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การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของทกัษะการท างานแห่ง

อนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐ  2) เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะ
การท างานแห่งอนาคตส าหรับส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับของรัฐ  และ 3) เพื่อศึกษา
ประสทิธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบั
ของรัฐ กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 424 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการท างานแหง่อนาคต 2 ฉบบั โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามระดบัสภาพท่ี
เป็นจริงเทา่กบั 0.988 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามระดบัสภาพความคาดหวงัเทา่กบั 0.994 และ 3) 
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ (ร่าง) กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
ส าหรับนิสตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็น (PNI) ผลการวิจยัปรากฏ
ดังนี  ้1) ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ผลการวิจยัพบวา่ ด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวัมีความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สดุ (PNI = 0.2020) รองลงมาด้านความเข้าใจในสือ่ใหม่ (PNI = 0.2000) ด้านความฉลาด
ทางสงัคม (PNI = 0.1984) ด้านการท าความเข้าใจข้อมลูเชิงลกึ (PNI = 0.1980) ด้านความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ 
(PNI = 0.1955)  ด้านความเข้าใจในวฒันธรรมที่แตกตา่ง (PNI = 0.1886) และด้านความสามารถในการท างาน
ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน (PNI Modified = 0.1879) 2) กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ มีจ านวน 7 กิจกรรม โดยผู้ทรงคณุวฒุิเห็นว่าทกุกิจกรรมมี
ความสอดคล้อง และ 3) ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของ
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐ พบวา่ นิสิตนกัศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยทกัษะการท างานแห่งอนาคตหลงัเข้า
ร่วมกิจกรรมสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คะแนนพฤติกรรมโดยเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัยอดเยี่ยม (4.73) และมีความพึงพอใจของตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก (4.11) ซึง่สงูกวา่เกณฑ์
ที่ก าหนด (3.51) 

 
ค าส าคญั : การเพิ่มพนูทกัษะการท างานในอนาคต, นกัศกึษามหาวิทยาลยั 
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The objectives of this research were as follows: (1) to assess the needs of future work 

skills for students at autonomous universities; (2) to develop future work skills enhancement activities 
for students at autonomous universities; and (3) to study the effectiveness of future work skills 
enhancement activities for students at autonomous universities. The sample consisted of 424 
participants. The instruments were (1) structured interviews; and (2) two questionnaires on future job 
skills. The confidence value of the current level of the skills questionnaire for the graduates of 
autonomous universities was 0.988 and the confidence value of the expectation level of the skills 
questionnaire for graduates of autonomous universities was 0.994; and (3) assessment forms of 
(draft) future work skills enhancement activities for students at autonomous universities. The data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, setting priority in terms of needs 
using a Modified Priority Needs Index (PNI modified) and a t-test. The results of the research were as 
follows: (1) assessment of the needs of future work skills for students at autonomous universities 
indicated that lateral and adaptive thinking were the most necessary (PNI = 0.2020); followed by 
understanding of new media (PNI = 0.2000), social intelligence (PNI = 0.1984), understanding of 
insight (PNI = 0.1980), computational thinking (PNI = 0.1955), understanding of different cultures 
(PNI = 0.1886) and working together in a virtual environment (PNI Modified = 0.1879); (2) future work 
skills enhancement activities for students at autonomous universities combined seven activities that, 
in the opinions of experts, were all consistent; and (3) the effectiveness of future work skills 
enhancement activities for students at autonomous universities found that the sample had a 
statistically higher average score for future work skills after participating in the activity at a level of 
.05. The average behavior score was excellent (4.73) and was satisfaction with activity participation 
was at a high level (4.11), above the specified criteria (3.51). 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
จากผลการศกึษาแนวโน้มทกัษะมนษุย์ รวมถึงต าแหน่งงานท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้และลดลง

ของจ านวนพนักงานในอีก 2 ปีข้างหน้า เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและสอดรับกับยุค Digital 
Transformation พบว่า การพัฒนาทักษะของมนุษย์คือหวัใจส าคญัในการขับเคล่ือนองค์กรและ
การด าเนินธุรกิจ (แมนพาวเวอร์กรุ๊ป, มิถุนายน 2562) สอดคล้องกับ  สถาบันแห่งอนาคต 
(Institute for the Future หรือ IFTF) แห่งมหาวิทยาลยัฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีการจดั
เสวนาเร่ือง Future Work Skills 2020 เพ่ือคาดการณ์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
ผู้ เช่ียวชาญจากหลายสาขาได้ลงมติว่ามีทกัษะสิบประการท่ีคนในยุคนีแ้ละยุคหน้าต้องให้ความ
สนใจ ทกัษะการท างานแห่งอนาคตใหม่กลายเป็นแนวคิดและข้อเสนอท่ีถกูผลิต พฒันา สนบัสนนุ 
และเผยแพร่ โดยองค์การตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนหลายแหง่ทัว่โลก (พชัรี สร้อยสกลุ, 2559) 

นายฌอน เนส (Mr. Sean Ness) ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ จากสถาบนัเพ่ืออนาคต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายว่า โลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่าง
มาก แม้แต่ในโลกของการท างานท่ีมีกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงานท่ี
แตกต่างจากเดิม ทัง้ด้านกระบวนการในการสรรหา กระบวนการสอบและคัดเลือก ท่ีน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรและคัดกรองคน โดยพิจารณาถึงการ
คาดการณ์อนาคต รวมทัง้การค านึงถึงคณุค่าของมนุษย์ท่ีจะน าศกัยภาพมาใช้ในการปฏิบตัิงาน 
การวิจัยและพัฒนา โดยอาศยัการส่ือสารกับทีมงานทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือให้ได้
มุมมองท่ีหลากหลาย สามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับผู้ ใช้งานมากท่ีสุด 
ขณะเดียวกัน องค์กรหรือหน่วยงานจ าเป็นต้องรักษาสมดุลในการด าเนินกิจการ ทัง้ในด้านการ
บริหารจดัการบุคคลให้มีความพร้อมและมีความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัและระหว่างองค์กร และ
การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บคุคลสามารถปฏิบตังิานได้
อย่างถูกต้อง มีระเบียบ ได้รับความเป็นธรรม และมีความสุขในการท างานอย่างแท้จริง  ทัง้นี ้
มนษุย์จะต้องเตรียมความพร้อมให้ตวัเองด้วยการพฒันาทกัษะส าคญัติดตวั ได้แก่ Hard Skills ซึ่ง
เป็นทักษะท่ีใช้ในการท างานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เป็นทักษะท่ีมีการ
เสริมสร้างเพ่ือให้เกิดความช านาญในการท างาน และ Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะท่ีเคร่ืองจักรหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถท าได้ดีกว่ามนษุย์ ได้แก่ การเจรจาตอ่รอง และการดแูละเอาใจใส่
กนั เทคโนโลยีจึงเป็นเพียงเคร่ืองมือหนึ่งท่ีพฒันาขึน้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัมนุษย์เท่านัน้ 
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ดงันัน้ หวัใจท่ีส าคญัท่ีสดุ ก็คือ คณุคา่ของมนษุย์ นัน่เอง (สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย
, 2561) 

สงัคมโลกปัจจุบนัน าเทคโนโลยีมาช่วยในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ผู้ ท่ีสามารถปรับตัว มี
ทักษะด้านการส่ือสาร การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์  จะสามารถน า
ทกัษะและความรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวงัขององค์กร ย่อมเป็นท่ีต้องการ
ของสถาบันองค์กรต่างๆ ดงันัน้ การพัฒนาเยาวชนยุคใหม่เพ่ือให้ก้าวทันสู่โลกแห่งอนาคต  ซึ่ง
จ าเป็นท่ีบคุคลจะต้องได้รับการเรียนรู้หรือพฒันาอย่างมีคณุภาพจากเนือ้หาและกระบวนการท่ีถกู
วิเคราะห์วา่มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้งาน และสอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลและ
สงัคม ดงันัน้ การเรียนรู้จากในต าราและในห้องเรียนแตเ่พียงพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอตอ่การใช้
งาน ผู้ เรียนควรได้รับการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลากนอกห้องเรียนและควรฝึกทักษะท่ีจ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิต
และการท างานในศตวรรษใหม่ (อรนุช ลิมตศิริ, 2560) นอกจากนีค้วรส่งเสริมทกัษะแห่งอนาคต
ให้กับผู้ เรียนด้วย เพราะเป็นทักษะท่ีก าลังเป็นท่ีต้องการและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตน 
พฒันางาน และพฒันาสงัคมได้ในอนาคต (อานนท์ ศกัดิว์รวิชญ์, 2560) 

ในการประชุม Flagship Summit 2018 : Skills for the Future ได้มีการบรรยายเร่ือง
ทกัษะแรงงานท่ีต้องการในอนาคต ได้มีการกล่าวถึงบทบาทของกระบวนการท างานอตัโนมตัิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างขีดความสามารถในแข่งขนั 
แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในประชาชนชาวตะวนัตก ส่วนใหญ่กังวลว่า หุ่นยนต์จะแย่งงาน
และอาจท าให้ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจย ่าแย่ลงไปอีก ดงันัน้ ในวนัข้างหน้าแรงงานต้องมี
ทกัษะร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขัน้สูงอ่ืนๆ ได้ ซึ่งจะท าให้ค่าตอบแทนของแรงงงาน
เหล่านีเ้พิ่มสงูขึน้ ขณะท่ีแรงงานมีแนวโน้มว่างงานมากขึน้ และอาจจะได้รับคา่จ้างในอตัราท่ีต ่าลง 
จึงควรเร่งอบรมเพ่ือยกระดับทักษะของบุคลากรในองค์กร (คา ยัน ทัม, 2561) สอดคล้องกับ
ความเห็นของ ศ.ดร.ฮมั ซินฮนุ ท่ีชีว้่าทกัษะท่ีจ าเป็นแห่งอนาคตคือ Deep Soft Skills เป็นทกัษะท่ี
เก่ียวข้องกบัการท าความเข้าใจข้อมลูท่ีมีปริมาณมาก แรงงานจ าเป็นต้องมีความสามารถในการท า
ความเข้าใจข้อมูล เลือกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะท่ีส าคญัในการท าความเข้าใจเพ่ือนร่วมงานหรือ
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง เกิดการปรับตวัให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (ฮมั ซินฮนุ, 2561) 
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การพัฒนานกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเตรียมตวัเพ่ือให้มีทกัษะในการด ารงชีวิต 
และการท างานในอนาคต ซึ่งเป็นการทดลองความสามารถต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเต็มไป
ด้วยข้อมลูข่าวสารและชอ่งทางสงัคมเครือขา่ย ความต้องการทกัษะและคณุลกัษณะของนิสิตท่ีจบ
การศึกษาท่ีเด่นชัดและสูงกว่าในอดีต (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศ
ไทยในระยะยาว ให้มุ่งต่อยอดผลสมัฤทธ์ิของแผนให้เกิดการพฒันาไปตลอด การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพของคน เตรียมพร้อมก าลงัคนและเสริมสร้างศกัยภาพของประชาชนไทย เตรียม
ความพร้อมของก าลงัคน ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริม
ให้มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี ท่ีเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสขุภาพและลดปัจจยัเส่ียง
ด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, 2560) สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบ
การศึกษาทุกระดบั มีการเน้นในเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน เน้นการพัฒนาความคิด
และการแก้ปัญหาของนกัศกึษา ผลิตบณัฑิตให้เป็นตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้ 

เช่นเดียวกับท่ี อุดม คชินทร (2561) กล่าวถึงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตไทยของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีด าเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มุ่งพัฒนา
หลักสูตรท่ีสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือไปขับเคล่ือนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษา
ไทย โดยพฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะขัน้สงู ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
และภาคเอกชนอย่างแท้จริงตามท่ีรัฐบาลได้ตัง้เป้าหมายไว้ ด้วยการออกแบบหลักสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนแนวใหม่ ท่ีมีความทนัโลก ทันสมยั ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโล ยี
และปัญญาประดิษฐ์ สามารถยกระดบัสมรรถนะผู้ เรียน ท่ีจะออกไปเป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพ 
คดิค้นองค์ความรู้ บริการ และนวตักรรมใหม ่ๆ เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในทกุท่ีท่ีไปอยู ่ตลอดจน
ตอ่ยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบันวตักรรม สินค้า และบริการ เพ่ือ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต พาประเทศก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 ตอ่ไป 

การขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็นไปในทางบวก ท าให้เห็นได้วา่ปริมาณ
แรงงานยังมีความไม่สอดคล้องกับต าแหน่งงานท่ีตลาดแรงงานต้องการ สอดคล้องกับรายงาน
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและประมาณการผู้ เข้าสู่ตลาดแรงงานของกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน ท่ีพบว่า ในปี 2560 มีบณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2560 และ 2561 รวมกัน 1,189,621 คน และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
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กับจ านวนแรงงานตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา พบว่า การว่างงานของผู้ จบการศึกษาใหม่ใน
ระดบัอุดมศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองมาจากความไม่สอดคล้องของคุณสมบตัิ
แรงงานและวุฒิการศึกษาท่ีไม่ตรงกับความต้องการของตลาด นกัศึกษาเลือกเรียนในสาขาท่ีไม่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยเลือกเรียนตามกระแสนิยม รวมถึงเลือก
งานและองค์กรตามท่ีตนต้องการมากขึน้ แต่ไม่มีทกัษะท่ีตรงกับต าแหน่งงานและขาดการเตรียม
ตัวท่ีดี ส่งผลให้พบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลายประการ เช่น การปรับตัวให้เข้ากับ
วฒันธรรมองค์กร ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ลกัษณะเนือ้งานท่ีท า และสถานท่ีท างาน ขาดวินยั 
ไม่มีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน ความสามารถและประสบการณ์ยงัไม่พอ มีขีดความสามารถ
จ ากดั และประสบการณ์ยงัไมม่ากพอ 

นอกจากนี ้จากการศกึษาสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่ของ
กระทรวงแรงงาน (2560) พบว่า ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยในช่วงท่ีผ่านมาได้ด าเนินการผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดวิสยัทศัน์ว่า ตลาดแรงงานของประเทศมีความสมดลุ ภายใต้ความร่วมมือ
กลไกประชารัฐ เพ่ือมุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน มียุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยุทธศาตร์หนึ่งในการ
วางแผนเพ่ือพฒันาคือ ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดบัฝึมือผู้ อยู่ในตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะสูง 
โดยมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัคือ การพฒันาหลกัสตูรฝึกเตรียมเข้าท างาน หรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของแรงงานให้
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับการฝึกยกระดบัฝีมือท่ี
สนบัสนนุการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  

จากปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านคณุภาพการศึกษาซึ่งมีตวัชีว้ัด
หลายตวัไม่ผา่น ท าให้ระบบการศกึษาจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงตามท่ีผู้สอน และผู้ เรียนต้องสนใจท่ี
จะปรับตวัจากการสอนเน้นท่ีผู้สอนเป็นหลกัในแบบเดมิมาปรับเป็นเน้นผู้ เรียนเป็นหลกัและเปล่ียน
วิธีการสอนท่ีน าปัญหามาเป็นฐาน รวมถึงเพิ่มกิจกรรมมากขึน้ตามล าดบั ซึง่เป็นการให้ความสนใจ
ในเร่ืองการปฎิรูประบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน (สุจินดา เจียมศรีพงษ์, 2556) สอดคล้องกับ กฤต
สุดา เขียวอุบล (2558) ท่ีพบว่า มีความต้องการให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม 
ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้านความสามารถในการปฏิบตัิงาน และด้านความรู้ โดยต้องการให้แรงงานมี
ความคดิชว่ยเหลือกนัอยา่งเต็มใจ สร้างเจตคติท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน มีช่องทางหลากหลายในการ
เรียนรู้ สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้  และทิศทางแนวโน้ม
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ตลาดแรงงาน ท่ีส ารวจพบว่า ความต้องการด้านทกัษะของผู้ท างาน ท่ีสถานประกอบการมีความ
คาดหวงัและต้องการมากท่ีสุด คือ ทกัษะความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ทกัษะในการส่ือสารและ 
ทกัษะการบริหารจดัการ (ส านกังานแรงงานจงัหวดัอบุลราชธานี, 2558)  

ประกอบกับผลการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ ใช้บัณฑิต พบว่า มี ความต้องการ
บณัฑิตท่ีมีทกัษะสงัคม ประกอบด้วย 1) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 2) ความสามารถตดัสินใจ มีไหว
พริบปฏิภาณ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 3) ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 4) ท างานเป็นทีม แก้ไข
ข้อขดัแย้ง 5) ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 6) มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้ อ่ืนในองค์กร 7) จิต
บริการ และ 8) ความอดทนมุ่งมั่น (สาวิตรี พิพิธกุล, 2559) และผลส ารวจของส านักงาน
ศกึษาธิการจงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ แรงงานท่ีผู้ประกอบการต้องการ จะต้องมีทกัษะ ดงันี ้1) ทกัษะ
การอ่าน การเขียน การพดูภาษาตา่งประเทศ 2) ทกัษะการเรียนรู้เพ่ือพฒันาอาชีพ 3) ทกัษะความ
เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 5) 
ทกัษะความร่วมมือ 6) ทกัษะด้านการส่ือสาร 7) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และ 8) ทกัษะด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับ ท่ีนัก
เศรษฐศาสตร์ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารโลก กล่าวว่าประเทศไทยมีก าลงัแรงงาน
ในช่วงอายุ 15-65 ปี ราว 37 ล้านคน  ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการคือการขาดแรงงานฝีมือ ท า
ให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัถดถอยลงมาตัง้แตปี่ 2007 คา่จ้างลดลงในทกุลุ่ม
แรงงาน และมีแนวโน้มเงียบเหงามากกวา่ 10  ปีแล้ว (ก่อนเร่ิมนโยบายคา่จ้างขัน้ต ่า 300 บาท) ซึ่ง
สวนทางกับตวัเลขการศึกษาของแรงงานไทยท่ีดีขึน้ ถ้านบัตามจ านวนปีการศึกษา  โดยประเทศ
ไทยมีปริมาณบณัฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานจ านวนมากแต่ไม่มีทกัษะท่ีนายจ้างคาดหวงั ท าให้เส่ียง
ต้องยอมท างานรับค่าจ้างต ่ากว่าระดับการศึกษา และออกไปอยู่ในภาคการผลิตท่ีไม่เป็น
ทางการ  ขณะท่ีแรงงานระดบัล่างมากกว่าล้านคน ว่างงานเป็นประจ าอย่างน้อย 6 เดือนทุกปี
เพราะขาดทกัษะท่ีนายจ้างต้องการเชน่กนั (ดลิกะ ลทัธพิพฒัน์, 2559) 

การเสริมสร้างทกัษะแห่งอนาคต จะช่วยให้บณัฑิตท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถสร้าง
ความรู้จากสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิ น าความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับและสามารถปรับตวั
กับเทคโนโลยี นวตักรรม เช่นเดียวกับท่ี พสุ เตชะรินทร์ (2562) กล่าวถึงสถานการณ์ขององค์กร
ธุรกิจในปัจจุบนัท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือให้พร้อมจะรองรับต่องานในอนาคตท่ีจะเปล่ียนไป
จากเดิม การจ้างพนักงานท่ีมีทักษะใหม่ๆ ท่ีอาจจะไม่มีหรือไม่ต้องใช้ส าหรับต าแหน่งงานใน
ปัจจบุนั เรียกได้ว่าเป็นการจ้างเพ่ือรองรับต่อวนัข้างหน้ามากกว่าปัจจุบนั ผู้บริหารองค์กรไม่สนใจ



  6 

ต่อคณุลักษณะหรือทักษะท่ีจ าเป็นตามหน้าท่ีตามต าแหน่งเท่านัน้ แต่เร่ิมให้น า้หนักกับทักษะท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อความส าเร็จในอนาคต ดงันัน้ จากพฒันาการของเทคโนโลยีจึงส่งผลให้งาน
หลายๆ งานมีการเปล่ียนรูปโฉมไป การเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้ในทักษะ
ใหม่ๆ จึงเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส าคัญส าหรับคนท่ีจะเติบโตในโลกอนาคต และยังพบว่า ระบบ
การศึกษาจะต้องเปล่ียนไป โดยระบบการศึกษาในปัจจุบันทั่วโลกต้องปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง การจดัการศกึษาและวฒันธรรมในการเรียนรู้ต้องสง่เสริมและสนบัสนนุตอ่การเรียนรู้
ตลอดชีวิตจงึเป็นสิ่งจ าเป็น  

ซึ่งการเสริมทักษะแห่งอนาคต มีความจ าเป็นต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและส่งเสริมให้เกิดทักษะท่ีต้องการ การเรียนแบบ
ผสมผสาน (blended learning) จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีน าส่ือการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายมาใช้ร่วมกันเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีก าหนด ตอบสนองความต้องการและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด ความสนใจด้วยส่ือ สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
ดริสคอลล์ (Driscoll, 2002) ท่ีกล่าวลักษณะของการเรียนแบบผสมผสาน ไว้ 4 แนวคิด คือ 1) การ
เรียนบนเว็บ (web-based technology) กับ การเรียนในชัน้เรียนแบบดัง้เดิมหรือแบบเผชิญหน้า 
(face to face) 2) การผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning) 3) การใช้
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบ และ 4) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการ
ท างานจริง ประกอบกบับางทกัษะก็จะส่งเสริมด้วยการเรียนรูปด้วยการให้ตวัแบบ ซึง่เป็นเทคนิคการ
สร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Albert Bandura เป็น
พืน้ฐาน ให้การใช้ตวัแบบถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือให้บุคคลแสดงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ อันจะก่อให้เกิดการสร้างพฤติกรรม ลดพฤติกรรม เสริมพฤติกรรม สร้างกฎเกณฑ์ 
รวมถึงสอนพฤติกรรมสร้างสรรค์ ด้านอารมณ์ และเผยแพร่แนวคิดและการกระท าอีกด้วย อีกทัง้ยงั
ต้องใช้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) และ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน Team-based Learning (TBL) มาประกอบในการจัดกิจกรรม
ตา่งๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่ผู้ ท่ีต้องการเสริมทกัษะแหง่อนาคต 

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ทัง้ 26 สถาบนั เป็นหน่วยงานด้านการศกึษาท่ีมีความ
เป็นอิสระ คล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ โดยมีรัฐก ากับด้านนโยบายและมาตรฐานและจดัสรร
เงินอุดหนุนทัว่ไป ด าเนินงานภายในการตรวจสอบและประเมินผลของรัฐ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ี
ก่อตัง้มานานและได้รับการยอมรับจากสงัคมอย่างยาวนาน สามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นท่ีต้องการ
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ของตลาดแรงงานและสังคม มีคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์และผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ มี
เป้าหมายในการผลิตบณัฑิต การวิจยั กิจกรรมบริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
เพ่ือให้สามารถสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่สังคม โดยอาศัยมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นกลไกหรือ
เค ร่ืองมือในการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม  (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหัวรถจักรส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ โดยเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศ ด้วยการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 (อดุม คชินทร, 2561) และขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ตามแผน
อดุมศกึษาซึ่ง ถือว่าเป็นพนัธกิจหรือบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัท่ีทกุสถาบนัต้องค านึงให้มากท่ีสดุ (รัฐ
พงศ์ บญุญานวุตัร, 2560) ฉะนัน้ การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐจงึเหมาะสมเป็นกลุ่มแรกท่ี
จะเสริมสร้างทกัษะแห่งอนาคต เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีโอกาสบรรลเุปา้หมายของการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงต้องใช้โอกาสท่ีมีปรับเง่ือนไขการด าเนินงานให้สะดวกและ
คล่องตวัมากขึน้ท าให้การบริหารจดัการทัง้ส่วนของวิชาการและส่วนของการด าเนินงานอ่ืนเพ่ือมุ่ง
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุได้
อยา่งยัง่ยืน  

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีก้าวเข้า
สูส่งัคมฐานความรู้ในยคุปัจจบุนั ท าให้องค์กรจ านวนมากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการลดอปุสรรคในการติดตอ่ส่ือสาร โดยน าเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศมาเป็นส่ือกลาง
ในการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั เพ่ือตอ่ยอด พฒันา เสริมสร้างให้ความรู้เหล่านัน้เป็นความรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างความสะดวกให้แก่บุคคลด้วยความสามารถของเทคโนโลยีในการ
พบปะกนัในช่วงเวลาท่ีไม่จ ากัด และพบปะกันได้ตลอดเวลา ทกุท่ี ตามความสะดวกของผู้ ใช้งาน 
เช่นเดียวกบั ประพนธ์ ผาสกุยืด (2549) ได้เสนอแนะว่า พืน้ท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ควรจดัไว้ 2 
ลกัษณะ คือ พืน้ท่ีจริงในการพบปะแบบเผชิญหน้า และพืน้ท่ีเสมือน ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถสร้างเครือข่ายได้กว้างไกล กระจายความรู้ได้
รวดเร็ว ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดงันัน้ 
นิสิตนกัศกึษาท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานยงัขาดทกัษะท่ีผู้วา่จ้างต้องการ การพฒันาทกัษะการท างาน
แห่งอนาคตจึงเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรและธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคญั ท่ีควรจะมีการ
เสริมสร้างให้กบันิสิตนกัศกึษาเพ่ือให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเม่ือจบการศกึษาแล้ว ดังนัน้ ผู้วิจยั
จงึสนใจศกึษารูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
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สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานตอ่ไป 

ค าถามของการวิจัย 
1.ทกัษะการท างานแหง่อนาคตท่ีจ าเป็นตอ่นิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั

ของรัฐมีอะไรบ้าง 
2.รูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับส าหรับนิสิตนกัศึกษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐมีลกัษณะอยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศึกษาใน

ก ากับของรัฐ โดยผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต ให้เกิดขึน้ระหว่างท่ีศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ รัฐ  ซึ่ งจะเป็นการเตรียมความพ ร้อมให้นิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัรัฐสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการศกึษา
ความต้องการจ าเป็นในทักษะแห่งอนาคตท่ีจะท าให้ทราบทักษะท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนานิสิต
นกัศกึษา และได้พฤติกรรมท่ีแสดงทกัษะท่ีส าคญัดงักล่าว ช่วยให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาท่ีชัดเจนและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และในส่วนของ
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับรัฐ สามารถน าผลการวิจยัไปใช้วางแนวทางการจดัการเรียนการสอน 
วางแผนเตรียมความพร้อมให้กบันิสิตนกัศกึษา โดยจดักิจกรรมสอดแทรกไปในกระบวนการเรียน
การสอน เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะตรงกบัความต้องการมากย่ิงขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการวิจัยมี

ขอบเขตดงันี ้
1. ผู้ ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการ

ท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ได้แก่ นิสิต
นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ จ านวน 3 คน อาจารย์ท่ีปฏิบตังิาน
อยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 3 คน ผู้ ว่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน จ านวน 3 คน และบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับของรัฐและมี
อายกุารท างานไมเ่กิน 1 ปี จ านวน 3 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 12 คน 

2. ประชากรท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับของรัฐ ได้แก่ ผู้อ านวยการ ผู้จดัการ
หรือหวัหน้างานในบริษัทท่ีจดทะเบียนธุรกิจกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า (ข้อมลู ณ กนัยายน 2561) 
จ านวน 19,947 แห่ง และในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 20 กระทรวง 
(ส านกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2562) 

3. ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
หลกัสตูร และ/หรือ การจดัการเรียนรู้ และ/หรือ การพฒันาสมรรถนะบคุลากร ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ี
ผู้วิจยัก าหนดไว้ จ านวน 9 คน 

4. ประชากรท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีก าลังศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 4,346 คน (งานทะเบียนนิสิต
และสถิต ิสว่นสง่เสริมและบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2561)   

5. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ทักษะการท างานแห่งอนาคต ประกอบด้วย 7 ทักษะ 

ได้แก่ 
1.ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู 
2. ความคดินอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั 
3. ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ 
4. ความเข้าใจในส่ือใหม ่
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5. ความฉลาดทางสงัคม 
6. ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
7. ความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิ่งแวดล้อมเสมือน 

5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ประกอบด้วย 

1. คา่คะแนนเฉล่ียทกัษะการท างานแหง่อนาคต 
2. พฤตกิรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ความพงึพอใจตอ่กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทักษะการท างานแห่งอนาคต หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานในอาชีพท่ี

เป็นท่ีต้องการในอนาคต ท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากการลงมือท า ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้าง
ความรู้จากสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิ น าความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการท างาน ทนัต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
มุ่ งสู่การเรียน รู้ตลอดชีวิต พ ร้อมรับและสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเปลียนแปลงอยูเ่สมอ ประกอบด้วย 7 ทกัษะ ดงันี ้

1.1 ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง หมายถึง ความสามารถ
ในการก าหนดความแตกตา่งของความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของสิ่งตา่งๆ ท่ีต้องใช้
ทักษะความคิดในระดับสูงและซับซ้อน สามารถท าความเข้าใจกับสถานการณ์ ปัญหาของ
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ ความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ และวิเคราะห์ผล
ของความต้องการในสถานการณ์นัน้ๆ ได้อย่างแม่นย าและเป็นระบบ โดยมีความสามารถสงูกว่า
เคร่ืองจกัรและหุน่ยนต์  

1.2 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว หมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่หรือคาดเดาไม่ได้ สามารถคิดแก้ปัญหาจากปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว และสามารถคิดสิ่งใหม่ๆ ท่ีแตกตา่งจากสิ่งท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั ด้วยการ
สร้างสรรค์ให้เหมาะกับแต่ละปัญหาหรือสถานการณ์ และน ามาใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกวา่เดมิ 

1.3 ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของ
ข้อมลูด้วยการใช้หลกัการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ 
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ด้วยการออกแบบให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ และสามารถตีความข้อมูลท่ีซับซ้อนให้มี
ความหมายเชิงลกึและใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 

1.4 ความเข้าใจในส่ือใหม่ หมายถึง ความสามารถในการพฒันาและสร้างข้อมูล
บนส่ือรูปแบบใหม่ๆ แล้วใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานหรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

1.5 ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจพฤตกิรรม อารมณ์ 
ความคิด และความรู้สึกของผู้ อ่ืน ปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสมเม่ือได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้
รับรู้ และสมัผสัการแสดงออกของผู้ อ่ืน ซึง่เป็นผลของการคดิในการใช้ความรู้และประสบการณ์ของ
ตนมาท าความเข้าใจกบัข้อมลูขา่วสารของบคุคล สง่ผลให้เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดีและท าให้คนอ่ืนให้ความ
ร่วมมือ โดยการเป็นคนท่ีมีความรู้สึกไวต่อความต้องการและประโยชน์ของผู้ อ่ืน และต้องมีทศันคติ
ในเชิงเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนอยูเ่สมอ 

1.6 ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
วฒันธรรมในมมุมองตา่งๆ รวมถึงผลกระทบและแรงจงูใจตอ่งานในสภาพแวดล้อมข้ามวฒันธรรม 
สามารถส่ือสารและท างานกบัผู้คนในวฒันธรรมตา่งๆ พฒันาความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทีมงาน เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายในการท างานร่วมกนั 

1.7 ความสามารถในการท างานร่วมกันในสิ่ งแวดล้อมเสมือน  หมายถึง 
ความสามารถในการท างานให้เพ่ือนร่วมงาน การติดต่อประสานงาน ผ่านโลกเสมือนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันกันเสมือนการ
ท างานร่วมกนัในสภาพจริง 

2. กิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต หมายถึง กิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ีใช้ใน
การส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย เนือ้หา
สาระ  ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผู้ สอน ผู้ เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล 

3. สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐท่ีมีการบริหาร
การจดัการอิสระแยกจากระบบราชการ แตย่งัได้รับเงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีรัฐจดัสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือ
ใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 26 สถาบนั 
ได้ แก่  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลั ยขอนแก่ น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลยั
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  มหาวิทยาลัยศิ ลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา และสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

4. ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะ หมายถึง ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคต เกิดทกัษะ คือ ผลต่าง
ระหว่างคะแนนสอบหลงัดีกว่าก่อนการเสริมทกัษะ มีความสามารถในการด าเนินกิจกรรม และมี
ความพงึพอใจตอ่กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาการเสริมสร้างทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเอาแนวคดิตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ ดงันี ้
1. การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยได้น าเอา ทักษะการท างานแห่งอนาคต 
(Institute for the Future หรือ IFTF, 2562; The Partnership for 21st Century skill, 2009 อ้างถึง
ใน เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, 2559; Partnership for 21st Century Skill , 2011; วิจารณ์ พานิช, 
2556; Engauge, 2003; ISTE, 2007)  ประกอบด้วย 7 ทักษะ 1) ความสามารถในการท าความ
เข้าใจข้อมูลระดับสูง  2) ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว  3) ความคิดเชิง
คอมพิวเตอร์ 4) ความเข้าใจในส่ือใหม่ 5) ความฉลาดทางสังคม 6) ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ี
แตกตา่งและ 7) ความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิ่งแวดล้อมเสมือน 

