จสิน้ 
และในระยะติดตามผลหลงัจากการฝึกอบรมเสร็จสิน้ไปแล้ว 1 เดือน รวมไปถึงการประเมินผลการ
ฝึกอบรม การเสริมสร้างจดุเดน่ของตนเองจากสิง่ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม การก าหนดเปา้หมายใน
ด้านพฤตกิรรมในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากได้รับการฝึกอบรม 

ในขัน้ตอนนี  ้ผู้ น าการฝึกอบรมต้องอาศัยทักษะในการเอือ้อ านวย 
(Facilitative Skill) ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การจดัท่ีนัง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (Arrange Seating) โดยในการจดัท่ี
นัง่นัน้ต้องเอือ้ท่ีจะให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซึง่ส่วนใหญ่จะจดัในรูปวงกลม 
หรือเกือกม้า เพราะผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะเห็นสีหน้า แววตา ท่าทางของกนัและกนัได้อยา่งชดัเจน 
พูดคยุกนัได้อย่างสะดวก และการจดัท่ีนั่งท่ีดีนัน้ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น กรณีท่ีผู้น าการ
ฝึกอบรมใช้เทคนิคการสอน (Teaching) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องเคลื่อนย้ายท่ีนัน่โดยกนัหนัหน้า
ออกไปทางผู้สอน จ าให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในกลุม่ (Group Dynamic) โนว์ (Noe. 2010: 167) 
แนะน าว่า การจดัท่ีนัง่ในการฝึกอบรมนัน้ต้องค านงึถึงประสทิธิภาพท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
จากการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั และสมัพนัธภาพระหวา่งผู้น าการฝึกอบรมกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ถ้า
ผู้น าการฝึกอบรมเน้นให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะจดัสถานท่ีฝึกอบรมแนวห้องเรียน 
(Traditional Classroom-type) ซึง่จะท าให้ทัง้สองฝ่ายสื่อสารและแสดงการตอบโต้กนัได้เป็นอยา่ง
ดี แต่หากการอบรมเน้นในด้านการสนทนากลุ่ม (Discussion) และมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน
มาก อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แล้วจดัท่ีนัง่แนวกลุ่มประชุม (Conference-type) แต่หากต้องการให้
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ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนได้ข้อมูลจากการน าเสนอของผู้น าการฝึกอบรมไปพร้อม ๆ กับการ
แสดงความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไปด้วย ควรจดัท่ีนัง่ในแนว เกือกม้า (Horseshoe)  

2. การเปิดกลุ่ม (Open the Group) เปา้หมายคือ การสร้างสมัพนัธภาพ
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้สกึปลอดภยั ไว้วางใจผู้น าการฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการอบรมคนอ่ืน 
นอกจากการพดูด้วยภาษาท่ีชดัเจน ตรงไปตรงมาแล้ว อวจันภาษาก็มีความส าคญั ทัง้น า้เสียง สี
หน้า แววตา ท่าทาง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ผู้น าการฝึกอบรมต้องใสใ่จผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ทุกคนเท่าเทียมกัน เร่ิมต้นด้วยการแนะน าตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์  เชิญชวนให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาเพื่อให้ทุกคนปฏิบตัิร่วมกนั ก าหนดวนั เวลา และ ในการ
ด าเนินการฝึกอบรมในแตล่ะโปรแกรมตัง้แตโ่ปรแกรมแรกไปจนโปรแกรมสดุท้าย และกระตุ้นให้ทกุ
คนเห็นถึงความส าคญัรวมไปถึงคณุคา่ของการฝึกอบรม โดยการท่ีทกุคนมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น ช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั  

3. การท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้รู้จักกันมาก
ยิ่งขึน้ (Getting-acquainted Exercise) โดยใช้กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ ได้แก่ การให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละคนแนะน าตนเอง เล่าเร่ืองราวหรือนิสัยส่วนตัวท่ีสามารถบอกได้ ซึ่งผู้ น าการ
ฝึกอบรมไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบแนะน าตนเองโดยตรง แต่เลือกกิจกรรมท่ีท าให้เขา
แนะน าตนเองออกมาได้โดยรูปแบบและโครงสร้างของกิจกรรม เช่น กิจกรรม WHO R U – คณุคือ
ใคร โดยก าหนดให้ W คือ Who am I ซึ่งหมายถึงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนนัน้ช่ืออะไร H คือ How 
am I หมายถึงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนนัน้เป็นคนอยา่งไร O หมายถึง Outstanding หมายถึง ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมคนนัน้มีข้อโดดเด่นอะไร R คือ Responsibility หมายถึง ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคน
นัน้มีความรับผิดชอบอะไรบ้างในชีวิตประจ าวนั ในขณะท่ีค าว่า YOU น าไปใช้ถามผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมคนอ่ืนโดย Y คือ Yesterday หมายถึง ในอดีตของบุคคลท่ีถกูถามนัน้เป็นอย่างไร O คือ 
On the future หมายถึง การวางแผนอนาคตของผู้ถกูถาม และ U คือ Unique หมายถึง อะไรคือ
เอกลกัษณ์ของผู้ถกูถาม โครงสร้างของกิจกรรมในลกัษณะนีจ้ะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เล่า
เร่ืองราวของตนเองออกมาได้อย่างเป็นอิสระ ในขณะท่ีบุคคลท่ีถกูถามก็สามารถท่ีจะตอบค าถาม
ของตนเองออกมาได้อย่างอิสระเช่นกนั ถึงแม้การถกูกระตุ้นด้วยกิจกรรมการแนะน าตวัในลกัษณะ
นีจ้ะท าให้ผู้ เข้าการฝึกอบรมท่ีเพิ่งจะพบเจอกนัในครัง้แรกจะไม่กล้าแสดงความเป็นตวัตนออกมา
ได้อย่างชดัเจนนกั แต่อย่างน้อย ก็สามารถเปิดประเด็นถึงเร่ืองราวในชีวิตบางอย่างของพวกเขา 
จนท าให้ความคุ้นเคยคอ่ย ๆ พฒันาขึน้ไปเร่ือย ๆ และเร่ิมแน่นแฟน้กันในการฝึกอบรมครัง้สดุท้าย 
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4. การกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมในกิจกรรม (Encourage 
Participation) โดยการมีส่วนร่วมนัน้ต้องเกิดขึน้ด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบงัคบั แต่ผู้น าการ
ฝึกอบรมต้องกระตุ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เร่ิมต้นจากการชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้น า
การฝึกอบรม กระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคดิเห็น พดูเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง จะเป็น
การพูดกับตนเองเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ก็ได้ว่าขณะนีต้นก าลังคิดอะไร ก าลังท าอะไรอยู ่
(Awareness through self-dialogue) (Sharf. 2012: 232) ก็ได้ หรือเป็นการพดูคยุกบัผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมอ่ืน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การเชือ้เชิญให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอ พูดคุย
ประเด็นตา่ง ๆ ด้วยประโยคง่าย ๆ เช่น “มีใครบ้างอยากจะเลา่ประสบการณ์ของตนเอง” “หลงัจาก
ฟังเพื่อน ๆ แนะน าตวักันไปหมดแล้ว มีใครบ้างท่ียังรู้สึกว่าตนเองยงัแนะน าตวัเองไม่หมด หรือ
อยากบอกอะไรเพิ่มเติม หรือเร่ืองราวของเพื่อนคนใดคนหนึ่งคล้ายกับเร่ืองราวของตนเองลอง
ขยายความเพิ่มเติมได้” หากเกิดความคิดเห็นขดัแย้ง หรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนใดคนหนึ่งรู้สึก
วา่ตนเองแปลกแตกตา่งไปจากคนอื่น ผู้น าการฝึกอบรมต้องพยายามแสดงให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ทกุคนเห็นว่า ความแตกต่างทางความคิดนัน้เป็นเร่ืองธรรมดาของสงัคม นอกจากนัน้การให้อิสระ
ในการแสดงออกถึงอารมณ์ตา่ง ๆ ได้แก่ ความกลวั ความวิตกกงัวล ยงัเป็นการเปิดใจยอมรับอยา่ง
ไม่มีเง่ือนไข การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regards) เป็นเทคนิคของ
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Counseling Theory) 
(Geldard; & Geldard. 2005: 70) สนบัสนนุอยา่งเต็มท่ีตอ่การแสดงออกเหลา่นัน้  

5. การเข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจ (Empathic Understanding) ด้วย
การแสดงออกทัง้ในรูปแบบของการผงกศีรษะ การทวนความ การสะท้อนกลับ (Geldard; & 
Geldard. 2005: 70) ซึ่งอาจตอบสนองต่อการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสองคน 
หรือมากกว่านัน้ หรือตอบสนองผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทกุคน หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยการ
ไม่กลา่วถึงบคุคลท่ีมีความรู้สกึอ่อนไหวง่าย หรือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ตอ่กนัและกนัเอง 

6. การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) โดยเร่ิมต้นจากการท่ีผู้ น าการ
ฝึกอบรมเปิดเผยตนเองก่อน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ท าให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมรู้สกึถึงความปลอดภยั และเห็นถึงความจริงใจของผู้น าการฝึกอบรม การแสดงออกถึงการ
เป็นตัวของตัวเองของผู้ น าการฝึกอบรม จากการเล่าประสบการณ์ชีวิต ประวัติความเป็นมา 
พยายามสร้างความสอดคล้องกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จะท าให้สมัพนัธภาพภายในกลุ่มค่อย ๆ 
พฒันาขึน้ น าไปสูก่ารเปิดเผยตนเองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทกุคน 
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7. การสรุป (Summarizing) การสรุปสามารถเกิดได้กบัทุกระยะของการ
ฝึกอบรม ตัง้แต่ระยะเร่ิมต้น ด าเนินการ หรือยตุิการฝึกอบรม เกิดขึน้ในทุกโปรแกรมการฝึกอบรม 
เน่ืองจากในแตล่ะโปรแกรมแสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ถึงองค์ประกอบตา่ง ๆ ของคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 เม่ือเสร็จสิน้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็จะมีการ
สรุปเนือ้หาในเร่ืองนัน้  ๆ เพื่ อเป็นการตอกย า้ และสร้างการตระหนักรู้ จนก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือสร้างพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ในอนาคตได้ เพราะการสรุป คือ การ
รวบรวมแนวคดิหลกัขององค์ประกอบนัน้ ๆ ให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) หลงัจากท่ีผู้น ากลุ่มได้สร้าง
สัมพันธภาพเบือ้งต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขัน้ด าเนินการฝึกอบรมคือขัน้ตอนท่ีจะเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองตามมา ผู้น าการฝึกอบรมยงัต้องใช้ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitation Skills) เพื่อให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึน้ จากการพูดคุย น าเสนอความคิดเห็น 
โต้แย้ง และยอมรับซึ่งกันและกัน โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานตามวตัถุประสงค์ในแต่ละโปรแกรมการ
ฝึกอบรม ผู้น าการฝึกอบรมสามารถใช้เทคนิคในการฝึกอบรมได้หลายเทคนิค  

2.1.4 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการหลายท่านได้ก าหนด
เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรมได้ดงัตอ่ไปนี ้

บคัเล่ย์ และ เคเปิล (Buckley; & Caple. 2009: 119-196) ได้น าเสนอเทคนิคใน
การฝึกอบรมไว้ดงันี ้การบรรยาย (Lecture) ผู้น าการฝึกอบรมจะพูดคุย น าเสนอเนือ้หาความรู้ 
หรือเร่ืองราวท่ีต้องการแจ้งให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อาจใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการน าเสนอไป
ด้วย การสาธิต (Demonstration) เป็นการยกตวัอย่างประกอบเนือ้หาโดยการแสดงเพื่ออธิบาย
ขยายความเนือ้หาตา่ง ๆ ให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ การประชมุกลุม่ (Group Session) อาจแบง่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุม่ย่อย แล้วประชมุร่วมกนั ท าให้เกิดการสื่อสารสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกนั
มากยิ่งขึน้ การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ (Simulation/Role-playing) คือการน า
สถานการณ์จริงมาจ าลอง และแสดงไปตามบทบาทของสถานการณ์จ าลองนัน้ ๆ การอภิปราย 
(Discussion) เป็นการน าเสนอเจตคติ แนวคิด วิธีคิดแก้ปัญหา จากสภาพปัญหาท่ีหยิบยกขึน้มา 
การปฏิบตัิเป็นกลุ่มเล็ก (Syndicate Exercise) โดยการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แล้วฝึก
ปฏิบัติร่วมกัน โดยรับแนวคิดหลักมาจากโปรแกรมการฝึกอบรมในครัง้นัน้ ๆ นอกจากนัน้ยังมี
เทคนิคในด้านฝึกอบรมอีกจ านวนมาก ท่ีสามารถน ามาใช้ในการฝึกอบรมในแตล่ะครัง้ ทัง้รูปแบบ
ของเกม (Game) การสอนงาน (Coaching) การฝึกซ้อมแสดง (Rehearsal) การให้ข้อมลูย้อนกลบั 
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(Feedback) ผู้ น าจะต้องเป็นผู้ เลือกใช้เทคนิคในแต่ละครัง้เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมในแตล่ะโประแกรม  

โนว์ (Noe. 2010: 260-283) ได้น าเสนอเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. วิธีการน าเสนอ (Presentation Methods) เป็นวิธีท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

จะเป็นฝ่ายรับฟังแต่เพียงอย่างเดียว ผู้น าการฝึกอบรมจะน าเสนอกระบวนการ วิธีการแก้ปัญหา 
โดยการบรรยายอาจใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการน าเสนอ โดยในห้องฝึกอบรมจะมี
อปุกรณ์ เช่น วิดีทศัน์ ใบงาน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เกม วิธีการน าเสนอประกอบด้วย  

1.1 การบรรยาย เป็นการสื่อสารด้วยค าพดูท่ีมีการจดัล าดบัเนือ้หาอย่าง
มีระบบ การบรรยายยงัใช้สนับสนุนวิธีการฝึกอบรมแบบอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น การสร้างแบบจ าลอง
พฤติกรรม การใช้เทคนิคภายใต้เทคโนโลยีต่าง ๆ รูปแบบของการบรรยายอาจมีผู้น าการฝึกอบรม
พดูน าเสนอเพียงคนเดียว น าเสนอร่วมกนัเป็นทีม การเชิญแขกรับเชิญมาร่วมน าเสนอ การน าเสนอ
แบบหมู่คณะตัง้แต่ 2 คนขัน้ไปในรูปแบบพูดคุยถามตอบ (Panel) หรือ การให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมออกมาน าเสนอหน้าห้องฝึกอบรม ข้อเสียของการบรรยายคือ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่น
ร่วมน้อย และเนือ้หาอาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมากนกั ผู้น าการฝึกอบรม
ต้องหาแนวทางต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหานี ้ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ถาม
ตอบ การตัง้กลุม่อภิปราย การชมวิดีทศัน์ การเลน่เกม หรือ การยกกรณีศกึษามาประกอบบทเรียน     

1.2 ก า ร ใ ช้ เท ค นิ ค โส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์  (Audiovisual Techniques) 
โสตทศันปูกรณ์ในยคุใหม่มีหลากหลาย ผู้น าการฝึกอบรมควรใช้ให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม และบรรยากาศในการฝึกอบรม 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Hand-on Methods) มีหลากหลายวิธี 
ได้แก่ 

2.1 การฝึกอบรมในสถานการณ์จริง (On-the-job Training - OJT) คือ 
การเรียนรู้โดยการลงมือท า อาจเร่ิมต้นด้วยการสงัเกตผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความช านาญ แล้วพยายาม
ท าตาม หรือเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านัน้ โดยมีพี่เลีย้งคอยแนะน า ซึง่ไม่จ าเป็นต้องเป็นทางการ
มากนกั แต่หากไม่เป็นทางการเลย การเรียนรู้ก็อาจจะไม่เกิดขึน้จากการเรียนรู้ในวิธีนี ้ข้อดีคือ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทดลองใช้เคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานจริง เกิดแรงจูงใจสูงในการเรียนรู้ 
เกิดการถ่ายโยงไปยงังานท่ีท าได้ง่ายมากยิ่งขึน้ เพราะเป็นการฝึกทักษะท่ีเกิดขึน้จริง ข้อเสียคือ 
บางครัง้ไม่สามารถควบคมุพี่เลีย้ง (Mentor) หรือผู้ ฝึกอบรมได้ เขาอาจถ่ายทอดวิธีการท่ีผิด หรือ
ทักษะท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอาจไม่เข้าใจในงานท่ีทดลองท านัน้ ๆ 
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เน่ืองจากยงัใหม่ตอ่ความรู้เหลา่นี ้หรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายในขณะปฏิบตัิงานได้ เพราะยงัไม่คุ้ น
ชินกบัอปุกรณ์ การฝึกอบรมในสถานการณ์จริง เกิดขึน้ได้โดย  

2.1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะก าหนดเนือ้หาการฝึกอบรมด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้สอน ผู้น าการฝึกอบรมท า
หน้าท่ีเพียงแค่อ านวยความสะดวก และคอยตอบค าถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผู้น าการฝึกอบรม
จะไม่ควบคุม ออกค าสัง่ แต่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ตนเอง  

2.1.2 การฝึกงาน (Apprenticeship) การลงมือปฏิบตัิท่ีมิได้หมายถึง
การฝึก แตห่มายถึงการท างานจริง โดยมีกระบวนการวดัผลประเมินผลอยา่งชดัเจน  

2.2 การจ าลองสถานการณ์ (Simulations) การสร้างสถานการณ์เสมือน
จริงเพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสถึงผลกระทบ มีโอกาสได้ตัดสินใจใน
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีไร้ความเสี่ยง แต่เหมือนอยู่ในเหตกุารณ์จริง ฝึกการใช้ทกัษะอย่าง
เต็มท่ี  

2.3 กรณีศึกษา (Case Study) การยกเร่ืองราวใด ๆ ขึน้มา แล้วผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมจะใช้ความรู้ท่ีมีพิจารณา โดยวิธีคิดอาจแตกต่างกนัออกไป ซึง่เป็นการพฒันาทกัษะ
ทางปัญญาระดบัสงู ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และประเมินผล  

2.4 เกมธุรกิจ (Business Game) ในการก าหนดเกมนัน้ มีทางเลือก
วิธีการท่ีจะให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบตัิในหลากหลายวิธี แตผู่้ เลน่ อาจไม่แน่ใจว่า วิธีไหนคือสิ่ง
ท่ีถกูหรือผิดในการเลน่เกม แล้วผลของเกมจะออกมาเป็นเช่นไร ขึน้อยู่ท่ีการตดัสินใจของผู้ เข้าร่วม
เกม กฎ กติกา และพฤติกรรมตา่ง ๆ ของผู้ เลน่เกม โดยมีหลกัการพิจารณาวา่ คะแนนท่ีได้จากการ
เลน่เกมนัน้มีผลต่อผู้ เลน่ และต่อพฤติกรรมของทีมงานอย่างไร ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้อะไร
จากเกม แง่มมุใดของเกมท่ีท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโยงเข้าสูง่านหรือสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ เกมเก่ียวข้อง
กับงานหรือสิ่งท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้อย่างไร การประยุกต์น าเกมไปใช้ในงานหรือ
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร  

2.5 บทบาทสมมติ (Role Plays) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับบทบาท
เสมือนเป็นตวัละคนตวัใดตวัหนึ่งในสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้จริงในสงัคม หรือเหตกุารณ์สมมติ 
แล้วหยิบยกมาเป็นประเด็นในการฝึกอบรม แล้วผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเรียนรู้ร่วมกนักบับาท
บาทนัน้ ๆ   
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2.6 แบบจ าลองพฤติกรรม (Behavioral Modeling) คือ การน าเสนอ
พฤติกรรมเป้าหมายพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา แล้วให้ปฏิบตัิ
ตาม โดยพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม โดยเน้นวา่ การเรียนรู้เกิดขึน้โดย 1) การสงัเกต
พฤตกิรรมท่ีแสดงโดยแบบจ าลอง และ 2) เสริมแรงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้ปฏิบตัิพฤตกิรรมนัน้   

3. การสร้างกลุ่ม  (Group Building Methods) วัตถุประสงค์หลักของ
วิธีการนีค้ือ การพฒันาการท างานเป็นทีม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างเอกลกัษณ์ของกลุ่ม ท าให้เกิดพลวตัของความสมัพันธ์ภายใน
กลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะเร่ิมเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน และเห็นจุดอ่อน จุดแข็งของตน เกิดการ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน เทคนิคการสร้างกลุม่ ได้แก่  

3.1 การเรียนรู้แบบผจญภัย (Adventure Learning) มุ่งเน้นการท างาน
เป็นทีมผ่านกิจกรรมท่ีมีโครงสร้างชัดเจน ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสมัพันธ์ท่ีท าร่วมกัน 
กิจกรรมเหลา่นีจ้ะสอนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) การ
แก้ปัญหา (Problem Solving) การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) และวิธีการ
รับมือกบัความเสี่ยง (Risk Taking)  

3.2 การสอนเป็นทีม (Team Teaching) การท างานประสานกันเป็นทีม
เพื่ อให้บรรลุ เป้าหมายร่วมกัน ด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ การเปลี่ยนแปลงความ รู้ 
(Knowledge) เจตคต ิ(Attitude) และพฤตกิรรม (Behavior) วิธีการท่ีใช้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการ
ฝึกอบรม (Cross Training) โดยสมาชิกในทีมจะเรียนรู้ฝึกฝนทักษะของกันและกัน และเม่ือคน
หนึ่งคนใดต้องออกจากทีมไป อีกคนหนึ่งก็สามารถท่ีท าหน้าท่ีทดแทนกันได้ การฝึกอบรมแบบ
ประสานงานกัน (Coordination Training) คือการแบ่งปันข้อมูลและความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจร่วมกนัเพื่อประสิทธิภาพของทีม การฝึกการเป็นผู้น า (Team Leader Training) คือ การ
ฝึกให้รู้จกัการบริหารจดัการทีม แก้ไข้ปัญหาข้อขดัแย้งภายในทีม และเป็นคนกลางประสานงาน
กิจกรรมหรือทกัษะตา่ง ๆ ของทีม 

3.3 การฝึกปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action Learning) การมอบหมายปัญหาท่ี
เกิดขึน้จริงให้กบักลุม่ แล้วให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัแก้ปัญหาตามแผนการปฏิบตัิงานท่ีวางไว้ โดยทกุ
คนต้องรับผิดชอบตอ่แผนงานนัน้ร่วมกนั       

ทิศนา แขมมณี (2545: 152) อธิบายถึงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการฝึกอบรม
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. วิธีการทางห้องปฏิบัติการ (The Laboratory Method) โดยการเรียนรู้
พฤติกรรม เจตคติ อดุมคติของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกนั จากการสร้างสถานการณ์ ทกุคนต่าง
ให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเก่ียวกบัสิง่ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกมา ประสบการณ์ สถานการณ์
ในการฝึกอบรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคดิของแตล่ะคน สิง่ส าคญัท่ีสดุอยูท่ี่ความไวตอ่การรับรู้
และการแสดงทกัษะของแตล่ะคนออกมา  

2. บทบาทสมมติ (Role Playing) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้แสดงออกถึง
บทบาทใดบทบาทหนึง่ท่ีมีการสมมติขึน้ หรือ อาจน าเสนอบทบาทของตนเองออกมาได้อยา่งอิสระ 
ภายใต้สถานการณ์ท่ีผู้น าการฝึกอบรมได้ก าหนดขึน้ โดยสถานการณ์นัน้อาจน าไปสู่ความขดัแย้ง 
หรือความเห็นท่ีสอดคล้อง การสนทนา และบคุลิกภาพตา่ง ๆ จะถกูถ่ายทอดออกมาจากความเป็น
ตัวตน โดยไม่มีการตระเตรียม หรือซักซ้อมกันมาก่อน ผู้ น าการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการแสดงบทบาท และวิเคราะห์ อภิปรายให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับถึง
ประโยชน์ถึงการแสดงบทบาทสมมติในครัง้นี ้

3. เกม (Game) คือกิจกรรมท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ เล่น อาจมีการ
แข่งขนั มีการแพ้ ชนะ ตามกฎกติกาของเกม จะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับรู้ถึงการตดัสินใจ 
ท าให้เกิดประสบการณ์และได้เรียนรู้ ในการเล่นเกมนัน้ประกอบไปด้วย กฎกติกา ท่ีถกูก าหนดขึน้
เพื่อจัดระเบียบในการเล่น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของเกม วิธีการเล่นท่ีจะน า เสนอถึง
กระบวนการเล่นตัง้แต่ต้นไปจนจบ จุดประสงค์ของเกม อารมณ์ และบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึง
พฤตกิรรม ความคดิ ความรู้สกึนกึคดิของผู้ เลน่ท่ีจะรับรู้ซึง่กนัและกนั 

4. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) โดยการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง 
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กบัสถานการณ์นี ้

5. กรณีตวัอย่าง (Case Method) การน าเอาปัญหาหรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้
จริงในสังคมมาศึกษาในห้องฝึกอบรม หรืออาจหยิบยกตัวอย่างท่ีเกิดขึน้จริงจากผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมคนใดคนหนึ่งมาร่วมกันศึกษา โดยการมองให้เห็นถึงปัญหาของเร่ืองนัน้ ๆ แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น หาทางแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น โดยเม่ือถึงท่ีสดุแล้ว ปัญหานัน้อาจได้รับ
การสรุป หรือไม่ได้รับการสรุปก็ได้ หากเป็นปัญหาส่วนบคุคล ผู้น าการฝึกอบรมจะเอือ้อ านวยให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันแสดงความรู้สึกต่อปัญหานั น้ ๆ น าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความ
ระมดัระวงั และเจ้าของปัญหาอาจได้รับค าตอบในการแก้ปัญหาจากการศกึษาร่วมกนัในครัง้นัน้ ๆ 
ก็ได้ 
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6. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นวิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแก้ปัญหาร่วมกนั ได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ เกิดการ
ยอมรับกัน และน าเอาความคิดเห็นเหล่านัน้มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
นอกจากนัน้ยงัเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตดัสินใจร่วมกนั อยา่งมีอิสระ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การยุติ (The Ending Stage) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการด าเนินการ
ฝึกอบรม เพื่อน าไปสู่การถ่ายโยงความรู้ (Transfer) ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ในการ
เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องสามารถรักษาระดบัความรู้ (Maintenance) ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ใน
อนาคต เม่ือการฝึกอบรมสิน้สุดลง ผู้ น าการฝึกอบรมต้องช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคลาย
ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีอาจยงัค้างคาอยู่ในใจ ไปจนถึงการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทัง้ 10 
ครัง้ ก่อนท่ีจะปิดการฝึกอบรมไปอยา่งถาวร       

2.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่ประยุกต์ในการการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

2.2.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (A Person-
Centered Theory)  

หลกัการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลางมีการน า
แนวคิด (Concept) และคุณค่า (Value) ของมุมมองตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม (Existential) 
ข้อตกลงเบือ้งต้น คือ บคุคลเป็นผู้ ท่ีมีคณุคา่ต่อการไว้ใจได้ (Trustworthy) มีศกัยภาพ (Capacity) 
ในการเข้าใจตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเองโดยปราศจากการชีน้ าการปฏิบตัิของผู้ ให้
ค าปรึกษา มีศกัยภาพในการน าตนเองเพื่อความเจริญงอกงาม (Growth) เม่ือเข้าสู่กระบวนการ
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการให้ค าปรึกษา ตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของการให้ค าปรึกษา โรเจอร์ให้
ความส าคญักับเจตคติ (Attitude) และคณุลกัษณะความเป็นบุคคล (Personal characteristics) 
ของผู้ให้ค าปรึกษา สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ รับค าปรึกษาและผู้ ให้ค าปรึกษา  

แนวคิดแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต้องกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ รับ
ค าปรึกษาให้สร้างทางเลือกท่ีท าให้มีชีวิตอยา่งสมบรูณ์ น่าเช่ือถือ ด้วยการตระหนกัถึงความจริงใน
การต้องการท่ีจะด ารงอยู่ ด้วยการดิ น้รนต่อสู้ อย่างไม่สิ น้สุด กระบวนการ ให้ค าปรึกษา  
(The Process) เป้าหมายการให้ค าปรึกษา (Counseling Goals) คือ  เน้นผู้ รับค าปรึกษาได้รับ
ความเป็นอิสระ (Independence) และการบรูณาการให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม (Integration) ในระดบั
สูงสุด โดยเน้นท่ีบุคคลไม่ได้เน้นท่ีปัญหาในปัจจุบันของบุคคล การให้ค าปรึกษาช่วยใน
กระบวนการเจริญงอกงามของผู้ รับค าปรึกษา พืน้ฐานท่ีส าคัญของทฤษฎีแบบยึดบุคคลเป็น
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ศนูย์กลางคือ มมุมองภายใต้สมัพนัธภาพกับผู้ รับค าปรึกษาโดยมีให้ค าปรึกษาเป็นผู้ เอือ้อ านวย 
(Facilitating) ท าให้ผู้ รับค าปรึกษามีศกัยภาพในการนิยามเป้าหมายของตนเองได้อย่างชัดเจน 
(Corey. 2012: 260-261)  

ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาตขิองมนุษย์ (View of Human Nature) 
คอเรย์ (Corey. 2013: 178) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎี

แบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง ดงันี ้
1) มนษุย์เป็นคนดี มีความน่าเช่ือถือ และมีไหวพริบดี 
2) มนษุย์มีความสามารถในการท าความเข้าใจตนเองและทิศทางที่จะน า

ตนเองได้ 

3) มนษุย์สามารถพฒันาและมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งสร้างสรรค์ 

4) มนษุย์มีชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ และแก้ไขตดัสินใจได้  
แนวคดิการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (The fully Functioning Person)  

โรเจอร์มีมุมมองในการพัฒนามนุษย์ในทางบวกของการเป็นมนุษย์ท่ี
สมบรูณ์ บคุคลจะพบกบัความต้องการของตนเองและการได้รับการยอมรับจากบคุคลอ่ืนและ มอง
ตนเองในทางท่ีดี การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือการ ไม่ปิดบงัตนเอง เป็นการเปิดรับประสบการณ์
ใหม่ ๆ โดยปราศจากการควบคมุ การเปิดเพื่อให้มีสมัพนัธภาพท่ีสอดคล้องกับผู้ อ่ืน และยอมให้
ผู้ อ่ืนมีตัวตนในรูปแบบใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ บุคคลจะมีอิสระในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบชีวิตตนเองได้ บุคคลตระหนกัในการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและเต็มไปด้วยความ
ต้องการมีสมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนมากกว่าการท่ีจะหมกมุ่นอยู่กบัตวัเอง รวมถึงการเข้าใจความ
ต้องการของบุคคลอ่ืนเท่า ๆ กับความเข้าใจของตัวเอง เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(The fully Functioning Person) คือความพยายามเข้าใจความคิดของบคุคล การมีสมัพนัธภาพท่ี
ดี คือเปา้หมายสงูสดุ (Sharf. 2012: 191)  

เป้าหมายในการให้ค าปรึกษา (Therapeutic Goals)  
เปา้หมายในการให้ค าปรึกษาของทฤษฎีนี ้คือการสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่

การช่วยเหลือให้ผู้ รับค าปรึกษาบรรลเุป้าหมาย นัน่คือการเปิดเผยตวัตนออกมาด้วยความจริงใจ 
โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาท่ีผู้ รับค าปรึกษารู้สึกปลอดภัย และเม่ือถึงเวลาผู้ รับค าปรึกษา
เปิดเผยตนเองออกมาภายใต้หน้ากากท่ีปกปิดไว้ จะเกิดความเจริญงอกงามเพิ่มขึน้ คือ 1) การ
เปิดรับประสบการณ์ 2) ความเช่ือมัน่ในตนเอง 3) การประเมินผลสิ่งท่ีอยู่ภายในตนเอง และ 4) 
ความเต็มใจท่ีจะก้าวสู่ความเจริญงอกงาม รากฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีนีค้ือ สมัพนัธภาพระหว่าง
ผู้ให้ค าปรึกษากบัผู้ รับค าปรึกษา โดยผู้ รับค าปรึกษาสามารถท่ีจะก าหนดและอธิบายเปา้หมายของ
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ตนเองได้ ในขณะท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่ก าหนดเป้าหมายในสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาอยากจะ
เปลี่ยนแปลง (Corey, 2013: 179)   

ส่ิงส าคัญและเงื่อนไขในการเปล่ียนแปลงของผู้รับค าปรึกษาของทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Necessary and Sufficient Conditions 
for Change) 

สิ่งส าคญัและเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงของผู้ รับค าปรึกษา ชาร์ฟ (Sharf. 
2012: 192-193) ได้อธิบายถึงสิ่งส าคญัและเง่ือนไขส าหรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ รับค าปรึกษา
ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลางวา่มี 6 ประการ ดงันี ้ 

1) ความสมัพันธ์ทางจิตใจ (Psychological contact) เป็นสมัพันธภาพ
ระหวา่งบคุคล 2 คน ท่ีมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั 

2) ความไม่สอดคล้อง (Incongruence) ผู้ รับการปรึกษาท่ีมีปัญหา
ทางด้านจิตใจ รู้สึกกลัว กระวนกระวายใจ หรือรู้สึกเป็นทุกข์ ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นความไม่
สอดคล้องระหวา่งการรับรู้ของตวัเองและประสบการณ์จริง 

3) ความสอดคล้องและความจริงใจ (Congruence and genuineness) 
ในกระบวนการ สัมพันธภาพเพื่อการให้ค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องมีความจริงใจ คือการมี
ความคิดและความรู้สกึของผู้ให้การปรึกษามีความสอดคล้องกนั ความจริงใจหมายถึงการสะท้อน
ตวัตนของผู้ให้การปรึกษาอย่างแท้จริง สามารถสื่อสารกบับคุคลอ่ืนได้ และการเปิดใจกว้างในการ
มีสมัพนัธภาพกบั บคุคลอ่ืน 

4) การยอมรับทางบวกอยา่งไม่มีเง่ือนไขหรือการยอมรับ (Unconditional 
positive regard or acceptance) ผู้ ให้การปรึกษาจะไม่มีเง่ือนไขในการยอมรับผู้ รับการปรึกษา 
แต่จะยอมรับและยินดีกับสิ่งท่ีผู้ รับการปรึกษาแสดงออกทุกช่วงขณะ เช่น ความเจ็บปวด 
ความรู้สึก เจ็บ ความประหลาดใจ และความรู้สึกท่ีผิดปกติ การยอมรับไม่ได้แสดงว่าเห็นด้วยกบั
ผู้ รับการปรึกษา แต่แสดงถึงความห่วงใย เอาใจใส่บุคคล โดยไม่ตดัสินตีความในทางบวกหรือ  
ทางลบ 

5) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) หมายถึง การท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถ
เข้าใจผู้ รับค าปรึกษาเสมือนเป็นผู้ รับค าปรึกษาเสียเอง รวมทัง้ความไวต่อความรู้สึกในขณะนัน้ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีรับการถ่ายทอดมาของผู้ รับค าปรึกษา รับรู้ต่อความรู้สึกกลวั อ่อนไหว
หรือสบัสนหรือสิ่งท่ีเผชิญอยู ่และค้นหาความหมายในสิง่ท่ีผู้ รับค าปรึกษาได้ระบายออกมา 
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6) การรับรู้ของความเข้าอกเข้าใจและการยอมรับ (Perception of 
empathy  and acceptance) หมายถึง ผู้ รับค าปรึกษาจะต้องรับรู้ถึงความเข้าใจและการยอมรับ 
สื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจและการให้การยอมรับจากค าพดูหรือภาษา ท่าทาง 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Therapist’s Function and Role)   

การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางจะให้ความส าคัญกับ
ศกัยภาพส่วนบุคคลของผู้น ากลุ่มมากกว่าเทคนิคทฤษฎี โดยพืน้ฐานหน้าท่ีของผู้ เอือ้อ านวยคือ 
การสร้างการยอมรับและบรรยากาศท่ีดีภายในกลุ่ม ซึง่สะท้อนความส าคญัของการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและความสามารถของผู้ น ากลุ่มในการช่วยให้สมาชิกกลุ่มในการ
เปิดเผยตนเอง ผู้น ากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลางจะใช้ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลง
ของกลุ่ม หน้าท่ีหลักคือการสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษา ช่วยท าให้สมาชิกกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึน้อย่างแท้จริงและมีความจริงใจต่อกัน การวางตัว กิริยาท่าทางของผู้ ให้
ค าปรึกษา เป็นเสมือนพืน้ฐานท่ีท าให้สมาชิกกลุม่เกิดความก้าวหน้า เป็นเสมือนกบัผู้น าทางให้ก้าว
ผา่นไปให้ได้ 

โรเจอร์ (Corey. 2012: 272; citing Roger. 1970) ได้ให้ความส าคญักับผู้
เอือ้อ านวยกลุม่วา่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. มีความไว้วางใจอย่างมากในกระบวนการกลุ่มและเช่ือว่ากลุ่มจะ
สามารถขบัเคลื่อนไปข้างหน้าโดยปราศจากวิธีการปฏิบตัิท่ีเป็นการน าทางของผู้น ากลุม่ 

2. การฟังอยา่งตัง้อกตัง้ใจและไวตอ่ความรู้สกึของสมาชิกแตล่ะคน 
3. กระท าทุกอย่างท่ีสามารถเป็นไปได้ในการสร้างบรรยากาศซึ่งท าให้มี

ความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัทางจิตใจส าหรับสมาชิก 
4. พยายามท าความเข้าอกเข้าใจและยอมรับบคุคล  
5. จัดการในเร่ืองประสบการณ์ความรู้สึกของตนเองซึ่งหมายความว่า

สามารถตอบสนองกบัเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัจจบุนั 
6. สะท้อนความรู้สึกกับสมาชิกเม่ือมีความเหมาะสม ท้าทายสมาชิก

เก่ียวกับพฤติกรรมเฉพาะ หลีกเหลี่ยงการตัดสิน และพูดถึงพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนจะส่งผล
กระทบตอ่ผู้ รับค าปรึกษาอยา่งไร 

การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมีแนวทางให้ความส าคัญกับทัศนคติและ
ทกัษะซึง่เป็นส่วนจ าเป็นของรูปแบบของผู้ เอือ้อ านวย การฟังอย่างตัง้อกตัง้ใจ การไวตอ่ความรู้สกึ 
การยอมรับ ความเข้าใจ การเคารพนบัถือ การสะท้อนความรู้สกึ การท าให้กระจ่าง การสรุปความ 
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การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั การตอบสนอง การเผชิญหน้า และการมีเสน่ห์หรือดึงดดูใจต่อ
ผู้ อ่ืนท่ีด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองภายในกลุม่มากกว่าการพยายามท่ีจะชีน้ าทางว่ากลุ่มควรด าเนินไป
อย่างไร และการเห็นพ้องกบัศกัยภาพของสมาชิกในการก าหนดเปา้หมายของตนเอง คณุสมบตัิท่ี
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ และทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับผู้ ให้ค าปรึกษา ได้แก่ การเต็มใจรับประสบการณ์ การ
ติดต่อสื่อสารและการนัดหมาย ความเป็นพันธมิตรในกระบวนการให้ค าปรึกษา การกระท าท่ี
จริงใจ การเข้าใจในประสบการณ์ของผู้ รับค าปรึกษา และความหวงัของผู้ รับค าปรึกษาในการสร้าง
สมัพนัธภาพ ผู้ เอือ้อ านวยจะส่งเสริมให้สมาชิกได้ส ารวจความไม่สอดคล้องระหว่างความเช่ือและ
พฤติกรรม การขบัเคลื่อนของความรู้สกึภายในมุง่สูป่ระสบการณ์ภายนอก สมาชิกจะกลายเป็นคน
ท่ีตระหนกัรู้ถึงความไมส่อดคล้องนีด้้วยตนเองมากขึน้จากมมุมองของตนเอง  

ท านองเดียวกันกับความเช่ือเร่ืองศักยภาพแห่งการพัฒนาตนเองไปสู่
แนวโน้มการรู้จกัตนเองอย่างถ่องแท้ (Actualizing tendency) ของบุคคล โรเจอร์ (Corey. 2012: 
272; citing Roger. 1970) มีความเช่ือมัน่ว่าศกัยภาพของกลุ่มจะขบัเคลื่อนไปได้ในระยะเร่ิมแรก 
อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลและความขุ่นเคืองใจระหว่างสมาชิกกลุ่มอาจเป็นผลจากการขาด
ความชดัเจนของโครงสร้างโดยเฉพาะช่วงแรกของกลุม่ โรเจอร์มีความเช่ือว่าสิ่งส าคญัส าหรับกลุ่ม
ในการก าหนดด้วยตนเองในการจดัสรรเวลาของตนเองอย่างไร และพวกเขาเปิดระยะการสนทนา 
โดยการพดูว่า “ฉนัรู้สกึประหลาดใจว่าคณุจะจดัสรรเวลากลุม่ในวนันีอ้ย่างไร โบฮาร์ท และ ทอลล์
แ ม น  (Corey. 2012: 272; citing Bohart and Tallman. 2010) ใ ห้ ค ว าม ส า คัญ ว่ า ค ว าม
กระตือรือร้นของผู้ รับค าปรึกษาเป็นสิ่งท่ีส าคญัในความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา ความสมัพนัธ์นี ้
เป็นการเปิดโอกาสและความยินดีของผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาในกระบวนการให้
ค าปรึกษา 

โรเจอร์มีความเช่ือว่าสมาชิกมีความคิดหาหนทางเพื่อความก้าวหน้าใน
ทางบวก โดยปราศจากการชีน้ าทางของผู้ เอือ้อ านวย การไม่น าทางของผู้ เอือ้อ านวยจะท าให้
สมาชิกได้แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริบทของกลุ่ม จากสิ่งท่ีสมาชิกแสดง
พฤติกรรมออกมา ถ้ากลุ่มไม่มีโครงสร้าง สมาชิกกลุ่มผู้ ท่ีเคยชินกบัการกระท าตามค าสัง่จะถกูท้า
ทายให้เกิดความเช่ือมัน่/ไว้วางใจตนเอง เพื่อวางหรือก าหนดจดุมุ่งหมายและแนวทาง สมาชิกจะมี
การรับฟังตนเอง และสมาชิกคนอ่ืน ๆมากขึน้ โดยผู้ เอือ้อ านวยจะไม่กระท าตนเองเป็นผู้ เช่ียวชาญ
และชีน้ าทาง แต่จะให้ผู้ รับค าปรึกษาให้พยายามฝ่าฟัน และแสดงตวัตนออกมา ความพยายามนี ้
จะเป็นพืน้ฐานให้เรียนรู้ว่าจะไว้วางใจตนเองอย่างไร ถ้าผู้ เอื อ้อ านวยมีบทบาทในการน าทางมาก
เกินไปหรือมีความเช่ือมัน่ในกิจกรรมท่ีด าเนินไปในกลุ่ม ท่าทางการแสดงออกท่ีเป็นธรรมชาติของ
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สมาชิกในการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกันจะไม่พฒันาอย่างสมบูรณ์ เพราะนกัปฏิบตัิแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลางมีพืน้ฐานของความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม มีมุมมองว่าการให้ค าปรึกษาเป็น
กระบวนการท่ีเอือ้อ านวย เป็นแนวทางเฉพาะของผู้ ให้ค าปรึกษากลุม่จะแสดงความเอือ้อ านวยใน
กระบวนการกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความรู้สึกของตนเอง และความคาดหวัง
อยา่งเปิดเผย 

2. สอน/แนะน าให้สมาชิกให้ความสนใจตนเองและความรู้สกึ 
3. สร้างบรรยากาศให้มีความมัน่คงปลอดภยั  
4. ให้การสนบัสนนุสมาชิกให้พยายามสร้างพฤตกิรรมใหม่ ๆ 
5. สนบัสนนุรูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกกบัสมาชิกมากกว่า

สมาชิกกนัผู้น า 
6. ช่วยเหลือสมาชิกให้ผ่านพ้นอุปสรรคโดยมีการติดต่อสื่อสารกัน

โดยตรง 
7. ช่วยเหลือสมาชิกให้บรูณาการว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรจากภายในกลุ่ม

และค้นพบหนทางเพื่อประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
8. ส่งเสริมให้สมาชิกได้ประเมินว่าอะไรก าลงัด าเนินไปภายในกลุ่มและ

ก าหนดวา่อะไรท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลง 
2.2.2 ทฤษฎีการให้ค าป รึกษาแบบเผชิญความจริง (Theory of Reality 

Theory)  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงเน้นเฉพาะเจาะจงในการก าหนด

เป้าหมายและวิธีการของตน เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เน้นการ
ตอบสนองความต้องการ โดยการควบคุมทางเลือกในชีวิต การประเมินผล ความสัมพันธ์และ
วิธีการท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อน ามาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่าง  ๆ เช่น 
เช่น เทคนิคการค าถาม (Questioning) การกระท าเชิงบวก (Being positive) อารมณ์ขนั (Humor) 
การเผชิญหน้า (confrontation) และเทคนิคอปุมา (Metaphors) (Sharf. 2012: 371) 

ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาตขิองมนุษย์ (View of Human Nature)  
แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ของทฤษฎีนีต้ัง้อยู่บนแนวคิดของ

ทฤษฎีบคุลิกภาพ ท่ีเป็นทฤษฎีทางเลือก มนษุย์สมัผสัรับรู้โลกภายนอกด้วยตนเองแล้วประมวลผล
ในสมอง แล้วจะเลือกวิธีการตอบสนองต่อการรับรู้เหล่านีด้้วยการเปรียบเทียบ เกิดการจดัระบบ
หรือปรับปรุงระบบใหม่ พฤติกรรมนีส้่งผลให้เกิดความคิด การกระท าและความรู้สึก โดยเน้น
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เฉพาะเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตนในการปรับตัวและวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างไม่
เหมาะสม ในภาพของความจริง (Pictures of Reality) ของมนุษย์นัน้ ถึงแม้มนุษย์อาจจะรับรู้
ความเป็นจริงแต่พวกเขาไม่สามารถรู้จกัตวัเองได้อย่างแท้จริง มนุษย์มีความต้องการ (Needs) 5 
อย่าง คือ  1) ความต้องการการอยู่ รอด (Survival need) 2) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่ ง 
(Belonging) 3) ความต้องการมีอ านาจ (Power) 4) ความต้องการเป็นอิสระ (Freedom) 5) ความ
ต้องการความสนุกสนาน (Fun) ท่ีจะขับเคลื่อนชีวิต โดยมนุษย์มีสิทธิท่ีจะเลือก (Choice) ว่า
ต้องการอะไร แบบไหน ภายใต้ค าว่า “ฉันเลือกท่ีจะ.....” โดยไม่ใช้ประโยคท่ีว่า “ฉัน.....” เช่น ฉัน
เลือกท่ีจะเศร้า แตไ่มใ่ช้ประโยค “ฉนัเศร้า” พฤตกิรรม (Behavior) ของมนษุย์คือการรู้วา่ท าอยา่งไร 
คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ใน 2 กลุ่มพฤติกรรมคือ พฤติกรรมแรกคือพฤติกรรมท่ีคุ้ นเคย หรือ
พฤติกรรมเดิม ๆ และ พฤติกรรมในกลุ่มท่ี 2 คือ พฤติกรรมใหม่ท่ีจะเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาภายใต้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และในท่ีสดุจะน าไปสูก่ารเลือก (Choosing Behavior) ว่าจะปฏิบตัิในสิ่ง
ใด (Sharf. 2012: 373-376) 

เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Goal of 
Reality Theory) มีดังนี ้(Sharf. 2012: 378-379)  

เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง คือ การช่วยให้
บุคคลพบความต้องการด้านจิตใจ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ความต้องการอ านาจ ความ
ต้องการอิสระ และความต้องการสนกุสนานในแนวทางท่ีมีความรับผิดชอบและความพงึพอใจ ผู้ให้
ค าปรึกษาร่วมกับผู้ รับค าปรึกษาในการประเมินวิธีการท่ีดี ความต้องการเหล่านีจ้ะถูกพบและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีควรจะเกิดขึน้ ช่วยให้บุคคลตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเรียนรู้วิธีการท่ีดีกว่าเดิมในการตอบสนองต่อสิ่งท่ีตนเอง
ต้องการ ในการวางแผนการให้ค าปรึกษา มีการก าหนดเปา้หมายระยะสัน้และระยะยาว  

กระบวนการของทฤษฎี การให้ค าป รึกษาแบบเผชิญความจริง  
(The Process of Reality Theory) (Sharf. 2012: 378)  

รูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่ออธิบายถึงกระบวนการให้ค าปรึกษา เรียกว่า 
WDEP กล่าวคือ W คือ ความต้องการ (Wants) D คือ การควบคุม (Direction) และการกระท า 
(Doing) E คือ การประเมินผล (Evaluation)  และ P คือ การวางแผน (Planning)  

การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร สภาพแวดล้อมท่ีแสดงถึงความห่วงใย 
ความเอือ้อาทรของผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้แต่เร่ิมต้นของกระบวนการให้ค าปรึกษา ความต้องการของ
ผู้ รับค าปรึกษา (Wants) ความจ าเป็น (Needs) และการรับรู้ (Perceptions) ถกูส ารวจ (W wants)  
พฤติกรรมทัง้หมดของผู้ รับค าปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกระท าของพฤติกรรมโดยรวมจะ
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ถกูส ารวจ (D direction และ doing; E evaluation)  แผนจะถกูก าหนดขึน้ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม 
(P planning)  ผู้ รับค าปรึกษามีความมุ่งมั่นในการท าตามแผนการท่ีได้ก าหนดขึน้  หลักของ
กระบวนการในการปฏิบตัิการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง “WDEP” สามารถอธิบายได้ดงันี ้
กลยทุธ์นีเ้ป็นการออกแบบเพื่อสง่เสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดงันี ้

1. ความต้องการ (Wants)  เป็นการส ารวจความต้องการ ความปรารถนา 
และการรับรู้ เป็นการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาในการค้นพบความต้องการทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับ
ความต้องการขัน้พืน้ฐานทัง้ 5 ประการ โดยผู้ ให้ค าปรึกษาถามว่า “คุณต้องการอะไร” ผู้ รับ
ค าปรึกษามีหน้าท่ีในการอธิบายว่าอะไรท่ีตนเองต้องการจากกระบวนการให้ค าปรึกษาและจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตวั สิ่งท่ีคาดหวงัและต้องการจากผู้ให้ค าปรึกษาและจากตนเอง ผู้ รับค าปรึกษาได้
ส ารวจทุกปัญหาในชีวิตตนเอง สิ่งท่ีต้องการจากครอบครัว และเพื่อนฝูง การท างาน รวมถึงการ
ส ารวจความต้องการและความปรารถนา และการรับรู้ท่ีต้องการท าอย่างตอ่เน่ืองเพื่อเปลี่ยนแปลง
การรับรู้ของผู้ รับค าปรึกษา  

2. ทิศทางและการกระท า (Direction and Doing)  เน้นพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัจจบุนั ผู้ให้ค าปรึกษาจะถามวา่ “คณุท าอะไร ” แม้วา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะเป็นผลมาจากในอดีต แต่
ผู้ รับค าปรึกษาต้องเรียนรู้ว่าคิดอย่างไรกบัตนเองในปัจจุบนั เรียนรู้วิธีทางท่ีดีกว่าเดิมเพื่อให้ได้ใน
สิ่งท่ีต้องการ อดีตบางครัง้ก็อธิบายได้ ถ้าการกระท าช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาวางแผนส าหรับพรุ่งนีด้ี
ขึน้ ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีทางเลือกท่ีมีประสทิธิภาพให้มากท่ีสดุ เพื่อประเมินวิธีการท่ีพงึประสงค์ 
และเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้ รับค าปรึกษาให้มีความชัดเจน ส ารวจเป็นการหาข้อมูลเบือ้งต้นการ
เร่ิมต้นในการให้ค าปรึกษาเป็นสิ่งส าคญัในการหารือเก่ียวกับทิศทาง พฤติกรรมในชีวิตของผู้ รับ
ค าปรึกษา เตือนถึงสิ่งท่ีผิดปกติ และสิ่งจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยาความรู้สกึท่ี
เป็นปัญหา สง่เสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีการเปลี่ยนแปลง ความคดิและการกระท า 

3. การประเมินผล (Evaluation) หลักการ คือ การให้ผู้ รับค าปรึกษา
ประเมินตนเองโดยใช้ค าถามหลกัของการรักษาด้วยความเป็นจริง โดยใช้ค าถามดงันี ้“พฤติกรรมท่ี
เป็นอยู่ปัจจบุนัมีความเหมาะสมท่ีจะตอบสนองความต้องการในขณะนี ้และพฤติกรรมท่ีกระท าอยู่
เป็นทิศทางท่ีน าไปสู่ความต้องการหรือไม่ โดยเฉพาะการประเมินผลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับค าปรึกษา
ในการตรวจสอบทิศทางของพฤติกรรม การกระท าท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีต้องการรับรู้ทิศทางใหมแ่ละมี
การวางแผน การขอให้ผู้ รับค าปรึกษาประเมินพฤติกรรมทัง้หมดเป็นสิ่งส าคญัในการให้ค าปรึกษา
แบบเผชิญความจริง ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ บคุคลจะเปลี่ยนแปลง
ตอ่เม่ือตดัสินใจได้วา่การเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์มากขึน้กวา่เดมิ 
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4. การวางแผนและการด าเนินการ (Planning and Action) กระบวนการ
ของการสร้างและด าเนินการวางแผนจะช่วยให้บุคคลได้ควบคุมชีวิตของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าท าตามแผนไม่ได้ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาต้องท างาน
ร่วมกันเพื่อจะออกแบบการวางแผนต่าง ๆ โดยการวางแผนดังกล่าวช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามี
จดุเร่ิมต้นของช่องทางในการด าเนินชีวิต และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการตลอดการ
วางแผนการให้ค าปรึกษาอยา่งตอ่เน่ือง เตรียมใจและยอมรับผลท่ีตามมาส าหรับทางเลือกและการ
กระท าของตนเอง 

บทบาทท่ีส าคญัของการวางแผนและรูปแบบของการให้ค าปรึกษาขึน้อยู่
กับแผนการด าเนินงาน โดยใช้หลัก SAMIC3 คือ ง่าย (Simple)  ส าเร็จได้ (Attainable) วัดได้ 
(Measurable) ท าได้ทนัที (Immediate)  ควบคมุได้ (Controlled by the planner)  มุ่งมัน่ท่ีจะท า 
(committed to)  แล ะ  ท า อ ย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  (continuously done) (Corey. 2012: 404; citing 
Wubbolding. 2008) 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา (Therapist’s Function and Role)  
กระบวนการให้ค าปรึกษาท่ีผู้ ให้ค าปรึกษามีบทบาทหน้าท่ีเป็นครู และผู้ รับ

ค าปรึกษาเปรียบเสมือนนักเรียน ผู้ ให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงต้องสอนและมีส่วนร่วมให้
ผู้ รับค าปรึกษาได้ท้าทายโดยการตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมตนเอง และมีการวางแผนเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้มีสมัพนัธภาพท่ีดีขึน้ รวมถึงท าให้มีความสขุเพราะสามารถควบคมุชีวิต
ของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรู้สึกมีความหวัง ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว และ
สามารถเปลี่ยนแปลงในสิง่ท่ีเป็นไปได้ (Corey, 2012: 398-399) 

2.2.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt counseling Theory) 
แนวคิดท่ีหลากหลายท่ีน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ มีหลกัการมา

จากจิตวิทยาเกสตัลท์ ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดภาพและพื น้  (Figure and Ground) ทฤษฎี
บคุลิกภาพตามแนวเกสตลัท์นัน้ มุ่งประเด็นท่ีการติดต่อสมัพนัธ์ระหว่างแต่ละบคุคลกบัผู้ อ่ืน หรือ
สิ่งอ่ืนท่ีกระทบต่อบคุคลนัน้ ๆ เน้นไปท่ีขอบเขตของบคุคลและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในการรู้สกึ 
สมัผสั ความรู้สกึตา่ง ๆ ทางกาย การสมัผสัทางอารมณ์ เน้นถึงความตระหนกัรู้ในตนเองกบัผู้ อ่ืนท่ี
เกิดขึน้ ณ ปัจจบุนั มากกว่าเร่ืองราวท่ีผ่านมาแล้ว หรือยงัไม่เกิดขึน้ มุ่งเน้นเร่ืองการติดตอ่ระหว่าง
ตนเองกบัผู้ อ่ืน และการตระหนกัรู้ของตวัตน (Sharf. 2012: 219)  

ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาตขิองมนุษย์ (View of Human Nature) 
คอเรย์ (Corey. 2013-214: 200) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ตาม

ทฤษฎีแบบเกสตลัท์ (Gestalt counseling Theory) มีดงันี ้
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1) มนุษย์มีศักยภาพในการก ากับตนเองเม่ือเข้าใจว่าอะไรเกิดขึน้ 
รอบ ๆ ตวั  

2) มนษุย์ต้องเติบโตขึน้ยืนอยูบ่นความสามารถของตนเองและจดัการกบั
ปัญหาชีวิต ของตนเอง 

3) มนุษย์มีเสรีภาพในการตดัสินใจ และรับผิดชอบต่อพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของตนเองได้ 

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Goal of Gestalt counseling 
Theory) มีดังนี ้(Corey. 2013: 219-220)  

1) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัรู้ทางเลือกของตนเอง การตระหนกัรู้
รวมถึง การเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง และสามารถสามารถติดต่อกับ
บคุคลอ่ืนได้ 

2) เพื่อช่วยให้เข้าใจตนเองว่ามีศกัยภาพในการเผชิญและยอมรับในส่วนท่ี
ถกูปฏิเสธ 

3) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจกระบวนการรับรู้ของตนเองเพื่อให้
สามารถรับผิด ชอบ และสามารถเลือกได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแยกแยะทางเลือกใน
การปฏิบตัิได้ 

ซินเกอร์ (Corey. 2013: 219-220; citing Zinker. 1978) ได้กลา่วว่าการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์นัน้ จะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีแนวทางผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาดงันี ้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ช่วยผู้ รับค าปรึกษาเพิ่มความตระหนกัรู้ตนเอง  
2) ช่วยผู้ รับค าปรึกษารับผิดชอบว่าอะไรคือสิ่งท่ีตนเองคิด ความรู้สึก 

และการกระท า  
3) ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาพฒันาทกัษะและค่านิยม ซึง่จะท าให้เกิดความ

พงึพอใจใน ความต้องการเหลา่นัน้โดยปราศจากการการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  
4) ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษากลายเป็นคนท่ีตระหนกัรู้ทุกอารมณ์ความรู้สึก

มากขึน้ 
5) ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเรียนรู้ความรับผิดชอบว่าอะไรคือสิ่งท่ีตนเอง

กระท า รวมถึง การยอมรับผลลพัธ์ท่ีจะเกิดจากการกระท า  
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6) ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถร้องขอและได้รับความช่วยเหลือจาก
บคุคลอ่ืน 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ ให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์  (Therapist’s Function 
and Role) 

คอเรย์ (Corey. 2013: 220) ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษา
แบบเกสตลัท์ ดงันี ้

1) ผู้ให้ค าปรึกษาใช้วิธีการท่ีจะช่วยให้เพิ่มความตระหนกัรู้ (Awareness) 
มีอิสระ (Freedom) และมีแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง (Self-direction) ในการท่ีจะไปสู่
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ (Corey. 2013: 220; citing Yontef; & Jacobs. 2008)  

2) ผู้ ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีส่งเสริมผู้ รับค าปรึกษาให้ตระหนกัรู้ความรู้สึก
ของตนเองในปัจจบุนั 

3) ยอนเท็ป (Corey. 2013: 220; citing Yontef. 1993) อธิบายว่า หน้าท่ี
ของผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นเสมือนผู้น าทางและเป็นผู้กระตุ้น โดยการคิดการทดลอง หรือแบบฝึกหัด 
และการสงัเกต ซึ่งพืน้ฐานการท างานเหล่านีก้ระท าโดยผู้ รับค าปรึกษา หน้าท่ีของผู้ ให้ค าปรึกษา 
คือ การสร้างบรรยากาศท่ีสามารถท าให้ผู้ รับค าปรึกษาพยายามค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ของการ
กระท า ผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่พยายามผลักดันให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการ
เผชิญหน้า 

4) หน้าท่ีส าคญัของผู้ ให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ คือการให้ความสนใจ
ทางภาษาทางกายของผู้ รับค าปรึกษา กิริยาท่าทางของผู้ รับค าปรึกษาจะท าให้ผู้ ให้ค าปรึกษาได้
ข้อมูลท่ีผู้ รับค าปรึกษาแสดงออกมา ผู้ ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องให้ความเอาใจใส่และตระหนักรู้ 
และความไม่สอดคล้องของค าพูดนัน้ และอะไรท่ีผู้ รับค าปรึกษาแสดงออกมาผ่านกิริยาท่าทาง 
นอกเหนือจากนีก้ารให้ความสนใจในภาษาท่าทาง ผู้ให้ค าปรึกษาควรเน้นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
รูปแบบ ภาษาและบคุลิกภาพ รูปแบบค าพดูท่ีแสดงออกถึงความรู้สกึ ความคิด และทศันคติ ผู้ ให้
ค าปรึกษาควรมุง่ไปท่ีการพดูท่ีชดัเจนเป็นการเพิ่มความตระหนกัรู้ในตนเองของผู้ รับค าปรึกษา 

เทคนิคที่ส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Technique of Gestalt 
counseling Theory) (Corey. 2013: 228-230)  

1) การฝึกฝนบทสนทนา (The internal dialogue exercise) เปา้หมาย คือ
การท างานแบบบรูณาการและการยอมรับบคุลิกภาพซึง่ได้รับการปฏิเสธ ซึง่การใช้ Top dog และ 
Underdog ใน สว่นของ Top dog เป็นสว่นของศีลธรรม จริยธรรม เป็นความคาดหวงัท่ีบคุคลมีตอ่
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ตนเองว่าควรจะเป็นและควรจะท าให้ underdog หมายถึงส่วนของความคิดและความรู้สึกท่ีไม่
อยากท าโดยแสดงเหมือนยินยอม แตไ่ม่อยากเปลี่ยนแปลง  

2) เก้าอีว้า่งเปลา่ (The empty-chair technique) เป็นเทคนิคท่ีใช้เก้าอีส้อง
ตวั โดยท่ีผู้ ให้ ค าปรึกษาถามผู้ รับค าปรึกษาท่ีนัง่อยู่บนเก้าอีแ้ละสลบัเป็น top dog และอีกเก้าอี ้
เป็น underdog การสนทนานีเ้ป็นการสนทนาของผู้ รับค าปรึกษาทัง้สองด้าน เป็นการแสดงบทบาท
สมมติซึง่เลน่ โดยผู้ รับค าปรึกษาพดูกบัตนเองของการไร้เหตผุลและมีความขดัแย้ง ความขดัแย้งนี ้
สามารถแก้ไขโดยการยอมรับของผู้ รับค าปรึกษาและการบูรณาการทัง้สองด้าน วิธีการนีช้่วยให้
ผู้ รับค าปรึกษาได้สมัผสัความรู้สึกหรืออีกด้านของตนเองท่ีก าลงัปฏิเสธ และเข้าใจถึงความรู้สึกท่ี 
แท้จริงของตนเอง  

3) การแสดงบทบาทซ า้ ๆ (The rehearsal exercise) เป็นการซ้อมบทบาท
เป็นการฝึกฝนท่ี จะทดลองพฤติกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
และได้ตระหนกัถึงวิธีท่ีได้พยายามท่ีจะตอบสนองความคาดหวงัของผู้ อ่ืนเพื่อน าไปสูก่ารยอมรับ  

4) การอยู่กับความรู้สึก (Staying with the feeling) ผู้ รับค าปรึกษาส่วน
ใหญ่หลีกหนีจาก สิ่งกระตุ้นท่ีท า ให้กลวัและหลีกเลี่ยงจากความรู้สกึท่ีไม่พึงประสงค์ วิธีการนีเ้ป็น
การบังคับให้ผู้ รับค าปรึกษาแสดงความรู้สึกออกมาและอยู่กับความรู้สึก และส่งเสริมให้ไปสู่
ความรู้สึกท่ีลึก หรือพฤติกรรมท่ีต้องการหลีกเลี่ยง การเผชิญและให้อยู่กบัอารมณ์เจ็บปวดนัน้ไว้ 
และสงัเกตอารมณ์ตนเองท าให้เกิดอะไร และกล้าเผชิญความจริงโดยไมห่ลีกเลี่ยงความรู้สกึ  

5) การใช้ความฝัน (Dream Work) เป็นการน าความฝันไปสู่ชีวิตและสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในปัจจบุนั ความฝันเป็นส่วนท่ีออกมาจากตวัผู้ รับค าปรึกษา เป็นสิ่งท่ีแสดงลกัษณะต่าง ๆ 
ของผู้ ฝันท่ีอยู่ใน เนือ้หาความฝัน โดยให้ผู้ รับค าปรึกษาสมมติตนเองเป็นสิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นความฝัน
และลองแสดงบทบาทท่ีตนเองสมมติ เพื่อให้แสดงความคิด ความรู้สกึของสิง่ท่ีตนสมมติ ท าให้เกิด
การตระหนกัรู้ความรู้สกึของตนเอง 

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547: 121-122) ได้อธิบายถึงเทคนิคประสบการณ์ 
(Experimental Technique) ท่ีส าคญัของการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ดงันี ้  

1) การใช้ส รรพนามของตน เอง (Use of Personal Pronouns) ผู้ ใ ห้
ค าปรึกษาจะกระตุ้ นให้ ผู้ รับค าปรึกษาใช้สรรพนาม “ฉัน” (I) ในการสนทนา ทัง้นีเ้พื่อให้เกิด
ความรู้สึกว่าพฤติกรรมนัน้ เป็นของตนเอง เช่น ถ้าผู้ ให้ค าปรึกษาถามว่า “คุณรู้สึกอย่างไรใน
ขณะนี”้ ผู้ รับค าปรึกษาอาจจะ ตอบว่า “ฉันสบายดี” ผู้ ให้ค าปรึกษาจะถามต่อไปอีกว่า “ อะไร
สบายดี” จนกวา่ผู้ รับค าปรึกษาจะ ตอบวา่ “ฉนัสบายดี”  
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2) การท าค าถามให้ เป็นประโยคบอกเล่า (Converting question to 
statements) ผู้ มีปัญหา มกัจะใช้ค าถามตา่ง ๆ เพื่อให้ความสนใจพ้นจากตวัเองหรือซ้อนความจริง
ในสิ่งท่ีเขาก าลงัคิดอยู ่ในขณะนัน้ เช่น ผู้ รับค าปรึกษาจะเร่ิมต้นค าถามว่า “คณุเช่ือไหมว่า…….?” 
ผู้ ให้ค าปรึกษาจะให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เรียบเรียงค าพูดใหม่เป็นประโยคบอกเล่า เช่น “ฉันไม่เช่ือ
วา่……” เพื่อท าให้เขาพดูถึงความเช่ือของเขาเอง 

3) การให้มีความรับผิดชอบ (Assuming Responsibility) ทุกครัง้ท่ีผู้ รับ
ค าปรึกษาแสดงความรู้สึกเสร็จสิน้แล้ว ผู้ ให้ค าปรึกษาจะขอให้ผู้ รับค าปรึกษากล่าวว่า “ฉัน
รับผิดชอบตอ่สิง่เหลา่นัน้” นอกจากนี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาจะขอให้ผู้ รับค าปรึกษาเปลี่ยนค าสนทนาจาก
ค าว่า “คณุจะท าอย่างนีไ้ด้ไหม” มาเป็น “ฉันท าไม่ได้” “ฉันจะไม่ท า” เพราะจะช่วยให้เขามีความ
รับผิดชอบ และนอกจากนีย้งัเป็นข้อตกลงเบือ้งต้นว่า จะท าให้บคุคลมีความเข้มแข็งภายในจิตใจ
แทนท่ีจะขึน้อยูก่บัการควบคมุพฤตกิรรมภายนอก  

4) การแสดงความรู้สึกว่าก าลังมีอะไรเกิดขึน้ (Sharing hunches) โดย
ปกติผู้ให้ค าปรึกษา มกัจะมีแนวโน้มในการแปลความหมายในสิง่ท่ีเขามองเห็น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
พฤติกรรมของ ผู้ รับค าปรึกษา วิธีการท่ีดีในการท่ีจะบอกผู้ รับค าปรึกษาคือ การแสดงความรู้สกึว่า
มีอะไรก าลงัเกิดขึน้ เช่น “ฉันมองเห็นคุณขยบัเท้า ฉันจินตนาการเองว่าคุณก าลงัจิตใจหวัน่ไหว
ตื่นเต้น ซึ่งไม่ใช่การแสดงให้เห็นว่าผู้ ให้ค าปรึกษารู้ความจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ มีปัญหาเห็นสิ่งท่ีเขา
แสดง พฤตกิรรมออกมา”  

5) การแสดงบทบาทท่ีสะท้อนออกไป (Playing the Projections) ในบาง
กรณีผู้ รับค าปรึกษาไม่ตระหนกัรู้ถึงการสะท้อนพฤติกรรมของตนเองไปสู่คนอ่ืน ๆ เช่น การท่ีผู้ รับ
ค าปรึกษากล่าว ว่ามีบุคคลท่ีพูดเกินความเป็นจริง ผู้ ให้ค าปรึกษาจะขอให้เขาแสดงบทบาท
ดงักลา่วให้ใกล้ความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

6) การแสดงความรู้สึกไม่พอใจและความรู้สึกซาบซึง้ (Expressing 
resentments and appreciations) ผู้ รับค าปรึกษาบางคนจะมีความรู้สึกในทางไม่ดีอย่างรุนแรง
กบับคุคลท่ีเขาต้อง เก่ียวข้อง ในทฤษฎีเกสตลัท์เช่ือวา่ถ้าเขาไมมี่ความรู้สกึท่ีดีอยูบ้่างเลย เขาจะไม่
สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นัน้ได้เลย ผู้ ให้ค าปรึกษาจะพยายามให้เขารู้ว่าเขาได้รับอิทธิพลจาก
ความรู้สึกในทางลบเป็นอย่างมาก และถ้าจะให้มีการปรับปรุงสมัพนัธภาพให้ได้นัน้ เขาจะต้อง
พยายามมองบคุคลในแง่ดีบ้าง  
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7) การแสดงบทบาทตรงกนัข้าม (Role of Reversal) เป็นการแสดงบทบาท
ท่ีตรงข้ามกบัท่ีเป็นจริง หรือตรงข้ามกบัพฤติกรรมท่ีเป็นแบบฉบบัของผู้ รับค าปรึกษา เช่น การเป็น
คนก้าวร้าว มาก ผู้ รับค าปรึกษาจะให้เข้าแสดงเป็นคนท่ีเรียบร้อย สภุาพ ไมค่อ่ยพดู 

2.2.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  (Behavior counseling 
theory) 

ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาตขิองมนุษย์ (View of Human Nature)   
คอเรย์ (Corey. 2013: 250) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎี

การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior counseling theory) ดงันี ้

1. มนุษย์มีแบบแผนของพฤติกรรมของการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัสิ่งแวดล้อม และตอบสนองตอ่สิ่งเร้าในสิง่แวดล้อม 

2. มนษุย์มีอิสระในการเลือกจากความเป็นไปได้ ซึง่เพิ่มความมีอิสระของ
บคุคล 

3. มนษุย์มีศกัยภาพในการเลือกท่ีจะตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ภายนอกใน
สิ่งแวดล้อมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ
พฤตกิรรมนิยม (Goal of Behavior counseling theory) 

คอเรย์ (Corey. 2012: 252) ได้อธิบายถึงเป้าหมายของการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม (Goal of Behavior counseling theory) ดงันี ้

1. เปา้หมายทัว่ไปของการให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการทางพฤติกรรมคือการ
เพิ่มทางเลือกสว่นบคุคลและสร้างเง่ือนไขใหม่ ๆ ส าหรับการเรียนรู้  

2. เพื่อช่วยผู้ รับค าปรึกษาในการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยมีการ 
ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ รับค าปรึกษาและผู้ ให้ค าปรึกษาในการสนทนา ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยมีการก าหนดเป้าหมายของการให้ค าปรึกษา ขัน้ตอน แนวทางการให้
ค าปรึกษา เป็นการเจรจาร่วมกันซึ่งส่งผลให้เกิดสญัญาว่าผู้ รับค าปรึกษาต้องการจะปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมอะไร 

บทบาทหน้าที่ ของผู้ให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  (Therapist’s 
Function and Role) 

คอเรย์ (Corey. 2012: 252) ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม ดงันี ้

1. ผู้ ให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมด าเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อ
ระบุเง่ือนไขการให้ค าปรึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี ้1) ขนาดของ
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พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา(The dimensions of the problem behavior) 2) และผลกระทบท่ีตามมา 
(And the consequences)  3) ของปัญหานัน้  ๆ (Of the problem) เป็นรูปแบบ ABC โมเดล 
เป้าหมายของการประเมินพฤติกรรมของผู้ รับค าปรึกษา คือการท าความเข้าใจล าดบัของ ABC 
พฤติกรรมแบบนีแ้สดงให้เห็นว่าพฤติกรรม (B) พฤติกรรมท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ (A) และ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามมา เรียกว่า ผลกระทบท่ีตามมา (C) เหตุการณ์ก่อนหน้านีท่ี้กระตุ้ น
พฤตกิรรมบางอยา่ง 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการน าทางเป็นท่ีปรึกษาและ 
เป็นผู้แก้ไขปัญหา โดยมีศกัยภาพในการประยกุต์ใช้เทคนิคพฤติกรรมนิยมกบัปัญหาทางพฤตกิรรม 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องมีทักษะท่ีใช้งานง่ายและการตดัสินใจทางการให้
ค าปรึกษาในการเลือกวิธีการให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม และพิจารณาวา่จะใช้เม่ือใด 

นอกเหนือจากนี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีบทบาทหน้าท่ีอ่ืน ๆ 
ดงันี ้(Corey. 2012: 253; citing Miltenberger. 2012; Spiegler & Guevremont. 2010) 

1. ผู้ให้ค าปรึกษาพยายามเข้าใจพฤติกรรมของผู้ รับค าปรึกษา รวมถึงจดุ
ก าเนิดของปัญหา ผู้ ให้ค าปรึกษาก าหนดเปา้หมายท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย
เหลา่นี ้

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้กลยทุธ์ในการใช้กลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของ
ปัญหา เพื่อสง่เสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาประเมินความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงโดยการวดั
ความก้าวหน้าของเป้าหมายผ่านระยะเวลาในการให้ค าปรึกษา การวดัพฤติกรรมของผลลพัธ์ท่ี
ให้แก่ผู้ รับค าปรึกษาตัง้แต่เร่ิมการให้ค าปรึกษา และรวบรวมข้อมลูอีกครัง้ระหว่างและหลงัให้การ
ให้ค าปรึกษา เพื่อก าหนดกลยทุธ์ และแผนการให้ค าปรึกษา 

4. ผู้ ให้ค าป รึกษาติดตามผลการประเมิน เพื่ อมองเห็ นถึ งความ
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา ผู้ รับค าปรึกษาเรียนรู้ท่ีจะระบุและแก้ไขด้วยศกัยภาพ ช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง และและได้รับทกัษะการแก้ไขปัญหาด้านความคิดและด้าน
พฤตกิรรม และความรู้ความเข้าใจเพื่อปอ้งกนัการก าเริบ 

เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  (Technique of 
Behavior counseling theory)  

คอเรย์ (Corey. 2012: 255-265) ได้กล่าวถึงเทคนิคของทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพฤตกิรรมนิยม ดงันี ้
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1. การผ่อนคลาย (Progressive Muscle Relaxation) เป็นวิธีในการสอน
ผู้ รับค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความเครียดท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน มีเป้าหมายเพื่อให้
กล้ามเนือ้และจิตใจผ่อนคลาย และง่ายต่อการเรียนรู้ หลงัจากท่ีผู้ รับค าปรึกษาได้เรียนรู้พืน้ฐาน
ของวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายนีเ้พื่อให้ได้
ประโยชน์สงูสดุ 

2. การลดความรู้สกึอย่างเป็นระบบ (Systematic Desensitization) เป็น
วิธีการท่ีอยู่บนหลักการของการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก  (Classical conditioning) ซึ่งเป็น
พืน้ฐานของการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมท่ีพัฒนาโดยโจเซฟ โวลป์ (Joseph Wolpe) เพื่อให้
ผู้ รับค าปรึกษาลดความวิตกกงัวล และคอ่ย ๆ ลดลง จนในท่ีสดุจะหายความวิตกกงัวลได้ 

3. การเผชิญท่ีละน้อย (In Vivo Exposure and Flooding) เป็นการให้
ค าปรึกษาด้วยการสมัผสัมาเพื่อบ าบดัความกลวัและอารมณ์ทางลบอ่ืน ๆ โดยการแนะน าผู้ รับ
ค าปรึกษาภายใต้สภาวะการควบคุมอย่างระมัดระวงัในสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดปัญหาดงักล่าว  
ผู้ ท่ีรู้สกึวิตกกงัวลจะถกูน าไปสมัผสักบัเหตกุารณ์หรือวตัถท่ีุท าให้เกิดความกลวัจริง 

4. การฝึกทกัษะทางสงัคม (Social Skills Training) เป็นวิธีการท่ีช่วยให้มี
ปฏิสมัพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ อ่ืนในสถานการณ์ทางสงัคมต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ รับค าปรึกษา
พฒันาและบรรลุทักษะด้านความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะทาง
สงัคม ประกอบด้วย เทคนิคทางพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น วิธีสขุภาพจิตศึกษา (Psycho-education) 
การใช้ตัวแบบ (Modeling) การซ้อมพฤติกรรม  (Behavior rehearsal) และการย้อนกลับ 
(Feedback) เทคนิคทางพฤติกรรม ประกอบไปด้วย การประเมิน (Assessment) การสอนแบบน า
ทาง (Direct Instruction) การสอน(Coaching) การใช้ตัวแบบ  (Modeling) การแสดงบทบาท
สมมต ิ(Role-playing) และ การบ้านหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ท า (Homework Assignments) 

5. การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertion Training) 
เป็นการสอนผู้ รับค าปรึกษาคนท่ีจะแสดงออกในสถานการณ์ทางสงัคมท่ีหลากหลาย และผู้ ท่ีขาด
ทกัษะทางสงัคม ผู้ ไม่กล้าแสดงออกความโกรธหรือความขุ่นเคืองใจ ผู้ ท่ีไม่กล้าแสดงออกถึงความ
รักและความรู้สกึทางบวกตา่ง ๆ ตอ่ผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีกลวัทางสงัคม เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษากล้าแสดงออกทัง้
ทางอารมณ์ ความรู้สกึ และพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม  

6. การจัดการตนเองและการน าทางพฤติกรรมของตนเอง  (Self-
Management Programs and Self-Directed Behavior) เป็นกลยุทธ์ในการก ากับตนเอง การให้
รางวลัตนเอง และการท าสญัญากบัตนเอง และการควบคมุตวักระตุ้น การจดัการตนเองโดยผู้ ให้
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ค าปรึกษาสอนให้ผู้ รับค าปรึกษาในการใช้ทกัษะการแก้ไขสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และคงไว้ซึ่ง
การกระตุ้นผู้ รับค าปรึกษาในการยอมรับในความรับผิดชอบในการด าเนินการกลยุทธ์เหล่านีใ้น
ชีวิตประจ าวนั ในการจดัการตนเองบุคคลต้องตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีต้องการควบคมุหรือ
เปลี่ยนแปลง 

2.2.5 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (Rational 
Emotive Behavior Theory) 

มุมมองของธรรมชาตมินุษย์ (View of Human Nature)  
มนุษ ย์ เกิดมาพ ร้อมกับศักยภาพ  2 อย่ าง คื อ  เหตุผล  ห รือความ

ตรงไปตรงมา (Straight) และความคิดท่ีไร้เหตุผล หรือ (Crooked) บุคคลมีความโน้มเอียงใน
ความคิดท่ีเข้าข้างตนเอง ความสุข ความคิดและการแสดงออกด้วยค าพูด ความรัก การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ความเจริญงอกงามและความเป็นมนษุย์โดยสมบูรณ์ ความโน้มเอียงใน
การท าร้ายตนเอง หลีกเลี่ยงความคิด ผดัวนัประกนัพรุ่ง การเข้าใจผิด ความเช่ือท่ีงมงายของชีวิต 
การหมกมุ่นให้ทกุอย่างสมบรูณ์แบบ และการต าหนิตนเอง การพยายามหลีกเลี่ยงการเติบโตไปสู่
เปา้หมายความเป็นมนษุย์โดยสมบรูณ์ มนษุย์มีแนวโน้มจะล้มเหลวได้ง่าย ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
เชิงเหตุผลอารมณ์  พฤติกรรมช่วยให้บุคคลยอมรับตนเองว่าสามารถท าผิดพลาดได้ ใน
ขณะเดียวกนัก็เรียนรู้ท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบด้วยตนเอง (Corey, 2012: 377) 

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษา (Goal of Rational Emotive Behavior 
Theory) 

เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเชิงเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มี
ดงันี ้(Sharf. 2012: 303-304) 

1. ช่วยให้บุคคลถูกรบกวนทางอารมณ์น้อยท่ีสุด ลดความสิน้หวังใน
ตนเอง และกลายเป็นผู้ ท่ีประจักษ์รู้ในตนเองอย่างแท้จริง ท่ีจะน าตนเองไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสขุ  

2. ช่วยให้บุคคลคิดได้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีความรู้สึกท่ี
เหมาะสมและปฏิบตัิตวัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อการมุ่งไปสู่เป้าหมายของการใช้ชีวิต
อยา่งมีความสขุ  

3. บุคคลเรียนรู้ท่ีจะจดัการกับความรู้สึกในด้านลบ เช่น ความโศกเศร้า 
ความเสียใจ ความอึดอดัและร าคาญใจ จดัการกบัความรู้สึกด้านลบได้ เช่น ความซมึเศร้า ความ
วิตกกงัวลและความรู้สกึไร้คา่ด้วยการใช้ปรัชญาทางเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรมท่ีดี   
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4. สอนให้บคุคลเกิดความเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการใช้ชีวิต เยียวยาสิ่ง
ท่ีคกุคามตนเองรักษาคนเราจาก ด้วยความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามองเห็น
ความรู้สกึใหม่ ๆ 

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา (Therapist’s Function and Role) 
คอเรย์ (Corey. 2012: 378) ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษา

แบบเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม ดงันี ้

1. แสดงให้บุคคลรู้ว่าความคิดท่ีไร้เหตผุลเกิดกับตนเองได้อย่างไร “ควร
จะ (Should)” “น่าจะ (Ought’s)” และ”ต้อง (Must)” ผู้ ให้ค าปรึกษาจะโต้เถียงกับความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผล และให้ก าลังใจผู้ รับค าปรึกษาท่ีจะเร่ิมกระท าสิ่งท่ีต่อต้านกับความเช่ือเหล่านัน้ 
พยายามแก้ไข “ต้อง (Must)” แก้เป็นค าวา่ “พงึใจ (Preference)”  

2. แสดงให้เห็นว่าบุคคลสามารถเก็บความรู้สึกท่ีขุ่นมัวเน่ืองจากการ
กระท าของตนเอง คือความคิดท่ีไร้เหตผุลและไมเ่ป็นจริง  

3. ให้บคุคลตระหนกัถึงความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล ผู้ ให้ค าปรึกษาจะช่วย
ปรับพฤติกรรม และความคิดให้ลดน้อยท่ีสดุ แม้ว่ามนัจะเป็นไปไม่ได้ท่ีบคุคลจะก าจดัความคิดท่ีไร้
เหตผุลได้ทัง้หมด แตบ่คุคลสามารถลดไม่ให้มนัเกิดขึน้บอ่ยครัง้ได้ 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเผชิญกับผู้ รับค าปรึกษากับความเช่ือท่ีว่ายังคง
กระท าสิง่ตา่ง ๆโดยไมมี่เหตผุล อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยข้อสรุปท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาท้าทายให้ผู้ รับค าปรึกษาได้พัฒนาปรัชญาชีวิตท่ีมี
เหตุผลในอนาคต ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องโต้แย้งเก่ียวกับความคิดท่ีไร้เหตุผล (Core) และสอนการ
ปรับเปลี่ยนความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลแทนท่ีความเช่ือท่ีไร้เหตผุล  

วิธีการให้ค าปรึกษาแบบ A-B-C-D-E แกนหลักของ REBT คือการใช้
ปรัชญา A B C กับปัญหาของผู้รับค าปรึกษา (Sharf, 2012: 307-314) 

A (สถานการณ์  – Activating event) สถานการณ์ แบ่ งเป็น  2 ส่วน : 
สถานการณ์เกิดขึน้ และ สิง่ท่ีผู้ รับค าปรึกษาได้รับจากสถานการณ์นัน้ 

B (ความเช่ือ  - Beliefs) มีความ เช่ืออยู่  2 ชนิดคือ  ความ เช่ืออย่าง
สมเหตสุมผล และความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ความเช่ืออย่างไม่สมเหตสุมผลเป็นผลให้คนเราไม่
สามารถไปถึงเป้าหมายท่ีเราก าหนดไว้ได้ แต่ความเช่ืออย่างสมเหตสุมผลช่วยสร้างอารมณ์และ
พฤตกิรรมท่ีมีคณุภาพให้กบัผู้ รับค าปรึกษาได้ 

C (ผลการตอบสนอง - Consequences) บ่อยครัง้ท่ีผู้ รับค าปรึกษาท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษาครัง้แรก เร่ิมต้นด้วยผลลพัธ์ท่ีเขามี “ฉันรู้สึกเศร้ามาก” และผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมี
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ประสบการณ์จะรู้ได้โดยง่ายว่า สิ่งไหนคือความเช่ือและสิ่งไหนคือผลลัพธ์ ความแตกต่างคือ 
ความรู้สกึไมส่ามารถโต้แย้งได้ แตค่วามเช่ือสามารถโต้แย้งได้ 

D (การโต้แย้ง - Disputing) เป็นวิธีการทั่วไปและส าคัญในกระบวนการ
ของ REBT ในการสอน ปรัชญา A B C ให้กับผู้ รับค าปรึกษา เพื่อใช้ส าหรับโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล การ โต้แย้งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การสืบค้นความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล การแยกแยะ
ความเช่ือท่ีไม่ สมเหตสุมผล และการโต้เถียงความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล  

E (ผลท่ีเกิดขึน้ - Effective) เม่ือผู้ รับค าปรึกษาโต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผล จะเป็น การน าบุคคลไปสู่การพัฒนาปรัชญาหรือแนวคิดท่ีมีประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพ ปรัชญานี ้เป็นไปตาม A B C โมเดล คือช่วยให้บุคคลได้พัฒนาความคิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล เพื่อแทนท่ีความคดิไม่สมเหตสุมผลเดิมความสขุสนกุสนานและพงึพอใจของบคุคล 

เทคนิคที่ส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบ เหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม 
(Technique of Rational Emotive Behavior Theory)  

1. เทคนิคทางด้านการคิด (Other Cognitive Approaches) ของการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา ความคิด เหตุผล พฤติกรรม  ในการช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความคิดท่ี
สมเหตสุมผล (Sharf, 2012: 310-311) มีดงันี ้ 

1.1 การเผชิญปัญหาด้วยค าพูดกับตัวเอง (Coping self-statements) 
เพื่อพัฒนาผู้ รับค าปรึกษาให้มีความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล เช่น ผู้ รับค าปรึกษาท่ีกลัวการพูดในท่ี
สาธารณะ อาจใช้วิธีเขียนค าพดูเป็นประโยค และให้พดูซ า้ ๆ หลาย ๆ ครัง้ เช่น “ไม่มีใครถกูท าร้าย
เพราะพดูไม่เก่ง”   

1.2 การวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได้รับ (Cost-benefit analysis) เป็นวิธีการท่ี
ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเพิ่มความอดทน ของตนเองให้ได้มากขึน้ คือเป็นการฝึกคิดถึงสิ่งท่ีจะได้รับ 
เม่ือแก้ไขความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลลงได้ หรือคิดถึงข้อเสียท่ีจะได้รับหากไม่สามารถแก้ไขความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลนัน้ได้   

1.3 วิธีการทางจิตศึกษา (Psycho-educational methods) เป็นการให้
ความรู้ผู้ รับค าปรึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของปัญหา ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษาว่าเป็นอย่างไร 
แนวคดิตา่ง ๆ ท่ีจะประยกุต์ใช้กบัผู้ รับค าปรึกษาได้อยา่งไร  

1.4 การสอนวิธีแก้ปัญหา (Problem solving) คือการช่วยให้บุคคลได้
ขยายทางเลือกท่ีต้องการและ สามารถกระท าได้จริง เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เลือกใช้ความคิดท่ี
สมเหตสุมผล รู้สึกและกระท าในสิ่งท่ีสมเหตสุมผลมากกว่าท่ีจะความเช่ือแบบไม่สมเหตสุมผลท่ี
เคยมี  
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2. เทคนิคทางด้านอารมณ์ (Emotive Techniques) เป็นวิธีการท่ีใช้เทคนิค
ทางอารมณ์ ทัง้ในขณะให้ค าปรึกษาและให้กลบัไปฝึกท าท่ีบ้าน ดงันี ้(Sharf, 2012: 311-312) 

2.1 การสร้างภาพด้วยจินตนาการ (Imagery) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษา
ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตนเองให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดผลดี ผู้ รับค าปรึกษาควรต้องฝึก
เทคนิคนีว้นัละหนึง่ครัง้ตดิตอ่กนัหลาย ๆ สปัดาห์ 

2.2 การสร้างบทบาทสมมุติ (Role Playing) คือ การแสดงพฤติกรรมท่ี
ผู้ รับค าปรึกษาเคยเผชิญแล้วครัง้หนึ่ง เพื่อให้เขาได้คิดถึงความรู้สึกและอารมณ์ท่ีไม่ดีในขณะนัน้ 
เพื่อเป็นการฝึกทกัษะทางสงัคม และ เปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสมด้วย 

2.3 การฝึกเอาชนะความอาย (Shame-attacking Exercise) เป็นการฝึก
ท่ีจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกอายลดน้อยลง การฝึกนีส้ามารถท าได้ทัง้ในเวลาท่ีรับการให้
ค าปรึกษา และนอกเวลาของการให้ค าปรึกษา คือ ผู้ รับค าปรึกษาสามารถน าวิธีการดังกล่าว
กลบัไปฝึกท่ีบ้านหลงัจากการให้ค าปรึกษาจบลง เช่น การฝึกพดูดงั ๆ เวลามีการสนทนาหรือฝึกพูด
กบัคนขายของในร้านค้า 

2.4 การเสริมพลงัให้กับตนเอง (Forceful Self-statements) คือ การฝึก
พูดเพื่อเอาชนะความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลของตนเอง เพื่อให้ความคิดแบบสมเหตุสมผลเกิดขึน้
แทนท่ีความคดิเดิมท่ีมีอยู ่  

2.5 การสนทนาเพื่อเพิ่มพลงัให้กับตนเอง (Forceful self-dialogue) คือ
การฟังบทสนทนาท่ีเพิ่มพลงัให้กับตนเอง ช่วยส่งเสริมความคิดแบบสมเหตสุมผลให้มีขึน้ได้ เช่น 
การฟังความคิดแบบไม่สมเหตุสมผลในขณะท่ีผู้ รับค า ปรึกษาก าลังสนทนากับผู้ ให้ค าปรึกษา  
การฟังบทสนทนาซ า้หลายๆครัง้ จะท าให้ผู้ รับค าปรึกษาฟังสามารถก าหนดการโต้แย้งความคิดท่ี
ไม่สมเหตสุมผลท่ีฟังได้ 

3. เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavioral Methods) มีหลากหลายวิธี รวมไป
ถึงวิธีการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ เทคนิคการผ่อนคลาย การใช้ต้นแบบ และการวางเง่ือนไข
ในการด าเนินการ รวมทัง้กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการตนเอง ดงันี ้(Sharf, 2012: 313) 

 3.1 การมอบหมายงานให้ท า (Activity Homework) เป็นการก าหนดให้
ผู้ รับค าปรึกษากระท าในสิ่งท่ีต้องการและต้องท า ผู้ ให้ค าปรึกษาจะให้การบ้านท่ีเป็นปรับเปลี่ยน
ความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล เม่ือผู้ รับค าปรึกษาอยู่ในสถานการณ์นัน้ ๆ ก็จะรู้สกึว่าเป็นการง่ายท่ีจะ
จดัการกบัปัญหานัน้ วิธีการนีท้ าให้ผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีความรู้สกึวิตกกงัวล เข้าใจถึงความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลท่ีเกิดขึน้ภายใต้อารมณ์ของตนเองได้ 
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3.2 การเสริมแรงและการลงโทษ (Reinforcement and Penalties) ใน
เวลาท่ีบุคคลกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ การเสริมแรงจะถูกน ามาใช้เพื่อให้
รางวลั เช่น คนขีอ้ายท่ีสามารถพูดคยุกบัคนขายของในร้านค้าได้จะได้รับรางวลัให้อ่านหนงัสือท่ี
เขาช่ืนชอบ เช่นเดียวกบัวิธีการลงโทษ ก็เป็น การสง่เสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ท าหน้าท่ีให้ส าเร็จได้
อยา่งรวดเร็ว 

3.3 การฝึกฝนทกัษะ (Skill Training) คือการฝึกฝนร่วมกบักลุ่ม เป็นการ
ฝึกฝนทกัษะทางสงัคม เช่น การฝึกฝนทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการสมัภาษณ์งาน และทกัษะทาง
สงัคมอ่ืนๆ การหยัง่รู้ (Insight) รวมไปถึงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ท่ีจะจ าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม การเปลี่ยนแปลงความรู้สกึ และพฤติกรรม (Sharf, 2012: 313) 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จใน
การเรียน 

สปูท รี และคณะ (Saputri; and other. 2019: 327-338) ได้ท าการวิจัย เชิง
ทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีนักเรียนเกรด 12 ภาค
การศึกษา 2017 / 2018 จ านวน 32 คนเป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง และอีก 33 คนอยู่ในกลุ่ม
ควบคมุ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการท าลองในรูปแบบของ
โปรแกรมการกระตุ้นทกัษะการคิดขัน้สงู (Stimulating Higher-Order-Thinking Skills หรือ Stim-
HOTs) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเป็นพืน้ฐานของการพัฒนาทักษะ และให้อิสระทาง
ความคิดแก่กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การสื่อสาร (Communication) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
ลักษณะของโประแกรมประกอบไปด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี  ้1) การปฐมนิเทศ 
(Orientation) 2) การตัง้กระทู้ถาม (Questioning) 3) การวินิจฉัย (Exploration) 4) การอภิปราย 
(Exploration) 5) การอธิบายขยายความ (Explanation) และ 6) การสะท้อนกลับ (Reflection)  
ผลของการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเข้าโปรแกรมของกลุ่มทดลองเท่ากับ 50.18 และหลงัทดลอง
เท่ากบั 82.61 เพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน 

ยาคปุ (Yaqoob. 2012: 71-79) ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาการคิดสร้างสรรค์ โดย
การใช้การสอนแบบความคิดจากโมเดลการเรียนในห้องเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบก่อน (Pre-test) และ หลัง (Post-test) แล้วน าผลทดสอบมา
เปรียบเทียบกนั กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย นกัศกึษาปริญญาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษจ านวน 68 
คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 34 คน การทดลองนีด้ าเนินการ
เพื่อตรวจสอบว่าการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือและเทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านโมเดลการสอน
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เชิงความคิดสามารถยกระดับความคิดสร้างสรรค์และทกัษะการคิดขัน้สงูอ่ืน ๆ ของนกัศึกษาได้
หรือไม่ การทดลองด าเนินการสร้างผลลพัธ์ในเชิงบวกและแสดงให้เห็นว่าการใช้เคร่ืองมือและกล
ยทุธ์การคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้โดยรูปแบบการสอนเชิงความคิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนกัศกึษาได้
ในแง่ของการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

อุรปรีย์ เกิดในมงคล (2559. 36-47) ได้ศึกษาโดยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลือนกัเรียนโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มของครูโรงเรียนมธัยม กลุ่มตวัอย่าง
เป็นครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดันครปฐมจ านวน 30 คน ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็น
เวลา 4 วนั 30 ชัว่โมง โดยใช้แบบสอบถามทกัษะการช่วยเหลือนกัเรียนแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ของครูทัง้ก่อนการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม ผลของการศึกษาพบว่า ทักษะการช่วยเหลือ
นกัเรียนแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัสงู (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) และ
หลงัการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัสงูมาก (คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.52)  

ดวงเดือน ศาสตรภทัร (2560: 43-54) ได้ทดลองหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนในวิชาจิตวิทยาเบือ้งต้น ตามแนวศตวรรษท่ี 21 เร่ืองเชาวน์ปัญญา จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 20 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองท่ีได้เรียนรู้ตามการเรียนการสอนใน
แบบศตวรรษท่ี 21 เร่ืองเชาว์ปัญญา จากวิชาจิตวิทยาเบือ้งต้นมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01    
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง การศกึษาและการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เป็นการวิจัยท่ีมีความ  
มุ่งหมายในการวิจยั เพื่อศกึษาความหมายและองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี และเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวม
และรายด้านก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ของกลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา ผู้วิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอนโดยแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้   

ระยะท่ี 1 การศึกษาคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยการเก็บรวบรวมของมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์  และเชิง
ปริมาณโดยการใช้แบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในสตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรี  

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาปริญญาตรีด้วยการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยใช้
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Psychological Training) 

ในแตล่ะระยะมีรายละเอียดและขัน้ตอนด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21  
ของนักศึกษาปริญญาตรี  

เป็นการศึกษาความหมายและองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี โดยการเก็บรวบรวมของมลูเชิงคณุภาพด้วยการ
สมัภาษณ์ และเชิงปริมาณโดยการใช้แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในสต
วรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความหมายและ
องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา
ตรี ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 คน โดยผู้วิจยัคดัเลือกกลุม่
ผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 
คือ เป็นนกัวิชาการการศกึษาผู้ มีความรู้ในด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ เป็นบคุคลผู้ ท่ี
ได้ศึกษา เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของงานเขียน และ/หรือการบรรยายให้ความรู้ และ/หรือมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีเป้าหมายในการ
สมัภาษณ์คือ  

1. เพื่อหาความหมายของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2. เพื่อหาองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

3. เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นนกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ท่ีก าลังศึกษาชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
ทัง้หมด 33 แห่ง แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาลจ านวน 8 แห่ง และ มหาวิทยาลยั
เอกชน 25 แห่ง รายละเอียดแสดงดัง่ตาราง 2  

ตาราง 2 จ านวนประชากรจ าแนกตามมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

มหาวิทยาลยั จ านวนประชากร 
ระดบัชัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูร 

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 5,372 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 2,589 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

มหาวิทยาลยั จ านวนประชากร 
ระดบัชัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3,850 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 6,785 
มหาวิทยาลยัมหิดล 4,545 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 4,560 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 9,155 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 3,461 
  
มหาวิทยาลัยเอกชน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 5,817 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 1,273 
มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 394 
มหาวิทยาลยัเกริก 849 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 1,615 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 495 
มหาวิทยาลยัชินวตัร 280 
มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 69 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 874 
มหาวิทยาลยัธนบรีุ 1,147 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 2,704 
มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด 911 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ 247 
มหาวิทยาลยัปทมุธานี 1,138 
มหาวิทยาลยัรังสติ 5,571 
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 2,188 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 392 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

มหาวิทยาลยั จ านวนประชากร 
ระดบัชัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูร 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 3,545 
มหาวิทยาลยัสยาม 1,546 
มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 3,640 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 3,673 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 2,114 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2,782 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 587 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 1,692 

รวมจ านวน 85,860 

ท่ีมา : ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2561  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การศกึษาองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 720 คน ซึง่
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้แนวคดิของแฮร์และคนอ่ืน ๆ (Hair; et al. 2010: 102) ในการก าหนดจ านวน
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมโดยการการก าหนดอตัราสว่นของขนาดกลุ่มตวัอย่างกบัจ านวนพารามิเตอร์ท่ี
ต้องการประมาณค่าท่ีได้คือ 10 - 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ ส าหรับการวิจัยในครัง้นีมี้จ านวน
พารามิเตอร์ทัง้สิน้ 43 พารามิเตอร์ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงควรมีจ านวน 430 – 860 คน ดังนัน้ 
ขนาดตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้งึเพียงพอตอ่การวิเคราะห์ 

ในการได้มาซึง่ตวัอย่างส าหรับการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่แบบหลาย
ขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) เร่ิมจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified Random 
Sampling) โดยมีกลุม่มหาวิทยาลยัเป็นชัน้ (Strata) ได้แก่ มหาวิทยาลยัในก ากบัของภาครัฐ และ
มหาวิทยาลยัเอกชน และมีมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยการสุม่ (Sapling Unit) สุม่มหาวิทยาลยัจ านวน 
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4 แห่ง ได้เป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐบาล 2 แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน 2 แห่ง จากนัน้
พิจารณาจดักลุ่มคณะในแต่ละมหาวิทยาลยัได้เป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์/สงัคมศาสตร์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์
สขุภาพ กลุ่มคณะศิลปกรรม/วฒันธรรม และกลุม่คณะบริหารธุรกิจ แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) มีคณะเป็นหน่วยการสุ่ม (Sapling Unit) เพื่อท าการสุ่มคณะจาก
มหาวิทยาลัยมา 3-4 คณะ ท าให้ได้ตัวแทนคณะท่ีมีลักษณะกระจายครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
จากนัน้เก็บข้อมูลจากนิสิต/นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตรในแต่ละคณะ  (ล้วน สายยศ  
และองัคณา สายยศ. 2543: 97) 
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ภาพประกอบ 5 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

กลุม่คณะครุศาสตร์ /ศกึษาศาสตร์  

กลุม่คณะมนษุยศาสตร์ /สงัคมศาสตร์  

กลุม่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

กลุม่คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

กลุม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ /วฒันธรรม  

กลุม่คณะบริหารธุรกิจ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยในระยะท่ี  1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบ

ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ซึง่ผู้วิจยัมีการเก็บข้อมลูทัง้เชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้  

1. แบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เพื่อใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 

2. แบบวดัคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรี เพื่อใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ มีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณคา่ 5 
ระดบั จ านวน 72 ข้อ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 

21 ของนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
แบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูหลกัฐานโดยการใช้การสมัภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อการสนทนาอย่างอิสระระหว่างผู้วิจยัและผู้ให้ข้อมูล 
แล้วหลังจากนัน้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อหา
รายละเอียดจากองค์ประกอบท่ีผู้วิจยัได้ศกึษามาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องอีกครัง้ 
ในการสร้างแบบสมัภาษณ์มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อทราบถึง
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

 ขัน้ตอนท่ี 2 เขียนนิยามศพัท์ปฏิบตัิการคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี โดยใช้ข้อมลูท่ีสรุปจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ขัน้ตอนท่ี 3 เขียนกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี จาก
องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา
ตรีท่ีรวบรวมจากการเขียนนิยามศพัท์เฉพาะ  
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 ขัน้ตอนท่ี 4 สร้างแบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีข้อค าถามเก่ียวกับความหมายของ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี และองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ซึง่เป็นแบบสมัภาษณ์ไม่
มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ด้วยข้อความท่ีมีความสอดคล้องกับคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งข้อค าถามจะถูกสร้างให้สอดคล้องกับคณุสมบตัิของ
ผู้ให้ข้อมลู เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีชดัเจนและตรงประเดน็มากท่ีสุด 

 ขัน้ตอนท่ี 5 น าแบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีสร้างเสร็จแล้วให้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านจิตวิทยาและการวัดผล จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ณ พิกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตลุย์เมธาการ อาจารย์ 
ดร. นฤมล พระใหญ่ และอาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับนิยามศพัท์เฉพาะในแต่ละด้าน โดยมีประเด็นปรับแก้คือ ปรับการใช้ภาษาให้กระชับ 
และเพิ่มเติมข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้อิสระแก่ผู้ ให้ข้อมลูก่อนน าเข้าสู่แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวฒุิมาปรับปรุง
ข้อความตามค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะ  

 ขัน้ตอนท่ี 6 น าแบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีไปสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศกัดิ์ จามรมาร รองศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ์ กองสวุรรณ รองศาสตราจารย์ 
ดร. เสรี วงษ์มณฑา และ รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง เพื่อน ามาพิจารณา
ประกอบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยขัน้ตอนในการสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. ขัน้เร่ิมต้นการสมัภาษณ์ 
1.1 ผู้วิจยัแนะน าตวัเอง 
1.2 ผู้วิจยัแจ้งจดุประสงค์ของการสมัภาษณ์ 

2. ขัน้การสมัภาษณ์ 
ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์คุณลักษณะท่ีประสบ

ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  
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3. ขัน้สรุปการสมัภาษณ์ 
3.1 ผู้วิจยัสรุปสิ่งท่ีได้จากการสมัภาษณ์ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ฟัง 
3.2 ผู้วิจยักลา่วขอบคณุผู้ให้สมัภาษณ์ 

  
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง : คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 

ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาปริญญาตรี 
 

ประเดน็ที่ 1 ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัความหมายของความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรี และคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรี 
ค าถาม : ในทศันะของท่าน ความหมายของความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีคืออะไร 
 
ประเดน็ที่ 2 ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ระดบัปริญญาตรี 
ค าถาม : ท่านคดิวา่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 นัน้ควรมีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จอะไรบ้าง  

 
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง: คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 

ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาปริญญาตรี 
 
ประเด็นที่  3 ค าถามเก่ียวกับองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนระดบั
ปริญญาตรี โดยอ้างอิงจากองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีผู้วิจยัได้ศกึษามา 
ค าถาม : นอกจากองค์ประกอบท่ีได้ระบุไว้แล้ว องค์ประกอบอ่ืน ๆ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Autonomous Learning) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (Critical and Creative 
Thinking) การเข้าสังคม (Sociability) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT-Information and 
Communication Technology), การใช้ภาษาสากล (World Language Capability) การตระหนกั
รู้ในสภาวะของโลก (World Situation Awareness) และ การใช้ชีวิตและการท างาน (Life and 
Career Capability)     
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องค์ประกอบที่ 1  ควรมี ไม่ควรมี 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Autonomous Learning)   

 
ความคดิเหน็

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

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

...............................................................................................................................................  
แบบวัดคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 

ของนักศึกษาปริญญาตรี 
แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาปริญญาตรีถกูสร้างขึน้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ ซึง่แบบวดัดงักลา่วมีขัน้ตอนใน
การสร้าง การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ และเนือ้หาของแบบวดั ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี เพื่อทราบถึงแนวคิด 
ทฤษฎี นิยาม และองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรี  

 ขัน้ตอนท่ี 2 ประมวลสาระท่ีได้จากการสมัภาษณ์ของกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูใน
การสมัภาษณ์ ได้แก่ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 มาพิจารณาประกอบกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อสรุปองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

 ขัน้ตอนท่ี 3 เขียนนิยามศพัท์ปฏิบตัิการและองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคล้องกบักรอบแนวคิดขององค์กรความร่วมมือ
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) 

 ขัน้ตอนท่ี 4 เขียนกรอบแนวคิดการวิจยัโดยการทบทวนจากกรอบแนวคิด
การวิจัยเดิมท่ีเคยเขียนเอาไว้แล้วในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยรวบรวมจากนิยามศัพท์
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ปฏิบัติการในขัน้ตอนท่ี 3 เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษาปริญญาตรี  

 ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างข้อค าถามส าหรับแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น (Checklist) เพื่อคดักรองคณุสมบตัิผู้ตอบแบบวดั มีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ 2 ค าตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ จ านวน 7 ข้อค าถาม โดยผู้ ท่ีผ่านคุณสมบตัิการคดั
กรองต้องเป็นผู้ ท่ีตอบแบบส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น “ใช่” ทัง้ 7 ข้อค าถาม และส่วนท่ี 2 เป็นแบบวดั
แบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ ด้วยข้อความท่ีมีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบคณุลกัษณะ
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 188 ข้อ
ค าถาม 

 ขัน้ตอนท่ี 6 น าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสร้างเสร็จแล้วให้ผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยาและการวัดผล  จ านวน  5 ท่าน ได้แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส กิจก าแหง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตลุย์เมธาการ อาจารย์ ดร. นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ ดร. ลินดา 
เยห์ และ อาจารย์ ดร. ธรรมนนัทิกา แจ้งสว่าง เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
นิยามศพัท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ และให้คะแนนความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content 
validity) ของแบบวดัท่ีสร้างขึน้ โดยผู้วิจยัก าหนดระดบัความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้ 

ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนัน้เป็นตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้เป็นตวับ่งชีค้ณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนัน้ไม่เป็นตวับ่งชีค้ณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ผู้ วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.00-1.00 ผู้ วิจัยพิจารณาคดัข้อค าถามท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.5 ออกจ านวน 48 ข้อค าถาม ท าให้เหลือข้อค าถามจ านวน 140 ข้อ
ค าถาม มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 ผู้ วิจยัน าข้อค าถามมาปรับปรุงข้อความ
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ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ ได้แก่ การใช้ภาษาก ากวม ข้อค าถามท่ีมีประเด็น
ซ้อน ระบพุฤติกรรมไม่ชดัเจน ไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ แล้วหลงัจากนัน้พิจารณาอีกครัง้
ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จนได้ข้อค าถามในส่วนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 
(Checklist) เพื่อคดักรองคณุสมบตัิผู้ตอบแบบวดั จ านวน 7 ข้อค าถาม และส่วนท่ี 2 จ านวน 77 
ข้อค าถาม  

ขัน้ตอนท่ี 7 น าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูร มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ซึง่เป็นกลุ่มท่ี
ไม่ได้ใช้ในการศึกษาจริงท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา 100 คน ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามเป็นรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างข้อกบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ซึง่ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อค าถาม
ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ ท าให้ได้ค่าระหว่าง .20-.76 และวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.95 ซึ่งแสดงว่าแบบวัดมีความเช่ือมั่นอยู่ใน
ระดบัสงู จากการพิจารณาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตดัข้อค าถามบางข้อออกไป เหลือข้อค าถามเพื่อใช้จริง
จ านวน 72 ข้อค าถาม รายละเอียดดงัตาราง 3 

ตาราง 3 คา่ความเช่ือมัน่โดยรวมและแตล่ะองค์ประกอบยอ่ยของแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

คุณลักษณะย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบ 

จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่า (α)  

1. การเรียนรู้โดยเสรี 

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1.2 ความรู้ในวิชาแกน 

1.3 ความรู้ในสหวทิยาการ  

1.4 การได้รับการสนบัสนนุจาก 

     สงัคมและผู้คนรอบข้าง 

 

6 

5 

5 

4 

 

0.20-0.73 

0.22-0.53  

0.45-0.73 

0.20-0.49 

0.27-0.50 

0.84 

0.62 

0.79 

0.56 

0.61 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

คุณลักษณะย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบ 

จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่า (α) 

2.การคดิอย่างมีวิจารณญาณและ 

   สร้างสรรค์ 

5 0.38-0.61 0.76 

3. การเข้าสงัคม 6 0.43-0.56 0.76 

4.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.46-63 0.78 

5. การใช้ภาษาสากล 5 0.60-0.78 0.86 

6.การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 6 0.23-0.68 0.74 

7. การใช้ชีวิตและการท างาน 

        7.1 การน าตนเอง 

7.2 ความยืดหยุน่และ 

7.5 ความซื่อสตัย์สจุริต 

   การปรับตวั 

7.3 ความรับผิดชอบและ n 

     จิตส านกึรับผิดชอบ 

7.4 ภาวะผู้น า 

 

5 

4 

 

4 

 

7 

5 

0.38-0.77 

0.51-0.71 

0.54-0.76 

 

0.65-.077 

 

0.38-0.70 

0.43-0.55 

0.92 

0.80 

0.84 

 

0.84 

 

0.82 

0.72 

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน

การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาปริญญาตรี 

72 0.20-0.78 0.95 

 
ขัน้ตอนท่ี 8 น าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี และแบบส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น (Checklist) เพื่อคัด
กรองคณุสมบตัิผู้ตอบแบบวดั ซึง่อยูใ่นฉบบัเดียวกนั ไปให้กลุม่ตวัอย่างตอบ พบว่ามีจ านวนผู้ผ่าน
การคดักรองทัง้สิน้ 463 คน ซึ่งเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อน ามาใช้แสดงหลกัฐานความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
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ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรี 

 
แบบส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น  

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย 🗸 ลงในช่องหลงัข้อความท่ีตรงกบัความคิด ความรู้สกึ และการ

ปฏิบตัิตน  ท่ีแท้จริงของนกัศกึษา  
ข้อท่ี ข้อค าถาม ใช่ ไมใ่ช่ 

0 ฉนัมีอิสระในการเลือกเรียนในสิง่ท่ีฉนัชอบ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง   
00 ฉนัชอบหาค าตอบจากสิ่งท่ีฉนัสนใจเป็นพิเศษ ด้วยการหาเหตผุลมาอธิบาย พิสจูน์ และทดลอง 

จนกวา่จะได้ค าตอบตามท่ีฉนัตัง้สมมติฐานไว้ 
  

 
คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ือง 🗸 ลงในช่องข้อความท่ีตรงกบัความคดิ ความรู้สกึ และการปฏิบตัิตนท่ี

แท้จริงของนกัศกึษา 

ข้อท่ี ข้อค าถาม มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

องค์ประกอบที่ 1 การเรียนรู้โดยเสรี      
0 ฉนัวางแผนการเรียนและการท ากิจกรรมที่ฉนัสนใจในแต่

ละวนั     
     

00 ฉันจัดเวลาเรียนรู้ในเร่ืองต่าง ๆ นอกเหนือจากความรู้ท่ี
อาจารย์สอน  

     

องค์ประกอบที่ 2 การคดิอย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์      
0 ฉันกลั่นกรองข้อมูลท่ีมีหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

ถกูต้องและชดัเจนท่ีสดุ 
     

00 ฉันยอมรับฟังความคิดจากผู้ อ่ืน หากผู้ อ่ืนมีความคิดท่ี
สมเหตสุมผล 

     

องค์ประกอบที่ 3 การเข้าสังคม (Sociability)      
0 ฉนัสามารถท างานกบัคนท่ีมีความคิดเห็นต่างจากฉนัได้      
00 ฉนัเป็นมิตรกบัทกุคน      
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 เกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  
 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ได้ 5 คะแนน เม่ือตอบวา่มากท่ีสดุ  
ได้ 4 คะแนน เม่ือตอบวา่มาก  
ได้ 3 คะแนน เม่ือตอบวา่ปานกลาง  
ได้ 2 คะแนน เม่ือตอบวา่น้อย  
ได้ 1 คะแนน เม่ือตอบวา่น้อยท่ีสดุ  

ได้ 1 คะแนน เม่ือตอบวา่มากท่ีสดุ  
ได้ 2 คะแนน เม่ือตอบวา่มาก  
ได้ 3 คะแนน เม่ือตอบวา่ปานกลาง  
ได้ 4 คะแนน เม่ือตอบวา่น้อย  
ได้ 5 คะแนน เม่ือตอบวา่น้อยท่ีสดุ 

  
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนแบบวัดคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จใน

การเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี มีดังนี ้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ 

ใน ก ารเรียน ในศต วรรษ ท่ี  21 ขอ งนั ก ศึ กษ าป ริญ ญ าต รี  ทั ้ง ราย ด้ าน และ โดย รวม  
(บญุใจ ศรีสถิตนรากรู. 2555: 93) 
 
ระดับคะแนนเฉล่ียรายข้อ การแปลความหมาย 

4.21 – 5.00 มีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ระดบัมากท่ีสดุ 

3.41 – 4.20 มีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ระดบัมาก 

2.61 – 3.40 มีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ระดบัน้อย 

1.00 – 1.80 มีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ระดบัน้อยท่ีสดุ 
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การด าเนินการวิจัย 
ขัน้ตอนการศกึษาคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ของนกัศกึษาปริญญาตรี ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีไปสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาร รองศาสตราจารย์  
ดร. ศกัดิ์ กองสวุรรณ รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา และ รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง 

2. น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
และอภิปรายผลโดยการน าเสนอผลเชิงพรรณนา 

3. ผู้วิจัยน าผลการศึกษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์และศึกษาเอกสาร ต ารา 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสร้างแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

4. ผู้ วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีไปเก็บข้อมลูกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตร 
ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวนทัง้สิน้ 720 คน  

5. ผู้ วิจัยเลือกแบบวัดของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะเบือ้งต้นครบทัง้  
7 องค์ประกอบจากแบบส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น (Checklist) เพื่อคดักรองคณุสมบตัิผู้ตอบแบบวดัได้
จ านวน 463 คน  

6. ผู้วิจยัน าข้อมลูข้อมลูท่ีได้จากข้อ 5 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในระยะท่ี 1 ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้ 

ขัน้การศกึษาองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
1. ผู้วิจยัติดตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 5 คน

ทางวาจา เพื่อขอความอนุเคราะห์สมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเก่ียวกับความหมายและ
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องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา
ตรี 

2. ผู้วิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปยงัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 คน เพื่อขอนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ 

3. ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์โดยใช้วิธีการบนัทึกเสียงเพื่อให้ได้
ข้อมลูอยา่งละเอียด 

การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21  

1. ผู้ วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่งถึงผู้ บริหารมหาวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยั 

2. ผู้ วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ร่วมกบัขอความอนเุคราะห์คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างให้ด าเนินการเก็บ
ข้อมลู โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมลูระหวา่งเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2561  

การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

ผู้วิจยัน าข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีเก็บรวบรวมได้จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด 
และการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยด าเนินการถอดข้อมูลท่ีเป็นประเด็นส าคญั
จากการสมัภาษณ์กับประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และจ าแนกข้อมูลของผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนในการให้
ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21  
ของนกัศกึษาปริญญาตรีเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ และน าไปพฒันา
ตวับ่งชีค้ณุลกัษณะคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา
ปริญญาตรีตอ่ไป 
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ข้อมลูเชิงปริมาณ 
1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่  

1.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบวัด
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยการหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objecive–Congruence: IOC)  

1.2 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวดัคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยการหาค่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัภาพรวม (Item-total Correlation) ใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation: rXY)  

1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบวัดคุณลักษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยการใช้สูตร

สมัประสทิธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั 
2. การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบวตัถปุระสงค์การวิจยั 

2.1 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และคะแนนคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2 วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามสมมติฐานกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมลูส าเร็จรูป 

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี 

การเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ ท่ี  21  
ของนกัศึกษาปริญญาตรีในครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้การวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) 
โดย ใช้การฝึกอบ รม เชิ ง จิตวิท ยา  (Psychological Training) เป็ น เค ร่ือ งมื อ ในการวิ จัย  
การเสริมสร้างในครัง้นีมี้ความส าคญัจ าเป็นตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีจะสร้างการตระหนกัรู้น าไปสู่
พฤติกรรมในการเสริมสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะน าไปใช้ในการเรียน ผู้ วิจัยเลือกเจาะจงนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 คณะพยาบาล



  132 

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย เน่ืองจากเป็นชัน้ปีท่ีเพิ่งเร่ิมต้นศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าสิ่งท่ีได้จากการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาไปใช้ในการเรียนรู้จนถึง  
ปีสุดท้ายของหลักสูตร อีกทัง้ผู้ วิจัยมีความเช่ือว่าคณะพยาบาลซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ต้องอาศัยความพากเพียง มุมานะ อดทน ทัง้การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี  
โดยสามารถน าองค์ประกอบทัง้ 7 องค์ประกอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
รวมไปถึงการได้รับความอนเุคราะห์จากคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย
ในการให้จดัฝึกอบรมเพื่อเก็บข้อมูลในระยะยาว  โดยผลการด าเนินการวิจยัในระยะนีจ้ะท าให้ได้
รูปแบบการฝึกอบรมท่ีจะสามารถเป็นต้นแบบส าหรับน าไปปรับใช้กบันกัศึกษาคณะอ่ืนหรือกลุ่ม
สาขาอ่ืนได้อีกตอ่ไป  

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เป็นนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์น
เอเชีย ชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 92 คน (ฝ่ายทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อิสเทิร์นเอเชีย. 2561) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมีจ านวน 12 คน โดยผู้ วิจยัมีขัน้ตอนและวิธีการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 กบันกัศกึษาคณะพยาบาล ชัน้ปีท่ี 1 ทกุคน  

2. ผู้วิจยัคดัเลือกผู้สมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง โดยพิจารณาจากนกัศกึษา
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตัง้แต่
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 33 ลงมา และนกัศกึษาสมคัรใจลงนามยินยอมในแบบฟอร์มการเข้าร่วมการวิจยั 
โดยก าหนดจ านวนการเข้าร่วมทัง้สิน้ 12 คน ทัง้นี ้กรณีท่ีมีนกัศกึษามากกวา่จ านวนท่ีก าหนดจะใช้
วิธีการสุ่มให้เหลือ 12 คน เน่ืองจากเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมตามหลักการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึง่กนัและกนัอยา่งทัว่ถึง (Nelson-Jones. 1992: 59)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี และแบบ
วดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีผ่าน
การตรวจสอบคณุภาพแล้วในระยะท่ี 1 มาเป็นเคร่ืองมือ   

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยด าเนินการในการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ดงัตอ่ไปนี ้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีการฝึกอบรมเพื่อเลือกใช้ในการ

เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี
ในแตล่ะองค์ประกอบ ตลอดจนการเลือกใช้เทคนิคในการด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาโดยการ 
บูรณาการ เพื่อให้ได้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ซึง่ในกระบวนการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยานัน้ ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีของเนลสนั โจนส์ (Nelson-Jones. 1992) เป็นหลกั 

ขัน้ตอนท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาระยะท่ี 1 ทัง้ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
ข้อมลูเชิงปริมาณมาร่วมพิจารณาในการพฒันาเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้ วิจยัเลือกทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person - Centered Therapy) ทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง (Reality Theory) 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ เหตุผล 
อารมณ์ พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory) ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavior Therapy) และได้น าเทคนิคต่าง ๆ ในทางฝึกอบรม และทฤษฎีให้ค าปรึกษามาใช้
ประยุกต์ในการสร้างโปรแกรม ประกอบด้วย เกม (Game) การสอน (Teaching) อภิปราย 
(Discussion) การแก้ปัญหาเร่ืองท่ีก าหนดให้ (Case Method) การเลา่เร่ืองราว 

ขัน้ตอนท่ี 4 ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาตามแนวคิด ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษา ตลอดจนเทคนิคตา่ง ๆ ทางด้านจิตวิทยา ท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกบัองค์ประกอบ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และ
ด าเนินการโดยใช้การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 10 ครัง้ และด าเนินการครัง้ละ 1.30 
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ขัน้ตอนท่ี  5 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่ อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีสร้างขึน้ 
ไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์  ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจก าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประภาส ณ พิกลุ และ อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอบุล ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมด้าน
วตัถปุระสงค์ ด้านเนือ้หา และด้านการเลือกใช้ทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษา รวมไปถึงขัน้ตอน
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดยได้รับค าแนะน าให้ปรับแก้ในด้านการเขียนโปรแกรมต้องไม่ละเอียด
และเยิ่นเย้อจนเกินไป ควรเขียนให้กระชบัได้ใจความและอ้างอิงแนวคดิ ทฤษฎีลงไปในกิจกรรมทกุ
กิจกรรม แม้กิจกรรมนัน้ผู้วิจยัจะเป็นผู้สร้างเอง แต่ต้องสร้างขึน้บนพืน้ฐานของหลกัการ การเลือก
ทฤษฎีต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโปรแกรม ควรใช้เฉพาะเทคนิคท่ีจ าเป็น และไม่มาก
เกินไป กิจกรรมท่ีสร้างขึน้ต้องเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีเข้มข้น มิใช่กิจกรรมทางการ
แนะแนวทัว่ ๆ ไป   

ขัน้ตอนท่ี 6 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ  และพิจารณาอีกครัง้ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ จนได้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

ขัน้ตอนท่ี 7 ผู้วิจยัน าโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  
(Try Out) กับนักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มจริงของการ
ฝึกอบรม แต่มีคุณสมบตัิเดียวกันกลบักลุ่มทดลองจริง จ านวน 12 คน เป็นเวลา 1 สปัดาห์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หาต่าง ๆ ของการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี  21  
ของนกัศกึษาปริญญาตรี ตลอดจนเพื่อหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา และปรับแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง โดยเร่ิมด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

ขัน้ตอนท่ี 8 น าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยั  
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ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

1. ศกึษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี

เก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ

ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค

ทางด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

ซึง่มีองค์ประกอบทัง้หมด 7องค์ประกอบ 

1. การเรียนรู้โดยเสรี ประกอบด้วย  

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.2 ความรู้ในวิชาแกน 

1.3 ความรู้ในสหวิทยาการ  

1.4 การได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมและ

ผู้คนรอบข้าง 

2.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค์ 

3. การเข้าสงัคม 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การใช้ภาษาสากล 

6. การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 

7. การใช้ชีวิตและการท างาน 

7.1 การน าตนเอง 

7.2 ความยืดหยุ่นและการปรับตวั 

7.3 ความรับผิดชอบและจิตส านกึ

รับผิดชอบ 

7.4 ภาวะผู้น า 

7.5 ความซื่อสตัย์สจุริต ไม่ทจุริตคอรัปชัน่ 

 

 

โปรแกรมการฝึกอบรมเชงิจติวทิยาเพือ่
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีป่ระสบ

ความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่
21 ของนกัศกึษาปรญิญาตร ี

ตรวจสอบคุณภาพความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหาของโปรแกรมการฝึกอบรมจาก

ผูท้รงคุณวฒุ ิ5 ทา่น 
 

ปรบัปรงุโปรแกรมการฝึกอบรมตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุ ิ

 

น าโปรแกรมการฝึกอบรมเชงิจติวทิยา
เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีป่ระสบ
ความ ส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่
21 ของนกัศกึษาปรญิญาตรไีปทดลอง

ใช ้(Try Out) 
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การด าเนินการวิจัย 
ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาปริญญาตรีโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1. การก าหนดแบบแผนการทดลอง 

ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือกแบบแผนการทดลองท่ีมีการวัดซ า้ (Repeated 
Measures Design) (Howell. 2007: 440) โดยมีการวัดทัง้หมด 3 ครัง้ ได้แก่ การวัดก่อนการ
ทดลอง (Pretest) การวดัหลงัการทดลอง (Posttest) และการวดัการติดตามผล (Follow up) ท่ีมี
แบบแผนการทดลอง ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 แบบแผนการทดลองแบบศกึษากลุม่เดียววดัสองครัง้  (The One-Group Pretest-
Posttest Design) 

กลุ่ม ก่อนการทดลอง ให้สิ่งทดลอง หลังการทดลอง การตดิตามผล 
E O1 X O2 O3 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ มีดงันี ้

E  หมายถึง กลุม่ทดลอง (Experimental Group) 
O1  หมายถึง การวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

(Pretest) 
X  หมายถึง การให้สิ่งทดลอง (Treatment) โดยใช้การฝึกอบรมเชิง

จิตวิทยา 
O2  หมายถึง การวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี หลังการเข้าฝึกอบรมเชิง

จิตวิทยา (Posttest) 
O3 หมายถึง การวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีในการตดิตามผล 

2. การด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจยัจะด าเนินการทดลอง โดยแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
ผู้วิจยัคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งส าหรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดยใช้

เกณฑ์คะแนนคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 33 ลงไป ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี และกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัอิสเทิร์น เอเชีย จ านวน 12 คน ท่ีมี
ความประสงค์และตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา จากนัน้ผู้ วิจัยสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามความพร้อม ความสมคัรใจของนกัศกึษาในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา หลงัจาก
นัน้จึงท าการนดัหมายผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2 ระยะทดลอง 
ผู้วิจัยน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี

ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีผ่านการทดลองใช้
มาแล้วไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 12 คน จ านวนทัง้สิน้ 
10 ครัง้ เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ 

ตาราง 5 ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  

ครัง้ที่ วัน เดอืน ปี เวลา หวัข้อ 

1 16 กมุภาพนัธ์ 2562 10.30-12.00 น.  การปฐมนิเทศและการละลายพฤติกรรม 

2 16 กมุภาพนัธ์ 2562 13.00 -14.30 น. การเรียนรู้โดยเสรี 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การได้รับการสนบัสนนุจากสงัคม

และผู้คนรอบข้าง 

3 16 กมุภาพนัธ์ 2562 15.00-16.30 น. ความรู้ในวิชาแกน และความรู้ในสหวิทยาการ 

4 17 กมุภาพนัธ์ 2562 09.00-10.30 น. การคดิอย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

5 17 กมุภาพนัธ์ 2562 10.30–12.00 น. การเข้าสังคม 

6 17 กมุภาพนัธ์ 2562 13.30-14.30 น. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 17 กมุภาพนัธ์ 2562 15.00-16.30 น. การใช้ภาษาสากล 

8 20 กมุภาพนัธ์ 2562 10.30-12.00 น . การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ครัง้ที่ วัน เดอืน ปี เวลา หวัข้อ 

9 20 กมุภาพนัธ์ 2562 13.00-14.30 น. การใช้ชีวติและการท างาน 

การน าตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตวั ความรับผิดชอบ

และจิตส านกึรับผิดชอบ ภาวะผู้น า ความซื่อสตัย์สจุริต -ไม่

ทจุริตคอรัปชัน่  

10 20 กมุภาพนัธ์ 2562 15.00-16.30 น. ยตุิการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

 
2.3 ระยะหลังการทดลอง 

ผู้ วิจัยให้นักศึกษาท่ี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  ท าแบบวัด
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเป็น
คะแนนส าหรับระยะหลงัการทดลอง (Posttest) โดยด าเนินการวดัในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาครัง้
ท่ี 10  

2.4 ระยะการตดิตามผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจติวิทยา 
หลังจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 

เดือน ผู้วิจยันดันกัศกึษาท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อท าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีอีกครัง้หนึ่ง เพื่อเป็นคะแนนส าหรับระยะการ
ติดตามผล (Follow up) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจยัน าหนงัสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจยัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ  ส่งถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความ
อนเุคราะห์ในเข้าไปฝึกอบรมเชิงจิตวิทยากบักลุม่ตวัอย่าง และขอใช้สถานท่ี 

2. ผู้วิจยัเข้าไปด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยากับกลุ่มตวัอย่างตามวนั เวลา และ
สถานท่ี ท่ีได้ก าหนดไว้ และเม่ือโปรแกรมการฝึกอบรมครัง้สุดท้ายสิน้สุดลง ผู้ วิจัยน าแบบวัด
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีให้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทัง้ 12 คน ท าแบบวดัอีกครัง้หนึ่ง 
เพื่อน ามาเป็นข้อมลูหลงัการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

3. เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจยัท าการนดักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 คน เพื่อมาท าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบ
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ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีอีกครัง้ เป็นข้อมลูในการติดตาม
ผล 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล มี

รายละเอียดดงันี ้
1. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อ

เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 
โดยขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ การ
เลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิค และขัน้ตอนการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล  
ของกลุ่มทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ชนิดหนึ่งทาง (One -Way 
MANOVA Repeated Measurement) (Stevens. 2002: 455) 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และการทดสอบภายหลงั 
(Post Hoc Test) ของค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวม และรายองค์ประกอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล ด้วยวิธี Least Significant Differences (LSD) (Stevens. 2002: 462) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  140 

บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
n   แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
k   แทน จ านวนข้อ 
�̅�   แทน คา่เฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MIN  แทน คา่ต ่าสดุ (Minimum) 
MAX  แทน คา่สงูสดุ (Maximum) 
SK   แทน คา่ความเบ้ (Skewness) 
KU  แทน คา่ความโดง่ (Kurtosis) 
p   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value)   
𝑥2  แทน คา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
GFI  แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
                                         (Goodness of Fit Index) 
AGFI  แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว  
    (Adjusted Goodness of Fit Index) 
CFI  แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ  
    (Comparative Fit Index) 
RMSEA             แทน คา่ดชันีรากของคา่เฉลี่ยก าลงัสองของความ 
                                          คลาดเคล่ือนโดยประมาณ  
                                          (Root Mean Square Error of Approximation) 
SRMR  แทน คา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉลี่ยก าลงัสอง 
                                          ของสว่นท่ีเหลือ 
                                          (Standard Root Mean Square Residual) 
b   แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) 
SE   แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
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t   แทน คา่สถิติที (t-test) 
FS   แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบโดยการวิเคราะห์ความถดถอย  
    (Factor Score Regression) 
SC   แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน  
    (Completely Standardize Solution) 
CR  แทน คา่ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) 
SS   แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS  แทน คา่เฉลี่ยของก าลงัสอง (Mean of Square) 
F   แทน คา่สถิติท่ีได้จากการค านวณความแปรปรวน (F-Test) 

ตวัอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอข้อมลูเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ วิจยัได้ก าหนดตวัอกัษรย่อท่ีใช้แทน

องค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้
SUCC  แทน คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน  

                                                             ศตวรรษท่ี 21 โดยรวม  
AULE  แทน การเรียนรู้อยา่งเสรี 
SEDL  แทน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
COSU  แทน ความรู้ในวิชาแกน 
INTH  แทน ความรู้ในสหวิทยาการ 
PESO  แทน การได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง 
CRIE  แทน การคดิอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
CRIE1  แทน การคดิอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
SOCI  แทน การเข้าสงัคม 
SOCI1  แทน การเข้าสงัคม 
ICAT  แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICAT1  แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
WOLC  แทน การใช้ภาษาสากล 
WOLC1             แทน การใช้ภาษาสากล 
WOSA  แทน การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 
WOSA1             แทน การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 
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LACC  แทน การใช้ชีวิตและการท างาน  
SEDE  แทน การน าตนเอง 
FLAD  แทน ความยืดหยุน่และการปรับตวั 
REAC  แทน ความรับผิดชอบและจิตส านกึรับผิดชอบ 
LEAD  แทน ภาวะผู้น า 
INTE  แทน ความซื่อสตัย์สจุริต ไม่ทจุริตคอรัปชัน่ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ความหมายและองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ตอนท่ี 3 การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี
โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุ่มท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

ตอนที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

จากการศึกษาความหมายและองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 ท่าน ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 ความหมายของคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ เช่ียวชาญต่างให้ความหมายของคุณลักษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไว้สอดคล้องกันว่า คุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษา 



  143 

เล่าเรียนมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในวิชาหลกั 
(Key Subject) อยา่งถ่องแท้ เพื่อเป็นพืน้ฐานตอ่ยอดสูโ่ลกอาชีพหลงัจากจบการศกึษา เรียนรู้ไวใน
วิชาการท่ีกว้างขวาง แสวงหาความรู้ท่ีเกิดขึน้ใหมอ่ยูอ่ยา่งไมห่ยดุน่ิง ก้าวให้ทนักบัสภาพของสงัคม
โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ได้เลือกเรียนในสาขาท่ีชอบ ถนดั มีเปา้หมาย
ในชีวิตวา่เรียนไปเพื่ออะไร จึงท าให้มีความสขุกบัการเรียน และรู้จกัน าเทคโนโลยี นวตักรรมตา่ง ๆ 
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน  

 
เวลาท างานท าการเราก็ไม่เคยนึกว่าความรู้นีจ้ะเอาไปท าอะไรตรงไหน แปลว่าเราไม่มี Wisdom 

เราไร้ปัญญา คือถา้เราไม่สามารถพฒันาส่ิงทีเ่ป็นความรู้ใหถึ้งระดบัปัญญา ระดบัของการเอาส่ิง

ที่เรารู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได ้ก็แปลว่าเรายงัไม่ประสบความส าเร็จ 

ซ่ึงส านวนไทยเรียกว่า ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด (ผูเ้ชีย่วชาญ 4) 

 

นอกจากนีย้งัผู้ เช่ียวชาญบางท่านยงัให้ความหมายคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มเติมว่า คือการท่ีนักศึกษาการรู้จกัการคิดวิเคราะห์ ด้วยการตัง้
โจทย์จากสิ่งท่ีเรียนได้ เพราะความรู้ท่ีศึกษาอยู่ในขณะนัน้เป็นความรู้ท่ีนกัวิชาการเป็นผู้ก าหนด 
เป็นสิง่ท่ีได้รับการพิสจูน์มาแล้ว นกัศกึษาต้องหาประเด็นปัญหาใหมโ่ดยใช้ทฤษฎี แนวคิดจากสิง่ท่ี
เรียนมาพิสจูน์ และได้รับการยืนยนัจากผู้ เช่ียวชาญ นกัวิชาการ ผู้ มีประสบการณ์อีกครัง้เพื่อตอก
ย า้วา่สิง่ท่ีเรียนไปนัน้น าเอาไปใช้ได้จริงและมีความสมเหตสุมผลหรือไม่ 
      

ถ้าเป็นวิศวะก็รู้ mechanic, รู้ math ที่สมบูรณ์ ที่นี้ว่า...เท่านั้น มันแปลว่าส่ิงที่คุณเรียนใน
มหาวิทยาลยัในวนันี้ คุณจบ 4 ปีความรู้มนัหมดอายุแล้ว เพราะว่ามนัจะต้อง revaluate จาก
ปัญหาใหม่โดยอาศยัโจทย์เดิม สมมติว่าคุณเรียนแคลคูลสัไป 5 บท ส่ิงที่คุณจะใช้คือบวกลบ
คูณหารแค่นัน้ ขณะเดียวกนัส่วนสูตรส าเร็จต่าง ๆ มนัจะอยู่ในอินเทอร์เน็ต แต่ว่า ณ วนันีที้ค่ณุ
เจอข้อมูลนี้มนัไดก้ลายเป็นข้อมูลเก่าไปแล้ว เพราะข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่คือข้อมูลที่เขาได้มี
การทดลองมาแล้ว คนที่ประสบความส าเร็จคืออยู่ในโลกใหม่ ต้องมีสญัชาตญาณของการเป็น
นกัวิจยั นกัวิจยัแปลว่า คนที่ตัง้โจทย์ คนที่แสวงหา reference คนที่บนัทึกข้อมูล คนที่ทดลอง
ปฏิบติัการ แลว้สรุปประเด็นเพือ่พิสูจน์ความคิด (ผูเ้ชีย่วชาญ 3)  

 
จากการวิ เคราะห์เนื อ้หาในการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญข้างต้น สามารถสรุป

ความหมายของคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีได้ว่า หมายถึง การท่ีนกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ศกึษาเล่าเรียนมาประยกุต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวนัและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ไวในวิชาการท่ีกว้างขวาง แสวงหา
ความรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ให้ทนักบัสภาพของสงัคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 
เลือกเรียนในสาขาท่ีชอบ ถนดั มีเปา้หมายในชีวิต ในการเรียน มีความสขุกบัการเรียน และรู้จกัการ
คิดวิเคราะห์ น าเทคโนโลยี นวตักรรมตา่ง ๆ มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน 

1.2 องค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี   

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ วิจัยได้องค์ประกอบทัง้หมด 7 องค์ประกอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบที่ 1 การเรียนรู้โดยเสรี (Autonomous learning) 
ผู้ เช่ียวชาญต่างให้น า้หนัก การเรียนรู้โดยเสรีว่ามีความจ าเป็นส าคญัใน

ล าดบัต้น ๆ ของการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากองค์ความรู้ต่าง ๆ มีมากขึน้กว่ายคุก่อนหรือ
ยคุศตวรรษท่ี 20 มีทัง้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ และเช่ือถือไม่ได้ สรุปองค์ประกอบด้านการเรียนรู้โดยเสรี 
หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีอิสระในการคดัสรรเนือ้หาความรู้ชัน้ดีท่ีมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาได้อย่าง
ถูกต้อง และเลือกให้ตรงประเด็นกับสิ่งท่ีตนสนใจใคร่รู้และก าลงัศึกษาอยู่ในขณะนัน้ เลือกจาก
หลายแหลง่ข้อมลูเพื่อเป็นการยืนยนั ตัง้เปา้หมายในการเรียนได้วา่ต้องการเรียนรู้ในเร่ืองใด ค้นหา
วิธีการได้ด้วยตนเองว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนัน้ อีกทัง้ยังรู้จักท่ีจะยืดหยุ่น  เน่ืองจาก 
องค์ความรู้ต่าง ๆ เม่ือได้รับการค้นคว้ามากขึน้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท หากรู้จกัท่ีจะ
ปรับข้อมูลหรือประยุกต์ข้อมูลได้ ก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีมากขึน้ ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีความเป็น
ผู้ ใหญ่และถึงพร้อมท่ีจะก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างมีคณุภาพ ด้วยการท่ีนกัศกึษามีเสรีภาพทางการ
เรียนมากยิ่งขึน้ จนถึงสกัวนัหนึ่งอาจไม่มีสถานศกึษาอีกตอ่ไป ค าว่า “สถานศกึษา” เกิดจากการมี
อาจารย์ นักศึกษา มีการการสอน เม่ือมีการเรียนรู้โดยเสรีเกิดขึน้ นักศึกษาไม่ได้เข้าไปเรียนใน
สถานศึกษา จึงมีเพียงการเรียน แต่ไม่มีการสอน ดังนัน้ค าว่า “สถานศึกษา” อาจหายไป ดังท่ี
ผู้ เช่ียวชาญท่านท่ี 1 ได้กลา่ววา่  
 

ในอนาคต การศึกษาทัว่โลกจะเป็นการศึกษาทีมี่แต่การเรียน แต่ไม่มีการสอน เด็กจะเรียนเอง 

ขวนขวายดว้ยตนเอง บางครัง้ครูไม่ตอ้งสอน เพราะแหล่งความรู้มีมาก...ค าว่าโรงเรียนอาจจะ

หายไป เพราะค าว่าโรงเรียนต้องมีครูและนกัเรียน มีการสอน แต่เมื่อไม่มีเด็กมาเรียน ครูจึง

ไม่ได้สอน โรงเรียนจึงหายไป จึงมีค าหน่ึงข้ึนมาคือค าว่า deschooling ไม่มีโรงเรียน 

deschooling society คือสงัคมทีไ่ม่มีโรงเรียน แต่ยงัคงมีการศึกษาอยู่ต่อไป (ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 
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นอกจากนัน้ในการวิเคราะห์เนือ้หาองค์ประกอบด้านการเรียนรู้โดยเสรี 
พบว่ามีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ซึง่ผู้ เช่ียวชาญต่างให้ความคิดเห็นสอดคล้องกบัเนือ้หา
จากเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง การมี
โอกาสได้เลือกเรียนในสิ่งท่ีตนชอบ ถนดั โดยปราศจากการถกูบงัคบั มีโอกาสได้แสวงหาความรู้
จากหลายแหล่งเพื่อพิสจูน์ความคิดของตนเอง เกิดความรู้ท่ีนอกเหนือจากความรู้ท่ีได้รับจากการ
เรียนในห้องเรียน เป็นความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัโลกภายนอก เกิดแรงบนัดาลใจ (Inspire) ใหม่ ๆ เป็น
การเพิ่มความสามารถของตนเองยิ่งขึน้ ความสามารถเหล่านีมี้ความจ าเป็นต่อการสมคัรงานใน
อนาคต เพราะบางธุรกิจต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีมิใช่ความสามารถทางด้านวิชาการ 
แต่เป็นความสามารถทางการท างานท่ีตอบโจทย์ตามท่ีองค์กรต้องการได้  สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ดงัค ากลา่วของผู้ เช่ียวชาญท่านหนึง่ท่ีวา่  
  

ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกส่ิงทุกอย่างที่เราเรียนมาเต็มที่ก็ไม่เกิน 3-4 ปี ในสถาบนัการศึกษา 

อนัทีจ่ริงแลว้ก็ไม่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้ับปริญญา เด็กสมยันีเ้ขาไม่มีปริญญาก็สามารถท างาน

ไดป้ระสบความส าเร็จ เดีย๋วนี้บริษัทใหญ่ ๆ ในอเมริกาเขาไม่ดูใบปริญญา เขาจะดูว่าท าอะไร

ไดบ้า้ง เอา portfolio มาดูว่าท าอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญักว่า (ผูเ้ชีย่วชาญ 2)  
 

ผู้ เช่ียวชาญท่านหนึ่ง ยงัให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม
ในมมุมองส่วนตวัว่า หมายถึงการมีความเช่ือมัน่ในตนเองแบบไม่มีมิจฉาทิฐิ กล่าวคือ ไม่ปิดกัน้
ความคดิของคนอื่น และคิดว่าตนนัน้ถกูต้องไปทกุอยา่ง  
 

ต้องมีอัตตาไม่มาก ความคิดไม่ มี มิจฉาทิ ฐิ มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่ใช่อัตตา  

นั่ น คื อ เชื่ อ ใน ตน เอ งและ ใน ขณ ะ เดี ย วกัน ก็ ฟั งค น อื่ น ด้ วย  ที่ ส าคัญ จ ง ชอบท า  

สะกดแบบ ชอบตามดว้ยทอสระอ า หมายถึง ถา้ชอบแลว้ใหท้ า และ ถา้ไม่ชอบ ก็อย่าท า ถา้ได้

ท าส่ิงที่ตนเองชอบ ถนดั และมีจิตใจรักที่จะท าแล้ว เขาจะอทิุศทุ่มเทสร้างความส าเร็จไดอ้ย่าง

สูง สงัคมก็จะไดเ้ด็กทีมี่คณุภาพ โดยทีผู่ใ้หญ่อย่าไปกา้วก่าย (ผูเ้ชีย่วชาญ 3)  

 
นอกจากความ รู้ใน เชิงความหมายท่ี ได้ รับจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว 

ผู้ เช่ียวชาญอีกหนึ่งท่านยงัได้แสดงทศันะเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า การศกึษาไม่จ าเป็นต้อง
อยู่ในรัว้ของสถาบนัการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องมีค่านิยมว่าต้องศึกษาภายใต้สถาบนัการศึกษาใด 
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หากแต่ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระทัง้สถาบนัการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีมีให้เลือก
หลากหลาย สถาบนันานาชาติ การเลือกเรียนในต่างประเทศ อีกทัง้การเลือกเรียกด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องไปเรียนท่ีสถาบันการศึกษานัน้ ๆ เรียนผ่านเคร่ืองมือสื่อสารท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ สื่อ
ออนไลน์ โดยผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องเรียนตามระบบ จะพบวา่มีทางเลือกใหมใ่นการเรียนเพิ่มขึน้ ล้วน
แล้วแตจ่ะเกิดขึน้ในรูปแบบการศกึษาในศตวรรษท่ี 21      
 

