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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้าง
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม
ต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ�ำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวติ และอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยด้านความรับผิดชอบในทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
อิทธิพลเส้นทาง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู มีค่าเฉลี่ย 3.81
(S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D. = 0.66)
อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก
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2. โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2
= 2.83, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMR = 0.0044, RMSEA = 0.00 รวมทั้งกราฟ Q-plot มีความชัน
กว่าเส้นทแยงมุม และเมื่อพิจารณาค่า R2 ตัวแปรความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ มีค่าเท่ากับ
0.93 ตัวแปรในโมเดลอธิบายถึงความแปรปรวนของความรับผิดชอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพได้ร้อยละ
93.00
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมและมีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21
Abstract
The objectives of this study were 1) to study the causal factors level about life
and occupation skill responsibility in the 21st century, 2) to examine the goodness of fit
of the model to the empirical data, and 3) to study the direct effect, indirect effect, and
total effect of causal factors contribute to life and occupation skill responsibility in the
21st century of level 2 student in remote highland area school of Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 2. The research sample consisted of 400 students who
studying in level 2 of academic year 2018 in remote highland area school. The samples
were collected by stratified random sampling method. The research instrument was a
questionnaire which asking about the causal factors influencing to life and occupation
skill responsibility in the 21st century consisted of 4 aspects; life and occupation skill
responsibility, motivation for achievement, student and teacher relation, and student’s
relationship. Data analyzed by using arithmetic mean, standard deviation and, path
analysis.
The results of the research are as follows:
1. The factors having maximum mean to life and occupation skill responsibility
was relation of student and teacher aspect the meaning of 4.26 (S.D. = 0.90) was at a high
level, next is the motivation for achievement factor with the meaning of 3.75 (S.D. = 0.66)
was at a high level when considering to the lowest mean factors was student’s relationship aspect the meaning of 3.73 (S.D. = 0.73) was at a high level.
2. The structural equation model was in harmony with the empirical data. The
model indicated that the Chi-square test (χ2) was 2.83, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMR =
0.0044, RMSEA = 0.00. When considering to R2 of life and occupation skill responsibility was
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at a value of 0.93 the variables in the model was affecting explaining variance life and
occupation skill responsibility at 93.00%.
3. The variable having maximum total effect and direct effect to life and occupation
skill responsibility was motivation for achievement factor and the variable having maximum
indirect effect was relation of student and teacher aspect.
Keywords: Causal factors, Life and occupation skill responsibility, 21st Century skill
บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่าง ๆ มากมายของ
บริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ ไม่ว่าทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม คนไทยในอนาคตอีก 20 ปี จะเผชิญกับความท้าทายในการใช้ชีวิต
ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน การจะสามารถเตรียมคนไทยให้มีศักยภาพในการด�ำรงชีวิตและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาคนโดยมีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอีก 20 ปี คนไทยควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
ค่านิยม หรือเจตคติและความประพฤติที่ส่งเสริมการด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาประเทศในภาพรวม (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2560 : 35)
