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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องขององค์ประกอบตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณด้วย

แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  พบว่าตวัชีว้ดั

ลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย

เขต 3  มีจํานวน 17 ตวัชีว้ดั  และโมเดลองค์ประกอบตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบติัการ

สอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
คําสําคญั : การพฒันาตวัชีว้ดั , การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

Abstract 

The purposes of this research are to develop indicators of the  traits of lifelong learning 

teachers and verifying the accordance of the indicator of teachers under the office of Chiang rai 

educational service area 3 with the empirical data, qualitative and quantitative data were collected 

using  an interview schedule and a questionnaire. Data were analyzed by using exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis techniques. 

It was found 17 indicators of lifelong learning teacher traits. The model of lifelong learning 

teacher traits  of the  teachers under the office of Chiang rai educational service area 3 indicator factors 

are accorded with the empirical data. 
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บทนํา 

การศกึษาของไทยได้มีการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) โดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นัน้ ครูถือเป็นผู้ ท่ีมี

ความสําคญั ดงัท่ีเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2539) ได้กลา่วไว้วา่ “ การทีจ่ะใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทัว่ทัง้สงัคม 

จดุเร่ิมตน้สําคญัควรเป็นการพฒันาครูเพราะครูเป็นผูที้มี่ส่วนสําคญัในการจดัเตรียมผูเ้รียนใหเ้ป็นทรัพยากรบคุคลที่

มีคุณลกัษณะเหมาะสมเอื้อต่อการพฒันาประเทศ เป็นบุคคลสําคญัในการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และเป็น

แบบอย่างพฤติกรรมทีต่อ้งการใหก้บัผูเ้รียน ครูจึงจําเป็นตอ้งเป็นผูที้มี่ความรู้ความเข้าใจที่ทนัสมยัอยู่เสมอ” จะเห็น

ได้วา่ครูมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันัน้การพฒันาครูให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความสําคญัและ

จําเป็นอย่างย่ิง แตใ่นปัจจบุนัยงัไมมี่การศกึษาถงึลกัษณะของครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทําให้การพฒันาครูให้เป็น

ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตขาดทิศทางท่ีถกูต้อง และไมส่อดคล้องกบัแนวทางในการจดัการศกึษาท่ีสง่เสริมให้คนไทย

มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 จากความสําคญัดงักล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบัติการสอนใน

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 โดยการสํารวจองค์ประกอบเบือ้งต้นจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ และเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพฒันาตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3  

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ี

ปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทําวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพ 

และกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ 

1. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพประกอบด้วยผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 1 คน  รองผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

เชียงรายเขต 3 จํานวน  5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะรองผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ี

ดแูลด้านการศกึษา ศกึษานิเทศก์จํานวน  5  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  และผู้บริหารโรงเรียนจํานวน  5 

คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงอําเภอละ 1 คน 

2. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสงักดั 
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สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 ปีการศกึษา 2554  ซึง่ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ

แบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจํานวน  

551  คน  และใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจํานวน 549  คน รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 1,100  คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีจํานวน 2 ชดุ ดงันี ้

1. แบบสมัภาษณ์  ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

เชียงรายเขต 3 จํานวน 1 คน  รองผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 จํานวน  5 

คน ศกึษานิเทศก์จํานวน  5  คน และผู้บริหารโรงเรียนจํานวน  5 คน  

2. แบบสอบถาม ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริหารและครูจํานวน 1,100 คน  
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

1. ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรวบรวม

ประเด็นคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากนัน้นําประเด็นคณุลกัษณะท่ีได้ไปสร้างแบบสมัภาษณ์เพ่ือ

กําหนดตัวชีว้ัดลักษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 

 2. เก็บข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้ วิจยัได้ไปสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 16 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ เพ่ือ

กําหนดตัวชีว้ัดลักษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 จากนัน้นําไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือกําหนดตวัแปรพฤติกรรมท่ีแสดงว่าเป็นครูท่ีมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3. นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis)  จากผู้บริหารและครูจํานวน  551  คน  

4. นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูเชิงปริมาณเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory  

Factor Analysis) จากผู้บริหารและครูจํานวน  549  คน  
 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. นําข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาสร้างตวัชีว้ัดลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะของครูท่ีปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ผู้ วิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั(Principal component analysis) ทําการหมุน

แกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) แล้วนําองค์ประกอบท่ี

ได้มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด  551 คน  
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 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั

อนัดบัท่ีสอง  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีได้จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยใช้กลุม่ตวัอย่างจํานวน  549 คน  

 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ วิจัยสามารถ

สรุปประเดน็คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทัง้หมด 24 ประเดน็ ดงันี ้

1. เช่ือมัน่วา่ตนสามารถเรียนรู้ได้   2. มีแรงจงูใจในการเรียนรู้ 

3. มีเป้าหมายในชีวิต    4. มีบคุลิกภาพแบบนําตนเอง 

5. เห็นคณุคา่ของการเรียนรู้   6. เห็นความสําคญัของการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