2. การสร้างรูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบนั อดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ได้น าเอาแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างกิจกรรมเสริมทกัษะนิสิต
นกัศึกษา (ทิพยาพร ราชเดิม, 2555; ธิดารัตน์ บุญนุช, 2543; เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, 2559; 
ประกอบ ประพนัธ์วิทยา, 2542; มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2548) มาใช้ โดย จดักิจกรรมนอก
ชัน้เรียนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัของรัฐ 

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเสริมทกัษะ อาทิ การเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
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(TBL) (Allen and Seaman, 2005; Driscoll, 2002; ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, 2552; ไพศาล สุวรรณ
น้อย, 2558; พิจิตร ธงพานิช, 2562; ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล, 2561) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับทักษะท่ีประเมิน
ความต้องการจ าเป็นได้  

4. การประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ได้น าเอาแนวคิดแบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (Campbell & 
Stanley. 1963: 171-246) โดยสิ่งท่ีจะเป็นตวับ่งชีผ้ลการเรียนรู้ คือ ผลต่างระหว่างคะแนนสอบ
ก่อนและหลงัการเสริมทกัษะ 

จากแนวคดิตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคดิการวิจยั ดงัแสดงตาม 
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 

ทักษะการท างานแห่งอนาคต (Institute for the Future หรือ 
IFTF, 2562; The Partnership for 21st Century skill, 2009 
อ้างถงึใน เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, 2559; Partnership for 
21st Century Skill , 2011; วิจารณ์ พานิช, 2556; Engauge, 
2003; ISTE, 2007) 
1.ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู 
2. ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั 
3. ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์ 
4. ความเข้าใจในสือ่ใหม ่
5. ความฉลาดทางสงัคม 
6. ความเข้าใจในวฒันธรรมที่แตกตา่ง 
7. ความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิง่แวดล้อมเสมือน 

การสร้างรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่ง
อนาคต  
ได้น าเอาแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างกิจกรรมเสริมทกัษะนิสติ
นกัศกึษา (ทิพยาพร ราชเดมิ, 2555; ธิดารัตน์ บญุนชุ, 2543; 
เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, 2559; ประกอบ ประพนัธ์วิทยา, 
2542; มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์, 2548) มาใช้ โดย จดั
กิจกรรมนอกชัน้เรียนเพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างานแหง่
อนาคตส าหรับนิสตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
ของรัฐ 
กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ อาทิ การเรียนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
(TBL) (Allen and Seaman, 2005; Driscoll, 2002; ตวงรัตน์ 
ศรีวงษ์คล, 2552; ไพศาล สวุรรณน้อย, 2558; พิจิตร ธงพานิช, 
2562; ฉตัรพงศ์ ชแูสงนิล, 2561) 

 

กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่ง
อนาคตเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

 

ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะ
การท างานแหง่อนาคตเพ่ือเตรียม

ความพร้อม 
เข้าสูต่ลาดแรงงานส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัของรัฐ  

 



  15 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ค่าคะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
2. ระดบัความสามารถในการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาทกัษะการ

ท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ระดบัความพึงพอใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐมีคา่เฉล่ียสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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บทที่ 2 
บททวนวรรณกรรม 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่เป็นประเด็นต่างๆ 
ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัทกัษะการท างานแหง่อนาคต 
1.1 ความหมายของทกัษะ 
1.2 ลกัษณะและประเภทของทกัษะ 
1.3 กระบวนการเกิดทกัษะ 
1.4 องค์ประกอบของทกัษะชีวิต 
1.5 ทกัษะการท างานแหง่อนาคต 
1.6 องค์ประกอบทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

2. กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
2.1 ความหมายกิจกรรมพฒันานิสิตนกัศกึษา 
2.2 ความส าคญักิจกรรมพฒันานิสิตนกัศกึษา 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันานิสิตนกัศกึษา 
2.4 กิจกรรมเสริมทกัษะ 
2.5 รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ 
2.6 การพฒันาทกัษะการท างานของนิสิตนกัศกึษา 
2.7 ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะ 

3. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตของสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัของรัฐ 

3.1 การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
3.2 การเรียนรู้ด้วยการให้ตวัแบบ 
3.3 การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.4 การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
3.5 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. แนวทางการพฒันาทกัษะแหง่อนาคตของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับทักษะการท างานแห่งอนาคต 
1.1 ความหมายของทักษะ 

ปัจจุบันโลกยุคข้อมูลข่าวสารและการแข่งขันระดับโลก (Age of information and 
global competition) ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและสิ่งประดษิฐ์ใหม่ ๆ 
สง่ผลให้ เกิดการแข่งขนัมากขึน้ สิ่งท่ีจ าเป็นคือ คณุลกัษณะนิสยัและทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน
และการด าเนินชีวิต ท่ีเรียกกันว่า ทกัษะ ส าหรับความหมายของทกัษะ มีนกัวิชาการได้อธิบาย ไว้
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

สมรรถนทกัษะ หมายถึง ทกัษะความสามารถในการท างานท่ีได้จากการเรียนรู้หรือ
การฝึกฝน วิชาการ วิชาชีพ ท่ีเป็นหลกัสูตร หรือหลกัสูตรระยะสัน้ เพ่ือใช้ในการเรียนตอ่หรือใช้ใน
การประกอบอาชีพ เช่น การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การพิมพ์ดีด การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การท าบญัชี การเรียนวิชาชา่งอตุสาหกรรมตา่ง ๆ การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล การ
ขบัรถยนต์ การประกอบอาหาร การสอนวิชาการตา่ง ๆ การบริหารจดัการ การเพาะพนัธุ์ไม้ การท า
เกษตรกรรม การประมง การวิเคราะห์วิจัย การออกแบบ การค านวณการก่อสร้าง การเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ การวาดภาพ การแสดง การขบัร้องเพลง การเล่นดนตรี ผลของสมรรถนทักษะมี
ลักษณะเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ สัมผัสได้ และวัดและประเมินผลได้ โดยใช้เกณฑ์และวิธีการ
ประเมินโดยทัว่ไป 

หากทุกคนในสงัคม โดยเฉพาะผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา ครู อาจารย์
และบคุลากรทางการศึกษา ฝึกฝนและศกึษาหาความรู้ในเร่ืองของจรณทกัษะและสมรรถนทกัษะ 
สร้างเสริมให้เกิดมีในตนเองอย่างมีความสมดุล ครบถ้วน  สังคมโดยรวมจะได้ผู้ บริหารท่ีมี
ความสามารถท างานได้ดี และท างานได้จนประสบความส าเร็จ ครู อาจารย์ท่ีเป็นครูดี เป็น
แบบอยา่งได้ และสอนเก่ง สามารถสอนจนผู้ เรียนเข้าใจและสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา ผลสืบเน่ืองคือ ผู้ เรียนจะมีทัง้จรณทกัษะและสมรรถนทกัษะสมบรูณ์ใน
ตวั สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปหรือประกอบอาชีพตามท่ีตัง้ใจไว้ รวมทัง้สามารถด ารงชีวิตใน
สงัคมได้อยา่งราบร่ืน 

ปราณี รามสูต (2527) กล่าวว่า ทักษะ คือ กระบวนการของพฤติกรรมในการท า
กิจกรรมตา่งๆ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาความสามารถของบุคคลท าให้บคุคลท ากิจกรรมหนึง่ได้
อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น คนท่ีมีทกัษะทางด้านการแตง่ค าประพนัธ์ หรือ บท
ร้อยกรองก็จะสามารถแต่งบทร้อยกรองได้อย่างรวดเร็ว และไพเราะได้ใจความดีกว่าคนท่ีไม่มี
ทกัษะในเร่ืองนี ้คนท่ีมีทกัษะ เก่ียวกับการพูดในท่ีชมุชนจะสามารถพูดได้ทนัที ท่ีถูกขอร้องให้พูด
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คนท่ีมีทกัษะทางร้องเพลงก็มกัจะร้องได้ไพเราะออกเสียงถูกต้อง และ ร้องได้ทุกโอกาสท่ีต้องการ
จะร้อง เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ทกัษะ หมายถึง ความชดัเจนหรือความสามารถของบคุคล อาจเป็นทกัษะ
ด้านร่างกาย สติปัญญา และสงัคม ท่ีสามารถสร้างได้จากการเรียนรู้ การสอนงาน การฝึกฝน การ
ท างานร่วมกัน เช่น ครูต้องมีทักษะการใช้ค าถาม การน าเข้าสู่บทเรียน การใช้ส่ือการสอน ส่วน
นกัเรียนมีทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน การคดิค านวณ หรือทกัษะทางสงัคม 

1.2 ลักษณะและประเภทของทักษะ 
ดี เชคโค (De Cecco, 1968) ได้กลา่วถึงลกัษณะของทกัษะไว้ดงันี ้

1. จะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีสนองตอบต่อสิ่งเร้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็น
พฤตกิรรมท่ีบคุคลแสดงอยา่งอตัโนมตัิ 

2. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีไม่สามารถแสดงออกทีละอย่าง แต่จะมีการ
ตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีมีหลายพฤตกิรรมในขณะเดียวกนั  

3. รูปแบบของการตอบสนองมีลกัษณะเฉพาะ (Response patterns) ทกัษะใน
เร่ืองใดจะมีรูปแบบของการ ตอบสนองเป็นลักษณะเฉพาะของเร่ืองนัน้ เช่น ผู้ ท่ีมีทักษะในการ
พิมพ์ดีด จะมีรูปแบบของการตอบสนองตอ่ เคร่ืองพิมพ์ดีดเป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกตา่งไปจากผู้ ท่ีมี
ทกัษะในการเลน่ดนตรี หรือ ผู้ ท่ีมีทกัษะในการเขียนภาพศลิป์ เป็นต้น 

นอกจากนี ้เบอร์นาร์ด (Bernard, 1972) ได้แบ่งทักษะไว้ 2 ประเภท ดงันีคื้อ ทักษะ
ทางกลไกการสมัผสั เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย และ ทกัษะทางกลไกการ
รับรู้ท่ีมีความซบัซ้อนมากกว่าทกัษะทางกลไกการสมัผสั ซึ่งเป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ
ทางสมอง 

 สรุปได้ว่าลักษณะและประเภทของทักษะ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
กลไกในร่างกายของมนษุย์ ท่ีตอบสนองตอ่ร่างกายและแสดงออกมาเป็นทกัษะ โดยแบง่เป็นกลไก
ท่ีเกิดจากการสมัผสัและ กลไกท่ีเกิดจากการรับรู้  

1.3 กระบวนการเกิดทักษะ 
การวัดภาคปฏิบัตินัน้ต้องมีการให้ผู้ เรียนมีการปฏิบัติงานแน่นอน หากประมวล

แนวคิดของนกัวดัผลทัง้หลายจะพบว่าทกัษะการปฏิบตัิงานเป็นความสามารถ ผู้ถกูทดสอบแสดง
พฤติกรรมออกมาให้เห็นได้ เพ่ือจะได้มีข้อมลูในการตดัสินระดบัความสามารถในการปฏิบตังิานใน
ด้านความถูกต้องของกระบวนการท างานหรือคณุภาพของผลงาน เป็นความสามารถด้านใดก็ได้ 
อยู่ท่ีว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นนัน้ งโลเวล (Lovell, 1980) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการเกิด
ทกัษะ 2 ประการ คือ 
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1. กระบวนการทางสรีรวิทยา (Physiological process) เป็นส่วนของอินทรีย์ท่ี
ท าหน้าท่ีเฉพาะในการแสดง พฤติกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ อวัยวะสัมผัส ระบบประสาท 
และอวัยวะกลไกเม่ืออวัยวะสัมผัสซึ่งท า หน้าท่ีเป็นเคร่ืองรับ (Receptor) ได้รับข้อมูลจาก
สิ่งแวดล้อม เข้าสู่อินทรีย์ ระบบประสาทก็จะเปล่ียนข้อมูลนัน้เป็นกระแสประสาท หรือ คล่ืนส่ง
ต่อไปยงัสมองโดยทางเส้นประสาทเม่ือถึงสมองแล้ว จะมีการแปลความหมายของข้อมูลนัน้แล้ว 
จงึสง่ผลผา่นระบบประสาทออกมาเป็นพฤตกิรรม โดยอวยัวะกลไกท าหน้าท่ีตอบสนอง 

2. กระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological process) เป็นกระบวนการท่ีได้รับ
ข้อมลูจากสิ่งแวดล้อมก็จะมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีได้รับเป็นกระแสคล่ืน เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจ
และวิเคราะห์ความส าคญัของข้อมลูนัน้ การตดัสินใจจะเป็นเชน่ไรขึน้อยู่กบัประสบการณ์ท่ีผา่นมา
และสิ่งท่ีเรียนรู้ถ้าหากว่าสิ่งเร้านัน้คล้ายกับสิ่ง ท่ีเราได้เรียนรู้มาก่อนเราก็จะประสบผลส าเร็จใน
การแปลข้อมลู และ แสดงออกมาได้อยา่งเหมาะสม  

สรุปได้ว่า กระบวนการเกิดทักษะสามารถวัดได้ตัง้แต่ขัน้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือ
ประเมินความสามารถในการท าความเข้าใจธรรมชาติของทักษะ จากนัน้ก็เข้าสู่ขัน้ของการจัด
ระเบียบกลไกกล้ามเนือ้ โดยในขัน้นีส้ามารถประกอบกิจกรรมได้ดีจนเกือบจะเป็นอตัโนมตัิเป็นขัน้
ใช้กลไกกล้ามเนือ้มากกว่า การใช้ความรู้ความเข้าใจการเกิดทกัษะในขัน้นีจ้ะท าได้ดีแม้จะมีความ
ตัง้ใจน้อย สามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือรู้ผลในสิ่งท่ีท าได้รวดเร็ว และสุดท้ายขัน้ท่ีมีทกัษะ
อย่างสมบูรณ์ขัน้นีต้้องใช้การเรียนรู้นาน ซึ่งจะต้องผ่านมาจากการเรียน ขัน้ท่ี 1 และ 2 มาก่อน 
เป็นทักษะระดบัท่ีสามารถท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปโดยอัตโนมัติโอกาสท่ีจะ ผิดพลาดมี
น้อยมาก  

1.4 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
ทักษะชีวิตเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องทัง้ความรู้และทักษะของแต่ละบุคคลและเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตอย่างอิสระในวัยผู้ ใหญ่  Brolin (1989 อ้างถึงใน มัณฑรา  
ธรรมบศุย์, 2553) ได้แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ  

1. ทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนั  
2. ทกัษะเฉพาะบคุคลและทกัษะทางสงัคม  
3. ทกัษะการประกอบอาชีพ  

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้  10 
องค์ประกอบ หรือ 5 คู่ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และ สุวรรณา 
เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2553) ดงันี ้
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1. ด้านพทุธิพิสยั ประกอบด้วย  
1.1 ทกัษะด้านความคดิวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking)   
1.2 ทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking)   

2. ด้านจิตพิสยั ประกอบด้วย  
2.1 ทกัษะด้านความตระหนกัรู้ในตน (Self-awareness)   
2.2 ทกัษะด้านความเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy)   

3. ด้านทกัษะพิสยั มี 3 คู ่ได้แก่  
3.1 ทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพและการส่ือสาร ( Interpersonal 

relationship and Communication skill)   
3.2 ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (Decision making and 

Problem solving)   
3.3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์และการจัดการกับความเครียด (Coping 

with emotions and Coping with Stress)   
ในประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโดยจัดความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์

วิจารณ์เป็นองค์ประกอบร่วม พร้อมทัง้เพิ่มด้านจิตพิสัยอีก 1 คู่ คือ ทักษะด้านความภูมิใจใน
ตนเอง (Self-esteem) คือ ความรู้สึกว่าตนเองมีคณุค่า และทกัษะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social-responsibility) โดยมีรายละเอียดคือ 

1. ด้านพทุธพิสยั ประกอบด้วย 
1.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) มีความสามารถในการคิด

กว้างขวาง โดยไมย่ดึตดิ  
1.2 ความคิดวิ เคราะห์วิจารณ์  (Critical thinking) เป็นความสามารถ

วิเคราะห์ข้อมลู ประเมินปัจจยั เจตคตแิละพฤตกิรรม ท่ีมีผลตอ่การด าเนินชีวิต   
2. ด้านจิตพิสยั ประกอบด้วย 

2.1 ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) เป็นความสามารถในการ
ค้นหาและเข้าใจตนเอง  

2.2 ความเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก
และความเห็นใจบคุคลท่ี 

2.3 ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ค้นพบและภมูิใจในความสามารถด้านตา่งๆ ของตน  
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2.4 ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social responsibility) มีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นสว่นหนึง่ของ สงัคมและมีสว่นร่วมรับผิดชอบในความเจริญหรือความเส่ือมของสงัคม 

3. ด้านทกัษะพิสยั ประกอบด้วย 
3.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ หมายถึง ความสามารถในการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน สามารถรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัให้คงอยูแ่ละมีสถานภาพท่ีดีและเป็น
สขุ   

3.2 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง 
มีความรู้ความช านาญในการใช้ค าพดูและภาษาทา่ทาง เพ่ือแสดงความรู้สกึอยา่งเหมาะสม  

3.3 การตัดสินใจ (Decision making) เป็นสิ่งท่ีน าไปสู่การตัดสินเก่ียวกับ
เร่ืองราวตา่งๆ โดยมีการประเมินทางเลือกและผลจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกนัน้  

3.4 การแก้ปัญหา (Problem solving) เม่ือบคุคลมีปัญหาตา่งๆ ท่ีไม่มีความรู้
ความช านาญแก้ไขได้ ท าให้เกิดภาวะความตึงเครียด บุคคลมีความรู้ความช านาญในการ
แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิตของเขาได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  

3.5 การจดัการกับอารมณ์ (Coping with emotions) เป็นการรู้จกัและเข้าใจ
อารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน สามารถตอบสนองและแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม  

3.6 การจดัการกบัความเครียด (Coping with stress) สามารถเลือกแนวทาง
ในการควบคุมความเครียด การเรียนรู้วิธีผ่อนคลายเม่ืออยู่ในภาวะความตึงเครียดได้อย่าง
เหมาะสม 

จากทกัษะ 12 ประการ จะน าไปสู่ทกัษะท่ีซับซ้อนขึน้ เช่น การประเมินและการ
จัดการกับความเส่ียง (Risk assessment and management) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
การยืนหยัดตัง้มั่น (Assertiveness) การเป็นผู้น า (Leadership) และการต้านทานต่อแรงกดดัน
จากกลุม่เพ่ือน (Peer pressure resistance)  

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทักษะชีวิต ประกอบไปด้วยทักษะในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั ทกัษะเฉพาะบคุคลและทกัษะทางสงัคม ทกัษะการประกอบอาชีพ อีกทัง้ยงัประกอบไป
ด้วย ทกัษะด้านด้านพุทธพิสยั  ด้านจิตพิสยั ด้านทกัษะพิสยั ซึ่งทกัษะทุกด้านล้วนมีความส าคญั
ในการเกิดทกัษะชีวิตของบคุคล 

1.5 ทักษะการท างานแห่งอนาคต 
เม่ือสงัคมปัจจบุนัก้าวเข้าสูย่คุการปฏิวตัิอตุสาหกรรม ครัง้ท่ี 4 ผู้คนทัง้โลกต้องเผชิญ

การเปล่ียนแปลง ตลาดแรงงาน ก็เช่นกัน ท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลง สถานศึกษา องค์กร บริษัท
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ขนาดใหญ่ นกัเรียน นกัศกึษา คนวยัท างาน จะต้องตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงนี ้ทกุหน่วยงาน
จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการท างานใหม่ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม พัฒนาทักษะการ
ท างานแห่งอนาคตใหม่ให้กบับคุลากร ส่งเสริม ให้ความรู้แก่พนกังาน นกัเรียน นกัศึกษา เกิดการ
พฒันาทักษะแห่งอนาคตใหม่ผ่านการอบรม การจดัการเรียนการสอนให้กับนิสิตนกัศึกษา ท่ีจะ
เป็นก าลงัแรงงานชาตใินอนาคต  

ปัจจุบันทักษะการท างานแห่งอนาคตใหม่ ได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีถูกผลิต 
พฒันา สนบัสนุน และเผยแพร่ โดยองค์การต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนหลายแห่งทัว่โลก แนวคิด
ทักษะการท างานแห่งอนาคตใหม่ตัง้อยู่บนฐานคิดท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ให้
ความส าคญักับการเรียนและจดจ าเนือ้หาในสาระวิชา ภายใต้ความท้าทายใหม่ส าหรับแนวคิด
ทกัษะแหง่อนาคตใหม่นัน้จะเน้นทกัษะการคิดขัน้สงู ทกัษะในการเรียนรู้สิ่งท่ีท าขึน้ใหม่ ทกัษะชีวิต
และการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่กับ เนือ้หาในสาระวิชาหลักและ
ความรู้อ่ืนๆ ท่ีส าคญั ด้วยเหตนีุ ้การเสริมสร้างทกัษะการท างานแห่งอนาคตใหม่จึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ฐานคิด เพ่ือรองรับความท้าทายและการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้กบัประเทศไทย (พชัรี สร้อยสกลุ, 2559)  

เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั (2559) กล่าวว่า การพัฒนานิสิตนกัศึกษาเป็นสิ่งท่ีต้อง
ปรับเปล่ียน กระบวนทัศน์ เปล่ียนวิธีคิด เปล่ียนวิธีการเรียนรู้ และเปล่ียนวิธีการพัฒนา อาจารย์
ผู้สอนต้องการแนวทางในการออกแบบกระบวนการพฒันานิสิตนกัศกึษาแบบองค์รวม ส่งเสริมให้
นกัศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิ ผู้ เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ น าความรู้ใหม่
ไปใช้ได้อยา่งสร้างสรรค์ และเตรียมตวัเพ่ือการใช้ชีวิตในโลกท่ีเป็นจริง สง่เสริมให้นกัศกึษาสามารถ
ร่วมมือกบัโครงงานตา่งๆ คณุภาพของจึงจ าเป็นต้องพฒันาทกุองค์ประกอบร่วมกนัเพ่ือสะท้อนให้
เกิดคณุภาพและประสิทธิภาพของสถาบนัอดุมศกึษา  

การปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมจะใช้กระบวนการแบบเดิมท่ีเน้นเฉพาะวิชา
ความรู้ไม่ได้ จะต้องเรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการ และต้องมีความรอบรู้ด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
นกัศึกษามีความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงระดบัโลก ดงันัน้ ต้องให้ความส าคญัเร่ืองการสร้าง
เสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เช่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท า
ประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน มีภาวะผู้น า เป็นผู้ ท่ีรู้จกัการให้ ท าความดีโดยไมห่วงัผลตอบแทน  

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรือง (2560) กล่าวถึง แนวคิดทกัษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า เป็นการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบตัิในการเสริมสร้าง
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ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นท่ีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ ของ
ผู้ เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสงัคมแหง่ความเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั 

สรุปได้ว่าทักษะการท างานแห่งอนาคต  หรือทักษะการเรียนรู้ท่ีส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการท างานในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวนัและ
การท างานมากมาย มีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาให้เหมาะสม
กบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป เพ่ือเตรียมพร้อมสูก่ารท างานในอนาคต 

1.6 องค์ประกอบทักษะการท างานแห่งอนาคต 
มีนกัวิชาการได้กลา่วถึงทกัษะการท างานแหง่อนาคต ไว้ดงันี ้

สถาบันแห่งอนาคต (Institute for the Future หรือ IFTF) (2562) ได้กล่าวถึง
ทกัษะการท างานแหง่อนาคตวา่มีทกัษะดงัตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง (Sense-making) 
เพราะงานแรงงานส่วนใหญ่จะถูกยึดครองโดยเคร่ืองจกัร แรงงานมนุษย์ต้องแข่งขนักันในงานท่ี
ต้องการทกัษะความคดิระดบัท่ีสงูและซบัซ้อนขึน้  

2. ความฉลาดทางสงัคม (Social Intelligence) 
3. ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว (Novel & Adaptive 

Thinking) 
4. ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง (Cross-cultural Competency) 
5. ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking) หรือความสามารถ

ในการย่อยข้อมลูจ านวนมหาศาล ทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาจะกลายเป็นเร่ือง
ล้าสมยั และทกัษะด้านสถิต ิการคดิหาเหตผุลจากข้อมลูจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ 

6. ความเข้าใจในส่ือใหม่ (New-media Literacy) หรือความสามารถในการ
เข้าใจ ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ส่ือท่ีหลากหลายรอบตวั 

7. ความเข้าใจความแนวคิดจากหลายสาขาอาชีพ (Transdisciplinarity) 
เพราะปัญหาท่ีซบัซ้อนมากขึน้ในโลกปัจจุบนั เราจึงต้องการบคุลากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ 
พดูง่าย ๆ คือต้องรู้ลกึในสาขาตนเองและรู้กว้างในสาขาอ่ืนไปพร้อม ๆ กนั 

8. ความสามารถในการน าเสนอและออกแบบงาน (Design Mindset) 
9. ความสามารถในการบริหารการรับรู้ (Cognitive Load Management) 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยจดัการจัดเก็บและน าข้อมูลมาใช้ สมองมนุษย์ไม่ได้
วิวฒันาการมาเพ่ือจะท าความเข้าใจกบัข้อมลูท่ีมีปริมาณมหาศาลและรวดเร็วอย่างในปัจจบุนั คน
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ท่ีรับข้อมูลข่าวสารจนเกินพอดี หรือรับจนไม่สามารถจะรับได้ก็เกิดอาการกรดไหลย้อน คล่ืนไส้ 
หรือมนึงงกบัปริมาณข้อมลูจนสมองหยดุท างาน 

10. ความสามารถในการท างานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน (Virtual 
Collaboration) นั่นคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยงานท่ีต้องติดต่อส่ือสาร
ระยะไกลกบัทีมงานทัว่โลก 

กลุ่มภาคีเครือข่ายเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช , 
2559) ได้ก าหนกกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพฒันานกัศกึษา เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักคิด รู้จักเรียนรู้ ท างาน
แก้ปัญหา และการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดลักษณะประจ า และเกิดแนวคิดส าคัญท่ีนักศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 

1. ความรู้เก่ียวกับโลก เพ่ือการด ารงอยู่ในอนาคต จ าเป็นต้องพัฒนา
นกัศึกษาให้พร้อมและก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงควรให้ความส าคญัในการพฒันานกัศกึษาและ
หาแนวทางในการพฒันาเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 จิตส านึกตอ่โลก โดยใช้ทกัษะในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
สร้างความเป็นสงัคมโลก เรียนรู้วิถีชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัได้อยา่งเหมาะสม  

 1.2 ความ รู้พื น้ ฐาน ด้านการเงิน  เศรษฐกิ จ  ธุ ร กิจ  และการเป็ น
ผู้ประกอบการ  

 1.3 ความรู้พืน้ฐานด้านความเป็นพลเมือง การน าวิถีแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยสูส่งัคม  

 1.4 ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โดยมีความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับสุขภาพอนามัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังทางด้านสุขอนามัย และรู้เข้าใจประเด็น
ส าคญัการสร้างสขุภาวะ  

 1.5 ความรู้พืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีภูมิความรู้ความเข้าใจขัน้
เบือ้งต้น และมีส่วนร่วมในการรักษาและปกปอ้งสภาพแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจในผลปะทะท่ี
เกิดจากธรรมชาติท่ีมีผลต่อสงัคม ทัง้ในด้านการท าให้ประชากรเจริญ การเจริญเติบโตของทุกสิ่ง 
และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ก าหนดวิธีการปกปอ้ง แก้ไข รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมเหลา่นัน้  



  25 

2. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านนี ้มีให้ความส าคญักับ การคิด
แบบให้เหตผุลท่ีถกูต้องได้ และ การแก้ปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือท างาน การคิดริเร่ิมและ
นวตักรรม ประกอบด้วย 

 2.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
ประสิทธิภาพของการใช้เหตผุลเชิงนิรนยัและอปุนยั ใช้วิธีคดิเชิงระบบ และเกิดประสิทธิภาพในการ
ตดัสินใจเพ่ือแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและมีเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 2.2 การสร้างสรรค์และนวตักรรม ริเร่ิมสิ่งแปลกใหม่ พัฒนางานในเชิง
ริเร่ิม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ มีความช านาญในการเปล่ียนแปลงวิกฤตให้
เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ เข้าใจวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและน าข้อผิดพลาดมา
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง และพฒันางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.3 การส่ือสารและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Communication and 
Collaboration) โดยสามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการเป็นผู้ประเมิน  เป็นท่ี
ยอมรับในทีม มีความรับผิดชอบท างานบรรลผุลตามท่ีคาดหวงั สร้างการมีส่วนได้ส่วนเสียในความ
รับผิดชอบ และเห็นคณุคา่ของการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

3.ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยี (Information Media and 
Technology Skills) ประกอบด้วย 

 3.1 ความ รู้พื น้ฐานด้านสารสนเทศ เข้าถึ งสารสนเทศได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่าง
สร้างสรรค ์

 3.2 ความรู้พืน้ฐานด้านส่ือ โดยมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตส่ือให้ตรง
กับผลท่ีประสงค์ให้บรรลุและรู้และเข้าใจใช้ให้ตอบสนองกับบุคคลแต่ละคน ภายใต้กรอบแห่ง
คณุธรรมจริยธรรม 

 3.3 ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการส่ือสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายได้
อยา่งเหมาะสม 

 
4. ทกัษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ประกอบด้วย 
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 4.1 รู้ จักผ่ อนสั น้ ผ่ อนยาวและความสามารถในการป รับตัว  มี
ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการเปล่ียนแปลง ตามบทบาทภารกิจท่ีต้องท าและความ
รับผิดชอบ และ เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถสร้างความเท่าเทียมในการท างานและ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงริเร่ิม 

 4.2 ความคิดริเร่ิมและการชีน้ าตนเอง มีความสามารถจดัการด้านความ
มุ่งหมายเจาะจงให้ได้ตามเจตนาและเวลา สามารถสร้างอิสระ และ เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพใน
ตนเอง เป็นผู้น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ผลส าเร็จเชิงปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน การสร้างทีมงานท่ีมีคณุคา่ 

 4.4 การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด ประกอบด้วย การบริหารโครงการ 
และผลผลิตท่ีเกิดขึน้ 

 4.5 ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ ประกอบด้วยความเป็นตวัแบบ
และเป็นผู้น าคนอ่ืน 

นอกจากนี ้วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า การเรียนสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ให้ได้
ความรู้ แตต้่องได้ทกัษะ การเรียนให้ได้ทกัษะเพ่ือน าไปใช้โดยเฉพาะทกัษะในการสร้างแรงบนัดาล
ใจ และ ทกัษะการเรียนรู้ การอา่นออกและเขียนได้นัน้ไมพ่อ ต้องกลอ่มเกลาฝึกฝนส านกึความเป็น
คนดี โดย Leaning Skills ต้องประกอบด้วย 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. Rs ได้แก่  
 1.1 Reading (การอา่น)  
 1.2 (W) Riting การเขียน  
 1.3 (A) Rithmetic คณิตศาสตร์  

ทัง้หมดไม่ได้หมายถึงการอ่านออก การเขียนได้ หรือ การคิดเลขเป็น แต่หมาย
รวมถึง การเกิดความประพฤติท่ีเคยชินในการรักการอ่าน อ่านแล้วเกิดความงาม เกิดความสขุ อา่น
แล้วจบัใจความเป็น ส าหรับการเขียนต้องเขียนให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจได้ ย่อความเป็น สรุปใจความ
ส าคญัได้ รู้วิธีเขียนหลายๆ สว่นการคดินัน้ควนนัน้ให้เกิดทกัษะการคดิแบบนามธรรม 

2. 8 Cs ได้แก่ 
 2.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะการคิดอย่ าง มี

วิจารณญาณ และ ทกัษะในการแก้ปัญหา) 
 2.2 Creativity and Innovation (ทกัษะการสร้างสรรค์ และ นวตักรม) 
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 2.3 Collaboration Teamwork and Leadership (ทั ก ษ ะ ด้ าน ค วาม
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

 2.4 Cross-Cultural Understanding (ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ตา่งกระบวนทศัน์) 

 2.5 Communication Information and Media Literacy (ทั ก ษ ะ ด้ าน
การส่ือสาร สารสนเทศ และ รู้เทา่ทนัส่ือ) 

 2.6 Computer and ICT Literacy (ทั กษ ะ ด้ าน คอมพิ ว เตอ ร์  แล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

 2.7 Career and Learning Skill (ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) 

 2.8 Change (ทักษะการเรียนรู้อยู่กับการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้ สร้าง
การเปล่ียนแปลง) 

3. 2Ls ได้แก่ 
 3.1 Learning (ทกัษะการเรียนรู้) 
 3.2 Leadership (ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ) 

เว็ บ ไซ ต์  Engauge (2003) ได้ น า เส นอ  21st Century Skill for 21st Century 
Learning มีความคิดเห็นว่า ทกัษะท่ีจ าเป็นในอนาคตจะมีความส าคญัมากขึน้ส าหรับนกัศึกษาท่ี
เข้าท างานเม่ือจบการศึกษา ควรมีการสนับสนุน และพัฒนาทักษะแบบดัง้เดิม ให้ปรับใช้กับ
เทคโนโลยีใหม่และสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ ดงันัน้ระบบการศึกษา หรือสถานศึกษาควร
พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิ โดยประกอบด้วย 5 สว่นหลงัดงันี ้