เมื่อห้วงเวลาของศตวรรษที่ 21 คืบคลานเข้ามานับกว่าทศวรรษแล้ว สังคมโลกเต็มไปด้วย
การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ส�ำหรับผู้ใหญ่
โดยทั่วไปได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของบริบททางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเช่นเดียวกับเด็กที่
เป็นทั้งผลพวงและเป็นโจทย์ส�ำคัญของสังคมว่าจะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กให้มีพื้นฐานที่
ดี มีความมั่นคง และสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคตได้อย่างไร จากความจ�ำเป็นในการพัฒนา
มนุษย์ให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ ท�ำให้มีการสรุปออกมาว่าสมรรถนะหรือทักษะที่มนุษย์ยุคใหม่ต้องมี คือ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะ 4 ประการ คือ การมีความรู้ใน
วิชาหลัก ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงความรู้รอบตัวอื่น ๆ ด้วย การมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ การมี
ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่งความร่วมมือ และการมีทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีทักษะที่จ�ำเป็นเพียง 4 ประการ แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นทักษะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งแปลว่าจะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้
(มนทกานติ์ รอดคล้าย, 2560 : 46)
วิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพือ่ การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ว่า สาระวิชา
มีความส�ำคัญแต่ไม่เพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระ
วิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูชว่ ยแนะน�ำ 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของ
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ตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วยภาษาแม่และภาษาส�ำคัญของโลก ศิลปะ
คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะน�ำมาสู่การก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส�ำคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส�ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก�ำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การท�ำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึง
ต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย
ความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 3) ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ ในการด�ำรงชีวิตและท�ำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส�ำเร็จนักเรียนจะต้องพัฒนา
ทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้
(Accountability) และภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งในทักษะชีวิตและอาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบไว้ 3 ประเภท คือ 1) รับผิดชอบต่อตนเอง 2) รับผิดชอบ
การท�ำงาน ประสานสอดคล้องกันในทีม และ 3) ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน
เด็กยุคใหม่ควรมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรอบรู้ไม่แต่เฉพาะในต�ำราเท่านั้น ท่ามกลาง
การถาโถมเข้ามาของข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างมากมาย เราจะท�ำอย่างไรให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถคิด
วิเคราะห์ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม สิ่งที่จะควบคุมให้พฤติกรรมดี ๆ เกิดขึ้นได้ นั้นก็คือ จริยธรรม
นั่นเอง ดังนั้นประเด็น จริยธรรมน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องให้ความส�ำคัญ ไม่ว่าครูจะ
ออกแบบการสอนอย่างไร แต่ต้องไม่ลืมว่าจะสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม (ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ, 2555 : 57)
การปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของสังคมไทยควรเริ่มต้นปลูกฝังที่เยาวชนของชาติให้รู้จัก
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการปลูกฝังเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจน
ประเทศชาติ ซึ่งหน่วยงานที่มีความส�ำคัญมากที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม แนวคิด และ
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมให้แก่เยาวชน ก็คือ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เยาวชนได้ใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจึงเป็นส่วนส�ำคัญในการผลัก
ดั นให้ เ ยาวชนเกิ ด การเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการเรี ย นรู ้ แ ละการปลู ก ฝั ง ในเรื่ อ งของ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น เริ่มจากการรู้จักหน้าที่ของตนเอง ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประเทศชาติ (ฉันทนา รัตนพลแสน,