อธิการบดีของมิชิแกน (University of Michigan) พดูว่า เขาจะจดัการศึกษาส าหรบัคนทีส่นใจการ

เรียนทีมิ่ชิแกน คนจะไดป้ริญญาทีมิ่ชิแกนและจบมิชิแกนโดยไม่ตอ้งเยียบมิชิแกนแม้แต่ก้าวเดียว 

(ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 

 
โดยสรุป การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การมีโอกาสได้เลือกเรียนในสิง่ท่ี

ตนชอบ ถนัด โดยปราศจากการถูกบังคบั รู้จักแสวงหาความรู้จากหลายแหล่งจนเกิดความรู้ท่ี
นอกเหนือจากความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนในห้องเรียน เกิดแรงบนัดาลใจ (Inspire) ใหม ่ๆ เป็นการ
เพิ่มความสามารถของตนเองยิ่งขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเองแบบไม่มีมิจฉาทิฐิ คือ ไม่ปิดกัน้
ความคดิของคนอื่น และคิดว่าตนนัน้ถกูต้องเสมอ 

1.2 ความ รู้ในวิชาแกน (Key subjects) ผู้ เช่ียวชาญ มีความเห็น
สอดคล้องกนัวา่ ความรู้ในวิชาแกน หมายถึง ความรู้ในวิชาพืน้ฐานท่ีน าไปสูก่ารเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ ใน
โลก นักศึกษาต้องเข้าใจวิชาแกนของวิชาเอกท่ีนักศึกษาได้เลือกเรียน แล้วน าเอาความรู้นัน้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต หรือการท างาน ก่อนท่ีจะก้าวสู่สงัคมในโลกของการท างาน ต้อง
ศกึษาความรู้พืน้ฐานเหลา่นัน้ให้แน่นเสียก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงวิชาการท่ีถ่องแท้ ถึงแม้การศกึษา
วิชาแกนจะมีอยู่ในห้องเรียนซึ่งมีความจ ากัดในขอบเขตเนือ้หาและหลกัสูตร แต่นักศึกษาต้อง
ศกึษาเพิ่มเติมด้วยตนเองอยา่งเสรี โดยการสืบค้นเนือ้หาใหม่ ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
สอดคล้องกบัผู้ เช่ียวชาญ 4 ท่ีกลา่ววา่ 

 
เชกสเปียร์พูดอย่างนี ้‘ก่อนที่จะเขียนอะไรที่ผิดไวยากรณ์ ให้เรียนไวยากรณ์ให้ถ่องแท้เสียก่อน ’ 

คือบางคนเขียนผิดไวยากรณ์เพราะไม่รู้ไวยากรณ์ แต่เชกเปียร์เค้าเขียนบางประโยคของเคา้ผิด

ไวยากรณ์ แต่ถ้าถามเค้าว่าที่ถูกต้องคืออะไร เขาตอบได้ หากนักศึกษาจะบอกว่า ‘ฉันไม่

อยากจะเรียนกฎเกณฑ์อะไรทัง้ส้ิน ชัน้จะท าอะไรแปลก ’ เออ... ก่อนจะแปลก ให้เอาของไม่

แปลกทีเ่ป็นของแทก่้อนไดม้ัย้ เพราะฉะนัน้เรียนใหม้นัจบใหเ้รียบร้อยก่อนไดม้ัย้ (ผูเ้ชีย่วชาญ 4) 
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1.3 ความรู้ในสหวิทยาการ (Interdisciplinary themes) ผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยว่า ในการเรียนรู้โดยเสรีนัน้ นักศึกษาต้องเรียนรู้ในสหวิทยาการ ซึ่งหมายถึง ความรู้ท่ี
หลากหลาย และเป็นความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก 
(Global Awareness), การเงิน (Financial), เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ (Business and Entrepreneurial Literacy), ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic 
Literacy), ความ รู้ ด้ านสุขอน ามัย  (Health Literacy) และความ รู้ ด้ านสภาพ แวด ล้ อม 
(Environmental Literacy) 

ผู้ เช่ียวชาญท่านหนึง่ได้แสดงทศันะในด้านความรู้ในสหวทิยาการวา่ต้องรู้
ไปพร้อม ๆ กับความรู้ในวิชาแกน มิใช่ต้องรู้ในวิชาแกนก่อน แล้วถึงจะเรียนในรู้ในสหวิทยาการ
เสริมเข้าไป    
 

ต้องมีความรู้แกนที่แน่นไปพร้อม ๆ กบัความรู้ในเร่ืองอื่น ๆ เช่น เรียนเอกจิตวิทยาก็ต้องรู้เร่ือง 

อืน่ ๆ ไปพร้อมกบัวิชาแกนทางจิตวิทยา เช่น Digital literacy ทัง้หมด ก็ตอ้งไปดว้ยกนัทัง้จิตวิทยา 

กับความรู้อื่น ไม่ใช่ว่าเธอต้องเก่ง Math ก่อนที่จะไปรู้เร่ืองการใช้ชีวิต ไม่ใช่นะ ต้องเรียนรู้ไป

พร้อม ๆ กัน เด็กต้องท ากับข้าวเป็น โดยไม่จ าเป็นต้องรู้คณิตศาสตร์ก่อน แล้วไปรู้วิธีการ

ท ากบัข้าวทีหลงั เป็นบริบท contextual learning (ผูเ้ชีย่วชาญ 5) 

 

1.4 การได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้คนรอบข้าง (Persons 
and Social Support) จากการวิเคราะห์เนือ้หา พบวา่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

การได้รับการสนับสนุนจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง หมายถึง การท่ีครู 
อาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครองต้องมีวิธีในการแนะน าโดยมิปล่อยให้นักศึกษาเรียนรู้โดยเสรีแต่
เพียงล าพงั ต้องสนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้รู้จกัตวัเขาเอง ให้นกัศึกษาได้พฒันาตวัเองตามความถนดั 
ความสนใจ ความพร้อม ช่ืนชอบและอยากเรียน ซึ่งเขาจะสามารถท าประโยชน์ให้กบัตนเอง และ
ประเทศชาตไิด้อยา่งเต็มท่ี เกิดการศกึษาท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Differentiated 
education)  
 

Of course … แน่นอนมาก ส าคญัที่สุด ในการที่เด็กต้องใฝ่หาความรู้ที่หลากหลาย แต่ครูต้อง

ติดอาวธุในเร่ืองวิธีการ ครูบาอาจารย์ไปเสริมเคา้ในเร่ืองตอ้งท ายงัไงต่อ เป็น model ใหเ้ขาก่อน 

ไม่ใช่แค่บอก แต่จะต้องมีวิธีการ เขาก็จะดูจากครู ครูต้องมี approaches ที่จะแนะน าเขา

เหล่านัน้ใหช้ดัเจน เด็กยุคใหม่เคา้ก็มีวิธีทีจ่ะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยู่แลว้ เพราะว่าสือ่ทีพ่วกเขามี
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อยู่ในมือ เพียงแต่ไม่ใช่ไปปล่อยให้เค้าท าตามตัวเองโดยอ าเภอใจ แต่เราต้องเป็น coach 

(ผูเ้ชีย่วชาญ 5) 

 

นอกจากนัน้ผู้ วิจัยยังพบประเด็นจากการวิเคราะห์เนือ้หาเพิ่มเติมท่ี
สอดคล้องกับเอกสารอีกว่า การได้รับการสนับสนุนจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง หมายถึง การท่ี
นกัศกึษาได้รับการความรู้ หรือการเอือ้อ านวยความรู้ตา่ง ๆ จากจากผู้ เช่ียวชาญ ผู้ รู้ ผู้ช านาญการ
เฉพาะเร่ืองนัน้ ๆ  ท่ีอยูใ่นสงัคม หรือกลุม่สงัคมท่ีหลากหลาย ได้ความรู้จากเพื่อนท่ีมีความรู้ในเร่ือง
นัน้มากกว่าตน หรือในขณะท่ีตนไม่มีความรู้ในเร่ืองนัน้เลย เป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
หรือความรู้เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือท า  (Learning by doing) อาจเกิดจากการท างาน
ในขณะเป็นนักศึกษาแล้วได้ความรู้จากงานท่ีท า หาความรู้จากองค์กรท่ีตัง้ขึน้มาเพื่อให้ความรู้
เฉพาะทาง อาทิ สถาบนัสอนภาษา ทัง้ท่ีอาศยัผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นผู้สอน 
หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง จากเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยี นวตักรรม  
 

เด็กสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง ต่อไปเด็กจะเรียนกบัเพือ่น เพือ่นช่วยเพือ่น เพือ่นสอนเพือ่น เขาอาจจะ

ไปหาคนทีเ่ขาคิดว่ารู้ดี ไปหาคนทีใ่ช่ เช่น สมยัก่อน พระพทุธเจ้าอยู่ทีไ่หน พระเยซูอยู่ทีไ่หน ก็จะไปหา 

เรียนจากองค์กรที่ตั้ง ข้ึนมาเพื่อ เป็น กิจการ จากหน่วยงานเฉพาะ... ต่อไปอาจจะมี ค า ว่า 

“สถาบนัการศึกษา” “education institution” ซ่ึงสถาบนัเหล่านี้จะสอนเร่ือง การพูด การใช้ชีวิต สอน

การท ามาหากิน สอนการท านา สอนการท างานธนาคาร อยากถนัดงานแบงค์ก็มาเรียนที่ นี ่

(ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 

 
ดังนัน้สามารถสังเคราะห์ความหมายของการได้รับการสนับสนุนจาก

สงัคมและผู้คนรอบข้างได้ว่า หมายถึง การได้รับค าแนะน า เกือ้หนุนให้ได้รู้จักตนเองตามความ
ถนดั ความช่ืนชอบ และความสามารถเฉพาะตนจาก ครู อาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครองโดย การ
ได้รับการเอือ้อ านวยความรู้ต่าง ๆ จากจากผู้ เช่ียวชาญ ผู้ รู้ ผู้ ช านาญ ได้ความรู้จากเพื่อนท่ีมี
ความรู้ในเร่ืองนัน้มากกว่าตน เป็นการเรียนรู้จากการลงมือท า รวมไปถึงการหาความรู้จากองค์กร
ท่ีตัง้ขึน้มาเพื่อสง่เสริมความรู้เฉพาะทาง  

องค์ประกอบที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (Critical and 
Creative Thinking) 

ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความหมายขององค์ประกอบนีไ้ปในทิศทางเดียวกันว่า 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดได้อย่างสมเหตุสมผล มีหลักการ  
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คิดแล้วเลือกกระท าในสิ่งท่ีชอบ ถนดั และเหมาะสมกบัตนเอง เม่ือเลือกในสิ่งท่ีชอบและถนดัแล้ว 
ต้องพฒันาสิ่งท่ีคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ทัง้กบัตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม ดงัค า
กลา่วของผู้ เช่ียวชาญท่านหนึง่วา่  

 
จ าเป็นจะตอ้งคิดเองท าเองอะไรได ้และตอ้งแกปั้ญหาได ้ท าอะไรใหม้นัมีประโยชน์ ไม่ใช่ว่าเขียน
แต่โปรแกรม นัง่เล่นทัง้วนั ซ่ึงไม่มีประโยชน์ เอาไปใชอ้ะไรไม่ได ้ตอ้งมาดูว่า โปรแกรมทีเ่ราเขียน
นัน้มนัมีประโยชน์ ใชท้ าอะไรไดบ้า้ง (ผูเ้ชีย่วชาญ 2) 

 
ผู้ เช่ียวชาญอีกท่านหนึ่งได้แสดงทศันะว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค์ในยุคศตวรรษท่ี 21 นัน้ ต้องคิดแล้วสร้างเป็นผลผลิตออกมา (Productivity) เรียกว่า 
ทักษะทางการผลิต (Productive Skill) ท าให้เกิดนวตักรรม (Innovation) โดยนวัตกรรมนัน้อาจ
เป็นเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ หลักการแนวคิดใหม่ ๆ สินค้า หรือปรับแนวทางท่ีเป็นวิถีเดิม แต่
ล้าสมยัไปแล้วให้เป็นสิ่งใหม่ท่ีเหมาะสมกับความเป็นปัจจุบนัและอนาคต สอดคล้องกับแนวคิด 
Thailand 4.0 คือ ทุกอย่างท่ีคิด แล้วลงมือท าจนให้เกิดผลผลิต กระบวนการคิดเหล่านัน้จะท าให้
นักศึกษารู้จักแก้ปัญหา (Problem Solving) เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ี
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลผลติ เข้าท านอง “คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น” 

    
ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษใหม่ ของใหม่ ซ่ึงปรากฏการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เร่ิมต้นจาก

เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีคือหวัใจของการเปลีย่นแปลง จากเทคโนโลยี พอเปลีย่นแปลงแลว้

จึงเกิด product เมื่อ product technology เกิดข้ึนแล้ว โดยตัวมันเองจ าเป็นต้อง move ต่อ 

น าไปสู่การใช้ประโยชน์ น าไปสู่ผลผลิต ผลผลิตจากเทคโนโลยีจะมีมาก ดงันั้นการศึกษา 

จะตอ้ง เรียนแลว้มีผลผลิตเสมอ (ผูเ้ชีย่วชาญ 1)  

 

ดงันัน้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์จึงหมายถึง การคิดอย่าง
สมเหตสุมผล มีหลกัการ คิดแล้วเลือกกระท าในสิ่งท่ีชอบ ถนดั และเหมาะสมกบัตนเอง พฒันาสิ่ง
ท่ีคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ สร้างเป็นผลผลิต เกิดนวตักรรมท่ีอาจเป็นได้ทัง้
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ หลกัการแนวคิด สินค้า หรือปรับแนวทางท่ีเป็นวิถีเดิมแตล้่าสมยัไปแล้วให้
เป็นสิ่งใหม่ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นปัจจบุนัและอนาคต ซึง่กระบวนการคิดเหล่านีท้ าให้นกัศกึษา
รู้จกัแก้ปัญหาเพื่อจดัการกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ   
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องค์ประกอบที่ 3 การเข้าสังคม 
ผู้ เช่ียวชาญได้อธิบายถึงการเข้าสงัคมในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ประเด็นในด้านการให้ความร่วมมือ (Collaboration)  
โดยผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่  
 

ผูค้นที่เกิดในยคุนี้ยงัต้องพึงพาอาศยักนั เพราะมนษุย์ไม่สามารถที่จะประสบความส าเร็จได้โดย
ล าพงั แต่จะตอ้งมีความร่วมมือกนั (Collaboration) นกัศึกษายคุศตวรรษที่ 21 จะมีการรับรู้ที่ไว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพสงัคม ไวต่อสงัคมวงกวา้ง เมื่อสงัคมประสบปัญหา หรือตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ต้องการก าลงัของคนหมู่มากเพือ่เข้าร่วมกิจกรรมหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง ย่ิง
หากเป็นเร่ืองที่ตนสนใจ หรือกระทบต่อสงัคมของตน หรือเกี่ยวกบัการสร้างคณุงามความดี พวก
เขาสามารถรวมตวักนัไดอ้ย่างรวดเร็ว และเมื่อกิจกรรมเสร็จส้ินลง พวกเขาจะกลบัไปอยู่กบัตวัเอง 
และสงัคมของตนเอง เป็นการแสดงถึงศกัยภาพในการร่วมมือกนัทางสงัคม (ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 
 

2. ป ระ เด็ น ก า รส ร้ า งก า รสื่ อ ส า ร  (Communication) เพื่ อ ส ร้ า ง
สมัพนัธภาพ  
 

นกัศึกษารู้จกัการปรับตวัในการเข้าสงัคม โดยรู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูค้นรอบข้าง สือ่สาร

ในส่ิงที่เป็นประโยชน์ เพราะการสื่อสารที่เกิดข้ึนต่อหน้าย่อมดีกว่าการสื่อสารผ่านสื่อสงัคม 

เนื่องจากได้เห็นอารมณ์ อวจันภาษา หรือการแสดงออกต่าง ๆ เพราะการสื่อสารคือเคร่ืองมือ

ส าคญัในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้คนรอบข้าง เพื่อให้การเข้าสงัคมเป็นไปอย่างราบร่ืน และ

การสื่อสารที่ดียังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ นอกจากนั้นต้องปรับปรุงบุคลิกภาพ 

พิจารณาตวัเอง แนวคิด เจตคติทีเ่ป็นบวกต่อสงัคม (ผูเ้ชีย่วชาญ 3) 
 

ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ความหมายของการเข้าสังคมจากประเด็นข้างต้น 
ร่วมกับความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืน สรุปความหมายของการเข้าสงัคมได้ว่า หมายถึง  
การให้ความร่วมมือกนัในกิจกรรมทางสงัคม การปรับตวัเพื่อให้อยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้อย่างราบร่ืน 
รู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนโดยอาศยัการสื่อสาร ทัง้การสื่อสารตอ่หน้า และการสื่อสารผ่าน
สื่อสงัคม (Social Media) ปรับปรุงบคุลิกภาพ แนวคดิ เจตคตท่ีิเป็นบวกตอ่สงัคม    
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องค์ประกอบที่  4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT-Information and 
Communication Technology)  

ผู้ เช่ียวชาญได้อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ในทิศทางเดียวกนัดงันี ้     

ความหมายท่ีสอดคล้องกบัเอกสารของค าวา่ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” คือ 
ค า 3 ค า ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร (Information) สื่อ (Media) และ เทคโนโลยี (Technology) ท่ีรวม
เรียกว่า  เทคโนโลยีสารสน เทศ ( ICT-Information and Communication Technology) โดย 
นกัศกึษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ
สิ่งนีถู้กแทรกซึมอยู่ในสงัคมโลก เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้นกัศึกษาสืบค้นข้อมลูต่าง ๆ ท่ีสนใจได้
อย่างลึกซึง้ เข้าถึง รวดเร็วและได้รับค าตอบอย่างชัดเจน โดยอาศยัอุปกรณ์อนัทันสมัย แต่การ
เข้าถึงข้อมลูเหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีง่ายดายจนเกินไป ผู้ เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวว่า แม้ผู้ มีการศึกษา
น้อย (Illiteracy) หรือผู้ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงได้ ดัง่
ข้อความท่ีวา่  

 
มีคนจ านวนหน่ึงไม่รู้หนงัสือ หรือเรียนมาน้อย แต่สามารถใช้ smartphone ได้ ก าลงัจะบอกว่า 

ธุรกิจ IT เขาต้องพยายามขาย product และวิธีขาย product คือพยายามให้คนเรียนรู้ได้เร็ว 

สามารถเข้าถึงไดส้ะดวก สมยัก่อน พูดถึงคอมพิวเตอร์ ทกุคนยี ้เพราะมนัจะตอ้งรู้ programing 

เดี๋ยวนี้เด็กอายุ 2 ขวบ สามารถโหลด program ข้ึนทีวีได้ เพราะมันมีปุ่ มกดโดยไม่ต้องไม่รู้

โปรแกรม การไม่รู้หนงัสือจึงไม่ใช่อุปสรรคของการใช้ IT แต่เขาใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้

จากผูป้ระกอบธุรกิจ เพราะเขาจะตอ้งขายสินคา้ใหไ้ด ้(ผูเ้ชีย่วชาญ 3) 

 
ประเด็นส าคญัของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือ การใช้แบบ “รู้เท่าทนั” 

ด้วยการกลัน่กรองอย่างละเอียดลึกซึง้ มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา ได้รับการพิสจูน์ ดงัค าอธิบายของ
ผู้ เช่ียวชาญวา่  
 

เนือ่งจากมีข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่ง ทัง้จากการบอกเล่า การอบรมสัง่สอนทีน่กัศึกษาไดไ้ป

สอบถามเพือ่ใหไ้ดค้ าตอบ แต่ในทีส่ดุข้อมูลเหล่านัน้ก็ยงัไม่ไดร้บัการพิสูจน์ และยงัไม่มีหลกัฐาน

ยืนยนัว่าเป็นความจริงหรือเท็จ อีกทัง้สื่อต่าง ๆ แบบเก่า เช่น หนงัสือ ต ารา หนงัสือพิมพ์ หรือ

สือ่ยุคใหม่อย่างสือ่สงัคม (Social media) ที่มีจ านวนมหาศาล ซ่ึงนกัศึกษาต้องพบเจอและเสพ

สื่อเหล่านี้อยู่เป็นประจ าซ่ึงยงัไม่ได้รับการตรวจสอบ หรือยืนยนัว่าถูกต้องหรือไม่ ในอดีตมีการ

เผาต าราท้ิง เพราะข้อมูลในต ารามนัผิด ไม่ต่างกบัการหาข้อมูลในปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
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อินเทอร์เน็ตที่ตอ้งรู้เท่าทนัมนั เลือกใชเ้คร่ืองมือ เทคโนโลยีใหถู้กประเภท ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อ

ส่ิงก าลงัศึกษาหรือสืบคน้ เพือ่หาทางตอบค าถาม พิสูจน์ และหาข้อมูลเพือ่อ้างอิงที่เชื่อถือได้” 

(ผูเ้ชีย่วชาญ 2) 

 

ในขณะท่ีผู้ เช่ียวชาญอีกหนึ่งท่านให้ทัศนะว่า การเรียนรู้โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ต้องเรียนรู้เร็ว แม้การเรียนรู้เร็วอาจท าให้ได้ข้อมูลท่ีผิดอยู่บ้าง แต่
ประสบการณ์จะท าให้นกัศกึษาค้นพบในสิง่ท่ีถกูต้องเอง  
 

ต้องเรียนรู้ไว ให้กว้างในวิชาการมากข้ึน เร็วมากข้ึน และหลากหลายข้ึนให้ทนักบัเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กในยคุนีถ้า้อืดอาดจะกลายเป็นเด็กทีล่า้หลงั (ผูเ้ชีย่วชาญ 1)  

 
 โดยสรุปแล้วการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง การเลือกใช้ข้อมูล

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กบัการเรียน เรียนรู้เร็วให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยียุคศตวรรษท่ี 21 แต่ต้องรู้เท่าทันด้วยการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียด
รอบคอบ      

องค์ประกอบที่ 5 การใช้ภาษาสากล (World language capability)  
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ ได้อรรถาธิบายถึงความสามารถของการใช้

ภาษาสากลของนกัศกึษาในทิศทางเดียวกนัวา่ นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีนอกจากจะต้องใช้ภาษาไทย
ได้ดีทัง้แง่ของการพูด การอ่านและการเขียนแล้ว ยงัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้และเข้าใจใน
ภาษาท่ี 2 (Second Language) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ท่ีมี
อยู่ทัว่ไปจากในสงัคม หรือจากฐานข้อมลูท่ีอยู่อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกบัผู้คน 
โดยในการติดต่อกบัผู้คนต่างชาติต่างภาษานัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้ภาษากลางท่ีสามารถ
เข้าใจร่วมกนัได้ ภาษาสากลในศตวรรษท่ี 21 นีย้งัคงเป็นภาษาองักฤษ ในขณะท่ีภาษาจีนเร่ิมเข้า
มามีบทบาทในสงัคมโลก เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
วฒันธรรมจีนท่ีแผ่ไพศาลไปทัว่โลกจากจ านวนประชากรท่ีมีจ านวนมากและอาศยัอยู่ในเกือบทุก
แห่งทัว่โลก อีกทัง้นวตักรรม เทคโนโลยีใหม ่ๆ ถกูผลิตโดยประเทศจีน ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษา
ท่ีส าคญัอีกภาษาหนึง่ ดงัทศันะของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 2 ท่านดงันี ้ 
  

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่ น ถ้าเกิดใครมีทัง้ 3 ภาษานี้ก็คงจะประเสริฐที่สุดแล้ว แต่

อย่างนอ้ยทีส่ดุ ภาษาองักฤษก็ควรจะมี ถา้ไม่มีจีน กบัญี่ปุ่ น” (ผูเ้ชีย่วชาญ 4) 
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ภาษาสากลสมัยนี้ต้องภาษาจีน ภาษาองักฤษเป็น basic ไปแล้ว เดี๋ยวนี้จีนเป็นมหาอ านาจ

มโหฬาร จีนเป็นเจ้าของทรพัย์สินในประเทศต่าง ๆ มากมาย เขาซ้ือไวห้มดเลย (ผูเ้ชีย่วชาญ 2)   
 

ในขณะท่ีผู้ เช่ียวชาญท่านหนึง่ได้แสดงทศันะท่ีตา่งออกไปวา่ 
 

ในปัจจุบนันีที้่เราเรียนภาษาองักฤษ เพราะตอนที่สงครามโลกสงบใหม่ ๆ ประเทศมหาอ านาจ

จะมี องักฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน สเปน ดงันัน้ 5 ภาษานี้เลยกลายเป็นภาษาสากล ณ วนันี้

ไม่ใช่แล้ว ในวนันี้ในประเทศไทย คุณจะต้องรู้ภาษาจีน ญี่ปุ่ น คุณจะต้องรู้ภาษาเกาหลี ใน

อนาคตถ้าเศรษฐกิจตกต ่ าหนัก ผู้ ซ้ือรายใหญ่ของไทยก็จะมี 2 เจ้าคือ มีอาหรับกับจีน 

เพราะฉะนัน้ภาษาสากลจึงเป็นภาษาอาหรบัและภาษาจีน (ผูเ้ชีย่วชาญ 3)  

 

ผู้ เช่ียวชาญอีก 2 ท่าน ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า ความส าคญัจ าเป็นในการใช้
ภาษาสากลนัน้ ต้องเรียนรู้ในลกัษณะของภาษาศาสตร์ คือ “การสื่อสารอย่างเป็นสากล” โดยอาจ
ไม่จ าเป็นต้องเน้นภาษาใดเลย เพราะเทคโนโลยีจะท าให้เข้าใจภาษาใดในโลกนีก็้ได้ เน่ืองจากมี
เคร่ืองมือช่วยแปล ดังนัน้ควรเน้นศิลปะทางการสื่อสารมากกว่าเน้นภาษาใดภาษาหนึ่ง และ
นกัศกึษาต้องรู้จกัวิธีใช้เคร่ืองมือช่วยแปลให้เกิดประโยชน์ 

 
ตอ้งเรียนรู้ภาษาศาสตร์ ภาษาสากลที่ตอ้งเรียนรู้คือ การสือ่สารอย่างสากล เพราะเทคโนโลยีจะ
ท าให้ เขาสามารถติดต่อกับผู้ อื่นได้ เขาจะกลายเป็น connected person เขาอาจจะไม่
จ าเป็นต้องรู้ภาษาองักฤษ หรือรู้ภาษาจีน เพราะจะมีเคร่ืองมือช่วยในการแปล ภาษาสากลใน
ที่นี้จึงหมายถึง ภาษาศาสตร์ที่สื่อสารกนัได้ทัว่โลก สมยัก่อนเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ภาษาองักฤษ 
เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล แต่ในอนาคต ไม่จ าเป็นตอ้งรู้ เพราะเทคโนโลยีช่วยจดัการ
ให้ สรุปได้ว่า เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ได้ มากกว่าที่จะไปโฟกัสที่ภาษาใดภาษาหน่ึง 
(ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 

  
เดี๋ยวนีก้ารเรียนรู้ภาษา จะเป็นภาษาอะไรก็ได ้สามารถเรียนรู้ไดท้ัง้หมดผ่านอินเตอร์เน็ท ตอ้ง
เอามาใช้ในชีวิตประจ าวนัถึงจะเข้าใจภาษานัน้ได้ ภาษาถ้าเรียนรู้เฉย ๆ ถ้าไม่น ามาใช้ก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย เวลาจะไปติดต่อสื่อสารก็ต้องรู้จักวิธีพูด คือไม่ใช่ไปด่าใครเขา ก็ไม่มี
ประโยชน์ ของไทยเราชอบไปด่าเคา้ (ผูเ้ชีย่วชาญ 2)      

 
สรุปได้ว่า การใช้ภาษาสากลหมายถึง ความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และ

เข้าใจในภาษาท่ี 2 (Second Language) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้ และ
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ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ทัว่ไป รวมไปถึงใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกบัผู้คน ภาษาสากลในศตวรรษท่ี 
21 นีย้ังคงเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะท่ีภาษาจีนก็มีความส าคญั ในขณะเดียวกันต้องเรียนรู้ใน
ลกัษณะของภาษาศาสตร์ คือ “การสื่อสารอย่างเป็นสากล” โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเน้นภาษาใด
ภาษาหนึ่ง แต่ใช้เทคโนโลยีจากเคร่ืองมือช่วยแปล เพื่อให้สื่อสารกับต่างชาติได้อย่างเข้าใจ และ
สามารถสื่อได้ทกุภาษา 

องค์ประกอบที่  6 การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก (World Situation 
Awareness)    

ในทศันะของผู้ เช่ียวชาญ ต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในด้าน
การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก คือ การก้าวทนักระแส ข่าวสาร ความเป็นไปท่ีเกิดขึน้ในโลก ทัง้
สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยสามารถ
รับรู้ได้อยา่งรวดเร็วจากอปุกรณ์เคร่ืองมือสื่อสารท่ีมีอยูต่ิดตวั   
 

เด็กรุ่นใหม่ตอ้งรู้ว่าโลกเปลีย่นอย่างไร เขาจะรู้ไดเ้องโดยอตัโนมติั โดยมีเคร่ืองมือทีจ่ะท าใหเ้ขารู้
ไดโ้ดยอตัโนมติั เช่นเขามีข่าวทกุชัว่โมง เขามีแหล่งทีเ่ขาจะรู้ไดด้ว้ยตวัเอง เขามีกลุ่มของเขา เช่น
ใน google, youtube จะดูว่าคนนี้สนใจอะไร แล้วจะป้อนข้อมูลให้ตลอด ดงันัน้เขาจะรู้ตลอด  
แม้เขาไม่รู้ ก็จะมีคนทีท่ าใหเ้ขารู้ ดงันัน้ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงทีจ่ าเป็นมาก เพราะการเปลีย่นแปลงของโลก
ยคุนีเ้ร็วมาก (ผูเ้ชีย่วชาญ 1)     

 
ในขณะเดียวกนัสิ่งท่ีส าคญัมากท่ีผู้ เช่ียวชาญได้แสดงทศันะสอดคล้องกบั

เอกสารคือ การตระหนกัว่าขณะนีต้นนัน้เป็นพลเมืองของโลก โดยจากการใส่ใจและเห็นคณุค่าใน
วัฒนธรรมของชาติตนเอง รู้จักรากเหง้า พืน้เพ ประวัติศาสตร์และสังคมของตนเพื่อเข้าใจใน 
คุณลกัษณะของตน กลุ่มชน สงัคม และประเทศ รู้จักท่ีจะเปรียบเทียบกับสงัคมอ่ืนทั่วโลก ทัง้ท่ี
คล้ายคลงึและแตกต่าง ด้วยความท่ีสงัคมโลกกลายเป็นสงัคมแห่งโลกาภิวตัน์ การเช่ือม และการ
ผสมผสานวฒันธรรม (Cross-cultural) จึงเกิดขึน้ได้อย่างง่ายดาย นกัศกึษาต้องรู้จกัท่ีจะยืนหยดั
รักษาความเป็นวฒันธรรมของตนไว้ ในขณะเดียวกนัก็รับวฒันธรรมอ่ืนด้วยในเชิงการเรียนรู้ เพื่อ
ท าความเข้าใจถึงมวลมนุษยชาติ (Humankind) ซึ่งจะท าให้เกิดความได้เปรียบมากกว่าจะรับ
วฒันธรรมอ่ืนแต่เพียงด้านเดียวเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นคนทันยุคสมัย แต่ในขณะเดียวกันไม่ใส่ใจใน
วฒันธรรมของตนเลย จะท าให้นกัศกึษาซึง่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือเป็นคนในยคุศตวรรษที่ 21 สามารถ
อยู่ร่วมกนักบัคนทัว่โลกได้ แม้จะต่างเชือ้ชาติ วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือหากต้องพลดัถ่ินไปอยู่
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อาศยัในต่างแดน ก็สามารถเข้าใจวฒันธรรมต่างแดนและเข้าถึงได้ง่าย ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญท่านหนึ่ง
ได้กลา่วไว้วา่  

 
หมายถึงเร่ือง การเป็นพลเมืองของโลก เป็นคนอินเตอร์ เสมือนออกมาจากหมู่บ้านของคุณ  
นัน่คือ โลก (ผูเ้ชีย่วชาญ 5) 

 
สรุปได้ว่า การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก หมายถึง การก้าวทันกระแส 

ข่าวสาร ความเป็นไปท่ีเกิดขึน้ในโลก ทัง้สงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
รวดเร็วและตลอดเวลา รวมไปถึงการเป็นพลเมืองของโลก โดยใส่ใจและเห็นคณุค่าในวฒันธรรม
ของชาติตนเอง และเข้าใจในวฒันธรรมของชาติอื่น ซึง่จะท าให้สามารถอยู่ร่วมกนักบัคนทัว่โลกได้ 
แม้จะตา่งเชือ้ชาต ิวฒันธรรม ตา่งศาสนา ก็ตาม 

องค์ประกอบที่ 7 การใช้ชีวิต และการท างาน (Life and Career Capability) 
ผู้ เช่ียวชาญต่างให้ความส าคญักบัองค์ประกอบนี ้โดยถือว่าเป็นหวัใจหลกั

ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เรียนเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ในชีวิตและการท างาน เรียนแล้ว
ต้องมีงานท า ดงัทศันะของผู้ เช่ียวชาญวา่  

 
การท างานนี่เรียกว่า พร้อมใช้ จบมาพร้อมท างาน เรียก Plug & Play เสียบปลั๊กปุ๊ บเล่นป๊ับ  

จบออกมาพร้อมใชเ้ลย เหมือนเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ทีเ่สียบปลัก๊แลว้เล่นไดเ้ลย (ผูเ้ชีย่วชาญ 5) 

 
ทศันะต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้ชีวิตและการท างานของผู้ เช่ียวชาญสามารถ

สรุปได้ทัง้หมด 4 องค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
7.1 การน าตนเอง (Self-direction) ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่เห็นสอดคล้อง

กนัว่า การน าตนเอง หมายถึง การพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ การเตรียมความพร้อม 
และการตัง้เปา้หมายในสิ่งท่ีเรียน เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและการท างาน ก้าวไปสู่
อาชีพท่ีตนได้ตัง้หวงัไว้ ดัง่ค าอรรถาธิบายของผู้ เช่ียวชาญวา่ 

 
คณุภาพของการเรียนของคนรุ่นใหม่คือการผสมกลมกลืนกนั เช่น การเรียนการสอน เขาสามารถ

ผสมกลมกลืนกบัส่ิงที่เขาเรียนได้กบังานที่เขาจะท า กบัชีวิตของเขา ต้องผสมกลมกลืนกบัส่ิงที่

เรียน กบัการใช้ชีวิตของเขา เด็กในศตวรรษที่ 21 เขาจะเรียนในส่ิงที่มีค่า มีความหมายต่อชีวิต
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ของเขา เขาจะมีทางเลือกของเขาเอง เขาจะเลือกในส่ิงทีเ่ขาสนใจ ถนดั และมีประโยชน์ แลว้น า

ตนเองออกไปสู่โลกของการท างาน (ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 
 

รู้จักเอกความรู้แปลงเป็นปัญญาเพื่อใช้ในการประยุกต์ในการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตวั

ส่วนตวั (ผูเ้ชีย่วชาญ 4) 
 

7.2 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การเป็นคนท่ีรู้จักยืดหยุ่น และ
สามารถปรับตวัได้ จะท าให้อาศยัอยู่ในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสขุ ดงัความคิดเห็น
ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ความจ า เป็ นอ ย่าง ย่ิ งส าห รับ เด็ กยุค นี้ คื อ  ต้อ งป รับตัว เข้ ากับสังคม  รู้จัก ยืดหยุ่ น  

หนกัเบาเอาสู้ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ อดทน มนัถึงรอดในยุคนี้ พาตวัเองออกไปสู่โลกของ

งานอย่างภาคภูมิใจ (ผูเ้ชีย่วชาญ 3) 

 
เขาจะตอ้งสามารถทีจ่ะฝ่าฟันอปุสรรคในชีวิตได ้เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ AQ ไง ยคุนีม้นัตอ้งเป็น
อย่างงัน้ ถ้าเป็นลูกคนเดียวมีสิทธ์ิ fewer children family ท าให้เด็กเกิดมาเหมือนโดนโอบอุ้ม 
ลูกคนเดียวกลวัลูกตาย พ่อแม่รังแกฉนั ท าให้เขามี AQ จะท ายงัไงสามารถอยู่ในโลกได้อย่าง
แข็งแกร่งดว้ยตวัเอง (ผูเ้ชีย่วชาญ 5)     

 

โลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ไม่แน่นอน ต้องปรับตวัแบบเร็วไว การกระท าใด ๆ ที่เร็วไว ในยุค

ศตวรรษที่ 21 เรียกว่า อาจ่าย (Agile) มีการน าแนวคิดด้าน VUCA มาใช้  V คือ Volatility คือ การ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนรวดเร็ว และเกิดข้ึนตลอดเวลา เร็วจนไม่อาจคาดเดาได ้นกัศึกษาตอ้งตระหนกัถึง

ข้อนี ้และพร้อมจะรับมือกบัการเปลีย่นแปลง U คือ Uncertainty คือ ความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดข้ึนได ้

อะไรทีที่ว่างแผนไวแ้ลว้ เตรียมตวัอย่างดี อาจเกิดการเปลีย่นแปลงแบบฉบัพลนั ไม่แน่นอน ดงันัน้ตอ้ง

เตรียมรบัมือกบัความไม่แน่นอนทีจ่ะเกิดข้ึนตลอดเวลา C คือ Complexity คือ ความสลบัซบัซ้อน ชีวิต

ซับซ้อน วุ่นวาย เกี่ยวพันกันโยงใยในหลากหลาย การท างาน หรือการใช้ชี วิตมีตัวแปรและ

องค์ประกอบอื่น ๆ มาเกี่ยวกนัมากข้ึน ท าให้มีข้อมูลหรือมีปัจจยัที่หลากหลาย ยากต่อการพิจารณา

และตดัสินใจ สวน A คือ Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน แม้จะมีข้อมูลแล้ว หรือได้รับการ

ยืนยนัแล้ว แต่ข้อบางอย่างเหล่านัน้ยงัมีความคลุมเครืออยู่นัน่เอง การจัดสินใจจึงเป็นเร่ืองที่ยากข้ึน 

(ผูเ้ชีย่วชาญ 1) 
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สรุปได้ว่า ความยืดหยุ่นและการปรับตวั หมายถึง การเป็นคนอดทนอด
กลัน้ รู้จักท่ีจะรอเวลาท่ีเหมาะสม หมั่นพัฒนาตนเองอยู่สม ่าเสมอ มีความฉลาดท่ีจะฝ่าฟัน
อปุสรรค (AQ- Adversity Quotient) มีสภาพจิตใจท่ีแข็งแกร่ง หนกัเบา เอาสู้  แม้จะประสบปัญหา
นานัปการก็สามารถท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคในครัง้นัน้ ๆ ตระหนักอยู่เสมอเวลา โลกยุคใหม่มีการ
เปลี่ยนอยูต่ลอดเวลาและรวดเร็ว ดงันัน้ต้องปรับตวัตามให้ทนั          

7.3 ความรับผิดและและจิตส านึกรับผิดชอบ (Responsibility and 
Accountability) ผู้ เช่ียวชาญบางท่านเห็นว่า คุณลกัษณะในด้านความรับผิดชอบ และจิตส านึก
รับผิดชอบมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างยิ่ง เพราะการสร้างผลผลิต 
(Productivity) หรือรู้จักการสร้างผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยในขณะได้รับมอบหมายงานต้อง
รับผิดชอบ (Responsibility) อย่างเต็มก าลงัความสามารถ และเม่ือสร้างผลงานออกมาแล้วต้องมี
จิตส านึกรับผิดชอบ (Accountability) ในผลงานนัน้ทัง้ในแง่ดี และแง่ไม่ดี ยอมรับทัง้ผิดและทัง้
ชอบตอ่ผลงานของตนเอง 
 

ในการเรียนเร่ืองของส านึกรับผิดชอบมาเป็นอนัดบั 1 คือการทีเ่ขาเป็นนกัศึกษาเขาตอ้งมีความ

รับผิดชอบว่าเขาจะตอ้งศึกษาอย่างไร อย่าเรียนเพียงเพือ่เอาตวัรอด แต่เรียนให้ไดดี้ที่สดุเท่าที่

จะเรียนได้ เป็นคนที่มีความเชื่อและศรัทธาใน formal education เพราะปัจจุบนันี้มีนกัศึกษา

จ านวนมากทีไ่ม่เชือ่ไม่ศรทัธาใน formal education ก็เลยท าใหเ้ขาคิดว่า เขาสามารถทีจ่ะเรียน

แบบ informal education ได ้เขาสามารถทีจ่ะไปหาประสบการณ์ได ้จึงท าให้เขาขาดหลกัการ

ไป เพราะฉะนัน้อยากให้เขาเชื่อและศรัทธาว่าการศึกษาอย่างเป็นทางการยงัคงมีค่าและมี

ความหมาย คือ มนัต้องมีฐาน คือเวลาเราสร้างบ้าน เสาเข็มมนัต้องแน่น ถ้าไม่แน่นบ้านมนั

สร้างชัน้สองชัน้มนัก็จะทะลาย ก็เหมือนคนที่ความรู้อนัเป็นหลกัการมนัไม่แน่น พอไปท างาน

บางทีมนัก็ฟลคุส าเร็จไดใ้นช่วงตน้ ๆ แต่ในระยะยาวมนัอาจไปไม่ได ้เมื่อเขารู้จกัรับผิดชอบใน

การเรียน นิสยัเหล่านีจ้ะติดตวัไปสู่โลกภายนอก จะท าให้เขาเป็นคนที ่รับผิด และรับชอบในส่ิง

ทีต่นเองท า เรียกว่า ส านึกรับผิดชอบนัน่เอง (ผูเ้ชีย่วชาญ 4) 

  

สรุปความหมายของความรับผิดชอบ และจิตส านึกรับผิดชอบได้ว่า 
หมายถึง การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลงัความสามารถ 
มุ่งมัน่เพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้ ยอมรับผลของผลงานท่ีตนเองเป็นผู้ สร้างขึน้ ทัง้รับผิด 
และรับชอบ ยอมรับฟังค าตชิมจากผู้คนรอบข้างอยา่งมีใจเป็นกลางเพื่อน าไปพฒันาให้ดีขึน้  
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7.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ในทัศนะของผู้ เชียวชาญส่วนหนึ่ง ได้ให้
ความหมายภาวะผู้น าวา่ การเป็นเป็นผู้ให้ ผู้ รับใช้ ผู้แนะน า และเป็นแบบอยา่งที่ดี (Idol) ยคุนีผู้้คน
ใช้ค าวา่ idol กนัมาก เท่ากบัสงัคมก าลงัหาต้นแบบท่ีดีของความเป็นผู้น าในสงัคม เป็นผู้พยงุสงัคม 
รู้จกัดูแลคนอ่ืน ดูแลสงัคมด้วยจิตเมตตา ด้วยความปรารถนาดี เป็นผู้ ฝึกให้คนรอบข้างสามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ เป็นผู้ สร้างแรงบันดาลใจโดยการน าอย่างมีทิศทาง มีแนวคิดท่ีดี มีจิต
สาธารณะ มีการวางแผน รู้จกัการเชิญชวนให้ท าให้สิ่งท่ีถกูต้อง เป็นผู้สร้างประสบการณ์ท่ีดี ท่ีเป็น
ธรรม ให้กบัคนในสงัคมและคนรุ่นตอ่ ๆ ไป 

 
สงัคมตอ้งการคนทีเ่ป็นผูน้ า มีลกัษณะเป็นผูน้ า ซ่ึงมิใช่คนทีไ่ปสัง่คนอืน่ใหท้ า แต่จะตอ้งเป็นผูน้ า

ที่ด ารงตนในพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จกัดูแลคนอื่น ดูแลสงัคมด้วยจิต

เมตตา ดว้ยความปรารถนาดี อย่างรู้ว่า ทรัพย์สิน อ านาจ ความรุ่งเรือง ชื่อเสียงมนัไม่ไดอ้ยู่กนั

กบัเราตลอดไป เดีย๋วมนัก็หมดไป ก่อนเราจะหมดไปจากโลก เราควรจะ contribute ส่ิงทีเ่ราเจอ

ใหส้งัคมไดป้ระโยชน์จากเรา มากหรือนอ้ยแลว้แต่โอกาส นีคื่อลกัษณะของผูน้ าในศตวรรษที ่21 

ซ่ึงไม่ไดแ้ปลว่า ผูชี้้ แต่แปลว่า ผูร้ับใช้และผูใ้ห้ ท าอะไรก็ไดที้่เป็นทางออกยงัประโยชน์ต่อสงัคม 

และสงัคม ณ ปัจจุบนัไดป้ระโยชน์ (ผูเ้ชีย่วชาญ 3) 

 
7.5 ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปช่ัน หมายถึง การประพฤติตน

อย่างถกูต้อง ดีงาม ต่อทุกคนด้วยความจริงใจ ทัง้ในเร่ืองการสอบ การท างานท่ีได้รับมอบหมาย
จากอาจารย์ เม่ือส าเร็จการศึกษาก็เป็นบุคลากรท่ีซื่อสัตย์ต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อบุคคล
ผู้ เก่ียวข้องตลอดไป   

 
ใชชี้วิตใหอ้ยู่ไดอ้ย่างมีความสขุ ปราศจากการทจุริตคอรปัชัน่ ท าประโยชน์ใหป้ระเทศชาติไดเ้ต็มที ่

สมยันีโ้ดยเฉพาะของคนไทย มนัคอรปัชัน่ทจุริตกนัอยู่ตลอดเวลา มนัเสียหมด เห็นเงินเป็นส่ิง

ส าคญั ซ่ึงมนัไม่ใช่ (ผูเ้ชีย่วชาญ 2) 
 

การไม่มีความซ่ือสตัย์สจุริต ต่อให้มีความรู้ดีสกัแค่ไหนก็ตามมนัก็ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะ
เค้าบอกว่า การประสบความส าเร็จมนัต้องมี 3 อย่าง ก็คือ สติปัญญา ความซ่ือสตัย์สจุริต และ
ความขยนัหมั่นเพียร เพราะฉะนัน้ ถ้าเกิดคนเราไม่ซ่ือสตัย์สุจริต มีสติปัญญา ไม่มีความขยนั  
มันคงจะไม่ถึงปลายทางได้ ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนซ่ือสตัย์สุจริตแต่เราไม่ขยนั หรือเรา
ซ่ือสตัย์สจุริตแต่เราไม่มีสติปัญญามนัก็ไม่ได ้เพียงแต่ว่าความซ่ือสตัย์สุจริตตอ้งถือเป็นคณุสมบติั
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อนัดบัหน่ึง เพราะว่าการสอนใหค้นเก่ง การกระตุน้ใหค้นขยนัง่ายกว่าการที่จะท าใหค้นชัว่เป็นคน
ดี (ผูเ้ชีย่วชาญ 4) 
 

จากการวิเคราะห์เนือ้หาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี มีจ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การเรียนรู้โดยเสรี 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3) การเข้าสงัคม 4) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การใช้ภาษาสากล 6) การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก และ 7) การใช้
ชีวิตและการท างาน ดงัภาพประกอบ 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21  
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

 

ผู้วิจยัน าองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
นีไ้ปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างข้อค าถามแบบวดั และน าไปเก็บข้อมูลกับนกัศึกษาปริญญาตรี 
เพื่อน ามาใช้ในการศกึษาองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีตอ่ไป 

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ 

ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาปริญญาตรี 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และสร้างสรรค์ 

การใช้เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศ 

การใช้ภาษาสากล 

การเรียนรู้โดยเสรี 

การเข้าสงัคม 

การตระหนกัรู้ใน 

สภาวะของโลก 

การใช้ชีวิตและ 

การท างาน 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีที่น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยการหาจ านวนและ

ร้อยละ ดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาปริญญาตรี (n=463) 

ข้อมูลทั่วไปของนักศกึษาปริญญาตรี จ านวน )คน(  ร้อยละ 
1 . เพศ   
ชาย 183 39.50 
หญิง 280 60.50 

รวม 463 100.00 
 2. คณะ   

ศกึษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 98 21.17 
สงัคมศาสตร์ 10 2.16 
มนษุยศาสตร์และการจดัการการทอ่งเท่ียว 39 8.42 
นิเทศศาสตร์ 52 11.23 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 8.64 
วิศวกรรมศาสตร์ 18 3.89 
วิทยาศาสตร์ 40 8.64 
พลศกึษา 25 5.40 

พยาบาลศาสตร์ 20 4.32 

ศิลปกรรมศาสตร์ 28 6.05 

ศิลปศาสตร์ 24 5.18 

บริหารธุรกิจ 69 14.90 

รวม 463 100.00 

3. กลุ่มคณะ   
ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 98 21.17 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 101 21.81 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98 21.17 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 45 9.72 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
 

ข้อมูลทั่วไปของนักศกึษาปริญญาตรี จ านวน )คน(  ร้อยละ 
ศิลปกรรม สื่อและวฒันธรรม 52 11.23 
บริหารธุรกิจ 69 14.90 

