การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคน
รองรับโลกศตวรรษที่ 21
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บทที่ 1

บทนำ    

แนวคิดโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ที่ควรค่า
แก่การรักษาและพัฒนา งานที่หมายถึงการประสานความร่วมมือโดยอาศัยความรู้เป็นฐาน เทคโนโลยีหมายถึง
การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับระบบสังคมเพื่อให้เกิดการทำงานบนฐานความรู้ ขณะที่ ภาวะผู้นำหมายถึง
ผู้นำที่มีอยู่ในทุกระดับขององค์กรนั้น จากแนวคิดดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นกลไกที่สำคัญ
หนึ่งในการเดินหน้าเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
การสร้างความพร้อมให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านสมรรถนะเพือ่ ให้ทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ในประเทศสามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้จึงเป็นประเด็นที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ สมรรถนะพื้นฐาน
ส่วนหนึ่งจากหลากหลายสมรรถนะที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่สังคมโลกศตวรรษที่ 21 ของบุคคลที่มีอายุระหว่าง
15 – 65 ปี ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานหรือกำลังคนที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ การรู้หนังสือ (Literacy)
ความสามารถในการอ่าน (Reading Component Skills) ความสามารถในการคิดคำนวณ (Numeracy) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Problem Solving in
Technology-rich environments) 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมโลก โดยในปี
2557 ได้ทำการศึกษาการประเมินผลทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านสมรรถนะผู้ใหญ่ (Programme for
International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) ที่ดำเนินการโดย OECD และจัดทำ
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้ใหญ่ที่มุ่งเน้นการวัดสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ก้าวเข้าสู่สังคมโลกศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การรู้หนังสือ (Literacy) และความสามารถในการอ่าน (Reading
Component Skills) ความสามารถในการคิดคำนวณ (Numeracy) และความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีใ่ ช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Problem Solving in Technology-Rich Environments) 

ตามกรอบการประเมินของ PIAAC ทำการทดลองเก็บข้อมูลเพื่อวัดสมรรถนะของคนไทย ใน 3 สมรรถนะ
ดังกล่าว โดยกลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บคือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี จาก 3 ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศคือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และในปี 2558 ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อระดับสมรรถนะทั้ง 3 ด้านดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลก
ศตวรรษที่ 21
2. จั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะกำลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษที่ 21

ขอบเขตการวิจัย
1) 	ขอบเขตเนื้อหา
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะกำลั ง คนรองรั บ โลกศตวรรษที่ 21 เป็ น
การศึกษาเฉพาะสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คือ 
1.1) การรู้หนังสือ (Literacy) และความสามารถในการอ่าน (Reading Component Skills)
1.2) ความสามารถในการคิดคำนวณ (Numeracy) 
1.3) ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
(Problem Solving in Technology-Rich Environments)
1.4) สมรรถนะรวม 3 ด้าน 
2) 	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1) ประชากร คือ ประชากรไทยอายุระหว่าง 15 – 65 ปีที่มีอาชีพใน 3 ภาคการผลิตคือ 

ภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
2.2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีที่มีอาชีพใน 3 ภาคการผลิตคือ
ภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม จำนวน 2,000 คน
3) 	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรในแบบจำลอง 4 แบบจำลอง ดังนี้ 
3.1) แบบจำลองการรูห้ นังสือและความสามารถในการอ่าน ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

กลุ่ ม ตั ว แปรปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องการรู้ ห นั ง สื อ และความสามารถในการอ่ า น และกลุ่ ม ตั ว แปรเกี่ ย วกั บ
การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน ได้แก่
3.1.1) กลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน ได้แก่
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน วัดความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน และความผูกพัน
ต่อการอ่าน 
3.1.2 กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน วัดจากตัวแปร 

5 ตัวแปร คือ ความคล่องแคล่วในการอ่าน ความสามารถในการจดจำ ความเข้าใจในการอ่าน การสรุปและ
ประเมินสิ่งที่อ่าน และการนำสาระที่อ่านไปใช้ประโยชน์
3.2) แบบจำลองความสามารถในการคิ ด คำนวณ ตั ว แปรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 

กลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดคำนวณ และกลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถ
ในการคิดคำนวณ ได้แก่
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3.2.1) กลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดคำนวณ ได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ เจตคติต่อการคิดคำนวณ ปัจจัย
สนับสนุนความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ
3.2.2) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการคิดคำนวณ วัดจากคะแนนความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
3.3) แบบจำลองความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยี ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และกลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ได้แก่ 
3.3.1) กลุม่ ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชน ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กร/
หน่วยงาน แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และการคิดเชิงระบบ
3.3.2) กลุ่ ม ตั ว แปรเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี วัดจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
3.4) แบบจำลองสมรรถนะรวม ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้
3.4.1) กลุ่ ม ตั ว แปรปั จ จั ย สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ตั ว แปรปั จ จั ย สนั บ สนุ น การรู้ ห นั ง สื อ
และความสามารถในการอ่าน ปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการคิดคำนวณ ปัจจัยสนับสนุนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การคิดเชิงระบบ 
3.4.2) กลุ่มตัวแปรผล ได้แก่ การรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน ความสามารถ
ในการคิดคำนวณ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

นิยามศัพท์
1. สมรรถนะกำลั ง คนรองรั บ โลกศตวรรษที่ 21 หมายถึ ง สมรรถนะพื้ น ฐานที่ จ ำเป็ น สำหรั บ
การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คือ สำหรับการวิจัยนี้ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่1) การรู้หนังสือ
(Literacy) และความสามารถในการอ่าน (Reading Component Skills) 2) ความสามารถในการคิดคำนวณ
(Numeracy) และ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
(Problem Solving in Technology-Rich Environments)
2. การรู้หนังสือ (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่านเพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระ
สำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม และ
ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพอันเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อใน
ระดับสูงหรือหน้าที่การงานอาชีพ 
3. ความสามารถในการอ่าน (Reading Components) หมายถึง ทักษะขั้นพื้นฐานในการรับรู้
ตัวอักษร ตัวเลข และความมีประสิทธิภาพในการประมวลผลในองค์ประกอบของภาษาเขียนตัวอักษร คำ
ประโยคและกลุ่มข้อความและเข้าใจประโยคพื้นฐาน
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4. ความสามารถในการคิดคำนวณ (Numeracy) หมายถึง ความสามารถในการจัดการข้อมูล การใช้
ข้อมูล การตีความ แปลความ การนำเสนอข้อมูลและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และสามารถใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
5. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Problem
Solving in Technology-Rich Environment) หมายถึง การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ โดยการใช้ทักษะ
ไอซีที เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือในการสื่อสาร หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการแสวงหา
การประเมินข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น
6. ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 หมายถึงตัวแปรที่นำมา
ศึกษา เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดที่ส่งผลต่อสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21
7. ตัวแปรแฝงหมายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่
จะต้องศึกษาผ่านตัวแปรสังเกตได้
8. ตัวแปรสังเกตได้ หมายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้หรือสิ่งที่ปรากฏภายนอก
9. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เพื่อนำไปปฏิบัติในเชิงนโยบาย
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาดำเนินการและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
10. ภาคบริการ หมายถึง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กระทำ โดยบุคคลหรือ
กระทำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ หรือคุณค่าให้แก่ลูกค้าที่อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล องค์กรธุรกิจ
ตามที่ต้องการ โดยให้บริการด้านบริการธุรกิจ ด้านโรงแรม ภัตตาคารและอาหาร ด้านนันทนาการ ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และบริการด้านอื่นๆ 
11. ภาคเกษตร หมายถึง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการผลิต
พื ช เลี้ ย งสั ต ว์ การทำประปาและการเกษตรผสมผสาน โดยอาศั ย ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์
ทรัพยากร และเงินทุน เพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโต ให้ผลผลิตในด้านกสิกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง
ด้านป่าไม้ และบริการทางการเกษตร
12. ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ
ออกจำหน่าย โดยการนำเอาวัตถุดิบมาผลิต หรือปรุงแต่ง แปรสภาพด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล เพื่อเป็น
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อปุ โภคและบริโภค ทัง้ นีเ้ ป็นการผลิตเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ การแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสินค้าเกษตรเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน การผลิตสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการผลิตหีบห่อเพื่อจำหน่ายและ
ขนส่ง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21
2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนานโยบายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนที่สอดคล้อง
กับบริบทของประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษที่ 21
3. ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้านสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไป
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21
และจากการศึกษาและรวบรวมเอกสารเชิงวิชาการ ทบทวนความรู้จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
ตอนที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน ประกอบด้วย
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
1.3 การพัฒนากรอบแนวคิดของการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
1.4 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
ตอนที่ 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดคำนวณ ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการคิดคำนวณ
2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
2.3 การพัฒนากรอบแนวคิดของความสามารถในการคิดคำนวณ
2.4 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
ตอนที่ 3 ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
3.2 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
3.3 การพัฒนากรอบแนวคิดของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
3.4 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 แบบจำลองสมรรถนะรวมปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะกำลั ง คนรองรั บ โลก
ศตวรรษที่ 21
ซึ่งรายละเอียดโดยสรุป มีดังนี้
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ตอนที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
1.1 	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
		 1.1.1 	ความหมายของการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
			
1) ความหมายของการรู้หนังสือ (Literacy)
มีหน่วยงานที่ให้ความหมายของการรู้หนังสือไว้หลากหลาย ดังนี้
UNESCO (2004) ได้นิยามการรู้หนังสือว่าเป็นเพียงทักษะการอ่าน การเขียนและ
การคิดคำนวณเปลี่ยนไปสู่ความหมายที่ซับซ้อนมากขึ้น และกินความหลากหลายรวมไปถึงสมรรถภาพสำคัญ
ที่มิอาจปฏิเสธได้ แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโลกาภิวัตน์
ตลอดจนความก้าวหน้าด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นการยอมรับว่ามีการปฏิบัติในด้านการรู้หนังสือ
หลายอย่าง ซึ่งยังแฝงอยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล และในโครงการที่ผู้คน
อยู่รวมกัน ซึ่งประเทศต่างๆ มีการนิยามการรู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือที่สอดคล้องกับยูเนสโก อาจแตกต่างกัน
ไปบ้างในรายละเอียด (UNESCO, 2006) เช่น ประเทศมาเลเซีย ให้ความหมายเพิ่มเติม โดยเน้นที่ “ประชากร
อายุ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเคยเข้าเรียนในโรงเรียน” ส่วนประเทศสิงคโปร์ ได้นิยามการรู้หนังสือว่า หมายถึง 

“ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นเมืองเป็นผูซ้ งึ่ รูห้ นังสืออย่างต่ำ 2,000 คำ และหมายถึง ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นชนบท ซึง่ เป็นผูร้ หู้ นังสือ
อย่างต่ำ 1,500 คำ” และหมายถึงผู้ที่ “สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ด้วยความเข้าใจ” สำหรับประเทศไทย
มีการนิยามแตกต่างกันไปตามลักษณะงานขององค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) Working definition
เป็นนิยามที่สำนักงานสถิติใช้ในการทำสำมะโนประชากร โดยให้นิยามว่า การรู้หนังสือ หมายถึง การอ่านออก
เขียนได้ ภาษาใดก็ได้ และ 2) Promotion definition เป็นนิยามที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนใช้
ในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ โดยให้นิยามว่า ผู้รู้หนังสือ หมายถึง ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ทั้งการอ่าน 

เขียน ข้อความง่ายๆ และการคิดคำนวณที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD
(2009) ได้ให้ความหมายของคำว่า การรู้หนังสือว่าหมายถึง ความเข้าใจ การใช้ การสะท้อน ความรักและ
ผูกพันกับการอ่านในเนื้อหาที่เป็นข้อเขียนที่ได้อ่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน มีการพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพของตน รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการของสังคม
Programme for International Student Assessment: PISA (2009) ได้นิยาม
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ไว้ดังนี้ “การรู้เรื่องการอ่านเป็นความเข้าใจ (understanding) การใช้
(using) การสะท้อน (reflecting) และความรักและผูกพันกับการอ่าน (engaging) ในถ้อยความที่เป็นข้อเขียน
(written) ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคนเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของตน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อ
มีส่วนร่วมในกระบวนการของสังคม
Programme for the International Assessment of Adult Competencies :
PIAAC ได้ให้ความหมายของการรู้หนังสือว่า หมายถึง ความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูล
สารสนเทศในบริบทที่หลากหลาย โดยวัดความสามารถในด้านการรู้หนังสือของผู้ใหญ่
Campbell และคณะ (2001 อ้างถึงใน Marian และคณะ, 2004) ได้ให้ความหมาย
ของการรู้หนังสือว่าหมายถึง ความสามารถในการทำความเข้าใจ และใช้ทักษะด้านการอ่านตามความต้องการ
ของสังคมและทำให้เกิดคุณค่าเฉพาะบุคคล
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Geske และ Ozola (2008) ได้ให้ความหมายของคำว่าการรู้หนังสือว่า เป็นทักษะ
อย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานอันสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด และมีความจำเป็นสำหรับนักเรียน 

ไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ทางภาษาและการศึกษาในชั้นเรียน แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ในสาขาอื่นอีกด้วย
สรุปได้ว่า การรู้หนังสือ หมายถึง ความสามารถในการอ่านเพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์
สรุปสาระสำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมและใช้การอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพอันเป็นพื้นฐานการศึกษา
ต่อในระดับสูงหรือหน้าที่การงานอาชีพโดยสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและอย่าง
สร้างสรรค์
			

2) ความหมายของความสามารถในการอ่าน
มีผู้กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการอ่านไว้หลากหลาย เช่น
				 ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542) ให้ความหมายของความสามารถในการอ่านว่า การอ่าน
เป็นความสามารถของมนุษย์ในการเข้าใจการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ เข้าใจในเนื้อเรื่องและแนว
ความคิดจากสิ่งที่อ่าน ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย หนังสือ บทความต่างๆ หรือจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ 

สิ่งที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายจราจรที่ปรากฏบนท้องถนน รูปภาพโฆษณาต่างๆ 
สุจิตรา อินทรรัศมี (2537) ให้คำจำกัดความของความสามารถในการอ่านว่าเป็น
ความสามารถในด้านความคิด ความสามารถทางด้านภาษาและตัวหนังสือ การแปลความ ตีความ รวมไปถึง
ความสามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคำตลอดทั้งประโยค ความหมายของ
คำในบริบท
Miller และคณะ (1990) ได้แบ่งความสามารถในการอ่านออกเป็นระดับ 4 ระดับ
ดังนี้
1) ความสามารถในระดับแปลความ (Textually explicit comprehension)
เป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจความในสิ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในบทอ่านอย่างตรงไปตรงมาได้ ผู้อ่าน
ที่ มี ค วามสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุ ค วามคิ ด หลั ก หรื อ เรี ย งลำดั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละหั ว ข้ อ เรื่ อ งต่ า งๆ 

ในบทอ่านได้
2) ความสามารถในระดับตีความ (Textually Implicit comprehension)
เป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้นำเสนอไว้ ผู้อ่านต้องใช้เหตุผลและความรู้เดิมเข้ามาช่วย
ทำความเข้าใจข้อมูลในบทอ่านนั้นๆ ผู้อ่านที่มีความสามารถในระดับนี้สามารถตอบคำถามเชิงอ้างอิงได้
สามารถสรุปและทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ รวมทั้งรับรู้ถึงอารมณ์ ความคิด วัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน ตลอดจนสามารถระบุความคิดหลักของเรื่องที่ผู้เขียนไม่ได้นำเสนอได้อย่างชัดเจนได้ 
3) ความสามารถในระดับการวิเคราะห์ (Critical reading) เป็นระดับความ
สามารถในการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินผลเนื้อหาที่อ่าน โดยสามารถแยกความแตกต่างของข้อมูล
ทีป่ รากฏในเนือ้ หาทีอ่ า่ นได้วา่ อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรเป็นความเชือ่ หรือความคิดเห็นของผูเ้ ขียน และสามารถ
เปรียบเทียบเนื้อหาที่อ่านกับข้อมูลที่พบจากแหล่งอื่นๆ ได้ ตลอดจนเข้าใจภาษาเชิงอุปมาอุปมัยที่ผู้เขียนนำมา
ใช้และยังสามารถบอกได้ว่าผู้เขียนมีทัศนคติต่อเรื่องที่นำเสนออย่างไร
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4) ความสามารถในระดั บ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Sciptually Impicit
comprehension) เป็นความเข้าใจในระดับสูงที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้เขียน
ได้นำเสนอไว้ได้ ผู้อ่านต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เข้ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในบทอ่านเพื่อ
ทำการสังเคราะห์เนื้อหาในบทอ่านนั้นๆ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ Searsfoss & Readence (1994) ได้แบ่งความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจอย่างสอดคล้องกัน เป็น 3 ระดับคือ
1) ความสามารถในระดับแปลความ (Literal Statements) เป็นความสามารถ
ในการเข้าใจข้อมูลของเรื่องที่อ่าน ที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้อย่างชัดเจนในเนื้อเรื่องที่อ่าน
2) ความสามารถในระดับตีความ (Interpretive statements) หมายถึงความ
สามารถในการเข้าใจข้อมูลและความคิดของผูเ้ ขียน ทีผ่ เู้ ขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง ผูอ้ า่ นต้องอาศัยประสบการณ์
เดิมเข้ามาช่วยในการทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงอยู่
3) ความสามารถในระดั บ ประยุ ก ต์ (Applied statements) หมายถึ ง
ความสามารถในการทำความเข้าใจข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมหรือบทเรียน
บทก่อนๆ เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่อ่าน แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ดังนั้น ระดับความสามารถในการอ่านจึงเป็นการแบ่งตั้งแต่ความเข้าใจระดับเริ่มต้น
ที่ผู้อ่านสามารถอ่านตัวอักษรได้ จากนั้นสามารถอ่านแล้วแปลความหรือตีความได้ และสามารถอ่านแล้วอ้างอิง
วิเคราะห์ และประเมินค่าจากเนื้อหาที่อ่านได้ ตลอดจนสามารถอ่านในระดับสูงได้ กล่าวคือ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ที่ได้จากการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตอบสนองส่วนบุคคลได้
จึงสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถทักษะขั้นพื้นฐาน
ในการรับรู้ตัวอักษร ตัวเลข และความมีประสิทธิภาพในการประมวลผลในองค์ประกอบของภาษาเขียน 

ตัวอักษร คำ ประโยคและกลุ่มข้อความและเข้าใจประโยคพื้นฐาน
		

1.1.2 	จุดมุ่งหมายของการอ่าน
การอ่านมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้อ่านว่า ต้องการอะไรจาก
การอ่าน อ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรหรืออ่านเพื่อตอบคำถามของผู้อ่าน จึงมีผู้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ
การอ่านไว้หลายประการ ดังนี้
Blaton และคณะ (1991, อ้างถึงในกังษตา พิบูลนุรักษ์, 2552) ได้แบ่งประเภทของ
จุดมุ่งหมายในการอ่านไว้ดังนี้
1) อ่านเพื่อหาข้อมูล เป็นการอ่านเพื่อค้นหาข้อมูล หรือต้องการหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาที่ผู้อ่านประสบ เป็นการอ่านเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความรู้ในแขนงต่างๆ ในระดับ
สูงขึ้น โดยผู้อ่านต้องมีความรู้และความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษาเขียน มีความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างคำ ความหมายและหน้าที่ของคำและมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะสาขา
2) อ่านเพื่อต้องการข่าวสารข้อเท็จจริง เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
3) อ่านเพื่อวิเคราะห์วรรณกรรม เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องรู้วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์
เนื้อหาด้านวรรณคดี ซึ่งเป็นภาษาที่ลึกซึ้ง ผู้อ่านต้องเข้าใจสำนวนโวหารเฉพาะเรื่องเป็นอย่างดี เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ตีความ
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4) อ่านเพื่อการแปล เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
แปลเป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องมีความรู้เรื่องโครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ การเปรียบเทียบโครงสร้างประโยค
ของทั้งสองภาษา
5) อ่านเพื่อจับใจความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องมีหลาย
ทักษะในการอ่าน เพื่อช่วยในการจับใจความสำคัญ ค้นหาความหมายและสามารถแปลได้อย่างรวดเร็ว
Grellet (1994) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การอ่านเพื่อความรอบรู้ ได้แก่ การอ่านตำราวิชาการ สารคดี บทความหรือ
แม้แต่เรื่องบันเทิงคดีก็อาจมีความรู้ต่างๆ สอดแทรกอยู่ การอ่านแบบนี้ ผู้อ่านจะอ่านละเอียด พินิจพิจารณา
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและจุดประสงค์ในการอ่านของตน ถ้าเป็นการอ่านตำราวิชาการเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า ก็ต้องอ่านอย่างละเอียดและอาจต้องอ่านซ้ำหลายครั้ง ส่วนการอ่านเพื่อความรอบรู้ทั่วๆ ไป
ที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาค้นคว้า อาจอ่านผ่านๆ พอเข้าใจก็ได้
2) การอ่านเพื่อความเพลินเพลิน ได้แก่ การอ่านทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น อ่าน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย เรือ่ งสัน้ สารคดี เป็นต้น การอ่านแบบนี้ แม้จะเป็นการอ่านเพือ่ ความเพลิดเพลิน 

และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ตาม แต่ผู้อ่านมักจะได้ความรู้ไปด้วยเสมอ การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนี้ทำได้ง่าย
ไม่ต้องวิตกกังวลในด้านการจดจำเนื้อหามากนักเพียงแต่อ่านจับใจความให้ได้ เข้าใจเรื่องราวและอ่านได้เร็ว
ก็เพียงพอแล้ว
จึงสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านมีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้อ่านว่าต้องการ
อ่านเพื่ออะไรแต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการอ่าน คือ การอ่านเพื่อหาข้อมูล เพื่อทราบข่าวสารข้อเท็จจริง เพื่อ
แสวงหาความรู้และเพื่อความบันเทิง
จากจุดมุ่งหมายของการอ่านข้างต้น เป็นมุมมองในแง่การอ่านทั่วๆ ไป แต่ถ้าพิจารณา
จาก “การรู้หนังสือ” จุดมุ่งหมายของการรู้หนังสือจึงอาจจะขยายความมากกว่าการอ่านทั่วไปดังที่นักวิชาการ
ได้กล่าวถึงว่า เดิมจุดมุ่งหมายของการอ่านที่กำหนดให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้จดจำสาระต่างๆ แต่การ
รู้หนังสือเป็นการเรียนรู้ที่มีแนวความคิดที่กว้างขวางขึ้นโดยเปลี่ยนจากการจำสาระต่างๆ ได้เป็นความรู้และ
ความเข้าใจ และใช้สาระ ซึ่งรวมถึงการค้นหา การเลือก การตีความและประเมินสาระจากสิ่งที่พบในชีวิตและ
เกี่ยวข้องในบริบทต่างๆ นอกเหนือจากบริบทในห้องเรียน เพื่อชี้อนาคตว่า สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนใน
ปัจจุบันนี้จะเป็นประโยชน์เพียงพอให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในอนาคต (OECD, 2009) เช่นเดียวกับ Simmon
(1996) ได้อธิบายว่า เป้าหมายของการศึกษาได้เปลี่ยนจากการเน้นการเก็บรวบรวมและท่องจำสารสนเทศ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายรวมถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรู้ ที่ มี ข อบเขตที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามหมายของ
การรู้หนังสือได้เปลี่ยนไปจากความสามารถในการท่องจำสารสนเทศไปสู่ความสามารถในการค้นหาและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ ซึ่งความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ และสะท้อนสารสนเทศทุกชนิดเป็นสิ่งจำเป็น
เมื่อแต่ละบุคคลสามารถมีส่วนร่วมในสังคมฐานความรู้อย่างสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตาม คนเราต้องมีทั้งการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านควบคู่กันไปเพื่อ
ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในการอ่านอย่างแตกฉาน และสามารถนำความรู้นั้นไปเป็นทักษะในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตอบสนองกับสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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1.1.3 	ความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน
โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอ่านให้มากขึ้น เพื่อให้มี
ความรู้เท่าทันกับสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ การอ่านมีความสำคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนโต ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังที่มีหน่วยงานและนักวิชาการกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านดังนี้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน
ไว้ดังนี้
1) การอ่านเป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาความรูโ้ ดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรียน
จำเป็นต้องอ่านหนังสือ เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ 
2) การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนและพัฒนางาน
3) การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่น
ต่อๆ ไป
4) การอ่านเป็นวิธกี ารส่งเสริมให้คนมีความคิด และฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์
ที่ได้จากการอ่านจะทำให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญาเป็นคนฉลาดรอบรู้ได้
5) การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิถีหนึ่งในการ
แสวงหาความสุขให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุดและได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
6) การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ และ
บุคลิกภาพเพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
7) การอ่านเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา
ประวัติศาสตร์ และสังคม
8) การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบสื่อสาร และการใช้เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
จากความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านข้างต้น สรุปได้ว่า การอ่านมีความสำคัญต่อ
บุคคลทุกคน เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย
ซึ่งผลที่ได้จากการอ่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง พัฒนาสังคมและ
ประเทศให้มีความเจริญยิ่งขึ้น
1.2 	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้ ห นั ง สื อ และความสามารถในการอ่ า น ประกอบด้ ว ย 5 ปั จ จั ย คื อ 

1) สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการอ่าน 2) แรงจูงใจในการอ่าน 3) ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน 

4) ความผูกพันต่อการอ่าน และ 5) สถานภาพส่วนตัว (อายุ) ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
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1.2.1 	สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านมีผลอย่างมากต่อการรู้หนังสือ และความสามารถ
ในการอ่าน ดังที่สุขุม เฉลยทรัพย์ (2531) ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็กไว้ดังนี้
1) อิทธิพลจากครอบครัว รูปแบบการอ่านหนังสือภายในครอบครัว การมีหนังสือ
ที่สามารถหาอ่านได้ง่ายภายในครอบครัว และทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในโลกรอบตัวของครอบครัว
มีส่วนช่วยในการวางรากฐานของการสร้างนิสัยในการอ่าน การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนั้น ควรจะเริ่มที่
ผู้ใหญ่ก่อน เพราะธรรมชาติของเด็กชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่
2) อิทธิพลของสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์เป็น
ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ให้ทั้งข่าวสารความรู้ ความบันเทิง และให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา
อีกด้วย
3) อิทธิพลจากหนังสือ ได้แก่ การเลือกเรือ่ งให้ตรงกับความต้องการของเด็ก รูปลักษณ์
ของหนังสือ ราคา สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็ก
4) อิทธิพลจากโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมหนึ่งที่มีบทบาทในการให้
บริการแก่สมาชิกของสังคม โดยการให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มารับบริการเพื่อให้
สมาชิกของสังคมพัฒนาขึ้นทุกๆ ด้าน มีครูและบรรณารักษ์เป็นผู้มีบทบาทในด้านการเรียนการสอน และ
การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ตลอดจนเป็นผู้อบรมและส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีได้
เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ได้กล่าวถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพร้อมของเด็กเกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ 
				 ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก ประกอบด้วย
1) ความพร้อมทางร่างกาย ได้แก่ ความสามารถในการมองเห็นคือ สายตา
มีความแข็งแรงพอทีจ่ ะเพ่งตัวหนังสือได้นานๆ ความสามารถในการฟังคือ สามารถจำแนกเสียงได้ ความสามารถ
ในการออกเสียงคือ สามารถพูดหรืออ่านได้ตามวัย สภาพของสุขภาพทั่วไป รวมทั้งการเกิดและความพร้อม
ทางร่างกาย อีกประการหนึ่ง คือ เพศ จากการศึกษาจากนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงมีความพร้อมเร็วกว่า
เพศชาย
2) ความพร้อมทางสมอง จากการศึกษาวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษา พบว่า
ความพร้อมในการอ่านของเด็กจะมีเมื่อเด็กมีอายุสมอง 6 ปี 6 เดือน แต่อย่างไรก็ดี เด็กย่อมมีความแตกต่าง
เป็นรายบุคคล การเริ่มสอนอ่านให้ได้ผล ควรเตรียมตัวเด็กให้เกิดความพร้อมเสียก่อนดีกว่าจะรอให้เด็กมีอายุ
สมองครบ 6 ปี 6 เดือน
3) ความพร้อมทางอารมณ์ การที่ครูช่วยให้เด็กเกิดความอบอุ่น เกิดความมั่นคง
ทางอารมณ์และจิตใจ จะทำให้เด็กมีความสบายใจ มีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด
ความพร้อมในการอ่านหนังสือ
4) ความพร้อมทางวิชาการ หมายถึง ความรู้ที่เด็กมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้แก่
การรู้จักดูภาพ การรู้จักหาความสัมพันธ์ของภาพ รู้จักวิธีอ่านจากซ้ายไปขวา อ่านทีละบรรทัด การรู้จักคำศัพท์
ความถูกต้องในการออกเสียง ความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง ความสนใจที่จะอ่าน เป็นต้น
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				 ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
1) อาชีพของบิดามารดา เด็กที่มีสภาพร่างกายปกติมีบิดามารดา เป็นแพทย์
พ่อค้าหรือข้าราชการน่าจะมีความพร้อมในการอ่านเร็วกว่าเด็กที่มีบิดามารดาเป็นชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา หรือ
กรรมกร เพราะอาชีพเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในครอบครัว อันมีส่วนช่วยให้
เด็กมีความพร้อมได้
2) บุคคลแวดล้อม หากบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็กให้ความรัก พูดคุย เล่านิทาน
หรืออ่านหนังสือให้ฟังอยู่เสมอๆ เด็กจะเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากอ่านมากขึ้น
3) สังคมที่เด็กอยู่ เด็กที่อยู่ในสังคมที่เจริญจะมีความพร้อมในการอ่านเร็วกว่า
เด็กที่อยู่ในสังคมชนบท เพราะในสังคมที่เจริญจะมีสื่อมวลชนอยู่มากมายทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ เป็นต้น
4) การสะสมหนังสือ ครอบครัวใดมีบุคคลในครอบครัวเป็นนักสะสมหนังสือ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาค้นคว้า เด็กก็จะสนใจและรักการอ่านหนังสือ โดยไม่รู้ตัวและในไม่ช้า
ก็จะเกิดเป็นนิสัย ความพร้อมในการอ่านหนังสือก็จะตามมา
5) เหตุ ก ารณ์ อื่ น ๆ ที่ ผู้ ป กครองกระทำเพื่ อ เป็ น การจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ
บุตรหลาน เช่น การพาไปเที่ยวหรือพาไปเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับความสนใจ การอ่านโคลงกลอนสั้นๆ
ให้เด็กฟัง การพูดคุยกับบุตรหลานเรื่องหนังสือหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การที่ผู้ปกครองชมรายการโทรทัศน์
กับบุตรหลาน และให้คำแนะนำและส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความพร้อมในการอ่านได้
6) ครู ผู้ ส อน เป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต สำนึ ก และบุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมที่ จ ะเป็ น ครู พู ด
ภาษาไทยถูกต้องชัดเจน อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาภาษาไทยหลักสูตรฯ
สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้อ่าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน/ที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมทางชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้
ต่อไปนี้
				 1) สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เป็นลักษณะของครอบครัวที่สนับสนุนให้สมาชิก
ของครอบครัวเกิดการอ่าน โดยการจัดสถานที่และบรรยากาศสำหรับการอ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ/วัสดุ
การอ่านเพื่อสนองความต้องการในการอ่านของสมาชิก มีกิจกรรมในการอ่านหนังสือร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอ่านของสมาชิก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการอ่าน
แก่สมาชิกในครอบครัว 
Davis-Kean (2005) ได้ศึกษาอิทธิพลของระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และ
รายได้ ข องครอบครั ว ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นพบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครอง และรายได้ ข อง
ผู้ปกครองส่งผลต่อความสามารถในการอ่านผ่านทางสิ่งแวดล้อมของครอบครัว เช่นเดียวกับ Jennifer Grace
Cromley (2005) ได้ศกึ ษาความเข้าใจในการอ่านกับวัยรุน่ ตอนต้นพบว่า ระดับการศึกษาของผูป้ กครองส่งผลต่อ
ความเข้าใจในการอ่าน นอกจากนั้น Johnsson-Smaragdi และ Jonsson (2006) ได้ศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่
อ่านหนังสือให้บุตรฟังในวัยก่อนเรียนจะสามารถกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และทำให้เกิดความสนใจ
ของเด็กในด้านภาษา และ Geske และ Ozola (2009) ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และทักษะก่อนเข้าโรงเรียน มีผลต่อการรู้หนังสือ
และความสามารถในการอ่าน สอดคล้องกับ Alivernini และคณะ (2010) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนในประเทศอิตาลี โดยปัจจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
ปัจจัยระดับนักเรียนและครอบครัว และปัจจัยระดับโรงเรียนและครู ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรู้เรื่องการอ่านอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการอ่าน คือ 1) ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่บ้าน 2) เจตคติของผู้ปกครองที่มีการอ่าน ต่อมาในปี 2011 Alivernini และคณะได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องการอ่านของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปพบว่า ทรัพยากรทางการศึกษาที่บ้าน
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้หนังสือและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางกิจกรรมเสริมการรู้หนังสือที่บ้าน เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการอ่าน และความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านของนักเรียน เจตคติของผู้ปกครองมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรู้หนังสือ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางกิจกรรมเสริมการรู้หนังสือที่บ้าน
นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้ปกครอง มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางตัวแปรอื่นๆ ด้วย เช่น
Myrberg และ Rosén (2006) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของการศึกษาของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านพบว่า การศึกษาของผู้ปกครองมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถในการอ่าน และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางจำนวนหนังสือที่บ้าน กิจกรรมการอ่าน
ในช่วงก่อนวัยเรียน และความสามารถในการอ่านช่วงก่อนวัยเรียน เช่นเดียวกับ Jan-Eric Gustafsson 

และคณะ (2011) ได้ศึกษาผลของพื้นฐานครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กับนักเรียนเกรด 4 พบว่า ระดับการศึกษาของผูป้ กครองส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการอ่าน ผ่านทางจำนวนหนังสือ
ที่บ้าน จำนวนกิจกรรมช่วงเริ่มต้น และความสามารถในช่วงเริ่มต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Su-Yen
Chen และคณะ (2011) ได้ศึกษาอิทธิพลของระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เจตคติต่อการอ่านของผู้ปกครอง
กิจกรรมการอ่านที่บ้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านพบว่า ระดับการศึกษาผู้ปกครองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การอ่าน ผ่านทางเจตคติต่อการอ่านของผู้ปกครอง และกิจกรรมการอ่านที่บ้าน
					 ผลการศึกษาประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ได้แก่ สถานภาพ
ของครอบครัว เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง การทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ที่ส่งผลต่อ
การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน เช่น Elley, 1994 ; Lehmann, 1996; Lietz, 1996; redriksson,
2002 ที่ ศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครองและฐานะทางเศรษฐกิ จ ของผู้ ป กครองส่ ง ผลต่ อ
การรู้หนังสือเช่นเดียวกับ Park (2008) ได้ศึกษารูปแบบของตัวบ่งชี้การอ่านของนักเรียนประถมศึกษาพบว่า
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวส่งผลต่อการรู้หนังสือ 
สำหรับประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน เช่น นิศา การุญ (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบว่า ตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการอ่านสูงสุดคือ สภาพแวดล้อม
ในการส่งเสริมการอ่าน ส่วนกาญจนา ทันอินทร์อาจ (2550) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อ
นิสัยการอ่านของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า การได้รับการส่งเสริมการอ่านจาก
ทางบ้านและจากโรงเรียน บุคลิกการปรับตัวเพื่อความเป็นเลิศจากลักษณะนิสัยเนื่องจากสิ่งแวดล้อม มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรนิสัยการอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสันนิกา ตวงจิต (2552) 

ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า
การสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครอง มีอิทธิพลทางตรงต่อนิสัยรักการอ่านและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางการ
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มุ่งอนาคตควบคุมตน นอกจากนี้ มีการศึกษาเกี่ยวกับดัชนีการอ่านของไทยพบว่า สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การอ่านส่งผลทางอ้อมผ่านความพร้อมในการอ่าน ทัศนคติต่อการอ่าน และแรงจูงใจในการอ่าน (วรรณี 

แกมเกตุ, 2552)
				 2) สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน/ที่ทำงาน คือ การที่โรงเรียน/หน่วยงานมีการจัด
สถานที่และบรรยากาศสำหรับการอ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ/วัสดุการอ่านเพื่อสนองความต้องการในการอ่าน
การมีกจิ กรรมในการอ่านหนังสือร่วมกัน รวมทัง้ การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอ่าน ตลอดจน
การให้ความช่วยเหลือในเรื่องการอ่านแก่บุคลากรในหน่วยงาน สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
โรงเรี ย น/ ที่ ทำงาน มีผลการศึกษาที่สำคัญ หลายประเด็ น เช่น Geske และ Ozola (2008) ได้ ศึก ษา
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือพบว่า การอ่านหนังสือนอกโรงเรียน และการอ่านหนังสือในโรงเรียน
ส่งผลต่อการรู้หนังสือ และในปี 2009 Geske และ Ozola ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือพบว่า สิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนและกิจกรรมการอ่านนอกโรงเรียนส่งผลต่อการ
รู้หนังสือ 
สำหรับในประเทศไทยมีนักวิจัยได้ทำวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน/
ที่ทำงานที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน เช่น นิลเนตร นิลประดิษฐ์ (2549) ได้พัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
รวมและมีอิทธิพลทางอ้อมสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงที่สุดต่อนิสัย
การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านโรงเรียน และพิธพร นิโกบ
(2553) ได้พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเข้าใจในการอ่านที่มีแรงจูงใจในการอ่านและความสามารถทาง
ภาษาเป็นตัวแปรส่งผ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเข้าใจในการอ่าน ส่วนนฤมล ตันธสุรเศรษฐ์และคณะ (2555) ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การอ่านพบว่า การสนับสนุนการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดส่งผลต่อ
พฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน
				 3) สภาพแวดล้อมทางชุมชน คือ การที่ชุมชนสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนเกิด
การอ่าน โดยการจัดสถานที่และบรรยากาศสำหรับการอ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ/วัสดุการอ่านเพื่อสนองความ
ต้องการในการอ่านของสมาชิก การมีกิจกรรมในการอ่านหนังสือร่วมกัน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการอ่านของสมาชิกตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการอ่านแก่สมาชิกในชุมชน สำหรับ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางชุมชน มีงานวิจัยหลายประเด็น เช่น Edwards, 1992; Foster, 1992;
Lareau, 2002 ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านกับกลุ่มอเมริกัน-แอฟริกาพบว่า ชุมชนรอบข้างมีผล
กับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน เช่นเดียวกับ Elley, 1994; Lehmann, 1996; Lietz, 1996; Fredriksson, 2002
ได้ศึกษาการรู้หนังสือกับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยหรือนักเรียนที่ข้ามวัฒนธรรม พบว่า ทุนวัฒนธรรมส่งผล
ต่อการรู้หนังสือ และ Carolyn Soo Kum Yokeและคณะ(2013) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลระยะยาว
ต่อนิสัยการอ่านพบว่า สังคมหรือชุมชนส่งผลต่อนิสัยการอ่าน
สำหรั บ งานวิ จั ย ในประเทศไทย เช่ น พิ ธ พร นิ โ กบ(2553) ได้ พั ฒ นาโมเดล
เชิงสาเหตุของความเข้าใจในการอ่านที่มีแรงจูงใจในการอ่านและความสามารถทางภาษาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า สภาพชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงปัจจัย
ด้านภูมิหลังของผู้อ่านส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน
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ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน ในการวิจัยครั้งนี้ จึง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ สภาพแวดล้อมทางครอบครัวสภาพแวดล้อมทางที่ทำงาน/โรงเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางชุมชน สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัดดังภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน

		

1.2.2 	แรงจูงใจในการอ่าน
งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการอ่านมักอ้างถึงทฤษฎีการกำหนดการกระทำด้วยตนเอง
(self – determination theory) ของ Ryan และ Deci (2000) ซึ่งอธิบายแนวโน้มพัฒนาการและ
ความต้องการภายในทางจิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานของแรงจูงใจ และบุคลิกภาพของบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ 

ที่เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในด้านบวก การกระทำพฤติกรรมของบุคคลเกิด
จากหลายปัจจัยอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านประสบการณ์และการคำนึงถึงผลที่เกิดตามมา บุคคล
อาจเกิดแรงจูงใจในการกระทำเพราะให้คุณค่ากับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือบุคคลนั้นอาจมีพฤติกรรมเนื่องจากความมุ่งมั่นของตนซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ทฤษฎีการกำหนดการกระทำ
ด้วยตนเอง ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก คือ
1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความปรารถนาของบุคคล
ในการกระทำกิจกรรมหนึ่งๆ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นบุคคลอื่นจะถือว่ามีคุณค่าหรือไม่ ทฤษฎีการกำหนดการกระทำ
ด้ ว ยตนเอง อธิ บ ายพั ฒ นาการของแรงจู ง ใจภายในว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น การสนอง
ความต้องการของบุคคล 3 ด้าน คือ 1) ด้านความสัมพันธ์ (relatedness) เป็นความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ
ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับความไว้วางใจ ความเอื้ออาทร และความห่วงใยที่มีต่อสุขภาวะทาง
สังคมและจิตใจซึ่งกันและกัน 2) ความสามารถ (competence) เป็นความเชื่อในความสามารถและความ
มีประสิทธิภาพของตนเองในการกระทำกิจกรรมที่มีความยากหรือท้าทายความสามารถ 3) ความมีอิสระ
แห่งตน (autonomy) คือ การที่บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกการกระทำได้ด้วยตนเอง ความมีอิสระในการ
ตัดสินใจมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนพัฒนาการของแรงจูงใจภายใน
2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้
บุคคลกระทำกิจกรรม เป็นพฤติกรรมที่บุคคลกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการที่มาจากภายนอกและ
การกระทำเพื่อหวังการตอบแทน การกระทำที่เป็นผลจากแรงจูงใจภายนอกอาจเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยง

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)

ความผิด ความวิตกกังวลหรือเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอีโก้ เช่น การกระทำเพื่อให้ได้รับการยกย่องให้เกียรติ
การกำกับพฤติกรรมที่มาจากปัจจัยภายนอกจะถูกควบคุมโดยความต้องการทางสังคมและของรางวัล
Wigfield และ Guthrie (1997) ได้ศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจภายในและแรง
จูงใจภายนอกของการอ่านโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจภายใน
ของการอ่ า น ประกอบด้ ว ย ความสงสั ย ใคร่ รู้ (curiosity) การได้ มี ส่ ว นร่ ว ม (involvement) ความมี
ประสิทธิภาพในการอ่าน (reading efficacy) ส่วนแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับ (recognition)
การยินยอม (compliance) และผลการเรียน (grade) ต่อมา Guthrie และคณะ (1999) ได้ข้อค้นพบที่
เปลี่ยนแปลงจากงานวิจัยครั้งก่อน โดยพบว่า แรงจูงใจภายในของการอ่าน ประกอบด้วย ความชอบในความ
ท้าทาย (preference for challenge) ความสงสัยใคร่รู้ (curiosity) และการมีส่วนร่วม (involvement) 

ส่วนแรงจูงใจภายนอกประกอบด้วย การเป็นที่ยอมรับ (recognition) และการแข่งขัน (competition) 

แต่องค์ประกอบความมีประสิทธิภาพในการอ่าน (reading efficacy) ไม่รวมอยู่ในส่วนของแรงจูงใจภายใน
ในปี 2004 Wang และ Guthrie ได้ศึกษาและแบ่งแรงจูงใจในการอ่านเป็น 2 ปัจจัย
ดังนี้
1) แรงจูงใจที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจ
ที่มาจากภายในตัวบุคคล และเป็นแรงขับที่ทำให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัล หรือแรงเสริม
จากภายนอกเพราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจ เจตคติ ความต้องการ ดังนั้น บุคคลจะมองเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมที่ทำ จึงทำด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่จะเอาชนะอุปสรรค โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
1) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) อยากที่จะเรียนรู้จากบทอ่าน ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นจากชื่อเรื่อง
หัวข้อ หรือรูปแบบของการอ่าน 2) ความเกี่ยวข้อง (Involvement) เป็นความเกี่ยวข้องของเนื้อหาบทอ่านกับ
ผู้อ่าน เช่น ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวิชาชีพ 3) ความท้าทาย (Challenge) เป็นความท้าทายตนเองว่า
จะลงมืออ่านแม้ว่าบทอ่านนั้นมีความยากก็ตาม
2) แรงจู ง ใจที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึ ง 

แรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลหรือการกระตุ้นจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมาย และนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล เช่น จากแรงเสริมชนิดต่างๆ ตั้งแต่คำชม จนถึงการรับรางวัลเป็นสิ่งของหรือเงิน และตัวแปรต่างๆ ที่มา
จากบุคคล สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งแรงจูงใจภายนอก จะประกอบด้วย 1) การได้รับ
การยอมรับ (recognition) เป็นความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความสำเร็จของตนเอง 2) ผลการเรียนที่ดี
(grades) เป็นความต้องการที่จะได้คะแนนสูง 3) การมีสังคม (socials) เป็นกระบวนการที่อยากพูดคุยกับผู้อื่น
ทัง้ ทีเ่ ป็นเพือ่ นหรือครอบครัว 4) การแข่งขัน (competition) เป็นการอ่านเพือ่ ต้องการเอาชนะผูอ้ นื่ 5) การทำตาม
หรือเอาอย่าง (compliance) เป็นการอ่านตามกระแสนิยม

19

20

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)

ภาพที่ 2-2 โมเดลการวัดแรงจูงใจในการอ่าน
ที่มา : Wang และ Guthrie (2004)

จากแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการอ่ า นสามารถสรุ ป ได้ ว่ า แรงจู ง ใจ
ในการอ่าน หมายถึง แรงกระตุ้นที่ผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมการอ่าน แบ่งได้เป็นแรงจูงใจภายใน และ
แรงจูงใจภายนอกทั้งนี้แรงจูงใจภายใน เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมการอ่านเพราะเห็นคุณค่าของการอ่านด้วยตนเอง หรือเกิดความสงสัยใคร่รู้ ความต้องการมีส่วนร่วม
และความท้าทายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่วนแรงจูงใจภายนอก เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 

ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการอ่านเพราะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก เช่น รางวัล เกรด
หรือการยอมรับทางสังคม การทำตามความต้องการของผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการหรือเพื่อ
การแข่งขัน
สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการอ่านนั้น Martha Garrido-Vargas (2012)
ได้ทำการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการอ่านส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียน Wang และ Guthrie
(2004) ได้พัฒนาโมเดลที่เป็นผลจากแรงจูงใจภายในและภายนอก ปริมาณการอ่าน กับความเข้าใจเนื้อหา
การอ่านระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนพบว่า แรงจูงใจภายในส่งผลต่อความเข้าใจเนื้อหาการอ่าน
Guthrie และคณะ (2012) ได้ศึกษาความผูกพันในการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านพบว่า แรงจูงใจในการ
อ่านส่งผลทางตรงต่อความเข้าใจในการอ่านโดยผ่านทางความผูกพันในการอ่าน ผลการศึกษาของ Park
(2008) พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยสามารถทำนายการรู้เรื่อง
การอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ Retelsdorf และคณะ (2011) ได้ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการอ่านที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพด้านการรู้เรื่องการอ่านพบว่า แรงจูงใจภายในที่วัดผ่านตัวแปรการอ่าน
เพื่อความเพลิดเพลินหรือเจตคติที่มีต่อการอ่าน และแรงจูงใจภายนอกที่วัดผ่านตัวแปรความรู้สึกนึกคิด
ต่อตนเองในการอ่านมีผลกระทบในทางบวกต่อตัวแปรการรู้เรื่องการอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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นอกจากแรงจูงใจในการอ่านจะเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้หนังสือและ
ความสามารถในการอ่านแล้ว ยังมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรอื่นๆ เช่น Andrea Netten และคณะ (2011)
ได้พัฒนาตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการรู้หนังสือในเนเธอร์แลนด์ พบว่า ทรัพยากรการอ่านที่บ้าน ส่งผลทางอ้อมผ่าน
แรงจูงใจในการอ่านไปยังการรู้หนังสือ เช่นเดียวกับวรรณี แกมเกตุ (2552) ได้พัฒนาดัชนีการอ่านของไทย 

พบว่า สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอ่านส่งผลต่อดัชนีการอ่านผ่านทางแรงจูงใจในการอ่าน Wigfield และ
Guthrie (1997) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการอ่านกับปริมาณการอ่านพบว่า แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อปริมาณการอ่านเช่นเดียวกับSchutte และ Malouff (2007) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการอ่านของผู้ใหญ่พบว่า แรงจูงใจในการอ่านมีความสัมพันธ์สูงกับความเพลิดเพลิน
ในการอ่าน ความถีใ่ นการอ่าน และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับจำนวนชัว่ โมงทีอ่ า่ นเพือ่ ความเพลิดเพลิน
และการอ่านที่จำเป็น
ส่วนงานวิจัยในประเทศไทย เป็นการศึกษาทั้งแรงจูงใจในการอ่านและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการอ่าน งานวิจัยที่ศึกษาแรงจูงใจในการอ่าน เช่น พิมพัชร พงษ์ตน (2544) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแรงจูงใจการอ่านกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานครพบว่า แรงจูงใจในการอ่านส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่าน สอดคล้องกับพัชรินทร์ ทะวะระ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
พระนครเหนือ พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน สันนิกา ตวงจิต (2552) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อนิสัยรักการอ่าน และศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) ได้ศึกษาการส่งเสริมในโรงเรียน
และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านและการจัดการกับความเครียดของนักเรียนวัยรุ่นพบว่า 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมรักการอ่าน ส่วนนฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ และคณะ (2555) 

ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อนิสัยรักการอ่าน และ
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2557) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน
ดั ง นั้ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใช้ วั ด แรงจู ง ใจในการอ่ า นในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ประกอบด้ ว ย 

2 องค์ประกอบ คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัดดังภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-3 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดแรงจูงใจในการอ่าน
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		 1.2.3 	ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน
			
ความหมายของความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน
มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความหมายของความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง เช่น
Shavelson (1982) ได้อธิบายถึงความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า เป็นการรับรู้ของบุคคลซึ่ง
การรับรู้นั้นได้มาจากประสบการณ์ของแต่ละคน และสิ่งแวดล้อมโดยที่การรับรู้นั้นได้รับอิทธิพลมาจากการ
เสริมแรงและการประเมินของบุคคลอื่นทำให้แต่ละคนมีพฤติกรรมเป็นของตนเอง
Stuart และ Sundeen (1991) ได้ให้ความหมายความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองว่าเป็น
ความคิดเห็น ความเชื่อ ความเชื่อมั่น ซึ่งทำให้บุคคลเกิดการรับรู้และมีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น
Bracken (1992) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การประเมินพฤติกรรมของตนเองใน
หลายมิติ แต่ละมิติมีเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลในปัจจุบัน เป็นผลมาจากประสบการณ์
ในอดีต สามารถนำมาทำนายพฤติกรรมในอนาคตได้
อารุณ มั่งบู่แว่น (2540) ได้สรุปว่า ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองหมายถึงเจตคติ
ความเชื่อความรู้สึกความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อตนเองอันเป็นผลมาจากการสะสมประสบการณ์การเรียนรู้จาก
สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ครูในโรงเรียน และสังคมที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้อง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง
มีอิทธิพลต่อบุคคลในฐานะที่เป็นตัวกำหนดการแสดงพฤติกรรมที่บุคคลคิดว่าเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งสังคม
ยอมรับด้วย
สรุปได้ว่าความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านเป็นความเชื่อของบุคคลที่มีต่อตนเองใน
เรื่องการอ่าน อันเป็นผลจากการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เกิดเป็นพฤติกรรมการอ่าน 
ทั้งนี้ ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านเกิดจากการเรียนรู้ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและอิทธิพลจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการ
อ่านไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดตายตัว แต่จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดยั้งตามการเจริญเติบโต เมื่อบุคคล
เติบโตขึ้น สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านมากขึ้น
สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ งนั้ น Swalander และ Taube (2007) ได้ ศึ ก ษาพบว่ า 

ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน และ Retelsdorf และ Moller (2011) ได้ศึกษา
ผลจากแรงจูงใจในการอ่านในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านส่งผลต่อการ
รู้หนังสือ
นอกจากความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านจะมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้หนังสือและ
ความสามารถในการอ่ า นแล้ ว ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มผ่ า นตั ว แปรต่ า งๆ เช่ น จากการศึ ก ษาของ Fabio
Aliverninia และคณะ (2011) ที่ทำการศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือระหว่างประเทศในยุโรป
พบว่า ทรัพยากรทางการศึกษาที่บ้าน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บ้าน และกิจกรรมเสริมการรู้ที่บ้าน ส่งผล
ต่อการรู้หนังสือผ่านทางความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Qiu ying Wang
และคณะ (2011) ที่พัฒนาโมเดลผลจากครอบครัวและนักเรียนที่มีต่อความเข้าใจทางภาษาพบว่า กิจกรรม
การอ่านในช่วงก่อนวัยเรียนส่งผลต่อการรู้หนังสือผ่านทางความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองเกี่ยวกับการอ่าน และ
Buluta และคณะ (2012) ได้พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างจากผลการสอบ PISA 2009 ในตุรกีพบว่า 

การควบคุมตนเองส่งผลต่อคะแนนการอ่านผ่านทางเทคโนโลยีในการอ่านและเจตคติต่อการอ่าน 
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สำหรับความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านในการวิจัยครั้งนี้ วัดจากการเห็นคุณค่า
ในตนเอง การมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรับรู้ความสามารถตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การเห็นคุณค่าในตนเอง
				 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง
Coopersmith (1984) ให้ความหมายการเห็นคุณค่าในตนเองว่า การที่บุคคล
พิจารณาประเมินตนเองแล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรือไม่ยอมรับตนเอง เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงขอบเขตความเชื่อของบุคคลที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถ ความสำคัญ ความสำเร็จ และความมีคุณค่า
ของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องอัตวิสัย บุคคลอื่นสามารถรับรู้ได้จากคำพูดและท่าทีที่บุคคลนั้นแสดงออกมา
Lawrence (1987) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การที่ บุ ค คลประเมิ น ตนเองถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างตนที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันกับตนที่อยากจะเป็น ซึ่งเป็นกระบวนการทางด้านอารมณ์ที่วัดได้
จากการที่บุคคลเอาใจใส่ต่อความแตกต่างนี้ บุคคลซึ่งมีความแตกต่างในการประเมินมากจะมีความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองต่ำ ถ้าหากมีความแตกต่างน้อยจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง
สรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่า ตนเองมีคุณค่าใน
เรื่องการอ่าน โดยประเมินจากการกระทำของตนเอง ซึ่งแสดงถึงทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อตนเอง โดยมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความพอใจในตนเอง และรับรู้
ตนเองตามความเป็นจริง
				 แนวทางการสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ
พัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ นักจิตวิทยาได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองดังต่อไปนี้
Brooks (1992) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก ดังนี้
1) พัฒนาความรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม
2) เปิดโอกาสให้คิดทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหา
3) ให้การสนับสนุนกำลังใจและให้ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก
4) เสริมสร้างวินัยในตนเองโดยการสร้างแนวปฏิบัติและคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมา
5) ช่วยให้เด็กรู้สึกยอมรับความล้มเหลวหรือความผิดพลาด
Bruno (1983) กล่าวถึงวิธีการพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไว้ ดังนี้
1) ให้ขอ้ เสนอแนะหรือข้อคิดโดยตรง ซึง่ การเสนอแนะนีอ้ าจจะเป็นการเสนอแนะ
จากผู้อื่นหรือตนเองแนะตนเองก็ได้ วิธีการนี้เป็นการให้ข้อมูลซึ่งมีผลให้บุคคลเกิดกำลังใจและสร้างความ
ภาคภูมิใจได้
2) สร้างความสำเร็จให้กับตนเองให้มากขึ้น การเพียรพยายามสร้างความสำเร็จ
เป็นวิถีทางที่จะเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่
พอเพียงการที่บุคคลมีความสุขกับชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน
3) การลดความคาดหวังลง เป็นการลดความคาดหวังลงโดยยังสามารถคงในสิ่ง
ที่คนต้องการปรารถนาไว้ จะเป็นหนทางที่ช่วยให้บุคคลลดความสูญเสียและเศร้าโศกเสียใจน้อยลงได้
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4) เลิกประเมินค่าตนเอง มนุษย์นั้นเพียงแต่มีชีวิตอยู่ก็มีค่าแล้ว จึงไม่มีคำตอบ
สำหรับคำถามที่ว่า “อะไรคือคุณค่าของฉัน?” นั่นก็หมายความว่า บุคคลควรเลิกประเมินค่าตนเอง การเห็น
คุณค่าในตนเองของบุคคลจะเพิ่มขึ้น ถ้าบุคคลเลิกตัดสินค่าของตนเอง
2) การมุ่งอนาคตควบคุมตน
				 ความหมายของการมุ่งอนาคตควบคุมตน
Bandura (1977) ได้ให้ความหมายการควบคุมตนเองว่า เป็นความสามารถในการ
กำหนดตนเองของบุคคลด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทำให้เป็นไปในทิศทางที่บุคคลต้องการ ไม่ว่าจะ
เผชิญปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง
Rosenbaum (1980) ได้สรุปความหมายการมุ่งอนาคตควบคุมตนว่า เป็นความ
สามารถของบุคคลที่จะละเว้นการกระทำบางชนิด หรือความสามารถที่จะกระทำพฤติกรรมด้วยเหตุผลและ
ความอดทน เพื่อให้เกิดผลดีตามที่ต้องการ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความสามารถในการจัด
สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุ่งหวังไว้ แม้เมื่อบุคคลนั้นต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือ
อยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจ ความสามารถดังกล่าว ประกอบด้วย
1) การใช้ ค วามคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และคำพู ด บอกตนเองในการควบคุ ม การ
แสดงออกทางอารมณ์และการกระทำ
2) การประยุกต์วิธีการมาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น เช่น การวางแผน 

การให้คำจำกัดความของปัญหา การประเมินตัวเลือก การคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา
3) ความสามารถที่จะยับยั้งการกระทำตามอำเภอใจ
4) การรับรู้ถึงประสิทธิภาพในผลการกระทำของตนเอง (Self– Efficiency)
เช่น สามารถสังเกตเห็นถึงคุณสมบัติและความสามารถของตนเองในการควบคุมสิ่งแวดล้อม หรือควบคุม
ผลการกระทำด้วยตนเอง
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ(2536) ได้ให้ความหมายการมุ่งอนาคตควบคุมตน
ว่าหมายถึง ความสามารถในการเห็นการณ์ไกล เล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดกับตนเองในอนาคต และเห็นความสำคัญ
ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สรุปได้ว่า การมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการ
คาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสำคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการอ่านทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นในอนาคต 

มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างให้เกิดผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งอนาคตควบคุมตนที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือ
และความสามารถในการอ่าน มีผู้วิจัยหลายท่านได้ทำการศึกษา เช่น ศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) ได้ศึกษา
การส่งเสริมในโรงเรียนและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านและการจัดการกับความเครียดของ
นักเรียนวัยรุ่นพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนส่งผลต่อพฤติกรรมรักการอ่าน สอดคล้องกับนฤมล
ตันธสุรเศรษฐ์ และคณะ (2555) ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านพบว่า ลักษณะผู้เรียนที่มุ่งอนาคตส่งผล
ต่อพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน และลำใย มากเจริญ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนส่งผลต่อพฤติกรรมรักการอ่าน
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3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
				 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
				 Bandura (1982) ได้ให้ความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 

ว่า การที่บุคคลตัดสินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมบางอย่างว่าตนเองมีความ
สามารถในการนำทักษะต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ได้หรือไม่ ในระดับใด ซึ่งทักษะต่างๆ นี้ หมายถึง ทักษะที่ตน
เคยมีอยู่ หรือทักษะที่ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจว่าอะไรที่ตนสามารถ
ทำได้โดยใช้ทักษะของแต่ละคนที่มีอยู่
วรรณกร หมอยาดี (2544) ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า
หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นตั ว ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองต่ อ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่
แสดงออกโดยสามารถประเมินได้ว่าตนเองจะประสบความสำเร็จเพียงใดในแต่ละสถานการณ์ การรับรู้
ความสามารถของตนมีผลต่อการเลือกกระทำ ความพยายาม และความอดทนต่อความยากลำบาก เพื่อให้
การกระทำนั้นประสบความสำเร็จ และยังสามารถใช้ทำนายพฤติกรรมของบุคคลได้
สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องทำการรู้จักตนเอง
เกี่ยวกับการอ่านโดยวิธีที่บุคคลจะรู้จักตนเองได้ชัดเจนคือ การสำรวจตนเองว่ามีความสามารถในการอ่าน
เพียงใด หรือมีสิ่งที่ใดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการอ่าน 
การศึกษาการรับรู้ความสามารถตนเอง มีการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy) ที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคมของแบนดูรา (Bandura,
1977) ซึ่งได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เป็นผลเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) พฤติกรรม (B) 2) อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (E) 3) ปัญญาและ
องค์ประกอบส่วนบุคคล (P)
ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 นี้ มีความสัมพันธ์กันแบบ 2 ทาง คือต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
เรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่า ปัจจัยกำหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism) ซึ่งหมายความว่า 

ถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทำให้องค์ประกอบอื่นๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
การกำหนดซึ่งกันและกันขององค์ประกอบดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 3 องค์ประกอบนั้นจะมีอิทธิพลใน
การกำหนดซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมกัน บางองค์ประกอบอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกองค์ประกอบหนึ่ง
อิ ท ธิ พ ลของทั้ง 3 องค์ประกอบนั้นไม่ได้เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มๆ กั น แต่ ต้ อ งอาศั ย เวลาในการที่ อ งค์ ป ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งจะมีผลต่อการกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ
บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระทำพฤติกรรมหนึ่งหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองว่า จะสามารถทำงานได้ในระดับใด ในขณะที่
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรม เป็นการตัดสินว่าผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทำ
สำหรั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองที่ ส่ ง ผลต่ อ
การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านนั้น Scott (1996) ได้ศึกษาประสิทธิภาพตนเอง : กุญแจสำคัญของ
การรู้หนังสือพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองส่งผลต่อการรู้หนังสือ สอดคล้องกับ Anmarkrud and
Braiten (2009) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการอ่านพบว่า การรับรู้ตนเองเกี่ยวกับการอ่านส่งผลต่อความสามารถใน
การอ่าน และ Martha Garrido-Vargas (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตนเองในด้านการเรียน
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และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนภาษาอังกฤษพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและการเขียน
ดั ง นั้ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใช้ วั ด ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ต่ อ ตนเองในการอ่ า นในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ 

จึ ง ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบคื อ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การมุ่ ง อนาคตควบคุ ม ตน และการรั บ รู้
ความสามารถตนเอง สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัดดังภาพที่ 2-4

ภาพที่ 2-4 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน

1.2.4 	ความผูกพันต่อการอ่าน
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ PISA (Brozo, 2007) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ
ความผูกพันกับการอ่าน เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) ของ
ผู้เรียน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของความผูกพันกับการอ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความหลากหลาย
ของบทความการอ่าน (Diversity of reading) เป็นการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภทที่ PISA กำหนด
ได้แก่ นิตยสาร หนังสือการ์ตูน หนังสือแต่ง หนังสือสารคดี เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารวิชาการ 

2) เวลาและความถี่ในการอ่าน (Frequency of reading) เป็นการจัดสรรเวลาในการอ่านนอกเหนือจากการ
อ่านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และทัศนคติต่อการอ่าน (Attitude toward reading) เป็นความรู้สึกเชิงบวก
ที่มีต่อการอ่าน
Skinner, Kindermann และ Furrer (2009) ได้อธิบายถึงความผูกพันต่อการอ่านและ
แรงจูงใจในการอ่านว่า มีความเกี่ยวข้องกัน แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยความผูกพันต่อการอ่านจะมี
โครงสร้างหลายมิติ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจหรือลักษณะทางปัญญา ลักษณะ
ทางอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการอ่ า น อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งมากในกิ จ กรรมการอ่ า น 

ซึ่งสอดคล้องกับ Brozo, Shiet และ Topping (2007) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อการอ่านหมายถึงเวลา
ที่นักเรียนอ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อความเพลิดเพลินและความสนใจในการอ่าน รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
Guthrie และ Wigfleld (2012) ที่ ก ล่ า วถึ ง โมเดลความผู ก พั น ต่ อ การอ่ า นว่ า 

ความผูกพันต่อการอ่านหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ทั้งแรงจูงใจในการอ่าน
และวิธีปฏิบัติการอ่าน โดยผู้ที่ผูกพันต่อการอ่านจะมีแรงจูงใจในการอ่าน และมีวิธีการที่ทำความเข้าใจในสิ่ง
ที่อ่าน มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างความหมายของเนื้อหาที่ต้องการสื่อ และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในขณะอ่าน 
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สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อการอ่าน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติลักษณะทาง
อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างมากในกิจกรรมการอ่าน ทั้งนี้ พฤติกรรม
ที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อการอ่าน ได้แก่ การอ่านจากสื่อที่หลากหลาย การมีเวลาในการอ่าน ความสนใจ
ในการอ่าน รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการผูกพันต่อการอ่านที่เป็นปัจจัยส่งต่อการอ่าน มีผลการวิจัย
ที่สำคัญๆ เช่น OECD (2010) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากผลการสอบ PISA 2009 ผลการวิจัย
พบว่า ความผูกพันต่อการอ่านที่วัดจากเวลาที่ใช้ในการอ่าน สื่อที่หลากหลายเพื่อความเพลิดเพลิน ความสนใจ
ในการอ่าน และเจตคติของนักเรียนต่อการอ่านส่งผลต่อการรู้หนังสือ เช่นเดียวกับ Perkins และคณะ (2011)
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือของนักเรียนจากการประเมิน PISA 2009 ในประเทศไอร์แลนด์
พบว่า ความผูกพันต่อการอ่านเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการรู้หนังสือ โดยอธิบายได้ด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่
เจตคติที่มีต่อการอ่าน ความสนใจในการอ่านหรือระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อ
การเรียน ความหลากหลายของสื่อการอ่าน และความหลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านสื่อออนไลน์
นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่พบว่า ตัวแปรความผูกพันต่อการอ่านมีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือสูง โดยพบว่ามี
สัดส่วนความแปรปรวนมากขึ้นหรือมากกว่าตัวแปรอื่นๆ (Guthrie และ Wigfield, 2000)
นอกจากการศึกษาตัวแปรความผูกพันในการอ่านที่มีอิทธิพลทางตรงแล้ว ยังมีงานวิจัย
ที่ศึกษาอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางตัวแปรอื่นๆ เช่น Wigfield และคณะ (2008) ศึกษาความผูกพันในการอ่านที่
เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างวิธีการสอนอ่านกับความเข้าใจในการอ่าน เช่นเดียวกับ Guthrie และคณะ (2006)
ที่ศึกษาพบว่า วิธีการสอนอ่านส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน ผ่านทางความผูกพันในการอ่าน และในปี 2012
Guthrie และคณะได้ศึกษาความผูกพันในการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านพบว่า แรงจูงใจในการอ่านส่งผล
ทางตรงต่อความเข้าใจในการอ่านโดยผ่านทางความผูกพันในการอ่าน
สำหรับประเทศไทย ศิริรัตน์ จำแนกสาร (2556) ได้พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนอายุ 15 ปีในประเทศไทย โดยรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องการอ่านระดับนักเรียนคือ อภิปัญญาในการอ่าน
ความผูกพันต่อการอ่าน และกลวิธีในการสอนของครู อันเกิดจากการรับรู้ของนักเรียน และระดับโรงเรียนคือ
อภิปัญญาในการอ่าน ความผูกพันต่อการอ่าน และกลวิธีในการสอนของครู ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรความผูกพันต่อการอ่านอภิปัญญาในการอ่าน และกลวิธีในการ
สอนของครูร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรู้เรื่องการอ่านในระดับนักเรียนได้ร้อยละ 46.50 และระดับ
โรงเรียนร้อยละ 78.70 ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนมากที่สุดคือ
ความผูกพันต่อการอ่าน รองลงมาคืออภิปัญญาในการอ่าน และกลวิธีการสอนของครู ถึงแม้ว่ากลวิธีการสอน
ของครูจะมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้การอ่านต่ำสุด แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้การอ่านสูง
สรุ ป ได้ ว่ า ความผู ก พั น ต่ อ การอ่ า น หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงจู ง ใจ
ในการอ่านและวิธี/พฤติกรรมการอ่าน โดยผู้อ่านที่ผูกพันต่อการอ่านจะมีแรงจูงใจในการอ่าน และมีวิธีการ
ที่ ท ำความเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ อ่ า น ซึ่ ง มาจากเจตคติ ต่ อ การอ่ า น ความหลากหลายของสื่ อ การอ่ า น เวลาที่ ใช้
ในการอ่าน ความถี่ที่ใช้ในการอ่านและความสนใจในการอ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1) เจตคติต่อการอ่าน
				 ความหมายของเจตคติต่อการอ่าน
Good (1963) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า หมายถึงความพร้อมที่แสดงออก
ในลักษณะหนึ่งต่อสถานการณ์บางอย่าง บุคคลหรือสิ่งใดๆ เช่น รัก เกลียด กลัวหรือไม่พอใจมากน้อยเพียงใด
ต่อสิ่งนั้น
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) กล่าวว่า เจตคติ ถือเป็นความรู้สึกเชื่อ
ศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระทำออกมา ซึ่งอาจจะไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้
เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรม แต่เป็นตัวการที่จะทำให้เกิดพฤติกรรม
				 สรุปได้วา่ เจตคติตอ่ การอ่าน หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี อ่ การอ่าน ประกอบด้วย
ความรู้สึก และอารมณ์ในการควบคุมหรืออำนวยการการอ่านของผู้อ่าน ซึ่งเจตคติต่อการอ่าน สามารถมีทั้ง
เจตคติทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง
สำหรั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เจตคติ ต่ อ การอ่ า นที่ ส่ ง ผลต่ อ การรู้ ห นั ง สื อ และ
ความสามารถในการอ่านนั้น มีผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษา เช่น
Swalander, L. and Taube, K. (2007) ได้ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ครอบครัว เจตคติต่อการอ่าน และการควบคุมตนเองที่มีต่อความสามารถในการอ่านพบว่า เจตคติต่อการอ่าน
ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน เช่นเดียวกับ Fabio และคณะ (2010) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การรู้หนังสือของนักเรียนเกรด 4 ในประเทศอิตาลีพบว่า เจตคติของผู้ปกครองและนักเรียนส่งผลต่อการ
รู้หนังสือ สอดคล้องกับ Retelsdorf (2011) ได้ศึกษาผลจากแรงจูงใจต่อการอ่านในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