2551 : 22)
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โครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชการที่ 9 เริ่มด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 “ให้สถานศึกษาสร้าง
คนดีให้แก่บ้านเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
ทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อมในการด�ำเนินงาน โดยในข้อ 3 ของการด�ำเนินงาน คือ
ด้านโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งโรงเรียน
สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ (สรุปรายงานผล
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 5, https://drive.google.com/
file/d/1QaCNOkh7wCvn3NUbdifIiseOIQrbgbz/view, 2562)
ด้วยเหตุดังกล่าวคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้บุคคลพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ จึงควรปลูกฝังตั้งแต่ใน
วัยเยาว์โดยนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 เป็นเด็กที่อยู่ในวัยที่เหมาะแก่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และควร
ปลูกฝังจริยธรรมรองจากครอบครัว (ณัฏฐณิชา ศรีพิมลปาณี, 2551 : 2; อ้างอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2524 : 5) เด็กในวัยนี้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของผู้ใหญ่ มีการคิดก่อนปฏิบัติการตามค�ำสั่ง
พัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึ้นตามประสบการณ์ทางสังคม คลายความเกรงกลัวอ�ำนาจภายนอก เริ่มมี
ความคิดเป็นของตนเองมากขึน้ (ลภัสรินทร์ รัตนบุร,ี 2557 : 7; อ้างอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524 :
117) ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนา
ความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบ
ในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง
(Path Analysis) เนื่องจากการวิเคราะห์เส้นทางจะเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรทั้งหมดพร้อม ๆ กัน สอดคล้อง
กับปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยการแสดงความเชื่อมโยงที่มี
ความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันของตัวแปร โดยการวิเคราะห์เส้นทางสามารถระบุท้ังอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อม และการทดสอบตัวแปรดังกล่าวได้ใกล้เคียงปรากฏการณ์จริงมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก
การวิเคราะห์เส้นทาง ที่เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายที่หาค�ำตอบของ
การวิจัยที่ต้องการทราบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่มีอิทธิพลต่อ
ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของโมเดลที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวม ต่อความรับ
ผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ท�ำให้ทราบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุตัวใดบ้างที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขความรับผิดชอบของ
นักเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรสร้างเสริมให้มีขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. โมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่สร้างขึ้นตามภาวการณ์สันนิษฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีดังนี้
2.1 ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.2 ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบในทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2.3 ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบใน
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ�ำนวน 3 อ�ำเภอ จ�ำนวน
44 โรงเรียน นักเรียนจ�ำนวน 2,401 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรอิสระจ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และมีตัวแปรตาม จ�ำนวน 1 ตัวแปร
ได้แก่ ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่
1.1.1 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ตัวแปรสังเกตได้ คือ การปฏิบัติตนของ
นักเรียนต่อครู และการปฏิบัติตนของครูต่อนักเรียน
1.2.2 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพือ่ น ตัวแปรสังเกตได้ คือ การให้ความช่วยเหลือ
และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความห่วงใยและไว้วางใจกัน มีความรักใคร่สามัคคีกัน และการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดความส�ำเร็จในการเรียนด้วยความเต็มใจ
1.2 ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความกระตือรือร้น การวางแผนในการท�ำงาน ความทะเยอทะยาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