รวม 463 100.00 
4. มหาวทิยาลัย   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 121 26.10 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 158 34.10 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 83 17.90 
มหาวิทยาลยัสยาม 101 21.80 

รวม 463 100.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

60.50 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.50 โดยนกัศกึษาสว่นใหญ่ศกึษาอยู่คณะศกึษาศาสตร์/
ครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.17 รองลงมาคือ บริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.90 ส่วนคณะ
สงัคมศาสตร์มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 2.16 เม่ือแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มคณะ พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.81 
รองลงมาคือ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ซึ่งเท่ากันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 
21.17 ขณะท่ีกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมีจ านวนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 9.72 เม่ือพิจารณา
ข้อมูลนักศึกษาท่ีตอบแบบวัดจากมหาวิทยาลยัทัง้ 4 แห่ง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ คิดเป็นร้อยละ 26.10 มหาวิทยาลยัสยาม คิดเป็นร้อยละ 21.80 สว่นมหาวิทยาลยั
กรุงเทพมีจ านวนต ่าสดุ คิดเป็นร้อยละ 17.90 ตามล าดบั 

 
2.2 ค่าสถิติพืน้ฐานของคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี  
ผู้วิจยัได้น าองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ 
และค่าความโด่ง เพื่อน ามาเป็นสถิติพืน้ฐานในการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบ
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ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั ดงัตาราง 7  

ตาราง 7 คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 (n=463) 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

k �̅� S.D. SK KU ระดับ 

การเรียนรู้โดยเสรี (AULE) 20 3.80 0.53 0.04 -0.45 มาก 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SEDL) 6 3.81 0.56 0.14 -0.51 มาก 
ความรู้ในวิชาแกน  (COSU) 5 3.61 0.76 -0.17 -0.28 มาก 
ความรู้ในสหวิทยาการ (INTH) 5 3.72 0.70 -0.32 -0.16 มาก 
การได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้ คนรอบข้าง  
(PESO)  

4 4.03 0.62 -0.20 -0.62 มาก 

การคดิอย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) 5 4.04 0.55 -0.19 -0.22 มาก 
การเข้าสังคม (SOCI)  6 4.17 0.49 -0.39 -0.13 มาก 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) 5 4.23 0.56 -0.45 -0.62 มาก 
การใช้ภาษาสากล (WOLC)  5 3.91 0.67 -0.38 -0.05 มาก 
การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก (WOSA) 6 4.08 0.56 -0.37 -0.13 มาก 
การใช้ชีวติและการท างาน (LACC) 25 4.21 0.45 -0.52 0.31 มาก 
การน าตนเอง (SEDE)   5 4.14 0.57 -0.21 -0.58 มาก 
ความยืดหยุน่และการปรับตวั (FLAD) 4 4.28 0.53 -0.43 -0.29 มากท่ีสดุ 
ความรับผิดชอบและจิตส านึกรับผิดชอบ (REAC)  4 4.27 0.59 -0.44 -0.76 มากท่ีสดุ 
ภาวะผู้น า (LEAD)  7 4.19 0.50 -0.37 -0.03 มาก 
ความซ่ือสตัย์สจุริต ไมท่จุริตคอรัปชัน่ (INTE) 5 4.17 0.59 -0.42 -0.46 มาก 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม (SUCC) 

72 4.06 0.41 -0.36 0.30 มาก 

 
จากตาราง 7 พบวา่ นกัศกึษาปริญญาตรีมีคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ

ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม (SUCC) เท่ากบั 4.06 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41) 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีการกระจายข้อมูลแตกต่างจากโค้งปกติเล็กน้อย เม่ือพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICAT) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.23  
(สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56) รองลงมาคือ การใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) มีคา่เฉลี่ย
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เท่ากับ 4.21 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46) และการเข้าสงัคม (SOCI) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49) ตามล าดบั ส่วนการเรียนรู้โดยเสรี (AULE) มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุเท่ากบั 3.80 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53) ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยของ
คุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้านการเรียนรู้โดยเสรี (AULE) 
พบว่า การได้รับการสนบัสนุนจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง (PESO) มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 4.03 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62) ขณะท่ีความรู้ในวิชาแกน (COSU) มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุเท่ากบั 
3.61 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) ส่วนด้านการใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) พบว่า 
องค์ประกอบย่อยความยืดหยุ่นและการปรับตัว (FLAD) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.28 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) ส่วนการน าตนเอง (SEDE) มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากับ 4.14 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) 

 
2.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้นของ

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ผู้วิจยัน าคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา

ปริญญาตรีมาท าการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั และท าการตรวจสอบเมทริกซ์
เอกลักษณ์ โดยใช้สถิติทดสอบของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test of Sphericity) และหาค่าความ
เพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (Measure of Sampling Adequacy: MSA) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบ่งชี ว้่ามีมากเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบตอ่ไป ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี (n=463) 

  SEDL COSU INTH PESO CRIE SOCI ICAT WOLC WOSA SEDE FLAD REAC LEAD INTE 
SEDL 1.00 

             

COSU 0.69*  1.00 
            

INTH 0.64*  0.71* 1.00 
           

PESO 0.44* 0.33* 0.43* 1.00 
          

CRIE 0.51* 0.45* 0.46* 0.55* 1.00 
         

SOCI 0.39* 0.28* 0.37* 0.49* 0.61* 1.00 
        

ICAT 0.23* 0.10* 0.14* 0.42* 0.43* 0.61* 1.00 
       

WOLC 0.43* 0.49* 0.45* 0.34* 0.43* 0.44* 0.32* 1.00 
      

WOSA 0.31* 0.27* 0.29* 0.50* 0.48* 0.62* 0.57* 0.51* 1.00 
     

SEDE 0.40* 0.28* 0.30* 0.45* 0.42* 0.46* 0.47* 0.39* 0.55* 1.00 
    

FLAD 0.19* 0.03 0.06 0.41* 0.39* 0.53* 0.51* 0.24* 0.48* 0.57* 1.00 
   

REAC 0.15* 0.04 0.06 0.38* 0.39* 0.51* 0.55* 0.26* 0.49* 0.47* 0.67* 1.00 
  

LEAD 0.39* 0.24* 0.33* 0.44* 0.48* 0.61* 0.55* 0.37* 0.57* 0.57* 0.62* 0.61* 1.00 
 

INTE 0.25* 0.08 0.14* 0.33* 0.37* 0.44* 0.47* 0.23* 0.42* 0.44* 0.52* 0.55* 0.54* 1.00 

Bartlett’s Test: 𝑥2=3614.33 df=91 p=.00 KMO=0.91 Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าอยู่ระหวา่ง 0.80-0.95  

*p<.05 
 

จากตาราง 8 พบว่า คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.10-0.71 มีความสมัพนัธ์กัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยความรู้ในวิชาแกน (COSU) กบัความรู้ในสหวิทยาการ 
(INTH) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุเท่ากบั 0.71 ส่วนความรู้ในวิชาแกน (COSU) กบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเท่ากบั 0.10 ตามล าดบั 

ส่วนผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ กล่าวคือ 
องค์ประกอบย่อยมีความสมัพนัธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ 

(Bartlett’s Test: 𝑥2=3614.33 df=91 p=.00) เม่ือพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมโดยรวม 
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) จากค่า ไคเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) พบว่ามีคา่เท่ากบั 0.91 และเม่ือพิจารณาความ
เพียงพอรายองค์ประกอบย่อยพบว่ามีค่าระหว่าง 0.80-0.95 แสดงว่าองค์ประกอบย่อย
คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมี
ความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 
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2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

ผู้วิจยัได้น าองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมาท าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า โมเดลการวัดของคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีไม่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจงึด าเนินการปรับโมเดลใหม ่
ด้วยการลากเส้นความสมัพนัธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบ จนข้อมลูมีความความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 คา่ดชันีความความสอดคล้องและดชันีเปรียบเทียบของโมเดลการวดัของคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี (n=463) 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถติใินโมเดล 
𝑥2 

 
ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

หรือสดัสว่น 𝑥2 / df ไมเ่กิน 2.00 
𝑥2= 37.60 df=26 p=.06 

37.60/26 =1.44 
GFI มากกวา่ 0.90 0.99 

AGFI มากกวา่ 0.90 0.95 
CFI มากกวา่ 0.95 1.00 

RMSEA น้อยกวา่ 0.05 0.02 
SRMR น้อยกวา่ 0.05 0.02 

ท่ีมา: ของเกณฑ์ (พลูพงศ์ สขุสวา่ง. 2556: 15-16) 

จากตาราง 9 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัของคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี กับข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ ( 𝑥2) เท่ากับ 37.60 df=26, p=.06, ค่า GFI=0.99,  
ค่า AGFI=0.95, ค่า RMSEA=0.02, ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า 
CFI=1.00 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่า ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
และดชันีอ่ืน ๆ ยงัชีใ้ห้เห็นว่า โมเดลการวดัของคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึ่งคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี มี
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จ านวน 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยเสรี  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ การเข้าสงัคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาสากล การตระหนกัรู้ในสภาวะ
ของโลก และการใช้ชีวิตและการท างาน ดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี (n=463)  
 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ CR 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 b SE t FS SC  

การเรียนรู้โดยเสรี 0.77 0.05 7.46** - 0.77 0.59 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1.00 - - 0.06 0.48 0.23 
ความรู้ในวิชาแกน 0.87 0.11 7.79**      0.01 0.43 0.18 
ความรู้ในสหวิทยาการ 1.10 0.14 8.07** 0.09 0.54 0.29 
การได้รับการสนับสนุนจากสงัคมและผู้คนรอบ
ข้าง 

1.67 0.22 7.59** 0.27 0.81 0.65 

การคดิอย่างมีวจิารณญาณ 0.80 0.05 15.46** - 0.80 0.65 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 0.85 - - 0.74 0.85 0.72 
การเข้าสังคม 0.97 0.05 21.44** - 0.97 0.93 
การเข้าสงัคม 0.88 - - 0.16 0.88 0.77 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.92 0.05 16.91** - 0.92 0.85 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.77 - - 0.36 0.77 0.60 
การใช้ภาษาสากล 0.65 0.05 11.88** - 0.65 0.42 
การใช้ภาษาสากล 0.84 - - 0.87 0.84 0.70 
การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก 0.93 0.05 17.97** - 0.93 0.87 
การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 0.81 - - 0.34 0.81 0.65 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ ค่าน า้หนักองค์ประกอบ CR 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 b SE t FS SC  

การใช้ชีวติและการท างาน 0.68 0.04 15.81** - 0.85 0.73 
การน าตนเอง 1.00 - - 0.30 0.79 0.63 
ความยืดหยุน่และการปรับตวั 0.93 0.06 14.35** 0.07 0.74 0.55 
ความรับผิดชอบและจิตส านึกรับผิดชอบ 0.92 0.07 13.37** 0.11 0.73 0.53 
ภาวะผู้น า 1.06 0.07 16.30** 0.27 0.84 0.70 
ความซ่ือสตัย์สจุริต ไมท่จุริตคอรัปชัน่  0.82 0.07 12.55** 0.12 0.65 0.43 

𝑥2=37.60 df=26 p=.06 GFI=0.99 AGFI=0.95 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.02 
**p<.01 

 
จากตาราง 10 พบวา่ โมเดลการวดัของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65-
0.97 โดยทุกองค์ประกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งการเข้าสงัคม (SOCI) มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.97 มีความแปรผนัร่วมกบัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 93) รองลงมาคือ การตระหนกัรู้ในสภาวะของ
โลก (WOSA) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICAT) การใช้ชีวิตและการท างาน  (LACC) มีค่า
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.93 0.92 และ 0.85 มีความแปรผนัร่วมกับคุณลกัษณะ 
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 87 ร้อยละ 85 และร้อย
ละ 73) ส่วนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) การเรียนรู้โดยเสรี (AULE)  
และการใช้ภาษาสากล (WOLC) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.80 0.77  
และ 0.65 มีความแปรผนัร่วมกบัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 อยู่
ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 65 ร้อยละ 59 และร้อยละ 42) ตามล าดบั และสามารถพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ ดงันี ้

การเรียนรู้โดยเสรี (AULE) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.43-0.81 
โดยการได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้ คนรอบข้าง  (PESO) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 มีความแปรผนัร่วมกบัการเรียนรู้โดยเสรีอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 65) 
รองลงมาคือ ความรู้ในสหวิทยาการ (INTH) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SEDL) มีค่าน า้หนัก
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องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และ 0.48 มีความแปรผันร่วมกับการเรียนรู้โดยเสรีอยู่ใน 
ระดบัต ่า (ร้อยละ 29 และร้อยละ 23) ส่วนความรู้ในวิชาแกน (COSU) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานต ่าสดุเท่ากบั 0.43 มีความแปรผนัร่วมกบัการเรียนรู้โดยเสรีอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 18) 
ตามล าดบั 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CIRE1) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.85 มีความแปรผันร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัสงู (ร้อยละ 72) 

การเข้าสงัคม (SOCI1) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.88 มีความแปร
ผนัร่วมกบัการเข้าสงัคมอยูใ่นระดบัสงู (0.77) 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT1) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 
0.77 มีความแปรผนัร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 60) 

การใช้ภาษาสากล (WOLC1) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.84  
มีความแปรผนัร่วมกบัการใช้ภาษาสากลอยูใ่นระดบัสงู (ร้อยละ 70) 

การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก  (WOSA1) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 มีความแปรผันร่วมกับการตระหนักรู้ในสภาวะของโลกอยู่ในระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 65) 

การใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.65-0.84 โดยภาวะผู้น า (LEAD) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.84 มีความ
แปรผนัร่วมกับการใช้ชีวิตและการท างานอยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 70) รองลงมาคือ การน าตนเอง 
(SEDE) ความยืดหยุ่นและการปรับตวั (FLAD) ความรับผิดชอบและจิตส านึกรับผิดชอบ (REAC) 
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.79 0.74 และ 0.73 มีความแปรผนัร่วมกบัการใช้ชีวิต
และการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 63 ร้อยละ 55 และร้อยละ 53) ส่วนความซื่อสตัย์
สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น (INTE) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.65 มีความ
แปรผนัร่วมกบัการใช้ชีวิตและการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 43) 
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𝑥2=37.60 df=26 p=.06 GFI=0.99 AGFI=0.95 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.02 

ภาพประกอบ 8 โมเดลการวดัของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรี (คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน) (โมเดลท่ีปรับแก้)  
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ตอนที่ 3 การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจติวิทยาเเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาปริญญาตรี 

การน าเสนอขัน้ตอนการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยน า
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (P21's Framework for 21st Century Learning) ของ 
องค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning. 
2016: online) มาใช้เป็นกรอบในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผู้ วิจัยได้ยึด
แนวคิดการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาตามแนวคิดของเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones.1992) โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้ตอนในการด าเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนคือ  
ขั น้ ต อน ท่ี  1 ขั น้ ก า ร เ ร่ิม ต้ น  (The Initial Stage) เป็ น ขั น้ ก า รส ร้า ง

สมัพนัธภาพระหว่างผู้น าการฝึกอบรมกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ด้วยกัน เปิดเผยถึงประวัติความเป็นมาของตนเอง ความรู้สึก เจตคติ โดยจะค่อย ๆ พัฒนา
สมัพนัธภาพระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึน้จากครัง้แรก และครัง้ตอ่ ๆ ไป จนไปถึงครัง้
สดุท้ายของการฝึกอบรม มีการชีแ้จงบทบาทหน้าท่ี (Task Orientation) ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ี
จะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม การให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม ผู้ น าการ
ฝึกอบรมต้องใช้วิธีการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเร่ิมไว้วางใจ
กนั และอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมบรรลถุึงวตัถปุระสงค์ นัน่คือ ทกุคน
ต้องเข้าใจกฎกติกา รูปแบบของกิจกรรม เทคนิควิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) ผู้น าการฝึกอบรมต้องใช้
ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitation Skills) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้ซึง่กนัและ
กนัมากขึน้ จากการพูดคยุ น าเสนอความคิดเห็น โต้แย้ง และยอมรับซึ่งกนัและกนั โดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละโปรแกรมการฝึกอบรมทัง้ 10 โปรแกรมเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ผู้น าการ
ฝึกอบรมสามารถใช้เทคนิคในการฝึกอบรมได้หลายเทคนิค ได้แก่ การบรรยาย (Lecture) การ
ประชุมกลุ่ม  (Group Session) การอภิปราย (Discussion) เกม  (Game) การชมวีดี ทัศ น์ 
กรณีศกึษา (Case Study) บทบาทสมมติ (Role Playing) ร่วมไปกบัการใช้เทคนิคตามทฤษฎีการ
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ให้ค าปรึกษา ได้แก่ การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regards)  การฟัง
อย่างตัง้ใจ (Active Listening) การสะท้อนความรู้สึก (Reflection) การสร้างอารมณ์ขนั (Humor 
Technique)  

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้การยุติ (The Ending Stage) ขัน้ตอนสุดท้ายของการการ
ฝึกอบรม เพื่อน าไปสูก่ารถ่ายโยงความรู้ (Transfer) ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมในการน าไปใช้ในการ
เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องสามารถรักษาระดบัความรู้ (Maintenance) ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ใน
อนาคต เม่ือการฝึกอบรมสิน้สุดลง ผู้ น าการฝึกอบรมต้องช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคลาย
ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีอาจยงัค้างคาอยู่ในใจ ไปจนถึงการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทัง้ 10 
ครัง้ ก่อนท่ีจะปิดการฝึกอบรมไปอยา่งถาวร       

2. จ านวนครัง้ ความถ่ี และระยะเวลาในการฝึกอบรมในแต่ละครัง้ (Settle on 
Frequency and Duration of Sessions) ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นีมี้ระยะเวลาในการ
ฝึกจ านวน 10 ครัง้ ภายใน 1 สปัดาห์ ใช้เวลาครัง้ละ 1.30 ชัว่โมง 

3. เนื อ้หาและวิธี ท่ีใช้ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Training Method and 
Materials) เนือ้หาท่ีใช้ในการฝึกอบรมในครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาท่ีสอดคล้องกับคุณลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม 
บรูณาการร่วมกบัทฤษฏีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ซึง่ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคทัว่ไปเป็นพืน้ฐานกบั
ทุกโปรแกรม ได้แก่ เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ การเงียบ การสะท้อนความรู้สึก การทวนซ า้ การใช้
ค าถาม (ปรีชา วิหคโต. 2551: 36) และการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข ตอ่แนวคิดและการแสดงออก
ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  ดังรายละเอียดของโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทัง้ 10 ครัง้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ครัง้ท่ี 1 การปฐมนิเทศและการสร้างสมัพนัธภาพ  
ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 

(Person - Centered Therapy) มาใช้พัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ร่วมกับแนวคิดการให้
ค าปรึกษากลุม่ (Group Counseling) (Nelson-Jones. 2013: 143) เกมท่ีน ามาใช้คือ WHO R U? 
เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regards) การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และน าแนวคิดการสร้างพลังในการให้ค าปรึกษากลุ่มมา
ประยกุต์ใช้ ได้แก่ การสร้างข้อผกูพนั (Commitment) การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) การ
สร้างความดึงดดูใจ (Attractiveness) ความรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของ (Belonging) ในกิจกรรม
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การฝึกอบรม ท่ีท า ร่วมกัน  รู้สึกปลอดภัย  (Security) ท่ี จะ เปิด เผย เร่ืองราวของตน เอง  
ท าให้เกิดความเป็นตวัของตวัเอง และไม่ละเลยตอ่บรรทดัฐานของกลุม่ (Group Norms) (คมเพชร  
ฉัตรศุภกุล. 2546: 112-114) และเทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) เทคนิคการอธิบาย 
(Describing) (Thompson. 1996: 142) 

ครัง้ท่ี 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
directed Learning) และการได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้ คนรอบข้าง (Persons and 
Social Support) 

ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง 
(Reality Theory) โดยผู้ เรียนอยากเรียนในแบบท่ีตนต้องการและถนัด ไปสู่ทางเลือกในสิ่งท่ีเขา
อยากจะเป็น และน าไปสูพ่ฤติกรรมท่ี กลาสเซอร์ (William Glasser) ได้อธิบายไว้ว่า เรารู้ว่าเราท า
อย่างไร คิดอย่างไร รู้สกึอย่างไร (Sharf. 2012: 419-421) เกมท่ีน ามาใช้ได้แก่ 5W1H ในแต่ละวนั
ฉนัท าอะไร และการวางแผนกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยในกิจกรรมเหล่านีอ้าศยัเทคนิคต่าง ๆ 
ได้แก่ เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะ (Advice Technique) เทคนิคในการสร้างอารมณ์ขนั (Humor 
Technique) (วชัรี ทรัพย์มี. 2551: 80-81) ร่วมกับการใช้เทคนิคในการฝึกอบรม ได้แก่ การสอน 
(Teaching) และเทคนิคเล่าเร่ืองราว (Real Life Story) และการอภิปราย ให้ผู้ เข้ารับการฝีกอบรม
ได้รู้จกัตนเอง (Identity) ซึง่จะเกิดความรับผิดชอบ (Responsibility) มองทกุสิ่งตามความเป็นจริง 
(Reality) พิจารณาได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร (Right and Wrong) น าไปสู่
ความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง (Self-Respect) และก้าวไปสู่พฤติกรรมท่ีดีได้ (วชัรี ทรัพย์มี. 
2556: 251)  

ครัง้ท่ี  3 การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านความรู้ในวิชาแกน  (Key 
Subject) และความรู้ในสหวิทยาการ (Interdisciplinary Themes)  

ผู้วิจยัประยกุต์ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ (Gestalt Therapy) 
มาใช้เป็นแนวคิดพืน้ฐาน ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Therapy) 
การท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกถึงประสบการณ์ของตนเองต่อวิชาแกน และสหวิทยาการ 
จะท าให้เกิดการตระหนกัรู้ว่าว่าตนนัน้ให้ความส าคญักบัวิชาเหลา่นีม้ากน้อยเพียงใด และผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมคนอ่ืน ๆ นัน้มีประสบการณ์ต่อวิชาเหล่านีม้าอย่างไร ภายใต้แนวคิดความเป็น
ปัจจบุนั (The Now)  ผู้วิจยัยงัใช้เทคนิคการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เกมต้นไม้แห่งความเจริญ
งอกงาม โดยเกมน าไปสู่ การตัง้ค าถาม การอภิปราย การสอน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  
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ครัง้ท่ี 4 การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking)   

ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตุผล 
อารมณ์ พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory) ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sharf. 2012: 335) การฝึกตัง้ประเด็น
ปัญหาหรือตัง้ค าถามจากเหตกุารณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วน ามาวิ เคราะห์ การรับฟังความคิดเห็น 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ จินตนาการอย่างอิสระมีความเป็นอเนกนยั (Divergent 
Thinking) คือการคิดแบบต่อยอดในหลายแง่มุม (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ . 2556: 206) รู้จักท่ีจะ
ประเมินผลหรือแก้ปัญหาโดยอาศยัความไว (Sensitivity) ความคลอ่งแคลว่ทางการคิด (Fluency) 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความแปลกใหม่ (Originality) (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. 2555: 153) 
ผู้วิจยัประยกุต์เทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตผุล อารมณ์ พฤติกรรม ได้แก่ เทคนิค
ด้านการคิด  (Cognitive Approaches) ได้แก่  การวิ เคราะห์ประโยคท่ี ได้ รับ  (Cost-benefit 
analysis) การแก้ปัญหา (Problem Solving) เทคนิคทางด้านอารมณ์ (Emotive Technique) 
ได้แก่ การเพิ่มพลงัให้กับตนเอง (Forceful self-statements) และการสนทนาเพื่อเพิ่มพลงัให้กับ
ตนเอง (Forceful self-dialogue) เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavioral Technique) ได้แก่ การฝึก
ทกัษะ (Skill Technique) ในการใช้ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ โดยการฝึกฝนกบั
กลุ่ม (Sharf. 2012: 348-350) โดยใช้เทคนิคด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การแก้ปัญหา
จากเร่ืองท่ีก าหนดให้ (Case Method) เทคนิคการอภิปราย โดยเทคนิคเหล่านีน้ ามาใช้ภายใต้เกม 
2 เกม ได้แก่ เกมเร่ืองจริงหรือคาดเดา และเกมบ้านใจจินตนาการของฉนั  

ครัง้ท่ี 5 การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการเข้าสงัคม (Sociability)  
ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการยึดบุคคลเป็ น

ศนูย์กลาง (Person - Centered Therapy) มาเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการก าหนดกิจกรรม ทุกคน
ต้องรับฟังอย่างใจกว้าง เข้าใจความรู้สึก และไม่ตดัสินใคร ถือเป็นการแสดงความจริงใจต่อกัน 
(Sharf. 2012: 212) ร่วมกับเทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ ได้แก่ การแสดง
บทบาทการกล่าวโทษหรือต าหนิผู้ อ่ืน (Playing the Projection) และการอยู่กับความรู้สึก (Stay 
with a Feeling) (ลิขิต กาญจนาภรณ์. 2551: 312-313) โดยใช้เกมบัตรค า ร่วมกับเทคนิคการ
ฝึกอบรมอ่ืน ๆ ได้แก่ เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) และการร่วมกนัอภิปราย  
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ครัง้ท่ี 6 การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT-Information and Communication Technology) 

ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior 
Therapy) ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีจุดหมายในการเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน จนพวกเขาสามารถบรรลเุปา้หมายได้ ในขณะ
ท่ีผู้ วิจยัก็ยอมรับได้ด้วยความเข้าใจ (Corey. 2013: 250) การวางข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ วิจัย
และผู้ เข้ารับการอบรมว่ายินดีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิต (วชัรี ทรัพย์มี. 2556: 220) โดยใช้เกม ขมุทรัพย์ใน
โลกอินเตอร์เน็ต รวมกบัเทคนิคการฝึกอบรมโดยการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแสดงออก
ด้วยการเลา่เร่ือง อภิปราย ระดมสมอง และผู้วิจยัใช้การสอน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม 

ครัง้ท่ี 7 การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการใช้ภาษาสากล (World 
Language Capability) 

ผู้วิจยัประยกุต์ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior 
Therapy) โดยกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้จกัการเปลี่ยนแปลงตนเอง  จากการท่ีไม่สนใจท่ีจะ
เรียนรู้ภาษาต่างชาติให้หนัมาสนใจในภาษาท่ีสอง ใช้เทคนิคการให้รางวลัตนเอง การสญัญากับ
ตนเองว่าจะหมัน่สัง่สมประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาต่างชาติในทกุขณะท่ีมีโอกาส นอกจากนัน้
ยงัใช้เทคนิคตวัแบบ (Modeling) บุคคลผู้ เป็นแบบอย่างท่ีจะเดินตามความส าเร็จในด้านการใช้
ภาษาองักฤษ ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอภิปราย โดยตัง้ค าถามให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอบว่า
ได้วางแผนการเรียนรู้ภาษาสากลอย่างไรตามหลกั WDEP คือ W (Want) คือความต้องการท่ีจะ
เรียนภาษาสากล ผู้ เรียนเลือกได้เองโดยอิสระ D (Direction และ Doing) คือ การควบคมุตนเอง
หรือสัง่การตนเอง E (Evaluation) คือการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ P (Planning) คือ 
การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Sharf. 2012: 424) ผู้ วิจัยใช้เกม การวางแผนการเรียนรู้
ภาษาสากล โดยมีตวัอยา่งของตวัแบบคือ ครูลกูกอล์ฟ    

ครัง้ท่ี 8 การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 
(World Situation Awareness) 

ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดการรับรู้ในภาพรวม (Holism) จากทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) มาประยุกต์ใช้ในการมองสถานการณ์โลก (World 
Situation) ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมกัจะมองโดยภาพรวม แล้วให้ความส าคญักบับางสิ่งใน
กรณีท่ีตนให้ความสนใจเป็นภาพ (Figure) ในขณะเดียวกนัไม่ให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีตนไม่สนใจ 
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หรือสนใจน้อยเป็นพืน้ (Ground) (Corey. 2013: 214) ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นัน้ผู้ เรียน
ต้องตระหนักรู้ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ของโลกโดยใส่ใจให้ความส าคญั ทัง้ในด้านวฒันธรรมของ
หลายชาติท่ีเช่ือมกัน (Cross-culture) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2557: 14) ติดตามข่าวสาร 
สถานการณ์โลกทัง้สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคญักบัสิ่ง
เหล่านีไ้ปพร้อม ๆ กนั มากกว่าการท่ีจะสนใจเพียงสิ่งใดสิ่งเดียว ผู้วิจยัใช้เทคนิคการสอนท่ีได้จาก
เกม ธงของชาติใด ชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เข้ารับการอบรมเปิดใจรับวฒันธรรมต่าง ๆ และสร้างการ
ตระหนักรู้จากกรณีศึกษา 2 เร่ือง คือ สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 และวิกฤตเวเนซเุอลา  

ครัง้ท่ี 9 การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการใช้ชีวิตและการท างาน (Life 
and Career Capability)   

ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(Person-centered  Counseling Theory) ผู้วิจยัเน้น ความจริงใจ (Congruent) ในความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้วิจยักบัผู้ เข้ารับการอบรมในการสื่อสารตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมแสดงออกซึง่ความรู้สกึได้อย่างอิสระ แม้ระยะแรกความคิด ความรู้สกึ อาจไม่ตรงกบั
สิ่งท่ีสื่อออกมา (Sharf. 2012 : 212) เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) ได้แก่ การใช้ตวัแบบ (Modelling) การให้
ค าแนะน า หรือการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  (ปรีชา วิหคโต. 2551: 36) แก่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อน าไปพิจารณา ในการปรับหรือสร้างพฤติกรรมอนัเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการก้าวสูโ่ลกอาชีพในอนาคต ทัง้บทบาทในการเป็นผู้น า มีความอดทนอดกลัน้ ซื่อสตัย์สจุริต 
มีความรับผิดชอบ และจิตส านึกรับผิดชอบ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา คือ เกมเดิน
ตามเส้นในการด าเนินฝึกอบรม  

ครัง้ท่ี 10 การยุติการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ผู้วิจยัใช้ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-
centered Theory) โดยให้ความส าคญัถึงการมีคณุค่าของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทกุคน ทัง้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมองเห็นและยอมรับคณุค่าในตนเอง และในขณะเดียวกนัก็ต้องการการยอมรับจาก
ผู้ อ่ืน เป็นเงือนไขท่ีจะท าให้บคุคลพฒันาความรู้สกึในตนเองอย่างมีคณุคา่ รู้สกึถึงความอบอุ่นท่ีมี
ต่อกนัและในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม (Sharf. 2012: 212) ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคจากทฤษฎี
การให้ค าป รึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Theory) ประกอบด้วย การใช้ตัวแบบ 
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(Modelling) การให้ค าแนะน า (Direction) การเสริมแรงทางสงัคม (Social Reinforcement) ได้แก่ 
การชมเชย การมองด้วยความช่ืนชม พยักหน้ายอมรับในสิ่งท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอ  
(ปรีชา วิหคโต. 2551: 38-39) 

ผู้ วิจัยให้ผู้ เข้า รับการฝึกอบรมท าแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเป็นการวดัหลงัการทดลอง 
(Posttest) และนดัหมายการท าแบบวดัอีกครัง้หนึง่ในการติดตามผล (Follow up) 

ภายหลงัการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ผู้วิจยัได้
น าโปรแกรมไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉตัรศภุกลุ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจก าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประภาส ณ พิกุล และ อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล เป็นผู้ ตรวจสอบและพิจารณาความ
ถกูต้อง ความสอดคล้องทัง้ในเนือ้หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม จากนัน้ผู้วิจยัน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีได้รับการตรวจสอบ
แล้วไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  และน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
นกัศกึษาท่ีไมใ่ช่กลุม่จริงของการฝึกอบรม แตมี่คณุสมบตัิเดียวกนักลบักลุม่ทดลองจริง จ านวน 12 
คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดับขัน้ตอน ระยะเวลา และ
เนือ้หาตา่ง ๆ ของโปรแกรมการฝึกอบรมแตล่ะครัง้ 

โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะเชิงท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ทัง้ 7 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ 14 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีด าเนินการโดยการใช้
การฝึกอบรม จ านวน 10 ครัง้ และด าเนินการครัง้ละ 1.30 ชั่วโมง โดยรายละเอียดตวัอย่างของ
โปรแกรมการฝึกอบรมดงัแสดงในภาคผนวก  

ผู้วิจยัน าข้อมลูมาสรุปกระบวนการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เพื่อแสดง
ให้เห็นทฤษฎี แนวคิด ของการให้ค าปรึกษา และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ในแตล่ะองค์ประกอบ ดงัแสดง
ในตาราง 11 

ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคพืน้ฐานจากการให้ค าปรึกษา ได้แก่ เทคนิคการฟัง
อย่างตัง้ใจ การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การเงียบ การสะท้อนความรู้สึก การทวนซ า้ การใช้
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ค าถาม กบัทกุโปรแกรมการฝึกอบรม โดยตารางด้านลา่งนีจ้ะอธิบายถึงทฤษฎีและเทคนิคหลกัท่ีใช้
ในการฝึกอบรมในแตล่ะครัง้  

ตาราง 11 สรุปทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา และเทคนิคตา่ง ๆ ทางด้านการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

หวัข้อการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา และ
แนวคิดทางจิตวิทยา 

เทคนิค/วิธีการ 

ครัง้ท่ี 1 การปฐมนิเทศและการสร้าง
สมัพนัธภาพ 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึ
บคุคลเป็นศนูย์กลาง 

 

 2. หลกับรรทดัฐานของกลุม่ 1. การรักษาความลบัซึง่กนัและกนั  
2. การวิพากษ์วิจารณ์อยา่งสร้างสรรค์ 
3. การแสดงความจริงใจตอ่กนั 

 3. การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เกม  WHO R U?   
ครัง้ท่ี 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และการได้รับการสนบัสนนุจาก
สงัคมและผู้คนรอบข้าง  

1.ทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการ
เผชิญความจริง 

1. การให้ข้อเสนอแนะ 
2. การสร้างอารมณ์ขนั 

 2 . แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. เกม 5W1H ในแตล่ะวนัฉนัท าอะไร 
2. เกม การวางแผนกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 

3. การเลา่เร่ืองราว 
4. การสอน 

ครัง้ท่ี 3 ความรู้ในวิชาแกน  
และสหวิทยาการ 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ 

1. การสร้างการตระหนกัรู้ 
2. ความเป็นปัจจบุนั 

 2. แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. เกมต้นไม้แหง่ความเจริญงอกงาม 
2. การอภิปราย 
3. การสอน 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

หวัข้อการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา และ
แนวคิดทางจิตวิทยา 

เทคนิค/วิธีการ 

ครัง้ท่ี 4 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เหตผุล อารมณ์ พฤติกรรม 

1. การวิเคราะห์ประโยคที่ได้รับ  
2. การแก้ปัญหา 
  

 2. แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. เกม เร่ืองจริงหรือคาดเดา 
2. เกม บ้านในจินตนาการของฉนั  
3. การอภิปราย 
4. การแก้ปัญหาจากเร่ืองที่ก าหนดให้  

ครัง้ท่ี 5 การเข้าสงัคม 1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ 

1. การแสดงบทบาทการกลา่วโทษหรือ
ต าหนิผู้ อ่ืน 
2. การอยูก่บัความรู้สกึ  

 2. แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. เกมบตัรค า   
2. การระดมสมอง  
3. อภิปราย 

ครัง้ท่ี 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม 

1. การวางเปา้หมาย 
2. การวางข้อตกลง 

 2. แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. เกมขมุทรัพย์ในโลกอินเตอร์เน็ต 
2. เลา่เร่ือง  
3. อภิปราย  
4. ระดมสมอง 
5. การสอน 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

หวัข้อการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา และ
แนวคิดทางจิตวิทยา 

เทคนิค/วิธีการ 

ครัง้ท่ี 7 การใช้ภาษาสากล 1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม 

1. การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง 
2. ตวัแบบ 
3. WDEP – Want, Direction and 
Doing, Evaluation, Planning  

 2.  แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. การตัง้ค าถาม 
2. การอภิปราย 

ครัง้ท่ี 8 การตระหนกัรู้ในสภาวะของ
โลก 

1. การรับรู้ภาพรวม จากทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์  

1. ฝึกให้ความสนใจในบางสิง่เป็นภาพ 
(Figure) 
2. การสร้างการตระหนกัรู้ 

 2.แนวคิดการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 1. เกม ธงชาติของชาติใด 
2. กรณีศกึษา ขยะมลูฝอยในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2561 
3. กรณีศกึษาเวเนซเุอลา 

ครัง้ท่ี 9 การใช้ชีวิตและการท างาน 1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม 

1. การใช้ตวัแบบ 
2. การให้ค าแนะน า หรือการให้ข้อมลู
ย้อนกลบั   

 2. แนวคิดการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

เกมเดินตามเส้น  

ครัง้ท่ี 10 การยตุิการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม 

1. การใช้ตวัแบบ  
2. การให้ค าแนะน า 
3. การเสริมแรงทางสงัคม ได้แก่ การ
ชมเชย  
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ตอนที่ 4 การเปรียบเทยีบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และการตดิตามผลของกลุ่มทดลอง 

ก่อนการเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการ
ติดตามผลของกลุ่มทดลอง ผู้วิจยัได้ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality) โดยใช้สถิติ 
Shapiro-Wilk พบว่า ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุ่มทดลอง มีค่า
นัยส าคัญทางสถิติอยู่ระหว่าง .06-.61 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผลของ
กลุ่มทดลอง มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผู้ วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทาง
เดียวแบบวดัซ า้ (One-Way Repeated MANOVA) 

4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุม่ทดลอง 

ผู้วิจยัท าการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุม่ทดลอง ดงัตาราง 12 

 
ตาราง 12 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการติดตามผลของกลุม่ทดลอง (n=12) 
 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

MIN MAX �̅� SD SK KU ระดับ 

การเรียนรู้โดยเสรี (AULE)        
ก่อนการทดลอง 2.55 3.60 3.18 0.34 -0.59 -0.68 ปานกลาง 
หลงัการทดลอง 3.60 4.60 4.18 0.29 -0.87 0.37 มาก 
ติดตามผล 3.75 5.00 4.61 0.37 -1.14 1.29 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

MIN MAX �̅� SD SK KU ระดับ 

การคิ ดอ ย่ างมี วิจ ารณญ าณ และ
สร้างสรรค์ (CRIE) 

       

ก่อนการทดลอง 3.00 4.00 3.48 0.30 -0.29 -0.23 มาก 
หลงัการทดลอง 3.80 4.80 4.35 0.37 -0.37 -1.50 มากท่ีสดุ 
ติดตามผล 4.20 5.00 4.72 0.25 -0.74 0.18 มากท่ีสดุ 
การเข้าสังคม (SOCI)         
ก่อนการทดลอง 3.50 4.17 3.82 0.21 0.19 -1.22 มาก 
หลงัการทดลอง 4.00 5.00 4.64 0.30 -0.61 0.41 มากท่ีสดุ 
ติดตามผล 4.33 5.00 4.83 0.24 -1.17 0.20 มากท่ีสดุ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT)        
ก่อนการทดลอง 3.20 5.00 3.92 0.56 0.58 -0.49 มาก 
หลงัการทดลอง 3.60 5.00 4.38 0.41 -0.24 -0.48 มากท่ีสดุ 
ติดตามผล 3.80 5.00 4.70 0.36 -1.61 2.82 มากท่ีสดุ 
การใช้ภาษาสากล (WOLC)        
ก่อนการทดลอง 2.00 4.00 3.00 0.52 -0.34 1.28 ปานกลาง 
หลงัการทดลอง 3.60 4.80 4.08 0.35 0.74 0.01 มาก 
ติดตามผล 3.80 5.00 4.48 0.46 -0.34 -1.50 มากท่ีสดุ 
การตระห นัก รู้ในสภาวะของโลก 
(WOSA) 

       

ก่อนการทดลอง 2.50 4.00 3.28 0.49 0.03 -1.35 ปานกลาง 
หลงัการทดลอง 3.93 4.83 4.50 0.36 -0.69 -0.69 มากท่ีสดุ 
ติดตามผล 4.17 5.00 4.76 0.26 -1.19 1.04 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

MIN MAX �̅� SD SK KU ระดับ 

การใช้ชีวติและการท างาน (LACC)        
ก่อนการทดลอง 3.00 4.40 3.97 0.38 -1.63 3.27 มาก 
หลงัการทดลอง 4.44 5.00 4.75 0.18 -0.51 -0.68 มากท่ีสดุ 
ติดตามผล 4.64 5.00 4.85 0.13 -0.18 -1.58 มากท่ีสดุ 

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม 

(SUCC) 

       

ก่อนการทดลอง 3.15 3.79 3.52 0.20 -0.68 -0.43 มาก 
หลงัการทดลอง 4.03 4.65 4.41 0.20 -0.70 -0.22 มากท่ีสดุ 
ติดตามผล 4.13 4.97 4.71 0.25 -1.27 1.22 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 12 พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย

คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 2 โดยรวม (SUCC) เท่ากับ 3.52  
(มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20) อยู่ในระดบัมาก หลงัการทดลองนกัศึกษาปริญญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม (SUCC) เท่ากับ 
4.41 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และการติดตามผลนกัศึกษา
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม 
(SUCC) เท่ากบั 4.71 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณา
การกระจายของข้อมูลพบว่า ข้อมูลมีการกระจายแตกต่างจากโค้งปกติเล็กน้อย และสามารถ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้ดงันี ้ 

การเรียนรู้โดยเสรี (AULE) ก่อนการทดลองนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการ
เรียนรู้โดยเสรี (AULE) เท่ากบั 3.18 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34) อยู่ในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้โดยเสรี (AULE) เท่ากับ 4.18 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29) อยู่ใน
ระดบัมาก และการติดตามผลนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้โดยเสรี (AULE) เท่ากับ 
4.61 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) ก่อนการทดลองนักศึกษา
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) เท่ากับ 3.48 (มีส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30) อยู่ในระดบัมาก หลงัการทดลองนกัศกึษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
การคดิอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) เท่ากบั 4.35 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.37) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และการติดตามผลนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) เท่ากับ 4.72 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ  

การเข้าสงัคม (SOCI) ก่อนการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการเข้า
สังคม (SOCI) เท่ากับ 3.82 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21) อยู่ในระดับมาก หลังการ
ทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการเข้าสังคม (SOCI) เท่ากับ 4.64 (มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.30) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และการติดตามผลนกัศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
การเข้าสงัคม (SOCI) เท่ากบั 4.83 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) ก่อนการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มี
คา่เฉลี่ยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) เท่ากบั 3.92 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56) 
อยู่ในระดับมาก หลังการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICAT) เท่ากับ 4.38 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และการ
ติดตามผลนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) เท่ากับ 4.70  
(มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

การใช้ภาษาสากล (WOLC) ก่อนการทดลองนกัศกึษาปริญญาตรี มีคา่เฉลี่ยการ
ใช้ภาษาสากล (WOLC) เท่ากับ 3.00 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการใช้ภาษาสากล (WOLC) เท่ากับ 4.08  
(มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35) อยู่ในระดบัมาก และการติดตามผลนกัศกึษาปริญญาตรี 
มีคา่เฉลี่ยการใช้ภาษาสากล (WOLC) เท่ากบั 4.48 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก (WOSA) ก่อนการทดลองนกัศกึษาปริญญาตรี 
มีค่าเฉลี่ยการตระหนักรู้ในสภาวะของโลก (WOSA) เท่ากับ 3.28 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.49) อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการทดลองนกัศกึษาปริญญาตรี มีคา่เฉลี่ยการตระหนกัรู้
ในสภาวะของโลก (WOSA) เท่ากบั 4.50 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36) อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ และการติดตามผลนกัศกึษาปริญญาตรี มีคา่เฉลี่ยการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก (WOSA) 
เท่ากบั 4.76 (มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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การใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) ก่อนการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยการใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) เท่ากบั 3.97 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38) 
อยู่ในระดับมาก หลังการทดลองนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการใช้ชีวิตและการท างาน 
(LACC) เท่ากับ 4.75 (มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และการ
ติดตามผลนกัศกึษาปริญญาตรี มีคา่เฉลี่ยการใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) เท่ากบั 4.85 (มีสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.13) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

4.2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการตดิตามผลของกลุม่ทดลอง 

ผู้วิจยัท าการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุ่มทดลอง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม 
ขนาดความสมัพนัธ์ และขนาดความแปรปรวนในการวดัซ า้ ดงัตาราง 13 และ ตาราง 14  

ตาราง 13 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามของ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวม
และรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผลของกลุม่ทดลอง 
(n=12) 

Effect Multivatiate Test Value F Hypothesis df Error df p 
ระยะเวลา Pillai's Trace 1.39 4.63* 16.00 32.00 .00 

 Wilks' Lambda 0.03 8.15* 16.00 30.00 .00 
 Hotelling's Trace 15.25 13.34* 16.00 28.00 .00 
 Roy's Largest Root 14.39 28.79* 8.00 16.00 .00 

*p<.05 
 

จากตาราง 13 การตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้นของคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมและรายองค์ประกอบของนกัศึกษาปริญญาตรี 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุ่มทดลอง พบว่า ช่วงเวลาท่ีเปลี่ยนไป
นักศึกษาปริญญาตรีคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีความ
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Wilk’s Lambda=0.03 F=8.15, 16.00 p=.00) 
จงึสามารถท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ่ไปได้ 

 
ตาราง 14 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของขนาดความสมัพนัธ์และขนาดความแปรปรวนใน
การวดัซ า้ของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา
ตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผลของกลุม่
ทดลอง 
 
คุณลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการ

เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

Mauchly's 
W 

Approx. 
Chi-

Square 

df p Epsilon 

     Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

การเรียนรู้โดยเสรี 
(AULE) 

0.94 0.61 2 .74 0.94 1.00 0.50 

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ (CRIE)  

1.00 0.01 2 .99 1.00 1.00 0.50 

การเข้าสงัคม (SOCI) 0.89 1.12 2 .57 0.91 1.00 0.50 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICAT) 

0.64 4.48 2 .11 0.74 0.82 0.50 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการ

เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

Mauchly's 
W 

Approx. 
Chi-

Square 

df p Epsilon 

     Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

การใช้ภาษาสากล 
(WOLC) 

0.82 1.96 2 .38 0.85 0.99 0.50 

การตระหนกัรู้ในสภาวะ
ของโลก (WOSA) 

0.79 2.35 2 .31 0.83 0.96 0.50 

การใช้ชีวิตและการ
ท างาน (LACC) 

0.29 12.27* 2 .00 0.59 0.61 0.50 

คุณลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการ

เรียนในศตวรรษที่ 21  
โดยรวม (SUCC) 

0.87 1.37 2 .50 0.89 1.00 0.50 

*p<.05 

 
จากตาราง 14 พบว่า คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรวม (Mauchly’s W=0.87 df=2 p=.50) และรายองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยเสรี (Mauchly’s W=0.94 df=2 p=.74) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ (Mauchly’s W=1.00 df=2 p=.99) การเข้าสังคม (Mauchly’s W=0.89 df=2 
p=.57) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Mauchly’s W=0.64 df=2 p=.11) การใช้ภาษาสากล 
(Mauchly’s W=0.82 df=2 p=.38) และการตระหนักรู้ในสภาวะของโลก (Mauchly’s W=0.79 
df=2 p=.31) จากการวัดซ า้ทัง้ 3 ครัง้ มีขนาดความสัมพันธ์และขนาดความแปรปรวนมีความ
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการใช้ชีวิตและการท างาน (Mauchly’s 
W=0.29 df=2 p=.00) จากการวดัซ า้ทัง้ 3 ครัง้ มีขนาดความสมัพนัธ์และขนาดความแปรปรวนมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จงึต้องอา่นผลการวิจยัแบบ Greenhouse-
Geisser ตอ่ไป 
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4.3 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการ
ติดตามผลของกลุม่ทดลอง 

ผู้ วิจัยท าการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการติดตามผลของกลุ่มทดลอง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว
แบบวดัซ า้ (One-Way Repeated MANOVA) ดงัตาราง 15 

ตาราง 15 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ และการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคู ่ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผลของกลุม่ทดลอง (n=12) 

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ ผลการทดสอบการวดัซ า้ ระยะเวลา ผลการเปรียบเทียบรายคู่ 
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 SS df MS F  ก่อนทดลอง หลงัทดลอง ติดตามผล 