พบว่า เจตคติที่มีต่อการอ่านส่งผลต่อการรู้การอ่าน Buluta และคณะ (2012) ได้พัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างจากผลการสอบ PISA 2009 ในตุรกีพบว่า การควบคุมตนเองส่งผลต่อคะแนนการอ่านผ่านทาง
เจตคติต่อการอ่าน 
สำหรับในประเทศไทย ลำใย มากเจริญ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพบว่า เจตคติต่อการอ่านส่งผลต่อพฤติกรรมรักการอ่าน
เช่นเดียวกับดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2557) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านพบว่า ทัศนคติต่อการอ่าน
ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน
2) ความหลากหลายของสื่อการอ่าน
ความหลากหลายของสื่อการอ่าน เป็นความหลากหลายของช่องทางการเปิดรับสื่อ
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ครอบคลุมถึงประเภทหนังสือ เช่น วรรณกรรม
ชี ว ประวั ติ นวนิ ย าย หรื อ การ์ ตู น และมี เ นื้ อ หาสาระที่ อ่ า นอย่ า งหลากหลาย เช่ น เนื้ อ หาด้ า นความรู้ 

ความเพลิดเพลิน ด้านผ่อนคลายเป็นต้น
Wigfield และ Guthrie (1997) กล่าวว่า ปริมาณการอ่านและความหลากหลายใน
การอ่าน (bredth of reading) ของเด็กมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในหลายด้าน เช่น 

ผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน ความรู้รอบตัว และการมีส่วนร่วมต่อชุมชน Cheung และ คณะ (2009) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการรู้หนังสือของนักเรียนในประเทศฮ่องกง โดยปัจจัยที่สนใจศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านนักเรียน ด้านครอบครัว ด้านโรงเรียน และด้านครู ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอนการอ่านที่หลากหลาย
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือมากที่สุด
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3) เวลาที่ใช้ในการอ่าน
เวลาที่ใช้ในการอ่านหมายถึง เวลาที่ใช้ในการอ่านเฉลี่ยต่อวัน เป็นจำนวนชั่วโมง/
นาทีที่ใช้ในการอ่านหนังสือ/วัสดุการอ่าน โดยนับรวมเวลาทั้งหมดที่มีพฤติกรรมการอ่านเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้นับรวม
ทุกเนื้อหาสาระที่อ่าน
สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2559) ทำการสำรวจเกี่ ย วกั บ การอ่ า นหนั ง สื อ ของ
ประชาชนในปี 2558 กับประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี (เด็กเล็ก) การอ่านในที่นี้หมายถึง การอ่านด้วยตนเอง
หรือผู้ใหญ่อ่านให้ฟังกับประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป สำนักงานสถิติแห่งชาติได้นิยามการอ่านให้รวม
การอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/E-mail ด้วย พบว่า อัตราการอ่านนอกเวลาเรียนของเด็กเล็กมี
ประมาณ 2.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.2 เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 60.9
และร้อยละ 59.5 ตามลำดับ) สำหรับการอ่านของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปพบว่า มีอัตราการอ่านร้อยละ
77.7 ผู้ชายมีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 78.9 และ 76.5 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับการ
สำรวจที่ผ่านมาพบว่า อัตราการอ่านลดลงร้อยละ 4.1 จากปี 2556 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงทั้งผู้ชายและผู้หญิง
เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน เมื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ของเด็กเล็กที่ใช้เวลาอ่านนอกเวลาเรียนเฉลี่ย 34 นาทีต่อวัน โดยเด็กชายและเด็กหญิงใช้เวลาอ่านเฉลี่ย
ในแต่ละวันใกล้เคียงกัน (33 – 35 นาที) เมื่อพิจารณาตามพื้นที่อยู่อาศัย พบว่า เด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาล
ใช้ เวลาอ่ า นมากกว่ า นอกเขตเทศบาล (38 นาที แ ละ 30 นาที่ ต่ อ วั น ตามลำดั บ ) เด็ ก เล็ ก ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครใช้เวลาอ่านเฉลี่ยสูงสุด คือ 50 นาทีต่อวัน รองลงมาคือภาคใต้ และภาคกลางใกล้เคียงกัน
(33 – 34 นาทีต่อวัน) ส่วนเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาอ่านน้อยที่สุด 

(28 -29 นาทีต่อวัน)
ในขณะที่ผู้อ่านที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมดใช้เวลาอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทำงานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน (66 นาที) ผู้หญิงใช้เวลาอ่านเฉลี่ยในแต่ละวันมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย โดย
ผู้อ่านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าผู้อ่านที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (1 ชั่วโมง 

18 นาที และ 56 นาทีต่อวัน ตามลำดับ) ผู้อ่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครใช้เวลาอ่านมากที่สุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
35 นาทีต่อวัน ส่วนภาคอื่นๆ ใช้เวลาอ่านใกล้เคียงกัน คือ 57 นาทีถึง 1 ชั่วโมง 4 นาทีต่อวัน
4) ความสนใจในการอ่าน
ความสนใจในการอ่าน เป็นความรู้สึกชอบหรือพอใจเอาใจใส่ กระตือรือร้น อยากรู้
อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตลอดจนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน
ความสนใจในการอ่ า น เป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของแรงจู ง ใจในการอ่ า นที่ ไ ด้ มี
การศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในการอ่าน และผลการเรียนรู้ของนักเรียน Bergin (1999 cited
in Ainley, Hillman and Hidi, 2002) พบว่า ความสนใจในการอ่าน มีผลต่อการเรียนรู้ เพราะความสนใจ
ในการอ่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทำให้บุคคลตัดสินใจที่จะเลือกอ่าน และมีความเพียรในการอ่านเรื่องนั้นต่อไป
สอดคล้องกับ Elley, 1994 ; Lehmann, 1996; Lietz, 1996; Fredriksson, 2002 ที่ศึกษาพบว่า 

ความสนใจในการอ่านส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน
ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความผูกพันต่อการอ่านในการวิจัยครั้งนี้ จึงประกอบด้วย 

5 องค์ประกอบ คือ เจตคติที่มีต่อการอ่าน ความหลากหลายของสื่อการอ่าน เวลาที่ใช้ในการอ่านความถี่ที่ใช้ใน
การอ่าน และความสนใจในการอ่าน สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัดดังภาพที่ 2-5
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ภาพที่ 2-5 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดความผูกพันต่อการอ่าน

1.2.5 ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ
อายุและระดับการศึกษา เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน แต่การวิจัยครั้งนี้
สนใจที่จะศึกษาเฉพาะตัวแปรอายุเท่านั้น โดยสนใจจะศึกษาว่า ถ้าอายุต่างกันแบบจำลองการรู้หนังสือและ
ความสามารถในการอ่านจะแปรเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยไม่นำตัวแปรอายุไปกำหนดไว้ในแบบจำลอง แต่จะใช้ใน
การวิเคราะห์พหุกลุ่ม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่เพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่สังคมโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่
การรูห้ นังสือ และความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคิดคำนวณ และความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และทดลองเก็บข้อมูลเพื่อวัดสมรรถนะของคนไทย ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายที่จัดเก็บคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี จาก 3 ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศคือ ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ผลการวิจัยพบว่า ช่วงอายุ 15 – 24 ปี ได้ค่าคะแนนทดสอบรวมเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 29.85 คะแนน ซึ่งผลการประเมินภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ช่วงอายุ 55 ถึง 65 ปี 

ได้ค่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 19.48 คะแนน และผลการประเมินภาพรวมจัดอยู่ในระดับพอใช้ 

ส่วนความสัมพันธ์ช่วงอายุ มีความสัมพันธ์ระดับต่ำถึงปานกลาง (-.237 ถึง -.328) ในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคะแนนทดสอบเฉลี่ยทั้ง 3 มิติ และคะแนนรวมเฉลี่ย คือ ผลคะแนนทดสอบ
มีแนวโน้มคะแนนต่ำลงเมื่อผู้ตอบมีอายุมากขึ้น
สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน ที่วัดด้วย สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
สภาพแวดล้อมทางที่ทำงาน/โรงเรียน และสภาพแวดล้อมทางชุมชน
2) ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน ที่วัดด้วย การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรับรู้ตนเองต่อการอ่าน
3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการอ่าน ที่วัดด้วย แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
4) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อการอ่าน ทีว่ ดั ด้วย เจตคติตอ่ การอ่าน ความหลากหลาย
ของสื่อการอ่าน เวลาที่ใช้ในการอ่าน ความถี่ที่ใช้ในการอ่าน และความสนใจในการอ่าน
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รายละเอียด การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-1 ในภาคผนวก 
1.3 	การพัฒนากรอบแนวคิดของการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านโดยกำหนดตัวแปรวัด ไว้ดังนี้
1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล : ด้านสมรรถนะผู้ใหญ่ 3 มิติ โดยกำหนดขอบเขตการประเมิน
ด้านการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่านไว้ ดังนี้ ด้านการรู้หนังสือ วัดจาก 1) การรับรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2) ความสามารถในการจดจำคำศัพท์ 3) ความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ 4) การประมวลผลในรูปประโยค
5) ความคล่ อ งแคล่ ว ในการอ่ า น ด้ า นความสามารถในการอ่ า น วั ด จาก 1) สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละความเข้ า ใจ 

2) การตีความ/ถอดความและการรับรู้คำ 3) ความหมายของคำ (คำศัพท์ที่พิมพ์) 4) การประมวลผลประโยค
ความเข้าใจ/สรุปข้อความพื้นฐานทั่วไป
2) PIAAC : Programme for the International Assessment of Adult
Competenciesดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Cooperation and Development หรือ OECD) เพื่อวัดและประเมินสมรรถนะพื้นฐานของ
ประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี ประเทศละ 5,000 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลของประเทศ
สมาชิก OECD ได้ทราบถึงระดับสมรรถนะประชาชนของประเทศตนเอง โดยดำเนินการวัดสมรรถนะพื้นฐาน
ใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติการรู้หนังสือ (Literacy) 2) มิติองค์ประกอบการอ่าน (Reading Components) 

3) มิติความรู้พื้นฐานทางการคำนวณ (Numeracy) และ 4) มิติการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปี่ยม
ไปด้วยเทคโนโลยี (Problem Solving in Technology-rich Environment) รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
ภูมิหลังด้วย ทั้งนี้ PIAAC ได้กำหนดขอบเขตการประเมินด้านการรู้หนังสือและองค์ประกอบการอ่าน ดังนี้
มิติ

ขอบเขตการประเมิน

การรู้หนังสือ

1.
2.
3.
4.
5.

การรับรู้เกี่ยวกับตัวอักษร 
ความสามารถในการจดจำคำศัพท์ 
ความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ 
การประมวลผลในรูปประโยค 
ความคล่องแคล่วในการอ่าน 

องค์ประกอบการอ่าน

1.
2.
3.
4.
5.

สัญลักษณ์และความเข้าใจ 
การตีความ/ถอดความและการรับรู้คำจากการมอง 
ความหมายของคำ 
การประมวล ผลประโยค 
ความเข้าใจ/สรุปข้อความพื้นฐานทั่วไป
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3) NAAL : National Assessment of Adult Literacy เป็นการประเมินการรู้หนังสือ
ในผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปในประเทศสหรัฐอเมริกา คำถามในแบบประเมิน NAAL ประกอบด้วยสิ่งเร้าที่เป็น
สิ่งพิมพ์ประเภท ความเรียง เอกสาร ตัวเลข คำแนะนำ และจดหมายโต้ตอบ ดังนี้ 1) คำถามที่เป็นความเรียง
เป็นการให้ผู้ตอบอ่านความเรียง โดยใช้สิ่งเร้าที่เป็นความเรียง เช่น คำอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การเล่าเรื่อง
2) คำถามการอ่านเอกสาร เป็นการให้ผู้ตอบเอกสารโดยใช้สิ่งเร้า 1 ใน 7 ประเภท คือ รายการ ตาราง แผนที่/
แผนภูมิ แบบฟอร์ม ใบเรียกเก็บเงิน กราฟ และอื่นๆ 3) คำถามที่เป็นตัวเลข เป็นการให้ผู้ตอบระบุ อธิบาย
หรือทำการคำนวณ (บวก ลบ คูณ หาร) จากการอ่านเนื้อหาที่เป็นความเรียงหรือเอกสาร 4) คำถามที่เป็น
แบบผสม เป็นการให้ผู้ตอบอ่านสิ่งเร้าที่เป็นทั้งความเรียงและเอกสาร 
จากการทบทวนงานวิจัยดังได้กล่าว การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน สามารถวัดผ่าน
ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) ความคล่องแคล่วในการอ่าน 2) ความสามารถในการจดจำ 3) ความเข้าใจ
ในการอ่าน 4) การสรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน และ 5) การนำสาระที่อ่านไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร ดังนี้
1) ความคล่องแคล่วในการอ่าน หมายถึง ความสามารถของผู้อ่านในการอ่านได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง โดยวัดจากเวลา(วินาที)ที่ใช้ในการอ่านข้อความที่กำหนดให้
2) ความสามารถในการจดจำ หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถรับรู้ จดจำคำศัพท์และระบุ
แยกแยะประเภทของคำจากเรื่องราวที่อ่านนั้นได้อย่างถูกต้อง
3) ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง ความสามารถของผู้อ่านในการแปลความ ตีความ
ขยายความและจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
4) การสรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน หมายถึง การสรุปวิเคราะห์เรื่องราวจากการอ่าน โดย
การจับใจความและสรุปใจความสำคัญของเรื่อง เพื่อที่จะตัดสินในสิ่งที่อ่าน
5) การนำสาระที่อ่านไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ ความ
เข้าใจที่ได้จากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต หรือใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจำวันได้
กรอบแนวคิ ด ของการรู้ ห นั ง สื อ และความสามารถในการอ่ า น นำเสนอเป็ น รู ป แบบการวั ด 

ดังภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2-6 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
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1.4 	กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่านประกอบด้วย
		

1.4.1 	ตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร คือ
1) สิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการอ่าน ทีว่ ดั ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว สภาพแวดล้อมทางที่ทำงาน/โรงเรียน และสภาพแวดล้อมทางชุมชน
		

1.4.2 	ตัวแปรแฝงภายใน 4 ตัวแปร คือ
1) ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน ที่วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 

การเห็นคุณค่าในตนเองการมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรับรู้ตนเองต่อการอ่าน
2) แรงจูงใจในการอ่าน ที่วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก 
3) ความผูกพันต่อการอ่าน ที่วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ เจตคติต่อการอ่าน
ความหลากหลายของสื่อการอ่าน เวลาที่ใช้ในการอ่าน ความถี่ที่ใช้ในการอ่าน และความสนใจในการอ่าน
4) การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน ที่วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ
ความคล่องแคล่วในการอ่าน ความสามารถในการจดจำ ความเข้าใจในการอ่าน การสรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน
และการนำสาระที่อ่านไปใช้ประโยชน์
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ความรู้สึกนึกคิด
ต่อตนเองในการอ่าน

สิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริม
การอ่าน

แรงจูงใจ
ในการอ่าน

ความหลากหลายของสื่อการอ่าน

การรู้หนังสือ
และความสามารถ
ในการอ่าน

ความผูกพัน
ต่อการอ่าน

เวลาที่ใช้ในการอ่าน

ภาพที่ 2-7 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน

การรับรู้ตนเองต่อการอ่าน

การมุ่งอนาคตควบคุมตน

การเห็นคุณค่าในตนเอง

สภาพแวดล้อมทางชุมชน

สภาพแวดล้อม
ทางที่ทำงาน/โรงเรียน

สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว

แรงจูงใจภายนอก

แรงจูงใจภายใน

เจตคติต่อการอ่าน

การนำสาระที่อ่าน
ไปใช้ประโยชน์

การสรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน

ความเข้าใจในการอ่าน

ความสามารถในการจดจำ

ความคล่องแคล่วในการอ่าน

ความสนใจในการอ่าน

ความถี่ที่ใช้ในการอ่าน

กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านแสดงได้ดังภาพที่ 2-7
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ตอนที่ 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดคำนวณ
2.1 	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดคำนวณ
2.1.1 	ความหมายของทักษะการคิดคำนวณและความสามารถในการคิดคำนวณ
ความสามารถในการคิดคำนวณเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานหนึ่งของความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ (Bloom and others, 1971 อ้างถึงใน พรชนก ช่วยสุข, 2545) หมายถึง ความสามารถในการ
หาผลลัพธ์ของการกระทำที่เกี่ยวกับจำนวน (Number Operation) เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร
การหารากของจำนวน เป็นต้น การหาผลลัพธ์นี้จะต้องเป็นไปตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา ผู้คำนวณไม่มีหน้าที่
ที่จะต้องเลือกวิธีกระทำ หากแต่เป็นผู้หาผลลัพธ์จากวิธีกระทำที่ถูกกำหนดไว้แล้วเท่านั้น 
เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ เป็น
ปัญหาที่ถกเถียงกันมากในปัจจุบันว่า ทักษะด้านนี้ยังมีความจำเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์อยู่หรือไม่ เพราะ
การใช้เครื่องคิดเลขและคอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณได้เข้ามามีบทบาทและแพร่หลายในกิจกรรมต่างๆ ทั้งยัง
สามารถคิดคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ทักษะในการคิดคำนวณยังมีความจำเป็น
อย่างมาก
ภพ เลาหไพบูลย์ (2537) กล่าวว่า การคิดคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนำ
จำนวนที่ได้จากการสังเกตเชิงปริมาณ การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นๆ มาจัดกระทำให้เกิดคำใหม่ เช่น
บวก คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย ยกกำลังสอง เป็นต้น
สรุปได้ว่า ทักษะการคิดคำนวณ หมายถึง ความสามารถในการจัดกระทำจำนวนใน
ลักษณะของการบวก ลบ คูณ หาร หรืออื่นๆ ตามที่โจทย์กำหนดให้ เพื่อให้เกิดความชำนาญ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556) 

ให้นิยามความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) หมายถึง ความสามารถในใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ และแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจำวัน โดยให้ความหมายคำสำคัญ ดังนี้
				 1) 	ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย การให้เหตุผล การสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเชือ่ มโยง
ความรู้ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
				 2) 	ทักษะการคิดคำนวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ และหาร
ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว
				 3) 	ค วามคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
จำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาณ ความยาว ปริมาตร ความจุ
เวลา เงิน ทิศ แผนผัง ขนาดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แผนภูมิ
กราฟ และการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ได้ให้นิยาม การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) สำหรับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for
International Student Assessment หรือ PISA) คือ สมรรถนะของบุคคลในการคิด ใช้และตีความ
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คณิตศาสตร์ในบริบทที่หลากหลาย รวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ และการใช้แนวคิดกระบวนการ
ข้อเท็จจริง และเครือ่ งมือเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ในการบรรยาย อธิบาย และทำนายปรากฏการณ์ตา่ งๆ การรูเ้ รือ่ ง
คณิตศาสตร์ช่วยให้รู้และเข้าใจบทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีในโลก ทำให้ตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
เพื่อจะเป็นพลเมืองที่มีความคิด มีความห่วงใย และสร้างสรรค์สังคม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่เพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่สังคมโลกศตวรรษที่ 21 ที่ใช้มิติ
การวัดและประเมินผลของโครงการ Program for the International Assessment of Adult Competencies : 

PIAAC ในบริบทประเทศไทย ได้นยิ ามความสามารถในการคิดคำนวณ (Numeracy) ว่าหมายถึง ความสามารถ
ในการจัดการข้อมูล การใช้ข้อมูล การตีความ แปลความ การนำเสนอข้อมูล และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการจัดการสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และให้ความหมาย
ของความรู้พื้นฐานทางการคิดคำนวณ (Numeracy) ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง การใช้ 

การตีความ และการสือ่ สารข้อมูลและความคิดทางคณิตศาสตร์เพือ่ ทีจ่ ะเข้าถึงและจัดการ ความต้องการเกีย่ วกับ
คณิตศาสาตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตวัยผู้ใหญ่
		

2.1.2 ความสำคัญของทักษะการคิดคำนวณ
เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า นักการศึกษาให้เหตุผลเกี่ยวกับความสำคัญของ
ทักษะการคิดคำนวณ ไว้ดังนี้
1) ช่วยในการเรียนมโนมติใหม่ทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าผู้เรียนมีทักษะ
ในการคิดคำนวณอย่างดีแล้ว เขาสามารถที่จะอุทิศพลังทางสติปัญญาทั้งหมดเพื่อการคิดแก้ปัญหาใหม่ หรือ
เพื่อสำรวจความคิดใหม่ๆ โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาด้านการคิดคำนวณ
2) ช่วยในการกระทำหรือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ดังจะเห็นได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน ที่ทำงาน และแม้กระทั่งในเรื่องนันทนาการ เช่น การซื้อของ การทำอาหาร การจัดการ
เกี่ยวกับธุรกิจการงาน หรือการเล่นเกมต่างๆ ล้วนต้องอาศัยทักษะในการคิดคำนวณเสมอ
3) ส่งเสริมให้บคุ คลมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปญ
ั หา และในการทำกิจกรรมต่างๆ 
4) ทำให้บุคคลเกิดความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างของระบบจำนวน และเป็นสื่อใน
การเข้าใจมโนมติต่างๆ เช่น เรื่องค่าประจำหลัก คุณสมบัติ และวิธีการต่างๆ ในระบบจำนวน 
		

2.1.3 มิติการวัดและประเมินความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
จากโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่เพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐาน
ที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่สังคมโลกศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ได้ทำการ
สำรวจความรู้ พื้ น ฐานทางการคิ ด คำนวณ โดยพิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมทางการคิ ด คำนวณ (Numerate
Behavior) ซึง่ เกีย่ วข้องกับ การจัดการสถานการณ์หรือแก้ปญ
ั หาในบริบทหรือสถานการณ์จริง ด้วยการตอบสนอง
ในรูปของเนื้อหา/ข้อมูล/ความคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนในหลายๆ ทาง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ
ดังนี้
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Upon or Use)
Communicate)
Information/ Ideas)

Change)