7. มีความสขุในการเรียนรู้    8. รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

9. มีกลยทุธ์ในการเรียนรู้    10. มีทกัษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

11. มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  12. ประยกุต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 

13. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม   14. เรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองหลงัจบการศกึษา 

15. กําหนดจดุประสงค์ในการเรียนรู้   16. นําตวัเองสูก่ารเรียนรู้ 

17. รู้จกัเลือกใช้แหลง่การเรียนรู้   18. ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

19. มีทกัษะในการแปลความหมายข้อมลูท่ีได้รับ 20. ใช้ข้อมลูท่ีหลากหลายในการตดัสินใจ 

21. ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  22. เผยแพร่สิ่งท่ีรู้ให้ผู้ อ่ืน 

23. พฒันาปรับปรุงงานอย่างตอ่เน่ือง  24. มีผลการพฒันาตนและการงาน 
 

2.  ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับคุณลกัษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้

ตลอดชีวิตทัง้ 24 ประเดน็ท่ีผู้ วิจยัได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วา่สามารถนําไปชีว้ดัได้ว่าครูเป็น

ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทําให้สามารถกําหนดตัวชีว้ัดลักษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 24 ตัวชีว้ัด 

นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างยังได้เสนอแนะตวัชีว้ัดเพ่ิมเข้ามาอีก 1 ตวัชีว้ดั ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย  

ดงันัน้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และจากการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ สามารถ

กําหนดตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทัง้หมด 25 ตวัชีว้ดั 
 

3.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่าตัวชีว้ัดลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ี

ปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 มีทัง้หมด 17 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
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1. มีทกัษะในการใช้และแปลความหมายข้อมลู  2. นําตวัเองสูก่ารเรียนรู้  

3. มีผลการพฒันาตนและการงาน    4. เห็นคณุคา่ของการเรียนรู้   

5. มีกลยทุธ์ในการเรียนรู้     6. มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน    8. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  

9. มีทกัษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร   10. เช่ือมัน่วา่ตนสามารถเรียนรู้ได้  

11. มีความสขุในการเรียนรู้    12. เห็นความสําคญัของการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  

13. มีแรงจงูใจในการเรียนรู้    14. เรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองหลงัจบการศกึษา  

15. ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้    16. มีเป้าหมายในชีวิต  

17. กําหนดจดุประสงค์ในการเรียนรู้ 
 

4.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 

ตารางที่  1  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าสถติ ิ เกณฑ์ ค่าที่ได้ ความหมาย 

Chi-Square p> .05, ไมมี่นยัสําคญั p = 1.00 สอดคล้อง 

Chi-Square/df <2.0 1550.57 /2955=0.52 สอดคล้อง 

GFI มากกวา่ 0.9 0.95 สอดคล้อง 

AGFI มากกวา่ 0.9 0.91 สอดคล้อง 

Standardized  RMR เข้าใกล้  0 0.032 สอดคล้อง 

RMSEA <0.05 0.000 สอดคล้อง 
  

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัท่ีสอง พบว่าโมเดลองค์ประกอบการ

พัฒนาตัวชีว้ ัดลักษณะครูที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูที่ปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท่ีสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์(Chi-square) มีค่า 1550.57 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1.00 หมายความ

ว่าค่าไค-สแควร์ แตกตา่งจากศนูย์อย่างไมมี่นยัสําคญั คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)   0.95  ค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI)  0.91 คา่รากของคา่เฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน(RMR) 

0.032 และคา่รากของคา่เฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)  0.000  
 

อภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจพบว่าตัวชีว้ัดลักษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ี

ปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 มีทัง้หมด 17 ตวัชีว้ดั ซึง่ลดลงจาก

การศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีมีตวัชีว้ดัทัง้หมด 25 ตวัชีว้ดั 

เน่ืองจากมีตัวชีว้ัดบางตัวท่ีมีค่านํา้หนักองค์ประกอบใกล้เคียงกันทําให้ถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน และ

ตวัชีว้ดัท่ีมีค่าไอเกนสูงท่ีสุดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ คือ มีทักษะในการใช้และแปลความหมาย

ข้อมลู ซึง่ตวัชีว้ดันีมี้ความสําคญัตอ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลา่วคือ ในการเรียนรู้สิ่งใดนัน้เราจะได้รับความรู้มากหรือ
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น้อยขึน้อยู่กบัความเข้าใจท่ีเรามีตอ่ความรู้นัน้ๆ ถ้าเราเข้าใจสิ่งท่ีเรียนรู้เป็นอย่างดีก็หมายความว่าเราสามารถแปล

ความหมายข้อมลูต่างๆซึ่งก็คือความรู้ท่ีเรารับมาได้ดี การแปลความข้อมลูได้เพียงอย่างเดียวแต่นํามาประยุกต์ใช้