การเรียนรู้โดยเสรี (AULE)     ก่อน (3.18) -   
ระยะเวลา 12.93 2 6.46 56.90* หลงั (4.18) 1.00* -  
ความคลาดเคลื่อน 2.50 22 0.11  ติดตาม (4.61) 1.43* 0.43* - 
การคดิอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (CRIE) ก่อน (3.48) -   
ระยะเวลา 9.63 2 4.81 50.91* หลงั (4.35) 0.87* -  
ความคลาดเคลื่อน 2.08 22 0.10  ติดตาม (4.72) 1.24* 0.37* - 
การเข้าสังคม (SOCI)     ก่อน (3.82) -   
ระยะเวลา 6.93 2 3.47 62.77* หลงั (4.64) 0.82* -  
ความคลาดเคลื่อน 1.21 22 0.06  ติดตาม(4.83) 1.01* 0.19 - 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICAT) ก่อน (3.92) -   
ระยะเวลา 3.73 2 1.86 10.96* หลงั (4.38) 0.46* -  
ความคลาดเคลื่อน 3.74 22 0.17  ติดตาม (4.70) 0.78* 0.32* - 
การใช้ภาษาสากล (WOLC)     ก่อน (3.00) -   
ระยะเวลา 14.14 2 7.07 30.70* หลงั (4.08) 1.08* -  
ความคลาดเคลื่อน 5.06 22 0.23  ติดตาม (4.48) 1.48* 0.40 - 
การตระหนักรู้ในสภาวะของโลก (WOSA) ก่อน (3.28) -   
ระยะเวลา 15.09 2 7.55 90.69* หลงั (4.50) 1.22* -  
ความคลาดเคลื่อน 1.83 22 0.08  ติดตาม (4.76) 1.48* 0.26* - 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ ผลการทดสอบการวดัซ า้ ระยะเวลา ผลการเปรียบเทียบรายคู่ 
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 SS df MS F  ก่อนทดลอง หลงัทดลอง ติดตามผล 

การใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) ก่อน (3.97) -   
ระยะเวลา 5.59 2 4.77 58.58* หลงั (4.75) 0.78* -  
ความคลาดเคลื่อน 1.05 22 0.08  ติดตาม (4.85) 0.88* 0.10 - 
คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ โดยรวม (SUCC) ก่อน (3.52) -   
ระยะเวลา 9.16 2 4.58 93.64* หลงั (4.41) 0.89* -  
ความคลาดเคลื่อน 1.08 22 0.05  ติดตาม (4.71) 1.19* 0.30* * 

*p<.05 
 

จากตาราง 15 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการติดตามผลของกลุ่มทดลอง พบว่า ระยะเวลาในการการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ฝึกอบรมทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกันนักศึกษามีคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยรวม (SUCC) (F=93.64 df=2 p=.00) และทุกองค์ประกอบ ประกอบด้วย การ
เรียนรู้โดยเสรี (AULE) (F=56.90 df=2 p=.00) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
(CRIE) (F=50.91 df=2 p=.00) การเข้าสงัคม (SOCI) (F=62.77 df=2 p=.00) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICAT) (F=10.96 df=2 p=.00)  การใช้ภาษาสากล (WOLC) (F=30.70 df=2 p=.00) 
การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก (WOSA) (F=90.69 df=2 p=.00)  และการใช้ชีวิตและการท างาน 
(LACC) (F=58.58 df=1.17 p=.00) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผู้วิจยัจงึท าการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูด้่วยวิธีการของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method)  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ก่อน หลัง และระยะการติดตามผลการเข้าร่วม
โปรแกรมการฝึกอบรมทางจิตวิทยา พบว่า หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม (SUCC) และทุกองค์ประกอบสงูกว่าก่อนการ
ทดลอง และการติดตามผลมีค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 โดยรวม (SUCC) และทุกองค์ประกอบสูงกว่าก่อนการทดลอง ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยของการ
ติดตามผลของคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมและราย
องค์ประกอบจ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยเสรี (AULE) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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และสร้างสรรค์ (CRIE) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) และการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก 
(WOSA) สงูกว่าหลงัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของการติดตามผลขององค์ประกอบ การเข้า
สงัคม (SOCI) การใช้ภาษาสากล (WOLC) การใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) สูงกว่าหลงัการ
ทดลองอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ  

 
 

 

ตาราง 16 กราฟแสดงคา่เฉลี่ยของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

และการติดตามผลของกลุม่ทดลอง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2. เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวม
และรายด้านก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ของกลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา  

สมมตฐิานในการวิจัย  
1. โมเดลการวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2. นักศึกษาปริญญาตรีท่ี เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีคะแนน

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนการทดลอง หลงัทดลอง และ
การตดิตามผลแตกตา่งกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ออกแบบการวิจยั โดยเป็นการศึกษาและเสริมสร้าง (Research 

and Enhancement) คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา
ปริญญาตรี โดยผู้วิจยัได้แบง่ระยะของการด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

การศึกษาคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรีเป็นการศึกษาความหมายและองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยการเก็บรวบรวมของมลูเชิง
คณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ และเชิงปริมาณโดยใช้แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
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เรียนในสตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี และหลงัจากนัน้น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 คน โดยผู้ วิจัย
คดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ในการพิจารณา
คณุสมบตัิคือ เป็นนกัวิชาการการศกึษาผู้ มีความรู้ในด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 กลา่วคือ เป็น
บุคคลผู้ ท่ีได้ศึกษา เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของงานเขียน และ/หรือการบรรยายให้ความรู้ และ/
หรือการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาในยคุศตวรรษท่ี 21 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีสุดท้ายของหลักสูตร เน่ืองจากได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัมาแล้ว จึงได้รับการหล่อหลอมคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จมาแล้วอยา่งน้อยเป็นเวลา 4 ปี ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 85,860 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนของ

นักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีสุดท้ายของหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 720 คน  
ซึง่จากการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้แนวคิดของแฮร์และคนอ่ืน ๆ (Hair; et al. 2010: 102) ในการก าหนด
จ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมโดยการก าหนดอัตราส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างกับจ านวน
พารามิเตอร์ท่ีต้องการ ประมาณค่าท่ีได้คือ 10 - 20 ต่อ 1 พารามิเตอร์ ส าหรับการวิจยัในครัง้นีมี้
จ านวนพารามิเตอร์ทัง้สิน้ 43 พารามิเตอร์ ขนาดกลุม่ตวัอย่างจงึควรมีจ านวน 430 – 860 คน ทัง้นี ้
เม่ือผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือแบบส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น (Checklist) เพื่อการคดักรองคณุสมบตัิของผู้ตอบ
ให้ได้ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะตามเปา้หมายของการศกึษาครัง้นี ้พบว่ามีจ านวนผู้ผ่านการคดักรองทัง้สิน้ 
463 คน ซึง่เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมลูในการได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่ง ส าหรับการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) รายละเอียดแสดงดัง 
บทท่ี 3  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาคือองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ดงัต่อไปนี ้การ
เรียนรู้โดยเสรี การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การเข้าสังคม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ภาษาสากล การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก การใช้ชีวิตและการท างาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 

1. แบบสมัภาษณ์คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เพื่อใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู
หลกัฐานโดยการใช้การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อการสนทนา
อย่างอิสระระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ให้ข้อมูล แล้วหลังจากนัน้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) เพื่อหารายละเอียดจากองค์ประกอบท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษามาจาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอีกครัง้ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยน าแบบ
สมัภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 คนเป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดขึน้จากการศกึษาภาคทฤษฎี 

2. แบบวดัคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบวดัท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น (Checklist) เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้ ตอบแบบวัด มี
ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 2 ค าตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ จ านวน 7 ข้อค าถาม โดยผู้ ท่ีผ่านคณุสมบตัิ
การคดักรองต้องเป็นผู้ ท่ีตอบแบบส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น “ใช่” ทัง้ 7 ข้อค าถาม และส่วนท่ี 2 เป็น
แบบวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert) มี 5 ระดับ 
จ านวน 72 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .20-.76 มีคา่ความเช่ือมัน่จากการหาคา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เท่ากบั 0.95 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในระยะท่ี 1 ขัน้การศึกษาองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ี

ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

1. ผู้วิจยัติดตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 5 คน
ทางวาจา เพื่อขอความอนุเคราะห์สมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเก่ียวกับความหมายและ
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องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา
ตรี 

2. ผู้วิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปยงัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 คน เพื่อขอนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ 

3. ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์โดยใช้วิธีการบนัทึกเสียงเพื่อให้ได้
ข้อมลูอยา่งละเอียด 

การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21  

1. ผู้ วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งถึงผู้ บริหารมหาวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยั 

2. ผู้ วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ร่วมกบัขอความอนเุคราะห์คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างให้ด าเนินการเก็บ
ข้อมลู โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมลูระหวา่งเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2561  

การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
การจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

1. ผู้ วิจัยน าข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมได้จากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด และการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยด าเนินการถอดข้อมูลท่ีเป็นประเด็น
ส าคญัจากการสมัภาษณ์กบัประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และจ าแนกข้อมลูของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนในการ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ และน าไปพฒันาตวั
บ่งชีคุ้ณลักษณะคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ตอ่ไป 
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2. ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบวตัถปุระสงค์การวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
2.1 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และคะแนนคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2 วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบคณุลักษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามสมมติฐานกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมลูส าเร็จรูป 

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

การเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี และเปรียบเทียบผลการ
ใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายด้านก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และการติดตามผล ของกลุม่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี เป็นนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์น
เอเชีย ชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 92 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมีจ านวน 12 คน โดยผู้ วิจยัมีขัน้ตอนและวิธีการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 กบันกัศกึษาคณะพยาบาล ชัน้ปีท่ี 1 ทกุคน  

2. ผู้วิจยัคดัเลือกผู้สมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง โดยพิจารณาจากนกัศกึษา
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตัง้แต่
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 33 ลงมา และนกัศกึษาสมคัรใจลงนามยินยอมในแบบฟอร์มการเข้าร่วมการวิจัย 
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โดยก าหนดจ านวนการเข้าร่วมทัง้สิน้ 12 คน ทัง้นี ้กรณีท่ีมีนกัศกึษามากกวา่จ านวนท่ีก าหนดจะใช้
วิธีการสุ่มให้เหลือ 12 คน เน่ืองจากเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมตามหลักการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึง่กนัและกนัอยา่งทัว่ถึง (Nelson-Jones. 1992: 59)  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการเสริมสร้างลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ได้แก่ 
1. ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Psychological 

Training)  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน

ศตวรรษ ท่ี   21 ของนักศึกษาป ริญญาตรี (Education Successful Characteristics in 21st 
Century of Undergraduate student) 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในระยะท่ี 2 คือ โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อ

เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 
โดยผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีการฝึกอบรม โดยการบรูณาการเข้ากบัทฤษฎีและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาเพื่อให้ได้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 
1.30 ชัว่โมง โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้การเร่ิมต้น ขัน้การด าเนินการ และขัน้ยุติ
การฝึกอบรม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในระยะท่ี 2 ของการวิจยัเป็นการสร้าง ตรวจสอบ และ

ศกึษาผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกแบบแผนการทดลอง ส าหรับการวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยเลือกแบบ
แผนการทดลองท่ีมีการวดัซ า้ (Repeated Measures Design) (Howell. 2007: 440) โดยมีการวดั
ทัง้หมด 3 ครัง้ ได้แก่ การวดัก่อนการทดลอง (Pretest) หลงัการทดลอง (Posttest) และการวดัการ
ติดตามผล (Follow up) 

2. การด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ของนกัศกึษาปริญญาตรี ณ ห้องปฏิบตัิการทางพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิส
เทิร์น เอเชีย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
ผู้วิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

โดยใช้เกณฑ์คะแนนคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา
ปริญญาตรี (Pretest) ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี  33 ลงไป ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญา
ตรี และกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัอิส
เทิร์น เอเชีย จ านวน 12 คน ท่ีมีความประสงค์และตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
จากนัน้ผู้วิจยัสมัภาษณ์เพื่อสอบถามความพร้อม ความสมคัรใจของนกัศึกษาในการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา หลงัจากนัน้จึงท าการนดัหมายผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2 ระยะการทดลอง 
ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่ อ เส ริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีผ่านการ
ทดลองใช้มาแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 12 คน 
จ านวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ ในช่วงระหว่างเวลา 10.30-16.30 น. ของวนัท่ี 16 
และ 20 กมุภาพนัธ์ 2562 และระหวา่งเวลา 09.00 – 16.30 น. ของวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2562 

2.3 ระยะหลงัการทดลอง 
ผู้ วิจัยให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ท าแบบวัด

คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเป็น
คะแนนส าหรับระยะหลงัการทดลอง (Posttest) โดยด าเนินการวดัหลงัจากการทดลองครบทัง้ 10 
ครัง้ ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562  

2.4 ระยะการตดิตามผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
หลงัจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาผา่นไปเป็นระยะเวลา 1 

เดือน ผู้วิจยันดันกัศกึษาท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อท าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีอีกครัง้หนึ่ง ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 เพื่อเป็น
คะแนนส าหรับระยะการตดิตามผล (Follow up) 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 

มีรายละเอียดดงันี ้
1. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยขอความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
วตัถปุระสงค์ การเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิค และขัน้ตอนการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ของ
กลุ่มทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ชนิดหนึ่งทาง (One -Way MANOVA 
Repeated Measurement) (Stevens. 2002: 455) 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และการทดสอบภายหลงั 
(Post Hoc Test) ของค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวม และรายองค์ประกอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล ด้วยวิธี Least Significant Differences (LSD) (Stevens. 2002: 462) 

สรุปผลการวจิัย 
ในการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สรุปผลการวิจัยโดยล าดับการน าเสนอออกเป็น 2 ระยะ

ดงัตอ่ไปนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 

21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้าน

การศกึษาในศตวรรษท่ี 21  
ผลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 คน เม่ือน าประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์

เนือ้หาจากการสัมภาษณ์และข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์แนวคิดคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มาเปรียบเทียบกัน ได้ความหมายของคุณลักษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี หมายถึง การท่ีนกัศกึษา
สามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและการท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เรียนรู้ไวในวิชาการท่ีกว้างขวาง แสวงหาความรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ให้ทันกับสภาพของ
สังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว เลือกเรียนในสาขาท่ีชอบ ถนัด มี
เป้าหมายในชีวิต ในการเรียน มีความสุขกับการเรียน และรู้จักการคิดวิเคราะห์ น าเทคโนโลยี 
นวตักรรมตา่ง ๆ มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน โดยแบง่องค์ประกอบออกเป็น 7 ด้านคือ ด้านการ
เรียนรู้โดยเสรี ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ด้านการเข้าสังคม ด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้ภาษาสากล ด้านการตระหนักรู้ในสภาวะของโลก ด้านการใช้
ชีวิตและการท างาน พบว่าทกุด้านมีประเด็นคณุลกัษณะท่ีมีความสอดคล้องกนั โดยท่ีผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้ 5 คน แสดงทศันะท่ีสอดคล้องกบัองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีทัง้ 7 ด้าน 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบวัดคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

นกัศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 ศึกษา
อยู่คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จ านวนมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 21.17 ส่วนคณะสงัคมศาสตร์มี
จ านวนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 2.16 เม่ือแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มคณะ พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ศึกษาอยู่กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.81 ขณะท่ีกลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีจ านวนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 9.72 เม่ือพิจารณาข้อมลูนกัศึกษาท่ีตอบ
แบบวดัจากมหาวิทยาลยัทัง้ 4 แห่ง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ คิดเป็นร้อยละ 34.10 สว่นมหาวิทยาลยักรุงเทพมีจ านวนต ่าสดุ คิดเป็นร้อยละ 
17.90 ตามล าดบั 

2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

2.2.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี พบวา่ นกัศกึษาปริญญาตรีมีคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยรวม (SUCC) เท่ากับ 4.06 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41) อยู่ในระดบั
มาก ซึ่งมีการกระจายข้อมูลแตกต่างจากโค้งปกติเล็กน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICAT) มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.23 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.56) ส่วนการเรียนรู้โดยเสรี (AULE) มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากับ 3.80 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.53) ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้านการเรียนรู้โดยเสรี (AULE) พบว่า การได้รับการสนับสนุนจาก
สงัคมและผู้ คนรอบข้าง (PESO) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.03 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62) ขณะท่ีความรู้ในวิชาแกน (COSU) มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากับ 3.61 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.76) ส่วนด้านการใช้ชีวิตและการท างาน (LACC) พบว่า องค์ประกอบย่อยความยืดหยุ่น
และการปรับตวั (FLAD) มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.28 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53) ส่วน
การน าตนเอง (SEDE) มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากับ 4.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) และ
คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.10-0.71 มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยความรู้ในวิชาแกน (COSU) กับความรู้ในสหวิทยาการ ( INTH) มีค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสมัพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.71 ส่วนความรู้ในวิชาแกน (COSU) กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICAT) มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเท่ากบั 0.10 ตามล าดบั 

ส่วนผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้นของคุณลักษณะท่ี ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลกัษณ์ กล่าวคือ องค์ประกอบย่อยมีความสมัพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบตอ่ไปได้ (Bartlett’s Test: 𝑥2=3614.33 df=91 p=.00) เม่ือพิจารณาความเพียงพอ
เหมาะสมโดยรวม (Measure of Sampling Adequacy: MSA) จากค่า ไคเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.91 และ
เม่ือพิจารณาความเพียงพอรายองค์ประกอบย่อยพบว่ามีค่าระหว่าง 0.80-0.95 แสดงว่า
องค์ประกอบย่อยคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีมีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 

2.2.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัของคณุลกัษณะ
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ในดชันีกลุม่สมับรูณ์ พบว่า คา่ไค-สแควร์ ( 𝑥2) เท่ากบั 37.60 df=26, p=.06, คา่ GFI=0.99, คา่ 
AGFI=0.95, ค่า  RMSEA=0.02, ค่า  SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่ม เป รียบเทียบ พบว่า ค่า 
CFI=1.00 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่า ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
และดชันีอ่ืน ๆ ยงัชีใ้ห้เห็นว่า โมเดลการวดัของคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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2.2.3 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโม เดลการวัดของ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี โมเดลการ
วดัของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรี มี
คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65-0.97 โดยทกุองค์ประกอบมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ซึ่งการเข้าสังคม (SOCI) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.97 มี
ความแปรผนัร่วมกบัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัสงู 
(ร้อยละ 93) ส่วนการใช้ภาษาสากล (WOLC) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ
เท่ากบั 0.65 มีความแปรผนัร่วมกบัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 42) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โมเดล
การวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี มี
ทัง้หมด 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยเสรี การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ การเข้าสงัคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาสากล การตระหนกัรู้ในสภาวะ
ของโลก การใช้ชีวิตและการท างาน โดยทัง้ 7 ด้าน มีค่าความน่าเช่ือถือได้ของข้อมลูท่ีวดัในแต่ละ
องค์ประกอบอยูใ่นระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัสงู 

 
ระยะที่ 2 การสร้างและการศึกษาผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

เพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ในระยะที่  2 นี ้ผู้วิจัยน าเสนอผลการสรุปออกมาเป็น 2 ตอน 
ดังต่อไปนี ้

ตอนที่  1 การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่ อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี  

โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ใช้เสริมสร้างคณุลกัษณะทัง้ 7 
องค์ประกอบ (14 ด้านย่อย) ด าเนินการโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 
ชัว่โมง 30 นาที โดยน ากรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 จากแนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ
เนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones. 1992) มาประยุกต์ใช้ โดยมีขัน้ตอนการฝึกอบรม (Stage of 
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Training Group) 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้การเร่ิมต้น (The Initial Stage) ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้
ด าเนินการ (The Working Stage) และขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้การยุติ (The Ending Stage) ผู้ วิจัยได้น า
ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(Person - Centered Therapy) ทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง (Reality Theory) 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตุผล 
อารมณ์ พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory) ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavior Therapy) ร่วมกบัแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม และแนวคิดการฝึกอบรมมา
ประยกุต์ในในโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี การตรวจสอบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เป็นผู้ ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของความ
สอดคล้องทัง้ในเนือ้หา แนวคดิ ทฤษฎี เทคนิค วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการ และการประเมินผลการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

 
ตอนที่  2 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่ อเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
การเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ของนกัศกึษาปริญญาตรีของกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล 
การเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยรวมก่อนการวิเคราะห์ ผู้วิจยัน าคะแนนแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมท่ีได้จากผลการวัดก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และการติดผลของกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียวแบบวดัซ า้ 
(One-Way Repeated MANOVA) และท าการตรวจสอบการแจกแจงปกติของกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยั
ได้ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล มีค่านยัส าคญัทางสถิติอยู่ระหว่าง .06-.61 แสดงว่า
กลุ่มทดลองมีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นเอกพันธ์กัน ผู้ วิจัยจึงท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
ปริญญาตรีโดยรวมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผมของกลุ่มทดลองต่อไป 
และสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

การเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผล ของกลุม่ทดลอง
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พบว่า ระยะเวลาในการการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกัน ท าให้
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (F=93.64 df=2 p=.00) และการเปรียบเทียบในรายด้านจากทกุองค์ประกอบ ซึง่
ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยเสรี (F=56.90 df=2 p=.00) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ (F=50.91 df=2 p=.00) การเข้าสังคม (F=62.77 df=2 p=.00) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (F=10.96 df=2 p=.00) การใช้ภาษาสากล (F=30.70 df=2 p=.00) การตระหนกัรู้ใน
สภาวะของโลก (F=90.69 df=2 p=.00) และการใช้ชีวิตและการท างาน (F=58.58 df=1.17 
p=.00) มีความแตกต่างกันทัง้หมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ผู้ วิจัยจึงท าการ
เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูด้่วยวิธีการของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method) ตอ่ไป 

การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูข่องคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ก่อน หลงั และการตดิตามผลการเข้าร่วมโปรแกรม
การฝึกอบรมทางจิตวิทยา พบว่า หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม และทกุองค์ประกอบสงูกวา่ก่อนการทดลอง และการติดตามผล
มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม และทุก
องค์ประกอบสูงกว่าก่อนการทดลอง ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยของการติดตามผลของคุณลักษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21โดยรวมและรายองค์ประกอบ จ านวน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยเสรี การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก สงูกว่าหลงัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของการ
ติดตามผล ขององค์ประกอบการเข้าสงัคม การใช้ภาษาสากล การใช้ชีวิตและการท างานสงูกว่า
หลงัการทดลองอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

อธิบายโดยสรุปจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยรวม
และรายองค์ประกอบทกุด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผลของกลุม่ทดลอง 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยามีผลท าให้คุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา
ปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบทุกด้านของกลุ่มทดลองแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั   
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การอภปิรายผล 
ผู้วิจยัอภิปรายผลตามความมุง่หมายของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัยใจข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ในส่วนของการศึกษาความหมายและองค์ประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
ความหมายและองค์ประกอบของคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกับข้อมูลจาก
เอกสารท่ีผู้วิจยัได้ศกึษามาก่อนหน้า อีกทัง้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัยงัสอดคล้องกบั
สมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ โมเดลการวัดคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ สอดคล้องกบัแนวคิดคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
องค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning. 
2016: online) โดยทัง้ 7 องค์ประกอบสามารถยืนยนัในการวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีได้ นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ
สภาผู้น าแห่งชาติเพื่อการศกึษาเสรีและค ามัน่สญัญาของอเมริกา (National Leadership Council 
for Liberal Education and American’s Promise. 2007: 12) ท่ีน าเสนอกรอบแนวคิดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 เอาไว้ว่า ผู้ เรียนต้องมีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ กายภาพ และ
ธรรมชาติของโลก ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ ภาษา และศิลปะ โดยเน้นการหาค าตอบทัง้ในปัจจุบนัและร่วมสมยั มีทกัษะทาง
ปัญญาด้านการคิดวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การสื่อสารทัง้การพูดและการเขียน ความรู้ด้าน
ข้อมลูข่าวสาร การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ได้แก่ การ
เป็นพลเมืองของโลกโดยการมีสว่นร่วมทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก การแลกเปลี่ยนความรู้กบั
คนรอบข้าง การใช้เหตุผลทางจริยธรรมและการปฏิบตัิ สามารถเช่ือมโยงเข้ากับชุมชนท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายในทัว่โลก สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีอ้างอิงโดย ทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling & 
Fadel. 2009: 29-30) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนยุคอินเตอร์เน็ต มีอายุระหว่าง 11-31 ปี กว่า 
11,000 คน พบว่า พวกเขามีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้มีอิสระในการเลือก ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง พิจารณาอย่างถ่องแท้จากการวิเคราะห์พิสจูน์เพื่อค้นหา
ความจริง มีความซื่อสตัย์สจุริต เปิดใจกว้างในการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ท างานหรือเรียนหรือใช้ชีวิต
ในสงัคมด้วยความสนกุสนาน สื่อสาร สืบค้นข้อมลูอยา่งรวดเร็ว และสร้างสรรค์นวตักรรม อีกทัง้ยงั
สอดคล้องกบัแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2556: 13-16) คือ ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 
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21 นัน้ เรียนแล้วต้องได้สาระวิชาหลกัและได้ทกัษะใน 3 กลุม่ คือ ทกัษะการใช้ชีวิตและการท างาน 
ทกัษะการเรียนรู้ด้านนวตักรรม และทกัษะด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
เรียนรู้ภาคแนวคิด ทฤษฎีแล้วต้องลงมือปฏิบตัิ (Learning by Doing and Thinking) 

ผลการศึกษาในครัง้นีย้ังพบว่า คุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีในด้านการเข้าสงัคม (Sociability) มีค่าน า้หนกัมากท่ีสดุ 
โดยมีค่าน า้หนักมาตรฐานเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้ และปรับตวัให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่ว่าจะเป็น การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้คนรอบข้าง การช่วยเหลือเกือ้กลูผู้คนรอบข้าง สื่อสารทัง้แบบตอ่หน้าและการ
สื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม การร่วมมือและประสานงานกับคนรอบข้างให้
เป็นไปอย่างราบร่ืน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับ
แนวคิดของโฮเกน (Hogan. 2007: online) ท่ีอธิบายว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Hogan 
Personality Inventory-HPI) ท่ี จะส่งผลต่อความส าเร็จในสิ่ ง ท่ีบุคคลนัน้อยากจะเป็น  ใน
องค์ประกอบหนึ่งนัน้คือบคุคลต้องมีความสามารถทางด้านสงัคม (Sociability) กลา่วคือ เป็นผู้ ช่ืน
ชอบการเข้าสงัคม (Extraversion) ชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มสงัคม (Gregarious) และมีปรารถนาท่ี
จะติดต่อสมัพันธ์กับผู้คนในสังคม (Need to social interaction) และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
การ์ดเนอร์และจิวเลอร์ (สกล วรเจริญศรี. 2556: 15-16; อ้างอิงจาก Gardner and Jewler. 1985: 
61) ท่ีได้ให้แนวทางส าหรับนกัศกึษาท่ีสามารถด าเนินชีวิตได้ประสบความส าเร็จในการเรียนได้นัน้ 
ต้องมีคณุลกัษณะด้านการมีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีกบัผู้คนรอบข้าง สามารถปรับตวัเข้ากับผู้ อ่ืน และ
สร้างสมัพนัธภาพกับผู้ อ่ืนได้ มีทกัษะการสื่อสารท่ีดี รู้จกัไว้วางใจ ให้อภยั มีอารมณ์ขนั สนุกกับ
ชีวิต กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน และเคารพในความเป็นตนเอง 
นอกจากนัน้ยงัท ากิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากการเรียน (Beyond Academics Activities) ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าชมรม หรือโครงการตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากวิชาการท่ีต้องเรียนรู้ในห้องเรียน 

คณุลกัษณะท่ีมีค่าน า้หนกัรองลงมาคือ คณุลกัษณะในด้านการตระหนกัรู้ในสภาวะ
ของโลก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ชีวิตและการท างาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ ซึง่มีคา่น า้หนกัมาตรฐานเท่ากบั 0.93 0.92 0.85 และ 0.80 สว่นการเรียนรู้โดยเสรี และ
การใช้ภาษาสากล มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.81 และ 0.63 ซึ่งทุก
องค์ประกอบท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้ต่างก็สอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการต่าง ๆ โดยมิได้
จัดล ากับค่าน า้หนักไว้ ได้แก่ แนวคิดของ ริช (Rich. 2010: online) ท่ีสรุปทัศนะมาจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญว่า ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 นัน้ต้องประกอบไปด้วยการ
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ตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก กลา่วคือ มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองโลกจาก สว่นในด้าน
การใช้ชีวิตและการท างานนัน้ ทกัษะด้านการท างานร่วมกนั และการเป็นผู้น าเป็นสิ่งส าคญัไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการมีระเบียบวินัยในตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
พยายามฝึกฝนทกัษะท่ีได้จากการเรียนเพื่อเตรียมตวัก้าวสู่อาชีพในอนาคต มีความสามารถด้าน
การเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ นั่นคือต้องมีความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้าสิง่ตา่ง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต รู้จกัคดิอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ และต้องไมล่ะทิง้วิชา
แกน (Key Subject) ท่ี เป็นพื น้ฐานส าคัญน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืน ๆ ส่วน
องค์ประกอบการใช้ด้านภาษาสากลของนกัศกึษาท่ีมีคา่น า้หนกัต ่าสดุ สอดคล้องกบัการวดัผลการ
สอบ TOEFL แบบผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2012 ไทยอยู่ในล าดบัท่ี 114 จาก 226 ประเทศ และใน
การสอบข้อเขียน ไทยได้คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่า 500 ซึง่เป็นเกณฑ์ขัน้ต ่า คือได้คะแนนเฉลี่ย 485 เป็น
ล าดับท่ี 52 ของประเทศท่ีเข้าร่วมสอบ 121 ประเทศ (วิทยากร เชียงกูร. 2559: 56; อ้างอิงจาก 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2557) แสดงให้เห็นว่านกัศกึษาไทยต้องเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านนีเ้พิ่มขึน้  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยในข้อที่  2 เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง

จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่  21 
ของนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจยัสร้างโปรแกรมขึน้จากแนวคิดการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของเนล
สนัโจนส์ (Nelson-Jones. 1992) ท่ีมีขัน้ตอนในการฝึกอบรม 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การเร่ิมต้น (The 
Initial Stage) ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) และขัน้การยุติ (The Ending Stage) มีการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีชดัเจน จากจ านวนโปรแกรมการฝึกอบรมทัง้หมด 10 
ครัง้ ครัง้ละ 1.30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม (Settle on Frequency and Duration of 
Sessions) สอดคล้องครอบคลุมทุกองค์ประกอบ อีกทัง้ผู้ วิจัยไม่ปล่อยให้ระยะห่างของการ
ฝึกอบรมในแต่ละครัง้นานเกินไป ตรงกับแนวคิดของ อดมัส์ (Adams. 1976: 9) ได้ศึกษาความ
คงทนของผลการเรียนรู้ หรือความสามารถในการจดจ าสิง่เร้าท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเคยเรียนรู้ โดย
ในการประเมินผลการเรียนรู้หลังจากเสร็จสิน้การฝึกอบรมทันที ย่อมส่งผลดีกว่าการปล่อยให้
ระยะเวลาเนิ่นนานออกไป ยิ่งระยะเวลาท่ีเนิ่นนานขึน้ ความรู้ความเข้าใจนัน้จะยิ่งลดลง สอดคล้อง
กบัระยะความห่างของเวลาระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรม หากเวลาห่างกนัเกินไป การพฒันาการ
เรียนรู้ในการฝึกอบรมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็จะไม่มีความสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ผู้วิจยัเลือกผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมท่ีผ่านการท าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ของนกัศึกษาปริญญาตรีมาแล้ว โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 33 ลงมา และ
ยินยอมเข้ารับการฝึกอบรมด้วยความสมคัรใจ จ านวน 12 คน สอดคล้องกบัแนวคิดของ คมเพชร 
ฉตัรศภุกลุ. (2546: 111) ท่ีอธิบายว่า จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีเหมาะสมควรอยู่
ระหว่าง 6-15 คน อีกทัง้มีการจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ฝึกอบรม (Location, Physical Setting and Facilities) ท่ีดี เหมาะสมกับเนือ้หา และกิจกรรมใน
การฝึกอบรม ส่งผลต่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในด้านความรู้สึก สะดวกสบาย และมีสมาธิ ท าให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ก่อให้เกิดการฝึกอบรมท่ีมีความเป็นระบบ 
ภายใต้การวางแผนมาเป็นอย่างดีว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมนัน้จะต้องเรียนรู้สิ่งใด เสริมสร้างสิ่งใด 
ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิค และแนวคิดในการฝึกอบรม โดยการศกึษาค้นคว้ามาก่อนเพื่อน ามาก าหนด
กรอบวิธีคิดในการด าเนินการฝึกอบรม เน่ืองจากมีความส าคญัต่อวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ 
เจตคติไปยงัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดการตระหนักรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในอนาคต โดยเทคนิคท่ีผู้ วิจยัเลือกใช้ ได้แก่ เทคนิคการสอน การเล่า
เร่ืองราว การอภิปราย การตัง้ค าถาม เกม การระดมสมอง 

เนือ้หาในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรีนัน้ ผู้วิจยัยึดหลกัแนวคิดจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการ
เรีย น รู้ ใน ศต วรรษ ท่ี  21 (Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) ร่ วม กั บ
การศึกษาเพิ่มเติมจาก ทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling & Fadel. 2009: 47-86) การศึกษาในบริบท
ไทยจากแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิช. 2556: 16-22) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2557: 11-14) เป็นเนือ้หาส าหรับสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึง่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 

1. การเรียนรู้โดยเสรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบยอ่ย คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความรู้ในวิชาแกน ความรู้ในสหวิทยาการ การได้รับการสนับสนุนจากสงัคมและผู้ คนรอบข้าง 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้ให้สมัภาษณ์ในระยะท่ี 1 ต่างให้น า้หนกัว่า การ
เรียนรู้โดยเสรีมีความจ าเป็นส าคญัในล าดบัต้น ๆ ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้โดย
เสรีจะท าให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบ มีวินยัในตนเอง เน่ืองจากไม่มีใครบงัคบั เพราะต้องบงัคบั
ตนเอง สามารถตัง้เปา้หมายในการเรียนได้ว่าต้องการเรียนรู้ในเร่ืองใด ค้นหาวิธีการได้ด้วยตนเอง
วา่จะท าอยา่งไรให้บรรลเุปา้หมายนัน้ เน่ืองจากองค์ความรู้ตา่ง ๆ เมื่อได้รับการค้นคว้ามากขึน้จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ซึ่งการเรียนรู้โดยเสรีนัน้ ขัน้แรกต้องรู้เข้าใจวิชาท่ีเป็นแกนหลัก 
เก่ียวข้องโดยตรงกบัสาขาวิชาท่ีนกัศกึษาเลือกเรียน หรือวิชาเอก ร่วมกบัการศกึษาในวิชาท่ีมีความ
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จ าเป็นตอ่ศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบของสหวิทยาการ อนัเป็นรากเหง้าของแนวคิดจากองค์กรความ
ร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) 
อีกทัง้ครูอาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครองต้องมีวิธีการในการแนะน ามิใช่ปล่อยให้เขาเรียนรู้โดยเสรี
แต่เพียงล าพงั ต้องจดัและสนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้รู้จกัตวัเขาเอง ให้นกัศึกษาได้พฒันาตวัเองตาม
ความถนดั ความสนใจ ความพร้อม ช่ืนชอบและอยากเรียน รวมไปถึงการสนบัสนุนด้านอปุกรณ์ 
สถานท่ี เทคโนโลยี ให้พวกเขาได้ศกึษาหาความรู้ ซึง่เขาจะสามารถท าประโยชน์ให้กบัตนเอง และ
ประเทศชาตไิด้อยา่งเต็มท่ี  

ดงันัน้การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการเรียนรู้โดยเสรี ต้องให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนนัน้ต้องสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้ คนรอบข้าง เกิดความคิดท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตระหนักถึงความรู้ในวิชาแกน และความรู้ใน  
สหวิทยาการท่ีเป็นคณุลกัษณะหนึง่ท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ นกัศกึษาท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 นัน้ต้องได้รับการเสริมสร้างทกัษะทางปัญญาและภาคปฏิบตัิในด้าน
การคิด ฝึกฝนทกัษะการคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝน
ทกัษะด้านการคิดนัน้ประกอบไปด้วยการคิดในหลายลกัษณะ แตท่ี่ส าคญัมากส าหรับนกัศกึษาคือ
การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ซึง่น าไปสู่การแก้ปัญหาและคิดผลิต
สิ่ ง ให ม่ ไ ด้ ส า เ ร็ จ  (National Leadership Council for Liberal Education and American’s 
Promise. 2007: 12; ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2557: 10-14) นกัศึกษาต้องมีความสามารถในการ
เลือกเฟ้นข้อมลูท่ีมีหลากหลาย คดักรองจนได้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ แล้วน ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน
เพื่อน าไปสร้างสิ่งใหม่ หรือพฒันาสิ่งเดิมให้ปรับเปลี่ยนไปตามยคุสมยั มีความรู้ถึงกระบวนวิธีใน
การสงัเคราะห์ มองเห็นภาพองค์รวม และในขณะเดียวกันก็มองเห็นรายละเอียดอย่างกลมกลืน 
(Gardner. 2010: 13-16)  

การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงเน้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเห็นถึงประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ และฝึกใช้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ในการเรียน ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถน าสิ่งท่ีได้รับ
จากกิจกรรมไปต่อยอดในชีวิตประจ าวนั เกิดการเรียนรู้จริงในชีวิตแบบมีพืน้ฐานการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Criticality – Based) โดยเน้นการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์เป็นหลกั ต้องเสริมสร้าง
ให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์จากการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคอาหาร สิ่งของ 
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เคร่ืองใช้อย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนัน้จะก่อให้เกิดพืน้ฐานการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity – 
Based) เน้นการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนคิดสร้างสิ่งใหม่ ให้ทางเลือกทางกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 
กลายเป็นทกัษะด้านการคดิในสิ่งใหม่ ไพฑรูย์ สนิลารัตน์ (2558: 2)  

3. การเข้าสงัคม คณุลกัษณะท่ีส าคญัในด้านนีค้ือ การท่ีนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ต้องให้ความร่วมมือแก่สงัคม และผู้คนรอบข้าง ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในระยะท่ี 1 สรุปว่า นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีการรับรู้ท่ีไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เม่ือสังคมประสบปัญหา พร้อมท่ีจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือตามก าลัง
ความสามารถ รู้จกัการปรับตวัในการเข้าสงัคม โดยการสร้างสมัพนัธภาพกับผู้คนรอบข้าง ผ่าน
ระบบการสื่อสารท่ีในปัจจบุนันีมี้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ในแบบตวัตอ่ตวั (Face-to-Face) และการ
สื่อสารผ่านช่องทางเคร่ืองมือ เทคโนโลยีตา่ง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเห็นหน้า องค์กรความร่วมมือเพื่อ
ก ารเรียน รู้ใน ศตวรรษ ท่ี  21 (Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) เน้ น
ความส าคญัไปท่ี การสื่อสาร (Communication) และ การมีส่วนร่วม (Collaboration) นักศึกษา
ต้องมีความสามารถในการประสานงานกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดีในการด าเนินงานตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การมอบหมายงาน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน รวมทัง้การเป็นผู้ ฟังและผู้ ร่วม
ปฏิบัติงานท่ีดี โดยควรได้รับการฝึกให้มีทักษะในการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วม (Collaborative 
Learning) โดยทักษะท่ีต้องมุ่งเน้น ได้แก่ ทกัษะพืน้ฐานด้านการสื่อสาร  (Communication Skill) 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2557: 10-14) 

การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการเข้าสังคม จึงเน้นให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ตระหนกัถึงการเข้าสงัคมในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นความสามารถในการรับรู้และการ
ปรับตวัให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม และกระตุ้นจูงใจให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ส ารวจ
ตนเองถึงคณุลกัษณะในด้านการเข้าสงัคม และมีความพยายามท่ีจะเสริมสร้างให้มีมากขึน้ 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 เพราะ
เป็นยุคท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร นักศึกษาต้องสืบค้นหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จกัเลือกแหล่งข้อมลูท่ี
เช่ือถือได้ เลือกบริโภคสื่ออย่างมีสติ และน าความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเรียน ทริลลิ่งและ 
ฟาเดล (Trilling & Fadel. 2009: 21-34) อธิบายว่า คนท่ีมีความรู้ในด้านการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัใน
การคิด ในการท างาน จะกลายเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่า นักศึกษาต้องความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ทกัษะในการสืบค้น (Search Skills) ทกัษะในด้านการใช้เคร่ืองมือ
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ติดตอ่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและทกัษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม (ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง. 2557: 10-14) อีกทั ง้ดีดี  ้(Dede. 2010: 54-55) ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับการ
เสริมสร้างความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ว่า ผู้ เรียนต้องไม่ถูกห้ามใช้เทคโนโลยีในขณะเรียน จนขาด
โอกาสในการพฒันาทกัษะด้านการใช้อปุกรณ์อนัทนัสมยั  

การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเน้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้ เข้าใจ และตระหนกัถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประโยชน์ และ
เหมาะสม ซึง่เป็นหนึง่ในคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

5. การใช้ภาษาสากล นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องให้ความสนใจกับการใช้
ภาษาสากลทัง้ในด้านการสืบค้นข้อมลู และการสื่อสารในทกุรูปแบบ เพื่อท่ีจะท าให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้กว้างขึน้ อีกทัง้ยังสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึน้ จากการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญในงานวิจยัในระยะท่ี 1 ผู้วิจยัสามารถสรุปประเด็นได้ว่า นอกจากผู้ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 จะสามารถสื่อสารภาษาไทยซึง่เป็นภาษาประจ าชาติได้ดีแล้ว ยงัต้องเรียนรู้และเข้าใจในภาษา
ท่ี 2 (Second Language) เน่ืองจากยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ผู้ คนต่างติดต่อสื่อสารกัน
แม้กระทัง่เป็นคนแปลกหน้า ไม่เคยรู้จกักันมาก่อน การใช้ภาษากลางท่ีคนเกือบทุกชาติสามารถ
เข้าใจได้ หรือพอจะเข้าใจได้ จะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ทัง้สองฝ่ายหรือหลายฝ่ายสื่อสารกนัได้ส าเร็จ 
ซึ่งอันดบัแรก ภาษาองักฤษยงัคงเป็นภาษาท่ีใช้กันแพร่หลายอยู่ในขณะนี ้และยงัมีภาษาอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้ ผู้ เรียนรู้ต้องหาเคร่ืองมือช่วยท าให้
การสื่อสารในภาษาท่ี 2 เป็นไอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Google แปลภาษา นอกจากนัน้ยงัต้องท า
ตวัเป็นบุคคลผู้ติดต่อเช่ือมโยง (Connected people) โดยอาจไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษาองักฤษ หรือ
ภาษาจีน แต่ควรท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกในรูปแบบของภาษาโลก (World 
language) ท าอย่างไรท่ีจะติดต่อสื่อสารคนได้ทัว่โลก กล่าวคือ เม่ือจ าเป็นต้องใช้ภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่
ภาษาหลกัของโลกอย่างภาษาองักฤษ หรือภาษาจีน นกัศกึษาต้องมีวิธีในการติดตอ่สื่อสารเพื่อให้
เข้าใจกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการใช้ภาษาสากล จึงเน้นไปท่ี การให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ภาษาสากล ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน และกระตุ้น จูงใจ ให้ผู้ เข้ารับการอบรมรู้จกัการใช้
ภาษาสากลในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวนั 

6. การตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระยะท่ี 1 ของการวิจัย สรุปได้ว่า นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องตระหนักว่า
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ขณะนีต้นนัน้เป็นพลเมืองของโลก โดยเร่ิมต้นจากการใส่ใจและเห็นคณุค่าในวฒันธรรมของชาติ
ตนเอง รู้จกัรากเหง้า พืน้เพ ประวตัิศาสตร์และสงัคมของตนเพื่อเข้าใจในอตัลกัษณ์ ( Identity) นัน่
คือ คณุลกัษณะของตน กลุ่มชน สงัคม ภาคพืน้ และประเทศ รู้จกัท่ีจะเปรียบเทียบกบัสงัคมอ่ืน ๆ 
ทั่วโลก ทัง้ท่ีคล้ายคลึงและแตกต่าง ด้วยความท่ีสังคมโลกกลายเป็นสังคมแห่งโลกาภิวัตน์  
การเช่ือม และการผสมผสานวฒันธรรม (Cross-cultural) จึงเกิดขึน้ได้อย่างง่ายดาย นักศึกษา
ต้องรู้จกัท่ีจะยืนหยดัรักษาความเป็นวฒันธรรมของตนไว้ ในขณะเดียวกนัก็รับวฒันธรรมอ่ืนด้วย
ในเชิงการเรียนรู้ เพื่อท าความเข้าใจถึงมวลมนุษยชาติ (Humankind) ท าให้นกัศกึษาสามารถอยู่
ร่วมกันกับคนทั่วโลกได้ แม้จะต่างเชือ้ชาติ วัฒนธรรม ต่างศาสนา หรือหากต้องพลัดถ่ินไปอยู่
อาศยัในต่างแดน ก็สามารถเข้าใจวฒันธรรมต่างแดนและเข้าถึงได้ง่าย อีกทัง้นกัศกึษาต้องเข้าใจ
ในสภาพความเป็นไปสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว กระแสของโลกใน
ขณะนีเ้ป็นอย่างไรทัง้ในส่วนของ สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใส่ใจข่าวสารระดบัโลกมากกว่า
เรียนรู้แต่ในต ารา หรือสนใจเฉพาะข่าวสารในวงแคบ หรือเฉพาะท่ีตนสนใจใคร่รู้เท่านัน้ ต้องรู้
สถานการณ์โลกโดยการหมัน่หาข้อมลูใหม ่(Update) จากแหลง่ข้อมลูข่าวสาร  
  การเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการตระหนักรู้ในสภาวะของโลก จึงเน้นไปท่ี  
การเสริมสร้างการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลกในฐานะท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประชากรของ
โลก และจะเป็นประโยชน์การด าเนินชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 21 และให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจและ
ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับตวัอยู่ร่วมกนักบัคนท่ีมี
แตกตา่งวฒันธรรม 

7. การใช้ชีวิตและการท างาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ การน า
ตนเอง การยืดหยุ่นและการปรับตวั ความรับผิดชอบและจิตส านึกรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และความ
ซื่อสตัย์สจุริต ไม่ทจุริตคอรัปชัน่ ซึง่องค์ประกอบทัง้ 5 มีสว่นส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาปริญญาตรี สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) สภาผู้ น าแห่งชาติเพื่อ
การศึกษาเส รีและค ามั่นสัญญาของอเม ริกา (National Leadership Council for Liberal 
Education and American’s Promise. 2007: 12) วิทยากร เชียงกูล (2559: 75-76) ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง (2557: 10-14) วิจารณ์ พานิช. (2556: 16-22) ท่ีผู้ วิจัยบูรณาการแนวคิดเอาไว้ว่า 
นกัศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องพฒันาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะน าไปใช้ประกอบ
อาชีพในอนาคตตามท่ีตัง้ความหวงัไว้ ทัง้การวางแผนเลือกท างานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเลือก
เรียน การค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปรารถนาจะท า การฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการ
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ท างานเพื่อความเตรียมพร้อม การประเมินตนเองว่าสิ่งท่ีตนถนัดและลงมือท าได้ผลดีมากน้อย
เพียงใด และควรจะต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้าง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถท่ีจะรับมือและฝ่าฟัน
อปุสรรคกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ มีความอดทนอดกลัน้ รู้จกัท่ีจะรอเวลาท่ีเหมาะสม มีสภาพจิตใจ
ท่ีเข้มแข็ง เอาใจใสต่่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลงัความสามารถ มุ่งมัน่เพื่อให้บรรลตุาม
เปา้หมายท่ีวางไว้ ยอมรับตอ่ผลงานท่ีตนเองเป็นผู้ท าขึน้มา ทัง้รับผิด และรับชอบ มีความสามารถ
ในการเป็นผู้น าและจูงใจผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัิภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีให้ส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี เป็น
แบบอย่างท่ีดี ซื่อสตัย์ต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้คนรอบข้าง ด้วยความรักและจริงใจ เกรงกลวั
ต่อการท าความผิด โดยคุณลักษณะเหล่านีส้อดคล้องกับแนวคิดของสภาผู้ น าแห่งชาติเพื่อ
การศึกษาเส รีและค ามั่นสัญญาของอเม ริกา (National Leadership Council for Liberal 
Education and American’s Promise. 2007: 12) ท่ีเน้นนกัศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสงัคม 

การเสริมสร้างคณุลกัษณะด้านการใช้ชีวิตและการท างาน จึงเน้นไปท่ีการ
ให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนกัถึงคณุลกัษณะการใช้ชีวิตและการท างาน ซึ่ง
เป็นหนึ่งในคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 และกระตุ้น จูงใจ ให้ผู้
เข้ารับการอบรมเตรียมพร้อมในขณะท่ียงัเป็นนกัศกึษาเพื่อก้าวสูอ่าชีพการงานได้อยา่งมีคณุภาพ 