1) พฤติกรรมทางการคิดคำนวณเกีย่ วข้องกับการจัดการสถานการณ์หรือการแก้ปญ
ั หา
• สถานการณ์จริง (Context)
- ชีวิตประจำวัน (Everyday Life)
- การทำงาน (Work-related)
- สังคม (Societal or Community)
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Further Learning)
• การตอบสนอง (Responses)
- ระบุ แสดงที่ตั้งหรือการเข้าถึง (Identify Locate or Access)
- การกระทำที่ ใช้ ก ารนั บ การประมาณค่ า การคิ ด คำนวณ การวั ด (Act
- การตีความ ประเมิน/วิเคราะห์ สื่อสาร (Interpret Evaluate/Analyze
• เนื้อหา ข้อมูล ความคิดของการคิดคำนวณ (Mathematical/Content/
- ปริมาณ และตัวเลข (Quantity and Number)
- มิติ และรูปร่าง (Dimension and Shape)
- รูปแบบ ความสัมพันธ์ ความเปลี่ยนแปลง (Pattern Relationships and

- ข้อมูลและโอกาสที่เป็นไปได้ (Data and Change)
• ความเป็นตัวแทน (Representations of Mathematical Information)
- วัตถุและรูปภาพ (Object and Picture)
- ตั ว เลข และสั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ (Numerals Letters and
Operation or relationship signs)
- สูตร (Formula)
- แผนภาพ แผนที่ กราฟ ตาราง (Diagram Chart Graph and Table)
- ตัวหนังสือ/ตำรา (Types of Text)
2) พฤติกรรมทางการคิดคำนวณตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงกระบวนการต่างๆ
และปัจจัยที่เป็นไปได้ ดังนี้
- ความรู้ทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจในแนวคิด (Enabling Processes :
Cognitive and Non-cognitive)
- เหตุผลในการปรับตัว และทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Knowledge and Conceptual Understanding)
- ทั ก ษะการใช้ เ หตุ ผ ลในการแก้ ไขปั ญ หา (Adaptive Reasoning and
Problem-solving Skills)
- ทักษะการรู้หนังสือ (Literacy Skills)
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- บริบท/ความรอบรู้ (Context/World Knowledge)
- ความเชื่อ และทัศนคติ (Beliefs and Attitudes)
- ประสบการณ์ แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานทางการคิ ด คำนวณ
(Numeracy-related Practices and Experiences)
2.2 	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ ประกอบด้วย
		

2.2.1 	เจตคติต่อการคิดคำนวณ
เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลที่
จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดคำนวณได้ดี มีความสนใจและตั้งใจเรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 59-60; อ้างอิงจาก Oskamp, 1977) กล่าว
ไว้ว่า ปัจจุบันนักจิตวิทยามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติแตกต่างกันอยู่ 3 กลุ่ม คือ
1) เจตคติมีองค์ประกอบเดียว ตามแนวคิดนี้ มองเจตคติว่า เกิดจากการประเมิน
เป้าของเจตคติว่า รู้สึกชอบหรือไม่ชอบนักจิตวิทยากลุ่มนี้ ได้แก่ เทอร์สโตน (Thurstone, 1931) แอลพอร์ท
(Allport, 1935) และคนอื่นๆ อีกหลายคน
2) เจตคติมสี ององค์ประกอบ ตามแนวคิดนี้ มองเจตคติวา่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านสติปัญญา (Cognitive) และด้านความรู้สึก (Affective) นักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบ่งเจตคติเป็น 

2 องค์ประกอบ ได้แก่ แคทซ์ (Katz, 1960)
3) เจตคติมีสามองค์ประกอบ แนวความคิดนี้เชื่อว่าเจตคติมี 3 องค์ประกอบ หรือ 

3 ส่วน (Three component) ได้แก่
3.1) ด้านสติปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วย ความรู้ความคิด
และความเชื่อที่ผู้นั้นมีต่อเป้าเจตคติ เช่น “คนไทยรักสงบ” “ครูทำให้ชาติเจริญ” ฯลฯ ความเชื่อที่กล่าวมาแล้ว
เป็นเพียงด้านสติปัญญาเท่านั้น
3.2) ด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์
ของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อเป้าเจตคติว่า รู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น พอใจหรือไม่พอใจ หลังจากการสัมผัสหรือ
รับรู้เป้าเจตคติแล้ว สามารถแสดงความรู้สึกโดยการประเมินสิ่งนั้นว่าดีหรือไม่ดี ตัวอย่างเช่น “ข้าพเจ้าไม่ชอบ
ประเทศเผด็จการ” “ข้าพเจ้าชอบนิสัยคนไทย” ฯลฯ ความรู้สึกเป็นการแสดงอยู่ในใจของคนๆ นั้น
3.3) ด้ า นพฤติ ก รรม (Behavioral Component) บางที เรี ย กว่ า Action
component เป็นแนวโน้มของการกระทำต่อเป้าเจตคติเท่านั้น ยังไม่แสดงออกจริง ดังตัวอย่าง “ถ้าใครพูดถึง
ประเทศเผด็จการข้าพเจ้าจะเดินหนี” “ถ้าเห็นคนไทยที่ไหนข้าพเจ้าจะเข้าไปคบหา” ในขั้นนี้เป็นแนวโน้มที่จะ
กระทำอยู่ในใจ
			
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, อ้างถึงใน คำเผย พิภกั ควงศ์, 

2550) กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่จะตอบสนองต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
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1) ความสอดคล้องของภาวะที่กลมกลืนกัน ไม่มีความกดดันด้านใดด้านหนึ่งจะ
ทำให้เจตคติในสิ่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่มีความสอดคล้องกันหรือมีแรงกดดันกัน ผู้เรียนอาจ
ปรับเปลี่ยนหลีกหนีจากสิ่งนั้นหรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกตนเองได้
2) การสริ ม แรงและการชมเชยยกย่ อ งในรู ป แบบที่ ท ำให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความสนใจ 

จะทำให้ผู้เรียนยอมรับข่าวสาร ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามสิ่งล่อใจ
3) การตัดสินทางสังคม การอยู่ในกลุ่มคนที่มีเจตคติแบบใดแบบหนึ่ง จะทำให้
ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามกลุ่มที่ตนสัมพันธ์อยู่ได้
ดังนั้น เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ ความสำคัญของเนื้อหา และการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกทางบวก
เป็นกลางหรือทางลบได้
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (แหลมทอง สำราญสุข, 2552; จุฑามาศ กัณฑา และบัณฑิต
อินสมบัติ, 2557; วัลลญา หวังประเสริฐ, 2555) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Cigdem, 2003) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร์ (สมควร จำเริญพัฒน์, 2552; วาสนา ใจเอื้อ, 2555; ศรัณย์ จันทร์ศรี และน้อมจิต 

กิตติโชติพาณิชย์, 2557; Bas and Kuiper, 1999; Schreiber, 2002; Kiamauesh, 2002) ความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (ธิติมา อุดมพรมนตรี, 2555) ความสามารถในการคิดคำนวณ (Member of
the All Numeracy Team, 2002)
			
จึงสรุปได้วา่ เจตคติตอ่ การคิดคำนวณ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปได้ว่า เจตคติต่อการคิดคำนวณ หมายถึง ความคิดเห็น
หรื อ ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ การคิ ด คำนวณทั้ ง ในด้ า นการเห็ น ความสำคั ญ การเห็ น ประโยชน์ ใ นการ
คิดคำนวณ และความสนใจในการคิดคำนวณ
การเห็นความสำคัญในการคิดคำนวณ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคล
ว่า การคิดคำนวณมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ
การเห็นประโยชน์ในการคิดคำนวณ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคลว่า
การคิดคำนวณมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ความสนใจในการคิดคำนวณ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกว่า การคิดคำนวณ
มีความน่าสนใจ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อและให้ความเพลิดเพลิน
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องค์ประกอบของรูปแบบการวัดเจตคติต่อการคิดคำนวณ ดังภาพที่ 2-8

ภาพที่ 2-8 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดเจตคติต่อการคิดคำนวณ

2.2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ต่ า งๆ พบว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ เ ป็ น ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยภายใน
ตัวบุคคลที่เป็นแรงขับให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งความสามารถในการคิดคำนวณ
เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถจากการเรียนคณิตศาสตร์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จ
ด้วยมาตรฐานอันดีเลิศ และเหนือกว่าบุคคลอื่น พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความสำเร็จ และมีความวิตกเมื่อพบกับความล้มเหลว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบที่ผลักดันให้บุคคล
ต้องการอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และต้องการความสำเร็จสูงขึ้น
แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, อ้างถึงใน มะลิวรรณ โคตรศรี, 2547) กล่าวว่า 

ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะมีลักษณะ ดังนี้ 
1) กล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการตัดสินที่เด็ดเดี่ยว เลือกทำสิ่งที่ยากเหมาะสมกับ
ความสามารถของตน
2) ความกระตือรือร้น หรือความขยันขันแข็งในการกระทำสิง่ แปลกๆ ใหม่ๆ เอาใจใส่ 

มานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย
3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง พยายามทำงานให้เสร็จเพื่อความพึงพอใจของตนเอง
ไม่หวังการยกย่องชมเชยจากผู้อื่น
4) ต้องการทราบผลของการตัดสินใจ จะติดตามผลการตัดสินใจของตนว่าเป็นเช่นไร
เพื่อปรับปรุงการกระทำของตนให้บรรลุเป้าหมายให้ดีกว่าเดิม
5) คาดการณ์ล่วงหน้า เป็นผู้ที่มีแผนการระยะยาว เพราะเล็งเห็นการณ์ไกล
6) มีทักษะในการจัดระบบงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (แหลมทอง สำราญสุข, 2552; มะลิวรรณ โคตรศรี, 2547;
ชลธิชา ใจพนัสและคณะ, 2556; จุฑามาศ กัณฑาและคณะ, 2557; วัลลญา หวังประเสริฐ, 2555) ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (สมควร จำเริญพัฒน์, 2552; วาสนา ใจเอื้อ, 2555; ศรัณย์ จันทร์ศรีและคณะ,
2557) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (ธิติมา อุดมพรมนตรี, 2555)
			
จึงสรุปได้วา่ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการคิดคำนวณ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
ในการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ หมายถึง ความ
ปรารถนาของบุคคลที่จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ โดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยพฤติกรรมที่สำคัญ คือ ความมุ่งมั่นในการคิดคำนวณ ความพึงพอใจในการ
ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ และการรับรู้ระดับความสามารถในการคิดคำนวณของตน กล่าวคือ
1) ความมุ่งมั่นในการคิดคำนวณ หมายถึง ความเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการตัดสินใจ
ดำเนินการที่ต้องใช้ความสามารถเกี่ยวกับการคิดคำนวณ และมีความพอใจที่จะเลือกการคิดคำนวณที่ซับซ้อน
ด้วยความมั่นใจในความสามารถของตน
2) ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิดคำนวณ หมายถึง ความรูส้ กึ
ของบุคคลว่า ตนเองประสบความสำเร็จจากการกระทำกิจกรรมใหม่ๆ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองและหา
วิธีการใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป
3) การรับรู้ระดับความสามารถในการคิดคำนวณ หมายถึง การคาดคะเนระดับ
ความสามารถในการคิดคำนวณของตนเองและนำมาปรับปรุงให้ระดับความสามารถสูงขึ้น
องค์ประกอบของรูปแบบการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ ดังภาพที่ 2-9

ภาพที่ 2-9 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ

		

2.2.3 	ความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ Warren,
Young และ deVries (2008) ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ และ
การรู้หนังสือ ของเยาวชนชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย (Young Australian indigenous students
literacy and numeracy (YAILN) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้แบบระยะยาว และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรม การสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน ครูที่เข้าร่วมโครงการมาจากโรงเรียนในควีนส์แลนด์เหนือ 5 แห่ง ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก
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ครูผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะ ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเล่น มีความสำคัญ
อย่างมากต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับพืน้ ฐาน เนือ่ งจากจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อการเรียน
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มนี้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ การคิ ด คำนวณ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
สามารถในการคิดคำนวณ จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ หมายถึง 

ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในทางบวกเกี่ยวกับความมีพลังในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อุทิศตนให้กับสิ่งที่ทำ
และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ความมีพลังในการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ มีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง กล้าเผชิญกับอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น
2) การอุทิศตนในการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณหมายถึง ความพยายามที่จะฝึกฝน
ตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายในการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนตนเองด้านการคิด
คำนวณ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อมีโอกาสเหมาะสม
3) ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ หมายถึง 

การมีสมาธิจดจ่อ อยู่กับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณจนไม่สามารถแยกตัวเองออกจากสิ่งที่ทำได้ มีความสุข
กับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณโดยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
องค์ประกอบของรูปแบบการวัดความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณดังภาพที่ 2-10

ภาพที่ 2-10 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ

2.2.4 	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology : IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (information and communications technology : ICT) หมายถึง เทคโนโลยีสำหรับ
การประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการรับ-ส่งข้อมูล การประมวลผล การสืบค้นข้อมูลผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (www.th.wikipedia.org) กัลยา อุดมวิทิต (2538) ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไว้วา่ หมายถึง ความรูใ้ นผลิตภัณฑ์ หรือคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ การติดต่อสือ่ สาร การรวบรวมและการนำข้อมูล
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มาใช้อย่างทันการณ์เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิต การบริการ การบริหาร และการดำเนินงาน
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
Mellar และคณะ (2001) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการพัฒนาความสามารถ
ของวัยผู้ใหญ่ในด้านการรู้หนังสือ ภาษา และการคิดคำนวณ โดยเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาทักษะ
ทางการคิดคำนวณ ผ่านภาระงานที่หลากหลาย โดยผู้เรียนจะได้รับผลสะท้อนกลับโดยทันที ผลการวิจัยพบว่า
การใช้ ICT สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ และการรู้หนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ช่วยให้ผเู้ รียนทำความเข้าใจบทเรียนได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เป็นการจัดเตรียมสารสนเทศหลายช่องทาง ผ่านการเรียนรู้
ร่วมกัน และมีการจัดการชั้นเรียนที่ยืดหยุ่น
Hudson และคณะ (2006) ได้จัดทำโครงการ Maths 4 life ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004-2007 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการสอน และการเรียนรู้สำหรับทักษะทาง
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตสำหรับวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีหลายส่วนงานย่อย ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ โดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพาที่สามารถใช้งานแบบมัลติมีเดียได้ ผู้สอน
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ให้ผู้เรียนถ่ายรูป
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จากนั้นจึงสอดแทรกบทเรียนผ่านกิจกรรมดังกล่าว ผลการวิจัย
พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยทีม่ สี ว่ นช่วยสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการคิดคำนวณได้อย่างมาก 

ผู้เรียนให้ความสนใจกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
			
Kilderry และคณะ (2003) ทำการวิจยั เกีย่ วกับ ICT และความสามารถในการคิดคำนวณ
ต่อการสร้างบริบทเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ICT เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในการคิดคำนวณ
ได้เป็นอย่างดี เด็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดคำนวณได้ เช่น การเรียนรู้เรื่องเวลา เด็กๆ วาดรูปนาฬิกาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างอิสระและ
สามารถระบุเวลาที่ตำแหน่งเข็มนาฬิกาต่างๆ ได้โดยที่ครูไม่ต้องเข้าไปแนะนำ การใช้ ICT จึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้พื้นฐาน เนื่องจากสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนด้วยการ
สร้างพลังของการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ไขโจทย์ปัญหา 
Coben และคณะ (2007) กล่าวว่า การพัฒนาการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ โดยผ่าน
ICT เป็นสิ่งสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบทเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนมีแรงจูงใจ
ที่จะเรียนรู้ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียน 
Mellar และคณะ (2001) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการ ICT ในการพัฒนาความ
สามารถในการคิดคำนวณ พบว่า ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 92 ของผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลว่า ICT ช่วยสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้แก่ตนได้ ช่วยให้จดจ่อต่อบทเรียนที่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น หัวหน้างานของผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูล
ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีพัฒนาการของความสามารถในการคิดคำนวณที่ดีขึ้น
สรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดคำนวณ โดยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถ
ในการคิดคำนวณ ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ
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การศึกษาครั้งนี้สรุปว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณหมายถึง ความสามารถในการค้นหาข้อมูล การส่งผ่านข้อมูล และการจัดการข้อมูลที่เป็นไป
เพื่อการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1) การค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูท้ างการคิดคำนวณ หมายถึง การมีประสบการณ์
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอันนำมาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ
2) การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ท างการคิ ด คำนวณ หมายถึ ง การมี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจั ด การข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ท างการคิ ด คำนวณ หมายถึ ง การมี
ประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวล วิเคราะห์ผล ต่อยอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคิด
คำนวณ
องค์ประกอบของรูปแบบการวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณดังภาพที่ 2-11

ภาพที่ 2-11 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณ

2.2.5 	ปัจจัยสนับสนุน
Straesser (2015) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
พบว่า การมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ 
Bicer และคณะ (2000) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
และสมรรถนะในการคิดคำนวณ พบว่า ผู้ปกครองที่ให้ความใส่ใจในการเรียนของบุตรหลานเกี่ยวกับสมรรถนะ
ในการคิดคำนวณตั้งแต่วัยเด็ก จะส่งผลให้บุตรหลานมีสมรรรถนะในการคิดคำนวณในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ปกครอง (Schreiber, J.B. 2002) ภูมิหลังของครอบครัว (Bas, X and
others, 1900; Kiamanesh, A.R.; 2003) การสื่อสารกับผู้ปกครอง (Is, Ciadem, 2003; Bicer, A. and
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others, 2000) และจากการสนับสนุนจากครอบครัว อันได้แก่ การคาดหวังของครอบครัว (Bicer, A. and
others, 2000) การสื่อสารกับผู้ปกครอง (Is, Ciadem, 2003; Bicer, A. and others, 2000) การศึกษาของ
ผู้ปกครอง (Schreiber, J.B. 2002) และภูมิหลังของครอบครัว (Bas, X and others, 1900;, A.R.; 2003)
ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัวที่ทำให้บุคคลมีสมรรถนะในการคิดคำนวณ ในระดับที่แตกต่างกัน
องค์ประกอบของรูปแบบการวัดปัจจัยสนับสนุน ตามที่กล่าวมาสรุปได้ดังภาพที่ 2-12
			

ภาพที่ 2-12 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดปัจจัยสนับสนุน

	
		

2.2.6 ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ)
Chen และคณะ (2014) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การคิดคำนวณ โดยศึกษากลุ่มคน 2 ช่วงวัย คือ กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 18-24 ปี) กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ( 61-89 ปี) ทำการ
วัดความสามารถในการคิดคำนวณ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณของคนสองกลุ่มนี้ พบว่า
กลุ่มวัยรุ่นมีการตัดสินใจ และความถูกต้องแม่นยำในการคิดคำนวณมากกว่าวัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ 
Henninger และคณะ (2010) ได้ศึกษาผลของอายุที่มีต่อคุณภาพของการตัดสินใจ
และความเร็วในการประมวลผลการคิดคำนวณพบว่า ผู้ที่มีอายุมากจะมีความคลาดเคลื่อนในการประมวลผล
การคิดคำนวณมากกว่าผู้มีอายุน้อย และมีความเร็วในตอบน้อยกว่าผู้มีอายุน้อยอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดคำนวณ ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ทางการคิด
คำนวณ ทีว่ ดั ด้วยการค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูท้ างการคิดคำนวณ การส่งผ่านข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณ และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ
2) เจตคติต่อการคิดคำนวณที่วัดด้วยการเห็นความสำคัญในการคิดคำนวณการเห็น
ประโยชน์ในการคิดคำนวณและความสนใจในการคิดคำนวณ
3) ปัจจัยสนับสนุน ที่วัดด้วยปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัว และการมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ
4) ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ การคิ ด คำนวณที่ วั ด ด้ ว ยความมี พ ลั ง ในการเรี ย นรู้ ท าง
การคิดคำนวณ การอุทิศตนในการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการ
เรียนรู้ทางการคิดคำนวณ 
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5) แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการคิ ด คำนวณที่ วั ด ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ในการคิ ด คำนวณ
ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณและการรับรู้ระดับความสามารถในการคิด
คำนวณ 
รายละเอี ย ดการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผล
ต่อความสามารถทางการคิดคำนวณ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-7 ในภาคผนวก 
2.3 	การพัฒนากรอบแนวคิดของความสามารถในการคิดคำนวณ
การพัฒนากรอบแนวคิดของความสามารถในการคิดคำนวณ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เป็นการบ่งชี้ความสามารถในการคิดคำนวณ เช่น
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดคำนวณ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
สำหรับการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาตัวแปร ความสามารถในการคิดคำนวณ ตามนิยามของ PIAAC
(สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2557) ที่หมายถึง ความสามารถในการจัดการข้อมูล การใช้ข้อมูล การตีความ
แปลความ การนำเสนอข้อมูลและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และสามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 3 มิติ คือ เนื้อหาสาระ กระบวนการ และบริบท โดย
วัดจากคะแนนความสามารถในการคิดคำนวณหมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดพฤติกรรมทางการคิดคำนวณ
ที่ ใช้ ก ารจั ด การในสถานการณ์ การแก้ ปั ญ หาในบริ บ ทหรื อ สถานการณ์ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจำวั น ใน 3 มิ ติ 

ประกอบด้วย เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ กระบวนการ และบริบทดังแสดงในภาพที่ 2-13

ภาพที่ 2-13 องค์ประกอบของรูปแบบความสามารถในการคิดคำนวณ

2.4 	กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ ประกอบด้วย
2.4.1 ตัวแปรแฝงภายนอก 3 ตัวแปร ดังนี้
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและการเรียนรูท้ างการคิดคำนวณ วัดจาก
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ 2) การส่งผ่าน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูท้ างการคิดคำนวณ และ 3) การจัดการข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูท้ างการคิดคำนวณ
2) ปัจจัยสนับสนุน วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ 1) ปัจจัยสนับสนุนจาก
ครอบครัว และ 2) การมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ
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3) เจตคติตอ่ การคิดคำนวณวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) การเห็นความสำคัญ
ในการคิดคำนวณ 2) การเห็นประโยชน์ในการคิดคำนวณ และ 3) ความสนใจในการคิดคำนวณ
2.4.2 ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ดังนี้
1) ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ การคิ ด คำนวณ วั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได้ 3 ตั ว แปรคื อ 

1) ความมี พ ลั ง ในการเรี ย นรู้ ท างการคิ ด คำนวณ 2) การอุ ทิ ศ ตนในการเรี ย นรู้ ท างการคิ ด คำนวณ และ 

3) ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ
2) แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการคิ ด คำนวณวั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได้ 2 ตั ว แปรคื อ 

1) ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ และ 2) การรับรู้ระดับความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
3) ความสามารถในการคิดคำนวณวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปรคือ 1) คะแนน
ความสามารถในการคิดคำนวณ
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การจัดการข้อมูลฯ

การส่งผ่านข้อมูลฯ

การค้นหาข้อมูลฯ

ความสนใจ
ในการคิดคำนวณ

การเห็นประโยชน์

การเห็นความสำคัญ

การมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ

การสนับสนุน
จากครอบครัว

ความพึงพอใจในการทำกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ

การรับรู้ระดับความสามารถ
ในการคิดคำนวณ

ความสามารถ
ในการคิดคำนวณ

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเรียนรู้

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการคิดคำนวณ

ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อการคำคำนวณ

การอุทิศตนฯ

ภาพที่ 2-14 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ

ความมุ่งมั่น
ในการคิดคำนวณ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและ
การเรียนรู้ทาง
การคิดคำนวณ