ตัวแปรแฝงภายใน คือ ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้
2 ตัวแปร ได้แก่ การรับผิดชอบต่อตนเอง และการรับผิดชอบการท�ำงานประสานสอดคล้องกันในสมาชิก
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ�ำนวน 400 คน โดย
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จากนั้นท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) คือ มีการก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนจ�ำนวนประชากร
ของแต่ละอ�ำเภอ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพล
ต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ (Check List)
มีข้อค�ำถาม 2 ข้อ ได้แก่ เพศ และระดับชั้นที่เรียน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะชีวิตและอาชีพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 44 ข้อ
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ จ�ำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จ�ำนวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู จ�ำนวน 12 ข้อ
ตอนที่ 4 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน จ�ำนวน 10 ข้อ
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนใน
การสร้าง ดังนี้
1. ก�ำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษา นิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม เพื่อน�ำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบวัด
3. ก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำมาเขียน
นิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด และจัดท�ำผังการออกข้อค�ำถาม
4. เขียนข้อค�ำถามของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ
5. น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างเองทุกชุดให้อาจารย์ทปี่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
การใช้ ภ าษาและความครอบคลุ ม ของเนื้ อ หาตามนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารของตั ว แปร แล้ ว น� ำ มาหาดั ช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence : IOC) แล้วคัดเลือกข้อค�ำถาม โดยพิจารณา
ค่า IOC ทีค่ ำ� นวณได้โดยใช้เกณฑ์ IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป ถือว่าเป็นข้อค�ำถามทีน่ ำ� ไปใช้ได้ ซึง่ ผลการพิจารณา
พบว่า ข้อค�ำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ ซึ่งถือว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
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6. น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาด�ำเนินการเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
การหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก มีการวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อค�ำถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดแต่ละด้าน (Item Total Correlation) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยพิจารณาเลือกข้อค�ำถามที่มีอ�ำนาจ
จ�ำแนก ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ผลการพิจารณา พบว่า มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.349 ถึง 0.855 เมื่อแยก
เป็นตอนพบว่า
ตอนที่ 1 ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ จ�ำนวน 9 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่
0.499 ถึง 0.781
ตอนที่ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จ�ำนวน 13 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.349 ถึง 0.789
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู จ�ำนวน 12 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.432 ถึง
0.758
ตอนที่ 4 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน จ�ำนวน 10 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.595
ถึง 0.855
ผู้วิจัยน�ำข้อค�ำถามที่พิจารณาคัดเลือกไว้มาวิเคราะห์ซ้�ำเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ระหว่าง
0.878 ถึง 0.933 เมื่อแยกเป็นตอนพบว่า
ตอนที่ 1 ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ความเชื่อมั่นรายฉบับ เท่ากับ 0.878
ตอนที่ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อมั่นรายฉบับ เท่ากับ 0.889
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ความเชื่อมั่นรายฉบับ เท่ากับ 0.933
ตอนที่ 4 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ความเชื่อมั่นรายฉบับ เท่ากับ 0.915
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. น�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยื่นต่อผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้ง
นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการด�ำเนินการเก็บข้อมูล
3. จัดเตรียมแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการวิจัยให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนที่เป็น กลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อถึงก�ำหนดเวลาที่นัดหมายกับโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง เพื่อท�ำการชี้แจงให้นักเรียนท�ำแบบสอบถาม ด้วย
ความเข้าใจ
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

4. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมา หลังจากนัน้ คัดเลือก
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5. น�ำแบบสอบถามที่คัดเลือกแล้วมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
6. ท�ำการลงรหัสและน�ำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
รายงานผลการวิจัยต่อไป
การจัดท�ำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการน�ำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน และใช้โปรแกรม LISREL ในการทดสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
1.1 ค�ำนวณสัมประสิทธิ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
1.2 ค�ำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้
(Skewneess) และความโด่ง (Kurtosis)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ โดยใช้โปรแกรม
LISREL ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการโดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ วิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อความรับผิดชอบทีพ่ จิ ารณาจากปัจจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates หรือ ML)
เพื่อวิเคราะห์โมเดลลิสเรลตามสมมติฐานที่ก�ำหนดและมีค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของรูปแบบความสัมพันธ์ตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู มีค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวติ และอาชีพแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2 = 2.83 df = 15) ซึ่งไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
(Goodness-of-Fit
: GFI =า ไม่
1.00)
มีค่าเท่ากัฐบานหลั
1 ค่ากดัทีช่วนี่าวโมเดลทฤษฎี
ัดความสอดคล้
องที่ปอรังกับแก้
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจIndex
ารณา แสดงว่
ปฏิเสธสมมติ
สอดคล้
บข้แอล้มูวล
(Adjusted
: AGFI =อง0.99)
มีค่าเข้าใกล้ 1Index
รวมทั:้งGFI
ดัชนี=รากของก
เชิงประจักษ์Goodness-of-Fit
และค่าดัชนีชี้วัดระดัIndex
บความสอดคล้
(Goodness-of-Fit
1.00) มีคาลั
่าเท่งสอง
ากับ
1 ค่่ยาดัของเศษ
ชนีวัดความสอดคล้
องทีSquared
่ปรับแก้แล้วResidual
(Adjusted
Goodness-of-Fit
Index :=AGFI
เฉลี
(Root Mean
: RMR
= 0.0044) (RMSEA
0.00)= มี0.99)
ค่าไม่เมีกิคน่า
เข้าใกล้รวมทั
1 รวมทั
้งดัชนีQ-plot
รากของก�มีำคลัวามชั
งสองเฉลี
(Rootม Mean
: RMR
0.05
้งกราฟ
นกว่่ยของเศษ
าเส้นทแยงมุ
แสดงว่Squared
าโมเดลมีResidual
ความสอดคล้
องกั= บ0.0044)
ข้อมูล
(RMSEA = 0.00) มีค่าไม่เกิน 0.05 รวมทั
2 ้งกราฟ Q-plot มีความชันกว่าเส้นทแยงมุม แสดงว่า โมเดล
เชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาค่า R มีค่าเท่ากับ 0.93 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลอธิบายความ
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.93 แสดงว่า ตัวแปรใน
แปรปรวนความรั
บผิดชอบในทักษะด้บผิานชี
วิตและอาชี
93 ดัพงได้ภาพที
่ 1 93 ดังภาพที่ 1
โมเดลอธิบายความแปรปรวนความรั
ดชอบในทั
กษะด้พาได้นชีร้อวิตยละ
และอาชี
ร้อยละ

ภาพที่ 1  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

ภาพที่ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่ง
  แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ศตวรรษที  สั่ 21
กเรียนช่ว้นงชัที้่นการศึ
ที่ 2กษาประถมศึ
โรงเรียนพื้นกทีษาเชี
่สูงในถิ
่นทุรเขต
กันดาร
กัดสานับโมเดล
กงานเขตพื้นที่
งกัดของนั
ส�ำนักงานเขตพื
ยงราย
2 หลัสังงการปรั
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หลังการปรับโมเดล

3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม ที่มีผลต่อความรับผิดชอบ
ในทักษะด้า3.นชีวผลการวิ
ิตและอาชี
พแห่งศตวรรษที
่ 21อิของนั
กเรียนช่วงชัและอิ
้นที่ 2ทโรงเรี
ยนพื้นอทีม่สูงทีในถิ
นดาร
เคราะห์
อิทธิพลรวม
ทธิพลทางตรง
ธิพลทางอ้
่มีผ่นลต่ทุรอกัความ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า
รับผิดชอบเมือ่ พิในทั
กษะด้ทาธินชี
วิตและอาชี
พแห่งศตวรรษที
่ 21 ของนับกผิดเรีชอบในทั
ยนช่วงชัก้นษะด้
ที่ 2านชี
โรงเรี
ยนพื้นทีพ่
จารณาอิ
พลรวมสู
งสุดในโมเดลที
ม่ ตี อ่ ตัวแปรความรั
วติ และอาชี
สูคืงอในถิ
กันดารนเนืสัง่อกังมาจากตั
ดสานักงานเขตพื
้นทีง่กใจใฝ่
ารศึสกัมษาประถมศึ
กษาเชี
ยงราย เขต
อิท่นธิทุพรลรวมอั
วแปรแรงจู
ฤทธิ์ (MOTIV)
รองลงมา
คือ ตั2วพบว่
แปรสัามพันธภาพ
ระหว่างนักเมื
เรี่ยอนกั
ครู (STR)
นัยส�งำสุคัดญในโมเดลที
ทางสถิติท่มีรีะดั
พิจบารณาอิ
ทธิพโดยมี
ลรวมสู
ต่อบตัว.05
แปรความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิต
ทธิพลทางตรงสู
งสุดในโมเดลที
่มีความแปรปรวนต่
ความรับผิดรองลงมา
ชอบในทักคืษะด้
และอาชีพเมื่อคืพิอจอิารณาอิ
ทธิพลรวมอั
นเนื่องมาจากตั
วแปรแรงจู
งใจใฝ่สัมฤทธิ์ อ(MOTIV)
อ ตัาวน
ชีวิตและอาชีพ คือ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แปรสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (STR) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงสูงสุดในโมเดลที่มีความแปรปรวนต่อความรับผิดชอบใน
.05
เมื่อพิจารณาอิทธิพ ลทางอ้อมสูงสุดในโมเดลที่มีความแปรปรวนต่อความรับผิดชอบใน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดลที่มีความแปรปรวนต่อความรับผิดชอบในทักษะด้าน
ทัชีกวษะด้
านชีวิตพและอาชี
พ คือมตัพัวนแปรสั
มพันธภาพระหว่
างนับครู
กเรียโดยมี
นกับนครู
นัยสาคัตญิที่รทางสถิ
ติที่
ิตและอาชี
คือ ตัวแปรสั
ธภาพระหว่
างนักเรียนกั
ัยส�โดยมี
ำคัญทางสถิ
ะดับ .05
ระดั
บ .05ยดและผลการวิ
รายละเอียดและผลการวิ
เคราะห์
แสดงดั
รายละเอี
เคราะห์แสดงดั
งตารางที
่ 1 งตารางที่ 1

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ทัโรงเรี
กษะด้
วิต่นและอาชี
ตัวแปรแรงจู
ใจใฝ่สัมกฤทธิ
์ โดยมี
ยนพื้นาทีนชี
่สูงในถิ
ทุรกันดาร สังพกัดส�คืำอ
นักงานเขตพื
้นที่การศึกงษาประถมศึ
ษาเชียงราย
เขตน2 ัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ

ตารางที่ ่ 11  ผลการวิ
เคราะห์
โมเดลเชิ
งสาเหตุ
ของตัขวแปรที
่มีอิทธิพ่มลต่
ผิดชอบในทั
กษะด้านชีกวษะ
ิต
ตารางที
ผลการวิ
เคราะห์
โมเดลเชิ
งสาเหตุ
องตัวแปรที
ีอิ ทอธิความรั
พลต่อบความรั
บผิดชอบในทั
    และอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
    สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

การอภิ
การอภิปปรายผล
รายผล
ผลการวิ
า โดยภาพรวมสอดคล้
องกับอกรอบแนวคิ
ดและสมมติ
ฐานการวิฐานการวิ
จัยโดยปัจจจััยยโดย
ที่มี
ผลการวิจัยจพบว่
ัยพบว่
า โดยภาพรวมสอดคล้
งกับกรอบแนวคิ
ดและสมมติ
อิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวติ และอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียน
ปัพืจ้นจัทีย่สทีูง่มในถิ
ีอิท่นธิทุพรลต่
ความรั
กษะด้
และอาชีพแห่
งศตวรรษที
่ 212ของนั
วง
กันอดาร
สังกับดผิส�ดำชอบในทั
นักงานเขตพื
้นทีา่กนชี
ารศึวกิตษาประถมศึ
กษาเชี
ยงราย เขต
ที่มีนัยกส�เรีำคัยญนช่ทาง
ชัสถิ
้นทีต่ ิ 2ได้โรงเรี
่สูงในถิงใจใฝ่
่นทุรสกััมนฤทธิ
ดาร์ และปั
สังกัดจสจัยานัด้ากนสั
งานเขตพื
้นที่การศึากงนัษาประถมศึ
งราย
แก่ ปัจยจันพื
ยด้้นาทีนแรงจู
มพันธภาพระหว่
กเรียนกับครูกษาเชี
อภิปยรายผล
การศึ2กทีษา่มีนดัังยนีส้ าคัญ ทางสถิติ ได้ แก่ ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ และปั จ จั ยด้ า นสั มพั น ธภาพ
เขต
แปรด้
งใจใฝ่สัมฤทธิกษา
์ มีอดัิทงธินีพ้ ลรวมและอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความรับผิดชอบ
ระหว่างนั1.กเรีตัยวนกั
บครูานแรงจู
อภิปรายผลการศึ
ในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในทิศทางที่เป็นบวก แสดงว่า
1. ตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOTIV) มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อ
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพสูง โดยวัดได้จากการมี
ความรั
บผิดชอบในทักการมี
ษะด้คาวามทะเยอะทะยาน
นชีวิตและอาชีพแห่และการวางแผนในการท�
งศตวรรษที่ 21 ของนัำกงาน
เรียทันช่ง้ นีวอ้ งชัาจเป็
้นทีน่ 2เพราะนั
ในทิศกทางที
ความพยายามอดทน
เรียน ่
เป็ที่มนีแบวก
นัก์มเรีากมี
ยนที
่มีแรงจู
งใจใฝ่่จะประสบความส�
สัมฤทธิ์สูงจะมีำคเร็วามรั
บผิำดตัวชอบในทั
านชีว่ดิตีตและ
รงจูงแสดงว่
ใจใฝ่สัมาฤทธิ
ความต้
องการที
จและน�
เองไปสู่จกุดษะด้
มุ่งหมายที
ามที่
ตั้งเป้พาสูหมายไว้
ต้องมีคความพยายามอดทนในการท�
ส�ำเร็จถึงแม้จะพบเจออุ
ปสรรคใด ๆ
อาชี
ง โดยวัดดัได้งนัจ้นากจึงการมี
วามพยายามอดทน การมีคำงานให้
วามทะเยอะทะยาน
และการวางแผนใน
ก็ตามางาน
มีความทะเยอะทะยาน
มุ่งมั่นกและปรั
ตนเองอยู
่จะน�ำคตัวามต้
วเองไปสู
้เป้าหมายที
่วางไว้
การท
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนั
เรียนทีบ่มปรุีแงรงจู
งใจใฝ่่เสสมอเพื
ั มฤทธิ่อ์มทีากมี
องการที
่จะประสบ
การท�ำงานทุกอย่างจึงต้องมีการเตรียมการ มีการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นอย่างดี แล้วจึงจะตัดสินใจ
ความส
าตัวเองไปสู
่จุดำมุเร็่งหมายที
ามที่ตั้งเป้าหมายไว้
จึงงต้เป็อนงมีผลท�
ความพยายาม
ลงมือท�าเร็
ำเพืจ่อและน
ให้งานออกมาดี
และส�
จลุล่วงเป็่ดนีตไปตามแผน
ลักษณะดัดังงกล่นั้นาวจึ
ำให้นักเรียน
อดทนในการท
างานให้กษะด้
สาเร็าจนชีถึงวแม้
จะพบเจออุ
ปสรรคใด
มั่นง
มีความรับผิดชอบในทั
ิตและอาชี
พสูงตามไปด้
วย ดัๆงทีก็่ ตพูาม
นสุขมีครื่นวามทะเยอะทะยาน
ปาน (2553 : 26) กล่มุา่งวถึ
ลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู คือ เป็นผูท้ มี่ คี วามทะเยอทะยาน ต้องการชัยชนะ เป็นผูย้ อมรับ