ดงันัน้ในการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีจะต้องมีการเสริมสร้าง
ทัง้ 7 องค์ประกอบ เน่ืองจากนักวิชาด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 
Century Learning.2016: online; Trilling & Fadel. 2009: 21-34; National Leadership 
Council for Liberal Education and American’s Promise. 2007: 12; วิทยากร เชียงกูล. 2559: 
75-76; ถนอมพร เลาหจ รัสแสง .2557: 10-14 วิจารณ์  พานิ ช . 2556: 16-22) นั น้  ต่ างให้
ความส าคญักบัทัง้ 7 องค์ประกอบ เพราะทัง้ 7 องค์ประกอบมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั เพื่อช่วย
ให้นักศึกษาปริญญาตรีได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษใหม่ 

นอกจากนี  ้ผู้ วิจัยได้น าหลักการ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษามา
ประยกุต์ใช้กบัโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี
การให้ปรึกษาแบบการเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ทฤษฎีให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตผุล อารมณ์ พฤติกรรม สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ ประดินนัท์ อปุรมยั และสมร ทองดี (2551: 8; อ้างอิงจาก Handsen. 1994: 12) ท่ีได้
สงัเคราะห์องค์ความรู้มาจาก เชิร์ตเซอร์ และสโตน (Shertzer & Stone) โดยอธิบายว่า ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาจะน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีจะพบกับความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิธีการท่ีมี
เป้าหมาย และกระบวนการท่ีมีความชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาอย่างมีคุณค่า และเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones. 1997: 10) ยังได้อธิบายว่า ผู้ สร้าง
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีจากการให้ค าปรึกษามา
ประยกุต์ใช้ได้ อีกทัง้ผู้วิจยัยงัได้น าแนวคดิหลกัการสร้างบรรทดัฐานของกลุม่มาใช้ ได้แก่ การรักษา
ความลบัซึ่งกันและกัน การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ การแสดงความจริงใจต่อกนั และน า
หลกัการสร้างพลงัให้แก่กลุ่มมาประยกุต์ใช้ ได้แก่ การสร้างข้อผกูพนั การมีความรับผิดชอบ การ
สร้างความดึงดูดใจ ความรู้สึกมีความเป็นเจ้าของ (คมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2546: 112-114) โดย 
ในการการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิคการฝึกอบรมจาก
แนวคิดของ บคัเล่ย์ และ เคเพล (Buckley; & Caple. 2009: 119-196) ร่วมกบั โนว์ (Noe. 2010: 
260-283) ได้แก่ การสอน การเลา่เร่ืองราว การอภิปราย การตัง้ต าถาม เกม การระดมสมอง 

สรุปได้วา่ โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี สามารถเสริมสร้างคณุลกัษณะ
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ โดยผลของการโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการพฒันาสมัพนัธภาพระหว่างกนั ให้ความร่วมมือในทุก
กิจกรรมของการฝึกอบรม ทัง้การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การเล่นเกม การซกัถาม และ
ช่วยกันตอบค าถาม การร่วมเล่าประสบการณ์ในชีวิตของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมการ
ฝึกอบรม ให้ความส าคญักับกติกาการเข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ การตรงต่อเวลา การรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน ๆ การไม่ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือสื่อสารในขณะฝึกอบรม และการประเมินตนเอง
เก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถึงพร้อมท่ีจะเสริมสร้าง
องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จในชีวิตส่วนตวั การเรียน และการท างาน พร้อมกบัให้
ก าลงัใจเพื่อน ๆ ท่ีร่วมฝึกอบรมด้วยกนั 

ในขัน้ยุติการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สกึก่อนท่ีการฝึกอบรมจะยตุิลงไป กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม และเกิดแรง
บันดาลใจพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อความส าเร็จในการเรียน การใช้ชีวิตและการ
ท างาน ตัวแทนคนหนึ่งของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวขอบคุณผู้ วิจัยท่ีได้เชิญชวนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในครัง้นี ้ทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์
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ระหว่างกนัได้ จึงท าให้ลดอาการประหม่า ยินดีท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัตอ่ผู้น าการฝึกอบรมและ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทกุคนอย่างเต็มใจ ภายใต้การฝึกอบรมท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ขนั และความรู้ท่ี
จะน าไปพฒันาตนเอง  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยในข้อที่  3 เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการ

ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษที่  21 ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรวมและรายด้านก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และการตดิตามผล ของกลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจติวิทยา 

การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี สามารถเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้จริง โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึน้ตามล าดบัจากก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และการติดตามผล สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีคะแนนคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัทดลอง และการติดตามผลแตกต่าง
กัน หากพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนระยะการติดตามผลและหลัง การทดลองของ
องค์ประกอบใน 3 ด้าน คือ การเข้าสังคม การใช้ภาษาสากล และการใช้ชีวิตและการท างาน
เพิ่มขึน้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อภิปรายผลได้ว่า หลังจากการฝึกอบรมจบลงไปแล้ว 
นกัศกึษายงัไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในด้าน การเข้าสงัคม การใช้ภาษาสากล และการ
ใช้ชีวิตและการท างาน 

โดยผู้วิจยัอภิปรายผลการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 แตล่ะด้านเป็นล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

1. การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการเรียนรู้โดยเสรี ประกอบด้วย 4 
ด้านยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้  

ด้านย่อยที่  1 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท่ีกลุ่มทดลองเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วมีคะแนนเพิ่มขึน้ทัง้หลงัการ
ทดลองและการติดตามผล แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างคณุลกัษณะ
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่มทดลองให้ดีขึน้  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่ากลุ่มทดลองเกิดการ
ตระหนักรู้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของกอลด์ และสติกรูด (Gall and Stixrud. 2008: online) ท่ีอธิบายว่า นักศึกษาต้องรู้ว่า
ตนเองรู้อะไร (Self-Knowledge) รู้ความเป็นตวัตนของตนเองว่ามีความรู้ในด้านใด มีความถนัด  
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มีความสามารถในด้านไหน ยึดแนวคิดว่า “รู้จกัตนเองก่อนท่ีจะไปรู้คนอ่ืน” และยงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เจนนิ่งและคณะ (Jenning; et al. 2013: online) ท่ีอธิบายว่า ความส าเร็จในด้าน
การจัดการกับชีวิต (Life Management) ด้วยตนเอง จะท าให้มีความสุขทัง้กายและใจ บริหาร
จดัการเวลาได้ พฒันาทกัษะต่าง ๆ ในด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีความสมดลุระหว่างชีวิต
การเป็นนักศึกษากับชีวิตของการเป็นบุคคลคนหนึ่งในสงัคม กล่าวคือความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ต้อง
สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตท่ีปกติ และแนวคิดของคาเมรอน (สกล วรเจริญศรี. 2556. อ้างอิงจาก 
Cameron. 2006) ท่ีอธิบายว่านกัศึกษาจะประสบความส าเร็จในการเรียนนัน้ ต้องมีความชดัเจน
ในด้านการตัง้เป้าหมายทางการเรียน (Education Goals) จดบันทึกในสิ่งท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี 
(Talk good note) และบ ริห ารจัด การ เวลาในตารางเรียน ได้ เป็ น อย่ า งดี  (Good Time 
Management) ควบคมุตนเองได้ให้เป็นไปตามแผนการท่ีก าหนด ซึ่งประเด็นดงักล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเนือ้หาสอดแทรกใน
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นี ้      

ด้านย่อยที่  2 ความรู้ในวิชาแกน และด้านย่อยที่  3  ความรู้ใน 
สหวิทยาการ คะแนนของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ทัง้ในระยะหลงัการทดลองและติดตามผล อาจเป็น
เพราะว่า โปรแกรมการฝึกอบรมช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตระหนกัรู้ว่า ความรู้วิชา
แกนและความรู้ในหลากหลายวิชามีความส าคัญการต่อศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
แนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century 
Learning. 2016: online) ท่ีอธิบายว่า นักศึกษาต้องแน่นในวิชาแกน และได้รับการส่งเสริมให้
เรียนรู้ในสหวิทยาการ ซึง่มีส าคญัตอ่ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกบั วิจารณ์ 
พานิช (2556: 13) ท่ีย า้วา่นกัศกึษาต้องแน่นในความรู้ในวิชาแกน และสหวิทยาการ (21st Century 
Themes) ดั่งแนวคิดของ การ์ดเนอร์และจิวเลอร์ (สกล วรเจริญศรี. 2556: 15-16; อ้างอิงจาก 
Gardner and Jewler. 1985: 61) ท่ีอธิบายว่า นักศึกษาต้องรู้จกัท่ีจะเลือกสาขาวิชาเอกเพื่อการ
วางแผนท่ีดีต่ออาชีพในอนาคต (Choosing a major and planning a career) หมายถึง เม่ือ
ส าเร็จการศกึษาแล้วสามารถน าเอาวฒุิการศกึษาท่ีได้เลือกเรียนไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพได้ 
ถือเป็นการวางแผนด้านอาชีพท่ีดี 

ในขณะท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต่างก็เห็นความส าคัญของด้านย่อยที่  4 

การได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้คนรอบข้างเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษนี ้นกัศกึษาต้องผกูพนักบับคุคลท่ีจะส่งเสริมให้ตนประสบความส าเร็จ ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ
ในสถานศึกษา ในงาน ในชีวิตประจ าวนั ได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุจากการบรูณาการทรัพยากร
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ชุมชนนอกเหนือจากการเรียนเรียนในสถานศึกษา การได้รับการยินยอมให้เข้าถึงเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลท่ีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน (Partnership for 21st Century 
Learning. 2016: online) สอดคล้องกับแนวคิดของไอวี่ย์ และคณะ (Lewis; et al. 2002, Citing 
Ivey; et al. 2002) ท่ีว่าบุคคลผู้ประสบความส าเร็จ (Successful persons) ต้องได้รับระบบการ
สนบัสนุนจากสงัคมท่ีแข็งแกร่ง กล่าวคือได้รับการสนบัสนนุจากบุคคล หรือองค์กร หรือมีผู้ยื่นมือ
ให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงแนวคิดของ สริุยเดว ทรีปาตี และคณะ. มปป.: 21-22) ท่ีอธิบายว่า 
ผู้ ใหญ่ในชมุชนเห็นคณุคา่ ให้ความส าคญั และได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคม (Empowerment: Value by Community) สมาชิกในครอบครัวให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน
และปรึกษาได้ทุกเร่ือง (Positive Family Communication) สอดคล้องกับการศึกษาของยาซิน ,  
อามิน และ ฮิน (Yasin,; Amin and Hin. K. K. 2018: 27-36) ท่ีพบว่าความคิดเห็นของครูท่ี
เก่ียวกบัการช่วยเหลือสนบัสนนุนกัเรียนตอ่ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในการเรียนนัน้ ประกอบด้วย 3 
องค์ปะกอบ ตามล าดบัความส าคญั (Ranking) คือ 1) ช่วยเหลือในด้านการสอนและการเรียนรู้ 2) 
ช่วยเหลือให้ผู้ เรียนได้สืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ตท่ีมีความทนัสมยัท่ีสดุ และ 3) ช่วยเหลือในด้าน
จัดรูปแบบการสอนให้น่าสนใจ ในขณะท่ีนักเรียนได้ให้ความส าคัญกับ 1) ความต้องการให้ครู
ช่วยเหลือด้านกระบวนการเรียนรู้ 2) ความช่วยเหลือในด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 3) 
ช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิตประจ าวนั และในด้านอ่ืน ๆ อีก หลายด้าน สอดคล้องกับการศึกษา
ของโฮแกนและคณะ (Hogan; et al. 2010: 30-34) ท่ีสรุปว่า การได้รับการสนับสนุนจากสงัคม
และจากครอบครัว ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการศึกษานั่นคือผลสัมฤทธ์ิด้านเกรดเฉล่ีย 
นอกจากนัน้ยงัสง่ผลตอ่ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ เรียนอีกด้วย 

2. การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเพิ่มขึน้นัน้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมท่ีระบุไว้ในโปรแกรม สอดคล้องกับการศึกษาของดองลี่และ  
ยงัแอน (Dong-il; and Young-an. 2015: 1614-168) ท่ีพบว่าปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การเรียนในวิทยาลยัคือ ความริเร่ิมสร้างสรรค์ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่นเดียวกับ 
สปูทรี และคณะ (Saputri; and other. 2019: 327-338) ท่ีได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนา
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนแล้วพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าโปรแกรมของกลุ่ม
ทดลองและหลงัทดลองเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน สอดคล้องกบัการทดลองของยาคปู (Yakoob. 2012: 
71-79) ท่ีพบว่า ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้เคร่ืองมือและกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้



  216 

โดยรูปแบบการสอนเชิงความคิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาได้ในแง่ของการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการศึกษาเหล่านีอ้ธิบายได้ด้วยแนวคิดของสภาผู้ น าแห่งชาติเพื่อ
การศึกษาเส รีและค ามั่นสัญญาของอเม ริกา (National Leadership Council for Liberal 
Education and American’s Promise. 2007: 12) ท่ีว่าด้วยเร่ืองทกัษะทางปัญญาและการน าไป
ปฏิบตัิ นัน่คือการสืบสวนหาค าถามด้วยการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สืบค้น
ข้อมลู ข่าวสาร เพื่อน ามาสนบัสนุนฐานการคิดในการแก้ปัญหา พร้อมกบั บูรณาการความรู้ด้วย
การสงัเคราะห์ และรู้จกัประยุกต์ใช้ความรู้ และทกัษะท่ีมีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สอดคล้องกับ 
วิทยากร เชียงกูล (2559: 75-76) ท่ีอธิบายว่า การมีความคิดวิจารณญาณ ท าให้เกิดความคิดท่ี
เป็นระบบและการคิดสร้างสรรค์ จะท าให้เกิดจินตนาการ รู้จักการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งเป็นเร่ือง
ส าคญัส าหรับการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกบัแนวคิดของแอสติน (สกล วรเจริญศรี. 2556: 
14; อ้างอิงจาก Astin. 1993: 10) ท่ีอธิบายว่าสถานศึกษาควรพึงปรารถนาให้เกิดผลผลิตของ
นกัศึกษา คือการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ อนั
เป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีส าคญั ร่วมกบัความถนดัด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ก่อให้ท าให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในขณะท่ีการศึกษาของโมทลัลีบซาเดห์ (Motallebzadeh. 2018: 265-276) พบว่า 
ทักษะทางการพูดและการเขียนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของคุณลกัษณะของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ในทุกองค์ประกอบ หนึ่งในนัน้คือองค์ประกอบใน
ด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ส่วนการศึกษาของยาซิน, อามิน และ ฮิน 
(Yasin,; Amin and Hin. K. K. 2018: 27-36) พบว่านกัเรียนต้องการได้รับการสนบัสนนุจากครูใน
ด้านการคดิประดษิฐ์สิง่ใหม ่และเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

3. การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการเข้าสังคม สามารถอธิบายได้จาก
แนวคิดของทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling & Fadel. 2009: 34) ท่ีกล่าวว่า นกัศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
ต้องมีโอกาสได้เข้าสงัคม ติดตอ่สื่อสาร ให้ความร่วมมือกบัสงัคม ชมุชน และกิจกรรมท่ีส าคญั อาจ
สื่อสารกนัแบบตวัต่อตวั (Face-to-Face) สื่อสารผ่านอปุกรณ์เคร่ืองมือดิจิทลั ประสบการณ์ท่ีเกิด
จากการสื่อสารจะท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจและเกิดการเรียนรู้ทางสงัคมในท่ีสดุ สอดคล้องกบัแนวคิด
ของสริุยเดว ทรีปาตี และคณะ (มปป.: 21-22) ท่ีส่งเสริมให้เยาวชนบ าเพ็ญประโยชน์ให้กบัชมุชน 
(Volunteer in the Community) ซึ่งเป็นหนึ่งในการการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีดีของเยาวชนท่ีมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของตัวเยาวชนเอง สอดคล้องกับ การศึกษาของโมทัลลีบซาเดห์ 
(Motallebzadeh. 2018: 265-276) ท่ีพบว่า ทักษะทางการพูดและการเขียนมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของคณุลกัษณะของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในด้าน การสื่อสาร (Communication) 
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และด้านทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Skill) พอ ๆ กับองค์ประกอบอ่ืน  
ซึง่นกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมต่างได้รับการเสริมสร้างในองค์ประกอบด้านนี ้จึงท าให้มีคะแนน
หลงัการทดลองเพิ่มขึน้ แตใ่นระยะติดตามผลเม่ือเทียบกบัคะแนนหลงัการฝึกอบรม พบว่าคะแนน
เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย อาจเป็นเพราะนกัศึกษายงัอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตใน
สงัคมจึงเป็นการอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน อาจารย์ และผู้ปกครอง ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนในวยั
ท างานโดยทัว่ไป คะแนนจงึไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลง 

4. การเส ริม ส ร้างคุณ ลักษณ ะใน ด้ าน การใช้ เท ค โน โลยี ส า รสน เทศ  
ซึง่องค์ประกอบด้านนี ้องค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 
Century Learning. 2016: online) ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากนักศึกษาต้องอยู่กับ
เทคโนโลยีและสื่อท่ีแพร่หลายอย่างรวดเร็ว มีการเข้าถึงข้อมูลจ านวนมาก และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดผลอย่างดีเยี่ยมในศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาต้องสามารถสร้างสรรค์ ประเมินผล และ
เลือกใช้ข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความรู้ในด้าน สารสนเทศ (Information 
Literacy) สื่อ (Media Literacy) และ เทคโนโลยีการสื่อสารจดัการสารสนเทศ หรือท่ีเรียกว่า ICT 
(Information Communication Technology) ในขณะท่ี ทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling & Fadel. 
2009: 25) อธิบายว่า คนท างานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความรู้ในด้านการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัในการ
คิด จะกลายเป็นบุคลากรท่ีมีคณุค่าและมีศกัยภาพมากท่ีสดุ และสามารถก้าวทนัเทคโนโลยีของ
เคร่ืองมือท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วน ดีดี  ้(Dede. 2010: 55) ได้เสนอว่านักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องไม่ถกูห้ามใช้เทคโนโลยี จนขาดโอกาสในการพฒันาทกัษะด้านการใช้อปุกรณ์
อันทัน สมัย  ก ารศึ กษ าของ โมทั ลลี บ ซา เด ห์  (Motallebzadeh. 2018: 265-276) พบว่ า 
องค์ประกอบของคุณลกัษณะของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นอย่างหนึ่งคือ ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยี (Technology Literature) การศึกษาของยาซิน, อามิน และ ฮิน (Yasin,; Amin and 
Hin. K. K. 2018: 27-36) พบว่า นักเรียนได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีว่าคือสิ่งส าคัญในการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

5. การเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านการใช้ภาษาสากล ในขณะท่ีผลของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าองค์ประกอบด้านนีมี้ค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานต ่า
ท่ีสดุ แต่การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นีไ้ด้ท าให้การตระหนกัรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึน้ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2557: 5-6) ท่ีอธิบายว่า ต้องพฒันาผู้ เรียนให้มี
ทกัษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสอง เป็นภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลกั
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ของสงัคมท่ีตนอาศยัอยู่ในระดบัท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี แตใ่นระยะติดตาม
ผลเม่ือเทียบกบัหลงัการทดลองมีคะแนนเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ซึง่ถือว่ายงัไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แม้คะแนนหลังการทดลองจะเพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองอย่างเป็นท่ีนาพอใจส าหรับการใช้
โปรแกรมในการเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านนี ้ แต่ระยะการติดตามผล นักศึกษาอาจได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ในด้านอ่ืนเพิ่มเติม โดยท่ีไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาสากล จึงท าให้คณุลกัษณะใน
ด้านนีย้งัไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลง   

6. การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการตระหนกัรู้ในสภาวะของโลก การท่ีกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเพิ่มขึน้อาจเป็นเพราะผลจากการฝึกอบรมได้สร้างความตระหนกัรู้ถึงความส าคญั
จ าเป็นต่อสภาวะของโลกเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทริลลิ่งและฟาเดล (Trilling & 
Fadel. 2009: 34) ท่ีอธิบายว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ
วฒันธรรมและยอมรับความต่างเหล่านัน้และปรับตวัเข้ากับผู้คนต่างวฒันธรรมได้  เช่นเดียวกับ
วิจารณ์ พานิช (2556: 13-16) ท่ีเน้นผู้ เรียนเก่ียวกบั หน้าท่ีพลเมืองและทกัษะการอยูร่่วมกนัในฐาน
พลเมืองของโลก ในขณะท่ีถนอมพร เลาหจรัสแสง (2557: 14) เน้นว่า ผู้ เรียนต้องใส่ใจและเห็น
คณุคา่ในวฒันธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะทาให้รู้จกัตนเอง รู้จกั  “ราก” หรือ
ประวตัิศาสตร์ของตนเองและสงัคมท่ีอาศยัอยู่เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
แตกตา่งกบัสงัคมโลกรอบตนเองได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของอีสตีฟซ์ (Estevez. 2011: 77-83) 
ท่ีพบว่า ผลลพัธ์และพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสะท้อนออกมาจาก
มุมมองของครูคือ 1) ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง 2) การรับรู้ทางวัฒนธรรมและการ
แก้ปัญหา 3) ความอดทนทางวฒันธรรม และ 4) การเป็นพลเมืองโลก นกัเรียนเข้าใจปัญหาระดบั
โลก และการกระท าใด ๆ ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ตระหนกัถึงการเป็นสมาชิกของโลกและต้อง
ร่วมกนัดแูลโลก 

7. การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการใช้ชีวิตและการท างาน มีองค์ประกอบ 5 
ด้านย่อย ได้แก่ การน าตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความรับผิดชอบและจิตส านึก
รับผิดชอบ ภาวะผู้น า และความซื่อสตัย์สจุริตไม่ทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่เม่ือเทียบคะแนนระหว่างหลงั
การฝึกอบรมกบัระยะติดตามผลพบว่าเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ซึง่ถือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจ
เป็นเพราะว่า นกัศึกษายงัอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ยงัไม่ได้ออกไปเผชิญชีวิตในช่วงการ
ท างาน โดยผู้วิจยัอภิปรายผลทัง้ 5 ด้านดงัตอ่ไปนี ้  

ด้านย่อยที่  1 การน าตนเอง ผู้ วิจัยได้ รับแนวคิดจากผู้ เช่ียวชาญ
การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 จากการศกึษาในระยะท่ี 1 มาเป็นแนวทางกระตุ้นด้วยการฝึกอบรมเชิง
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จิตวิทยา โดยท าให้นกัศกึษาตระหนกัว่าการท่ีนกัศกึษารู้จกัวิธีน าตนเองไปสู่อาชีพท่ีชอบตรงตาม
ความสามารถและความถนัดของตนเอง จะท าให้สามารถอยู่ในอาชีพนัน้ได้อย่างมีความสุข 
ยาวนาน และพฒันาตนเองต่ออาชีพนัน้ได้ยัง่ยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดไอวี่ย์ และคณะ 
(Judith A. Lewis; et al. 2002, Citing Ivey, D’ Andrea; et al. 2002) อธิบายว่า บุคคลท่ี รับ รู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หรือเช่ือมั่นในอ านาจแห่งตน ( internal locus of 
control) คือบคุคลผู้ มีคณุลกัษณะของบคุคลท่ีปรับตวัได้ส าเร็จ นอกจากนัน้การศกึษาของแมคคลี
แลนด์ (McCleland. 1967: 49) ยงัพบว่า ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการความส าเร็จสงูจะเลือกประกอบ
อาชีพนักธุรกิจ หรือสามารถประกอบอาชีพธุรกิจได้ดีกว่าเด็กท่ีมีความต้องการความส าเร็จต ่า 
เพราะเหตจุูงใจท่ีมีอยู่ในบุคคล ในท่ีนีค้ือการศกึษานกัธุรกิจท่ีมีกิจการเป็นของตนเองและมีความ
มัน่คงในชีวิตแล้ว ความต้องการความส าเร็จของนกัธุรกิจสง่ผลตอ่ความส าเร็จในธุรกิจของพวกเขา 
ไม่ต่างอะไรกบัผู้ เรียนท่ีมีความต้องการความส าเร็จสงูจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับนกัธุรกิจก่อนท่ี
พวกเขาจะไปประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) ท่ีเน้นว่าผู้ เรียนต้องน าตนเองเพื่อให้เกิด
ทกัษะการชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และการประกอบอาชีพ เช่นเดียวกบั วิจารณ์ พานิช (หนึ่งฤทยั ขอ
ผลกลาง. 2555: 131-133; อ้างอิงจาก วิจารณ์ พานิช. 2555) ท่ีกลา่ววา่ นกัศกึษาต้องเอาความรู้ท่ี
ได้รับมาผสมผสานแล้วน าเอาไปใช้งาน (Formative Learning) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง เรียนจบแล้วต้องมีทกัษะวิชาชีพ 

ด้านย่อยที่ 2 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว โปรแกรมการฝึกอบรมได้
สร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมได้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความจ าเป็นต้องพัฒนา
สมรรถภาพทางด้านอารมณ์ เพื่อน าร่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีมีความสลบัซบัซ้อน
มากยิ่ งขึ น้  โดยต้องมีความสามารถในด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility & 
Adaptability) (Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) เช่นเดียวกับ เฮอร์แมน 
(Herman. 1970: 353-363) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงไว้ว่าต้องมีความ
อดทน ยืนหยดั (Persistence) ในการท างานท่ียาก และมีแรงผลกัท่ีจะก้าวไปข้างหน้า (Upward 
Mobility) ไม่ต่างกบัแนวคิดของ โฮเกน (Hogan. 2007: online) เร่ืองคณุลกัษณะด้านบุคลิกภาพ 
(Hogan Personality Inventory-HPI) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบุคคลนัน้ บุคคลต้องมีลกัษณะ
ปรับตวัได้ (Adjustment) คนท่ีปรับตวัได้ดีจะต้องเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Confidence) 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ควบคุมตนเองได้ในสภาวะกดดนั (Composure under 
pressure) สอดคล้องกับไอวี่ย์ และคณะ (Lewis; et al. 2003: 98, Citing Ivey; et al. 2002) ท่ี
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อธิบายว่า บคุคลท่ีรับมือปัญหาได้ไประสบความส าเร็จนัน้อย่างน้อยท่ีสดุคือต้องมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหานัน้ และการพฒันาตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสู่พฤติกรรมใหม่ และต้องมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง สอดคล้องกับกอลด์ และสติกรูด (Gall and Stixrud. 2008: online) ท่ี
อ ธิบายว่า  วัย รุ่น ท่ีประสบความส าเร็จ ต้องสามารถ รับ มือกับความเค รียดได้  (Stress 
Management) มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ขนั ไม่วิตกกังวลจนกลายทุกข์ทนส่งผลต่อสุขภาพกาย 
และยังสอดคล้องกับ การ์ดเนอร์และจิวเลอร์ (สกล วรเจริญศรี. 2556: 15-16; อ้างอิงจาก 
Gardner and Jewler. 1985: 61) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า การจดัการด้านความวิตกกงัวล และความเครียด 
ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียน การสอบ กิจกรรม ได้ดีนัน้ จะท าให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ โกลซาห์ และ พีวาลิน 
(Glozah; & Pevalin. 2014: 451-460) ท่ีพบว่า ความเครียด และสขุภาพส่งผลต่อความส าเร็จใน
การเรียนของนกัศกึษาในประเทศกานา 

ด้านย่อยที่  3 ความรับผิดชอบและจิตส านึกรับผิดชอบ  โดยการ
เสริมสร้างในด้านนีท้ าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของคาเมรอน 
(สกล วรเจริญศรี. 2556. อ้างอิงจาก Cameron. 2006) ได้อธิบายว่า ผู้ เรียนท่ีประสบความส าเร็จ
นัน้ต้องเป็นมีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น (Responsibility and Active) ต้องรับผิดชอบต่อ
การเรียนของตน และใฝ่ใจต่อกิจกรรมต่างๆ ในทางการเรียนอย่างกระตือรือร้น สอดคล้องกับ
การศกึษาของมลูนิธิเพื่อคนไทย (2557:37) ท่ีพบว่า ความรับผิดชอบคือองค์ประกอบหนึ่งของคณุ
คา่ท่ีดีของเยาวชนไทย กลา่วคือ การเอาใจใสใ่นหน้าท่ีของตนเองให้ดี ขยนั มีระเบียบ รักษาวินยัใน
ตนเอง และสังคม สอดคล้องกับ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546: 167; อ้างอิงจาก สุเทพ สุนทร
เภสชั. 2518) ท่ีอธิบายว่า รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้
เกิดจากความพึงพอใจในตนเอง มิใช่ต้องการความช่ืนชมยกย่องจากผู้ อ่ืน และรับผิดชอบต่อสิ่งท่ี
ตนเองได้กระท าลงไป มีอิสระทางความคิดมากกว่าท่ีจะถูกครอบง าจากความคิดจากผู้ อ่ืน และ
กรอบคณุวฒุิแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (2560: 8) ระบุถึงผลลทัธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ท่ีประกอบด้วย ประกอบด้วย 3 มิติ โดยในหนึ่งมิตินัน้ก็คือ ความสามารถในการประยกุต์ใช้และ
ความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสงัคม ในการท างาน/ศึกษาอบรม เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพของบคุคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และความเป็นอสิระ (Autonomy) ในการด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น 
ความสามารถ ในการตดัสินใจและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
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ด้านย่อยที่  4 ภาวะผู้น า เป็นคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ
นกัวิชาการหลากหลาย ทัง้พืน้ฐานแนวคิดจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(Partnership for 21st Century Learning. 2016: online) ท่ีเน้นว่านกัศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ต้อง
มีภาวะผู้ น าและความรับผิดชอบ (Leadership & Responsibility) หลัก 8Cs และ 2Ls ตาม
แนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2556: 13-16) ท่ีระบุว่านกัศึกษาต้องมีภาวะผู้น าเม่ือต้องท างานเป็น
ทีม และสร้างความร่วมมือกับผู้ อ่ืน (Collaboration, Teamwork and Leadership) สอดคล้องกับ
หลกั L2 คือภาวะผู้น า (Leadership) เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัถนอมพร เลาหจรัสแสง (2557: 
12) ท่ีอธิบายวา่ทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสิทธิภาพของนกัศกึษาต้องมีทกัษะของ
การเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามท่ีดี รวมไปถึงคณุลกัษณะท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการเรียน
และการใช้ชีวิตของเยาวชน ของ บรอกแมน (Brockman. 2002: online) คือการมีทักษะในด้าน
การเป็นผู้น า แนวคิดคณุลกัษณะด้านบคุลกิภาพ (Hogan Personality Inventory-HPI) ท่ีจะสง่ผล
ต่อความส าเร็จในด้านการท างานของโฮเกน (Hogan. 2007: online) คือการเป็นบุคคลท่ีอยากมี
บทบาทในความเป็นผู้น า (Desire for leadership roles) และในบริบทของการศกึษาไทย ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (2552: 19) ได้ระบคุณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ในระดบัปริญญาตรีในข้อหนึ่งว่า 
มีความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทัง้ในสถานการณ์ส่วนบุคคล และของกลุ่ม โดย
การแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบตัิได้ ส่วนส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(Thailand Qualifications Framework : TQF) (2552: 6) มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
คุณวุฒิ ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี ในข้อ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ มสี่วนช่วยและเอือ้ต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ไมว่่าจะเป็นผูน้ าหรอื
สมาชกิของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าในสถานการณ์ทีไ่มช่ดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรม
ใหม ่ๆ ในการแกปั้ญหา มคีวามคดิรเิริม่ในการวเิคราะหปั์ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพืน้ฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พัฒนาตนเองและอาชีพ 
นอกจากนัน้ การศึกษาของโมทัลลีบซาเดห์ (Motallebzadeh. 2018: 265-276) พบว่า ทักษะ
ทางการพดูและการเขียนมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของคณุลกัษณะของทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ในทกุองค์ประกอบ โดนหนึง่ในองค์ประกอบนัน้คือ ภาวะผู้น า (Leadership) 

ด้านย่อยที่ 5 ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปช่ัน ข้อมลูของทริลลิ่ง
และฟาเดล (Trilling & Fadel. 2009: 29) ในการศกึษากลุม่ตวัอย่างของคนยคุอินเตอร์เน็ต พบว่า 
เจตคติพืน้ฐาน พฤติกรรม และความคาดหวัง ท่ีแยกแยะพวกเขาออกจากคนรุ่นก่อนได้อย่าง
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ชดัเจนมี 8 ประการ ในหนึง่ประการนัน้คือ ความซื่อสตัย์สจุริตและเปิดกว้างในการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนและองค์กร เช่นธุรกิจ รัฐบาล และสถาบนัการศึกษา รวมไปถึงการส ารวจของมลูนิธิเพื่อคน
ไทย (2557:37) ในการปลูกฝังคุณค่าท่ีดีแก่เยาวชนไทยน าไปสู่ความส าเร็จนัน้ ส่วนหนึ่งต้อง
ปลกูฝังเร่ือง ความส าเร็จในด้านคณุธรรมจริยธรรม กลา่วคือ เป็นคนซื่อสตัย์สจุริต กตญัญรูู้คนคน 
การรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ได้
อย่างไร ของวิทยากร เชียงกูล (2559: 75-76) โดยอธิบายถึงคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องประกอบด้วย ความซื่อสตัย์ซื่อตรง ให้ความส าคญักบัคณุธรรม จริยธรรม อีกทัง้
หลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขึน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่ได้ก าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ 8 
ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) โดยมีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริตรวมอยู่ด้วย 
ทางด้านส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) รับนโยบายมาจาก คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2560: 2-3) ในการสร้างสรรค์
ค่านิยม 12 ประการ ในข้อท่ี 2 คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน และส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา ได้ก าหนดคณุลกัษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) (2552: 6) มาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านของคณุวฒุิระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี 
ในด้านคณุธรรม จริยธรรม คือ สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้
ดลุยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ค่านิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ 
เป็นแบบอยา่งที่ดี เข้าใจผู้ อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น  

ในการยุติการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ผู้วิจยัใช้ทฤษฏีการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-centered Theory) โดยให้ความส าคญัถึงการมีคณุค่าของ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ทัง้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมองเห็นและยอมรับคณุค่าในตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน เป็นเงือนไขท่ีจะท าให้บุคคลพัฒนาความรู้สึกใน
ตนเองอย่างมีคณุค่า รู้สึกถึงความอบอุ่นท่ีมีต่อกันและในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม (Sharf. 
2012: 212) ผู้ วิจัยใช้วิธีสรุปทบทวนวิธีการท่ีจะน าไปสู่คุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยสรุปรวบยอดคุณลักษณะทัง้ 7 องค์ประกอบ ในระหว่างนัน้ ผู้ วิจัย
เลือกใช้เทคนิคการใช้ค าถาม (Questioning) ถึงความเข้าใจ การฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) 
และ การสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Content and Feeling) ตลอดระยะเวลาท่ีอธิบาย 
(Geldard; & Geldard. 2005: 70) ร่วมกับการใช้เทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
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พฤติกรรมนิยม (Behavior Theory) ประกอบด้วย การใช้ตวัแบบ (Modelling) การให้ค าแนะน า 
(Direction) การเสริมแรงทางสงัคม (Social Reinforcement) ได้แก่ การชมเชย การมองด้วยความ
ช่ืนชม พยกัหน้ายอมรับในสิ่งท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอ (ปรีชา วิหคโต. 2551: 38-39) ด้วย
การให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนกรอกใบบ้าน นับจากวันนี ้ฉันจะ... เพื่อเป็นการสัญญากับ
ตนเองวา่จะพฒันาตนเองเพื่อความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นี ้กลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลง
คณุลกัษณะทุกด้านในทางท่ีดีขึน้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า โปรแกรมการฝึกอบรมสามารถเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีได้ ทัง้นี ้
อาจเกิดจากการเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม และแนวคิด 
เทคนิคทางจิตวิทยาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างคุณลักษณะในแต่ละด้าน 
บรูณาการเข้ากบัเนือ้หาของแนวคิดการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีรากเง้าเดิมมาจากองค์กรความ
ร่วมมือในศตวรรษท่ี 21 ตอ่ยอดไปจนถึงนกัวิชาการอ่ืน ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยในทกุขัน้ตอน
ของการสร้างโปรแกรมนัน้ ผู้วิจยัได้ศกึษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีหลากหลาย ตลอดจน
การหาคณุภาพของโปรแกรม การน าโปแกรมไปทดลองใช้ จนในท่ีสดุได้โปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาท่ีน ามาใช้จริง ตัง้แตก่ารปฐมนิเทศและการสร้างสมัพนัธภาพไปจนถึงการยตุิการฝึกอบรม 
พบวา่กลุม่ทดลองคอ่ย ๆ พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งกนัและกัน และระหว่างผู้วิจยักบักลุม่ทดลอง 
เกิดความเจริญงอกงาม (Growth) ในทุกด้าน รวมทัง้เกิดการตระหนักรู้ เห็นถึงความส าคญัของ
การเสริมสร้างคณุลกัษณะของตนเองท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 
21 และยตุิการฝึกอบรมด้วยการให้ค ามัน่สญัญาในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งท่ีดีขึน้ใน
อนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัขอน าเสนอข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นดงันี ้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการน าผลการวิจยัไปใช้นัน้ ควรตระหนกัถึงกลุม่ตวัอยา่งวา่ก าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัใด เน่ืองจากการศึกษาในแต่ละระดบัมีความแตกต่างกัน ยกตวัอย่างเช่น องค์ประกอบ
การเรียนรู้อย่างเสรี ในองค์ประกอบย่อย ความรู้ในวิชาแกน หากใช้ในบริบทนกัศกึษาปริญญาตรี 
หมายถึง วิชาหลกัในสาขาท่ีนกัศกึษาได้เลือกเรียน แตห่ากน าไปใช้ในระดบัประถมศกึษา หมายถึง
วิชาพื น้ฐานท่ีมีความส าคัญต่อการศึกษาเบื อ้งต้น ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ศิลปะ ภาษาองักฤษ หรือหากเป็นการศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตอน
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ปลาย จะหมายถึง วิชาหลกัของสาขาท่ีนกัเรียนได้เลือกเรียน ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
อาจเป็นวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวิตวิทยา คณิตศาสตร์ เป็นต้น ดงันัน้ในการน าไปใช้ ควรประยุกต์และ
เปรียบเทียบ ภายใต้ดลุยพินิจหรือตามแนวทางการศกึษาของนกัวิจยัท่านนัน้ 

1.2 แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ได้รับการพัฒนาและผ่านกระบวนการตรวจสอบมาเป็นอย่างดี มีความ
เท่ียงตรงอยู่ในระดบัสงู สามารถน าไปใช้ได้ โดยควรเลือกใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคล้ายคลึง
กับกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัฉบบันี ้หากน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่น นกัเรียน นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นักเรียนนายร้อยต ารวจ มหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็น
พระสงฆ์ อาจต้องประยุกต์แบบวัด แล้วตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมืออีกครัง้ น าไปทดลองใช้ 
(Tryout) ก่อนน าไปใช้จริง เพื่อให้ได้ผลการวิจยัท่ีเช่ือถือได้ 

1.3 โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี ซึง่ผา่นขัน้ตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือมาแล้ว ผู้ น าไปใช้ควรประยุกต์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้
ผลการวิจยัท่ีเช่ือถือได้ 

1.4 ผลการวิจยัในครัง้นีอ้าจมีประโยชน์ตอ่ผู้บริหารสถานศกึษา ครูอาจารย์ บิดา
มารดา ผู้ปกครองในการน าไปใช้กับสถานศึกษา โดยตรวจสอบว่า ได้มีการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนตามผลการวิจยัหรือไม่ หากเป็นผู้ เรียนเอง สามารถ
ตรวจสอบว่าตนมีคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในองค์ประกอบใดบ้าง ขาด
องค์ประกอบใด หรือควรเสริมสร้างองค์ประกอบใด เพื่อให้ตนได้ก้าวสู่ความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยในครัง้ต่อไป  
2.1 การเลือกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพส าหรับการศกึษาในครัง้ตอ่ไป ผู้วิจยัควร

ขยายกลุ่มเป้าหมายให้นอกเหนือไปจากนกัการศึกษา ซึ่งจะท าให้ผู้วิจยัได้ข้อมลูท่ีกว้างขึน้และมี
ความแตกต่างออกไปจากการศึกษาในครัง้นี ้สอดคล้องกบัองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning) ท่ีเลือกนกัธุรกิจระดบัโลกมาร่วมสนทนา
กบัผู้น าชมุชน นกัการศกึษา ครูอาจารย์ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีในครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกนกัศึกษาชัน้ปีสดุท้าย
ของหลักสูตรการศึกษา เพราะกลุ่มตัวอย่างได้ฝ่านกระบวนการเรียนการสอนมาแล้วตลอด
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ระยะเวลาของหลักสูตร ท่ีผู้ วิจัยเช่ือว่าอาจได้ผลการวิจัยท่ีเป็นความส าเร็จในการเรียนตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา แต่การวิจยัในครัง้ต่อไป ผู้วิจยัควรเลือกศกึษากบันกัศกึษาทกุชัน้ปี ซึง่อาจท า
ให้ได้ข้อมลูท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจแบบวัดคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียน 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาปริญญาตรี 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส กิจก าแหง  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตลุย์เมธาการ อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร. นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ 

4. อาจารย์ ดร. ลนิดา เยห์ อาจารย์ประจ าคณะวทิยาการการเรียนรู้ 

 และศกึษาศาสตร์         

                                                                                มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5. อาจารย์ ดร. ธรรมนนัทิกา แจ้งสวา่ง อาจารย์ประจ าคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 

 มหาวิทยาลยับรูพา   
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจติวิทยา 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉตัรศภุกลุ รองอธิการบดฝ่ีายกิจการพิเศษ  

 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิพฒัน์ เมฆขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส กิจก าแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ณ พิกลุ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

5. อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอบุล อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  244 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการให้สัมภาษณ์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบคุณลักษณะ 
ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑรูย์ สนิลารัตน์ รองอธิการบดสีายงานวิจยั  

 และคณบดีวิทยาลยัครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

2. ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศกัดิ ์จามรมาน นายกสภาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ ์กองสวุรรณ ประธานอนกุรรมการประเมนิเพื่อการ  

                                                                                รับรองปริญญาทางการศกึษาระดบั  

                                                                                ปริญญาตรีคณะท่ี 3 ของครุุสภา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา นกัวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และ  

                                                                                การตลาด 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อ านวยการส านกับริการเทคโนโลยี  

                                                                                สารสนเทศ 

 ภาควิชาหลกัสตูรการสอนและการเรียนรู้  

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์เพื่อศกึษาความหมายและคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
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แบบสมัภาษณ์เพื่อศึกษาความหมาย และองคป์ระกอบคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเรจ็
ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 
ผูเ้ชีย่วชาญ............................................................................................................................ 
ต าแหน่ง................................................................... วุฒกิารศกึษา........................................
วนัทีส่มัภาษณ์..................................................................... เวลา........................................น. 
 
วตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ์ 
 เพือ่ศกึษาความหมายของความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 คุณลกัษณะที่
ประสบความส าเรจ็ และองคป์ระกอบของคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษาปรญิญาตร ี
 
ค าช้ีแจง 
 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิ การศกึษาในศตวรรษที ่21 ของ กลุ่มภาคทีกัษะศตวรรษที ่ 21 
(Partnership 21st Century Skill2007 .: online) เป็นแกนหลกัในการสงัเคราะหค์วามหมายและ
องคป์ระกอบคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษา
ปรญิญาตร ี
 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญน าไปสูก่ารสรา้งนิยามศพัทเ์ฉพาะและการสรา้งแบบวดั 
คุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21   
 
 
 
 

แบบฟอรม์การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ในประเดน็ความหมายของความส าเรจ็ในการเรยีน คุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีน 

องคป์ระกอบของคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 และ             
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อองคป์ระกอบคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีน              

ในศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษาปรญิญาตร ี
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเดน็ท่ี 1 ค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัความหมายของความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 
ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีและคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของ
นกัศกึษาปรญิญาตร ี
ค าถาม : ในทศันะของทา่น ความหมายของความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของ
นกัศกึษาปรญิญาตรคีอือะไร 
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเดน็ท่ี 2 ค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัองคป์ระกอบคณุลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีน
ระดบัปรญิญาตร ี
ค าถาม : ทา่นคดิวา่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่
21 นัน้ควรมคีณุลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็อะไรบา้ง  
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องคป์ระกอบท่ี 1  ควรมี ไม่ควรมี 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Autonomous Learning)   
 
ความคดิเหน็

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

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

 
องคป์ระกอบท่ี 2  ควรมี ไม่ควรมี 
ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์ 
(Critical and Creative Thinking) 

  

 
ความคดิเหน็

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

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

 
 

ประเดน็ท่ี 3 ค าถามเกีย่วกบัองคป์ระกอบคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนระดบั
ปรญิญาตร ีโดยอา้งองิจากองคป์ระกอบคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษาปรญิญาตรทีีผู่ว้จิยัไดศ้กึษามา 
ค าถาม : นอกจากองคป์ระกอบทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ องคป์ระกอบอื่นๆ อาท ิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
(Autonomous Learning), ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์
(Critical and Creative Thinking), ความสามารถในดา้นสงัคม (Sociability), ความสามารถใน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT-Information and Communication Technology), 
ความสามารถทางดา้นการใชภ้าษาสากล (World Language Capability), การตระหนกัรูถ้งึ
สภาวะของโลก (World Situation Awareness) และ ความสามารถในดา้นการใชช้วีติและการ
ท างาน  (Life and Career Capability)    
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องคป์ระกอบท่ี 3 ควรมี ไม่ควรมี 
ความสามารถในดา้นสงัคม (Sociability)   
 
ความคดิเหน็

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

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

 
องคป์ระกอบท่ี 4 ควรมี ไม่ควรมี 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ICT-Information and Communication Technology) 

  

 
ความคดิเหน็

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

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

 
องคป์ระกอบท่ี 5 ควรมี ไม่ควรมี 
ความสามารถทางดา้นการใชภ้าษาสากล (World Languages 
Capability) 

  

 
ความคดิเหน็

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

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
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องคป์ระกอบท่ี 6  ควรมี ไม่ควรมี 
การตระหนกัรูถ้งึสภาวะของโลก (World Situation Awareness)   
 
ความคดิเหน็

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

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

 
องคป์ระกอบท่ี 7  ควรมี ไม่ควรมี 
ความสามารถในดา้นการใชช้วีติ และการท างาน  
(Life and Career Capability) 

  

 
ความคดิเหน็

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

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

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

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

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

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

ประเดน็ท่ี 4 ค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัแนวทางการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ใน
การเรยีนในศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ค าถาม : มวีธิกีารใดบา้งทีจ่ะเสรมิสรา้งความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษา
ปรญิญาตร ีและควรด าเนินการเสรมิสรา้งอยา่งไร 
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ทา่นมขีอ้เสนอแนะใดเพิม่เตมิบา้ง 
...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบวัดคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21  

ของนักศึกษาปริญญาตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  254 

แบบวดัคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเรจ็ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21  
ของนักศึกษาปริญญาตรี  

(Successful Educational Characteristics among Undergraduates in the Twenty-First Century) 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบวดัคณุลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษา
ปรญิญาตร ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 3 ขอ้  
  ตอนที ่2 แบบส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ จ านวน 7 ขอ้  
  ตอนที ่3 คุณลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของ
นกัศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 72 ขอ้  
  รวมทัง้ 3 ตอน จ านวน 9 หน้า 
 2. แบบวดัคณุลกัษณะทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนในศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษา
ปรญิญาตร ีมจีุดมุง่หมายเพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา 
การวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์แขนงวชิา จติวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้ าปรกึษา โดย
ค าตอบของนกัศกึษาไมม่ถีูกหรอืผดิ จงึขอความรว่มมอืในการตอบตามความเป็นจรงิ ผูว้จิยัถอื
ค าตอบน้ีเป็นความลบัทีส่ดุ และจะไมเ่ป็นผลเสยีใด ๆ ต่อผูต้อบ หรอืบุคคลอื่นใด    
 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณนกัศกึษาทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบวดัในครัง้น้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 



  255 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย 🗸 ลงใน  (   )หน้าขอ้ทีต่รงตามความเป็นจรงิ  
 
1  .เพศ     (   )ชาย    (   )หญงิ  
 
2. ชัน้ปีทีศ่กึษา  (   ) ชัน้ปีที ่1  (   ) ชัน้ปีสดุทา้ยของหลกัสตูร (ชัน้ปีที ่4, 5 หรอื 6) 
3. คณะทีศ่กึษา   ............................................................................................ 
   สถาบนัการศกึษา    ............................................................................................ 
 