เจตคติต่อ
การคิดคำนวณ

ปัจจัยสนับสนุน

ความมีพลังในการเรียนรู้ฯ

กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ แสดงได้ดังภาพที่ 2-14

คะแนน
ความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
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ตอนที่ 3 ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
3.1 	แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
3.1.1 	ความหมายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
1) ความหมายของเทคโนโลยี
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง
วิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะในการนำเอาวิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ละ
อุตสาหกรรม 
Good (1973) ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์มาใช้ในวงการศึกษาต่างๆ หรืองานสาขาต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เทคโนโลยีจึง
เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อ
นำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง 1) องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2) การประยุกต์วิทยาศาสตร์ 3) วัสดุ เครื่องยนต์กลไกเครื่องมือ 4) กรรมวิธีและ
วิธีดำเนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ 5) ศิลปะและทักษะในการจำแนกและรวบรวมวัสดุ
สรุปความหมายของเทคโนโลยีได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ เข้ า ใจธรรมชาติ 

กฎเกณฑ์ ของสิ่งต่างๆ และนำมาปฏิบัติหรือดำเนินการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ดังนั้น สิ่งที่
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต การสร้ า งและการใช้ สิ่ ง ของ กระบวนการ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ใ นธรรมชาติ จั ด เป็ น
เทคโนโลยี
			
2) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ไอที คื อ การประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ป ระเภท
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูลและ สารสนเทศ
เช่น การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ จึงจัดเป็นเทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการ
และผลผลิตที่รวมเครื่องมือในการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิตอล และ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่กระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต และบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
				 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications
Technology : ICT) เป็ น ศั พ ท์ ที่ มั ก ใช้ ใ นความหมายคล้ า ยกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology : IT) แต่ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้น โดยเน้นบทบาทของการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (ยูซี) มาบูรณาการ
กับโทรคมนาคมทั้งสายโทรศัพท์ และสัญญาณไร้สาย คอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงซอฟต์แวร์ หน่วยเก็บข้อมูล
และระบบโสตทัศน์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง เก็บบันทึก ส่งผ่าน และจัดดำเนินการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จึงหมายถึง ข้อมูลทีผ่ า่ นกระบวนการกลัน่ กรอง
มาเป็นสารสนเทศ ซึ่งเป็นทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล
การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ ส่วนคำสั่ง และส่วนข้อมูล ที่ส่งผ่านระบบการสื่อสารต่างๆ ทั้งเครื่องมือสื่อสาร
มีสายและไร้สาย ดาวเทียม 
		

3.1.2 ความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรและบุคคลที่นำมาใช้หลายประการ ดังนี้
1) อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เทคโนโลยีเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรง
ชีวิต สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
2) ทำให้การดำเนินงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูล
มีความรวดเร็วขึ้น
3) ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้า
ได้เป็นจำนวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ
4) ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ ระบบเศรษฐกิจ
เปลี่ยนจากระบบแห่งชาติเป็นเศรษฐกิจโลก ทุกประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ โดยมีการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
		

3.1.3 	ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
(Problem Solving in Technology – Rich Environment) เป็นมิติหนึ่งของการประเมินสมรรถนะของ
ประชากรไทย ที่มีการให้ความหมายคือ การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ โดยการใช้ทักษะ ICT เทคโนโลยี
ดิจิตอล เครื่องมือในการสื่อสาร หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เพื่อใช้ในการแสวงหา การประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น ครอบคลุม 3 มิติย่อย ดังนี้ 

ภาพที่ 2-15 มิติการวัดสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี
ที่มา : PIAAC Problem Solving in Technology-Rich Environments: A Conceptual Framework, 
OECD Education Working Paper No. 36,20 November 2009
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1) มิ ติ ย่ อ ยความรู้ ค วามเข้ า ใจในการแก้ ปั ญ หา (Cognitive Dimensions) เป็ น
โครงสร้างและกระบวนการทางสมองที่แต่ละคนแสดงออกในการแก้ปัญหา มีขอบข่าย ดังนี้
− การตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า (Goal Setting and Progress
Monitoring) 
− การวางแผนและการบริหารจัดการตนเอง (Planning, Self-organizing) 
− การแสวงหาและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ (Acquiring and Evaluating
Information)
− การนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ (Making Use of Information) 
2) มิติย่อยด้านเทคโนโลยี (Technologies) เครื่องมือเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้และ
บทบาทหน้าที่ที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหา มีขอบข่าย ดังนี้
− อุปกรณ์ (Hardware Devices) 
− โปรแกรมประยุกต์ (Software Applications) 
− การทํางานและการใช้คําสั่ง (Commands, Functions) 
− การนําเสนอ (Representations) 
3) มิติย่อยด้านสถานการณ์ปัญหาและภารกิจที่ต้องแก้ปัญหา (Task) มีขอบข่าย ดังนี้
− สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทํ า งาน อาชี พ และเป้ า หมายของความเป็ น
พลเมือง (Task purpose)
− สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดการปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้ (Intrinsic complexity) 
− สถานการณ์ที่สามารถระบุปัญหาได้อย่างชัดเจน (Explicitness of problem
statement) 
3.2 	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและ
ชุมชน ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กร แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี การคิดเชิงระบบ และการยอมรับในการใช้
เทคโนโลยีและปัจจัยส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
		

3.2.1 	ปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครอบครัวและชุมชนมีความสำคัญในการ
ส่ ง เสริ ม การนำเทคโนโลยี ม าใช้ แ ก้ ปั ญ หา จากรายงานผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ เ พื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ผลการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลทดสอบสมรรถนะมิ ติ ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Problem Solving in Technology-rich Environment) กับปัจจัย/ตัวแปรที่ได้
ตั้งสมมุติฐานไว้จำนวน 8 ตัว พบว่า ภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลทดสอบสมรรถนะความสามารถในการ
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แก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ภาคภูมิศาตร์ต่างกัน คนในชุมชนมีความพร้อม
และความสนใจ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆ 

รวมทั้งสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติต่างๆ ได้แตกต่างกัน 
ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ ตลอดจนทักษะการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลในชุมชนมีผลความสำเร็จในการนำ ICT มาใช้ นอกจากนี้ จากการศึกษา
ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ ICT เพือ่ การพัฒนาสังคมสูส่ งั คมคุณภาพในประเทศกำลังพัฒนา พบว่า การเข้าถึง
สารสนเทศ และความรู้ของคนในชุมชน เป็นปัจจัยความสำเร็จของการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาสังคม การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของคนในชุมชน เป็นช่องทางสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก
การเข้าถึงสารสนเทศที่ตนต้องการได้จากหลากหลายช่องทาง เป็นการสร้างสังคมหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้
รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งจะทำให้คนในชุมชน
มีการพัฒนาระดับความรู้ และทักษะในการนำสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง ทั้งใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม 
			
ดังนัน้ ตัวบ่งชีท้ วี่ ดั ปัจจัยทีส่ นับสนุนในครอบครัวและชุมชนในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบ คือ ภูมิศาสตร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัวและชุมชน และการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-16

ภูมิศาสตร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนใน
ครอบครัว/ชุมชน

ภาพที่ 2-16 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชน

3.2.2 	ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กร/หน่วยงาน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในองค์กรส่งผล
ต่อการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร 2) การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

3) ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร ซึ่งจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2552) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ที่มีผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการสอนของครูผู้สอนพบว่า การพัฒนาวิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอนของครู ศุภกิตติ์ ทองสี (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 พบว่า การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ปกครอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรียน การจัด
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แหล่ ง เรี ย นรู้ ภายในโรงเรียนจำนวนเครื่องคอมพิ ว เตอร์ ต่ อ จำนวนนั ก เรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน จิรวรรณ เล่งพานิชย์และกฤต พาแสนชัยธร (2552) ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รับรู้ถึงประโยชน์ ความง่าย สามารถร่วมกันพยากรณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และงานวิจัยของศุภกิตติ์ ทองสี (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 พบว่า
ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน และจันทนา ชื่นวิสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหาร
งานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารของ
หัวหน้าหอผู้ป่วยคือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การด้านผู้ร่วมงาน และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของหัวหน้า
หอผู้ป่วย 
			
ดังนัน้ ตัวบ่งชีท้ วี่ ดั ปัจจัยทีส่ นับสนุนในองค์กรในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

คือ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-17

ปัจจัยที่สนับสนุนใน
องค์กร

ภาพที่ 2-17 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กร

3.2.3 	แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในสถานที่ทำงานหลายสาขาอาชีพมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรของตนเอง มีบุคคลากรที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีในงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
สุวิชา ชูศรียิ่ง (2553) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ผลการวิจัยพบว่า
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ

53

54
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และตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ คือ ปัจจัยจูงใจ
ด้านการยอมรับนับถือ ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน ปัจจัยจูงใจ
ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น ด้ า นการบั ง คั บ บั ญ ชา ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น สภาพ
การทำงาน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ 
ดั ง นั้ น แรงจู ง ใจในการใช้ เ ทคโนโลยี หมายถึ ง กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบุ ค คลที่ ใช้
ความพยายามในการผลักดันให้เกิดการกระทำอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่แน่นอนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ทีต่ อ้ งการ ซึง่ การแสดงพฤติกรรมจะมีสาเหตุและสิง่ เร้าทีแ่ ตกต่างกันเป็นแรงขับเคลือ่ น จนทำให้เกิดการตอบสนอง
ในรูปของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ซึง่ ตัวบ่งชีท้ วี่ ดั แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 

2 องค์ประกอบ คือ แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ และแรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง สามารถสรุปเป็น
รูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-18

ภาพที่ 2-18 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี

3.2.4 	การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
อรทั ย เลื่ อ นวั น (2555) ได้ ท ำการวิ จั ย กั บ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำ สั ง กั ด
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต่ำแหน่ง รายได้) ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสุเมธ งามกนก
(2558) ได้ ท ำการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู
ในการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร และปัจจัย
สมรรถนะครูรายบุคคลส่งผลต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา 
ดังนั้น การยอมรับการใช้เทคโนโลยี หมายถึง การที่บุคคลได้รับทราบข้อมูลหรือเห็น
ความสำคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศแล้ ว ประเมิ น และตั ด สิ น ใจยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้หรือปฏิบัติงาน ซึ่งตัวบ่งชี้ที่วัดการยอมรับการใช้ในเทคโนโลยีในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การรับรู้การใช้งานง่าย และการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี สามารถสรุป
เป็นรูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-19
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ภาพที่ 2-19 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดการยอมรับการใช้เทคโนโลยีประโยชน์จากเทคโนโลยี

3.2.5 การคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดในภาพรวมที่เป็นระบบและ
มีส่วนประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้น
การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ องค์ ก ร ซึ่ ง องค์ ก รประกอบด้ ว ยส่ ว นประกอบต่ า งๆ 

ทีเ่ ชือ่ มสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก การคิดอย่างเป็นระบบจะไม่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึง่ ปัญหาทุกอย่างสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การทำงานของบุคลากรล้วนเป็นระบบทั้งสิ้น การกระทำ
ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา (Ackoff,2010) นอกจากนี้ การคิดอย่างเป็นระบบมีความสำคัญ
ต่อคนในหน่วยงาน ที่อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปได้ต่างๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่งและ
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องได้กับความเป็นไปได้ในโลก
แห่งความจริง (วิจารณ์ พานิช. 2548) 
การคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ทำให้ผลของการคิด
หรือผลของการแก้ปัญหาที่ได้นั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว แนวคิดของ Checkland (1981) กำหนด
คุณสมบัติของการคิดอย่างเป็นระบบหลายประการ ในที่นี้จะรวมคุณสมบัติที่ใกล้เคียงมาสรุปเป็นตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) คิดแบบองค์รวม (Holistic) หรือ Wholeness เป็นการพิจารณาสถานการณ์
หรือสิ่งต่างๆ ในภาพรวมหรือระบบใหญ่
2) คิ ด เป็ น แบบแผน (Pattern) มี โ ครงสร้ า ง (Structure) และเป็ น ลำดั บ ชั้ น
(Hierarchy) เป็นการพิจารณาแต่ละส่วนประกอบที่มีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันภายในระบบ ทำงานเสริม
ประสานกันกับส่วนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของระบบโดยรวม
3) คิดเป็นเครือข่าย (Networks) และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) เป็นการ
คิดเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน และคำนึงการเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างระบบต่างๆ หลายระบบที่ประกอบกัน
ขึ้นมา เป็นเครือข่ายของระบบ
4) คิดอย่างมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptation) ระบบต่างๆ จะมี
การปรับตัว สร้างสภาวะสมดุล และคงความสมดุลนั้นไว้ด้วยการจัดระบบภายในตนเอง (Self organize)
ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่วัดการคิดเชิงระบบในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
คิดแบบองค์รวม คิดเป็นแบบแผน มีโครงสร้าง และเป็นลำดับชั้น คิดเป็นเครือข่าย และคิดอย่างมีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-20
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ภาพที่ 2-20 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดการคิดเชิงระบบ

3.2.6 ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยของอาทิตย์ เกียรติกําจร
และคณะ (2557) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
Interactive Whiteboard ในด้านต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ อรทัย เลื่อนวัน (2555) 

ได้ทำการวิจัยกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพบว่า 

เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ประโยชน์ 
ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่วัดปัจัยส่วนบุคคลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สามารถสรุปเป็นรูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-21

▲
▲

▲

ภาพที่ 2-21 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดปัจจัยส่วนบุคคล
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3.3 	การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ของความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การพัฒนากรอบแนวคิดดังนี้
Eisenberg and Johnson (2012) ได้เสนอทักษะของการรู้สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหา
ที่ ผู้ เรี ย นควรรู้ 6 ทักษะคือ 1) การระบุความต้ อ งการสารสนเทศ เป็ น การระบุ ปั ญ หาหรื อ ขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการใช้ แล้วจึงกําหนดวัตถุประสงค์การค้นหาสารสนเทศ 2) การใช้กลยุทธ์ในการแสวงหา
สารสนเทศและประเมินความเหมาะสมของแหล่งสารสนเทศกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด 3) การกําหนด
แหล่งของที่อยู่ของสารสนเทศและการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่กําหนดไว้นั้น 4) การใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาคัดเลือกข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องออกมาใช้ได้ตรงกับ
ที่ต้องการ 5) การสังเคราะห์สารสนเทศ เป็นการจัดกระทํานําเสนอสารสนเทศที่ค้นหามาได้ พร้อมทั้งเตรียม
การวางแผนเพื่อนําสารสนเทศที่ได้ไปใช้ และ 6) การประเมินสารสนเทศ รวมทั้งการประเมินผลงานที่ได้ทําขึ้น
และกระบวนการแก้ไขปัญหาสารสนเทศด้วย
สายฝน เป้าพะเนา (2555) ได้ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นสมรรถนะด้านทักษะที่ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 

1) ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกิจกรรมการเรียนและในชีวิตประจําวัน 

2) ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการคิ ด ออกแบบชิ้ น งานเพื่ อ กิ จ กรรมการเรี ย น 

3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคิดรวบรวมจัดเก็บและนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบของสื่อที่น่าสนใจ เช่น วิดีทัศน์ 4) ทักษะในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น แยกแยะ
ระหว่างข้อมูลที่จริงกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเสมือนจริงได้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ธนารัตน์ จิระอรุณ และมลุลี พรโชคชัย (2556) กําหนดความรู้ความสามารถพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับการศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน และการดํารงชีวิตใน
ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสังคมแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะความชํานาญที่สําคัญ
3 ด้าน ได้แก่ 1) ความชํานาญด้านการรู้คิด ได้แก่ ทักษะพื้นฐานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน คือทักษะในการอ่าน
การคํานวณ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 2) ความชํานาญด้านเทคนิค เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน และ
องค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความรู้เบื้องต้นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย
และระบบสื่อสารต่างๆ 3) ความชํานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นทักษะที่บูรณาการ
ทักษะพื้นฐานด้านการรู้คิดที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับทักษะทางด้านเทคนิคและนําทักษะที่บูรณาการนี้มาใช้
กับงานต่างๆ ได้ โดยเป็นความชํานาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
การจัดกระทํากับข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล การประเมินผลข้อมูล และการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่
สุวรรณ โชติการ และเพ็ญนภา ชูหมวกโชติ (2556) ได้ศึกษาสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู โดยสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประเด็นคำถามด้านความรู้
ทักษะ เจตคติของครูที่ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บ
ข้อมูลสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) กำหนดความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Problem Solving in Technology – Rich Environment)
หมายถึง การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ โดยการใช้ทักษะไอซีที เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือในการสื่อสาร
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการแสวงหา การประเมินข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารร่วมกับ
ผู้อื่น ประกอบด้วย การให้นิยามคำที่อยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง 3 ด้านคือ 1) ทักษะไอซีที ที่เป็นความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง 2) เครื่องมือในการ
สื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงอีเมล์ แซท เว็ปไซต์ คอมพิวเตอร์เดสก์ท๊อปคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์พกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และ3) การสื่อสารร่วมกับผู้อื่น หมายถึง
การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเครื่องมือในการสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในงานวิจัยนี้
ใช้แนวทางการวัดขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD, 2012) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคือ ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ไอซีที
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การทำงานและการใช้คำสั่ง โปรแกรมประยุกต์
2) ทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาเพื่อการแสวงหา สืบค้น ประเมินข้อมูลสารสนเทศ การกำหนดทางเลือก การตัดสินใจ
แก้ปัญหา และการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่สามารถระบุปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน
สรุปเป็นรูปแบบการวัด ดังภาพที่ 2-22

ภาพที่ 2-22 องค์ประกอบของรูปแบบการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-2 ภาคผนวก

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)

3.4 	กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) ปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชน วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ
ภูมิศาสตร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัวและชุมชน และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์หรือหน่วยงาน วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 

การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
3) การคิดเชิงระบบ วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ คิดแบบองค์รวม คิดเป็น
แบบแผน มีโครงสร้าง และเป็นลำดับชั้น และคิดอย่างมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
4) แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ แรงจูงใจด้าน
การยอมรับนับถือ และแรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง
5) การยอมรับการใช้ในเทคโนโลยี วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือการรับรู้
การใช้งานง่าย และการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
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การคิดเชิงระบบ

ปัจจัยที่สนับสนุน
ในองค์กร

ปัจจัยสนับสนุน
ในครอบครัว
และชุมชน

แรงจูงใจในการ
งใจใน
แรงจู
การใช้
เทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยี

แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ
แรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง

ทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ความสามารถใน
ความสามารถในการ
การใช้
เทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยี

การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี

การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยี

การรับรู้การใช้งานง่าย

ภาพที่ 2-23 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

คิดอย่างมีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง

คิดเป็นแบบแผน มีโครงสร้าง
และเป็นลำดับชั้น

คิดแบบองค์รวม

ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหาร

การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี

การพัฒนาบุคลากร

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีของคน
ในครอบครัว/ชุมชน

ภูมิศาสตร์

กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แสดงได้ดังภาพที่ 2-23
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ตอนที่ 4 แบบจำลองสมรรถนะรวมปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลก
		 ศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดของแบบจำลองสมรรถนะรวมปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับ
โลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
4.1 ตัวแปรแฝงภายนอก 5 ตัวแปร ดังนี้
1) ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การรู้ ห นั ง สื อ และความสามารถในการอ่ า น วั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได้ 

7 ตัวแปร คือ เจตคติตอ่ การอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน การรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเองในการอ่าน ความสนใจในการอ่าน 

ความหลากหลายของสื่อการอ่าน การสนับสนุนจากชุมชน และการสนับสนุนโรงเรียน/หน่วยงานในการอ่าน
2) ปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการคิดคำนวณวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ
เจตคติต่อการคำนวณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคำนวณ ความยึดมั่นผูกพันต่อการคำนวณ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
3) ปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร คือ แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัว การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี การสนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยี ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร และการพัฒนาบุคลากรด้าน IT จากหน่วยงาน
4) การคิดเชิงระบบ วัดจากตัวแปรสังเกต1ตัวแปรคือ คะแนนการคิดเชิงระบบ
5) ภูมิศาสตร์ วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ อำเภอเมือง และอำเภอรอบนอก
4.2 ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ดังนี้
1) การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านวัดจากตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปรคือ คะแนน
การรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
2) ความสามารถในการคิ ด คำนวณ วั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได้ 1 ตั ว แปร คื อ คะแนน 

ความสามารถในการคิดคำนวณ
3) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี วัดจาก
ตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปร คือ คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
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ปัจจัย
IT

ปัจจัย
การคิดคำนวณฯ

ปัจจัย
การอ่าน

ความเป็นนอกเมือง

การคิดเชิงระบบ

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายใต้ IT ENV
IT

ภูมิศาสตร์

คะแนนความสามารถ
ในการคิดคำนวณ

การคิดคำนวณ

การคิด
เชิงระบบ

คะแนนการรู้หนังสือ &
ความสามารถในการอ่าน

การอ่าน &
รู้หนังสือ

ภาพที่ 2-24 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม

การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
ความเป็นผูน้ ำทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร
การพัฒนาบุคลากรด้าน IT จากหน่วยงาน
แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัว
และชุมชน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ
ความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ
กิจกรรมการคิดคำนวณในช่วงก่อน
วัยเรียน/วัยทำงาน
ประสบการณ์จากการทำงาน/เรียน

เจตคติต่อการอ่าน
ความหลากหลายของสื่อการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
การรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน
ความสนใจในการอ่าน
ชุมชนรอบข้าง
การสนับสนุนของโรงเรียน/หน่วยงาน

กรอบแนวคิดแบบจำลองสมรรถนะรวมปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 แสดงได้ดังภาพที่ 2-24
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บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย    
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคน
รองรับโลกศตวรรษที่ 21 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจำลอง 3 แบบจำลองและแบบจำลอง
สมรรถนะรวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะกำลังคนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและรองรับศตวรรษที่ 21
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยตามกรอบแนวทาง
ของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน คือ 1) การรู้หนังสือ
(Literacy) และความสามารถในการอ่าน (Reading Component Skills) 2) ความสามารถในการคิดคำนวณ
(Numeracy) และ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
(Problem Solving in Technology-Rich Environments) ทั้งเอกสารภายในและต่างประเทศ
2. พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการระดมความคิด
4. พัฒนาเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการโดย 1) กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต่างๆ ในกรอบแนวคิด 2) สร้างเครื่องมือฉบับร่าง 

3) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำถามในเครื่ อ งมื อ 4) ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ และนำไปทดลองใช้ 

5) นำผลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์คุณภาพด้านความเที่ยง และปรับปรุงข้อคำถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดทำ
เป็นเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่จะนำไปใช้จริง
5. กำหนดแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการโดย 1) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น 

พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานโครงการวิจัยในพื้นที่ 2) จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
ฝึกอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล
6. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 4 ภูมิภาครวมกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จำนวนข้อมูลที่เก็บแยกเป็น 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ภูมิภาคละ 400 คน รวมทั้งหมด 2,000 คน 