1. การรู้หนังสือยุคดิจิทัล คือ การรู้เท่าทันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความรู้เทา่ทนัส่ือ สารสนเทศ ความรู้ทางวฒันธรรม และ ความตระหนกัของโลก 

2. ความคิดสร้างสรรค์ คือ การมุ่งเน้นไปท่ีการปรับตวั มีความสามารถในการ
จดัการความซบัซ้อน อยากรู้อยากเห็นความคดิสร้างสรรค์ และความเส่ียง 

3. การส่ือสารท่ี มีประสิท ธิภาพ  คือ  การท างาน ร่วมกันและทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ความรับผิดชอบสว่นบคุคลและสงัคม และการส่ือสารแบบโต้ตอบ 

4. การมีผลิตภาพท่ีสงู คือ การจดัล าดบัความส าคญัในการวางแผนและการ
บริหารจดัการเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ การใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีโลกแห่งความจริง และ
มีความเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงู 
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5. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการระบุผลกระทบทางสงัคมท่ีเป็นไปได้ในเร่ือง
เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

International Society for Technology in Education Student ห รื อ  ISTE 
(2007) ได้กล่าวว่า ในยุคดิจิทัล การเรียนรู้ ISTE ได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับนักศึกษา เป็น
มาตรฐานส าหรับการประเมินทกัษะ และความรู้ท่ีนกัศกึษาต้องเรียนรู้ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
มีชีวิตอยู่ในโลกท่ีพฒันาตลอดเวลา และโลกยุคดิจิทลั เพียงแคค่วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ไม่เพียงพอในยุคปัจจุบนั นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์การ
เรียนรู้ และ การส ารวจ ทกัษะยคุดิจิทลั มีความส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษา
ในการท างาน การด ารงชีวิต และน าไปสู่โครงสร้างทางสงัคม และพลเมืองของชุมชน จึงสามารถ
สรุปทกัษะได้ทัง้หมด 6 ด้าน ดงันี ้ 

1. การสร้างสรรค์นวตักรรม คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือ
ประดษิฐ์สิ่งใหม่ๆ  เชน่ บริการ ผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ   

2. การส่ือสารและความร่วมมือ คือ การส่ือสารอย่างมีความสามารถท่ีท าให้
เกิดผลในการงาน (Communicate Clearly) ส่ือสารบอกกล่าวความคิดได้อย่างชดัเจนทัง้การพูด
การเขียน และการส่ือสารทางอวจันภาษา (Non- verbal) หลายรูปแบบและบริบท การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน (Collaborate with Others) ความสามารถในการท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเห็นด้วยในทีมงานท่ีหลากหลาย มีความผ่อนสัน้ผ่อน
ยาวและผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กันเพ่ือให้เกิดประโยชน์และบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันมีความ
รับผิดชอบในการท างานร่วมกันและเห็นถึงประโยชน์ท่ีมีความส าคญัของผู้ ร่วมงานในฐานะท่ีเป็น
สว่นหนึง่ของทีมงาน 

3. ความคลอ่งในการวิจยัและสารสนเทศ  
4.  การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การคิดเชิงวิพากษ์

ความตัง้ใจท่ีจะตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ โดยการไมเ่ห็นคล้อยตามข้ออ้างท่ีน าเสนอ  
การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ เน้นจดัการกบัปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน ต้องมีการ

วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดเปา้หมายในการแก้ปัญหา  
5. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล เป็นพลเมืองท่ีมีความสามารถในการใช้

อินเทอร์เน็ตในการบริหารจดัการ ควบคมุ ก ากับตน รู้ผิดรู้ถกู และรู้เท่าทนั เป็นบรรทดัฐานในการ
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ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ เรียนรู้ท่ีจะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
และปลอดภยั พลเมืองดจิิทลัจงึต้องตระหนกัถึงโอกาสและความเส่ียงในโลก 

6.มีแนวคดิและมีการปฏิบตัเิทคโนโลยี 
เว็บไซต์ของ Apple (2008) ได้กล่าวถึง Apple Classroom of Tomorrow-Today 

Learning in the 21st Century ได้ท าความเข้าใจเร่ืองทักษะในศตวรรษท่ี 21 และได้ก าหนด
มาตรฐานกับนักการศึกษา นักเรียน นกัศึกษา และผู้ปกครอง ว่านักเรียนจะประสบความส าเร็จ
นักเรียนมีความก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็นผู้ เช่ียวชาญใน
สาขาท่ีพวกเขาศึกษาเป็น สิ่งส าคัญท่ีจะเข้าใจว่า ไม่ได้เป็นเพียงแค่การท่องจ า ต้องเข้าใจ
ข้อเท็จจริง และได้รับทกัษะพืน้ฐาน ทกัษะท่ีมีประโยชน์ ทกัษะในขณะท่ีพวกเขาจะแก้ปัญหา โดย
ทกัษะท่ีมีความจ าเป็น มีดงันี ้

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน และ 
คณิตศาสตร์ และคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทกัษะชีวิต
และอาชีพ และทกัษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจดัการด้านการศกึษาแบบ
ใหม ่

2. ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยี เป็นทักษะท่ีประกอบด้วย
องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การรู้เทา่ทนัสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1) การเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ โดยเข้าถึงสารสนเทศได้ใน

เวลาท่ีเหมาะสม เกิดประสิทธิผลในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และสามารถประเมิน
สารสนเทศได้อยา่งมีวิจารณญาณ 

2 ) ก า ร ใ ช้ แ ล ะ ก า รจั ด ก า รส า รส น เท ศ  (Use and Manage 
Information) โดย (1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างริเร่ิมและตรงกับจุดส าคัญของ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ (2) จดัการกับสารเทศได้อย่างต่อเน่ือง จากแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่มากหลายสิ่ง และ 
(3) มีความรู้เบื่องต้นท่ีจะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามวิถีแห่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีส่วนประกอบ
เสริมอยูร่อบด้าน 

2.2 การรู้เทา่ทนัส่ือ (Media Literacy) ประกอบด้วย 
1) ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ (Analyze Media) โดย (1) 

เข้าใจวิธีการใช้และการผลิตส่ือเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด (2) สามารถใช้ส่ือเพ่ือ
สนองตอบตอ่ความแตกตา่งของคนแตล่ะคน รู้คณุคา่และสร้างจดุส าคญั รู้ถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่
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การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ บริโภคส่ือ และ (3) มีความรู้ เบือ้งต้นท่ีจะปรับใช้ส่ือได้ตาม
ขอบเขตแหง่คณุธรรมจริยธรรมท่ีมีสว่นประกอบเสริมอยูร่อบด้าน 

2) ความสามารถในการผลิ ต ส่ื อส ร้างสรรค์  (Create Media 
Products) โดย (1) มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตาม
คณุลักษณะเฉพาะของตวัส่ือประเภทนัน้ๆ และ (2) มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ส่ือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนองตอ่ความแตกตา่งในเชิงวฒันธรรมอยา่งรอบด้าน 

3 )  ก า ร รู้ ทั น ไ อ ซี ที  ( ICT: Information, Communication and 
Technology Literacy) ประกอบด้วย ประสิท ธิผลของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  (Apply 
Technology Efficiency) ได้แก่  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการส่ือสาร การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา วิจัย การบริหารและการจัดการ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวนั 

3. ทักษะอาชีพและชีวิต ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญในด้านต่าง  ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) ได้แก่ 
1) การปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) เป็นการ

ปรับตัวตามท่ีได้รับมอบหมายบทบาทหน้าท่ี ซึ่งเป็นการปรับตัวเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลง
บรรยากาศในการท างาน 

2) การปรับตวัเพ่ือให้เกิดความยืนหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) 
โดยเสริมสร้างประสิทธิผลในการท างานด้วยการสะท้อนผลงานและสร้างสรรค์ผลงานในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3.2 เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมและเป็นผู้ น า (Initiative and Self-Direction) 
ได้แก่ 

1) การจดัการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 
โดย (1) ก าหนดวตัถปุระสงค์ได้ชดัเจนบนฐานความส าเร็จตามมาตรฐานท่ีก าหนด (2) สร้างความ
เสมอกันในเป้าหมายท่ีก าหนด (ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว) และ (3) ใช้เวลาและการจดัการให้
เกิดความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการงานสงูสดุในการท างาน 

2) การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตาม 
จ าแนก แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ จัดเรียงล าดับความส าคญั และก าหนดงานท่ี
จ าต้องท าอยา่งมีอิสระไมมี่การควบคมุจากภายนอก 
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3) เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) 
โดย (1) มุ่งมัน่สู่ความเช่ียวชาญทัง้ทางด้านทกัษะ ความรู้และน าไปขยายผลสู่ความเป็นยอด (2) 
เป็นผู้น าเชิงทกัษะขัน้สงู ไปสู่ความเป็นผู้ เช่ียวชาญ (3) เป็นผู้น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และ (4) สามารถเห็นผลและน าประสบการณ์จากอดีตไปสูเ่ส้นทางความก้าวหน้าในวนั
ข้างหน้า 

Trilling and Fadel (2009) ได้เขียนถึงในหนังสือทักษะในศตวรรษท่ี 21 บอก
สาเหตุและวิธีภูมิทัศน์ทั่วโลกส าหรับการเรียนรู้ การปรับตัวเองและสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงนี ้ทั่วโลก
มกัจะเรียกว่าทกัษะศตวรรษท่ี 21 โดยน าไปใช้ในโรงเรียนหรือชมุชน ตามกรอบการพฒันาโดยผู้ มี
ส่วนร่วมเพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดงันัน้ต้องมีทกัษะท่ีจะเป็นเพ่ือความอยู่รอดและ
เตบิโตในโลกท่ีซบัซ้อน ดงันี ้ 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีองค์ประกอบ 3 R ได้แก่ การเขียน 
(Writing), Reading (การอ่ าน ) แล ะ  ค ณิ ตศาสต ร์  (Arithmetic) แล ะ4C ป ระกอบ ด้ วย 
Communication (การส่ือสาร), Collaboration (การร่วมมือ), Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) 
และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือ
และเทคโนโลยี และการบริหารจดัการด้านการศกึษาแบบใหม่ 

2.ทกัษะเรียนรู้ดิจิทลั เป็นทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัท่ีมี
อยู่ เช่น แทปเลต คอมพิวเตอร์ หรือส่ือท่ีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุใน
การส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนาขัน้ตอนการท างาน หรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความน าสมยัและมีประสิทธิภาพ ทกัษะดงักล่าวยงัรวมถึงความสามารถ 4 
มิติ เข้าใจ (Understand) การใช้ (Use) เข้าถึง (Access) การสร้าง (Create) เทคโนโลยีดิจิทลั ได้
อยา่งมีความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการงาน 

3. ทักษะอาชีพและชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในด้านต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 3.1 ความยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) ได้แก่ 
1) การปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดย (1) 

ปรับตวัตามบทบาทกิจท่ีจะต้องท า ความรับผิดชอบและความเก่ียวเน่ืองกนัตามชว่งเวลาท่ีก าหนด 
และ (2) ปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนแปลงสภาพเหตกุารณ์ของการท างานในองค์กรให้ดีขึน้ 

2) เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดย (1) สามารถ
รวบรวมผลย้อนกลบัของงานได้อย่างเกิดผลส าเร็จ (2) เป็นผู้น าท่ีริเร่ิมให้เกิดผลดีกับการท างาน 
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และ (3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคอย่างรอบด้าน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงริเร่ิมของการท างาน 

 3.2 เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมและเป็นผู้ น า (Initiative and Self-Direction) 
ได้แก่ 

1) การจดัการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 
โดย (1) ก าหนดจุดหมายได้ชัดเจนบนความส าเร็จตามกรอบท่ีก าหนด (2) สร้างความสมดุลใน
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด (ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว) และ (3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิดผล
ส าเร็จสงูสดุในการท างาน 

2) การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตาม 
จ าแนกวิเคราะห์ จัดเรียงล าดบัความส าคญั และก าหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการ
ควบคมุจากภายนอก 

3) เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) 
โดย (1) มุ่งมัน่สูค่วามสนัทดัจดัเจนทัง้ทางด้านทกัษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ (2) เป็น
ผู้ น าเชิงทักษะขัน้สูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (3) เป็นผู้ น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และ (4) สามารถน าผลสะท้อนและองค์ความรู้จากอดีตมาสร้างความก้าวหน้าให้
อนาคตได้ 

Rogers (1980) ไ ด้ แสด งทั ศ น ะ  Defining Student Outcome ผล งาน ขอ ง
นักเรียนและตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการท างานของนักเรียนว่านักเรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้องการ นัน้คือ การมีผลงานของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีครบถ้วนส าหรับงาน
ทัว่ไป มีข้อมลูเก่ียวกบัจดุเน้นของการเรียนรู้ของนกัเรียน และมีความพร้อมทัง้ทกัษะและความรู้ใน
วงกว้างของการเรียนรู้ โดยท่ีคาดว่ามีตวับง่ชีว้ดัประสิทธิภาพของนกัเรียน ท่ีสามารถแสดงออกได้
และสามารถวัดได้ และต้องตอบสนองความเป็นตวัชีว้ดัของความส าเร็จของผลงานของนักเรียน 
ประกอบด้วย ทกัษะดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การท างานเป็นทีม คือ การท างานด้วยกนัของสมาชิกท่ีมากกว่า 1 คน โดย
ท่ีสมาชิกทกุคนนัน้จะต้องมีจดุมุ่งหมายเดียวกนั ท าในสิ่งท่ีทกุคนต้องยอมรับร่วมกนั มีการร่วมกนั
วางแผนการท างาน การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งส าคญัในทุกองค์กร เม่ือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงานจงึควรท างานเป็นทีม 

2. การแก้ปัญหาทางเทคนิค  
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3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ขัน้การเปล่ียนแปลงและพัฒนาท่ีเกิดขึน้ในตัว
บุคคล อนัเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการเรียนรู้ หรือจากสิ่งท่ี
ปฏิบตัใินวิถีชีวิตท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาตัง้แตเ่กิดจนตาย 

4. ทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล มีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 การเป็นผู้ ฟังท่ีดี  การฝึกเป็นผู้ ฟังท่ีดี เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการฝึกส่ือสาร 

หากเราฝึกฟัง โดยการมีสติ อยูก่บัปัจจบุนั ตัง้ใจฟังคนตรงหน้าอย่างตัง้ใจ และจริงใจ ไม่พดูแทรก 
จะท าให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราใส่ใจ และอยากท่ีจะเล่า และเราเองก็จะรับรู้สารส าคญัท่ีเขาต้องการ
ส่ือ ในทางตรงกนัข้าม หากเราชอบท่ีจะพดูแบง่ปัน และฟังน้อย หรือตดับทเวลาพดูอ่ืนพดู หรือพดู
สวน/ พดูแทรก อาจท าให้คูส่นทนารู้สึกไม่ดี ไมอ่ยากคยุด้วย ไม่อยากฟัง รู้สกึว่าไม่ให้ความส าคญั
หรือให้เกียรตเิขาน้อย รวมถึงไมอ่ยากร่วมมือด้วย หากมาขอความชว่ยเหลือ 

 4.2 การส่ือสารด้วยอวัจนภาษา (Non-verbal communication) ใน
การส่่ือสาร วจันภาษา คือ ค าพดูมีผลเพียง 7% ส่วนท่ีเหลืออีก 93% คือ อวจันภาษา ได้แก่ ภาษา
กาย และน า้เสียง มีผลตอ่การส่ือสารถึง 55% และ 38% ตามล าดบั(จากงานวิจยัของนกัจิตวิทยา 
Albert Mehrabian)ภาษากาย เช่น การยิม้ การสบตา ท่านั่งสบายๆ ผ่อนคลาย เอนมาข้างหน้า 
เป็นภาษากายท่ีดีในการส่ือสาร สว่นน า้เสียงจะสะท้อนถึงความรู้สกึภายในของผู้พดู  

 4.3 การเปิดใจการส่ือสารท่ีดีจะเกิดขึน้ได้นัน้ เราต้องเปิดใจท่ีจะรับฟัง
มมุมองหรือความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั 

 4.4 การถามค าถามการถามค าถามแสดงถึงความสนใจในการฟัง และ
ชว่ยในการเช็คความเข้าใจในเนือ้ความ หรือเข้าใจรายละเอียดท่ีเพิ่มขึน้ 

 4.5 ความเป็นมิตรความเป็นมิตรจะแสดงออกผ่านน า้เสียงและสีหน้า 
หากคูส่นทนารู้สึกถึงความเป็นมิตร เขาจะเปิดใจท่ีจะรับฟัง และเสนอความเห็น/ตอบอย่างจริงใจ 
ไมปิ่ดบงั  

 4.6 ความมัน่ใจความมัน่ใจจะแสดงออกทางน า้เสียง หากน า้เสียงหนัก
แนน่ มัน่ใจ จะสง่ผลให้ผู้ ฟังเช่ือในสิ่งท่ีคณุพดู 

 4.7 การให้เกียรติคู่สนทนาการให้เกียรติคู่สนทนา เช่น สบตา ตัง้ใจฟัง 
หลีกเล่ียงการรับโทรศัพท์ในขณะท่ีคุยกับผู้ อ่ืน ไม่ท าอย่างอ่ืนไปด้วยขณะท่ีสนทนา เช่น พิมพ์
ข้อความในมือถือ เป็นต้น  
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 4.8 การให้ feedback เป็นการแสดงความคดิเห็น ท่ีควรจะมีตอ่คูส่นทนา
โดยต้องมีความเหมาะสม ไม่เกิดผลลัพธ์ในเชิงลบ สร้างบรรยากาศให้เป็นมิตร และเกิดความ
ไว้วางใจตอ่กนั 

Pacific Policy Research Center (2010) ได้ให้ความเห็น 21st Century Skill for 
student and Teacher ว่า ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการเรียนรู้ วิชาหลกัและชดุรูปแบบการศกึษาแบบ
ดัง้เดิมมักจะมีความส าคัญในการเรียนรู้การระบุเนือ้หาส าหรับสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาศิลปะ และการศึกษาสังคม และจากนัน้การประเมินความรู้เนือ้หาท่ีมี
แบบทดสอบและการทดสอบในตอนท้ายของบทหรือโมดูลการเรียนรู้ ผลลัพธ์ท่ีต้องการภายใน
กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการเรียนรู้โรงเรียนแบบดัง้เดิมเร่ืองและรูปแบบเนือ้หาท่ี
ร่วมสมัยในการรวมกันกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษท่ี 21 วิชาหลักและรูปแบบท่ีกรอบการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงวิชาแกนแบบดัง้เดิมวิชาในขณะท่ีเน้นความรู้พลเมือง รับรู้ทั่วโลก 
ความรู้ทางการเงิน ความรู้ด้านสุขภาพ และ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านทกัษะของนกัเรียน
ศตวรรษท่ี 21 มี 3 ด้านหลกัคือ  

1. ทักษะการเรียนรู้เชิงวิพากษ์และนวตักรรม ความตัง้ใจท่ีจะตดัสินเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างท่ีน าเสนอ แต่ตัง้ค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งข้ออ้างนัน้ 
เพ่ือเป็นแนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆ ท่ีแตกต่าง อันจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบท่ี
สมเหตสุมผลมากกวา่ข้ออ้างเดมิ 

2. ทกัษะอาชีพและชีวิต ประกอบด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 ความยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) ได้แก่ 

1) การปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดย (1) 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามบทบาทกิจท่ีจะต้องท า ความรับผิดชอบและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องตาม
ชว่งเวลาท่ีก าหนด และ (2) เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือท าให้สภาวะของการท างานในองค์กรดีขึน้ 

2) เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดย (1) สามารถ
หลอมรวมผลสะท้อนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เป็นผู้น าท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวก
กบัการท างาน และ (3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดลุและความเสมอภาคอยา่งรอบ
ด้าน เพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการท างาน 

 2.2 เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมและเป็นผู้ น า (Initiative and Self-Direction) 
ได้แก่ 
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1) การจดัการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 
โดย (1) ก าหนดเปา้หมายได้ชดัเจนบนฐานความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (2) สร้างความสมดลุ
ในเป้าหมายท่ีก าหนด (ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว) และ (3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน 

2) การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตาม 
จ าแนกวิเคราะห์ จัดเรียงล าดบัความส าคญั และก าหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการ
ควบคมุจากภายนอก 

3) เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) 
โดย (1) มุ่งมัน่สู่ความเช่ียวชาญทัง้ทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ (2) เป็น
ผู้ น าเชิงทักษะขัน้สูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (3) เป็นผู้ น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และ (4) สามารถสะท้อนผลและเก็บเก่ียวประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่เส้นทางแห่ง
ความก้าวหน้าในอนาคต 

3.ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยี  ประกอบด้วย  1) การรู้เท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy) 2) การรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy) 3) การรู้ทันไอซีที (ICT: 
Information, Communication and Technology Literacy) 

Malaysia Qualification Agency (2011) ได้ก าหนดกรอบคุณภาพนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ไว้ใน Malaysia Qualification Framework ว่า ทกัษะของนกัเรียนส าหรับศตวรรษท่ี 
21 มีองค์ประกอบดงันี ้ 

1.ความรู้เก่ียวกบัขอบเขตด้านวินยั ความรู้ในด้านคณุลกัษณะ พฤติกรรม ท่ี
ช่วยให้บุคคลควบคุมตนเอง สามารถประพฤติตนตามขอบเขตท่ีได้รับ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ กฎ 
กตกิาของสงัคม 

2.ทกัษะการปฏิบตั ิคือ ลกัษณะของความคล่องแคล่ว วอ่งไว มีความแม่นย า
ในการท างาน ทราบเหตุผลของแต่ละขัน้ตอน และมีความถูกต้องของเนือ้หา มีการบูรณาการใน
การท างาน มีพฤตกิรรมเอาใจใสต่อ่งาน รวมทัง้ไมจ่ าเป็นต้องใช้สิ่งบอกแนะในการปฏิบตังิาน  

3.ทกัษะทางสงัคมและความรับผิดชอบ คือ ทกัษะส าคญัในการอยู่ร่วมกนัใน
สังคม เป็นกฎกติกา แผนท่ี หรือทิศทางในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ อ่ืน พฤติกรรมท่ี
แสดงออกผา่นค าพดู สีหน้า ทา่ทาง  
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4. คา่นิยม ทศันคติและความเป็นมืออาชีพ คือ การมีทกัษะ การตดัสินใจท่ีดี 
และความประพฤติท่ีสุภาพ ซึ่งบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบรมในสิ่งเหล่านีม้าแล้วควรจะสามารถ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งดี" 

5.ทกัษะการส่ือสาร ภาวะผู้น า และการท างานเป็นทีม ในสภาพการณ์ต่างๆ 
แบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ 

6. ทักษะวิทยาศาสตร์กับแก้ปัญหา กระบวนการทกัษะในการคิดแก้ปัญหา 
เป็นกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธ์ทท่ีเก่ียวของกบัพฒันาการทางด้านสติปัญญา และการเรียนรู้   

7. ทกัษะการจดัการสารสนเทศ และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8. ทักษะการบริหารจัดการและประกอบการกระบวนการวางแผน การจัด

องค์กร การสั่งการและการควบคุมธุรกิจ ในด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และ
ระบบส่ือสารให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ได้แก่ ทกัษะการจดัการด้านระบบงาน ทกัษะการจดัการ
ด้านระบบคน และกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ 

Partnership for 21st Century Skills (2011) ได้ก าหนดกรอบทกัษะของนักเรียน
ใน Frame work for 21st Century Learning ว่า ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นัน้นักเรียนจ าเป็นต้องรู้
และท าอย่างไร ผู้น าหลายคนและองค์กรในทศวรรษท่ีผ่านมา ได้รวบรวมความคิดทัง้ความร่วมมือ 
ในการก าหนดทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 นักเรียนท่ีมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ได้รับการท างานท่ี
ดีกว่าการเตรียมความพร้อมให้ผู้จบการศกึษาวนันี ้โลกซึ่งการเรียนรู้เนือ้หาและทกัษะทางวิชาการ
เช่นการคิดเชิงวิพากษ์การส่ือสารเทคโนโลยีความรู้และความร่วมมือท่ีจ าเป็นส าหรับการประสบ
ความส าเร็จในวิทยาลยัชีวิต และ อาชีพในศตวรรษท่ี 21 กรอบการท างานส าหรับศตวรรษที 21 ผล
ท่ีนักเรียนและระบบสนับสนุนกรอบอธิบายถึงทักษะความรู้และความเช่ียวชาญนักเรียนต้อง
ต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการท างานและชีวิตการผสมผสานของเนือ้หาความรู้ทกัษะเฉพาะ
ความเช่ียวชาญและความรู้เท่าทนั ซึง่กลา่วโดยสรุป องค์ประกอบทกัษะของนกัเรียนศตวรรษท่ี 21 
ตามทศันะนีป้ระกอบด้วย  

1. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม เรียกว่า 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ 3R 
ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ4C (Critical 
Thinking - การคิดวิเคราะห์ , Communication- การส่ือสาร Collaboration-การร่วมมือ และ 
Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและ
เทคโนโลยี และการบริหารจดัการด้านการศกึษาแบบใหม่ 
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2. ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1) การรู้เท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy) 2) การรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy) 3) การรู้ทันไอซีที (ICT: 
Information, Communication and Technology Literacy) 

3. ทกัษะอาชีพและชีวิต ประกอบด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 ความยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) ได้แก่ 

1) การปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดย (1) 
ปรับตวัตามบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามชว่งเวลาท่ีก าหนด และ (2) ปรับตวัเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการท างานในองค์กรท่ีดีขึน้ 

2) เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดย (1) สามารถ
หลอมรวมผลสะท้อนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เป็นผู้น าท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวก
กบัการท างาน และ (3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดลุและความเสมอภาคอยา่งรอบ
ด้าน เพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการท างาน 

 3.2 เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมและเป็นผู้ น า (Initiative and Self-Direction) 
ได้แก่ 

1) การจดัการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 
โดย (1) ก าหนดเปา้หมายได้ชดัเจนบนฐานความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (2) สร้างความสมดลุ
ในเป้าหมายท่ีก าหนด (ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว) และ (3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน 

2) การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตาม 
จ าแนกวิเคราะห์ จัดเรียงล าดบัความส าคญั และก าหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการ
ควบคมุจากภายนอก 

3) เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) 
โดย (1) มุ่งมัน่สู่ความเช่ียวชาญทัง้ทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ (2) เป็น
ผู้ น าเชิงทักษะขัน้สูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (3) เป็นผู้ น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และ (4) สามารถสะท้อนผลและเก็บเก่ียวประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่เส้นทางแห่ง
ความก้าวหน้าในอนาคต 

Bees (2011) ได้เขียนหนังสือ Teaching 21st Century Skill An ASCD Action 
Tool ว่า ในศตวรรษท่ี 21 อะไรคือทักษะท่ีจะต้องมีศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดเร่ิมต้นของยุคดิจิทัล 
เพราะความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลท่ีตามมาคือ การเข้าถึง
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เทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีจะเข้าถึงหรือทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการ
ข้อมลูดิจิทลั ให้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สงูสดุ เช่นผลกระทบตอ่เรา การด ารงชีวิต 
การอยูอ่าศยั การท างานและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพิ่มขึน้ทกุวนัและ
ถ้านกัเรียนของเราไม่มีทกัษะในการใช้หรือตามไม่ทนัเทคโนโลยีใหม่ของวนันีจ้ะล้าสมยัทนัที และ
การท างานจะไม่ได้ผล ไม่มีคุณภาพ ในรายงานการศึกษาจ านวนมากกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาว่า
พยายามท่ีจะสร้างทักษะชีวิตและอาชีพและการเรียนรู้ทกัษะท่ีก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ประสบความส าเร็จในโลกศตวรรษท่ี 21 ในขณะท่ีมีความแตกตา่งบางอย่างในวิธีทกัษะ มีการแบง่
ประเภทหรือยงัมีหลายแนวความคิดจึงได้น าเสนอทกัษะพืน้ฐานหรือทกัษะสามญัท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ในหลายประเทศส่วนใหญ่ท่ีมีการจัดการศึกษาให้นักเรียนทักษะ
เหลา่นัน้ประกอบด้วย  

1. สร้างสรรค์และนวัตกรรม คือ คุณภาพของความคิดใหม่ ๆ และน าไปสู่
ความเป็นจริงคือความคดิริเร่ิม ส่วนการด าเนินการตามความคิดริเร่ิมเพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ๆออกมา ใน
การปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ขัน้ตอนการจินตนาการ ส่วนนวัตกรรม หมายถึง 
กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลออกมาเป็นจริงเป็นจงัสมัผสัได้มิใชเ่พียงทฤษฎีเทา่นัน้ 

2. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา คือ ความตัง้ใจท่ีจะตัดสินเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างท่ีน าเสนอ แต่ตัง้ค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งข้ออ้างนัน้ 
เพ่ือเป็นแนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆ ท่ีแตกต่าง อันจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบท่ี
สมเหตสุมผลมากกว่าข้ออ้างเดิม และการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ คือ เน้นจดัการกบัปัญหาท่ีมี
ความซบัซ้อน ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดเปา้หมายในการแก้ปัญหา สร้างทางเลือกในการ
แก้ ประเมินแตล่ะทางเลือก และเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ  

3. การร่วมมือ หมายถึง บุคคลในหน่วยงาน นอกหน่วยงาน หรือองค์กรส่วน
ราชการ ซึง่ท างานชว่ยเหลือซึง่กนั  

4.การจดัการสารสนเทศ คือ การวางแผน จดัหา รวบรวม จดัเก็บ รักษา และ
ส่งต่อแพร่กระจายสารสนเทศไปยังผู้ ใช้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ ทัง้นี ้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการ
ด าเนินงาน 

5.การใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี
ลักษณะเป็นการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะสภาพสังคมมนุษย์ในปัจจุบันท่ีต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นพืน้ฐานการปฎิบตังิานในด้านตา่ง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 
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6. ทักษะอาชีพและชีวิต ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในด้านต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 6.1 ความยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) ได้แก่ 
1) การปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดย (1) 

เปล่ียนแปลงตวัตามบทบาทภารกิจ ความรับผิดชอบและขอบเขตตามช่วงเวลาท่ีก าหนด และ (2) 
เปล่ียนแปลงตวัเพ่ือการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการท างานในองค์กรท่ีดีขึน้ 

2) เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดย (1) มีความ
ช านาญในการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับได้อย่างครบถ้วนเข้าใจง่าย  (2) เป็นผู้น าท่ีสร้างสรรค์ให้
เกิดผลเชิงบวกกบัการท างาน และ (3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความทดัเทียมและความ
เสมอภาคอยา่งรอบด้าน เพ่ือให้การท างานเกิดการเปล่ียนแปลงจากความคดิริเร่ิม 

 6.2 เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมและเป็นผู้ น า (Initiative and Self-Direction) 
ได้แก่ 

1) การจดัการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) 
โดย (1) ก าหนดเปา้หมายได้ชดัเจนบนฐานความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (2) สร้างความสมดลุ
ในเป้าหมายท่ีก าหนด (ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว) และ (3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน 

2) การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตาม 
จ าแนกวิเคราะห์ จดัเรียงล าดบัความส าคญั และก าหนดหน้าท่ีงานอย่างไม่มีการกดดนัจากปัจจยั
ภายนอก 

3) เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) 
โดย (1) มุ่งมัน่สู่ความเช่ียวชาญทัง้ทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ (2) เป็น
ผู้ น าเชิงทักษะขัน้สูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (3) เป็นผู้ น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และ (4) สามารถสะท้อนผลและเก็บเก่ียวประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่เส้นทางแห่ง
ความก้าวหน้าในอนาคต 

7.ความตระหนกัทางวฒันธรรม คือ ความสามารถในการมีทศันคตแิห่งความ 
‘เข้าอกเข้าใจ’ (empathy) ต่อผู้ อ่ืน ในแง่ของความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชือ้ชาต ิ
ศาสนา สงัคม วฒันธรรม บรรทดัฐานแตล่ะสงัคม (norm) ผู้ ท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะโลกปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน ขนานใหญ่ท่ียิ่งจะเพิ่มเลเยอร์ของ
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ความหลากหลายให้ยิ่งซบัซ้อนขึน้ไปอีก เช่น ความหลากหลายทางเพศท่ีเพิ่มนิยามมากขึน้ หรือ 
ความหลากหลายทางเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ในยคุท่ีเส้นพรมแดนประเทศพร่ามากเลือนขึน้เร่ือยๆ 

University of Phoenix Research Institute (2011) ได้แสดงในรายงาน Future 
Work Skill 2020 ว่า ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานท่ีส าคญัในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยพิจารณา
จากสิ่งท่ีจะเป็นงานของอนาคต ส าหรับการศึกษามีหลายคนได้พยายามท่ีจะคาดการณ์ประเภท
งานท่ีเฉพาะเจาะจงและความต้องการแรงงานอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มุ่งเน้นไปท่ี
งานในอนาคตว่าแรงงานหรือคนท างานจะต้องมีทกัษะอะไร ความช ่าชองและความสามารถต้อง
มากขึน้ตลอดเวลา เพ่ือความส าเร็จของการท างาน ประกอบด้วยทกัษะ ดงันี ้