ไมไ่ด้ความรู้นัน้ก็ไมเ่กิดประโยชน์ การมีทกัษะในการใช้และแปลความหมายข้อมลูจึงมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิงใน

การเป็นครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะครูนอกจากจะต้องเข้าใจความรู้ต่างๆอย่างลึกซึง้แล้วยังต้องสามารถ

นํามาถ่ายทอดให้กบัผู้ เรียนได้อีกด้วย ซึง่สอดคล้องกบั นิตยา สําเร็จผล (2547); จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา 

(2551); Candy; Crebert; & Oleary (1994);Frigo (2001); Mildred & Gaines (2001); Plano Independent 

School District (2001); Commission of the European Communities (2005) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าผู้ ท่ีมีการเรียนรู้

ตลอดชีวิตจะต้องประกอบด้วยลกัษณะดงัต่อไปนี ้คือ  มีทกัษะในการรวบรวม การคิดวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่

ข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการวางแผนแนวคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะในการทํางาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน ทําความเข้าใจกับข้อมลูได้อย่างรอบด้านและรู้จกัประเมินตนเอง  มีความสามารถเช่ือมโยงความรู้ใน

สาขาตา่งๆและนําไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปความและขยายความสําคญัจากแหล่งข้อมลูท่ีมีสภาพการณ์

แตกต่างกนั มีการตรวจสอบข้อมลู มีความสามารถในการประเมินข้อมลูตามหลกัเหตผุล รู้จกัข้อดี ข้อเสียของการ

เรียนรู้แต่ละระบบ  ประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หาข้อมูลจากหลายแหล่ง

หลายวิธี การคิดการตดัสินใจจะใช้ข้อมลูหลายด้าน และมีการตรวจสอบข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองพบว่าตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของครูท่ีปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีทัง้หมด 17 ตัวชีว้ัด

เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ แต่ค่านํา้หนกัองค์ประกอบของตัวชีว้ัดบางตัวเปลี่ยนไปจากการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจเน่ืองมาจากกระบวนการ และวิธีการในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแตกต่างกัน และในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวชีว้ัดท่ีมีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบสูงสุด คือ มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ การจะศึกษาหาความรู้ในเร่ืองใดๆนัน้ มักจะใช้วิธีการและ

กระบวนการแตกตา่งกนัออกไปในแต่ละเร่ืองท่ีต้องการศกึษา จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมใน

การศกึษาหาความรู้ ทัง้นีวิ้ธีการท่ีเหมาะสมจะช่วยประหยดัเวลา และทําให้ได้รับความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ในการเรียนรู้ซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทําให้เราสามารถเข้าถึงความรู้ได้

อย่างรวดเร็ว และถูกต้องจึงมีความสําคญักบัการเป็นครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่สอดคล้องกบั  Knapper; & 

Cropley(2000); Commission of the European Communitie (2005) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้ ท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องมี

ความสามารถในการใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมและสามารถเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในทํานองเดียวกัน Candy; Crebert; & Oleary (1994) ได้กล่าวไว้ว่า คณุลกัษณะและ

ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถเลือกใช้ได้

อย่างเหมาะสมกบัเนือ้หาของแต่ละวิชา และ Plano Independent School District (2001)  ยงัได้กล่าวไว้อีกว่าคน

ท่ีใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ และประเมินการ

ตดัสินใจได้อย่างเหมะสม 

  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
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จากการทําวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบติัการสอนในสํานกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3  มีจํานวน 17 ตวัชีว้ดั  ได้แก่ มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

เรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองหลงัจบการศกึษา มีความสขุในการเรียนรู้ มีผลการพฒันาตนและการงาน นําตวัเองสูก่ารเรียนรู้  

มีแรงจงูใจในการเรียนรู้ เห็นคณุคา่ของการเรียนรู้ กําหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้  มีทกัษะการใช้และแปลความหมาย

ข้อมูล  มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เช่ือมัน่ว่าตนสามารถเรียนรู้ได้  ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ รับฟังความ

คิดเห็นของผู้ อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต เห็นความสําคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. โมเดลองค์ประกอบตวัชีว้ดัลกัษณะครูท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูท่ีปฏิบติัการสอนในสํานกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1. การนําผลการวิจัยไปใช้ในระดับโรงเรียน ผู้ บริหารควรสร้างแรงกระตุ้ นให้ครูเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตลอดเวลา เช่น ให้ครูสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่านหนงัสือโดยการจดัหาหนังสือท่ี

เป็นความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาให้ การพาครูไปศกึษาดงูานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัผู้ รู้ เป็นต้น 

 2. ในระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรพฒันาครูให้เป็นผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาครูในด้าน

การรู้จกัตนเอง  การกําหนดเป้าหมายให้กบัตนเอง  และการกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการจดัอบรมการ

พัฒนาครูในด้านการวางแผนการทํางาน การกําหนดทิศทางในการแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง หรือการฝึก

ประสบการณ์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น  

 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนุนการวิจยัจากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ

มา ณ โอกาสนีด้้วย 
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