ตอนท่ี 2 แบบส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น  

ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย 🗸 ลงในชอ่งหลงัขอ้ความทีต่รงกบัความคดิ ความรูส้กึ และการ
ปฏบิตัติน  ทีแ่ทจ้รงิของนกัศกึษา  
ใช ่ หมายถงึ และการปฏบิตัตินนัน้สอดคลอ้งกบัความความคดิ ความรูส้กึ 

เป็นจรงิของนกัศกึษา 
ไมใ่ช ่ หมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัตินนัน้ไมส่อดคลอ้งกบั

ความเป็นจรงิของนกัศกึษา 
 
ขอ้ที ่ ขอ้ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่

1 ฉนัมอีสิระในการเลอืกเรยีนในสิง่ทีฉ่นัชอบ และเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง   
2 ฉันชอบหาค าตอบจากสิง่ที่ฉันสนใจเป็นพิเศษ ด้วยการหาเหตุผลมาอธิบาย พิสูจน์ และ

ทดลอง จนกวา่จะไดค้ าตอบตามทีฉ่นัตัง้สมมตฐิานไว ้
  

3 แมว้า่สงัคมรอบขา้งจะมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ แต่ฉนักส็ามารถปรบัตวัได ้   
4 ฉันสามารถสบืค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนได้จากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น การใช้

อนิเตอรเ์น็ตผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ และคดักรองขอ้มลูจากแหลง่ทีเ่ชื่อถอืไดเ้ท่านัน้ 
  

5 ฉันมีความพยายามที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ กับ
ชาวต่างชาต ิแมว้า่ฉนัจะไมม่คีวามช านาญในภาษานัน้ ๆ กต็าม 

  

6 ฉนัปฏบิตัติวัตามวฒันธรรมไทย และยนิดเีรยีนรูว้ฒันธรรมชาตอิื่น เพื่อการปรบัตวัในการอยู่
รว่มกนักบัคนทัว่โลก 

  

7 ฉนัเตรยีมความพรอ้มเพือ่ทีจ่ะประกอบอาชพีหลงัจากฉนัเรยีนจบ   
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ตอนท่ี 3 คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเรจ็ในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่ง 🗸 ลงในชอ่งขอ้ความทีต่รงกบัความคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัติน
ทีแ่ทจ้รงิของนกัศกึษา 

มากทีส่ดุ    หมายถงึ  นกัศกึษามคีวามคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัติน 
ตามขอ้ความนัน้ในระดบัมากทีส่ดุ  

มาก     หมายถงึ  นกัศกึษามคีวามคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัติน 
ตามขอ้ความนัน้ในระดบัมาก  

ปานกลาง    หมายถงึ  นกัศกึษามคีวามคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัติน 
ตามขอ้ความนัน้ในระดบัปานกลาง  

น้อย      หมายถงึ  นกัศกึษามคีวามคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัติน 
ตามขอ้ความนัน้ในระดบัน้อย  

น้อยทีส่ดุ    หมายถงึ  นกัศกึษามคีวามคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัติน 
ตามขอ้ความนัน้ในระดบัน้อยทีส่ดุ หรอืไมเ่คย
ปฏบิตัเิลย 
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ข้อท่ี ข้อค าถาม มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

1 ฉนัวางแผนการเรียนและการท ากิจกรรมท่ีฉนัสนใจใน
แตล่ะวนั     

     

2 ฉนัจดัเวลาเรียนรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ นอกเหนือจากความรู้
ท่ีอาจารย์สอน  

     

3 ฉนัจดบนัทกึเนือ้หาในแตล่ะวชิาอยา่งละเอียด       
4 ฉนัตัง้เปา้หมายการเรียนรู้ในแตล่ะเร่ืองชดัเจน      
5 ฉนัประเมินผลการเรียนรู้ตามเปา้หมายการเรียนรู้

ท่ีตัง้ไว้ 
     

6 ฉนัค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลูท่ี
น่าเช่ือถือหลาย ๆ แหลง่มาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

     

7 ฉนัอ่านต าราในวิชาตามสาขาท่ีฉนัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

8 ฉนัจะถามอาจารย์ทนัทีหากฉนัไม่เข้าใจเนือ้หาท่ี
อาจารย์สอน  

     

9 ฉนัซกัถามข้อสงสยัจากนกัวิชาการหรือผู้ เช่ียวชาญใน
สาขาท่ีเรียนด้วยความต้องการท่ีจะเข้าใจใน
สาขาวิชาท่ีเรียนมากยิ่งขึน้ 

     

10 ฉนัอ่านบทความวิจยั หรือบทความวชิาการท่ี
เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาเอกท่ีฉนัเรียน 

     

11 ฉนัศกึษากรณีตวัอยา่งท่ีสอดคล้องกบัวิชาเอกหรือ
วิชาหลกัเพ่ือท าให้ฉนัได้เข้าใจเพิ่มมากขึน้ 

     

12 ฉนัเลือกเรียนวิชาเสรีท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
เพราะมีความส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั  

     

13 ฉนัอ่านหนงัสือและค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ เพราะเป็น
ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 
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ข้อท่ี ข้อค าถาม มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

14 ฉนัเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินเพราะน าไป
ประยกุต์ใช้ได้ในการท าธุรกิจ  

     

15 ฉนัเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม
และประเทศชาต ิ

     

16 ฉนัเรียนรู้เก่ียวกบัสขุภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้คนรอบข้าง 

     

17 พอ่แม่หรือผู้ปกครองคอยชีแ้นะแนวทางให้ฉนัตัง้ใจ
เรียนอยา่งมีเปา้หมาย เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีดีใน
อนาคต  

     

18 ฉนัได้รับค าแนะน า จากครู อาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญ 
ในเร่ืองการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

19 ฉนัมีเพ่ือนท่ีคอยสนบัสนนุให้ฉนัได้ท าในสิ่งท่ีฉนัชอบ
และมีประโยชน์ 

     

20 สถาบนัการศกึษาท่ีฉนัก าลงัศกึษาอยูนี่มี้อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ สื่อ ท่ีทนัสมยั เหมาะสม และเพียงพอให้ฉนั
ได้ใช้ศกึษาเรียนรู้ 

     

21 ฉนักลัน่กรองข้อมลูท่ีมีหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
ถกูต้องและชดัเจนท่ีสดุ 

     

22 ฉนัยอมรับฟังความคิดจากผู้ อ่ืน หากผู้ อ่ืนมีความคิด
ท่ีสมเหตสุมผล 

     

23 ฉนัท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือให้งานออกมาดี 

     

24 ฉนัตัง้ค าถามเวลาเกิดปัญหา เพื่อจะได้หาค าตอบ
หรือวิธีการแก้ปัญหาได้อยา่งตรงประเดน็ 

     

25 ฉนัศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู สรุปเป็นความรู้ และ
น ามาสร้างสรรค์ผลงานออกมาใหม่ ให้เป็นนวตักรรม 
ผลิตภณัฑ์ และงานวิจยั 

     

26 ฉนัสามารถท างานกบัคนท่ีมีความคดิเห็นตา่งจากฉนั
ได้ 
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ข้อท่ี ข้อค าถาม มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

27 ฉนัเป็นมิตรกบัทกุคน      
28 เม่ือเพ่ือน ๆ เกิดปัญหาไม่วา่เร่ืองใด ฉนัพร้อมท่ีจะเข้า

ไปช่วยเหลือตามก าลงัความสามารถของฉนั 
     

29 ฉนัใช้สื่อท่ีหลากหลายในการพดูคยุแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และความรู้กบัผู้คน 

     

30 ฉนัยินดีเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

     

31 ฉนัเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีต้องท างาน และ
ประสานงานกบันกัศกึษาสาขาอ่ืน ๆ หรือผู้ อ่ืน เพ่ือน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

     

32 ฉนัใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัการเรียน หรือ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

     

33 ฉนัใช้ Google สืบค้นข้อมลูในการท ารายงานสง่
อาจารย์  

     

34 ฉนัคดักรองขา่วสาร ข้อมลูท่ีมีการอพัเดทและมีการ
อ้างอิงท่ีถกูต้อง 

     

35 ฉนัเลือกบริโภคสื่อจาก เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ ท่ีมีความ
สร้างสรรค์ และน่าเช่ือถือ 

     

36 ฉนัมีสติเม่ือสื่อชกัชวนให้ท าในสิง่ท่ีผิดกฎระเบียบทาง
สงัคม 

     

37 ฉนัพยายามฝึกการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสนทนา
กบัชาวตา่งชาติ 

     

38 ฉนัพยายามฝึกการใช้ภาษาองักฤษโดยการพิมพ์
ข้อความพดูคยุทาง Social Media กบัอาจารย์
ตา่งชาติ หรือชาวตา่งชาติได้ 

     

39 เม่ือฉนัค้นคว้าข้อมลูในรูปแบบภาษาไทยไม่เพียงพอ 
ฉนัจะพยายามค้นคว้าข้อมลูในรูปแบบภาษาอ่ืน 
เพ่ือให้ฉนัได้ข้อมลูเป็นท่ีน่าพอใจ 
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ข้อท่ี ข้อค าถาม มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

40 ฉนัเรียนเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาองักฤษ หรือภาษาอ่ืน 
ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตในปัจจบุนั เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่ น ฯลฯ 

     

41 ฉนัพยายามศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิโดยการอ่าน
หนงัสือภาษาองักฤษในสาขาท่ีเรียน 

     

42 ฉนัสามารถปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนชาวตา่งชาติได้       
43 ฉนัภมูิใจในวฒันธรรมไทย        
44 ฉนัยอมรับในวฒันธรรมของของอาจารย์และเพ่ือน

ชาวตา่งชาต ิ
     

45 ฉนัยอมรับในความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในแตล่ะ
ประเทศ 

     

46 ฉนัพยายามพดูคยุแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ในเร่ือง
วฒันธรรมของเพ่ือนชาวตา่งชาติ 

     

47 ฉนัใสใ่จกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกทัง้เร่ืองสงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

     

48 ฉนัวางแผนว่าในอนาคตจะเลือกท างานท่ีมีความ
สอดคล้องกบัสาขาท่ีเรียน 

     

49 ฉนัศกึษาและค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ี
ฉนัจะท า หรืออยากท าในอนาคต 

     

50 ฉนัฝึกทกัษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในอนาคต      
51 ฉนัประเมินตนเองในเร่ืองความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการ

ท างานในสาขาท่ีเรียน 
     

52 ฉนัเตรียมความพร้อมให้กบัตนเองเพ่ือการท างานใน
อนาคต 

     

53 ไม่วา่การเรียนจะยากสกัเพียงใด ฉนัจะต้องเรียนให้
ส าเร็จให้ได้ 

     

54 เม่ือประสบปัญหาหรืออปุสรรคตา่ง ๆ ในชีวิต ฉนัจะ
ตัง้สตท่ีิจะแก้ไขปัญหานัน้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

     

55 ไม่วา่อนาคตจะเป็นเช่นไรฉนัจะอดทน และเข้มแข็ง      
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ข้อท่ี ข้อค าถาม มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

56 ฉนัเฝา้รอความส าเร็จของฉนัท่ีจะเกิดขัน้ในอนาคต      
57 ฉนัยินดีรับค าต าหนิ วิพากษ์วจิารณ์ถึงผลงานของฉนั 

และพร้อมท่ีจะแก้ไข  
     

58 ฉนัยอมรับผิดถ้างานท่ีท าไม่ถกูต้องหรือผิดพลาด      
59 ฉนัตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์และสง่

งานตรงเวลาท่ีอาจารย์ก าหนด 
     

60 ฉนัเป็นคนรับผิดชอบในสิง่ท่ีตนเองพดู      
61 ฉนัสามารถสร้างแรงจงูใจให้ผู้ ร่วมทีมท างานตาม

บทบาทหน้าท่ีนัน้จนบรรลคุวามส าเร็จ 
     

62 ฉนัสามารถวางแผนงานเพ่ือให้ทีมงานของฉนัปฏิบตัิ
ตามแผนนัน้ ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

63 ฉนัสามารถน าทีมให้ท างานได้ตามเปา้หมายท่ี
ก าหนดร่วมกนัได้ 

     

64 ฉนัให้เกียรติผู้ ร่วมงานในทีมทกุคน      
65 ฉนัให้ความยตุิธรรมกบัทกุคน      
66 ฉนัเอาใจใสต่อ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมทีม      
67 ฉนัพดูจงูใจและน าเพ่ือน ๆ ท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั หรือสงัคม 
     

68 ถึงแม้วา่การบ้านจะยากสกัเพียงใด ฉนัจะไมจ้่างวาน
ผู้ อ่ืนให้ท าการบ้าน  

     

69 ฉนัไม่คดัลอกหรือเอาผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน      
70 ฉนัสามารถแยกแยะได้วา่ อะไรคือสิง่ท่ีถกู และอะไร

คือสิง่ท่ีผิด 
     

71 ถึงแม้จะมีโอกาสลอกข้อสอบเพ่ือน แตฉ่นัจะไม่ท า 
เพราะเป็นสิ่งท่ีไม่ดี 

     

72 ฉนัไม่น าของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง      
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ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแสดงการปรับโมเดลการวัด 
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MODEL EDSC1 
   
 OBSERVED VARIABLES 
 SEDL COSU INTH PESO CRIE1 SOCI1 ICAT1 WOLC1 WOSA1 SEDI FLAD REAC LEAD 
INTE 
   
 CORRELATION MATRIX 
 1.000 
 .690 1.000 
 .636 .709 1.000 
 .437 .326 .431 1.000 
 .512 .450 .460 .552 1.000 
 .393 .283 .371 .491 .608 1.000 
 .234 .097 .136 .417 .433 .614 1.000 
 .427 .490 .446 .337 .434 .444 .324 1.000 
 .309 .266 .288 .496 .480 .621 .568 .515 1.000 
 .397 .278 .302 .451 .419 .459 .469 .390 .549 1.000 
 .186 .033 .056 .405 .391 .526 .507 .238 .479 .570 1.000 
 .147 .041 .058 .376 .392 .509 .548 .258 .486 .466 .670 1.000 
 .392 .237 .334 .436 .476 .606 .549 .369 .565 .574 .616 .615 1.000 
 .255 .076 .144 .332 .367 .439 .465 .233 .422 .439 .522 .548 .544 1.000 
   
 SAMPLE SIZE=463 
   
 LATENT VARIABLES 
 AULE CRIE SOCI ICAT WOLC WOSA LACC EDSC 
   
 RELATIONSHIPS 
 SEDL=1*AULE 
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 COSU INTH PESO=AULE 
 CRIE1=CRIE 
 SOCI1=SOCI 
 ICAT1=ICAT 
 WOLC1=WOLC 
 WOSA1=WOSA 
 SEDI=1*LACC 
 FLAD REAC LEAD INTE=LACC 
   
 AULE CRIE SOCI ICAT WOLC WOSA LACC=EDSC 
   
 SET THE ERROR VARIANCE CRIE1 TO 0.28 
 SET THE ERROR VARIANCE SOCI1 TO 0.23 
 SET THE ERROR VARIANCE ICAT1 TO 0.4 
 SET THE ERROR VARIANCE WOLC1 TO 0.3 
 SET THE ERROR VARIANCE WOSA1 TO 0.35 
   
 SET THE ERROR VARIANCE CRIE1 TO 0.28 
 SET THE ERROR VARIANCE SOCI1 TO 0.23 
 SET THE ERROR VARIANCE ICAT1 TO 0.4 
 SET THE ERROR VARIANCE WOLC1 TO 0.3 
 SET THE ERROR VARIANCE WOSA1 TO 0.35 
   
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND PESO 
 SET THE ERROR BETWEEN WOLC1 AND WOSA1 
 SET THE ERROR BETWEEN FLAD AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND WOLC1 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND WOLC1 
 SET THE ERROR BETWEEN WOLC1 AND SEDL 
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 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND CRIE1 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND PESO 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND SEDL 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND INTH 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND COSU 
 SET THE ERROR BETWEEN ICAT1 AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDI AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDI AND SOCI1 
 SET THE ERROR BETWEEN ICAT1 AND FLAD 
 SET THE ERROR BETWEEN PESO AND CRIE1 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDI AND LEAD 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDI AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND CRIE1 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND CRIE1 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND LEAD 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND LEAD 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN CRIE1 AND WOSA1 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDI AND SEDL 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND SEDI 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND LEAD 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND SEDI 
 SET THE ERROR BETWEEN PESO AND FLAD 
 SET THE ERROR BETWEEN ICAT1 AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN REAC AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN ICAT1 AND WOSA1 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN FLAD AND WOLC1 
 SET THE ERROR BETWEEN FLAD AND CRIE1 
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 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND ICAT1 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND ICAT1 
 SET THE ERROR BETWEEN WOLC1 AND REAC 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND FLAD 
 SET THE ERROR BETWEEN WOLC1 AND ICAT1 
 SET THE ERROR BETWEEN INTH AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN WOLC1 AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN COSU AND FLAD 
 SET THE ERROR BETWEEN PESO AND SOCI1 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND SOCI1 
 SET THE ERROR BETWEEN SEDL AND INTE 
 SET THE ERROR BETWEEN PESO AND WOSA1 
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ภาคผนวก ฉ 
รายละเอียดโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจติวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบ

ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาปริญญาตรี 
 

ผู้วิจัยน าเสนอตวัอย่างโปรแกรมการฝึกอบรมจ านวน 2 โปรแกรม  
หากสนใจโปรแกรมฉบับเตม็ 

กรุณาตดิต่อผู้วิจัยทางอีเมล smartnil@hotmail.com 
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โปรแกรมการฝึกอบรมเชงิจติวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาปริญญาตรี 

 
ครัง้ที่ 1 

เร่ือง การปฐมนิเทศและการสร้างสมัพนัธภาพ 

เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเปิดเผยตนเอง ยอมรับและไว้วางใจกนัระหว่างผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และระหวา่งผู้วิจยัและผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

2. เพื่ออธิบายวตัถปุระสงค์ ความส าคญั และประโยชน์ของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี 

3. เพื่ออธิบายรายละเอียด ลกัษณะของโปรแกรม จ านวนครัง้ วนั เวลา สถานท่ี วิธีการ 
กิจกรรม และเทคนิคท่ีใช้ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาปริญญาตรี  
 
อุปกรณ์  

 1. ใบงานท่ี 1 WHO R YOU ?   
 2. PowerPoint ประกอบการฝึกอบรม   
 3. ฟลปิชาร์ท พร้อมปากกา  

 
แนวคดิ 

การปฐมนิเทศเป็นการพบกนัครัง้แรกระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และระหว่างผู้วิจยักบั
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ใจความส าคญัจึงอยู่ท่ีการสร้างความคุ้นเคยระหว่างกนัและกนั เพื่อให้ผู้ เข้า
รับการอบรมเร่ิมต้นเปิดใจ ยอมรับ ไว้วางใจซึ่งกันและกันท่ีจะเร่ิมเกิดขึน้เป็นครัง้แรก  แล้ว
ด าเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ขึน้ไปเร่ือย ๆ ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป ผู้ วิจัยต้องสร้างความ
ประทบัใจแรก (First Impression) ให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และใช้เทคนิควิธีการให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเปิดเผยตวัเอง จนน าไปสูก่ารยอมรับซึง่กนัและกนั ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็นศูน ย์กลาง (Person - Centered Therapy) ท่ี อ ธิบายถึ งธรรมชาติของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีจะพฒันาได้ต้องอาศยัความจริงใจต่อกนั ยอมรับฟังประสบการณ์
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ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ให้ความส าคญักบัการสื่อสารระหว่างบุคคล เข้าอกเข้าใจซึ่งกนัและกนั 
ไม่ตัดสินใคร ได้ยินและเข้าใจในสิ่งท่ีสื่อสารกัน เป็นการเปิดประสบการณ์ท่ีดีต่อจิตใจ (Sharf. 
2012 : 190) โดยยึดหลกัการรักษาความลบัซึ่งกันและกัน วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และ
แสดงความจริงใจตอ่กนัและกนัตามแนวคิดการให้ค าปรึกษากลุม่ (Group Counseling) (Nelson-
Jones. 2013: 143) และน าแนวคิดการสร้างพลงัในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มมาประยกุต์เข้ากบั
การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมในครัง้นี ้ซึ่งได้แก่ การสร้างข้อผูกพนั (Commitment) หมายถึงผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทกุคนต้องรับรู้และยอมรับว่ามีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
ในครัง้นี ้ยินดีแสดงความคิดเห็น และรับฟังผู้ อ่ืน ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรับผิดชอบ 
(Responsibility)ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมทกุครัง้ รับผิดชอบตอ่ตนเอง และแก้ปัญหาร่วมกนักบั
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะและก่อให้เกิดความเจริญงอกงามจาก
การร่วมกิจกรรม สร้างความดึงดูดใจ (Attractiveness) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้สึกว่ามีความเป็น
เจ้าของ (Belonging) ในกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีท าร่วมกนั รู้สกึปลอดภยั (Security) ท่ีจะเปิดเผย
เร่ืองราวของตนเอง ท าให้เกิดความเป็นตัวของตัวเอง และไม่ละเลยต่อบรรทัดฐานของกลุ่ม 
(Group Norms) (คมเพชร ฉตัรศภุกลุ .2546: 112-114)     
  
วิธีด าเนินการ  
 ขัน้น า 

1. ผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยการทกัทายผู้ เข้ารับการฝึกอบรม แนะน าตนเองด้วยการกลา่วประวตัิ
และประสบการณ์ส่วนตัวสัน้ ๆ เพื่อเป็นการเปิดเผยตนเอง (Self-Discloser) ให้เห็นว่าผู้ วิจัยมี
ความคิด ทรรศนะดัง่บุคคลทัว่ไปในสงัคม มิได้เสแสร้งสร้างบทบาทใด ๆ ขึน้มาเพื่อให้เกิดความ
แตกตา่ง ตามแนวคิดการยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง (รัญจวน ค าวชิรพิทกัษ์. 2551: 256; อ้างอิงจาก 
พรรณราย ทรัพยะประภา. 2525: 127) ซึง่จะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมรู้สกึเป็นกนัเอง สบายใจ แล้ว
ห ลั ง จ า ก นั ้น ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้ แ ส ด งแน ะน า ต น เอ งจ า ก กิ จ ก รรม  WHO R YOU?  
(ใบงานท่ี 1) ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นคยุจากการพบกนัครัง้แรกระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  ใน
การท่ีจะพฒันาสมัพันธภาพจากครัง้แรกไปจนถึงครัง้ต่อ ๆ ไปของการฝึกอบรม เป็นการฝึกการ
ยอมรับซึง่กนัและกนัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยวิธีการเปิดใจและพดูคยุกนั โดยการให้ผู้ เข้ารับ
การอบรมตอบค าถามจากใบงานท่ี 1 (WHO R U?) 4 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อท่ี 1 W – Who (am I) – ฉนัช่ืออะไร 
ข้อท่ี 2 H – How (am I) – ฉนัเป็นคนอยา่งไร 
ข้อท่ี 3 O – Outstanding – ฉนัมีข้อโดดเดน่อะไร 
ข้อท่ี 4 R – Responsibility – ฉนัต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง 

หลังจากนัน้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจับคู่กับเพื่อน แล้วสลับกันถามค าถามเพื่อนใน 3 
ค าถาม แล้วเขียนค าตอบลงบนเอกสารใบงานท่ี 1 ใช้เวลา 15 นาที ดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อท่ี 1 Y – Yesterday – อดีตเธอเป็นอยา่งไร  
ข้อท่ี 2 O – On the Future – อนาคตท่ีเธออยากจะเป็น 
ข้อท่ี 3 U – Unique – อะไรคือเอกลกัษณ์ของเธอ 

ผู้ วิจัยสร้างค าถามทัง้ 7 ข้อขึน้มาจากฐานแนวคิดของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภว
นิยม (Existentialism) ท่ีว่า มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตด้วยตนเอง ก าหนดอนาคตและ
เปา้หมายของตนเอง พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ (วชัรี ทรัพย์มี. 2547: 67) โดย
ค าถามใน 4 ข้อแรกเป็นการเปิดเผยความเป็นตวัเอง ในขณะท่ีค าถาม 3 ข้อหลงัเป็นการแสดงออก
ถึงความใสใ่จตอ่เพื่อนร่วมกลุม่ โดยไม่คาดหวงัวา่จะได้ค าตอบเชิงลกึหรือไม่ เน่ืองจากเป็นการร่วม
กิจกรรมครัง้แรก ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมอาจยงัไม่กล้าเปิดเผยเร่ืองสว่นตวัมากนกั ผู้วิจยัให้อิสระใน
การตอบค าถามทัง้ 7 ข้อ ไม่ว่าค าตอบจะออกมาในแง่มมุลบ หรือ บวก โดยผู้วิจยัจะเชิญชวนให้ผู้
เข้ารับการอบรมช่วยกันสรุปค าตอบท่ีได้ไปในทิศทางท่ีว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตมาในหลากหลายด้าน ทัง้ด้านท่ีพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ และพร้อมท่ีจะเปิด
เร่ืองราวส่วนตนให้เพื่อน ๆ รับรู้หรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองอิสระของแต่ละบุคคล การรับรู้ของเพื่อนร่วม
การฝึกอบรมจึงเป็นการแสดงออกถึงความสนใจในสังคม (Social Interest) ตามแนวคิด เอกัต
บคุคล (Individual Psychology) คือ สนใจในตวัเพื่อนผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมไปพร้อม ๆ กบัสนใจในสิง่
ท่ีผู้ เข้ารับการอบรมสนใจ และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ (คมเพชร 
ฉตัรศภุกลุ. 2547: 36)     

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมออกมาแนะน าตัวเองหน้าห้อง โดยแนะน าจากเอกสารท่ีเขียน
อธิบาย แล้วหลงัจากนัน้เลา่ประวตัิของเพื่อนท่ีได้ไปถามค าถาม 3 ข้อให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับฟัง 
แล้วเชิญเพื่อนออกมาแนะน าตวัหน้าห้องเป็นเป็นตอ่ไป ท าเช่นนีไ้ปจนกวา่จะครบ 12 คน  

2. ผู้วิจยัอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นี ้รวมไปถึง เทคนิค 
วิธีการ กฎกติกาของการเข้าร่วมฝึกอบรม บทบาทหน้าท่ีของผู้ วิจัยกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม วนั 
เวลา สถานท่ี จ านวนครัง้ท่ีผู้ เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมในโปรแกรม และการท าแบบวัด
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คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาปริญญาตรีก่อนการ
ฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม และหลงัจากนัน้ท าแบบวดัอีกครัง้หนึ่งในระยะติดตามผล 1 เดือนผ่าน
ไปหลงัจากการฝึกอบรม โดยใช้ PowerPoint ประกอบการอธิบาย  

3. ผู้ วิจัยเชิญชวนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎกติกาในการ
ฝึกอบรมในครัง้นีร่้วมกนั เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ บรรลผุลไปได้ด้วยดี และเกิดความเจริญงอกงาม
จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยในเบือ้งต้น ผู้ วิจัยจะเป็นผู้ ชีน้ าประเด็นของ
บรรทดัฐานร่วมกนัในครัง้นี ้และให้ผู้ เข้ารับการอบรมแสดงความคดิเห็น เพิ่ม -ลดหวัข้อประเด็นตา่ง 
ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

ประเด็นท่ี 1 ทรรศนะของแต่ละบุคคล ผู้ เข้ารับการอบรมมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เต็มท่ี โดยความคดิเห็นเหลา่นัน้ต้องไมท่ าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนอ่ืน 
ๆ เกิดความรู้สึกอับอาย เสียหน้า หรือ ท าร้ายจิตใจของบุคคลเหล่านัน้ อีกทัง้ต้องเปิดใจกว้าง
ยอมรับความคิดเห็นด้วยความเตม็ใจ 

ประเด็นท่ี 2 วนั เวลา สถานท่ี ผู้ เข้ารับการอบรมจะตรงตอ่เวลา และรวมตวัโดยพร้อม
เพรียงกนัในสถานท่ีท่ีได้รับการก าหนดไว้ ซึง่ระยะเวลาในการฝึกอบรมครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที 

ประเด็นท่ี 3 ข้อตกลงในการรักษาข้อมูลของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไว้เป็นความลับ  
ผู้ เข้ารับการอบรมจะให้เกียรติซึง่กนัและกนั โดยเก็บความลบัของผู้ เข้ารับการอบรมไว้เป็นอยา่งดี 

ประเดน็ท่ี 4 ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนในขณะเข้าร่วมการฝึกอบรมอนัจะเป็นการรบกวนผู้ เข้า
รับฝึกอบรมคนอ่ืน ๆ ได้แก่  การใช้โทรศัพท์ มือถือ การชวนพูดคุยถึงเร่ืองนอกประเด็น  
การเดินเข้าออกห้องฝึกอบรมโดยไม่จ าเป็น  

3. ผู้วิจยัเชิญชวนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นตา่ง ๆ เพื่อให้
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จกักนัมากยิ่งขึน้ 

4. ผู้วิจยัเชิญชวนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวถึงสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
ในครัง้นี ้และความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเตมิท่ีต้องการจะได้รับจากการฝึกอบรมในครัง้นี ้
 
 ขัน้ด าเนินการ  

1. ผู้ วิจยัเชิญชวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพูดถึงสภาพของสงัคมโลกและสงัคมไทยใน
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยการตัง้ค าถามว่า “รู้จักความหมายของศตวรรษที่ 21 หรือไม่” และ 
“การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นัน้เป็นอย่างไร” ผู้ วิจัยอธิบายถึงองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ี
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ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยใช้ 
PowerPoint ประกอบการอธิบาย เป็นการอธิบายโดยภาพรวมอย่างไม่ เจาะจงว่าแต่ละ
องค์ประกอบนัน้มีรายละเอียดอย่างไร เพราะการเจาะลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบจะถกู
น าไปใช้จริงในการฝึกอบรมแตล่ะครัง้ ซึง่ในการอธิบายครัง้นีผู้้วิจยัใช้แนวคดิ การสื่อสารด้วยความ
ตัง้ใจจริง (Attentiveness) อนัเป็นการเสริมแรงของผู้วิจยัเพื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง
ผู้ วิจัยกับผู้ เข้ารับการอบรม (รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์. 2551: 262) และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้อธิบายวา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ประกอบใดบ้าง และขาดองค์ประกอบใดบ้าง   

2. ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมในครัง้ท่ี 1 ผู้ วิจยัใช้เทคนิค การฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active or Reflective Listening) โดยรับฟังทัง้สิ่งท่ีเป็นค าพูดและภาษากายต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจว่า ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจได้อย่างถกูต้องหรือไม่ ฟังชดัเจนหรือไม่ พร้อมกบัอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ เข้ารับการอบรมเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเต็มท่ี และ เทคนิคการตัง้ค าถาม 
(Questioning) เทคนิคการอธิบาย (Describing) (Thompson. 1996: 142)  

3. ผู้วิจยัอธิบายสิ่งท่ีผู้ เข้ารับการอบรมได้น าเสนอออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นข้อ ๆ 
และโยงเข้าสู่การเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใน
รูปแบบของความหมาย และองค์ประกอบทัง้ 7 โดยการเขียนข้อมลูลงบนฟลปิชาร์ท  
 
 ขัน้สรุป  

1. ผู้วิจยักระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสรุปใจความส าคญัท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
ในครัง้นี ้ในประเดน็ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 การเปิดใจและการแสดงออกตา่ง ๆ ช่วงสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้วิจยักบัผู้
เข้ารับการอบรม และระหวา่งผู้ เข้ารับการอบรมได้อยา่งไร  

1.2 วตัถปุระสงค์ รูปแบบวิธีการ จ านวนครัง้ วนั เวลา สถานท่ี และบรรทดัฐานให้
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นีมี้อะไรบ้าง และมีลกัษณะอยา่งไร  

1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ และการเสริมสร้างการเรียนรู้ในการฝึกอบรมในครัง้นีเ้ป็น
อยา่งไร 

2. การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ซกัถามเก่ียวกับการฝึกอบรมในครัง้นี ้
และครัง้หน้าท่ีก าลงัจะเกิดตอ่ไป  
 
 
  



  273 

การประเมินผล 

ผู้ วิจัยประเมินผลจากการแสดงออกของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมถึงการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความสนใจ การพดูคยุ แสดง
ความคดิเห็น ตอบข้อซกัถาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมหรือไม่ 

2. ในการแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามต่าง ๆ  เก่ียวกับวตัถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม บรรทัดฐานและกติกาของการเข้าร่วมฝึกอบรม บทบาทหน้าท่ีของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมและผู้ วิจัย การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นัน้เป็นอย่างไร องค์ประกอบของคุณลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 7 องค์ประกอบมีอะไรบ้างนัน้ ถูกต้องตาม
ข้อมลูท่ีผู้วิจยัให้หรือไม่ 

3. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสรุปประเด็นใจความส าคัญต่าง ๆ เก่ียวกับ
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม บรรทดัฐานและกติกาของการเข้าร่วมฝึกอบรม บทบาทหน้าท่ีของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ วิจัย การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นัน้เป็นอย่างไร องค์ประกอบของ
คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 7 องค์ประกอบมีอะไรบ้างนัน้ได้
หรือไม่ อยา่งไร  
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ใบงานท่ี 1 
WHO R YOU? 

 

W – Who – ฉนัช่ืออะไร  
 
 

H – How – ฉนัเป็นคนอยา่งไร 
 

 
 
 

O – Outstanding – ฉนัมีข้อโดดเดน่อะไร 
 

 
 
 

R – Responsibility – ฉนัต้องรับผิดชอบ
อะไรบ้าง 
 

 
 

 
แล้วเธอล่ะ ... 

 

Y – Yesterday – อดีตเธอเป็นอยา่งไร  
 

 
 
 

O – On the Future – อนาคตท่ีเธออยากจะเป็น 
 

 
 
 

U – Unique – อะไรคือเอกลกัษณ์ของเธอ     
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ครัง้ที่ 2 

เร่ือง การเสริมสร้างคณุลกัษณะในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง )Self-directed Learning)  

และการได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง )Persons and Social Support) 

เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนนัน้ต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับการสนบัสนุนจากสงัคมและผู้คนรอบข้าง 

2. เพื่อช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการตระหนกัรู้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูก่าร
เรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัท่ีจะแสวงหาสิง่ท่ีจะช่วยสนบัสนนุด้านการเรียนจากสงัคมและผู้คนรอบ
ข้าง 
 
อุปกรณ์ 

1. ใบงานท่ี 2 5W+1H ในแตล่ะวนัฉนัท าอะไร 
2. ใบงานท่ี 3 การวางแผนกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของฉนั 
3 .PowerPoint ประกอบการฝึกอบรม  
4. ฟลิป้ชาร์ตพร้อมปากกา   

 
แนวคดิ 

ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-directed Learning) และการได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้ คนรอบข้าง 
(Persons and Social Support) ผู้ วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการให้ปรึกษาแบบการเผชิญ
ความจริง (Reality Theory) ท่ีอธิบายเก่ียวกบั ภาพของความจริง (Pictures of Reality) ว่า บคุคล
อาจรับรู้ความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อม แต่พวกเขาไม่สามารถรู้จกัตวัเองท่ีแท้จริง โดยส่งเสริม
ให้ผู้ เข้ารับการอบรมค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองในด้านการเรียน ภาพท่ีบิดา มารดา 
ครูอาจารย์ มองมายงัตวัผู้ เรียนอาจตา่งจากภาพท่ีผู้ เรียนมองตนเอง ผู้ เรียนอยากเรียนในแบบท่ีตน
ต้องการและถนัด แต่ในขณะเดียวกัน บิดามารดา อาจมองว่าบุตรของตนนัน้ควรเรียนอะไร ซึ่ง
ความต้องการนัน้จะน าไปสู่ทางเลือกในสิ่งท่ีเขาอยากจะเป็น และน าไปสู่พฤติกรรมท่ี กลาสเซอร์ 
(William Glasser) ได้อธิบายไว้ว่า เรารู้ว่าเราท าอย่างไร คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร (Sharf. 2012: 
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373) เทคนิคท่ีน ามาใช้ ประกอบด้วย การตัง้ค าถาม (Questioning Technique) โดยให้ผู้ เข้ารับ
การอบรมส ารวจความคิด ความต้องการ การประเมินตนเอง น าไปสู่การก าหนดพฤติกรรมสู่
ความส าเร็จในการเรียน เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะ (Advice Technique) ท่ีผู้วิจยัให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้ เข้ารับการอบรมว่าควรจะต้องสนองความต้องการของตนอย่างไร และจะวางแผนในการ
ก าหนดพฤติกรรมของตนได้อย่างไร โดยผสมเทคนิคในการสร้างอารมณ์ขนั (Humor Technique) 
โดยผู้วิจยัพดูถึงความคิดของผู้ เข้ารับการอบรมในเชิงสร้างอารมณ์ขนัเพื่อลดความตงึเครียดในการ
ฝึกอบรม และเทคนิคการตัง้ค าถาม (วชัรี ทรัพย์มี. 2551: 81) ร่วมกบัการใช้เทคนิคในการฝึกอบรม 
ได้แก่  การสอน (Teaching) และเทคนิคเล่าเร่ืองราว (Real Life Story) และการอภิปราย 
(Discussion) 

การฝึกอบรมในครัง้นีย้ังอาศัยแนวคิดในการท่ีจะช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝีกอบรมได้รู้จัก
ตนเอง (Identity) ซึ่งจะเกิดความรับผิดชอบ (Responsibility) มองทุกสิ่งตามความเป็นจริง 
(Reality) พิจารณาได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร (Right and Wrong) น าไปสู่
ความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง (Self-Respect) และก้าวไปสู่พฤติกรรมท่ีดีได้ (วชัรี ทรัพย์มี. 
2547: 251)       

  

วิธีด าเนินการ 
 ขัน้น า          

1. ผู้วิจยักลา่วทกัทายผู้ เข้ารับการอบรม ทบทวนวตัถปุระสงค์ ความส าคญั หลกัการ
และเทคนิคต่าง ๆ และประโยชน์ของของการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้อธิบายไว้เม่ือครัง้ท่ีแล้ว 

2. ผู้วิจยัชวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นว่า ในการเรียนรู้ด้วยตนเองนัน้ 
เราสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างอิสระ จัดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่ตารางเรียนท่ี
มหาวิทยาลยัเป็นผู้ก าหนด ในแตล่ะวนัเราสามารถท่ีจะเลือกเรียนรู้ในสิ่งท่ีเราชอบ ถนดั จดบนัทึก
เนือ้หาความรู้ ประเมินสิง่ท่ีได้เรียนรู้ หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ตลอดเวลา ซึง่เราจะเรียนรู้ และค้นหา
ข้อมลูตา่ง ๆ เหลา่นัน้ด้วยตวัเราเองได้อยา่งไร โดยวิธีใดบ้าง และในแตล่ะวนัเราวางแผนการเรียนรู้
กนัอยา่งไร  

3. ผู้วิจยัชวนพูดคยุถึง บุคคลส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนของเรามีใคร
บ้าง และเราจะเข้าหาพวกเขาเหล่านัน้ได้อย่างไร เพื่อให้ได้รับข้อมลู และวิธีการศกึษาเรียนรู้อย่าง
ถกูต้อง และในทกุวนันีผู้้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียน มีแหลง่ค้นคว้าหา
ความรู้ท่ีทนัสมยัและเพียงพอหรือไม่  
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 ขัน้ด าเนินการ 

1. ผู้วิจยัใช้เทคนิคการเลา่เร่ืองราว (Real Life Story) โดยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเลา่
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัโดยใช้กิจกรรม “5W+1H ในแตล่ะวนัฉนัท าอะไร” ซึง่จะท าให้ผู้วิจยัและผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นถึงกิจกรรมประจ าวนัของแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั น าไปสู่การวาง
แผนการเรียนรู้โดยอิสระด้วยตวัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเอง  

กิจกรรม 5W+1H ในแตล่ะวนัฉนัท าอะไร เป็นกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาจากฐานคิด
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง โดยผู้ วิจัยส ารวจความต้องการของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม กระตุ้ นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายถึงวิถีชีวิตของเขาในแต่ละวัน และประเมิน
พฤติกรรมในแต่ละวนัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (วชัรี ทรัพย์มี. 2551: 77) จะท าให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการตระหนกัรู้ถึงการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองในแตล่ะวนั กระตุ้น จงูใจ ให้ผู้ เข้า
รับการอบรม รู้จกัท่ีจะเข้าถึงผู้สนบัสนุนส่งเสริมให้การเรียนของตนเองนัน้ให้ประสบความส าเร็จ 
หรือรู้จกัเสาะแสวงหาแหล่งข้อมลูความรู้ โดยเน้นย า้ไปท่ีต้องเป็นการสนบัสนุนภายใต้การเรียนรู้
อย่างเสรี และกระตุ้น จงูใจ ให้ผู้ เข้ารับการอบรมพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่คณุลกัษณะท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจยัใช้ใบงานท่ี 2 5W1H ในแต่
ละวนัฉนัท าอะไร โดยผู้ เข้ารับการอบรมตอบค าถามจากใบงาน ดงัตอ่ไปนี ้

Who – ใคร ในท่ีนีค้ือ “ฉนั ”  
What – ท าอะไร ยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะวนัท่ีท าเป็นประจ าตัง้แต่

เช้า จรดเย็น   
Where – ท่ีไหน กิจกรรมท่ีท านัน้ ท าท่ีไหน ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน มี

อะไรบ้าง  
When – เม่ือไหร่ ก าหนดตารางเวลาท่ีท าในแตล่ะวนั  
Why – ท าไมต้องกิจกรรมเหลา่นัน้ )ท าเพื่ออะไร(  
How – ท ากิจกรรมเหลา่นัน้อยา่งไรบ้าง )อธิบายวิธีด าเนินกิจกรรมประจ าวนั (  
กิจกรรม 5W1H จะช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายวิถีชีวิตในแต่ละ

วนั และประเมินพฤตกิรรมของตนเองเหลา่นัน้ได้ 
กิจกรรม 5W1H จะเช่ือมโยงถึง ผู้ เรียนรู้ได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมรอบข้างหรือไม ่

โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการสอบถามถึง การท ากิจกรรมในแต่ละวนันัน้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีแหล่งการ
ค้นคว้าความรู้ท่ีเพียงพอ ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ หรือไม่ โดยให้ผู้ เข้ารับการอบรมยกตวัอย่าง 
เช่น ห้องสมดุ และในห้องสมดุมีอปุกรณ์เพียงพอ ทนัสมยั มีประสทิธิภาพหรือไม่  
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2. ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มผู้ เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่ม
วางแผนโดยอิสระด้วยตนเองโดยไม่มีใครบงัคบั กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีไม่มีการวางแผนใด ๆ มาเรียน
ตามปกติตามตารางเรียนของมหาวิทยาลัย และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีรับอิทธิพลมาจากบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ให้จดัตารางการเรียน โดยการแบ่งกลุม่ทัง้ 3 กลุม่นี ้เป็นผลมาจากกิจกรรม “5W1H ใน
แต่ละวัน ฉันท าอะไร” ซึ่งจ านวนสมาชิกกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน และจะพบสัดส่วนว่ากลุ่มไหนมี
จ านวนสมาชิกมากกว่ากนั หลงัจากนัน้ให้ส่งตวัแทนสมาชิกออกมาอภิปราย (Discussion) หน้า
ห้อง ในขณะท่ีมีการอธิปรายผู้วิจยัใช้เทคนิคการตัง้ค าถามตอ่กิจกรรมประจ าวนันัน้มีประโยชน์ต่อ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ ก าหนดต่างตารางเวลามากน้อยตา่งกนัอย่างไร และใช้เทคนิคการให้
ข้อเสนแนะต่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และซึ่งกิจกรรมนีเ้ป็นการเช่ือมโยงสู่ประเด็น ในการเรียนรู้
อยา่งเสรีนัน้ได้รับการสนบัสนนุจากบดิามารดา ผู้ปกครอง หรือไม่ อยา่งไร 

 3. ผู้ วิจัยให้ผู้ เข้ารับการอบรมร่วมกันแสดงความคิดเห็น ระหว่างการวางแผนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ การเรียนรู้ตามตารางการเรียนของมหาวิทยาลยั และการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการถกูก าหนดโดยบิดามารดา ผู้ปกครอง นัน้เป็นอย่างไร และชีวิตของเราควรจะด าเนินด้วย
การวางแผนแบบไหน ผู้วิจยักระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลองก าหนดตารางกิจกรรมประจ าวนั 
หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้ข้อมลูจากกิจกรรม 5W1H ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่
ละวนัมาแล้ว และน าไปสูใ่บงานท่ี 3 การวางแผนกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของฉนั โดยกระตุ้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมวางแผนอย่างมีเป้าหมาย ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอความคิดได้อย่าง
อิสรเสรี ตามแนวคิดทฤษฎีการเผชิญความจริง (Reality Theory) ท่ีอธิบายว่า เปา้หมายทัว่ไปของ
การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงนัน้ คือ การช่วยให้บุคคลท่ีพบความต้องการทางด้านจิตใจ
ของพวกตนเอง ด้านความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ความต้องการอ านาจ ความต้องการอิสระ และ
ความต้องการสนกุสนาน ในแนวทางท่ีมีความรับผิดชอบและความพงึพอใจ (Sharf. 2012: 422) 

4. ผู้ วิจยัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ท่ีจะวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเสรี 
ตามหลัก WEDP ท่ี W (Want) หมายถึง ความต้องการของผู้ เรียน D (Direction และ Doing) 
หมายถึง การควบคมุและการกระท า ท่ีผู้ เรียนสามารถควบคมุตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องถกูใคร
ควบคมุ E (Evaluation) ผู้ เรียนรู้จกัการประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งท่ีตนเลือก และ P (Planning) 
หมายถึงการวางแผนไปสูก่ารเรียนรู้ด้วยตนเอง (Sharf. 2012: 424) ซึง่แนวคิดนีเ้ป็นพืน้ฐานในการ
สร้างใบงานท่ี 3 การวางแผนกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของฉนั 
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5. ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายถึง บคุคลท่ีสง่เสริมให้เราประสบความส าเร็จ
ในการเรียนนัน้มีใครบ้าง และจะเข้าพบ ขอความรู้ หรือติดตอ่เขาได้อยา่งไร  

6. ผู้วิจยัน าเสนอถึงผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ในส่วนท่ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีได้
จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ถึง คณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในองค์ประกอบท่ี 
1 ด้านการเรียนรู้โดยเสรี ในองค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การได้รับการสนบัสนุน
จากผู้คนรอบข้าง เพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21  

 
 ขัน้สรุป 

1. ผู้ วิจัยเชิญชวนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสรุปประเด็นส าคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้แก่ การวางแผนการเรียนอย่างอิสระ การจดัตารางเรียนท่ีนอกเหนือไปจากตารางเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ ก าหนด ก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้  บันทึกสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
ประเมินผลความรู้ แสวงหาความรู้จากการสืบค้นด้วยตนเองเก่ียวกับความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยมา
ประยกุต์ใช้ใช้ในการด าเนินชีวิต และการได้รับการสนบัสนนุจากผู้คนรอบข้าง ได้แก่ การให้อิสระ
ในการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าสัง่สอน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท าในสิ่งท่ี ชอบ ถนัด และมีประโยชน์ 
ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างมีเป้าหมาย เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ได้รับการสนับสนุน
อปุกรณ์การเรียน มีสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ค้นคว้าข้อมลูความรู้ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ซกัถาม  
3. ผู้วิจยัสรุปคณุลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา

ปริญญาตรีในองค์ประกอบ การเรียนรู้โดยเสรี ในองค์ประกอบยอ่ย การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ได้รับการสนบัสนนุจากผู้คนรอบข้าง 

4. นดัหมายการฝึกอบรมในครัง้ตอ่ไป 
  
การประเมินผล 

ผู้วิจยัสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึง่ประกอบด้วย การใส่ใจใน
การเข้ารับการฝึกอบรม การแสดงความคิดเห็น การร่วมมือกบักิจกรรมทกุขึน้ตอน การซกัถาม การ
ตอบค าถามเก่ียวกบัประเด็นการวางแผนการเรียน การประเมินผลความรู้ การได้รับการสนบัสนนุ
จากบคุคลและสงัคมรอบข้าง  
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ใบงานที่ 2 
5W1H ในแต่ละวันฉันท าอะไร 

Who – ใคร 
 

 

What – ท าอะไร 
 
 
 
 

 

Where – ท่ีไหน 
 
 
 
 

 

When – เม่ือไหร่ 
 
 
 
 

 

Why – ท าไมต้องกิจกรรมเหลา่นัน้ 
 
 
 
 

 

How – ท ากิจกรรมเหลา่นัน้อย่างไร 
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ใบงานที่ 3 
การวางแผนกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของฉัน 

 

เวลา กิจกรรมท่ีท า เปา้หมาย/
วตัถปุระสงค์ 

ใครคือผู้ ท่ีช่วย
สนบัสนนุ และ
สนบัสนนุอยา่งไร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สตักร วงศ์สงคราม 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กนัยายน 2513 
สถานที่เกิด แพร่ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2536 นิเทศศาสตร์บณัฑิต (นศ. บ.) (วารสารศาสตร์)   

จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ. ม.)   
(สาขาจิตวทิยาการแนะแนว)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร. ด.)   
(สาขาวิชา การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์   
แขนงวิชา จิตวิทยาพฒันามษุย์และการให้ค าปรึกษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 50/387 เฉลิมพระเกียรต ิร. 9 ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม้   
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250   
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