1. การสร้างความเข้าใจเชิงลึก เป็นหนึ่งในรากฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และความสนใจในการเรียนรู้เชิงลึกในปัจจบุนัเน่ืองมาจากเป็นสว่นหนึ่งของความนิยมเก่ียวกบั AI 
เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกได้เพิ่มความสามารถในการจัดประเภท จดจ า ตรวจจับ หรือสามารถ
อธิบายได้ในค าเดียวได้คือ เข้าใจ 

2. ความฉลาดในการเข้าสังคม เป็นความสามารถของคนในการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน สามารถเข้ากับผู้ อ่ืนได้ด้วย และสามารถให้ความร่วมมือกับผู้ อ่ืน การจะได้มาซึ่ง
ความสามารถนีต้้องอาศยัการเป็นคนท่ีมีความรู้สึกไวตอ่ความต้องการและประโยชน์ของผู้ อ่ืน และ
ต้องมีทศันคตใินเชิงเมตตากรุณา 

3. ความคิดท่ีแปลกใหม่และความคิดเชิงประยกุต์ เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่
หรือการพฒันาสิ่งท่ีมีอยู่ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีพืน้ฐานจากการคิดเชิง
ประยกุต์  

4.ความสามารถในการจดัการกบัวฒันธรรมท่ีหลากหลาย คือ พฤติกรรมของ
คนท่ีสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ทกัษะ สติปัญญาในการปฏิบตัิงานหรือ
กิจกรรมตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี  

5. ความคิดเชิงประมวลผล การคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) 
ได้รับการกล่าวถึง เป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยให้ผู้ เรียนมีแนวคิดท่ี
แตกต่างในการวิเคราะห์หรือ แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ การคิดเชิงประมวลผล เป็น
กระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลาย ลกัษณะ เชน่ การจดัลาดบัเชิงตรรกศาสตร์ 

6. ความเข้าใจในส่ือยุคใหม่ คือ ความเข้าใจ ส่ือท่ีเป็นทัง้อปุกรณ์การส่ือสาร 
โปรแกรมซอฟแวร์ และเครือข่ายการส่ือสาร ท่ีมีรูปแบบการจัดเก็บ การจดัการและจดัส่งข้อมูล
เนือ้หารูปแบบดจิิทลั  
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7. ความสามารถหลากหลายด้าน คือ พฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง เพ่ือสร้างความเข้าใจกับแนวคิดในการท างานท่ีหลากหลาย มีความกระตือรือร้นในการ
พฒันาเองเพ่ือให้มีความสามารถท่ีครอบคลมุงาน สามารถน าความรู้มาประยกุต์กบัการท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ความสามารถในการออกแบบงาน คือ การท่ีกลุ่มงานหรืองานทัง้หมดได้
ถูกจดัสรร การออกแบบงานช่วยให้สามารถ ตอบค าถามเหล่านีไ้ด้ คือ งานส่วนใดท่ีท าเสร็จแล้ว 
จะท างานนัน้ให้เสร็จได้อย่างไร มีงานใดบ้างท่ีท าเสร็จแล้ว งานนัน้มีล าดบัขัน้ตอนในการปฎิบตัิ
อยา่งไร 

9. ความสามารถในการบริหารจัดการการรับรู้ คือ ความสามารถในการ
จดัการกระบวนการทางความคิด ท่ีประกอบด้วยสิ่งเร้า ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการด าเนินชีวิต 
กระบวนการรับรู้ ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต เลือก และการแปลความหมาย และก่อให้เกิดการ
ตอบสนอง โดยมีทศันคต ิความรู้สกึ แรงจงูใจ พฤตกิรรมเหลา่นี ้เป็นต้น 

10. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การร่วมกนัท างานของบุคคลท่ี
มากกวา่ 1 คน โดยท่ีทกุคนนัน้จะต้องมีเปา้ประสงค์เดียวกนัมีจดุร่วมเดียวกนั ยอมรับซึ่งกนัและกนั 
มีการวางแผนการท างานร่วมกนั  การท างานเป็นทีมมีความส าคญัในทกุองค์กรการท างานเป็นทีม
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมี
บทบาทส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็น  
อยา่งด ี

Microsoft Partner in Learning (2012) ไ ด้ แ ส ด ง ใ น  21st Century Learning 
Design ว่าการศกึษาทัว่โลกในการท างานก าลงัมีการออกแบบหรือสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้
ท่ีดีขึน้ โดยการเตรียมผู้ เรียนส าหรับชีวิตและการท างานในศตวรรษท่ี 21 วตัถปุระสงค์ของศตวรรษ
ท่ี 21 การออกแบบการเรียนรู้ คือ การช่วยให้นกัเรียนมีการศกึษาท่ีชดัเจน และเข้าใจมากขึน้ โดย
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะเหล่านีไ้ด้รับการพัฒนา การประเมิน และผ่านการทดสอบใน
ระดบัสากลส าหรับการเรียนการสอนและการเรียนรู้นวตักรรมโครงการวิจยั กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เป็นงานท่ีนักเรียนท าในฐานะส่วนหนึ่งของการท างานท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนของพวกเขา มัน
อาจจะเป็นการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของนกัเรียนในช่วงท ากิจกรรม โดยสามารถขยาย
โครงการท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในและนอกโรงเรียน ดงันัน้ด้วยทกัษะเหลา่นีมี้ความส าคญัเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งแตล่ะทกัษะแสดงให้เห็นถึงทกัษะท่ีส าคญัส าหรับนักเรียนในการพฒันาการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  
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1. การร่วมมือ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีในการแบ่งปันความคิดหรือทรัพยากร ผู้ เรียนแต่ละคนให้
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ หรือการปรึกษาปัญหาร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดระหว่างกลุ่ม แบ่งปัน
เร่ืองราว และให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 1) การปรึกษาร่วมกัน 2) การแก้ปัญหา 3) การ
สร้างสรรค์ผลงาน 

2. การสร้างความรู้ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เม่ือ
ผู้ เรียนส ารวจและท างานอย่างขะมกัเขม้นกบัความคิด หวัข้อและค าถามตา่งๆ มีการเช่ือมโยงเพ่ือ
ระบุรูปแบบและดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งเหล่านีท้ าให้ผู้ เรียนสามารถจดัระเบียบและสงัเคราะห์
ความเข้าใจใหม่ท าให้สอดคล้องกันได้ ซึ่งความรู้เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีจะเป็นเคร่ืองน าทางในโลก
ปัจจบุนั การสร้างความรู้จากการหาข้อเท็จจริง แสวงหาข้อมลู แล้วน ามาสร้างเป็นความรู้ใหม ่ด้วย
ตนเอง 

3. การควบคมุตนเอง หมายถึง การท างานร่วมกบัผู้ เรียนชีแ้นะและเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในวิธีท่ีช่วยให้พวกเขารับผิดชอบเพิ่มขึน้ส าหรับการเรียนรู้ของตนเองทัง้ในฐานะปัจเจก
บคุคลและเป็นกลุ่ม บทบาทการสอนจะมีความซบัซ้อนมากขึน้กว่าเดิม โดยเป็นทัง้ผู้ ร่วมเรียน เป็น
ผู้สอนงานและพี่เลีย้ง 

4. การแก้ปัญหาและนวัตกรรม หมายถึง การมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความสามารถท่ีช่วยให้ปรับตวัได้อย่างต่อเน่ือง สร้างสิ่งใหม่และมีส่วนร่วมในการท าให้โลกเป็น
สถานท่ีท่ีดีกวา่ส าหรับทกุคน 

5. การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ หมายถึง การน าเสนอหรือการบริโภคข้อมูล
ด้วยทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีศักยภาพในการเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้
พืน้ฐานเพ่ือให้สามารถเรียนรู้ในรูปแบบท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ICT เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาขีดความสามารถและทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

6. ทักษะการส่ือสาร หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีได้สร้างโอกาสใหม่ใน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสงัคมด้วยเคร่ืองมือส่ือสารร่วมสมยัท่ี
หลากหลายรวมถึงการเข้าถึงท่ีกว้างขึน้และอปุสรรคน้อยลงกว่าท่ีเคยเป็นมา  

Education Bureau Hong Kong (2014) ได้ก าหนดมาตรฐานทกัษะในหลกัสูตร 
(The Nine Generic Skills) วา่ทกัษะทัว่ไปเป็นพืน้ฐานเพ่ือการเรียนรู้ นกัเรียนควรได้รับการพฒันา
ผ่านการเรียนรู้และการสอนในบริบทท่ีแตกต่างกันของพืน้ท่ีหรือท้องถ่ินนัน้ๆ การเรียนรู้ท่ีส าคญั
ควรสามารถแลกเปล่ียนความรู้หรือเรียนรู้ได้ตามสถานการณ์ ทกัษะดงักลา่วประกอบไปด้วย  
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1.ทกัษะการร่วมมือ (Collaboration Skills) 
2.ทกัษะการส่ือสาร (Communication 
3.การสร้างสรรค์ (Creativity) 
4.ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills) 
5.ทกัษะการคดิค านวณ (Numeracy Skills) 
6.ทกัษะการจดัการตนเอง (Self-managerment Skills) 
7.ทกัษะการเรียน (Study Skills) 

Ministry of Education Singapore (2014) ได้กล่ าวถึ งโลกาภิวัฒ น์กับการ
เปล่ียนแปลงประชากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือบางส่วนของแรงผลกัดนัท่ีส าคญัใน
อนาคต นกัเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความท้าทายเหล่านีแ้ละคว้าโอกาส
โดยใช้ความรู้และทักษะทั่วไป ดงันัน้เพ่ือช่วยให้นกัเรียนเจริญเติบโตในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการมีการระบุความสามารถหรือทกัษะท่ีส าคญัมากขึน้ในศตวรรษท่ี 21 
ความสามารถหรือทักษะเหลานีถู้กก าหนดอยู่ในกรอบต่อไปนี ้เพ่ือการสนับสนุนท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนพฒันาทกัษะเหลา่นีใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยมีดงันี ้ 

1.ความตระหนกัในตนเอง  
2.ทกัษะในการจดัการตนเอง  
3.ความตระหนกัในตนเอง  
4.ความตระหนกัทางสงัคม  
5.การจดัการความสมัพนัธ์  
6.ความเป็นผู้ มีความเช่ือมัน่  
7.เรียนรู้ด้วยตนเอง  
8.พลเมืองท่ีใสใ่จสงัคม  
9.ผู้ให้การสนบัสนนุอยา่งตื่นตวั  
10.ตระหนกัในความเป็นโลกและมีทกัษะข้ามวฒันธรรม  
11.การคดิเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์  
12.ทกัษะการตดิตอ่ส่ือสารการร่วมมือและสารสนเทศ 

The Learning Curve by Pearson (2014) ได้แสดงทัศนะ Education and Skill 
for Life ส าหรับ ประเทศก าลงัพฒันาว่า มีความต้องการทกัษะท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือพฒันาประเทศ และ
ไปใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต ส าหรับในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ให้
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นกัเรียนมีทกัษะพืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 3R อา่นออก เขียนได้ ค านวณได้ ซึง่ดงันัน้ทกัษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้ 

1.การรู้ดจิิทลั  
2.การส่ือสาร  
3.ความฉลาดทางอารมณ์  
4.การเป็นผู้ประกอบการ  
5.ความเป็นพลเมืองโลก  
6.การแก้ปัญหา 
7.การท างานเป็นทีม 

Australian Curriculum (2015) ได้กล่าวน าในหลกัสูตรของประเทศออสเตรเลีย
ว่าความ สามารถทั่วไปมีบทบาทส าคัญในหลักสูตรของออสเตรเลีย ในการเตรียมหนุ่มชาว
ออสเตรเลียท่ีอยู่อาศยัและท างานประสบความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21ในหลกัสตูรของออสเตรเลีย
ความสามารถครอบคลุมความรู้ทักษะพฤติกรรมและการแสดงออก นั กเรียนต้องพัฒนา
ความสามารถด้านการใช้ความรู้และทกัษะ หลกัสตูรออสเตรเลียประกอบด้วย ความสามารถด้าน
การใช้ความรู้และทกัษะ หลกัสตูรออสเตรเลียประกอบด้วยความสามารถดงันี ้  

1. ความรู้ มีความสามารถในการสร้างและตีความข้อความท่ีหลากหลาย
ตามแบบฉบบัของคณิตศาสตร์ตัง้แตป่ฏิทินและแผนท่ีไปจนถึงการแสดงข้อมลูท่ีซบัซ้อน นกัเรียน
ใช้การรู้หนังสือเพ่ือท าความเข้าใจและตีความปัญหาค าศัพท์และค าแนะน าท่ีมีคุณสมบัติทาง
ภาษาเฉพาะของคณิตศาสตร์ พวกเขาใช้การรู้หนงัสือเพ่ือตัง้ค าถามและตอบค าถามมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และพดูคยุสร้างและอธิบายวิธีแก้ปัญหา 

2. การคิดค านวณ มีพฒันาการค านวณในลกัษณะท่ีชดัเจน ทัง้ทางการเงิน 
การวดัและเรขาคณิตมีโอกาสท่ีจะใช้ความเข้าใจกับการออกแบบ ผ่านสถิติและความน่าจะเป็น
นักเรียนสามารถตีความข้อมูลและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้อง มี
ความสามารถตีความและเข้าใจความคิดต่างๆ ท่ี ส่ือสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ 
(mathematics) เช่น เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ ฯลฯ และสามารถใช้มันให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตได้ 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในหลักสูตรของออสเตรเลีย: 
คณิตศาสตร์นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการใช้ไอซีทีเม่ือตรวจสอบสร้างและส่ือสาร
ความคิดและแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วอัตโนมัติแบบโต้ตอบและ
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แบบต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พวกเขาใช้ความสามารถ ICT ในการค านวณ วาดกราฟ รวบรวม
จดัการวิเคราะห์และตีความข้อมูล แบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูลและแนวคิด และตรวจสอบและ
จ าลองแนวคิดและความสัมพันธ์ เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นสเปรดชีตซอฟต์แวร์เรขาคณิตแบบได
นามิกและซอฟต์แวร์พีชคณิตคอมพิวเตอร์สามารถดึงดูดนักเรียนและส่งเสริมความเข้าใจใน
แนวคิดหลัก เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อันเป็นทักษะท่ีจ าเป็น
อยา่งยิ่งในโลกปัจจบุนั 

4. ความคดิสร้างสรรค์และความคดิเชิงวิพากษ์ มีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
และความคิดสร้างสรรค์ สามารถประเมินความรู้ความคิดและความเป็นไปได้ เพ่ือค้นหาวิธี
แก้ปัญหา มีการใช้เหตุผลและความคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ท่ีจ าเป็นในการค้นหา
ค าตอบเหล่านี ้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และต้องสามารถตัดสิน
คณุคา่ของเร่ืองตา่งๆ ท่ีคิดนัน้ด้วย และมีความสามารถในการจินตนาการเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อนัจะน าไปสูส่ิ่งใหมห่รือความคดิใหม่ๆ  

5. ทกัษะทางสงัคมและส่วนบคุคล มีการเรียนรู้กบัชีวิตและชมุชนของตนเอง 
เช่นการบริหารเวลาการบริหารงบประมาณและการเงินและการท าความเข้าใจสถิติในบริบทของ
ชีวิตประจ าวัน เป็นการช่วยพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลและสังคมของนักเรียนโดยการให้
โอกาสส าหรับการริเร่ิมการตดัสินใจการส่ือสารกระบวนการและสิ่งท่ีค้นพบของพวกเขาและท างาน
อยา่งอิสระและร่วมมือกนั 

6. ความเข้าใจจริยธรรม เพ่ือส ารวจพฒันาและประยุกต์ใช้ความเข้าใจด้าน
จริยธรรมในบริบทต่างๆ ตวัอย่างเช่น ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ค้นหาการบิดเบือนโดย
เจตนาและไม่ตัง้ใจ; การค้นหาการเปรียบเทียบท่ีไม่เหมาะสมและเคร่ืองชัง่ท่ีท าให้เข้าใจผิดเม่ือ
ส ารวจความส าคัญของการเปรียบเทียบท่ียุติธรรม และซักถามข้อเรียกร้องทางการเงินและ
แหลง่ท่ีมา 

7. ความเข้าใจในวฒันธรรม มีความเข้าใจความคล่องแคล่วในการใช้เหตผุล
และการแก้ปัญหาไม่ใช่วฒันธรรม - หรือเฉพาะภาษา แต่การใช้เหตผุลเชิงคณิตศาสตร์และความ
เข้าใจสามารถค้นหาการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัในวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกตา่งกัน เทคโนโลยี
ใหม่และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลให้บริบทแบบโต้ตอบส าหรับการส ารวจปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จากมุมมองทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและภายในบริบททางวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย นกัเรียนสามารถใช้การคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือระบุและแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้ชีวิตท่ีมีความหลากหลาย 
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Collaborative for Academic, Social and Emotion Learning (2015) ได้ระบุชุด
ความสัมพันธ์ ขององค์ความรู้ท่ีก าหนดทักษะทางความสามารถทางอารมณ์ และก าหนด
พฤตกิรรมส าหรับนกัเรียนศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย  

1. ความตระหนกัในตนเอง มีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความคิดและ
คา่นิยมของตนเองอย่างถกูต้องและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร ความสามารถในการประเมิน
จดุแข็งและข้อจ ากัด ของคนอย่างถูกต้องด้วยความเช่ือมัน่ท่ีดีการมองโลกในแง่ดีและ "ความคิด
การเตบิโต" 

2. การจัดการตนเอง มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความคิดและ
พฤติกรรมของผู้ ประสบความส าเร็จในสถานการณ์ต่าง ๆ จัดการความเครียดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการควบคมุแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ความสามารถในการตัง้ค่าและ
ท างานไปสูเ่ปา้หมายสว่นบคุคลและเชิงวิชาการ 

3. ความตระหนกัทางสังคม มีความสามารถในการใช้มุมมองและเอาใจใส่
กบัผู้ อ่ืนรวมถึงผู้ ท่ีมาจากภูมิหลงัและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ความสามารถในการเข้าใจบรรทดั
ฐานทางสงัคมและจริยธรรมส าหรับพฤติกรรมและการรับรู้ทรัพยากรของครอบครัวโรงเรียนและ
ชมุชนและการสนบัสนนุ 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ท่ี
ดีต่อสุขภาพและคุ้มค่ากับบุคคลและกลุ่มท่ีหลากหลาย ความสามารถในการส่ือสารอย่างชดัเจน
ฟังได้ดีร่วมมือกับผู้ อ่ืนต่อต้านแรงกดดนัทางสงัคมท่ีไม่เหมาะสมเจรจาต่อรองความขดัแย้งอย่าง
สร้างสรรค์และแสวงหาความชว่ยเหลือเม่ือจ าเป็น 

5. การตัดสินใจท่ี รับผิดชอบ มีความสามารถในการสร้างทางเลือกท่ี
สร้างสรรค์เก่ียวกับพฤติกรรมส่วนบคุคลและการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมบนพืน้ฐานของมาตรฐาน
จริยธรรมความปลอดภยัและบรรทดัฐานทางสงัคม  

เว็บไซต์ ของ Glen Waverley Secondary College หรือ GWSC (2015) ท่ี ได้
เขียนถึง Glen Waverley ว่ามีการเน้นไปท่ีนวตักรรมในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ท่ีประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดเม่ือพวกเขามีความตัง้ใจของตวัเองว่าเป็นผู้ เรียนและนกัคิดของสังคมการ
เรียนรู้ ในการชีน้ ากระบวนการเรียนรู้ท่ีเราได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของ
นกัเรียนในการคิดทัง้วิเคราะห์ และ สร้างสรรค์ในการก าหนดเป้าหมายในการจดัการและสะท้อน
ให้เห็นถึงการเรียนรู้ของพวกเขาในการท างานเป็นอิสระ และร่วมมือกนั มีความคล่องแคลว่งวอ่งไว
และความตะหนกัเก่ียวกบัการท างาน ใช้ทกัษะการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดงันัน้การเรียนการสอนท่ี
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ชดัเจนในการระบุทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และการแสดงออกการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัเพ่ือเห็นและ
เข้าใจเป็นรูปธรรม จะมีทัง้การพฒันาในขัน้ต้นแล้วยงัคงพฒันาตลอดชีวิตของพวกเขา GWSC ได้
ระบทุกัษะศตวรรษ 21 เป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย  

1. ทกัษะเก่ียวกับวิธีคิด คิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหา
และใช้ปัญญาในการคดิลกึซึง้และการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ทักษะเก่ียวกับวิธีการท างาน มีความสามารถในการส่ือสาร การท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน  

3. ทักษะเก่ียวกับเคร่ืองมือการท างาน มีความรู้ในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 

4. ทกัษะเก่ียวกบัการด ารงชีวิตในโลก มีความเป็นพลเมือง มีทกัษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบกบัสงัคม 

Startford High School (2015 อ้างถึงใน GWSC, 2015) ได้กล่าวว่า นักเรียน
มธัยมจะต้องมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะค้นหาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การท างานร่วมกนั การส่ือสาร และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล จึงประสบความส าเร็จได้นัน้ ในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนจะต้องมีความ
เช่ียวชาญในทกุทกัษะเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือความส าเร็จของนกัเรียนทกุคนในศตวรรษท่ี 
21 ดงันี ้ 

1. การเก็บข้อมลูสารสนเทศ คือ การเข้าถึงข้อมลู จดัระเบียบข้อมลู ประเมิน
แหล่งท่ีมา สามารถใช้ข้อมูล จดัต าแหน่งวางระเบียบงานต่างๆ ได้ และอ้างอิงแหล่งท่ีมาได้อย่าง
ถกูต้อง 

2. การร่วมมือ มีการแสดงความคิดริเร่ิมอย่างเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ปรับปรุงคุณภาพของงานกลุ่มโดยการฟัง ร่วมมือกับสมาชิกทุกคน และช่วยเหลือผู้ อ่ืน
อย่างตอ่เน่ือง มีส่วนร่วมในความคิดนัน้ๆ เปิดให้ปอ้นข้อมลูจากสมาชิกทกุคนในกลุ่มค้นหาเพ่ือท า
ความเข้าใจแนวคิดใหม่หรือแตกต่างและปรับใช้ ใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงกลุ่ม ความ
พยายามและให้แน่ใจว่างานเสร็จเหมาะสม สนับสนุนตามบทบาทท่ีหลากหลายจากกลุ่ม และ
ยอมรับมมุมองท่ีตา่งกนั 

3. การส่ือสาร มีการฟังอย่างกระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นและใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้การส่ือสารด้วยวาจาลายลักษณ์อักษรและอวจันภาษา ทักษะในหลากหลาย
รูปแบบตามบริบทต่างๆ มีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถแก้ไขปัญหาการส่ือสารท่ีซบัซ้อนได้ ใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีหลากหลายในแตล่ะวตัถปุระสงค์ 
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เลือกส่ือหลายรูปแบบให้เหมาะสมส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในหลายภาษาและสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลาย 

4.การสร้างสรรค์ ตระหนักถึงกระบวนการสร้างสรรค์ส่วนบุคคลของตวัเอง
และสภาพแวดล้อมท่ีปรับปรุงหรือยบัยัง้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายและแนวทาง
ในการพฒันานวตักรรมท่ีหลากหลายวิธีแก้ไขปัญหาหรือสร้างใหม่และความคิดสร้างสรรค์ มีการ
ทบทวนงานและประเมินตนเองอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเร่ิม มีการ
พิจารณาข้อเสนอแนะตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงความคดิริเร่ิม และเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ 

5. การคิดเชิงวิพากษ์ มีการถามค าถามท่ีชดัเจน วิเคราะห์ระบบท่ีซบัซ้อนใน
ลักษณะท่ีเป็นมีการจัดระเบียบอย่างต่อเน่ือง มีการประเมินได้อย่างถูกต้อง มีการปรับตามข้อ
โต้แย้งตา่งๆ ตีความข้อมลูและดงึข้อสรุปจากการวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
มีการสะท้อนการเรียนรู้ใหม่ๆ  รวมทัง้ค้นหาและแก้ไขความหลากหลายท่ีไมคุ่้นเคย 

6. คุณลักษณะ แสดงความเคารพต่อสมาชิกทุกคนอย่างต่อเน่ือง กีดกัน
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และแสดงออกถึงความกงัวลส าหรับผู้ อ่ืน รวบรวมความหลากหลายและ
ให้คณุค่ากับทุกอย่างทัง้อตัลักษณ์และวฒันธรรม ด าเนินการอย่างสม ่าเสมอกับส่วนบุคคลและ
ชมุชน 

UNESCO Bangkok Office (2015) ได้ก าหนดกรอบทกัษะในนโยบายการศกึษา
และการปฏิบตักิารเรียนรู้ ประกอบไปด้วยทกัษะดงันี ้  

1. การคิดวิพากษ์และนวตักรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ความ
มัง่คัง่ ทกัษะการใช้ การคดิไตร่ตรอง การตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผล 

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการส่ือสาร ทักษะองค์กร การท างาน
เป็นทีม การท างานร่วมกนั ความเป็นกนัเอง เพ่ือนร่วมงานเอาใจใสค่วามเห็นอกเห็นใจ 

3.  ทักษะภายในบุคคล มีวินัยในตนเองความสามารถในการเรียนรู้อย่าง
อิสระยืดหยุ่นและปรับตวัได้ การรับรู้ตนเอง ความเพียร แรงจูงใจในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ 
ความซ่ือสตัย์ ความเส่ียง การเคารพตนเอง 

4. มีการรับรู้ ความอดทน การเปิดกว้าง ความรับผิดชอบ การเคารพความ
หลากหลาย ความเข้าใจด้านจริยธรรม ความเข้าใจระหว่างวฒันธรรมความสามารถในการแก้ไข
ข้อขดัแย้งการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยความขดัแย้ง การแก้ปัญหา  เคารพสิ่งแวดล้อม 
เอกลกัษณ์ประจ าชาต ิความรู้สกึเป็นเจ้าของ 
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5. การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ มีความสามารถในการค้นหาและเข้าถึง
ข้อมลูผา่น ICT   ส่ือห้องสมดุและคลงัข้อมลู แสดงและส่ือสารแนวคดิผ่าน ICT ใช้ส่ือและ ICT เพ่ือ
เข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตยความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินเนือ้หาส่ือ 

กระทรวงศกึษาธิการ (2551) กลา่ววา่ในการท าให้เยาวชนของชาตดีิขึน้ เข้าสูโ่ลก
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเสริมสร้างผู้ เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิด
แยกแยะเป็นขัน้ตอน สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานด้วยกนักบับคุคลอ่ืนได้ จึง
ได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน โดยมุ่งให้
ผู้ เรียนเกิดทกัษะส าคญั 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ในการแลกเปล่ียนข้อมูลและความเช่ียวชาญท่ีจะช่วยยุติความ
ขดัแย้ง และสามารถเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม  

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดสังเคราะห์ การคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีการพิจารณาแล้ว และการคิดเป็นระบบ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการติดสินใจเก่ียวกับตวัเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม โดยน าข้อมูลท่ีมีเหตมีุผลมาใช้ในการสร้างข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 
เกิดการแสวงหาความรู้จนสามารถน าความรู้ท่ีวิเคราะห์และตดัสินใจแล้วมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถการน ากระบวนการ
ตา่งๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เกิดการเรียนรู้จากการท างานและการอยู่ร่วมกนั สามารถ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความช านาญในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านตา่งๆ และมีทกัษะขัน้ตอนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการปรับปรุงตนเองและสงัคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอยา่งริเร่ิม ถกูต้องเหมาะสมและมีคณุธรรม 

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2553) ได้กล่าวว่าทักษะชีวิตเป็น
ความสามารถของคนแตล่ะคนในการพบเจอกบัสิ่งท้าทายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และยงัเป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้เกิดการด ารงไว้ซึง่สภาวะสขุภาพจิตท่ีดี และสามารถท่ีจะ
ปรับตวัและมีการกระท าไปในทิศทางท่ีถูกต้องในขณะท่ีต้องเผชิญกับแรงบีบ แรงกดดนั หรือแรง
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กระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัว ความหมายของทักษะชีวิต องค์การอนามัยโลกได้ให้
ความหมายของทักษะชีวิตว่าเป็นความสามารถในการปรับตวัและมีพฤติกรรมไปในแนวทางท่ี
ถูกต้องในการท่ีจะเผชิญกับสิ่งแปลใหม่ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสรุป ทกัษะชีวิตหมายถึง ความสามารถขัน้ต้นของคนแตล่ะคนในการปรับตวัและเลือกทางเดิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่ เกิดขึน้ในสภาพสังคมปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส าหรับในวนัข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์
ด้วยการฝึกฝนอบรมโดยธรรมชาติแล้วทกัษะชีวิตจะมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะวฒันธรรม แตใ่น
ภาพรวมจะพบวา่ทกัษะชีวิตหลกั ดงันี ้ 

1. การตดัสินใจ การตดัสินใจเป็นทกัษะส าคญัอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิตท่ี
บุคคลจ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน เราควรรู้จกัตดัสินใจอย่างเป็นขัน้ตอนอยู่บนฐานข้อมูลท่ีเป็น
จริงและชดัเจน จงึจะชว่ยท าให้การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ  

2. การแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดอย่างเป็นนามธรรมท่ีจะน าไปสูก่าร
แก้ปัญหา การวางแผนในอนาคตและการมองหาความชว่ยเหลือ จากบคุคลอ่ืน ๆ 

3. ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีหลักพื น้ฐานในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลก็คือเพ่ือความประทบัใจร่วมกัน ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็น
มิตรกนั เป็นหนทางท่ีน าไปสูม่ิตรภาพ การใช้ชีวิตร่วมกนั ตลอดจนการท างานร่วมกนั  

4. ความตระหนักในตนเอง เป็นทักษะท่ีส าคัญท่ีสุดและพืน้ฐานของการ
ด ารงชีวิต หากปราศจากการรับรู้ตนเองแล้ว ความคิด ความรู้สึก และรูปแบบพฤติกรรมของเราจะ
ถูกควบคุมโดยความเช่ือแบบไม่รู้ตวั เราจะอาศยัการคิดเอาเอง หรือไม่ก็ใช้ใช้สญัชาตญาณเป็น
ส าคญั เม่ือเราขาดความตระหนกัรู้ในตนเองเราได้สร้างความทกุข์ทรมานตวัเองขึน้มา และยงัยือ้
เวลาในชีวิตของผู้ อ่ืนซึง่สร้างความทกุข์ทรมานและความโกลาหลไมส่ิน้สดุ 

5. ความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เป็น ความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือ
ความแตกตา่งระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศึกษา ศาสนา ความ เช่ือ สี
ผิว อาชีพ ฯลฯ 

6. การจดัการอารมณ์ เป็น ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและ
ผู้ อ่ืน 

7. การจัดการกับความเครียด  ความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของ
ความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคมุระดบัความเครียด เพ่ือให้เกิน
การเบ่ียงเบนพฤตกิรรมไปในทางท่ีถกูต้องเหมาะสมและไมเ่กิดปัญหา ด้านสขุภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554) ได้กล่าวถึงคณุลักษณะ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียน การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบ
ความส าเร็จ ต้องก าหนดเปา้หมายได้แก่ คณุลกัษณะของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ชดัเจนทัง้
ด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการ และ เจตคต ิซึง่ด้านทกัษะ มี 3 ด้านดงันี ้ 

1. ทกัษะพืน้ฐาน  
 1) ส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2) มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสร้างสรรค์ 
 3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสนัตวิิธี 
 4) มีความสามารถในการท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

2. ทกัษะความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบทางสงัคม  
 1) เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 2) เห็นปัญหาสงัคมและลงมือท าเพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง 

3.ทกัษะการเรียนรู้และ การพฒันาตน 
 1) เห็นคณุคา่ความเป็นมนษุย์เทา่เทียมกนั 
 2) มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่าง

ถกูต้อง 
 4) มีความสามารถในการจดัการ/ควบคมุตนเอง 

วิจารณ์ พาณิช (2555) ได้กล่าวถึง 3Rs+8Cs+2Ls ว่าเป็นองค์ประกอบการ
เรียนรู้สมัยใหม่ ต้องมีการพัฒนาทัง้แปลว่า ต้องเรียนให้ได้องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นผู้ น าการ
เปล่ียนแปลง เพราะโลกสมยัใหมท่กุอยา่งเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แบง่ออกได้ดงันี ้ 

1. ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เป็นทกัษะท่ีต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การ
เขียน สามารถจบัประเดน็เป็น ย่อความเป็น การอ่าน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ยอ่ความ 
อธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และการคดิเลข แตไ่มใ่ชแ่คก่ารคดิเลขเป็น 

2. ทกัษะการคดิ กระบวนการคิดคิดอยา่งมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาเองได้ 
ช่างสังเกต เห็นปัญหา ตัง้ค าถาม สามารถอธิบายเหตุและผล เพ่ือหาค าตอบท่ีซับซ้อนได้ด้วย
วิธีการใหม่ๆ   
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3. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นความสามารถในการน าความรู้ 
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมมือกันเพ่ือสร้างให้เกิดนวตักรรมท่ีอาจอยู่ในรูปแบบของ
ความคดิ วิธีการหรือสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ  

4. ทกัษะความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีม ยืดหยุ่น ปรับตวัให้ท างานในสถานการณ์หรือทีมท่ีแตกตา่งกันได้ควบคูไ่ปกับ
การมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

5. ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ เน้นความเข้าใจใน
กลุม่คนในหลากหลายชาตพินัธ์  

6. ทกัษะการส่ือสารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้รับความรู้หรือ
ถกูชกัจงูไปในทางท่ีไมถ่กูต้อง 

7. ทักษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง การจดัการ การบูรณาการ การประเมินผล และการสร้าง ข้อมูล 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้
ข้อมลูให้เป็น รู้เทา่ทนัข้อมลูและขา่วสาร  

8.ทักษะการเปล่ียนแปลง การพัฒนาทางความคิด พฤติกรรม ให้สามารถ
ก าหนดเปา้หมาย วางแผนชีวิต ปรับตวัเองให้เข้ากบัสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

9.ทกัษะการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญั ไม่ใช่แคก่ารเรียนในชัน้เรียนหรือ
การฝึกอบรม แตเ่ป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรก็ได้ การรู้ตวั การเข้าใจ การพฒันาทกัษะและพฒันา
ตวัเองให้ดีขึน้ การได้รู้มากขึน้ เช่ียวชาญมากขึน้ 

10. ภาวะผู้น า ทกัษะความเป็นผู้น า ต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนให้ท างานจน
ลุล่วง วิเคราะห์สถานการณ์ ผู้ น าท่ีมีประสิทธิภาพย่อมมีทักษะทัง้ด้านองค์กร การส่ือสาร และ
มนษุย์สมัพนัธ์ 

สุกิจ โพธ์ิศิริกุล (2555) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตวับ่งชีท้ักษะในการ
ด าเนินชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผลการวิจยัประกอบด้วย  

1. ทักษะมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร เพ่ือให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเห็นและประสบการณ์ระหวา่งบคุคลตอ่บคุคล สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ 
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2. ทักษะการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นทักษะส าคัญอย่างหนึ่งท่ีบุคคล
จ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน เราควรรู้จกัตดัสินใจอย่างเป็นขัน้ตอนอยู่บนฐานข้อมลูท่ีเป็นจริงและ
ชดัเจน จงึจะชว่ยท าให้การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. ทักษะการเลือกด าเนินชีวิต ความสามารถขัน้พืน้ฐานของบุคคลเพ่ือให้
เผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสงัคม 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) กล่าวว่า จากกระบวนทศัน์แบบดัง้เดิมไปสู่แนวคิดใหม่
ของผู้ เรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีไปได้ไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะท่ี
คาดหวงั  

1. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านนีจ้ดุเน้นอยู่บนพืน้ฐานแห่งการ
สร้างสรรค์ การคดิแบบมีวิจารณญาณ การส่ือสาร และการมีสว่นร่วมในการท างาน 

2. ทักษะชีวิตและและอาชีพ ต้องการมากไปกว่าทกัษะการคิด และ ความรู้
ด้านเนือ้หา ความสามารถท่ีจะน าพาชีวิตและอาชีพท่ีสลบัซบัซ้อน ในยคุแหง่ข้อมลูข่าวสารท่ีมีการ
แขง่ขนัระดบัโลก ต้องอาศยัความตัง้ใจในการพฒันาทกัษะด้านชีวิตและอาชีพอยา่งเพียงพอ 

3.ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีเข้าถึงส่ือสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และ ประเมินส่ือสารสนเทศ และเทคโนโลยีได้อย่างมี
วิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดขึน้ 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI (2556) กล่าวถึงทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ว่าในการด ารงชีวิตและการท างานในโลกอนาคตเป็นการเรียนรู้จากผลลพัธ์ทางการ
เรียนรู้ (Learning outcome) ท่ีจ าเป็นในอนาคต เช่น ทักษะในการคิดขัน้สูง ทักษะในการเรียนรู้
และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะด้านสารสนเทศและการส่ือสารควบคูก่บัเนือ้หาใน
สาระวิชาหลักและความรู้อ่ืนท่ีส าคัญ เพ่ือสร้างนักเรียนท่ีมี คุณลักษณะอันพึงปรา รถนา 
ประกอบด้วยทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยี  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ประธานกรรมการคุรุสภาพ กล่าวคุรุเสวนา เร่ือง 
ปฏิรูปครูสู่อนาคตประเทศไทย เม่ือวนัศุกร์ ท่ี 1 สิงหาคม 2557 เร่ือง ทกัษะศตวรรษท่ี 21 : ต้อง
ก้าวให้พ้นกับดกัตะวนัตก กระแสการศึกษาของโลกเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดแนวคิดของทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ขึน้ขณะเดียวกันก็เป็นผลมาจากทกัษะทัง้ 7 เช่นกนัทกัษะท่ีจะเกิดขึน้มีหลายกลุ่ม
คดิและมีหลานกลุม่วิเคราะห์ สรุปแล้วจะมี 7 ประการ คือ  
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1. ทกัษะทางด้านเทคโนโลยี ต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทัง้ชีแ้นะ
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศกึษาได้อย่าง
หลากหลาย  

2. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ ครูควรค้นคว้าและเลือกเนือ้หาสาระ 
เอกสารหลกัฐานอ้างอิง ท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน ามาพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน 

3. ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวตักรรม สร้างและบูรณาการความรู้ได้ 
เพ่ือน ามาใช้สร้างสรรค์และพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ได้ 

4. ทกัษะในการส่ือสารและร่วมมือกัน มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทางความคิด
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ เรียน สง่เสริมการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็นส าคญั เพ่ือให้เดก็ตกผลึก
ทางความคดิได้ด้วยตวัเอง และมีโอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนั 

5. การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ การพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่ง
ใหม่ๆ  เชน่ บริการ ผลิตภณัฑ์ กระบวนการ ท่ีมีคณุคา่ และมีประโยชน์ 

6. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนต่อโลกมีปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพกับผู้ อ่ืน และท างานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมท่ีมีความหลากหลาย เคารพความ
แตกตา่งของบคุคล สามารถท างานร่วมกนัและสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพ ด้วยใจท่ีเปิดกว้างและเห็น
คณุคา่ของกนัและกนั 

วิภาวี ศิริลักษณ์ (2557) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้ทักษะของ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัย ได้องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบท่ี 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา องค์ประกอบท่ี 3 ทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยี องค์ประกอบท่ี 4 ทกัษะการส่ือสาร และ องค์ประกอบท่ี 5 ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมาตรฐานคุณภาพของผู้ เรียน
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน และด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้ เรียน ซึง่ประกอบไปด้วย ทกัษะดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การอ่าน เขียน การส่ือสาร และ การคิดค านวณ ผู้ เรียนมีความสามารถ
อา่นสืบค้นข้อมลูความรู้จากสารสนเทศ ทกุรูปแบบ 
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2. การคิดเชิงวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น 
ผู้ เรียนความสามารถในการคิดหรือกระบวนการคิดโดยใช้ข้อมูล ข้อความรู้ประกอบการคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการท าความเข้าใจกับเร่ืองราว แล้วน ามาตัง้เป็นสมมติฐาน
จากเร่ืองราวนัน้ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปข้อมลูอย่างสมเหตผุลตาม
หลักการและทฤษฎี เพ่ือน าผลท่ีได้จากการสรุปมาประเมินและตัดสินใจในการปฏิบัติต่อ
สถานการณ์ และสามารถอภิปรายและเปล่ียนความคดิเห็นและแก้ปัญหา 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารในการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเอง สังคม การท างาน อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และ
น าเสนอผลงานได้อยา่งเหมาะสมปลอดภยั มีประสิทธิภาพ 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จดัประสบการณ์
การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจัดท าโดยบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความเก่ียวข้องและความช านาญใน
สถานศกึษา เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะของผู้ เรียน 

5.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบระดบัชาติ ผู้ เรียน
บรรลุและมีความคืบหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากบริบทเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจ ทกัษะขัน้ตอนตา่งๆ  

6. ความพร้อมในการศึกษาตอ่หรือการท างาน ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะในการ
จดัการและเจตคตท่ีิดี พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ 

7. การมีคณุลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้ เรียนมีการแสดงออกว่าเป็นผู้ ท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฏหมายและ
วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม 

8.ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้ เรียนมีความพึงใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมและประเพณีไทย รวมทัง้ภูมิปัญญา
ไทย  

9. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและความหลากหลาย ผู้ เรียน
เข้าใจยอมรับวิถีการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกนับนความแตกตา่งระหว่างบคุคลในด้าน เพศ วยั เชือ้
ชาต ิศาสนา ภาษาวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือและแนวคดิท่ีแตกตา่งกนัของมวลมนษุย์ชาติ 
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10. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ผู้ เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย จิต อารมณ์ และสงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั สามารถอยู่ร่วมกับคน
อ่ืน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า  การ
เปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสงัคมโลก จากการปฏิวตัิดิจิทลั และสอดรับกับยุค 4.0 จึง
น าเสนอทกัษะท่ีจ าเป็นในอนาคตส าหรับคนไทย ประกอบด้วย 3Rs+8CS ได้แก่ อ่านออก เขียนได้ 
และคดิเลขเป็น ยงัประกอบด้วยทกัษะดงันี ้ 

1. ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ คดิเชิงบวก เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างและใช้องค์ความรู้หรือนวตักรรมในการพฒันางาน 

2. ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ ภาวะผู้น า ความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การท างานเป็นทีม การแสดงภาวะผู้น า เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เปา้หมาย 

3. ทกัษะด้านความเข้าใจตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศัน์ ความเข้าใจความ
แตกตา่งทางวฒันธรรม กระบวนการคดิข้ามวฒันธรรม 

4. ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ ความสามารถในการ
เข้าถึง ค้นหา วิเคราะห์ ประเมินและถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารความสามารถในการใช้ส่ือสารสรเทศ
ตา่ง ๆ 

5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6. ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ ความสามารถในการปรับตวัต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ความยืดหยุ่น ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการฝึกปฏิบตัิงาน การเป็น
แบบอย่างท่ีดี สามารถก าหนดเป้าหมาย และแนวทางในการบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเองและมี
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

7. ความมีเมตตากรุณา วินยั คณุธรรม จริยธรรม มีคณุธรรม มีเมตตา กรุณา 
มีระเบียบวินยั ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานส าคญัของทกัษะขัน้ต้นทัง้หมด และเป็นคณุลกัษณะท่ี
เดก็ไทยจ าเป็นต้องมี 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559) ได้กล่าวถึง การเตรียมผู้ เรียนให้
พร้อมในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างพลวฒัน์จะต้องส่งเสริมและพฒันาให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ทกัษะการท างาน ทกัษะการด ารงชีวิต และ ท่ีส าคญัจะต้องเป็นผ้ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม และมี
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สุขภาวพ รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นแนวทางการปฏิรูป 
การศกึษา อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมผู้ เรียนให้มีคณุสมบตัิดงักล่าว โดยก าหนดเปา้หมาย การ
พฒันา 4H ได้แก่ Head Heart Hand และ Health ให้เช่ือมโยงกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยทกัษะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ประสบการณ์ 
ของบคุคล ผา่นการใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดข้อมลู ข่าว สาร และประสบการณ์ของบคุคลไปยงับคุคล
อ่ืน รวมทัง้การเจรจาตอ่รองเพ่ือยตุแิละลดปัญหาความไม่ลงรอยตา่งๆ การเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่สงัคมและตอ่ตนเอง 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห์ และการคิดเป็นขัน้ตอน เพ่ือน าไปถึงการสร้างองค์ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัสงัคมหรือตนเองได้อยา่งเหมาะสม  

3. ความสามารถในการใช้ข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์และถูกต้อง
ตามหลกัคณุธรรมในการอธิบายปรากฏการณ์หรือความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์ ด้วยกระบวนการ
แสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.ความสามารถในทกัษะชีวิต เป็นความเช่ียวชาญในการน าขัน้ตอนตา่งๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกนัในสงัคมด้วยการมีความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล การจดัการปัญหาและความไม่เห็น
พ้องต้องกนัตา่งๆ อยา่งเหมาะสม การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมให้ทนักบัการเปล่ียนไปของสงัคม  

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการมีความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อย และเลือกใช้เทคโนโลยีร่วมกบักระบวนการได้
อยา่งเหมาะสมและมีคณุธรรม 

ซึ่งผู้ วิจัย ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าตารางสังเคราะห์ทักษะแห่ง
อนาคต ดงันี ้
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จากตารางสังเคราะห์ทักษะการท างานแห่งอนาคต  พบว่า นักวิชาการทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวคิดด้านทกัษะและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัทกัษะการท างานแห่ง
อนาคตจ านวนมากและมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงทกัษะท่ีหลากหลาย จ านวน 15 ทกัษะ ผู้ วิจยัเลือก
ศกึษาทกัษะท่ีนกัวิชาการให้ความส าคัญโดยก าหนดให้เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคตอย่างน้อย 5 คน ท าให้ได้ทักษะการท างานแห่งอนาคตทัง้สิน้ 7 ทักษะ ประกอบด้วย  
1) ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดบัสูง  2) ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิง
ปรับตวั 3) ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ 4) ความเข้าใจในส่ือใหม่ 5) ความฉลาดทางสงัคม 6) ความ
เข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง และ 7) ความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิ่งแวดล้อมเสมือน 

2. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.1 ความหมายกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 

มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของกิจกรรมพฒันานิสิตไว้ดงันี ้ 
Rogers (1980) กล่าวว่า การพัฒนานิสิต หมายถึง ความพยายามใดๆ ท่ีท าให้

นกัศกึษาพฒันาในด้านตา่งๆ  
King and Fields (1980) ก ล่ า วว่ า  ก า รพัฒ น านิ สิ ต  เป็ น ด้ านหนึ่ ง ข อ ง

กระบวนการพฒันานกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   
Miller and Winton Jr (1991) กล่าวว่า การพัฒนานิสิต คือ พืน้ฐานทางด้าน

ทฤษฎีและทางด้านปรัชญาท่ีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษา การพฒันานกัศกึษาเป็น
การประยกุต์ของหลกัการในการพฒันามนษุย์มาใช้ในการพฒันานกัศกึษา 

อาณัติ แพทย์วงษ์ (2550) ได้ให้ความหมาย ของ การพัฒนานิสิต หมายถึง 
ความพยายามใดๆ ขอสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่าง
สมบรูณ์ 

ประดิษฐา นาครักษา และคนอ่ืนๆ  (2552) ได้กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนานิสิต 
หมายถึง กิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ีจัดขึน้โดยนักศึกษา หรือ สถาบันศึกษาเป็นผู้ จัด หรือ ส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดขึน้ เป็นกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยตรง เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันานิสิตให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
ความต้องการหรือจดุหมายของสงัคม อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตวันิสิตเองและสถาบนัอดุมศกึษา 
สงัคม และประเทศชาต ิ
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สรุปได้ว่ากิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  หมายถึง กระบวนการพัฒนานิสิต
นกัศกึษานอกชัน้เรียนท่ีพฒันาผู้ เรียนในด้านตา่งๆ ให้เกิดความสมบรูณ์ และมีประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวิต 

2.2 ความส าคัญกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
มีนกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วถึงความส าคญัของกิจกรรมพฒันานิสิตไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538) ได้กล่าวถึง ความส าคญัของกิจกรรมพัฒนานิสิตไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

1.ความส าคญัต่อนิสิตนกัศึกษา นิสิตนกัศึกษาโดยทัว่ไปเป็นคนหนุ่มสาว มี
ก าลงัทัง้ความคิดและร่างกาย มีความชา่งสนอกสนใจ และเป็นผู้ ท่ีมีความหวงัดีตอ่สงัคมด้วยใจอนั
บริสทุธ์ิ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรหรือกิจกรรมนอกหลกัสตูรจะช่วยตอบรับตอ่ความต้องการของนิสิต
ได้เป็นอยา่งดี 

2.ความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา เป็น
กระบวนการทางการศึกษาท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีช่วยนิสิตนักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมี
ความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ จิตใจ การท างานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ และนิสิตนกัศกึษาในกระบวนการจดักิจกรรมนิสิตนกัศกึษา ด้านศิลปวฒันธรรม 
ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านกีฬา และ ด้านการส่งเสริมวิชาการ มีความส าคญัในการเผยแพร่
ช่ือเสียงและเกียรติคณุของสถาบนัอุดมศึกษา ท าให้นิสิตนกัศึกษาได้รับความอบอุ่นและมีความ
เข้าใจตอ่อาจารย์และสถาบนัอดุมศกึษาดียิ่งขึน้ 

3.ความส าคญัต่อประเทศ ในแต่ละปีจะมีนิสิตนกัศกึษาจ านวนมาก ออกไป
พัฒนาชนบทในท้องถ่ินทุรกันดาร เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพเอือ้อ านวยต่อการพัฒนา
ประเทศนอกจากนัน้นิสิตนกัศกึษายงัมีการแขง่ขนักีฬาระหว่างประเทศ ยงัเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง
และเกียรตคิณุของประเทศอีกทางหนึง่ 

สุชาญ โกศิน (2545)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมยังช่วยพัฒนานิสิต
นกัศกึษาได้ในด้านตอ่ไปนี ้

1.พฒันาความคิดและการระดมสมอง เพ่ือให้นกัศกึษามีความคิดริเร่ิม และ 
ความคดิสร้างสรรค์ 

2. ฝึกการแก้ปัญหาและตดัสินใจ เพราะในฐานะท่ีจะต้องเป็นผู้ น ากลุ่มใน
อนาคตหรือแม้แต่จะเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองนีน้ับว่า จ าเป็นมากเพราะ
นกัศกึษาจะสามารถน าไปใช้ในการท างานในโอกาสตอ่ไปได้ 
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3. การท างานเป็นทีม เพ่ือให้ รู้จักการร่วมมือและการประสานงานท่ีดี 
นอกจากนัน้ยงัเป็นการสร้างคณุค่าร่วม (Shared Values) หรือ (Sense of Belonging) ให้เกิดขึน้
ด้วย 

4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้คนรู้จักหลักการอยู่ ร่วมกัน 
หลักการในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและมีหลักการในการปรับตัวให้เข้ากัลหมู่คณะหรือสังคมได้ 
กิจกรรมนกัศึกษา จึงมีความส าคญัท่ีจะช่วยพัฒนานกัศึกษาได้หลายประการ ทัง้ในด้านแนวคิด 
เจตคติ ทศันคติ พฤติกรรม ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
เพ่ือท่ีจะสร้างและหล่อหลอมให้นกัศึกษาเป็นบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นทัง้คนดี และคนเก่ง 
สามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและสว่นรวม 

สรุปได้ว่า  ความส าคัญ กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  เป็นกิจกรรม ท่ี มี
ความส าคัญกับทุกด้านของนิสิตในการด าเนินชีวิต โดยจะมีความส าคัญต่อนิสิตนักศึกษา  
สถาบนัอดุมศกึษา และ ประเทศ อีกทัง้ในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันานิสิตนกัศกึษาก็มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากว่าเป็นการพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การคิด
แก้ปัญหา การท างานเป็นทีม มนษุยสมัพนัธ์ เป็นต้น 

เน่ืองจากนกัศึกษามีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน เช่น ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์สงัคม และจิตใจ นกัการศกึษาจึงมีแนวคิดในการท่ีจะพฒันานกัศึกษาให้เกิดความเจริญ
สงูสดุ ซึง่ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันานกัศกึษาท่ีส าคญั มีดงันี ้

1 .ท ฤษ ฎี พั ฒ น าก า รข อ ง เพี ย เจ ท์  (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) (นรีรัตน์ วิจิตรแก้ว, 2542) เพียเจท์เช่ือว่ามนุษย์มีแนวโน้มพืน้ฐานท่ีติดตวัมาแต่
ก าเนิด 2 ชนิด คือ 

 1.1 การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวม
กระบวนการต่างๆ ภายในเข้าเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองกัน และเป็ น ระเบียบมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตราบท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 

 1.2 การปรับตวั (Adaptation) หมายถึง การปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออยูใ่นสภาพสมดลุย์ การปรับตวัประกอบด้วยกระบวนการ 2 อยา่ง คือ 

1.2.1 การซมึซาบ หรือดดูซมึประสบการณ์ (Assimilation)  
1.2.2 การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (Accommodation)  
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2.ทฤษ ฎีพัฒ นาการของอิ ริคสัน  (Erickson’s Psychosocial Stage of 
Development) อิริคสนั (Erickson, 1959: 95) เป็นนกัจิตวิทยาวิเคราะห์ เน้นเร่ือง พฒันาการทาง
บคุลิกภาพเกิดขึน้ตลอดชว่งชีวิตของบคุคล แบง่เป็น 8 ขัน้ ดงันี ้(สชุา จนัทร์เอม, 2536) 

 2.1 ความเช่ือถือไว้วางใจกบัความระแวงไม่ไว้ใจใคร อายแุรกเกิดถึง 1 ปี 
เด็กถ้าได้รับการดแูลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ เลีย้งด ูจะเกิดความอบอุ่นมีความไว้วางใจพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  แตถ้่าเดก็ไมไ่ด้รับการเอาใจใสต่่อไปจะเป็นเด็กก้าวร้าว เฉ่ือยชา ไมพ่ฒันาการ 

 2.2 ความมีอิสระกับความสงสัยไม่แน่ใจ อายุ 1-3 ปี พ่อแม่ต้องช่วย
สนบัสนุนให้เด็กรู้จกัช่วยตนเอง มีความเป็นอิสระ ถ้าพ่อแม่คอยห้าม กีดกันจะท าให้เด็กสงสยัไม่
แนใ่จในตวัเอง 

 2.3 ความคิดริเร่ิมกับความรู้สึกผิด อายุ 4-5 ปี เร่ิมเรียนรู้บทบาททาง
สังคม เช่น ความรับผิดชอบต่อของของตน พ่อแม่ต้องให้การสนับสนุนฝึกฝน  เด็กสบายใจ มี
ความคดิริเร่ิม แตถ้่าคอยควบคมุ กวดขนั จะท า ให้เดก็รู้สกึผิดขาดความคดิริเร่ิม 

 2.4 ความขยันกับความรู้สึกมีปมด้อย อายุ 6 -11 ปี เด็กมีทักษะทาง
ร่างกายและสงัคมมากขึน้ เร่ิมมีการแข่งขนักนัท างาน ถ้าได้รับการสนบัสนนุท่ีดีตามศกัยภาพ เด็ก
จะไมเ่กิดปมด้อย 

 2.5 การมีเอกลกัษณ์ของตนเองกับความไม่เข้าใจตนเอง อายุ 12-20 ปี 
เดก็วนัรุ่ยเร่ิมรู้จกัตนเอง เดก็อาจจะเลียนแบบจากบคุคลอ่ืนท่ีตนเองช่ืนชอบ แตย่งัเกิดความสบัสน 
ขดัแย้ง และประสบความล้มเหลวในการท างาน 

 2.6 ความใกล้ชิดกับความรู้สึกอ้างว้าง อายุ 21 -25 ปี เป็นวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้น หาคู่ครอง ประกอบอาชีพ สร้างครอบครัว สร้างหลักฐาน ถ้าล้มเหลวในชีวิตจะแยกตวั
ออกจากสงัคม 

 2.7 การให้ก าเนิดและเลีย้งดบูตุรกบัการใฝ่ใจอยู่กบัตนเอง อาย ุ26 ปีขึน้
ไป เป็นวัยท่ีต้องเลีย้งดูบุตร และครอบครัวรู้จกัแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ถ้าบุคคลใดไม่ต้องมีความ
รับผิดชอบตอ่ครอบครัว จะหนัมาใฝ่หาความสขุเฉพาะตน 

 2.8 ความมั่นคงทางจิตใจกับความสิน้หวงั อายุประมาณ 50 ปี เป็นต้น
ไป เป็นวยัยอมรับความเป็นจริงของชีวิต หากอดีตมีแตค่วามสขุจะมีความมัน่คงทางจิตใจ  

สรุางค์ โค้วตระกูล (2533) การพฒันาแต่ละขัน้มี “ช่วงวิกฤต” (Critical Period) 
เพ่ือพฒันาในแต่ละเร่ือง โดยเฉพาะในช่วงชีวิตท่ีบุคคลอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี คือได้รับการดแูล
อบรมสิ่งดี การพฒันาบุคลิกภาพในช่วงนัน้ก็จะเป็นไปด้วยดีหรือเป็นไปในทางบวก ในทางตรงกัน
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ข้ามถ้าในช่วงชีวิตท่ีบคุคลอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี พฒันาการทางบคุลิกภาพจะไมส่มบรูณ์หรือ
เป็นไปในทางลบ ผลของการพฒันาในขัน้ก่อนมีอิทธิพลต่อการพฒันาในขัน้หลงั อิริคสนั (อ้างถึง
ในสุรางค์ โค้วตระกูล, 2533) และเน้นว่ารูปแบบของเอกลักษณ์ถูกสร้างขึน้โดยสิ่งแวดล้อม อัน
ได้แก่ 1) การได้ทดลองกระท า บทบาทต่างๆ (Experimentation with Varied Roles) 2) การได้
เลือกเข้าร่วมประสบการณ์ต่างๆ (The Experiencing of Choice) 3) ความสัมฤทธ์ิผลอย่างมี
ความหมาย (Meaningful Achievement) 4) ความมีเสรีท่ีจะหลีกเล่ียงความกังวลใจต่างๆ 
(Freedom from Excessive Anxiety) 5) การมีเวลาส าหรับการตอบสนองและการคิดใคร่ครวญ 
(Time for Reflection and Introspection) 

3.ทฤษ ฎี ของแคนนอน  – บา ร์ด  (Cannon – Bard Theory) วอล เตอ ร์
แคนนอนและบารด์ (สุวรรณา หันไชยุงวา , 2531) เสนอว่า อารมณ์เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้
ตลอดช่วงเวลาหนึ่งของบคุคล ทัง้นีป้ระสบการณ์ของอารมณ์จะถกูกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกไปสู่
ระบบความรู้สึก (Sensory system) และขณะเดียวกนั ระบบประสาทอตัโนมตัิท่ีจะถกูระตุ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงเป็น สิ่ง ท่ีเกิดจากการตอบสนองทางร่างกายขึน้ ดงันัน้อารมณ์จึงเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการ
ตอบสนองของร่างกายกับประสบการณ์ของอารมณ์ในช่วงเดียวกัน หรือเป็นการผสมกันระหว่าง
ข้อมูลเก่ียวกับสรีระของร่างกายและข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีกระตุ้ นอารมณ์นัน้ ข้อมูลท่ี
ประกอบกนัขึน้มานีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและยงัเป็นตวัก าหนดธรรมชาติและระดบัความเข้มของ
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ด้วย 

4.ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอร่ิง (Chickering’s Theory of 
Student Development) ทฤษฎีการพฒันานิสิตนกัศกึษาของชิคเคอร่ิง ท่ีเสนอไว้นัน้ เป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไป และเป็นทฤษฎีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ มกัใช้เป็นแนวทางในการพฒันานิสิตนกัศกึษา 
ซึง่มีสาระ ดงันี ้(ธิดารัตน์ บญุนชุ, 2543) 

4.1 การพฒันาความสามารถด้านสติปัญญา ร่างกาย และความสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน 

 4.2 การจดัการด้านอารมณ์ เป็นสิ่งท่ีนิสิตนกัศึกษาตระหนักและรับรู้ใน
อารมณ์ทัง้ดีและไมดี่ของตนเอง 

 4.3 การยอมรับการอาศยัพึ่งพิงซึ่งกันและกัน รับผิดชอบท่ีจะท าในสิ่งท่ี
ตนเลือก โดยถกูชกัน าจากผู้ อ่ืนน้อยมาก ในขณะเดียวกนัก็ยอมรับการพึ่งพิงอาศยัซึง่กนัและกนัใน
สงัคมด้วย ยอมรับในความเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัทัง้การให้และการรับเม่ืออยูใ่นสงัคมเพื่อน ๆ 
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 4.4 การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนอย่างมีวุฒิภาวะ เป็นการพัฒนา
ความสามารถท่ีจะใกล้ชิดกับผู้ อ่ืนได้ โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ ทัง้
ความคิด ประสบการณ์และวฒันธรรม ซึ่งจะท าให้นิสิตนกัศึกษาไม่ยึดติดกับความคิดของตนเอง 
ไม่หลงตน ท าให้สมัพนัธภาพท่ีเกิดขึน้มีความเหนียวแน่น การพฒันาแบบนีเ้ป็นการพฒันาการอยู่
ร่วมกนัแบบผู้ใหญ่ท่ีตา่งยอมรับในข้อบกพร่องหรือความภมูิใจในคณุคา่ตา่ง ๆ ร่วมกนั 

 4.5 การสร้างเอกลักษณ์แห่งตน เป็นการพัฒนาท่ีท า ให้นิสิตนักศึกษา
ค้นหาว่าประสบการณ์แบบไหนท่ีท าให้ตนเองพอใจ รู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจในตนเองและจะต้อง
ท าประสบการณ์นัน้บอ่ยครัง้เพียงใด ซึง่รวมไปถึงความพอใจในรูปร่างลกัษณะของตนเองและการ
ปรับตวัทางเพศ  

 4.6 การพฒันาเป้าหมาย เป็นการพฒันานิสิตนักศึกษาให้สามารถท่ีจะ
ประเมินความสนใจและทางเลือกตา่งๆ ความสามารถท่ีจะสร้างความชดัเจนให้กบัเปา้หมายตา่งๆ 
วางแผนและมุง่มัน่ท่ีจะสู้กบัอปุสรรคทัง้หลายอยา่งตัง้ใจจริง 

 4.7 การพฒันาความมีคณุธรรม เป็นการพฒันาความเป็นมนษุย์ คณุค่า
ส่วนบุคคลและการพฒันาความพอดี ซึ่งการพฒันาในข้อนีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีว่าคณุคา่และความ
เช่ือของบคุคล เป็นพืน้ฐานในการแปลความหมายจากประสบการณ์  

สรุปได้ว่าทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันานิสิต มีหลากหลายทฤษฎี โดยสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีต้องการพัฒนานิสิต มีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมพัฒนา
นิสิต และตอบสนองความต้องการของนิสิตรายบุคคล เพ่ือให้การพฒันาเกิดประสิทธิภาพและใช้
ประโยชน์ได้จริง และสอดคล้องกบัทกัษะท่ีจะจดัท าเป็นกิจกรรมนอกชัน้เรียน 

2.4 กิจกรรมเสริมทักษะ 
ธีรศกัดิ์ อคัรบวร (2545) ได้กล่าววา่กิจกรรมเสริมทกัษะหมายถึง การกระท าท่ีจดัขึน้

นอกเวลาเรียนปกติของชัน้เรียนโดยผู้ เรียนเป็นผู้ ร่วมด าเนินการด้วยตนเอง และมีผู้ดแูล ให้ปรึกษา
เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ในการเรียนตามหลกัสตูรให้กว้างขวางยิ่งขึน้ สนองความสนใจและความ
ถนดั พฒันาความสามารถพิเศษ สง่เสริมพฒันาบคุคลิกภาพ ชว่ยฝึกอปุนิสยัของผู้ เรียน 

พิทยาพร ราชเดิม (2555) กิจกรรมเสริมทกัษะ หมายถึง กิจท่ีทางสถานศึกษาจดัขึน้ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติเพ่ือสนองความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของ
นกัเรียนแต่ละคน เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ชิวิต และ ปรับตวัให้เข้ากับสงัคมได้อย่างมีความสุข 
อนัจะท าให้นกัเรียน และสามารถน าความรู้เหลา่นัน้มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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สุพิน บุญชูวงศ์ (2542) ได้กล่าวว่า กิจกรรมเสริมทักษะเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศกึษา สถานศกึษาต้องจดักิจกรรมขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จกัปรับตนเองให้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกั
รับผิดชอบ แสดงความสนใจและความต้องการของตนรวมทัง้พัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้เป็นบุคคลท่ี
สมบรูณ์ 

สมภพ เจิมขุนทด (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือสนองความต้องการด้านจิตวิทยา นักเรียน นักศึกษา นิสิต เป็นวัยท่ี
ต้องการการยอมรับ และต้องการรวมกลุ่มตามทฤษฎีขัน้ตอนความต้องการของ มาสโลว์ การเข้า
ร่วมกิจกรรมจะท าให้เกิดความอบอุน่ ความเช่ือมัน่ตนเองและประสบความส าเร็จ 

2.การจดักิจกรรมเสริมทกัษะจะท าให้นกัเรียน นกัศกึษา ค้นพบว่าความสามารถ
ของตนเอง ผลการศกึษาของ เพียเจน์ แสดงให้เห็นว่าการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนัน้เด็กได้มีโอกาส
ได้กระท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง การได้ประสบการ์ตรงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาสตปัิญญา 