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 10% ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูล
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7. วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการแยกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิง และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (structural equation
modeling : SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) ด้วยโปรแกรม MAXQDA
8. สรุป ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการสรุปผลการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อค้นพบและ
นำเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และรองรับโลกศตวรรษที่ 21
9. จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการระดมความคิด
10. สรุปและนำเสนอรายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของงานวิจัย
ประชากร ประกอบด้วย ประชากรไทยที่มีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี ที่มีอาชีพครอบคลุม 3 ภาค
การผลิตคือ ภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชากรไทยที่มีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีที่มีอาชีพครอบคลุม 3 ภาค
การผลิตคือ ภาคบริการ ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม จำนวน 2,000 คนในเขตภูมิภาค 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภูมิภาคละ 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 15 พื้นที่ พื้นที่ละ 1 ภาคการผลิต แต่ละภูมิภาค (รวมกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล) ครอบคลุม 3 ภาคการผลิต ตัวอย่างเหล่านี้จะครอบคลุมคนไทยที่มีความหลากหลายทั้งช่วงวัย
ระดับการศึกษา อาชีพและสภาพท้องถิ่นที่อยู่อาศัย กำหนดจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำภูมิภาคละ 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ในการสุ่มจังหวัด การสุ่มแบบชั้นภูมิ
ในการสุ่มอำเภอ และกำหนดสัดส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาตามความสำคัญของภาคการผลิต
ระหว่างภาคบริการ : ภาคเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม เป็น 3 : 3 : 2 (หน่วยละ 50 คน) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แยกเป็นภาคบริการ 750 คน ภาคเกษตร 750 คน และภาคอุตสาหกรรม 500 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน และ
ทำการสุ่มอย่างง่ายในการสุ่มตัวอย่างแต่ละอำเภอ ดังรายละเอียดในตาราง
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ตารางที่ 3-1 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจังหวัด และอำเภอ/เขต
		 ขนาดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (คน)
ภูมิภาค/จังหวัด/อำเภอ/เขต
		
รวมระดับ
รวมระดับ
รวมระดับ
		

อำเภอ/เขต

จังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล			
		 1. กรุงเทพมหานคร
1.1 เขตพญาไท
1.2 เขตดอนเมือง
2. สมุทรปราการ
2.1 อำเภอเมือง
2.2 อำเภอพระประแดง
3. นครปฐม
3.1 อำเภอเมือง
3.2 อำเภอสามพราน

75
75
50
50
75
75

5. กาญจนบุรี
5.1 อำเภอเมือง
5.2 อำเภอท่ามะกา
6. พระนครศรีอยุธยา
6.1 อำเภอเมือง
6.2 อำเภอบางปะอิน

50
50
75
75
75
75

100

150

8. เชียงราย
8.1 อำเภอเมือง
8.2 อำเภอพาน
9. นครสวรรค์
9.1 อำเภอเมือง
9.2 อำเภอตาคลี

50
50
75
75
75
75

400

100

150

150

ภาคเหนือ				
		 7. เชียงใหม่
7.1 อำเภอเมือง
7.2 อำเภอสันทราย

400

150

ภาคกลาง				
		 4. ชลบุรี
4.1 อำเภอเมือง
4.2 อำเภอบางละมุง

ภูมิภาค

100

150

150

400
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
		 ขนาดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (คน)
ภูมิภาค/จังหวัด/อำเภอ/เขต
		
รวมระดับ
รวมระดับ
รวมระดับ
		

อำเภอ/เขต

จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
10. นครราชสีมา
10.1 อำเภอเมือง
10.2 อำเภอปากช่อง
11. อุบลราชธานี
11.1 อำเภอเมือง
11.2 อำเภอเดชอุดม
12. ขอนแก่น
12.1 อำเภอเมือง
12.2 อำเภอชุมแพ

50
50
75
75
75
75

14. นครศรีธรรมราช
14.1 อำเภอดเมือง
14.2 อำเภอทุ่งสง
15. สุราษฎร์ธานี
15.1 อำเภอเมือง
15.2 อำเภอกาญจนดิษฐ์
	

50
50
75
75
75
75

400

100

150

150

ภาคใต้					
		 13. สงขลา
13.1 อำเภอเมือง
13.2 อำเภอหาดใหญ่

ภูมิภาค

400

100

150

150

รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด			

2,000
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยซึ่งครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยแยกเป็น 

3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณา (ร่าง)
แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 และ
นำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจำนวน 2,000 คน โดย 1) ช่วงระหว่างวันที่
28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2558 ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 10 ทำการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพิ่มเติม นอกจากการตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบ และ 2) ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2558
ส่งแบบสอบถามและแบบทดสอบให้ผู้ประสานงานโครงการวิจัยในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณร้อยละ 90 
ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดประชุมระดมความคิดพิจารณาแบบจำลอง
ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของกำลั ง คนรองรั บ โลกศตวรรษที่ 21 เพื่ อ จั ด ทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ด้วยการ
ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA)
- วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ในการวิเคราะห์แบบจำลองด้วยโปรแกรมลิสเรล
- วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร (path analysis) วิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และวิเคราะห์กลุ่มพหุ
(Multiple Groups) ของแบบจำลอง 4 แบบจำลองด้วยโปรแกรมลิสเรล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการสัมภาษณ์ และผลการประชุมระดมความคิดด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ด้วยโปรแกรม MAXQDA
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บทที่ 4

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ    
การนำเสนอผลการวิจัย ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและสมรรถนะกำลังคน
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและสมรรถนะกำลังคน
ตอนที่ 2 แบบจำลองปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะกำลั ง คนรองรั บ โลก
ศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน และสมรรถนะรวม
2.1 แบบจำลองสมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
2.2 แบบจำลองสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดคำนวณ
2.3 แบบจำลองสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
2.4 แบบจำลองสมรรถนะรวม 3 ด้าน 
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะกำลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษที่ 21
โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและสมรรถนะกำลังคน
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิงประมาณร้อยละ 58 เพศชายประมาณร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 – 40 ปี รองลงมา
มีอายุระหว่าง 41 – 65 ปี และ 15 – 24 ปี ประมาณร้อยละ 41 30 และ 29 ตามลำดับ ส่วนใหญ่สำเร็จ
การศึกษาแล้วประมาณร้อยละ 61 รองลงมาเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณร้อยละ 37 ระดับการศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับปริญญาตรีในจำนวนใกล้เคียงกัน
คือ ประมาณร้อยละ 24 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และประถมศึกษา ประมาณ
ร้อยละ 22 และ 13 ตามลำดับ
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สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่าน พบว่า ในรอบสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างใช้เวลา
ในการอ่านผ่านสื่อทุกประเภททั้งหนังสือ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ เฉลี่ย ประมาณ 3.8 วัน และอ่านประมาณ 

4.2 เรื่อง โดยแต่ละวันใช้เวลาประมาณ 1.9 ชั่วโมง อ่านได้ประมาณ 11.5 หน้า 
ส่วนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเทคโนโลยีของคนใน
ครอบครัว/ชุมชน และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนในครอบครัว/ชุมชน พบว่า ปัจจัยสนับสนุนใน
ครอบครัวและชุมชนที่มีต่อสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนั้น มีกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลว่า คนในครอบครัวหรือชุมชนมีเทคนิคหรือวิธีการในการใช้
เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ประมาณร้อยละ 77 และอีกประมาณร้อยละ 76 ของกลุ่มตัวอย่างที่
ให้ข้อมูลว่า เห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีจากการที่มีคนในครอบครัวหรือชุมชนเป็นตัวอย่าง และคนใน
ครอบครัวหรือชุมชนสามารถให้คำแนะนำหรือปรึกษาในการใช้งานเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ประมาณร้อยละ 83 
ส่วนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า ที่พักอาศัยมีอินเตอร์เน็ตและ
เคเบิลทีวี ประมาณร้อยละ 77 และ 73 ตามลำดับ และส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีอินเตอร์เน็ตให้บริการสำหรับคนใน
ชุมชนประมาณร้อยละ 56 ในชุมชนมีสัญญาณโทรศัพท์ที่แรง และมีสัญญาณ 4G หรือ 3G ประมาณร้อยละ
83 และ 87 ตามลำดับ 
1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ด้วยค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยเชิงสาเหตุ
พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ใช้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยเกี่ยวกับแรง
จูงใจในการใช้เทคโนโลยี และการคิดเชิงระบบของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และน้อยถึงน้อยที่สุดตามลำดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์
โดยสรุป มีดังนี้
1) ปัจจัยเชิงสาเหตุของการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย
ได้แก่
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัวคือ สภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัว สภาพแวดล้อมที่ทำงาน/โรงเรียน และสภาพแวดล้อมของชุมชน พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม
ที่ทำงาน/โรงเรียน เช่น มีห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือ การมีหนังสือที่หลากหลาย มีการส่งเสริมการอ่านผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.5 และสภาพแวดล้อมทางครอบครัว มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 2.7 
- ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ การเห็น
คุณค่าในตนเอง การมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรับรู้ตนเองต่อการอ่าน พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
การรับรู้ตนเองต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.6 ส่วนการรับรู้ตนเองต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.5
- ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการอ่าน มีตัวแปรที่ใช้วัด 2 ตัว คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ
ภายนอก พบว่า แรงจูงใจภายในในการอ่านมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.8 ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก มีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 3.5 
- ปัจจัยด้านความผูกพันต่อการอ่าน มีตัวแปรที่ใช้วัด 5 ตัวแปร คือ เจตคติ ความหลาก
หลายของสื่อ เวลาที่ใช้ ความถี่ที่ใช้ในการอ่าน และความสนใจ พบว่า เจตคติต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ประมาณ 3.5 รองลงมา คือ ความถี่ที่ใช้ในการอ่าน และความหลากหลายของสื่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.4 ส่วนเวลาที่ใช้ในการอ่าน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.2 
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2) ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถทางการคิดคำนวณ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่
- ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ
มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ การค้นหาข้อมูล การส่งผ่านข้อมูล และการจัดการข้อมูล พบว่า การค้นหาและ
การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.1 ส่วนการส่งผ่านข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.0
- ปัจจัยด้านเจตคติต่อการคำนวณ มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ การเห็นความสำคัญ การเห็น
ประโยชน์ และความสนใจ พบว่า การเห็นประโยชน์ในการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.8 รองลงมาคือ
การเห็นความสำคัญในการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.6 ส่วนความสนใจในการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 3.2 
- ปัจจัยด้านปัจจัยสนับสนุน มีตัวแปรที่ใช้วัด 2 ตัว คือ ปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัว และ
การมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ พบว่า การมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ มีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 3.5 และปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัวมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.0 
- ปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ ความมีพลังใน
การเรียนรู้ การอุทิศตน และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเรียนรู้ พบว่า ความมีพลังในการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.5 รองลงมาคือ การอุทิศตนในการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ และ
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.3
- ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ ความมุ่งมั่น
ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการรับรู้ พบว่า ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
และความมุ่งมั่นในการคิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.4 และการรับรู้ระดับความสามารถทางการคำนวณ 

มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.3
3) ปัจจัยเชิงสาเหตุความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่
- ปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชน มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ ภูมิศาสตร์ ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัวและชุมชน และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.6 และทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัวและชุมชน 

มีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41 อยู่ในเมือง และร้อยละ 59 อยู่อำเภอรอบนอก 
- ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กร/หน่วยงาน มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ การพัฒนาบุคลากร
การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร พบว่า การพัฒนาบุคลากร
และการสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.3 และความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.2
- ปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี มีตัวแปรที่ใช้วัด 2 ตัว คือ แรงจูงใจด้าน
การยอมรั บ นั บถือ และแรงจูงใจด้า นการพั ฒ นาตนเอง พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง สองมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
ประมาณ 3.9 และ 3.8 ตามลำดับ 
- ปัจจัยเกีย่ วกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีตวั แปรทีใ่ ช้วดั 2 ตัว คือ การรับรูก้ ารใช้งานง่าย 

และการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการรับรู้การใช้งานง่าย 

มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.4 และ 3.0 ตามลำดับ 
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- ปัจจัยการคิดเชิงระบบ มีตัวแปรที่ใช้วัด 3 ตัว คือ การคิดแบบองค์รวม การคิดเป็น
แบบแผนเครือข่ายเป็นลำดับชั้น และการคิดอย่างมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ทั้ง 3 ตัวมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.9 0.8 และ 1.1 ตามลำดับ 
1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและสมรรถนะกำลังคน
1) ด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน มีตัวแปรที่ใช้วัด 5 ตัว คือ ความคล่องแคล่ว
ในการอ่าน ความสามารถในการจดจำ ความเข้าใจในการอ่าน การสรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน และการนำสาระ
ที่อ่านไปใช้ประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมของความสามารถด้านการรู้หนังสือและความสามารถด้านการอ่าน 

มีคะแนนเฉลี่ย 10.7 จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า
ด้านความสามารถในการจดจำ มีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 2.5 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ความคล่องแคล่วใน
การอ่านมีค่าเฉลี่ย 1.8 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนการนำสาระที่อ่านไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจในการ
อ่าน และการสรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน มีคะแนนค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 2.1 และ 2.1 จากคะแนนเต็ม 

4 คะแนน ตามลำดับ 
2) ด้านความสามารถในการคิดคำนวณ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลด้าน
ความสามารถในการคิดคำนวณ เท่ากับ 9.2 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

มีตัวแปรที่ใช้วัด 2 ตัว คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.8 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประมาณ 3.6 และ
3.2 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน ตามลำดับ
	

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลก
		 ศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน และสมรรถนะรวม

2.1 แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้
หนังสือและความสามารถในการอ่าน เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลรวมสูงที่สุดคือ ความผูกพันต่อการอ่าน รองลงมาคือ ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน และทั้ง 

2 ปัจจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน แสดงว่าคนที่มีความ
ผูกพันต่อการอ่านสูง และมีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่านที่ดี จะเป็นคนที่มีสมรรถนะด้านการรู้หนังสือ
และความสามารถในการอ่านสูง 
ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน และแรงจูงใจในการอ่านพบว่า ไม่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อสมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน แต่สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านทางความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน และแรงจูงใจในการอ่าน ขณะเดียวกันปัจจัยด้านแรง
จูงใจในการอ่านมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางความผูกพันต่อการอ่าน ดังนั้น สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน และ
แรงจู ง ใจในการอ่ า นจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ สมรรถนะด้ า นการรู้ ห นั ง สื อ และความสามารถ
ในการอ่าน 
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รายละเอียด แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน และ
ค่าอิทธิพลของทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจำลอง ดังแผนภาพและตารางที่ 4-1
เจตคติต่อการอ่าน
แรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอก
สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว

0.98**
0.70**

แรงจูงใจ
ในการอ่าน

ความนับถือตนเอง

0.55**
0.97**
-0.40

0.86**

0.40**
สภาพแวดล้อมทาง 0.63** สิ่งแวดล้อม
ที่ทำงาน/โรงเรียน
ที่ส่งเสริม
0.35**
การอ่าน
สภาพแวดล้อม
ทางชุมชน
0.91**
0.91**

การมุ่งอนาคต 0.85** ความรู้สึกนึกคิด
ต่อตนเอง
ควบคุมตน
ในการอ่าน
การรับรู้ตนเอง
0.85**
ต่อการอ่าน

ความหลากหลาย
ของสื่อการอ่าน

ความสนใจ
เวลาที่ใช้ในการอ่าน
ในการอ่าน
0.25**
0.69**

0.75**
ความผูกพัน
ต่อการอ่าน

0.14**

ความคล่องแคล่วในการอ่าน

0.83**
0.43**

0.50

0.46**

การรู้หนังสือ
และ
ความสามารถ
ในการอ่าน

ความถี่ในการอ่าน

0.40**
0.66**
0.51**

0.61**

ความสามารถในการจดจำ
ความเข้าใจในการอ่าน
การสรุปและประเมิน
สิ่งที่อ่าน
การนำสาระที่อ่าน
ไปใช้ประโยชน์

ภาพที่ 4-1 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
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ตารางที่ 4-1 ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มและอิ ท ธิ พ ลรวมของแบบจำลองการรู้ ห นั ง สื อ และ
ความสามารถในการอ่าน
	            ตัวแปรผล ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง
แรงจูงใจในการอ่าน
ความผูกพันต่อการอ่าน
การรู้หนังสือและ
		
ในการอ่าน
(MOT)
(ENV)
ความสามารถในการอ่าน
		
(SELF_EFF)			
(ENGRACE)
  ตัวแปรเหตุ
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
		
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม 0.91**
การอ่าน (ENV)
(0.02)

-

ความรู้สึกนึกคิด
ต่อตนเองในการอ่าน
(SELF_EFF)

-

-

-

แรงจูงใจในการอ่าน
(MOT)

-

-

ความผูกพัน
ต่อการอ่าน
(ENGRACE)

-

-

R2		

0.91* 0.86**
(0.02) (0.02)

-

0.86**
(0.02)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.97*
(0.02)

-

-

-

-

-

-

-

0.82			

0.74			

0.83** 0.83** -0.50 0.75** 0.25**
(0.02) (0.02) (0.17) (0.15) (0.03)
-

0.46**
(0.12)

-

0.46**
(0.12)

0.97** -0.40 0.80* 0.40**
(0.02) (0.29) (0.28) (0.08)
-

0.83*
(0.35)

0.93			

-

0.83*
(0.35)

0.19

หมายเหตุ ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตัวเลขคือ ค่าอิทธิพลในรูปค่ามาตรฐาน ส่วนตัวเลขในวงเล็บคือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์ โดยสรุปมีดังนี้ 
- เพศชายและหญิง มีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
ไม่แตกต่างกัน 
- มีความแตกต่างของความสามารถด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านระหว่าง
ช่วงอายุที่ต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และช่วงอายุ 15 – 24 ปี 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
- มีความแตกต่างของความสามารถด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับ
ปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่า
มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
- เมื่อพิจารณาภาคการผลิต จะพบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถด้านการรู้หนังสือและ
ความสามารถในการอ่านของภาคบริการไม่แตกต่างจากภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด
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สำหรับผลการศึกษาเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
- พฤติกรรมการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนวันที่อ่านในรอบ 

1 สัปดาห์เท่ากับ 3.8 วัน และในแต่ละวันใช้เวลาในการอ่านประมาณ 1.9 ชั่วโมง ส่วนใหญ่อ่านจาก Social
Media รองลงมาคือ การอ่านหนังสือเรียน/ความรู้/ข่าวสาร และการอ่านหนังสือพิมพ์ ประมาณร้อยละ 52.3
48.8 และ 42.4 ตามลำดับ ส่วนหนังสือที่กลุ่มตัวอย่างอ่านน้อยที่สุดคือ นวนิยาย ประมาณร้อยละ 9.3 
- ปั ญ หาที่ พ บเกี่ ย วกั บ การอ่ า น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 45.9 มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สายตา 

รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่านประมาณร้อยละ 44.1 และกลุ่มที่ไม่ชอบอ่านและไม่มีปัญหาในการอ่าน ประมาณ
ร้อยละ 26.1 ส่วนกลุ่มที่อ่านไม่เข้าใจ/อ่านช้า/อ่านไม่ออก และไม่มีแหล่งอ่านหนังสือประมาณร้อยละ 12.4
และ 10.6 ตามลำดับ 
เมื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ชอบอ่าน กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า เนื่องจากคิดว่าการอ่านทำให้เกิดความรู้
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงานได้ ส่วนสาเหตุที่ไม่ชอบอ่านเพราะ ไม่มีแรงจูงใจ 

มีอย่างอื่นที่ต้องทำมากกว่า และไม่ได้ใช้ในการทำงาน
2.2 แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ด้านความ
สามารถในการคิดคำนวณ เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม
สูงที่สุดคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ รองลงมา คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู้ทางการคิดคำนวณ 
สำหรั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ความสามารถทางการคิ ด คำนวณสู ง ที่ สุ ด คื อ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ รองลงมาคือ เจตคติต่อการคิดคำนวณ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมคือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ทางการคิดคำนวณมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ และปัจจัยสนับสนุนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางความยึดมั่นผูกพันต่อการคิด
คำนวณ 
รายละเอียด แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการคิดคำนวณ และค่าอิทธิพล
ของทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจำลอง ดังแผนภาพและตารางที่ 4-2
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ความมีพลัง
ในการเรียนรู้

0.68**

การสนับสนุน
จากครอบครัว

ปัจจัยสนับสนุน

การมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับ
การคำนวณ

การเห็นความสำคัญ

ความสนใจในการ
คิดคำนวณ
การค้นหาข้อมูล

-1.23**

0.81**

การเห็นประโยชน์ 1.00**

1.00**
0.77**
ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อการคิดคำนวณ
0.36**

เจตคติต่อ
การคิดคำนวณ

ความสามารถ 1.00**
คะแนน
ความสามารถ
ทางการคิดคำนวณ

0.48**

ทางการคิดคำนวณ

0.99**
0.65** การใช้เทคโนโลยี

การส่งผ่านข้อมูล 0.64**
การจัดการข้อมูล

0.67**

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับการเรียนรู้

การอุทิศตน

0.85** 0.71**

0.69**

สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณ

0.62**
0.90**

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

0.85**

ความมุ่งมั่นในการ
คิดคำนวณ

0.85**

0.87**

การรับรู้ระดับความสามารถ
ทางการคำนวณ

ความพึงพอใจในการทำกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ

ภาพที่ 4-2 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการคิดคำนวณ

ตารางที่ 4-2 ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของแบบจำลองความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
	                        ตัวแปรผล
		
		

  
ตัวแปรเหตุ
		
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ทางการคิดคำนวณ (IT)
ปัจจัยสนับสนุน (SUP)

ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อการคิดคำนวณ
(ENG)

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการคิดคำนวณ
(MOTIVE)

ความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
(MATHACH)

อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง
0.90**
0.90**
(0.02)
(0.02)

อิทธิพล อิทธิพล
ทางอ้อม รวม
0.56** 0.56**
(0.13) (0.13)

0.85**
(0.03)

-

0.85**
(0.03)

-

-

-

-1.23** 0.31** -0.92**
(0.07) (0.09) (0.16)

เจตคติต่อการคิดคำนวณ (ATT)

-

-

-

-

-

-

0.48**
(0.06)

-

0.48**
(0.06)

ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อการคิดคำนวณ (ENG)

-

-

-

-

-

-

0.36**
(0.10)

-

0.36**
(0.10)

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการคิดคำนวณ (MOTIVE)

-

-

-

-

-

-

0.62**
(0.14)

-

0.62**
(0.14)

R2		

75

0.72			

0.81			

หมายเหตุ ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตัวเลขคือ ค่าอิทธิพลในรูปค่ามาตรฐาน ส่วนตัวเลขในวงเล็บคือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

