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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อวิเคราะหองคประกอบทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 400 คน ที่ไดมา
โดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม
วิเ คราะหองคป ระกอบทัก ษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนัก ศึก ษาวิชาชีพครู มี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.845 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .429
2. องคประกอบทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู มี
จํานวนองคประกอบที่ชัดเจนจํานวน 6 องคประกอบ รวมจํานวน 43 ตัวแปร ไดแก
2.1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจรวมกัน (จํานวน 16 ตัวแปร น้ําหนัก
องคประกอบระหวาง .597 ถึง .748)
2.2) การสรางสรรคสงิ่ ใหม (จํานวน 10 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .545 ถึง .717)
2.3) การเชื่อมโยงความคิด (จํานวน 6 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .542 ถึง .663)
2.4) การสื่อสารและทํางานรวมกัน (จํานวน 5 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .514 ถึง
.627)
2.5) การใชเหตุผล (จํานวน 3 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .560 ถึง .638)
2.6) การแกปญ
 หาดวยวิธีหลากหลาย (จํานวน 3 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .500 ถึง
.557)
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Abstract
The purposes of this research was to analyze factors of learning and innovation
skill in the 21st century student teachers. The sample group consisted of 400 students:
the first to fifth year of Faculty of Education, Silpakorn University in the 2nd semester,
academic year 2013 by Stratified Random Sampling. The research instrument was a
questionnaire with five levels of rating. The statistical analysis employed was the
exploratory factors analysis.
The results of the study were:
1. Learning and innovation skill in the 21st century student teachers were high
level. (Mean= 3.845 Standard Deviation= .429)
2. The factors of 6 elements (43 Variables) to
2.1) Exchange opinions and make decisions together (16 Variables and Factor
Loading between .597 to .748)
2.2) Creative (10 Variables and Factor Loading between .545 to .717)
2.3) Linking Ideas (6 Variables and Factor Loading between .542 to .663)
2.4) Communication and Collaboration (5 Variables and Factor Loading between
.514 to .627)
2.5) Rational (3 Variables and Factor Loading between .560 to .638)
2.6) Multi-Methods of Problem Solving (3 Variables and Factor Loading between
.500 to .557).
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