3.การจดักิจกรรเสริมทกัษะ ท าให้ นกัเรียน นกัศกึษา มีความกระตือรือร้น 
4.การจดักิจกรรมเสริมทกัษะ จะท าให้ นกัเรียน นกัศกึษา รู้สึกถึงการใช้เวลาว่าง

ให้มีคณุคา่และเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวม 
5.เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู กับ นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

กิจกรรมท่ีได้ท างานร่วมกนั คดิร่วมกนั เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อยา่งดีย่ิง 
6.การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เป็นการพัฒนาความเป็นผู้ น าทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมเพราะเด็กจะได้มีโอกาสเลือกและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะมีลกัษณะเป็นสงัคม
ประชาธิปไตย เพราะเป็นกิจกรรมของนกัเรียน นกัศกึษาโดยจะเป็นการเสริมในเร่ืองการเป็นผ็น า ผู้
ตาม ตามวิถี ประชาธิปไตย 

7.กิจกรรมเสริมทักษะมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าขาดกิจกรรมน่ีจะท าให้
พฒันาการของ นกัเรียน นกัศกึษาไมส่มบรูณ์  

สรุปได้ว่า กิจกรรมเสริมทักษะเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญในการใช้พัฒนา
คณุลกัษณะของนิสิตนักศึกษา อีกทัง้มีประโยชน์อย่างมากมาย ในการพัฒนาศกัยภาพ พัฒนา
กระบวนการท างาน และ ชว่ยเสริมสร้างการท างานกนัในสงัคมประชาธิปไตย 
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2.5 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
ประกอบ ประพันธ์วิทยา (2542) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะไว้

ดงัตอ่ไปนี ้
1. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมโครงการสอนในชัน้เรียนให้

สมบรูณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึน้ เช่น ชมุนุมคณิตศาสตร์ ชมุนมุวิทยาศาสตร์ ชมุนมุภาษาไทย ชมุนุม
สงัคม เป็นต้น 

2. กิจกรรมท่ีช่วงส่งเสริมความสามารถพิเศษและพัฒนาความสนใจเฉพาะ 
กิจกรรมนีจ้ะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีโอกาสค้นหาหรือพัฒนาความสนใจและความสามารถ
พิเศษของตนเอง ซึ่งมกัไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หาวิชาท่ีเรียนโดยตรง เช่น ชุมนุมละคร ชุมนุมโต้วาที 
ชมุนมุประชาสมัพนัธ์ และ ชมุนมุดนตรี เป็นต้น 

3.กิจกรรมท่ีเป็นการบริการภายในโรงเรียน กิจกรรมประเภทนีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และ บริการส่วนรวม หรือ เพ่ือความสนุกสนานของตนเอง เช่น สภานักเรียน 
กรรมการนกัเรียน กลุม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ กลุม่สวสัดกิารนกัเรียน เป็นต้น 

4.กิจกรมท่ีพัฒนาด้านจิตใจ กิจกรรมประเภทนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาด้าน
คา่นิยม คณุธรรม จริยธรรม และ การใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีระเบียบวินยั  

5.กิจกรรมทางสงัคมและนนัทนาการ กิจกรรมประเภทนีจ้ดัขึน้เพ่ือพฒันาการเข้า
สงัคม การอยูร่่วมกนั และ การพกัผอ่นหยอ่นใจ  

6.กิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรมทางด้านกีฬานับว่ามีความส าคญัในการสร้าง
ความสามคัคีในหมูน่กัศกึษา และมีจิตใจเป็นนกักีฬา รู้จกัเสียสละ รู้จกัการให้อภยั  

สรุปได้วา่ประเภทของกิจกรรมเสริมทกัษะจะมีความแตกตา่งกนัทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเกณฑ์
ท่ีใช้ในการแบ่งประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ ประเภทกิจกรรมเสริมทักษะตาม
วตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรม แบง่ตามสถานท่ีในการจดักิจกรรม แบ่งตามลกัษณะของกิจกรรม 
เป็นต้น 

2.6 การพัฒนาทักษะการท างานของนิสิตนักศึกษา 
แนวทางการพฒันาทักษะการท างานของนิสิตนักศึกษา ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สามารถรองรับ

การท างานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัท่ี กฤตสุดา เขียวอุบลุ (2558) 
ได้น าเสนอแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะของแรงงานไว้ว่าการพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ต้อง
ประกอบด้วยทกัษะในด้านตา่งๆ ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ ได้แก่ การศึกษาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ของแรงงานท่ี ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้
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เก่ียวกับกฎหมายแรงงานแนวทาง คือ ให้ความรู้การใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการท างานอย่าง
ถกูต้อง 

2. ด้านความสามารถในการปฏิบตัิงาน ต้องมีการจดัการวางแผนการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบ คือ ช่วงแรกก่อนเข้าปฏิบตัิงาน ช่วงสองการเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ช่วงสาม
การปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือจัดระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ท างานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ผลงานออกมามี คณุภาพตามมาตรฐาน 

3. ด้านมนุษย์สมัพนัธ์ การท่ีแรงงานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอย่างเต็มใจ การสร้าง เจตคติท่ีดีต่อตนเอง และผู้ ท่ีตนเองติดต่อ มีความสุภาพอ่อนน้อม
วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ ร่วมงานเข้าใจความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานของผู้ อ่ืนการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ การยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืนและความสามารถในการท างานเป็นทีม 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นของคู่กันและใช้ประกอบกัน
คณุธรรมเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเป็นผลของคณุธรรม สถานประกอบการแต่
ละแห่งต้องการแรงงานท่ีมีคณุลกัษณะของ แรงงานในด้านคณุธรรมจริยธรรม กล่าวคือ มีความ
รับผิดชอบต่องานในภารกิจ มีระเบียบวินัยในการท างานมีความ ขยัน อดทน และเสียสละการ
เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อ่ืนปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต เจตคติท่ีดีต่อหน่วยงานมี
ความรับผิดชอบในสงัคม และมีการปฏิบตัตินอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 

สาวิตรี พิพิธกุล (2559) ศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ พบว่า สมรรถนะท่ีสถานประกอบการต้องการในการปฏิบตัิงานของบณัฑิตสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

1. ความต้องการด้านคณุธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 
1.1 การมีคณุธรรม จริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ 
1.2 มีทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพและในการปฏิบตังิาน 
1.3 ความซ่ือสตัย์สจุริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 มีวินยัตรงตอ่เวลา 

2.คณุสมบตัด้ิานทกัษะวิชาชีพประกอบด้วย 
2.1 ความรู้พืน้ฐานภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.2 ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและสามารถประยุกต์

วิชาชีพได้ 



  69 

2.3 ทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการท างาน 
2.4 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
2.5 ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถส่ือสารได้ 

3.คณุสมบตัด้ิานทกัษะสงัคม ประกอบด้วย 
3.1 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน 
3.2 ความสามารถในการตดัสินใจ มีไหวพริบปฏิภาณ และแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ 
3.3 ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
3.4 สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งได้ 
3.5 ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
3.6 มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนในองค์กร 
3.7 จิตบริการ 
3.8 ความอดทนมุง่มัน่ 

นอกจากนี  ้อารีย์ มยังพงษ์ (2555) ได้น าเสนอคุณลักษณะของบุคลากรด้าน
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยไว้ดงันี ้

1.ด้านความรู้ความสามารถบุคคลากรด้านซอฟแวร์ ยงัขาดความรู้ในการพฒันา
และน าไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตังิานได้จริง 

2.ด้านคณุธรรมจริยธรรม มีคณุธรรมจริยธรรม และความซ่ือสตัย์ แต่ยงัขาดการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ท าให้ขาดมมุมองในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหางาน และการวางระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม 

3.ด้านทกัษะทางปัญญา มีปัญหาในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา และ
ไมค่อ่ยเลือกวิธีการตดัสินใจด้วยตนเอง  

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ บุคคลากรด้าน
ซอฟแวร์ยงัมีมนษุยสมัพนัธ์น้อย ไม่คอ่ยชอบปรึกษาผู้ อ่ืนท่ีมีประสบการณ์ มกัชอบท างานคนเดียว
หรือกลุม่เล็กๆ ไมช่อบการตดิตามดแูลอยา่งใกล้ชิด ท าให้ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ 

5.ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยงัขาดการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ไม่ค่อยนิยมการจดัเก็บข้อมูลทางสถิติ ไม่เข้าใจเปรียบเทียบเพ่ือ
พฒันา  
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นอกจากนีแ้นวทางการพฒันาบคุคลากรด้านซอฟแวร์ได้แก่ 
1.ด้านหลกัสูตรการเรียนการสอนควรเพิ่มภาคปฏิบตัิ และเพิ่มหลกัการทฤษฎีท่ี

ทันสมัย ควรให้ผู้ เรียนได้เรียนหรือทดลองปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย เน้นการสอนแบบ
ประยุกต์ใช้ เน้นให้ผู้ เรียนเพิ่มเติมเร่ืองจินตนาการมากกว่าทฤษฎี มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

2.ด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นกระบวนการภาคปฏิบัติ จัดให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสทดลองจริง  

3.ด้านการฝึกงาน ควรมีความร่วมมือกนัระหวา่งสถานศกึษา สถานประกอบการ
ด้านอตุสาหกรรม  

4.ด้านการฝึกอบรม สัมมนา อบรมด้านซอฟแวร์ เน้นการน าไปใช้ได้จริง เช่น
อบรมเชิงบริหารจดัการ  

5.ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ ภาครัฐควรก าหนดมาตรฐานทางการศึกษาให้
ชดัเจน มีการเรียนรู้ การขยายผล และการน าไปสูก่ารปรับปรุงมาตรฐานได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต
ตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

วิลาวรรณ พรพัชรพงศ์ (2559) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นต้องพฒันาให้เกิดขึน้ ได้แก่   

1.ความสามารถในการส่ือสาร 
1.1 ฟังพดูภาษาไทย 
1.2 ฟังพดูภาษาองักฤษ 
1.3 ฟัง-พดูภาษาอ่ืน 
1.4 อา่นเขียนบทความ เอกสาร ต ารา 
1.5 การน าเสนอ 

2.ความสามารถในการคดิ 
2.1 การวางแผนท างานเป็นระบบ 
2.2 คดิเป็นระบบเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
2.3 มีทกัษะสร้างสรรค์ ออกแบบชิน้งาน 
2.4 มีแนวทางหลากหลายแก้ปัญหา 
2.5 สร้างชิน้งานท่ีไมค่ดัลอกผู้ อ่ืน ใช้งานได้ 
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3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 แก้ปัญหามีเหตผุล 
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้แก้ปัญหา 
3.3 ตดัสินใจค านงึผลตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
3.4 คดิแยกแยะปัญหาระหวา่งชิน้งาน 
3.5 คดิปอ้งกนัไมใ่ห้ปัญหาเกิดขึน้และเตรียมการแก้ไข 

4.ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
4.1 การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี 
4.2 มีวิธีแก้ไขความขดัแย้งอยา่งเหมาะสม 
4.3 มีความรับผิดชอบฐานะสว่นหนึง่ของกลุม่ 
4.4 น าชิน้งานไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบักลุม่อ่ืนได้ 
4.5 ปรับเปล่ียนชิน้งานตามค าแนะน าของสงัคม 

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทกัษะวินิจฉยัระหวา่งข้อมลูจริงกบัเท็จ 
5.2 มีทกัษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่ือสาร 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ เชน่เว็บไซต์ 
5.4 ใช้เทคโนโลยีน าเสนอ เชน่ส่ือวิดีทศัน์ 
5.5 ใช้เทคโนโลยีจดัเก็บ ค้นคืน เชน่ฐานข้อมลู 

สรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการท างานของนิสิตนักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ
ของบัณฑิตและนักศึกษาให้สามารถรองรับการท างานในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในการพัฒนานัน้สามารถพัฒนานิสิตนกัศึกษาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษานัน้ เช่น ด้านความรู้ ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้าน
การส่ือสาร เป็นต้น 
  



  72 

2.7 ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะ 
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) ได้ให้ความหมายของค าว่า 

ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ ผลท่ีเกิดขึน้  
วีระพนัธ์ เขมะนุเชษฐ์ (2558) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลส าเร็จ

ของงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือ
เปา้หมาย (Goal) และเปา้หมายเฉพาะ (Target) ซึง่ประกอบด้วย  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิต ท่ี
ต้องการได้รับเม่ือการปฏิบตังิานเสร็จสิน้ลง 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตท่ีได้รับจากการ
ปฏิบตังิานนัน้ ๆ  

3. มุ้งเน้นท่ีจดุสิน้สดุของกิจกรรมหรือการปฏิบตังิานวา่ได้ผลตามท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 
4. มีตวัชีว้ดั (indicator) ท่ีชดัเจน 

วรานิษฐ์ พิชิตยศวฒัน์ (2555) ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของงานท่ีเป็นไปตาม
ความมุง่หวงั (Purpose) วตัถปุระสงค์ (Objective) หรือเปา้หมาย (Goal) 

พระสมุห์ชวลิต ปุญฺญโก (บุญญจักร์) (2560) ประสิทธิผล หมายถึง การวัด
ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ความเข้าใจต่อเนือ้หาหลักสูตร ทัศนะคติความพึงพอใจต่อโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธธรรมการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน  ชีวิตประจ าวันและสืบสาน
พระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมเพ่ือวินิจฉัยตดัสินคณุค่าของโครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธ
บตุร พทุธธรรม ของวดับางกฎีุทอง จงัหวดัปทมุธานี 

เผชิญ กิจระการ (2544) ได้กล่าวถึงดชันีประสิทธิผลวา่ ดชันีประสิทธิผลคือคา่ความ
แตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลงัเรียน หรือเป็นการทดสอบ
ความแตกตา่งเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ดชันีประสิทธิผลค านวณได้จากการหาคา่ความแตกตา่งของผลการทดสอบก่อนการ
ทดลองและผลการทดสอบหลงัการทดลองด้วยคะแนนพืน้ฐาน หรือผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
และผลคะแนนท่ีสามารถท าได้สงูสดุ ดชันีประสิทธิผลจะเป็นตวับ่งชี้ถึงขอบเขตและประสิทธิภาพ
สงูสุดของส่ือหรือการสอน จ านวนเศษของดชันีประสิทธิผลจะเป็นเศษท่ีได้จากการวดัระหว่างผล
การทดสอบก่อนเรียน (P1) และผลการทดสอบหลงัเรียน (P2) ซึ่งคะแนนทัง้สองชนิดนีจ้ะแสดงถึง
ร้อยละของคะแนนรวมสูงสุดท่ีท าได้ (100%) ตวัหารของดชันีคือความแตกต่างระหว่างคะแนน
สงูสดุท่ีนกัเรียนสามารถท าได้ 
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คา่ดชันีประสิทธิผลจะมีค่าอยู่ระหว่าง  –1.00 ถึง 1.00 หากค่าทดทดสอบก่อนเรียน
เป็น 0 แตถ้่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 0 และผลคะแนนทดสอบหลงัเรียนนกัเรียน
ท าได้สงูสดุ คือเตม็ 100 คา่ดชันีประสิทธิผลจะมีคา่เทา่กบั 1.00  

สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต หมายถึง 
ผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่ง
อนาคต เกิดทกัษะ หรือมีทกัษะเพิ่มมากขึน้กว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

3. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ 

การพฒันาทกัษะแห่งอนาคตต้องอาศยัการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการทัง้การเรียนรู้จาก
เนือ้หาและการฝึกทักษะ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมและสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถกูต้องและเช่ียวชาญจนเกิดเป็นทกัษะ สามารถน ามาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
พฒันาทกัษะแห่งอนาคตอาจน าหลกัการและแนวคิดการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
ทกัษะนัน้ๆ มาเป็นแนวคดิการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การเรียนแบบผสมผสาน  
การเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุต์ใช้กบักระบวนการเรียนการสอน การฝึกอบรม โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ท่ีสามารถสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด ความสนใจด้วยส่ือท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง  

ค าท่ีมีความหมายเก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือ การ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดคือ blended learning หรือ blended 
training (ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และ ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, 2552) มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

สมาคมสโลน (Allen and Seaman, 2005) ให้ค าจ ากัดความของการเรียนแบบ
ผสมผสานว่ามีสดัส่วนของเนือ้หาท่ีน าเสนอออนไลน์ระหว่างร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 79 ค าอธิบาย
ของการเรียนแบบผสมผสาน คือ การเรียนท่ีผสมการเรียนออนไลน์และการเรียนในชัน้เรียน โดยท่ี
เนือ้หาสว่นใหญ่สง่ผา่นระบบออนไลน์ ใช้การพดูชีแ้จงแสดงความคดิเห็นออนไลน์และมีการพบปะ
กันในชัน้เรียนบ้าง และมีส่วนท่ีน่าสนใจว่าการพูดชีแ้จงแสดงความคิดเห็นออนไลน์ถือเป็นการ
ส่งผ่านเนือ้หาออนไลน์ เช่นกัน ส าหรับการเรียนในรูปอ่ืน ๆ อย่างเช่น การเรียนแบบปกติจะไม่มี
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การส่งผ่านเนือ้หาออนไลน์ การเรียนแบบใช้เว็บช่วยสอนจะมีการส่งผ่านเนือ้หาออนไลน์ร้อยละ 1 
– 29 และการเรียนออนไลน์มีการสง่ผา่นเนือ้หาร้อยละ 80 – 100 

Charles R. Graham (Graham, 2012) ให้ความหมายว่า เป็นระบบการเรียนการ
สอนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบเผชิญหน้ากบัการสอนผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

Michael B.  Horn and Heather Staker (Horn and Staker, 2 0 1 1 )  ไ ด้ นิ ย า ม
เก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับมวลประสบการณ์ทางการ
เรียนรู้อย่างเป็นอิสระผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์โดยนกัเรียนสามารถควบคมุตวัแปรทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเองทัง้ในด้านเวลา สถานท่ี แนวทางการเรียนรู้และอตัราการเรียนรู้ของตนเอง 

Radames Bernath (Bernath, 2012) สรุปว่าหมายถึง โปรแกรมทางการเรียนรู้ท่ีใช้
วิธีการผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กบัการสอนในชัน้เรียน 

สว่น เบอร์สิน (Bersin, 2004) กล่าวว่าถึงการเรียนแบบผสมผสานในด้านท่ีเก่ียวข้อง
กับการฝึกอบรมว่า เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมในองค์การหรือหน่วยงาน เป็นการผสมผสาน
กระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่ือหรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือการถ่ายทอดเนือ้หาสาระ
และการสง่ผา่นความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ และเจตคตใินการฝึกอบรม 

จากนิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ท่ี
ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมากกว่า 1 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน 
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีผู้สอนผู้ เรียนไม่เผชิญหน้ากนั หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมี
อยู่มากมาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึน้จากยุทธวิธี การเรียนการสอนท่ีหลายรูปแบบ 
เปา้หมายอยูท่ี่การให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้เป็นส าคญั 

การเรียนแบบผสมผสานท่ีน ามาใช้กับวงการศึกษาในปัจจุบนั ทัง้การฝึกอบรมและ
การเรียนการสอนในสถานศึกษาทัว่ไป มีหลายลกัษณะซึ่งนกัการศึกษาและนกัวิชาการฝึกอบรม 
ได้ให้นิยามและข้อคดิเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสานไว้ ดงันี ้

ดริสคอลล์ (Driscoll, 2002) ได้กล่าวถึงแนวคิด หรือ ลักษณะของการเรียนแบบ
ผสมผสานไว้ 4 แนวคดิ คือ 

1) การเรียนบนเว็บ (web-based technology) กับ การเรียนในชัน้เรียนแบบ
ดัง้เดมิหรือแบบเผชิญหน้า (face to face) 

2) การผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning)เข้ากับระบบ
การเรียนการสอน เช่น การสอนตามแนวคิดของคอนกลุ่มสตรัคติวิซึ่ม (constructivism) แนวคิด
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กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorism) และแนวคิดกลุ่มพุทธิปัญญานิยม (cognitivism) (Bonk and 
Graham, 2004)  

3) การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เช่น การเรียแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ากบัการเรียนการสอนแบบดัง้เดมิ 

4) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกบัการท างานจริง (Bersin, 2003) 
นิค และ แวน ดัม (Nick and Van Dam, 2003) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียน

แบบผสมผสานไว้ 3 ลกัษณะดงันี ้
1) การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) เป็นการเรียนการสอนท่ี

ผู้สอนและผู้ เรียนอยู่ในสถานท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกัน มีการใช้วสัดอุุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียน
การสอนเข้ามาผสมผสานกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศกึษา 

2) การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ (self-paced e-Learning) การเรียนการสอนชนิด
นีเ้ป็นการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา หรืออาจเป็นการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ีผู้ เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ แตไ่ม่ ได้เช่ือมตอ่เคร่ืองมือนัน้กับ
ผู้ เรียนคนอ่ืนหรือผู้สอนในเวลาเดียวกนั 

3) การเรียนบนเว็บแบบสด ( live e-Learning) เป็นการใช้เทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอน โดยท่ีผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกันกิจกรรมในเวลาเดียวกัน แต่แตกต่างสถานท่ี 
การเรียนการสอนในลกัษณะนีเ้ป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
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ตาราง 2 ตารางแสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ขัน้การพฒันา  
(The Training Place, 2004) 

แบบไม่ผสานเวลา 
(asynchronous) 

แบบผสานเวลา 
(synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(face-to-face) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- message boards. forums, & 
Interactive chats 

- การประชมุผา่นเสียง 
(Audio conferencing) 
- การประชมุผา่นวิดีโอ 

- ห้องเรียนแบบดัง้เดมิ 
(classroom) 
- ห้องปฏิบตักิาร (labs) 

- knowledge bases 
performance tools 
- EPSS 

(Video conferencing) 
- การประชมุผา่นดาวเทียม 
(satellite conferencing) 

- การพบปะ (meeting) 
- การประชมุ (conferences) 

- learning content 
management system 

- online breakout rooms 
and labs 

- มหาวิทยาลยั 
- ท่ีปรึกษา (mentors) 

- learning management 
system  

- ห้องเรียนเสมือน 
(virtual classrooms) 

- การเรียนแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน 
(peer-to-peer lunch bag 
session) 

- web authoring tools 
- browsers 
- performance tracking system 

- การประชมุผา่นระบบ 
ออนไลน์ 
(Online conferencing) 

- กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
(subject matter Experts) 
- ทีมสนบัสนนุ (Support 
teams) 

- บทความ หนงัสือ 
- FAQs 

- การอภิปรายออนไลน์ 
(online discussions) 
 

- การแนะน าการเรียน  
(orientation programs) 
- เครือขา่ยการท างานและกลุม่ 

- สถานการณ์จ าลอง 
- CBT 
- CD-ROM 
- video 

- 
 

อภิปราย (networking & 
discussion groups) 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

แบบไม่ผสานเวลา 
(asynchronous) 

แบบผสานเวลา 
(synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(face-to-face) 

- video disc 
- video Streaming 
- การฝึกอบรมผา่นเว็บ (web 
training) 
follow-up assignments 

- - 

 
องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน (5 Keys Ingredients) 

ภายใต้รูปแบบของการเรียนแบบผสมผสาน มีสิ่งบง่ชีส้ าคญั 5 ประการ ตอ่ไปนีท่ี้
บง่บอกถึงสภาพการณ์ของการเรียนแบบ Blended Learning ได้แก่ (Carman, 2005) 

1) เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นปัจจุบัน (Live Events) เป็น
ประเภทของการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า “การเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous)” จากเหตกุารณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลองท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น
เหตกุารณ์ในการเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีเรียกว่า “ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)” เป็นต้น 

2) การเรียนเนือ้หาแบบออนไลน์ (Online Content) เป็นประเภทการเรียนท่ี
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อมหรือความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคน 
(Self-paced Learning) รูปแบบการเรียนเช่นการเรียนแบบส่ือปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) การเรียน
จากการสืบค้น (Internet-Based) หรือการฝึกอบรมจากส่ือ CD-ROM เป็นต้น 

3) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Collaboration) เป็นสภาพการณ์ทางการ
เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถส่ือสารข้อมูลร่วมกันกับผู้ อ่ืนจากระบบส่ือออนไลน์ เช่น e-Mail, Chat, 
Blogs เป็นต้น 

4) การวัดและประเมินผล (Assessment) การเรียนประเภทดังกล่าวต้องมี
การวดัและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระยะนบัตัง้แต่การประเมินผล
ก่อนการเรียน (Pre-assessment) การประเมินผลระหว่างการเรียน (self-paced evaluation) และ
การประเมินผลหลงัการเรียน (Post-assessment) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ให้ดี
ขึน้ตอ่ไป 
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5) วสัดุประกอบการอ้างอิง (Reference Materials) การเรียนหรือการสร้าง
งานในการเรียนรู้แบบผสมผสานนัน้ต้องมีการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์จากการศกึษาค้นคว้า 
และอ้างอิงจากหลากหลายแหล่งข้อมลูเพ่ือเพิ่มคณุภาพทางการเรียนให้สงูขึน้ ลกัษณะดงักล่าวนี ้
อาจเป็นลักษณะของการสืบค้นข้อมูลในระบบ Search Engine จาก PDA, PDF Downloads 
เหลา่นีเ้ป็นต้น 

3.2 การเรียนรู้ด้วยการให้ตัวแบบ 
การเรียนรู้ด้วยการให้ตวัแบบ เป็นเทคนิคการสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีอาศยัแนวคดิจาก

ทฤษฎีการเรียน รู้ทางสังคมของ Albert Bandura เป็นพื น้ฐาน  ให้การใช้ตัวแบบถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพ่ือให้บุคคลแสดงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดใน
การเรียนรู้ด้วยการให้ตวัแบบ อาจเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมก็ได้
บุคคลจะเลือกพฤติกรรมท่ีได้รับผลกรรมทางบวก และจะหลีกเล่ียงการกระท าพฤติกรรมท่ีได้รับ
กรรมทางลบ (Bandura, 1977) โดยแบง่วิธีการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.การเรียน รู้จากผลของพฤติกรรม  เป็นการเรียน รู้ของบุคคลท่ี เกิดจาก
ประสบการณ์ตรงว่ากระท าพฤติกรรมใดแล้วได้ผลกรรมทางบวก และการกระท าพฤติกรรมใดแล้ว
ได้ผลกรรมทางลบ กระบวนการเรียนรู้จากผลกรรมนีจ้ะท าหน้าท่ี 3 ประการ คือ 

1.1 ท าหน้าท่ีให้ข้อมลู 
1.2 ท าหน้าท่ีจงูใจ 
1.3 ท าหน้าท่ีเสริมแรง 

2. การเรียนรู้จากการเลียนแบบ Bandura กล่าวว่า การเรียนรู้จากการเลียนแบบ
จากตวัแบบเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยบุคคลจะสงัเกตพฤติกรรมบุคคลอ่ืนแล้ว
สร้างความคดิว่าจะสร้างพฤตกิรรมใหม่ได้อย่างไร ซึ่งความคิดนีจ้ะประมวลเป็นข้อมลูไว้ใช้ส าหรับ
ชีแ้นะการแสดงพฤติกรรมของตนต่อไปในอนาคต การเรียน รู้จากตัวแบบยังเป็นผลมาจากการ
สงัเกต การฟัง หรือการอ่านเก่ียวกบัพฤติกรรมบุคคลอ่ืน หรือสญัลกัษณ์แทนบคุคล (Wilson and 
O’Leary, 1980) การเรียนรู้และการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบของบุคคลต้องอาศัย
กระบวนการ 4 ประการ ดงันี ้

2.1 กระบวนการใส่ใจ คุณลกัษณะของผู้ เรียนก็มีความสัมพันธ์กับขัน้ตอน
การใส่ใจ ตัวแปรนีม้ักจะเป็นสิ่งจ ากัดกรอบของการเรียนรู้โดยการสังเกต ตัวอย่างเช่น ถ้าครู
ต้องการให้เด็กวยัอนบุาลเขียนพยญัชนะไทยท่ียาก ๆ เช่น ฒ ฑ โดยมานะบากบัน่แสดงการเขียน
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ให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ในการเคล่ือนไหวของเด็กในวัยอนุบาลยังไม่พร้อม
ฉะนัน้เดก็วยัอนบุาลบางคนจะเขียนตวัอกัษรตามท่ีครูคาดหวงัไมไ่ด้ 

2.2 กระบวนการเก็บจ า การท่ีผู้ เรียนหรือผู้สงัเกตสามารถท่ีจะเลียนแบบหรือ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบได้ก็เป็นเพราะผู้ เรียนบนัทึกสิ่งท่ีตนสงัเกตจากตวัแบบไว้ในความจ า
ระยะยาว  

2.3 กระบวนการกระท าทางกาย  เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนแปรสภาพ 
(Transform) ภาพพจน์หรือสิ่งท่ีจ าเป็นไว้ในการเข้ารหสัเป็นถ้อยค า  

อาจกล่าวได้วา่ การใส่ใจของบคุคลท่ีมีตอ่ตวัแบบจะมีหรือไม่ขึน้อยู่กบัปัจจยัพืน้ฐาน 
4 ประการ ซึ่งได้แก่ลักษณะของตวัแบบท่ีเสนอ เช่น ชนิดของส่ือ การจดัระบบ การเสนอตวัแบบ 
ฯลฯ ลกัษณะของพฤติกรรม เช่น เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ซบัซ้อนลักษณะของตวัแบบ เช่น ตวัแบบมี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองใดก็จะท าให้ผู้สงัเกตให้ความใส่ใจมาก อายุและเพศ ฯลฯ ลกัษณะของผู้
สงัเกต เช่น มีความสามารถในการรัยรู้ เป็นคนต่ืนตวัมีความต้องการท่ีจะได้รับการเสริมแรง ฯลฯ 
เม่ือบุคคลมีความใส่ใจตัวแบบแล้ว สิ่งท่ีได้จากการสังเกตทัง้หมดก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ในระบบ
ความจ าระยะสัน้ (Short-term memory) หากมีการทบทวนสิ่งท่ีสงัเกตหลายๆ ครัง้ สิ่งท่ีสงัเกตได้
นัน้ก็จะไปฝังตวัอยู่ในระบบความจ าเป็นท่ีเรียกว่า ระบบความจ าระยะยาว (Long-term memory) 
คือ เกิดกระบวนการเก็บจ าขึน้ ในกระบวนการเก็บจ า ผู้สงัเกตจะน าแบบแผนของพฤติกรรมของตวั
แบบท่ีสงัเกตได้มาสร้างรูปแบบท่ีแน่ชดัโดยการลงรหสัซึ่งมี 2 ลกัษณะคือ การเก็บจ าในรูปของมโน
ภาพ และการเก็บจ าในรูปสญัลกัษณ์ทางภาษา การลงรหสัทัง้ 2 ลกัษณะนีจ้ะช่วยให้จ าง่ายและ
คงทน การทบทวนในใจและการฝึกฝนหรือการกระท าพฤติกรรมตามตวัแบบ จะสง่เสริมให้ผู้สงัเกต
จ าพฤตกิรรมของตวัแบบได้ดียิ่งขึน้ 

เม่ือผู้สงัเกตใส่ใจพฤติกรรมของตวัแบบและจ าพฤตกิรรมของตวัแบบได้แล้วขัน้ตอ่ไป
ก็ได้แก่กระบวนการท าทางกาย คือ กระบวนการท่ีบคุคลเปล่ียนสญัลกัษณ์ท่ีเก็บจ าไว้ มาเป็นการ
กระท าท่ีเหมาะสม การกระท าตามตวัแบบจ าเป็นต้องจดัระเบียบการกระท าไว้ในระบบความจ า 
โดยให้สอดคล้องกับแผนพฤติกรรมท่ีตวัแบบกระท าในระยะแรกการดดัแปลงพฤติกรรมของตวั
แบบให้มาเป็นพฤติกรรมใหม่อาจท าได้ยากแต่เม่ือกระท าแล้วทราบข้อบกพร่อง บุคคลจะค่อย
ปรับปรุงพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อยในท่ีสุดก็กระท าได้ถูกต้อง ทัง้นีก็้อาศยัการกระท าท่ีผ่านมา
เป็นข้อมลูย้อนกลบั เม่ือสามารถน าพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้จากตวัแบบ มาดดัแปลงพฤติกรรมใหม่ท่ี
เหมาะสมได้แล้ว โดยรือ้ฟืน้มาจากระบบความจ า บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดตามตวัแบบหรือไม ่
ยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหนึง่ คือ กระบวนการจงูใจ  
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Rimm and Masters (1979) กล่าวว่า ในการเสนอตวัแบบ ตวัแบบมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้พฤตกิรรมของผู้สงัเกต 3 ประการ ดงันี ้

1.สร้างพฤติกรรม (Acquisition effect) คือ ตวัแบบสามารถช่วยให้ผู้สงัเกตสร้าง
พฤติกรรมใหม่ โดยผู้สังเกตจะรวบรวมแบบแผนการกระท าท่ีได้เห็นหรือได้ยินมา แล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นการกระท า ผู้สงัเกตจะเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนจากตวัแบบ เช่น การ
พูด พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะบางอย่าง เป็นต้นว่า การแสดงการเล่นกีฬา ฯลฯ ดงันัน้ การ
สงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบผู้สงัเกตสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบได้ แม้ว่าพฤติกรรม
ดงักลา่ว ผู้สงัเกตไมเ่คยกระท ามาก่อนเลยก็ตาม 

