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บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชีว้ ดั ลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้ องขององค์ประกอบตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณด้ วย
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) และการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่าตัวชีว้ ดั
ลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 มีจํานวน 17 ตัวชี ้วัด และโมเดลองค์ประกอบตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบตั ิการ
สอนในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
คําสําคัญ : การพัฒนาตัวชี ้วัด , การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

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.
Key word : Lifelong Learning
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บทนํา

การศึกษาของไทยได้ มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) โดยเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถ
เรี ย นรู้ ด้ วยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต การที่ นัก เรี ย นจะเกิ ด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ได้ นัน้ ครู ถื อ เป็ นผู้ ที่ มี
ความสําคัญ ดังที่เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2539) ได้ กล่าวไว้ วา่ “ การที จ่ ะให้เกิ ดการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตทัว่ ทัง้ สังคม
จุดเริ่ มต้นสําคัญควรเป็ นการพัฒนาครู เพราะครู เป็ นผูท้ ี ม่ ี ส่วนสําคัญในการจัดเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที ่
มี คุณลัก ษณะเหมาะสมเอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ เป็ นบุค คลสํ าคัญในการถ่ ายทอดความรู้ ค่านิ ยม และเป็ น
แบบอย่างพฤติ กรรมที ต่ อ้ งการให้กบั ผูเ้ รี ยน ครู จึงจํ าเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี ม่ ี ความรู้ ความเข้าใจที ่ทนั สมัยอยู่เสมอ” จะเห็น
ได้ วา่ ครู มีส่วนช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ดังนันการพั
้
ฒนาครู ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจึงมีความสําคัญและ
จําเป็ นอย่างยิ่ง แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาถึงลักษณะของครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ทําให้ การพัฒนาครู ให้ เป็ น
ผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตขาดทิศทางที่ถกู ต้ อง และไม่สอดคล้ องกับแนวทางในการจัดการศึกษาที่สง่ เสริ มให้ คนไทย
มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
จากความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบตัวชีว้ ดั ลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชีว้ ดั ลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบัติการสอนใน
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยการสํารวจองค์ประกอบเบื ้องต้ นจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อมูลเชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องขององค์ประกอบตัวชีว้ ดั ลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่
ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กับข้ อมูลเชิงประจักษ์

วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทําวิจยั ครั ง้ นีแ้ บ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้ วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 จํานวน 5 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่
ดูแลด้ านการศึกษา ศึกษานิเทศก์จํานวน 5 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผู้บริ หารโรงเรี ยนจํานวน 5
คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจงอําเภอละ 1 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณประกอบด้ วยผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนโรงเรี ยนในสังกัด
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สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปี การศึกษา 2554 ซึง่ ได้ มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจํานวน
551 คน และใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจํานวน 549 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
1,100 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีจํานวน 2 ชุด ดังนี ้
1. แบบสัมภาษณ์ ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 5
คน ศึกษานิเทศก์จํานวน 5 คน และผู้บริ หารโรงเรี ยนจํานวน 5 คน
2. แบบสอบถาม ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ หารและครู จํานวน 1,100 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะของผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต เพื่อรวบรวม
ประเด็นคุณลักษณะของผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต จากนันนํ
้ าประเด็นคุณลักษณะที่ได้ ไปสร้ างแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
กํ า หนดตัว ชี ว้ ัด ลัก ษณะครู ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ของครู ที่ ป ฏิ บัติ ก ารสอนในสํ านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้ ไปสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
16 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ เพื่อ
กํ า หนดตัว ชี ว้ ัด ลัก ษณะครู ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ของครู ที่ ป ฏิ บัติ ก ารสอนในสํ านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากนันนํ
้ าไปสร้ างแบบสอบถามเพื่อกําหนดตัวแปรพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็ นครู ที่มีการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
3. นําแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) จากผู้บริ หารและครู จํานวน 551 คน
4. นําแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) จากผู้บริ หารและครู จํานวน 549 คน
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นําข้ อมูลเชิ งคุณภาพที่ได้ จากการสัมภาษณ์ มาสร้ างตัวชีว้ ัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตที่ มี
ลักษณะเฉพาะของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) วิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบหลัก(Principal component analysis) ทําการหมุน
แกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ด้ วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax) แล้ วนําองค์ประกอบที่
ได้ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการสร้ างโมเดลสมการโครงสร้ างตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างทังหมด
้
551 คน
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลที่ได้ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 549 คน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิ จยั ที เ่ กี ย่ วข้อง
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะของผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ผู้วิจัยสามารถ
สรุ ปประเด็นคุณลักษณะของผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตได้ ทงหมด
ั้
24 ประเด็น ดังนี ้
1. เชื่อมัน่ ว่าตนสามารถเรี ยนรู้ ได้
2. มีแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
3. มีเป้าหมายในชีวิต
4. มีบคุ ลิกภาพแบบนําตนเอง
5. เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้
6. เห็นความสําคัญของการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
7. มีความสุขในการเรี ยนรู้
8. รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
9. มีกลยุทธ์ในการเรี ยนรู้
10. มีทกั ษะการใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร
11. มีทกั ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ประยุกต์ใช้ ความรู้ ให้ เกิดประโยชน์
13. แสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
14. เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษา
15. กําหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนรู้
16. นําตัวเองสูก่ ารเรี ยนรู้
17. รู้ จกั เลือกใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
18. ใช้ เครื่ องมือในการเรี ยนรู้
19. มีทกั ษะในการแปลความหมายข้ อมูลที่ได้ รับ
20. ใช้ ข้อมูลที่หลากหลายในการตัดสินใจ
21. ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของตนเอง
22. เผยแพร่ สิ่งที่ร้ ู ให้ ผ้ อู ื่น
23. พัฒนาปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
24. มีผลการพัฒนาตนและการงาน
2. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยกับคุณลักษณะของผู้ที่มีการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตทัง้ 24 ประเด็นที่ผ้ วู ิจยั ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ว่าสามารถนําไปชี ้วัดได้ ว่าครู เป็ น
ผู้ที่ มีก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ทํ าให้ ส ามารถกํ าหนดตัวชี ว้ ัด ลัก ษณะครู ที่มี ก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิตได้ 24 ตัวชี ว้ ัด
นอกจากนีก้ ลุ่มตัวอย่างยังได้ เสนอแนะตัวชีว้ ัดเพิ่ มเข้ ามาอีก 1 ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ มีความรั บผิดชอบต่องานที่ ได้ รับ
มอบหมาย
ดังนันจากการศึ
้
กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ สามารถ
กําหนดตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตได้ ทงหมด
ั้
25 ตัวชี ้วัด
3. ผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสํารวจ
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่าตัวชีว้ ัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่
ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีทงหมด
ั้
17 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
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1. มีทกั ษะในการใช้ และแปลความหมายข้ อมูล
3. มีผลการพัฒนาตนและการงาน
5. มีกลยุทธ์ในการเรี ยนรู้
7. รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
9. มีทกั ษะการใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร
11. มีความสุขในการเรี ยนรู้
13. มีแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
15. ใช้ เครื่ องมือในการเรี ยนรู้
17. กําหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนรู้

2. นําตัวเองสูก่ ารเรี ยนรู้
4. เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้
6. มีทกั ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. แสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
10. เชื่อมัน่ ว่าตนสามารถเรี ยนรู้ ได้
12. เห็นความสําคัญของการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
14. เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษา
16. มีเป้าหมายในชีวิต

4. ผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื นยัน
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ค่ าสถิติ
เกณฑ์
ค่ าที่ได้
Chi-Square
p> .05, ไม่มีนยั สําคัญ
p = 1.00
Chi-Square/df
<2.0
1550.57 /2955=0.52
GFI
มากกว่า 0.9
0.95
AGFI
มากกว่า 0.9
0.91
Standardized RMR
เข้ าใกล้ 0
0.032
RMSEA
<0.05
0.000