ความผิดพลาดและพร้อมทีจ่ ะปรับปรุง มีความกระตือรือร้น มีความเพียรพยายาม มานะ อดทนต่อกิจกรรม
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ที่ยากทั้งปวง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และรู้จักการวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับ ชณิดา โคลงชัย (2554 : 53) กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ เป็นผู้ที่มี
ความทะเยอทะยาน กระตือรือร้น มีความพยายามสูง มีการวางแผนในการท�ำงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ
ปรับปรุงตนเองพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ จากการศึกษาของ อังคณา ถิรศิลาเวทย์ (2548 : 66)
ได้ ศึ ก ษาจิ ต ลั ก ษณะและปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบต่อการเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อ
การเรียนคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดและมีอิทธิพลรวมสูง
รองมาจากตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในทิศทางที่เป็นบวก โดยส่งผ่านตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเป็นตัวแปรที่มี
ระดับปัจจัยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่ครูเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ให้ค�ำปรึกษาทั้ง
เรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกันเองกับนักเรียน จะท�ำให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ดีต่อครู มีความมุ่งมั่น ขยัน มีความทะเยอทะยาน และต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ ส่งผลให้นักเรียน มีความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ผัลย์สุพันธ์พัชร์
มุ่งไฝ่ดี (2553 : 59) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกับความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
ครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับ มาริสา
วรัตรุจิวงศ์ (2549 : 76) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนหอวัง เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูมอี ทิ ธิพล
ต่อความรับผิดชอบในการเรียน และ สุวารินทร์ โรจน์ขจรนภาลัย (2547 : 80) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร พบว่า
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูสง่ ผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อ
ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวติ และอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน ตลอดจนผูป้ กครอง
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับนักเรียน ควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ เช่น การชืน่ ชมและให้รางวัล
เมื่อนักเรียนท�ำงานประสบความส�ำเร็จ มองว่าความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความสามารถของนักเรียน
สอนให้นักเรียนรู้จักตั้งเป้าหมายในการท�ำงาน วางแผนการท�ำงาน พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

และเมื่อมีข้อผิดพลาดให้รู้จักปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ให้ดีขึ้น
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อ
ความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผู้บริหาร ครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนกับครู เช่น การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน จัดช่วงเวลาในการให้
ค�ำปรึกษาแก่นกั เรียนเป็นรายบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ครูเข้าใจในตัวนักเรียนมากขึน้ ครูผสู้ อนเอาใจใส่นกั เรียน
จากการพูดคุยปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด การชมนักเรียนต่อหน้าผู้ปกครองจะท�ำให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ
ที่ครูชม และเกิดทัศนคติที่ดีต่อครู ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาความรับผิดชอบในทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในทักษะชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ในเขตพื้นที่อื่นของสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือใน
ภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้น�ำผลการวิจัยมาศึกษาเปรียบเทียบซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในทักษะชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
2. ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณซึง่ เป็นการศึกษาในมุมกว้าง ดังนัน้ ควรมีการศึกษา
ในเชิงคุณภาพควบคู่กันไปจะท�ำให้ได้ข้อมูลอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทักษะชีวิตและ
อาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อจะน�ำไปสู่ผล
การวิจัยที่ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป
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