2.ลดพฤติกรรม (Dis-herbivory effect) คือ ตวัแบบมีอิทธิพลต่อการยับยัง้หรือ
ความหวั่นเกรงท่ีจะกระท าพฤติกรรม การท่ีผู้ สังเกตได้สังเกตพฤติกรรมตวัแบบแล้ว มีผลท าให้
พฤติกรรมของผู้สงัเกตลดลง โดยเฉพาะเม่ือสงัเกตตวัแบบกระท าพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ผลกรรมทาง
ลบ เช่น นกัเรียนท่ีเคยมาโรงเรียนสายเป็นครัง้คราว เห็นครูลงโทษนกัเรียนท่ีมาโรงเรียนสายหน้า
เสาธงขณะเข้าแถวเคารพธงชาต ิจงึเลิกพฤตกิรรมมาสาย เป็นต้น 

3.เสริมพฤติกรรมท่ีมีอยู่ (Facilitation effect) คือ การสังเกตพฤติกรรมจากตัว
แบบ มีผลท าให้พฤติกรรมท่ีผู้สงัเกตเคยกระท าอยู่แล้วเกิดเพิ่มขึน้อีก ทัง้นีเ้ป็นเพราะได้รับอิทธิพล
จากตวัแบบ ผู้สงัเกตจงึเลียนแบบการกระท าของตวัแบบ เช่น บคุคลท่ีเคยอาบน า้วนัละ 1 ครัง้ เม่ือ
เห็นตวัแบบอาบน า้วนัละ 2 ครัง้ ผู้สงัเกตจงึอาบน า้ 2 ครัง้ ตามตวัแบบบ้าง 

4.การสร้างกฎเกณฑ์ หลักการใหม่ ในสภาพการณ์ท่ีผู้สังเกตได้สังเกตเห็นการ
กระท าของตวัแบบ ตวัแบบจะช่วยให้ผู้สังเกตสามารถสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่ขึน้มาได้ 
เชน่ การเรียนรู้ทางภาษา ผู้ เรียนสามารถสร้างหลกัในการเข้าประโยคจากการได้ยินตวัแบบพดู 

5.การสอนพฤติกรรมสร้างสรรค์ ตวัแบบจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
ขึน้มาได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากการได้เห็นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจากตัวแบบมนุษย์สามารถน า
ประสบการณ์ท่ีตนมีอยูม่าสร้างประสบการณ์ใหมไ่ด้ 

6.ด้านอารมณ์ นอกจากตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อผู้ สังเกตในการกระท าตามตัว
แบบดงักล่าวมาแล้ว ตวัแบบยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้สังเกตอีกด้วย ตวัแบบจะกระตุ้นให้ผู้
สงัเกตเกิดแนวคดิและความรู้สกึคล้อยตามตวัแบบ 

7.การเผยแพร่แนวคิดและการกระท า การกระท าของตวัแบบจะมีอิทธิพลตอ่การ
เผยแพร่แนวคิดและการกระท าตา่งๆ ให้บุคคลในสงัคมกระท าตาม นอกจากนีต้วัแบบยงัสามารถ
เผยแพร่แนวความคิดและการกระท าดังกล่าวนัน้จากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งได้ด้วย 
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กระบวนการเผยแพร่พฤตกิรรมทางสงัคมใหม่ๆ  ดงักล่าวนีมี้ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้
โดยตรง เป็นการเรียนรู้จากตวัแบบแล้วน ามากระท า และอีกกระบวนการหนึ่งได้แก่ การดดัแปลง
ประสบการณ์ท่ีได้จากการสงัเกตตวัแบบแล้วแสดงออกมา  

ดงันัน้ การเรียนรู้จากการเลียนแบบ นอกจากผู้สงัเกตจะเกิดการเปล่ียนแปลงภายใน
ตนเองแล้ว ยงัมีผลท าให้สงัคมเปล่ียนแปลงอีกด้วย 

Rimm and Masters (1979) กล่าวว่า  ตัวแบบท่ีบุคคลสามารถเลียนแบบ
พฤตกิรรมได้นัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.ตวัแบบจริง ตวัแบบจริงท าให้ผู้สังเกตสนใจและเลียนแบบได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 
เพราะตวัแบบประเภทนีมี้ความใกล้เคียงหรือเหมือนกบัสภาพจริงมากท่ีสุด การเสนอตวัแบบท่ีมี
ชีวิตจริงสามารถปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ได้ แตก่ารใช้ตวัแบบจริงมี
ข้อจ ากดัของการเสนอตวัแบบ ได้แก่ 

 1.1 การฝึกตวัแบบให้แสดงพฤติกรรมท่ีมีขัน้ตอนและแสดงอย่างชดัเจน
เพ่ือให้ผู้สงัเกตกระท าตามนัน้เป็นเร่ืองยาก ถ้าตวัแบบแสดงไม่สมจริง ผู้สังเกตอาจไม่สนใจท่ีจะ
เลียนแบบพฤตกิรรมของตวัแบบนัน้ 

 1.2 ในระหว่างด าเนินการเสนอตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง หากมีข้อขัดข้อง
เกิดขึน้อาจจะต้องระงบัการด าเนินการ ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการใหม ่ 

2. ตวัแบบสญัลกัษณ์ (Symbolic model) คือ ตวัแบบท่ีปรากฏโดยผ่านทาง
ส่ือประเภทตา่งๆ เช่น ตวัแบบท่ีปรากฏในภาพยนตร์ โทรทศัน์ วีดีโอ วิทย ุหนงัสือ หนงัสือพิมพ์ ค า
บอกเล่า เป็นต้น  ตัวแบบท่ีเสนอผ่านทางส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ หรือ
หนงัสือพิมพ์ มีอิทธิพลในการหลอ่หลอมพฤตกิรรมและเจตคตขิองบคุคลในสงัคมมาก  

ในการเสนอตวัแบบเพ่ือให้ผู้สงัเกตได้เลียนแบบพฤติกรรมนัน้ Rimm and Masters 
(1979) ได้แบง่วิธีการเสนอตวัแบบไว้ 9 วิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเสนอตวัแบบเป็นล าดบั (Graduated modeling) คือ การเสนอตวัแบบท่ี
ให้ผู้สงัเกตดพูฤติกรรมของตวัแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปทีละขัน้ตอนตัง้แต่ต้นจนจบการเสนอตวัแบบ
เพ่ือลดความกลวัสนุขัตามล าดบัขัน้  

2. การเสนอตวัแบบเป็นขัน้ตอนร่วมกบัการชีแ้นะ (Guided modeling) การเสนอ
ตวัแบบท่ีให้ผู้สงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปทีละขัน้ตอนตัง้แต่ต้นจนจบ พร้อมทัง้
ชีแ้นะให้กระท าพฤตกิรรมนัน้ด้วย  
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3. การเสนอตัวแบบเป็นขัน้ตอนร่วมกับการชีแ้นะและการเสริมแรง (Guided 
modeling with reinforcement) คือ การเสนอตัวแบบในลักษณะเช่นเดียวกับการเสนอตัวแบบ
เป็นขัน้เป็นตอนร่วมกับการชีแ้นะดงักล่าวแล้วในข้อ 2 แต่เพิ่มกระบวนการให้การเสริมแรงแก่ผู้
สงัเกตเข้าไป เม่ือผู้สงัเกตกระท าพฤตกิรรมตามตวัแบบ 

4. การเสนอตัวแบบร่วมกับการแนะวิธีการปฏิบัติ  (Modeling with guided 
performance) คือการเสนอตวัแบบท่ีให้ผู้สงัเกตดตูวัแบบกระท าพฤติกรรมและแนะน าวิธีปฏิบตัิ
ไปด้วย เช่น การลดความกลัวการข้ามถนนของบุคคลตวัแบบแสดงพฤติกรรมการข้ามถนนให้ผู้
สงัเกตดูแล้วให้ผู้สงัเกตเดินข้ามถนนตามไปด้วย ตวัแบบอาจจบัแขนผู้สังเกตเดินน าไปพร้อมทัง้
บอกวา่ ก่อนข้ามถนนให้ดรูถทางขวาและซ้ายก่อนเม่ือถนนวา่งแล้วจงึข้าม 

5. การเสนอตวัแบบโดยให้ผู้สงัเกตมีส่วนร่วม (Participant modeling) การเสนอ
ตวัแบบโดยให้ผู้สงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกบัตวัแบบและผู้ด าเนินการ  

6. การเสนอตวัแบบท่ีให้มีโอกาสสมัผสัทางกาย (Contact desensitization) การ
เสนอตวัแบบวิธีนี ้มีลกัษณะคล้ายกบัการเสนอตวัแบบโดยให้ผู้สงัเกตมีส่วนร่วมแตว่ิธีนีน้ิยมใช้ใน
กรณีท่ีตวัแบบมีโอกาสทางกายกบัผู้สงัเกต เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายได้เร็วขึน้  

7. การเสนอตวัแบบภายใน (Covert modeling) คือ การให้บุคคลจินตนาการถึง
การแสดงพฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องแก้ไขของตวัแบบหรือผู้ อ่ืน หรือกล่าวอีกอย่างว่า เป็นการให้
บคุคลจินตนาการถึงผู้ อ่ืนหรือตวัแบบพฤติกรรมเปา้หมายท่ีต้องการแก้ไขของตวัแบบหรือผู้ อ่ืน หรือ
กล่าวอีกอย่างว่า เป็นการให้บุคคลจินตนาการถึงผู้ อ่ืนหรือตวัแบบพฤติกรรมเป้าหมาย การเสนอ
ตวัแบบนีจ้ะใช้ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัหาตวัแบบท่ีมีชีวิตจริง และตวัแบบสญัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะ
ตรงกับปัญหาของผู้ สังเกต หรือบุคคลท่ีมีปัญหาพฤติกรรมนัน้ หรือในกรณีท่ีบุคคลไม่สามารถ
จินตนาการว่าตนก าลงัแสดงพฤติกรรมนัน้อยู่ได้ แตส่ามารถจินตนาการวา่ผู้ อ่ืนแสดงพฤตกิรรมอยู่
ได้ 

8. การเสนอตัวแบบโดยใช้อุปกรณ์ช่วยร่วมกับประสบการณ์ในการควบคุม
ตน เอ ง  (Modeling with response-introduction aids and self-directed master experience) 
การเสนอตวัแบบวิธีเป็นการให้ผู้สงัเกตดตูวัแบบแสดงพฤติกรรม หลงัจากนัน้ก็ให้ผู้สงัเกตกระท า
พฤติกรรมนัน้ตามโดยใช้อุปกรณ์ช่วย เพ่ือให้ผู้สังเกตมีความมั่นใจมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังให้ผู้
สงัเกตแสดงพฤติกรรมเป้าหมายเองโดยปราศจากการใช้อุปกรณ์ต่างๆ หลังจากดตูวัแบบแสดง
พฤตกิรรม  
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9. การเสนอตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมเปล่ียนไปทีละขัน้ร่วมกับการเสนอตวัแบบ
ท่ีแสดงความช านาญในการแสดงพฤตกิรรม (Coping modeling and master modeling)  

การเสนอตวัแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปทีละขัน้จะช่วยให้ผู้สังเกตเห็นขัน้ตอนการเรียนรู้
พฤติกรรมเป็นขัน้ๆ ส่วนการเสนอตวัแบบท่ีแสดงความช านาญในการแสดงพฤติกรรมเป็นการให้ผู้
สงัเกตได้เห็นการแสดงพฤตกิรรมเปา้หมายอยา่งตอ่เน่ืองสมบรูณ์ 

ในการปรับพฤติกรรมโดยการใช้เทคนิคในตัวแบบนัน้ ไม่ว่ากระบวนการปรับ
พฤตกิรรมจะใช้วิธีการเสนอตวัแบบวิธีใดก็ตาม ควรจะด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.ก าหนดพฤตกิรรมเปา้หมายท่ีต้องการให้ผู้สงัเกตเรียนรู้  
2.เลือกตวัแบบท่ีเหมาะสม โดยเลือกตวัแบบท่ีมีชีวิตจริง โดยพิจารณาจากความ

สอดคล้องของชีวิตบคุคล สถานท่ี และสภาพของสงัคม 

3.การฝึกตวัแบบให้แสดงพฤติกรรมเปา้หมายอยา่งเป็นขัน้ตอน  
4.เสนอตวัแบบ ขัน้นีน้กัปรับพฤติกรรมให้ตวัแบบแสดงพฤติกรรมเป้าหมายตาม

ขัน้ตอน 

5.การให้การเสริมสร้างแก่ตัวแบบทันทีท่ีตัวแบบทันทีตวัแบบแสดงพฤติกรรม
เปา้หมาย  

6.การให้การเสริมแรงแก่ผู้สงัเกตทนัทีท่ีผู้สงัเกตกระท าพฤติกรรมเป้าหมายตาม
ตวัแบบ 

7.ให้ข้อมลูย้อนกลบัหรือชีแ้นะข้อมลูบางอยา่งแก่ผู้สงัเกต ในกรณีท่ีผู้สงัเกตยงัไม่
สามารถเลียนแบบพฤตกิรรมเลียนแบบพฤตกิรรมได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

3.3 การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบ

การ เรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) จาก
การใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทัง้ได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนเรียนรู้ไปพร้อมกัน PBL 
เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง เผชิญหน้ากบัปัญหาด้วยตนเอง 
ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น  การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห์ การคดิสร้างสรรค์ ฯลฯ  

ภัทราวดี มากมี (2554) ได้กล่าวถึงกระบวนการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) หรือ PBL เป็นรูปแบบการสอนท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้
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ของผู้ เรียนให้เกิดคณุภาพท่ีดีมากวิธีหนึ่ง คือ ท าให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึน้ ยังมีโอกาส
ออกไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ในและนอกสถานศกึษา ในส่วนของผู้สอนก็ เปล่ียนบทบาท
จากการเป็นผู้ควบคุมในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนมีอ านาจในการจัดการก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
สามารถหาความรู้ใหมไ่ด้ตามความประสงค์ผู้ เรียน ต้องท างานเป็นกลุม่ ก าหนดขัน้ตอนการเรียนรู้
เป็น 6 ขัน้ตอน 

กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2560) ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีรูปแบบส าคญัโดยให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง แล้วมีการแบ่งกลุ่มย่อย
ผู้ เรียน ให้มีจ านวนกลุ่มละประมาณ 5 – 6 คน ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ ให้
ค าแนะน า ซึง่ครูจะใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ ลกัษณะของปัญหาท่ีน ามาใช้นัน้ต้อง
มีลกัษณะคลมุเครือ ไม่ชดัเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อยา่งหลากหลาย โดยผู้ เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดย
การแสวงหาข้อมลูใหม่ๆ ด้วยตนเอง การวดัและประเมินผล ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้ เรียนในขณะท ากิจกรรมการ  เรียนรู้และพิจารณาจาก 
ผลงานท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ 

กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางอย่าง
แท้จริง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้น  ส่งเสริมให้เกิดการคิด
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ โดยผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้
อ านวยความสะดวก หรือให้ค าแนะน า 

3.4 การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน  
Team-based Learning (TBL) มีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการสอนในรายวิชาท่ีมี

นกัศึกษาลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก โดยให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ร่วมกนัในรูปแบบทีมในชัน้
เรียน โดยการจดัการเรียนการสอนโดยวิธี TBL มีขัน้ตอนส าคญั 

1 . ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ก า ร เ ข้ า ชั ้ น เ รี ย น  ( pre-class 
preparation) โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนต้องท าศกึษาเนือ้หารายวิชามาล่วงหน้านอกชัน้เรียน 
โดยอาจใช้ส่ือประเภทต ารา บทความ วิดีโอ อ่ืนๆ 

2. การรับประกันความพร้อม (readiness assurance) ของผู้ เรียน ประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน คือ 

ขั น้ ตอน ท่ี  1  ก า รท ดสอบผู้ เ รีย น รายบุ คคล  ( Individual Readiness 
Assurance Test: I-RAT) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การทดสอบเป็นทีม (Team Readiness Assurance Test: T-
RAT) โดยก าหนดให้เป็นทีมแบบถาวร (permanent team) ท่ีประกอบด้วยผู้ เรียน 5-7 คน และควร
เป็นทีมท่ีผู้สอนจดัให้อยา่งเหมาะสม 

ขัน้ตอนท่ี 3 การอุทธรณ์จากทีม (Appeals) ในกรณีท่ีผู้ เรียนมีข้อสงสัยใน
ค าตอบในแบบทดสอบ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบั (Instructor feedback) เพ่ือแก้ไขความ
เข้าใจท่ีผิดพลาดของผู้ เรียน โดยมีรูปแบบไมเ่ป็นทางการหรือเป็นทางการก็ได้ 

จากผลการวิจยัต่าง ๆ สามารถสรุปจดุเดน่ของการจดัการเรียนการสอนแบบ TBL มี
ดงันี ้

-  ผู้ เรียนเกิดความรับผิดชอบในสว่นของตนและความรับผิดชอบตอ่ทีม  
-  ผู้ เรียนเกิดการพฒันาการท างานเป็นทีม 
-  ผู้ เรียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสงูขึน้ 
-  ผู้ เรียนมีทศันคตท่ีิดีตอ่รายวิชา 

โดยสรุป พบว่า การจัดการเรียนการสอบแบบการใช้ทีมเป็นฐาน (TBL) เป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะส าหรับห้องเรียนท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวนมากมีขนาดใหญ่ 
โดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนท่ีท าให้ผู้ เรียนได้มีการเตรียมความพร้อมมา
ล่วงหน้า และเรียนรู้ร่วมกันผู้ เรียนอ่ืน ๆ ในรูปแบบทีม น าไปสู่ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ได้ (พิจิตร ธงพานิช, 2562) 

โสภณ ฟองเพชร (2561) ในการพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team Based Learning: TBL) ถือเป็นรู้แบบการสอนท่ี
ได้รับการคิดและพฒันาโดยนกัศกึษาท่ีช่ือวา่ Larry K. Michaelsen จากมหาวิทยาลยัโอกลาโฮมา 
ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยได้มีการเผยแพร่รูปแบบการสอนในระดบัอุดมศึกษา การจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ถือเป็นรู้แบบการสอนท่ีให้ความส าคญักับความร่วมมือกันในการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และร่วมกันท างานเป็นทีมตามความเหมาะสมและแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้ เรียน โดยมีการก าหนดเปา้หมายท่ีชดัเจน สมาชิกภายในทีมจะมีหน้าท่ี ความรับผิดชอบและ
การมีปฎิสมัพันธ์ท่ีดีในการท างาน ผู้ เรียนจะมีพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานเป็นวิธีการสอนท่ีใช้ผู้สอน 1 คน ตอ่ผู้ เรียนหลายกลุ่มโดยในแตล่ะกลุ่มจะ
มีสมาชิกประมาณ 6 – 7 คน ซึง่การเรียนด้วยวิธีการนีจ้ะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นทัง้
ในและนอกชัน้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
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ประสิทธิภาพในการเรียน ดงันี ้1)พฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 2)ลดเวลาในการบรรยายของผู้สอน 
3)ท าให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้ เรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 4)ท าให้เกิดการเรียนการสอน
แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า 5)ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม 6)ส่งเสริมให้ปรับปรุงทักษะการ
ติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคลและทกัษะในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 7)ปรับปรุงทกัษะการรู้คิด
ของผู้ เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้มีระดับท่ีสูงขึน้ และ 8)เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจะเกิดขึน้
ได้ในกรณีท่ีผู้ สอนสามารถใช้หลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1)การจัดตัง้และจัดการกลุ่มอย่าง
ถกูต้อง 2)ผู้ เรียนรับผิดชอบในงานรายบคุคลและงานกลุ่ม 3)แบบฝึกหดักลุ่มส่งเสริมการเรียนการ
พฒันาทีม และ 4)ผู้ เรียนได้รับการสะท้อนกลบับอ่ย ๆ ในเวลาท่ีเหมาะสม 

สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบทีม เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมทกัษะ
การส่ือกสาร การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้ สอนจะต้องจัดกลุ่มให้ถูกต้อง 
มอบหมายงานและก าหนดหน้าท่ี ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาทีม และ สะท้อนความคิดกลับอย่าง
สม ่าเสมอตลอดกระบวนการ 

3.5 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สวุิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561)  สงัคมโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากอดีต

มาก มีการเคล่ือนย้ายผู้คน ส่ือเทคโนโลยี และทรัพยากรตา่งๆ จากทัว่ทกุมมุโลกอย่างรวดเร็วและ
สะดวก มีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ 
สงัคมและชุมชน มีความซบัซ้อนและเปล่ียนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา การ
จดัการศกึษาและการเรียนรู้ควรมีเปา้หมายส าคญัในการพฒันาคนในฐานะพลเมืองให้เป็นมนษุย์
ทีสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิตอย่างสมดลุ มีทกัษะจ าเป็นและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ มีภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมแรงบนัดาลใจให้มีชีวิต
อยู่อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพ่ือปลูกผงัจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนร่วม และการเรียนรู้
เพ่ือการน าไปปฏิบตั ิมุ่งสร้างการท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ พงึพาตนเองได้ 
และด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ ทัง้นี ้หลกัสตูรและวิธีการจดัการศกึษาและเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ควรจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง มิใช่การจดจ าเนือ้หา ให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากความต้องการของผู้ เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
เช่ียวชาญตรงและสามารถต่อยอดความรู้ได้เอง ผู้ สอนต้องเช่ียวชาญการสร้างและออกแบบ
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สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีมีบรรยากาศส่งเสริมและเอือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การ
เช่ือมโยงความรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้กบัชมุชนและสงัคมโดยรวม จดัการเรียนรู้ผ่านบริบทความ
เป็นจริง และการสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยี เคร่ืองมือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คณุภาพ 

ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.) (2560) ทกัษะแห่งอนาคตใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาขนคนไทย  
การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียน เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่ตวันกัเรียน
อยา่งแท้จริง ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และเป็นผู้สง่เสริม สนบัสนนุ (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้
นกัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า โดยมีประเด็นค าถามในเชิงอยากรู้เป็นตวักระตุ้นสร้าง
แรงบนัดาลใจให้อยากเรียน ท่ีจะน าไปสู่การสนใจ ใฝ่รู้ท่ีจะสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งตา่ง ๆ 
มาสนบัสนนุ หรือโต้แย้งข้อสมมตฐิานค าตอบท่ีคุ้นเคย สร้างเป็นกระบวนทศัน์ใหมแ่ทนของเดมิ 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นในด้านการเสริมทักษะให้เกิดขึน้ในตัว
ผู้ เรียน ไมใ่ช้การทอ่งจ า สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และลึกซึ่ง เข้าใจในสิ่งท่ีเรียน เพ่ือเกิดการตอ่ยอด 
และก่อเกิดเป็นทกัษะกบัตวัผู้ เรียน 

4. แนวทางการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
จากการประชุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้ แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) และผู้ แทนจากภาคเอกชน ได้ร่วม
ประชุมและจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ือยกระดับทักษะก าลังคนของ
ประเทศ รองรับกระแสความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ด้วยการพฒันาทกัษะ (Re 
Skill- Up Skill) เพ่ือให้เกิดเป็นหลักสูตรพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตให้ได้ไม่น้อยกว่า 500 หลกัสูตร 
ส าหรับนกัศึกษา บณัฑิตจบใหม่ และวยัท างาน ซึ่งจะครอบคลุมกว่า 100 ทกัษะแห่งอนาคต ทัง้
ด้าน Hard Skill และ Soft Skill ทัง้ยงัเพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้เกิดทกัษะแห่งอนาคต สร้างโอกาส
ในการพฒันาตนเองให้กับคนไทย อนัจะเป็นการยกระดบัทกัษะก าลงัคนของประเทศให้เกิดเป็น
รูปธรรม ตอบสนองในกลุ่มอุตสาหกรรม 12 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทลั อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อตุสาหกรรม
แปรรูปอาหาร อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ และอตุสาหกรรมพฒันาทกัษะ
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และก าลังคน โดย Future Skill Set ท่ีจัดท าขึน้จะครอบคลุมทัง้ด้าน Hard Skill และ Soft Skill 
(ส านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.), 2563) 

มหาวิทยาลยัในก ากับหลากหลายมหาวิทยาลยัต่างให้การตอบรับ และสนองนโยบาย
ดงักลา่ว รวมถึง หลายมหาวิทยาลยัก็มีจดัอบรมทกัษะ Hard Skill และ Soft Skill อยู่บ้างแล้ว อาทิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยศนูย์นวตักรรมการเรียนรู้ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนมุ่งพฒันาและ
เสริมทกัษะแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแรงขบัเคล่ือนใหม่สู่ยุค Thailand 4.0 ส่งเสริม
ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีทักษะแห่งศตวรรษใหม่ และก้าวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ 
ผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ตามรายวิชาท่ีก าหนดจะได้รับประกาศนียบตัรรับรองจาก CHULA 
MOOC Achieve (ThaiPR.net, 2562) ป ระกอบกับ  ศ .ดร.บัณฑิ ต  เอื อ้อาภรณ์  อธิการบ ดี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2563) ยงัได้กล่าวว่า นิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีความสามารถใน
ด้านวิชาการอยู่แล้ว การเรียนการสอนท่ีผ่านมาเคยชินกบัอาจารย์สอนในห้องหรือตามต ารา การ
พฒันาตวัเราเพ่ือให้สอดรับกับบริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนัน้ เราต้องเสริมสร้างให้เกิด
การจัดการปัญหาท่ีซับซ้อนและการแสดงความเป็นตวัตนของนิสิตผ่านการส่ือสารแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกัน เข้าใจวิธีการส่ือสารในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในขณะเดียวกัน
นิสิตต้องมีคณุลกัษณะทางสงัคมในศตวรรษท่ี 21 ท าอยา่งไรจึงมีความอดทน มุง่มัน่ เห็นอกเห็นใจ
คนอ่ืน หรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ใหม่ในโลกนี ้พร้อมปรับตวักับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในโลกได้ ตรงกับแนวคิด Time to Change ให้นิสิตมีความสามารถท่ี
หลากหลายได้ตามสิ่งท่ีตนเองสนใจ GenEd เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีจะท าให้นิสิตของจุฬาฯสามารถ
พฒันาตนเองให้เทา่ทนัและปรับตวัตอบโจทย์เพ่ือสร้างแรงขบัเคล่ือนตอ่สงัคมได้มากขึน้ 

ในด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2561) มองว่า การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่
เพียงแตจ่ะเป็นด้านการเรียนการสอนเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงการผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้น ายคุใหม ่และ
เป็นท่ีต้องการขององค์กรตา่งๆ ในอนาคตด้วย โดย มีการปรับจุดมุ่งหมายของการผลิตบณัฑิตให้
เป็นผู้น ายคุใหม ่ท่ีมีแนวความคดิเห็นแบบผู้ประกอบการ มีความรู้เร่ืองทางการเงินและมีสมรรถนะ
ดจิิทลั โดยปรับลกัษณะการเรียนการสอนให้เข้ากบัการด ารงชีวิตของคนรุ่นใหม ่เชน่ การเรียนแบบ
ออนไลน์ การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยัง เน้นสร้างความเช่ือมั่นใน
ระดบันานาชาตกิบันายจ้างผู้ใช้บณัฑิตและสถานศกึษาตา่ง ๆ ด้วยการหารือถึงความต้องการและ
คณุลกัษณะของก าลงัคนในอนาคต จดุเดน่ของบณัฑิตมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ คือมีความรอบรู้ 
มีทักษะหลากหลาย กล้าแสดงออกและสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างตรงไปตรงมา  และ

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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จะต้องเร่ิมจากการค้นหาความต้องการของลูกค้าในอนาคตก่อน เพ่ือย้อนกลับมาสู่การสร้าง
ก าลงัคน 

อริญญา เถลิงศรี (2563) ผู้ บ ริหารจาก SEAC (Southeast Asia Center) กล่าวว่า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกับ ศนูย์พฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ได้ร่วมลงนามเปิดตัว โครงการ “ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักศึกษาให้สามารถเตรียมตวัเข้าสู่ โลกของการ
ท างาน ท่ีจะน าไปสู่โอกาสในการท างาน เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ตอบโจทย์อตุสาหกรรม
ในอนาคต และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศ  ซึ่งมีทิศทางเดียวกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (2563) ท่ีเปิดการอบรมออนไลน์ โครงการ Upskill – Reskill เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ต่อยอดด้ายการพฒันาทกัษะเดิม และเสริมทกัษะใหม่ น าไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพ
ในอนาคต ส่วนในด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2562) ก็เปิดตัว 
Public Training ร่วมกับกลุ่ม บริษัทซีดีจี เพ่ือสร้างความพร้อมให้ครู อาจารย์ ส าหรับน าไปใช้ใน
การสอน และสร้างความพร้อมให้นกัศกึษาสามารถน าไปใช้ในการท างานจริง ซึง่เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานทัง้ในและตา่งประเทศ  

กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่างเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ทักษะการท างานแห่งอนาคตโดย จัดเป็นการอบรมเสริมทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพ่ื อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่ม
ศกัยภาพให้กบัตนเองในการท างานอีกด้วย 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พัชรี สร้อยสกุล (2559) ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ

นกัศกึษาอาชีวศกึษาเอกชนในเขตพฒันาอตุสาหกรรมชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจยัพบวา่  
1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา 

อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด 
โดยเรียงล าดบัตามคะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม ทกัษะ ด้านการ
ส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทักษะ ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทกัษะในการแก้ปัญหา ทกัษะด้านความเข้าใจตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศัน์  
และทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้   
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2. การพฒันารูปแบบการฝึกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ การออกแบบคู่มือการฝึก
ทักษะ การน าคู่มือไปทดลองฝึกทักษะ การประเมินผลการฝึกทักษะและการติดตามผลการฝึก
ทกัษะ 

3. การหาประสิทธิภาพของคูมื่อการพฒันาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ แห่งศตวรรษท่ี
21 ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 85.18/84.60 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 80/80 ผลการฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาหลงัเรียน
ด้วยคูมื่อการพฒันาทกัษะ ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนกัศกึษาอาชีวศกึษาเอกชน ปรากฏว่า ผล
การทดสอบก่อนการฝึก และหลังการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
คะแนนหลงัฝึกสงูกวา่ คะแนนก่อนฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต(ิp< .05)  

4. ผลการตดิตามผลเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ของนกัศกึษา หลงั
การฝึกทักษะ ปรากฏว่านักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างไม่มี 
นยัส าคญัทางสถิติ 

อาณัติ แพทย์วงษ์ (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานพัฒนานิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในกรุงเพทมหานคร ความคิดเห็นของผู้บริหาร และ นิสิตนกัศกึษา 
โดยรวมทัง้ 5 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านจิตใจ อยู่
ในระดับมาก ในขณะท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมอยู่ในระดบัปานกลาง  
ผู้บริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มี
ความเห็นว่า มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในการพฒันานิสิตศึกษา เร่ือง คณุธรรม จริยธรรม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ การแต่งกายของนิสิต
นกัศกึษา การพฒันาบคุลิกภาพ และการท าประโยชน์เพ่ือสว่นรวม ตามล าดบั 

แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส าหรับ
ผู้บริหาร คือ 1.ก าหนดให้มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในรูปแบบบงัคบัทุกสถาบนั เพ่ือให้นิสิต
นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ให้ความส าคัญในการสนับสนุน
งบประมาณจดัโครงการให้เพียงพอตอ่การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานิสิตนกัศกึษา และ 3.ควรประชมุ
ปรึกษาร่วมกบัอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตนกัศึกษา เพ่ือหาแนวทางการจดักิจกรรมในรูปแบบใหม่ท่ี
ทนัสมยัเพ่ือจงูในให้นิสิตนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการเพ่ือพฒันาตนเอง 
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อรนุช ลิมตศิริ (2560) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษานอกห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Enhancing Learning Skills of Learners in 21st Century Through 
Outdoor Education) พบว่า การศกึษาท่ีเน้นประสบการณ์นอกห้องเรียนและน าเสนอรูปแบบการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดการศึกษานอกห้องเรียนนับเป็นการขยาย
ประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทกัษะ มีเจตคติและเกิด
ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษานอกห้องเรียนมีลักษณะเป็นสหวิทยาการท่ีบุรณาการ
ศาสตร์ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั ท่ีเพิ่มพนูประสบการณ์ในการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญั ๆ รวมถึง 
ทักษะการสังเกต การตัง้ค าถาม การคิดเชิงวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ทักษะการส่ือสาร การ
ท างานร่วมกัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี ้การศึกษานอกห้องเรียนยังส่งเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การศกึษานอกห้องเรียนเป็นการสร้างแรงจงูใจในการเรียนและปลูกฝัง
คณุลกัษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย 