ความหมาย
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยื นยันอันดับที่ สอง พบว่า โมเดลองค์ ป ระกอบการ
พัฒ นาตัว ชี ว้ ัด ลัก ษณะครู ที่ มีก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ของครู ที่ ป ฏิ บ ัติก ารสอนในสํา นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 ที่ สร้ างจากการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสํารวจสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่า 1550.57 ซึ่ง มีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 1.00 หมายความ
ว่าค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สําคัญ ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) 0.95 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) 0.91 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรู ปคะแนนมาตรฐาน(RMR)
0.032 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 0.000
อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจพบว่า ตัวชี ว้ ัด ลัก ษณะครู ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ของครู ที่
ปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีทงั ้ หมด 17 ตัวชี ้วัด ซึง่ ลดลงจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพที่มีตวั ชีว้ ดั ทัง้ หมด 25 ตัวชีว้ ดั
เนื่ องจากมีตัวชี ว้ ัด บางตัวที่ มีค่านํ า้ หนักองค์ ประกอบใกล้ เคียงกันทํ าให้ ถูกจัดอยู่ในองค์ ประกอบเดียวกัน และ
ตัวชีว้ ดั ที่มีค่าไอเกนสูงที่สุดจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจ คือ มีทักษะในการใช้ และแปลความหมาย
ข้ อมูล ซึง่ ตัวชี ้วัดนี ้มีความสําคัญต่อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต กล่าวคือ ในการเรี ยนรู้ สิ่งใดนันเราจะได้
้
รับความรู้ มากหรื อ
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น้ อยขึ ้นอยู่กบั ความเข้ าใจที่เรามีตอ่ ความรู้ นนๆ
ั ้ ถ้ าเราเข้ าใจสิ่งที่เรี ยนรู้ เป็ นอย่างดีก็หมายความว่าเราสามารถแปล
ความหมายข้ อมูลต่างๆซึ่งก็คือความรู้ ที่เรารับมาได้ ดี การแปลความข้ อมูลได้ เพียงอย่างเดียวแต่นํามาประยุกต์ใช้
ไม่ได้ ความรู้ นนก็
ั ้ ไม่เกิดประโยชน์ การมีทกั ษะในการใช้ และแปลความหมายข้ อมูลจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งใน
การเป็ นครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพราะครู นอกจากจะต้ องเข้ าใจความรู้ ต่างๆอย่างลึกซึ ้งแล้ วยังต้ องสามารถ
นํามาถ่ายทอดให้ กบั ผู้เรี ยนได้ อีกด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ นิตยา สําเร็ จผล (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) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่าผู้ที่มีการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตจะต้ องประกอบด้ วยลักษณะดังต่อไปนี ้ คือ มีทกั ษะในการรวบรวม การคิดวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่
ข้ อมูลข่าวสาร มีทักษะในการวางแผนแนวคิดอย่ างเป็ นระบบ มีทักษะในการแก้ ปัญหา มีทักษะในการทํ างาน
ร่ วมกับผู้อื่น ทําความเข้ าใจกับข้ อมูลได้ อย่างรอบด้ านและรู้ จกั ประเมินตนเอง มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ ใน
สาขาต่างๆและนําไปใช้ ในเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ปความและขยายความสําคัญจากแหล่งข้ อมูลที่มีสภาพการณ์
แตกต่างกัน มีการตรวจสอบข้ อมูล มีความสามารถในการประเมินข้ อมูลตามหลักเหตุผล รู้ จกั ข้ อดี ข้ อเสียของการ
เรี ยนรู้ แต่ละระบบ ประยุกต์ใช้ ความรู้ และกระบวนการที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้ างความรู้ ใหม่ หาข้ อมูลจากหลายแหล่ง
หลายวิธี การคิดการตัดสินใจจะใช้ ข้อมูลหลายด้ าน และมีการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองพบว่าตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ของครู ที่ปฏิ บัติการสอนในสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 มีทัง้ หมด 17 ตัวชี ว้ ัด
เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิ งสํารวจ แต่ค่านํา้ หนักองค์ ประกอบของตัวชี ว้ ัดบางตัวเปลี่ยนไปจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจเนื่องมาจากกระบวนการ และวิธีการในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและการ

วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยันแตกต่างกัน และในการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื น ยันตัวชี ว้ ัดที่ มีค่านํ า้ หนัก
องค์ ป ระกอบสูง สุด คื อ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการเรี ย นรู้ การจะศึก ษาหาความรู้ ในเรื่ อ งใดๆนัน้ มัก จะใช้ วิ ธี ก ารและ
กระบวนการแตกต่างกันออกไปในแต่ละเรื่ องที่ต้องการศึกษา จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้ องมีวิธีการที่เหมาะสมใน
การศึกษาหาความรู้ ทังนี
้ ้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลา และทําให้ ได้ รับความรู้ ในเรื่ องนัน้ ๆ อย่างถูกต้ อง
และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ ซงึ่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายทําให้ เราสามารถเข้ าถึงความรู้ ได้
อย่างรวดเร็ ว และถูกต้ องจึงมีความสําคัญกับการเป็ นครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึง่ สอดคล้ องกับ Knapper; &
Cropley(2000); Commission of the European Communitie (2005) ที่กล่าวไว้ ว่า ผู้ที่เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจะต้ องมี
ความสามารถในการใช้ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย พร้ อมและสามารถเรี ยนรู้ ในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในทํานองเดียวกัน Candy; Crebert; & Oleary (1994) ได้ กล่าวไว้ ว่า คุณลักษณะและ
ลักษณะของผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจะต้ องเป็ นผู้ที่มีกลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายและสามารถเลือกใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับเนื ้อหาของแต่ละวิชา และ Plano Independent School District (2001) ยังได้ กล่าวไว้ อีกว่าคน
ที่ ใช้ กลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ จะสามารถแสดงให้ เห็ นถึงความคิดสร้ างสรรค์ แก้ ปัญหา ตัดสิน ใจ และประเมินการ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมะสม

สรุ ปผลการวิจัย

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
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จากการทําวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีจํานวน 17 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ มีกลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษา มีความสุขในการเรี ยนรู้ มีผลการพัฒนาตนและการงาน นําตัวเองสูก่ ารเรี ยนรู้
มีแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้ กําหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนรู้ มีทกั ษะการใช้ และแปลความหมาย
ข้ อมูล มีทักษะการใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร เชื่ อมัน่ ว่าตนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ใช้ เครื่ องมือในการเรี ยนรู้ รั บฟั งความ
คิ ดเห็ นของผู้ อื่ น มี เป้ าหมายในชี วิต เห็ นความสํ าคัญของการเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง และมี ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. โมเดลองค์ประกอบตัวชี ้วัดลักษณะครู ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การนํ าผลการวิจัยไปใช้ ใ นระดับโรงเรี ย น ผู้บ ริ ห ารควรสร้ างแรงกระตุ้นให้ ค รู เ รี ย นรู้ ตลอดชี วิต
ตลอดเวลา เช่น ให้ ครู สร้ างนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มการอ่านหนังสือโดยการจัดหาหนังสือที่
เป็ นความรู้ และวิทยาการใหม่ๆมาให้ การพาครู ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั ผู้ร้ ู เป็ นต้ น
2. ในระดับเขตพื ้นที่การศึกษาควรพัฒนาครู ให้ เป็ นผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาครู ในด้ าน
การรู้ จกั ตนเอง การกําหนดเป้าหมายให้ กบั ตนเอง และการกําหนดวิธีการเรี ยนรู้ ของตนเอง ด้ วยการจัดอบรมการ
พัฒ นาครู ใ นด้ านการวางแผนการทํ างาน การกํ าหนดทิ ศ ทางในการแสวงหาความรู้ ให้ กับ ตนเอง หรื อการฝึ ก
ประสบการณ์การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า เป็ นต้ น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
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