0.52
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สำหรับผลการศึกษาเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มที่มีความสามารถในการคำนวณค่อนข้างสูงตามการรับรู้ของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่
ทำงานเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ใช้การคำนวณในระดับที่ซับซ้อนได้ มั่นใจว่าตนสามารถคิดคำนวณได้เร็ว
คล่องแคล่ว มีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างสูง มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนผู้ที่ประเมินว่าตนมีความ
สามารถในระดับน้อย บางกลุ่มบวก ลบ คูณ หารพอได้ แต่ไม่ค่อยคล่อง บางกลุ่มบวก ลบ คูณ หารไม่ได้เลย
และทำผิดพลาดบ่อยครั้ง ไม่สามารถคิดคำนวณในระดับที่ซับซ้อนได้
กลุ่มที่ชอบการคำนวณ ให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ในวัยเด็กเคยช่วยที่บ้านค้าขาย เคยสอนการบ้านที่เกี่ยวกับการคำนวณให้
พี่น้องเชื่อว่าการคำนวณเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับฐานะของครอบครัวได้ หากได้รับมอบหมายให้แก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในระดับที่สามารถทำได้ ตนจะกระตือรือร้น ทำด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจทำให้แล้วเสร็จ สนุกกับสิ่งที่
ได้ทำ ทำได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หากเป็นการคำนวณที่ยากเกินความสามารถที่จะทำได้ ก็จะพยายามหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ อีกทั้งเคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาความสามารถทาง
การคำนวณ ทำให้รู้สึกสนุก และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนที่เกี่ยวกับการคำนวณด้วย เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน เป็นการยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตของตน ทำให้สามารถทำงานในระดับที่สูงขึ้น
ได้ เมื่อสามารถทำความเข้าใจการคำนวณในระดับที่ซับซ้อนได้ จะรู้สึกภูมิใจที่ทำได้ และมั่นใจในความสามารถ
ของตนมากยิ่งขึ้น
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ไม่ชอบการคำนวณ ให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนในประเด็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องว่า ตนไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมากนัก ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การคำนวณ ในวัยเด็กไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการคำนวณ หรือแม้จะ
ได้รับการสนับสนุนให้ได้เรียนเกี่ยวกับการคำนวณแต่ก็รู้สึกไม่ชอบ เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ดีนัก หากต้องทำ
โจทย์ปัญหาที่ยากก็จะรู้สึกขี้เกียจทำ ท้อใจ ไม่อยากทำ เบื่อหน่าย แม้จะเป็นการคำนวณง่ายๆ ในระดับที่
สามารถทำได้ แต่หากมีจำนวนมากก็จะเบื่อหน่ายไม่อยากทำ คิดมากแล้วรู้สึกปวดหัว ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่
จะทำเท่าใดนัก การคำนวณทำให้รู้สึกเครียด กดดัน หากไม่จำเป็นก็จะไม่ทำ และจะทำต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่
บีบบังคับ และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความสามารถทางการคำนวณ 
2.3 แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ด้านการ
แก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงที่สุดคือ การคิดเชิงระบบ รองลงมาคือ แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีปัจจัยที่
สนับสนุนในองค์กรการทำงานการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวชุมชน ตามลำดับ 
สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากที่สุดคือ การคิดเชิงระบบ รองลงมาคือ แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี ส่วน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กรการทำงานมีอิทธิพลผ่านการยอมรับเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการ
ใช้เทคโนโลยี และปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัวชุมชนมีอิทธิพลผ่านการยอมรับเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการ
ใช้เทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)

รายละเอียด แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และค่าอิทธิพลของทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบ
จำลอง ดังแผนภาพและตารางที่ 4-3
ภูมิศาสตร์
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ของคนในครอบครัว/ชุมชน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยสนับสนุน
ในครอบครัว
และชุมชน

การยอมรับ
การใช้
เทคโนโลยี

การพัฒนาบุคลากร
การสนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยี
ความเป็นผู้นำทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหาร
คิดแบบภาพรวม
คิดเป็นแบบแผนขั้นตอน

คิดอย่างมีการปรับตัว

ปัจจัยที่
สนับสนุน
ในองค์กร

การรับรู้การใช้งานง่าย
การรับรู้ประโยชน์
ของเทคโนโลยี

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี

การคิด
เชิงระบบ
แรงจูงใจ
ในการใชั
เทคโนโลยี

ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
ทักษะการแก้ปัญหา
ที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี

แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ
แรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง

ภาพที่ 4-3 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่เป็นค่ามาตรฐาน
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ตารางที่ 4-3 ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของแบบจำลองความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
	                        ตัวแปรผล การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี
		
(PERC)
(MOTV)
				
				

  
ตัวแปรเหตุ
		

ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
(IT)

อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม

ปัจจัยที่สนับสนุนในครอบครัว
และชุมชน (FAMILY)

0.20**
(0.18)

-

0.20**
(0.18)

ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กรฯ
(ORGAN)

0.52**
(0.02)

-

0.52**
(0.02)

การคิดเชิงระบบ (THINK)

-

-

-

-

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
(PERC)

-

-

-

แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี
(MOTV)

-

-

-

R2		

-

0.05**
(0.03)

0.05**
(0.03)

-

0.02** 0.02**
(0.01) (0.01)

0.29** 0.13**
(0.01) (0.01)

0.52**
(0.01)

-

0.28** 0.28**
(0.00) (0.00)

-

-

0.91**
(0.28)

0.25**
(0.02)

-

0.25**
(0.02)

0.01
(0.01)

-

-

-

0.32**
(0.02)

0.40			

0.75			

-

0.91**
(0.28)

0.08** 0.08**
(0.01) (0.01)
-

0.32**
(0.02)

0.95

หมายเหตุ ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตัวเลขคือ ค่าอิทธิพลในรูปค่ามาตรฐาน ส่วนตัวเลขในวงเล็บคือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์ โดยสรุปมีดังนี้ 
- เพศชายและหญิงมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 
- มีความแตกต่างของความสามารถด้านการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีระหว่างช่วงอายุที่ต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 40 ปีมีความสามารถสูงสุด
แตกต่างจากกลุ่มอายุ 41 – 65 ปี และ 15 – 24 ปี 
- มีความแตกต่างของความสามารถด้านการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มระดับ
การศึกษาปริญญาตรมีความสามารถสูงใกล้เคียงกัน แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
ที่มีความสามารถต่ำสุด 
- เมื่อจำแนกตามภาคการผลิต พบว่า ภาคบริการกับภาคอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ยของ
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสูงใกล้เคียงกัน แตกต่าง
จากภาคเกษตรที่มีความสามารถต่ำสุด
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2.4 แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะรวมของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 

จากผลการวิจัย พบว่า 
1) สมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน ความสนใจในการอ่าน และความหลากหลายของสื่อ
การอ่าน และได้รับอิทธิพลขนาดปานกลางจากการสนับสนุนของโรงเรียน/หน่วยงานในการอ่าน ตลอดจน
ได้รับอิทธิพลเล็กน้อยจากการสนับสนุนจากชุมชน และเจตคติต่อการอ่าน
2) สมรรถนะด้ า นความสามารถในการคิ ด คำนวณ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากจากเจตคติ ต่ อ
การคำนวณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคำนวณ ความยึดมั่นผูกพันต่อการคำนวณ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การคำนวณ และการสนับสนุนจากครอบครัว และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากสมรรถนะด้านการรู้หนังสือและ
ความสามารถในการอ่าน ซึง่ เป็นผลมาจากการรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเองในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน ความสนใจ
ในการอ่าน และความหลากหลายของสื่อการอ่าน และการสนับสนุนของโรงเรียน/หน่วยงานในการอ่าน
3) สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยี ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการคิดเชิงระบบ การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี ความเป็นผู้นำทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรด้าน IT จากหน่วยงาน และแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีและได้รับ
อิทธิพลขนาดปานกลางจากการยอมรับการใช้เทคโนโลยี และได้รับอิทธิพลเล็กน้อยจากการเข้าถึงและการใช้
เทคโนโลยี และทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัว 
เจตคติต่อการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในการอ่าน
ความสนใจในการอ่าน
ความหลากหลายของสื่อการอ่าน
การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนของโรงเรียน/หน่วยงานในการอ่าน

ปัจจัย
สนับสนุน
การอ่าน

เจตคติต่อการคิดคำนวณ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการคิดคำนวณ
ความยึดมั่นผูกพันต่อการคิดคำนวณ
การสนับสนุนจากครอบครัว
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ

ปัจจัยสนับสนุน
การคิดคำนวณ

แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของคนในครอบครัวฯ
การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี
การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
การพัฒนาบุคลากรด้าน IT จากหน่วยงาน

ปัจจัย
สนับสนุน IT

การอ่าน &
รู้หนังสือ

คะแนนการรู้หนังสือ &
ความสามารถในการอ่าน

การคิด
คำนวณ

คะแนนความสามารถ
ในการคิดคำนวณ

การใช้ฯ
เทคโนโลยี

คะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ภายใต้ IT ENV

การคิด
เชิงระบบ
คะแนนการคิดเชิงระบบ

ภูมิศาสตร์
ความเป็นอำเภอรอบนอก

ภาพที่ 4-4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะรวมของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21
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4) การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจำลอง โดยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ พบว่า แบบ
จำลองสมรรถนะของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ
สมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน ด้านความสามารถในการคิดคำนวณ และด้านความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่แปรเปลี่ยนตามกลุ่มอายุ และ
ระหว่างภาคการผลิต กล่าวคือ แบบจำลองสมรรถนะรวมของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ และระหว่างภาคการผลิต จึงสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มอายุ และสามารถใช้ได้
กับทุกกลุ่มภาคการผลิต 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนที่สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษที่ 21
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 มีข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 โดยสรุปดังนี้
หน่วยงานระดับนโยบาย
1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะกำลัง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม อายุ และภาคการผลิ ต เช่ น พั ฒ นา
สมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน และสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 15 – 24 ปีก่อนกลุ่มอายุอื่น 

ส่วนการพัฒนาสมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน และสมรรถนะด้านความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาภายใต้สภาพแวดล้อมทีใ่ ช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ควรพัฒนาประชาชนในภาคการเกษตรก่อน 

ส่วนในภาคอุตสาหกรรมควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดคำนวณ
เป็นต้น
2. กำหนดบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานของ
ห้องสมุดประชาชน เช่น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมที่ห้องสมุดจัด ประเภทหนังสือ
ต่างๆ ที่มีในห้องสมุด ทั้งนี้ กิจกรรมหรือโครงการที่ห้องสมุดประชาชนจัดควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรัฐ
สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดทั่วประเทศให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยดึงดูดผู้ใช้บริการให้
สนใจมีหนังสือที่ทันสมัย และมีการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. กำหนดมาตรการจูงใจให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการอ่านโดยสร้างเป็นโครงข่ายส่งเสริม
การอ่าน เช่น มาตรการด้านภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และต้นทุนการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ เช่น
สำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ เป็นต้น นอกจากนัน้ อาจจะส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
การอ่าน เช่น เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา
การบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดออนไลน์ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ เป็นต้น
4. ควบคุมราคาหนังสือในท้องตลาด และสนับสนุนการกระจายหนังสือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง
ทั้งประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือออนไลน์ และส่งเสริมการขาย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เพื่อสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนที่มีการใช้สื่อออนไลน์ค่อนข้างมากใน
ปัจจุบัน
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5. กำหนดให้มีเครือข่ายงานภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรของชาติทุกภาคส่วนให้มี
ความสามารถในการคิดคำนวณ
6. กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถของ
ประชาชนให้มีความรู้และความสามารถด้าน IT ที่ตอบสนองต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 
7. มีมาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อทุกประเภทเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันประชาชน
ให้รู้เท่าทันสื่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สร้างต้นแบบที่ดีในการสร้างนิสัยรักการอ่าน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา ที่เป็นนักอ่านเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการอ่านให้กับประชาชนทั่วไป
2. พัฒนาช่องทางหรือสื่อในการอ่านให้หลากหลาย เช่น พัฒนาแอพพลิเคชั่นการอ่านหนังสือผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ พัฒนา E-book ให้หลากหลายเพื่อการเข้าถึงได้ง่ายของผู้ที่สนใจจะอ่าน พัฒนาเกม
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
3. เร่งรัดรณรงค์ และดำเนินการส่งเสริมการอ่านให้ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ระดับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
4. มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการคิดคำนวณ และการนำไปใช้ใน
บริบทต่างๆ ของชีวิตประจำวันในทุกระดับการศึกษา อย่างต่อเนื่องกัน และมีพื้นฐานพอเพียงที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
5. มีการจัดทำคลังสื่อการสอนคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความสามารถในการคิดคำนวณ เพื่อให้ครูมี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการเรียนการสอน
6. กระตุ้นให้องค์กรและหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรวัยทำงานพัฒนาศักยภาพด้านการคิดเชิง
ระบบ
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึง
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลส่งเสริมนวัตกรรมไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริการประชาชน
8. กระตุ้นให้องค์กรและหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก่อให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อป้อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การใช้ ICT ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแก่
ทุกภาคส่วน เป็นต้น
สถานศึกษา
1. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนารูปแบบของการสร้างค่านิยม หรือการสร้างเจตคติต่อสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่การสร้างสมรรถนะที่ดี
ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยอาจบูรณาการในการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา จัด
กิจกรรมให้มีการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด หรือจัดกิจกรรมผ่านทางห้องสมุดโรงเรียนโดยตรง เช่น ส่งเสริมให้
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ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมในห้ อ งสมุ ด เป็ น ผู้ เ ลื อ กหนั ง สื อ เข้ า ห้ อ งสมุ ด เป็ น ผู้ น ำเสนอหนั ง สื อ
ที่น่าสนใจให้กับผู้อ่านในห้องสมุด
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมการอ่าน หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในเรื่องการอ่าน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและ
สร้างโครงข่ายส่งเสริมการอ่านไปทั่วไปประเทศ
4. พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
คำนวณของผู้เรียนทุกระดับ
5. มีการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านความสามารถ
ในการคิดคำนวณ
6. วางรากฐานการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในกลุ่มสาระ/
วิชาต่างๆ ให้ผู้สอนสอดแทรกการคิดอย่างเป็นระบบในการทำกิจกรรม หรือกำหนดเป็นพฤติกรรมหนึ่งในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะคิดเชิงระบบของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นเตรียมบุคลากรที่จะเข้าสู่วัยทำงาน 
8. จั ด ให้ มี โ ครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารระดับมาตรฐานสากล 
ครอบครัว
1. ส่งเสริมให้พ่อแม่เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน โดยร่วมกันพัฒนาการอ่านของลูกตามช่วงอายุ
2. ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการอ่านให้กับลูกตั้งแต่วัยเด็ก โดยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน เช่น พ่อแม่
เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ ซื้อหนังสือที่ดีมาอ่านร่วม กับลูกพาลูกไปร้านหนังสือบ่อยๆ
เป็นต้น
3. เป็นต้นแบบที่ดีในการอ่านสำหรับลูก โดยต้องอ่านหนังสือให้เป็นตัวอย่างกับลูก เนื่องจากลูกจะ
ยึดถือพ่อแม่เป็นต้นแบบ เมื่อพ่อแม่เป็นนักอ่านที่ดีจะส่งผลให้ลูกเป็นประชาชนที่รักการอ่านในอนาคต
4. จัดสถานที่อ่านในบ้านให้เหมาะสม โดยอาจจะจัดให้มีโต๊ะอ่านหนังสือ หรือการจัดมุมหนังสือ
ภายในบ้านให้สวยงาน เพื่อจูงใจให้เด็กสนใจที่จะมาอ่านหนังสือ หรือพ่อแม่ควรจัดหนังสือสนุกๆ หนังสือที่เด็ก
สนใจให้เด็กอ่าน หรือวางหนังสือไว้ให้ทั่วบ้านเพื่อให้เด็กสนใจที่จะอ่าน
5. ส่งเสริมให้พ่อแม่เห็นความสำคัญของการมีความสามารถในการคิดคำนวณของบุตรหลาน โดยฝึก
การคิดคำนวณในเรื่องง่ายๆ ภายในครอบครัวก่อน จากนั้นจึงฝึกการคิดคำนวณในชีวิตประจำวันเพื่อให้
บุตรหลานเห็นถึงความสำคัญของความสามารถในการคิดคำนวณ
6. ให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานในการใช้เทคโนโลยี เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การใช้โทรศัพท์
มือถือ การใช้สื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อให้บุตรหลานสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า งการรู้ ห นั ง สื อ และความสามารถในการอ่ า นกั บ
ความสามารถในการคิดคำนวณ เนื่องจากผลการวิจัยสมรรถนะรวมพบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างสูง 
2. ควรขยายการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นสมรรถนะจำเป็นสำหรับ
รองรั บ โลกศตวรรษที่ 21 เช่ น ความสามารถในภาษาต่ า งประเทศ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น เนื่องจากสมรรถนะกำลังคนที่รองรับโลกศตวรรษที่ 21 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมรรถนะ
พื้นฐานของทุกวิชาชีพ 
3. ควรขยายการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพในเชิงลึก และถอดบทเรียนจากความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการในวิชาชีพต่างๆ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในวงกว้างที่ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลสมรรถนะกำลังคนที่รองรับโลกศตวรรษที่ 21
4. ควรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ในหน่วยงาน/
สถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพนั้นๆ 
5. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ที่เป็น
รูปธรรมในเชิงการวิจัยกึ่งทดลอง เช่น การจัดทำสื่อการอบรมที่ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
6. ควรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ 
7. ควรศึกษาความสำเร็จในกรณีศึกษาผู้ที่มีการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่านสูง คนที่มี
การคิดคำนวณสูง และคนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาว่าปัจจัยความสำเร็จเกิดจาก
อะไรเพื่อนำมาส่งเสริมและขยายผลต่อไป
8. ควรติดตามประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน การคิดคำนวณสูง และคนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลการศึกษาว่าโครงการหรือกิจกรรมใด ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะกำลังคนในด้านนั้นๆ 
9. ศึกษารูปแบบการคิดที่มีผลต่อสมรรถนะการคิดคำนวณเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสม
10. ควรศึกษาให้ครอบคลุมกับประชากรที่อ่านหนังสือไม่ออก ว่าควรจะพัฒนาอย่างไรให้สามารถเป็น
กำลังคนที่มีสมรรถนะที่ดีรองรับโลกศตวรรษที่ 21
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ตารางที่ 2 กลยุทธ์การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ชื่อกลยุทธ์

รายละเอียดของกลยุทธ์

1. การเข้าถึงและการค้นคืนสาระ 1. ความสามารถเข้าถึงหรือพบตำแหน่งของสาระที่ต้องการในถ้อยความ
2. ความสามารถดึงเอาสาระที่ต้องการในถ้อยความออกมาได้ครบถ้วนและ
ถูกต้องสมบูรณ์
2. การบูรณาการและตีความ

1. ความเข้าใจสาระจากความสัมพันธ์ในถ้อยความที่ได้อ่าน
2. ความสามารถตีความ แปลความจากความสัมพันธ์ในถ้อยความ
3. ความสามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหา และรูปแบบของถ้อยความโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงในชีวิตหรือในโลกที่เป็นอยู่ 

3. การสะท้อนและประเมิน

1. ความสามรถประเมินถ้อยความ ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยการนำความรู้ทั่วไปจากภายนอก ในสิ่งที่คุ้นเคยหรือพบเสมอในชีวิตมาสร้าง
การเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้อ่าน
2. ความสามารถแสดงความคิดเห็น ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาด้วยการทำความเข้าใจ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไป จากภายนอกมาสร้างสมมติฐานหรือตั้งเกณฑ์แล้ว
แสดงความคิดคล้อยตาม ตั้งข้อสังเกตหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

(19, 20, 21,
23, 24)
(4)

(13)

ความยึดมั่น
ผูกพันใน
การเรียนรู้

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเป็นไปตามการอ้างอิงดังนี้ (1) สมควร จำเริญพัฒน์, 2552. (2) แหลมทอง สำราญสุข, 2552. (3) มะลิวรรณ โคตรศรี, 2547. (4) ลำเพา สุภะ และมนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ, 2556. 

(5) วาสนา ใจเอื้อ, 2555. (6) ธิติมา อุดมพรมนตรี, 2555. (7) ชลธิชา ใจพนัส และคณะ 2556. (8) จุฑามาศ กัณฑา และบัณฑิตา อินสมบัติ 2557. (9) วัลลญา หวังประเสริฐ, 2555. (10) ศรัณย์ จันทร์ศรี
และน้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์, 2557. (11) สุพรรณิการ์ คงภูธร และอวยพร เรืองตระกูล, 2555. (12) Cigdem, 2003. (13) Bas and Kuiper, 1999. (14) Schreiber, 2002. (15) Bicer and other. 

(16) Kiamanesh, 2002. (17) Corpentieri and others, 2010. (18) Member of the All Numeracy Team, 2002. (19) Hoyles, Wolf, Molyneux-Hodgson and Kent, 2002. (20) Mellar, 

et al, 2001. (21) Coben, et al. 2007. (22) Gal, 2000. (23) Mellar and Kamburi, 2005. (24) Kilderry, et al., 2003. (25) Warren, Young and deVries, 2008. (26) Chen, et al, 2014. 

(27) Henninger, et al, 2010.

1. ความสามารถในการใช้		
(12)						
		 เทคโนโลยี								
2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
(8, 9, 2)
(12)
(1, 5, 11, 	
(6)
(18)			
							
13, 14, 16)
3. ปัจจัยสนับสนุน
		 3.1 การมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(22)
กับการคิดคำนวณ
3.2 การสนับสนุนจากครอบครัว
- การคาดหวังของผู้ปกครอง
(15)
- การสื่อสารกับผู้ปกครอง
(12)
(15)
- การศึกษาของผู้ปกครอง
(14)
- ภูมิหลังของครอบครัว
(13, 16)
- ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้
(17, 25)
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(2, 3, 7, 8,9)		
(1, 5, 10)
(6)
5. ปัจจัยส่วนบุคคล					
(26, 27)
			 - อายุ

		
ตัวแปรตาม ความสามารถ การรู้เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ เจตคติต่อ
แรงจูงใจ
			 ในการแก้ คณิตศาสตร์ ทางการเรียน ในการให้
ในการ
ทาง
คณิตศาสตร์		
			 โจทย์ปัญหา		
คณิตศาสตร์ เหตุผลทาง คำนวณ คณิตศาสตร์			
ตัวแปรอิสระ		 คณิตศาสตร์			
คณิตศาสตร์

ตารางที่ 3  สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดคำนวณ
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ตารางที่ 4 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี
			
ตัวแปรตาม ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
				 ภายใต้สภาพแวดล้อม
ตัวแปรอิสระ		 ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
1. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี

(12,13, 18)

2. แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี

(7,8,9,10,11, 17)

3. ปัจจัยสนับสนุนในครอบครัวและชุมชน
4. ปัจจัยที่สนับสนุนในองค์กร

การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยี

แรงจูงใจ
ในการใช้เทคโนโลยี
(7,8,9)

(1)

(12,13)

(2,3,4,5,6, 18)

(18)

5. การคิดเชิงระบบ
(14, 15, 16)
	
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บในตาราง คือ ตัวแปรเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้
1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557)
2. จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2552)
3. อนุทิน จิตตะสิริ (2541)
4. ศุภกิตติ์ ทองสี (2552)
5. ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ (2557)
6. จิรวรรณ เล่งพานิชย์ และกฤตพา เสนชัยธร (2552)
7. วีณา จีระแพทย์ (2544)
8. ทัศนา บุญทอง (2551)
9. ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542)
10. วันชัย มุ้งตุ้ย (2543)
11. สุกัญญา ประจุศิลป (2550)
12. สิงหะฉวีสุขและสุนันทาวงศ์จตุรภัทร (2555)
13. อรทัย เลื่อนวัน (2555)
14. วิจารณ์ พานิช (2548)
15. Ackoff (2010)
16. สุวิชา ชูศรียิ่ง (2553)
17. สุเมธ งามกนก (๒๕๕๘)

(7,8,9)
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คณะผู้ดำเนินงาน
ที่ปรึกษา
ดร.กมล  รอดคล้าย
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	
ผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ
นางรุ่งตะวัน   งามจิตอนันต์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชรินรัตน์   พุ่มเกษม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวชิดชล   ตั้งสุขขีย์ศิริ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
	
ผู้สรุปและเรียบเรียงรายงาน
นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวชรินรัตน์   พุ่มเกษม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวชิดชล   ตั้งสุขขีย์ศิริ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายปิติพงษ์   คำแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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