ขวญัชยั ขวันา, ธารทิพย์ ขวันา และ เลเกีย เขียวดี (2559) ท าการศกึษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 (The Development of an 
Instructional Model for Empowering Learning Skills in 21st Century) พบว่า 1. สภาพปัญหา
และความต้องการในการพฒันารูปแบบ การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 มีดังต่อไปนี ้1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบวา่โดยรวมสภาพ ปัญหาอยู่ท่ีระดบัปานกลาง 1.2 ผล
การศึกษาความต้องการในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า โดยรวมความต้องการอยู่ท่ีระดบัมาก รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1) ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน  
2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3)วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการ เรียนการสอน 4) กระบวนการเรียนรู้มี6 ขัน้ตอน ดงันี4้.1) ขัน้การเตรียมความพร้อม 
4.2) ขัน้การกระ ตุ้น 4.3) ขัน้การปฏิบตัิ4.4) ขัน้การสรุป 4.5) ขัน้การประยกุต์ใช้ และ 4.6) ขัน้การ
ตรวจสอบ 5) บทบาท ครู 6) บทบาทผู้ เรียน 7) บรรยากาศการเรียนรู้ 8) ส่ือและแหล่งเรียนรู้และ  
9) การประเมินผล 3. ผลการ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
21 พบว่ารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คา่ประสิทธิภาพ 
(E1 /E2) เท่ากับ 83.53/83.72 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
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ก าหนด ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21อยู่ในระดบัมาก 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันารูป แบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 มีผลการศึกษาดงันี ้4.1 ความคิดเห็น เก่ียวกับการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ควรน า เสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนในรูปของตารางเช่ือมโยงท่ีมา น าทฤษฎีมาอ้างอิงในแต่ละขัน้ตอนให้
ชดัเจน ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้ เรียนระบุกิจกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด เพิ่มเติมส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ใน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.2 แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี21ไปใช้พบว่า ควรมีการน ารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาขึน้ไปเผยแพร่หรือขยาย ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการและ
ค านึงถึงบริบทท่ีแตกต่างกัน 4.3แนวทางในการ ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า การประเมินผลควร ประเมินตามสภาพจริง ตามจดุเน้นท่ี
ก าหนดและก าหนดเกณฑ์ในการประเมินชดัเจน 

เจษฎา กิตติสุนทร และวาสนา กีรติจ าเริญ (2560) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษารายวิชาการพัมนาหลักสูตรตามรูปแบบ Big Five 
Learning พบว่า การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา 1) ความสามารถ ในการท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนกัศกึษา
ครูจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning รายวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร 2) 
ความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอของนักศึกษาครูจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big 
Five Learning รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ BigFiveLearning โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี2
โปรแกรมภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  การพฒันาหลกัสูตร ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดั การ
เรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning จ านวน 8 แผนแบบประเมินความสามารถในการท างาน
เป็นทีมและให้ความร่วมมือ แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการสอน สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ได้แก่คา่เฉล่ีย (X) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (dependent samples) 
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ และความสามารถใน
การส่ือสารและการน าเสนอของนักศึกษาจากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning 



  93 

ของนกัศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยั ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพงึพอใจ
ของนักศึกษาจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning หลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

วิลาวรรณ พรพัชรพงศ์ (2559) ท าการศึกษาความต้องการบณัฑิตสารสนเทศศาตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการบณัฑิตสารสนเทศในศตวรรษท่ี 
21 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยวิธีการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ประชากรและ
กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา คือ บคุลากรจากห้องสมดุมหาวิทยาลยัและห้องสมดุประชาชน จ านวน 163 
คน ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดทุกแห่งท่ีความต้องการบณัฑิตสารสนเทศศาสตร์ (ร้อยละ 100) 
โดยมีความต้องการบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะในด้านสารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารสูงสุด (ร้อยละ 83.44) รองลงมาได้แก่ ด้านทักษะภาษาองักฤษ และ ภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 66.87) ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม (ร้อยละ50.30) ด้านทักษะชีวิตและการ
ท างาน และด้านความรู้พืน้ฐานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การเป็นผู้ ประกอบการ (ร้อยละ 
33.13) ระดบัสมรรถนะ บณัฑิตตามความต้องการของสถานประกอบการท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านความสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความสามารถในการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.50) ความสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67) 

มารศรี แนวจ าปา (2561) ท าการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ือศกึษาการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 2) เพ่ือศกึษาแนวทางการ
พฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการวิจยัมี 2 กลุม่ กลุ่มท่ี 1 เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี ปีการศกึษา 2558 
จ านวน 12,823 ก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน
เป็น 375 คน กลุม่ท่ี 2 เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีท าหน้าท่ีสอนในระดบัอดุมศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรือมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเก่ียวกับการ
จดัการเรียนการสอนไมน้่อยกวา่ 10 ปี จ านวน 10 ท่าน ระยะเวลาในการศกึษา ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์2559 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา มี 2 ฉบับ คือ แบบวัดการเ รียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา และแบบสมัภาษณ์แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 5 ด้ าน คือ 
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ความคิดสร้างสรรค์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การส่ือสาร และการร่วมมือท างาน 
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(ร้อยละ 56.67) 
และด้านท่ีมีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สงูสดุอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
และด้านการส่ือสาร ส่วนด้านท่ีมีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต ่าสุดอยู่ในระดบัน้อย คือ ด้านการ
แก้ปัญหา แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัอุบลราชธานี จะต้องพฒันาใน 6 ด้านต่อไปนีคื้อ ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวดัผลและการประเมินผล ด้านผู้ เรียน ด้านบรรยากาศ
ในการจดัการเรียนการสอน และด้านผู้บริหาร 

สรุปวา่ การพฒันานิสิตนกัศกึษา เพ่ือให้เป็นบณัฑิตท่ีมีทกัษะส าหรับการใช้ชีวิตและการ
ท างาน ควรจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสตูร เน้นเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน มีการส่งเสริมให้
เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ และสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 

การศึกษาทักษะการท างานแห่งอนาคตจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมและทักษะ  
ท่ีพึงประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตแก่บัณฑิตท่ีต้องเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ให้เป็นบคุคลท่ีมีทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานในอาชีพ สามารถสร้างความรู้จาก
สิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิ น าความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการท างาน 
ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มุ่งสูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อม
รับและสามารถปรับตวักับเทคโนโลยี นวตักรรม และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ สถาบนัอดุมศกึษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบณัฑิตในสถาบนัอดุมศกึษาให้มี
ทกัษะเพียงพอ พร้อมจะรองรับต่องานในอนาคตท่ีจะเปล่ียนไปจากเดิม เน่ืองจากพฒันาการของ
เทคโนโลยีท่ีท าให้บทบาทหน้าท่ีของงานมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไป จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้
ตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้ในทกัษะใหม่ๆ จึงเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับคนท่ี
จะเติบโตในโลกอนาคต โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคต 
เป็นการจดักิจกรรมนอกชัน้เรียนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ทัง้นีกิ้จกรรมเสริมทักษะจะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นิสิต
นกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่งๆ อยา่งสมบรูณ์ โดยค านงึถึงความแตกตา่งของนิสิตนกัศกึษาแต่
ละคน เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง และสอดคล้องกับทักษะท่ีจะ
จัดท าเป็นกิจกรรมนอกชัน้เรียน การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนีจ้ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ใน
รูปแบบบูรณาการทัง้การเรียนรู้จากเนือ้หาและการฝึกทักษะ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมและสามารถปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและเช่ียวชาญจนเกิดเป็นทกัษะ สามารถน ามาใช้ใน



  95 

การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาทกัษะแห่งอนาคตอาจน าหลกัการและแนวคิดการ
เรียนรู้ หลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัทกัษะนัน้ๆ ประกอบด้วย 

1.การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีน ากิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือ หรือวิธีการท่ีหลากหลาย มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองความ
แตกตา่งระหว่างบคุคลผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนดั ความสนใจ ด้วยส่ือท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง โดยระบบการเรียนจะท าหน้าท่ีเลือกสรรเฉพาะข้อดีของการเรียนแตล่ะแบบผสมผสานเข้า
ดวัยกนั ทัง้จากในห้องเรียนและแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ท าให้เกิด
พฤตกิรรมการเรียนเชิงรุก (active learning) และสามารถลดเวลาในการเข้าชัน้เรียน 

2.การเรียนรู้ด้วยการให้ตวัแบบ (Role Model) เป็นเทคนิคการสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ี
อาศยัแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ด้วยการใช้ตวัแบบถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือให้
บคุคลแสดงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตวัแบบ
ท าให้ผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นเชิงบวกและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบ โดยผู้ เรียนจะ
เลือกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีได้รับผลกรรมทางบวก และจะหลีกเล่ียงการกระท าพฤติกรรมท่ีได้รับ
กรรมทางลบ 

3.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในโลกเป็น
บริบทของการเรียนรู้ เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา เป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลกั ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วย
ตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น 
การคดิวิจารณญาณ คดิวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิสร้างสรรค์  

4.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน  (Team-based Learning หรือ TBL) 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมกนัในรูปแบบทีม ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบของผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล และความรับผิดชอบของผู้ เรียนตอ่ทีม พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม และสามารถน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับรัฐ ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและ
พฒันา (Research and Development) โดยออกแบบวิธีการวิจยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ขัน้ตอนท่ี 1  การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การประเมินความต้องการจ าเป็นของทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เป็นการศึกษาความต้องการจ าเป็นของทกัษะการท างาน
แห่งอนาคตเพ่ือท่ีจะได้ทกัษะมาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการ
ท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการ ดงันี ้

ขั ้นตอนที่  1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่ อประเมินความ
ต้องการจ าเป็ นของทั กษะการท างานแห่ งอนาคตส าห รับ นิสิต นักศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก  ไ ด้ แ ก่  ตั ว แ ท น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ก า ลั ง ศึ ก ษ าอยู่ ใน

สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ ตวัแทนผู้ว่าจ้าง และตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
จ านวน 12 คน ท่ีผู้วิจยัก าหนดคณุสมบตั ิดงันี ้
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ตวัแทนนิสิตนกัศกึษา จ านวน 3 คน ก าหนดคณุสมบตักิลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
ตวัแทนนิสิตนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ใน

ชัน้ปีท่ี 1 – 3 
ตัวแทนนิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 1 คน 
ตวัแทนนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั เชียงใหม ่จ านวน 1 คน 
ตัวแทนนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาก คณะสถิติ

ประยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน 
ตวัแทนอาจารย์ จ านวน 3 คน ก าหนดคณุสมบตักิลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ  
ตัวแทนอาจารย์เป็นผู้ ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ

มาแล้วอยา่งน้อย 5 ปี 
ตวัแทนอาจารย์เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิการสอนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ จากคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง จ านวน 1 คน 
ตัวแทนอาจารย์เป็นผู้ ท่ีปฏิบัติการสอนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ านวน 1 คน 
ตวัแทนอาจารย์เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิการสอนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จากคณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา จ านวน 1 คน 
ตวัแทนผู้วา่จ้าง จ านวน 3 คน ก าหนดคณุสมบตักิลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
ตวัแทนผู้ ว่าจ้างเป็นพนักงานท่ีปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของหนว่ยงาน 
ตวัแทนผู้ว่าจ้างเป็นพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยูใ่นหน่วยงานมาแล้วอยา่งน้อย 5 

ปี 
ตวัแทนผู้วา่จ้างเป็นพนกังานท่ีมีต าแหนง่หวัหน้างาน  
ตวัแทนผู้วา่จ้างภาครัฐ จากกรมทางหลวง จ านวน 1 คน 
ตวัแทนผู้ว่าจ้างภาครัฐวิสาหกิจ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

จ านวน 1 คน 
ตวัแทนผู้วา่จ้างภาคเอกชน จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั จ านวน 1 คน 
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ตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ จ านวน 
3 คน ก าหนดคณุสมบตักิลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

ตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐในระดบั
ปริญญาตรีมาแล้ว ไมเ่กิน 3 ปี 

ตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาท่ีเข้าท างานมาแล้วไมเ่กิน 1 ปี 
ตัวแทนบัณฑิ ต ท่ีจบการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  จากคณะนิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

ตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จากคณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตัวแทนบัณฑิตท่ีจบการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เก่ียวกบัทกัษะการท างานแห่งอนาคต โดยรวบรวมข้อมลู

และวิเคราะห์พืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทราบแนวคิดทักษะการ
ท างานแห่งอนาคต จากนัน้สงัเคราะห์แนวคิดเพ่ือเป็นโครงสร้างตามองค์ประกอบเบือ้งต้นในการ
ก าหนด เป็นกรอบแนวคิด ทักษ ะการท างานแห่ งอนาคตส าห รับนิ สิ ตนักศึกษ าของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัรัฐ 

2.น าข้อมลูท่ีได้จากข้อ 1 มาสร้างเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) 
3.น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ผู้ วิจัยติดต่อนัดหมายตัวแทนนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถาบัน 
อุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ตวัแทนผู้ว่าจ้าง และตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ  เพ่ือขอ
สัมภาษณ์ เก่ียวกับแนวคิดทักษะการท างานแห่ งอนาคตส าห รับนิ สิ ตนักศึกษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

2. ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) แล้ว ไปเก็บข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ตอน 
ดงันี ้
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2.1 ผู้วิจยับนัทึกเสนอขอให้บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ออกหนงัสือเชิญผู้ เช่ียวชาญเพ่ือขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญ 

2.2 เม่ือได้ รับอนุญาตแล้วจึงน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยัง
ผู้ เช่ียวชาญด้วยตนเอง เพ่ือขอนัดหมายวันและเวลาท่ีผู้ เช่ียวชาญสะดวก แล้วด าเนินการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญตามประเดน็ท่ีก าหนดและตามวนัเวลาท่ีก าหนด  

3.ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีรวบรวมได้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วสรุปตีความเป็นความเรียง  

ขัน้ตอนที่ 1.2 การเก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะ
การท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ อ านวยการ ผู้ จัดการหรือหัวหน้างานใน

บริษัทท่ีจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูล ณ กันยายน 2561) จ านวน 19,947 
แห่ง และในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 20 กระทรวง (ส านักงานสถิติ
แหง่ชาต,ิ 2562) 

2.กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ ผู้อ านวยการ ผู้จดัการหรือหวัหน้างาน ใน
บริษัทท่ีจดทะเบียนธุรกิจกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานเอกชน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,1973) ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ของประชากรแบบไม่จ ากัด ท าให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และด าเนินการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) (ส านกันโยบายและการสถิติ: 2555) โดยด าเนินการ
จ าแนกประชากรตามประเภทธุรกิจและเลือกตามสดัส่วนของลกัษณะธุรกิจ  ดงันี ้
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ตาราง 3 ตารางแสดงกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 

ที่ 
ประเภทธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
สังกัด 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
1.  เกษตรกรรม 8 8 9 
2.  การผลิต 8 8 9 
3.  การก่อสร้าง 8 8 9 
4.  การขายสง่และขายปลีก 8 8 9 
5.  การขนสง่ 8 8 9 
6.  ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 8 8 9 
7.  การส่ือสาร 8 8 9 
8.  การเงินและการประกนัภยั 8 8 9 
9.  อสงัหาริมทรัพย์ 8 8 9 
10.  วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 8 8 9 
11.  การบริหารราชการ การปอ้งกนัประเทศ 8 8 9 
12.  การศกึษา 8 8 9 
13.  สขุภาพและสงัคมสงเคราะห์ 8 8 9 
14.  ศลิปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 8 8 9 
15.  การจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการใน

ครัวเรือน 
8 8 9 

16.  กิจกรรมองค์การระหวา่งประเทศ 8 8 9 

รวม 
128 128 144 

400 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคต โดยรวบรวม

ข้อมลูและวิเคราะห์พืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทราบแนวคดิทกัษะการ
ท างานแห่งอนาคต จากนัน้สงัเคราะห์แนวคิดเพ่ือเป็นโครงสร้างตามองค์ประกอบเบือ้งต้นในการ
ก าหนด เป็นกรอบแนวคิด ทักษ ะการท างานแห่ งอนาคตส าห รับนิ สิ ตนักศึกษ าของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัรัฐ 
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2. น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน และ
ประเภทธุรกิจ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
แบบของลิเคร์ิท (Likert, 1932: 1-55) เกณฑ์ในการประเมินคา่ของข้อความ มีดงันี ้

ระดับสภาพทักษะปัจจุบันของบัณฑิตที่ จบจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ 

5 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพทักษะปัจจุบันของบัณฑิตใน
ระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพทักษะปัจจุบันของบัณฑิตใน
ระดบั มาก 

3 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพทักษะปัจจุบันของบัณฑิตใน
ระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพทักษะปัจจุบันของบัณฑิตใน
ระดบั น้อย 

1 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพทักษะปัจจุบันของบัณฑิตใน
ระดบั น้อยท่ีสดุ 

ระดับสภาพทักษะความคาดหวังของบัณฑิตที่จบจากสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐ 

5 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความคาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความคาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั มาก 
3 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความคาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความคาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั น้อย 
1 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความคาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั น้อยท่ีสดุ 
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การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบันและความคาดหวังของทักษะการท างานแห่งอนาคต ดังนี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง   ปัจจุบันบัณฑิตมีทักษะดังกล่าว / ผู้ ว่าจ้างมีความ
คาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

3.51 – 4.50 หมายถึง   ปัจจุบันบัณฑิตมีทักษะดังกล่าว / ผู้ ว่าจ้างมีความ
คาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วอยูใ่นระดบั มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง   ปัจจุบันบัณฑิตมีทักษะดังกล่าว / ผู้ ว่าจ้างมีความ
คาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง   ปัจจุบันบัณฑิตมีทักษะดังกล่าว / ผู้ ว่าจ้างมีความ
คาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วอยูใ่นระดบั น้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ปัจจุบันบัณฑิตมีทักษะดังกล่าว / ผู้ ว่าจ้างมีความ
คาดหวงัให้มีทกัษะดงักลา่วอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

3. การหาคณุภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจยัด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
3.2 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารย์ปฏิบตังิานใน

สถาบนั อดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ มีประสบการณ์สอนตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป และการศกึษาไม่ต ่ากว่า
ระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ตลอดจนความถกูต้อง
ของการใช้ภาษา โดยให้ผู้ เช่ียวชาญให้เหตผุลหรือใช้วิจารณญาณว่า ข้อความในแบบสอบถามมี
ความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั  

4.หลงัจากผู้ เช่ียวชาญตรวจเสร็จแล้ว น าผลการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญไปให้
คะแนน ซึง่มีเกณฑ์ในการให้คะแนนความคดิเห็นดงันี ้

คะแนน +1  ผู้ เช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับเนือ้หาท่ี
ต้องการวดั 

คะแนน  0 ผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับเนือ้หาท่ี
ต้องการวดั 

คะแนน -1  ผู้ เช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อความไม่มีความสอดคล้องกับเนือ้หาท่ี
ต้องการวดั 

5.น าผลคะแนนท่ีผู้ เช่ียวชาญให้แต่ละข้อมาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความ โดยการหาคา่ IOC  



  103 

6. พิจารณาข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับเนือ้หาท่ีต้องการ
วดั ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป พร้อมทัง้พิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญในการแก้ไขข้อความ ส่วนข้อท่ี
มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อความกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดัน้อยกวา่ 0.5 ให้ตดัทิง้ 

7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับ  ผู้ อ านวยการ 
ผู้ จัดการหรือหัวหน้างาน ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยเลือกแบบเจาะจงโดยจ าแนกตามประเภทของ
หน่วยงานและลักษณะธุรกิจ  จ านวน 30 คน แล้วน าไปวิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination Power) เป็นรายข้อ โดยผู้วิจยัตดัข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนและคดัเลือกข้อความ
ท่ีมีคา่ (r) ตัง้แต ่0.200 ขึน้ไปมาเป็นข้อค าถามส าหรับการวิจัย จ านวน 61 ข้อ (ล้วน สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ. 2538: 215-217) (ภาคผนวก) โดยผลการวิเคราะห์คณุภาพปรากฎดงัในตาราง 4 

8. น าข้อความไปให้คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 0.8 ขึน้ไป ของแบบสอบถามทัง้
ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 
161) ได้รับค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเท่ากับ 0.988 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามระดบัสภาพทกัษะความคาดหวงัเทา่กบั 0.994 

ตาราง 4 คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

ทักษะการท างาน 

แห่งอนาคต 

สภาพปัจจุบนั สภาพความคาดหวัง 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ค่าความ

เชื่อมั่น (α) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ค่าความ

เชื่อมั่น (α) 
1.ความสามารถในการท าความ
เข้าใจข้อมลูระดบัสงู 

0.679 – 0.858 0.988 0.587 – 0.930 0.994 

2.ความคดินอกกรอบและ
ความคิดในเชิงปรับตวั 

0.775 – 0.931 0.988 0.726 – 0.945 0.994 

3. ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์ 0.600 – 0.723 0.989 0.754 – 0.933 0.994 

4. ความเข้าใจในสือ่ใหม ่ 0.677 – 0.896 0.988 0.727 – 0.929 0.994 

5. ความฉลาดทางสงัคม 0.659 – 0.791 0.988 0.770 – 0.943 0.994 

6. ความเข้าใจในวฒันธรรมที่
แตกตา่ง 

0.559 – 0.780 0.988 0.831 – 0.935 0.994 

7. ความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัในสิง่แวดล้อมเสมือน 

0.751 – 0.880 0.988 0.744 – 0.894 0.994 

รวม 0.660 – 0.931 0.988 0.587 – 0.945 0.994 
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9.น าข้อความท่ีได้มาจดัเป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัทกัษะการท างาน
แห่งอนาคตเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูทางสถิติกบั ผู้อ านวยการ ผู้จดัการหรือหวัหน้างานใน
บริษัทท่ีจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
วิสาหกิจ และหนว่ยงานภาคเอกชน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ผู้วิจยับนัทึกเสนอขอให้บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ออก

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยงัผู้อ านวยการ ผู้จดัการหรือหวัหน้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

2.เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยงั ผู้อ านวยการ 
ผู้จดัการหรือหวัหน้างานในหนว่ยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน 
ด้วยตนเอง  

3.ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีรวบรวมได้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาตรวจให้คะแนน 
2.วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเก่ียวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุ่มตวัอย่างด้วย

การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และตัวแปรท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวม เพ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัวด้วยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน คือ คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีใช้
ในการศกึษา การวิเคราะห์ในสว่นนีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

3.การจดัล าดบัความส าคญัของข้อมลูจากการประเมินความต้องการจ าเป็นตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง โดยอาศยัการเรียงล าดบัความส าคญัของข้อมลู Modified Priorith 
Need Index: 

ModifilesPNI ซึ่งปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยัและสุวิมล ว่องวา (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2550, น.279) เป็นวิธีการหาความแตกตา่งของสภาพท่ีควรจะเป็นและสภาพเป็นอยู่แล้วหารด้วย
สภาพท่ีเป็นอยู่ ทัง้นีเ้พ่ือควบคมุขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในช่วงพิสยัท่ีไม่มากเกินไป 
โดยมีสตูรในการค านวณ ดงันี ้
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เม่ือ PNI หมายถึง ดชันีล าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงั 
I  หมายถึง คา่เฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวงั 
D  หมายถึง คา่เฉล่ียของสภาพปัจจบุนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การพฒันารูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เป็นการน าความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็นท่ีได้จาก
ขัน้ตอนท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว มาจดัท าเป็นร่างรูปแบบกิจกรรมและประเมินหาคณุภาพของรูปแบบ
กิจกรรม โดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ (ร่าง) กิจกรรม โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการ ดงันี ้

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผู้ วิจัยก าหนดไว้ โดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน โดยก าหนดคุณสมบัติในการตัดสินใจ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งตามความเหมาะสมจากเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงันี ้

1. เป็นผู้ มีประสบการณ์ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป และมี
การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก จ านวน 3 คน 

2. เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ และ/หรือ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป และมีการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ
ปริญญาโท จ านวน 3 คน 

3. เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป และมี
การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. ศึกษาปัญหาและความจ าเป็น โดยการน าผลความต้องการจ าเป็นของทกัษะการ

ท างานแห่งอนาคตเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงาน ท่ีมีความต้องการจ าเป็นตามตอนท่ี 1 
ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (ร่าง) กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

2. วิเคราะห์เนือ้หาสาระของกิจกรรม พิจารณาสัดส่วนกิจกรรม โดยค านึงถึงค่า
น า้หนกัขององค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบ 
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3. ก าหนดความมุ่งหมายหลกั รายละเอียดของกิจกรรม ได้แก่  เนือ้หาสาระ ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย ผู้สอน ผู้ เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้  

4. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรม โดยการจัดล าดับกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนือ้หา
สาระของกิจกรรม 

5. เลือกส่ือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในแตล่ะกิจกรรม 
6. ก าหนดแบบประเมินผล  
7. จดัพิมพ์ (ร่าง) กิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา

ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
8. น า (ร่าง) กิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ

สถาบัน อุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือขอ
ค าแนะน าในการปรับปรุง (ร่าง) กิจกรรมฯ ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ผู้วิจยับนัทึกเสนอขอให้บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ออก

หนังสือเชิญผู้ เช่ียวชาญในการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ (ร่าง) กิจกรรมฯ เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญ 

2.เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยังผู้ เช่ียวชาญ
ด้วยตนเอง เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ (ร่าง) กิจกรรมฯ และนดั
หมายเพ่ือขอค าแนะน าในการประเมินประสิทธิภาพ  

3.ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีรวบรวมได้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาคา่ความถ่ี (Frequency) และการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วสรุปตีความเป็นความเรียง จากนัน้น าข้อเสนอแนะท่ีสรุป
ได้มาปรับปรุง (ร่าง) กิจกรรมฯ ให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
ประเมินทักษะการท างานแห่งอนาคต การประเมินกิจกรรมระหว่างฝึกอบรม และการประเมิน
ความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรม โดยผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
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การก าหนดประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

ปริญญาบัณฑิตท่ีก าลังศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 4,346 คน (งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วน
สง่เสริมและบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2561) ท่ีสถาบนัมีความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ
ปริญญาบณัฑิตท่ีก าลงัศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 21 คน ท่ีผู้ วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ท่ี
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม  มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั มีประสบการณ์และความช านาญในการใช้แอปพลิเคชนั และมีอุปกรณ์การเข้าถึง
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นของตนเอง 

การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

แบบแผนการทดลอง 
การประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ

นิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pre-test Post-test Design) (Campbell & Stanley. 
1963: 171-246) โดยผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
  T1  แทน  การทดสอบทกัษะการท างานแหง่อนาคตก่อนการเสริมทกัษะ       

T2  แทน  การทดสอบทกัษะการท างานแหง่อนาคตหลงัการเสริมทกัษะ 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยน ากิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ

สถาบนั อดุมศกึษาในก ากับของรัฐ ท่ีสร้างขึน้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างและศกึษาประสิทธิผล 
ดงันี ้

 

 

T1             กิจกรรมเสริมทกัษะการท างาน         T2 
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1.ขัน้เตรียมการทดลอง 
1.1 ผู้วิจยัรับสมคัรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนั อุดมศึกษาใน
ก ากบัของรัฐทางออนไลน์ 

1.2 น ากิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐไปใช้จริง (Implementation) โดยน าเคร่ืองมือ ได้แก่ กิจกรรม
เสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 21 คน โดย
การจดักิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมทางออนไลน์  

1.3 คัดเลือกวิทยากร โดยพิจารณาประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมตาม
คณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ในคูมื่อกิจกรรม 

1.4 ผู้วิจยับนัทึกเสนอขอให้บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ออกหนังสือเชิญวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเข้าร่วมการจดักิจกรรมไปยงัหน่วยงานต้นสงักัดของ
วิทยากร เพ่ือขอความอนเุคราะห์เป็นวิทยากร 

1.5 เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงน าหนังสือเชิญวิทยากรส่งไปยงัหน่วยงานต้น
สงักัดของวิทยากรด้วยตนเอง พร้อมทัง้นดัหมายจดัประชุมชีแ้จงเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการจดั
กิจกรรม วนัเวลา สถานท่ีจดักิจกรรม ความมุ่งหมาย โครงสร้างกิจกรรม กระบวนการจดักิจกรรม 
ให้แก่วิทยากรและผู้ชว่ยวิทยากร โดยการจดักิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ 

1.6 จดัเตรียมไฟล์เอกสารคู่มือกิจกรรมฯ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ คัดเลือกผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จดัเตรียมสถานท่ี ส่ือวสัดแุละอปุกรณ์ในการจดักิจกรรม (ภาคผนวก ค) 

2.ขัน้ด าเนินการทดลอง  
2.1 ผู้วิจยัน าแบบทดสอบทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา

ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ทดสอบตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ 
2.2ผู้ วิจัยด าเนินกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตามเอกสารคู่มือ ผู้ วิจัยจัดกิจกรรมตามท่ี
พฒันาขึน้ โดยมีแผนก ากบักิจกรรม ดงันี ้
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แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

ผู้วิจยัใช้เทคนิคในการจดักิจกรรม คือ การใช้แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
(TBL) การเรียนรู้จากตวัแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานิสิตนกัศึกษาให้มีทกัษะการท างาน
แหง่อนาคต ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รวมเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 17 ชัว่โมง ดงันี ้
 
ปฐมนิเทศ  จ านวน  60 นาท ี
หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว จ านวน 180 นาที 
 กิจกรรม ระบสุาเหต ุอธิบายเหตแุละผล บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากเดมิ   
    อธิบายแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหา  
หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่ จ านวน 180 นาท ี
 กิจกรรม เปรียบเทียบคณุสมบตั ิเลือกใช้ส่ือ น าเสนอข้อมลูผา่นส่ือ 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 ความฉลาดทางสังคม จ านวน 180 นาท ี
 กิจกรรม วิเคราะห์จดุแข็งและจดุออ่นของตนเองและผู้ อ่ืน  
    วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอข้อมลู 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก จ านวน 180 นาท ี
 กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลู จดัระบบข้อมลู 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์ จ านวน 180 นาท ี
 กิจกรรม ออกแบบวิธีแก้ปัญหา เลือกเคร่ืองมือในแก้ปัญหา น าเสนอข้อมลู 
ปัจฉิมนิเทศ  จ านวน  60 นาท ี
 รวม  จ านวน  17 ช่ัวโมง 
 

กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว 
ระบสุาเหต ุอธิบาย
เหตแุละผล บอกวิธี
แก้ปัญหาท่ี
แตกตา่งจากเดมิ 
อธิบายแผนงาน

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดม
ความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
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กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

และขัน้ตอนการ
แก้ปัญหา  

5. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
6. การน าเสนอ
ผลงาน 

Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. กรณีศกึษา 
สถานการณ์
ปัญหาในการ
ท างาน 

ผลงาน 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่ 
เปรียบเทียบ
คณุสมบตัิ เลือกใช้
ส่ือ 
น าเสนอข้อมลูผา่น
ส่ือ 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การสืบค้นข้อมลู 
4. การอภิปราย 
5. การน าเสนอ
ผลงาน 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. ชอ่งทาง
น าเสนอส่ือ เชน่ 
Youtube 
Canvas 
 
 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 ความฉลาดทางสังคม 
วิเคราะห์จดุแข็ง
และจดุอ่อนของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสืบค้นข้อมลู 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
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กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

วิเคราะห์และ
น าเสนอ 

4. การให้ตวัแบบ 
5. บทบาทสมมติ 

Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. ใบงานการ
วิเคราะห์
พฤตกิรรม 
 

กิจกรรม 
2. ผลการวิเคราะห์
พฤตกิรรมจากใบ
งาน 

หน่วยการฝึกอบรมท่ี 4 การท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก 
วิเคราะห์ปัญหา  
วิเคราะห์ข้อมลู
จดัระบบข้อมลู 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดม
ความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
6. การน าเสนอ
ผลงาน 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. กรณีศกึษา
บริษัทท่ีเกิด
ปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงั 
มโนทศัน์ 
 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์ 
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กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

ออกแบบวิธี
แก้ปัญหา เลือก
เคร่ืองมือใน
แก้ปัญหา น าเสนอ
ข้อมลู 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดม
ความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
6. การน าเสนอ
ผลงาน 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. กรณีศกึษา
บริษัทท่ีเกิด
ปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโน
ทศัน์ 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 

 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ จ านวน 17 ชัว่โมง 

 
สถานที่ในการจัดกิจกรรม 

อบรมผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
ครัง้ท่ี กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 ปฐมนิเทศ  
- ชีแ้จงรายละเอียดการทดลอง การ
เตรียมตวัเข้าร่วมกิจกรรม การนดั
หมายเวลา และก าหนดเคร่ืองมือใน

ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

10 นาที เทคโนโลยีการเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ Zoom 
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ครัง้ท่ี กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เคร่ืองมือที่ใช้ 
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทดสอบก่อนเรียน ออนไลน์ 

ประสานเวลา 
50 นาที แบบทดสอบออนไลน์ 

เชน่ Google form 
2 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 1 

ช่ือกิจกรรม ความคิดนอกกรอบและ
ความคดิในเชิงปรับตวั 

ออนไลน์ 
ไมป่ระสานเวลา 

 
 

ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

ก่อน 
ร่วม

กิจกรรม 
 

180 นาที 

1. เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, Google 
Classroom 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet 

3 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 2 
ช่ือกิจกรรม ความเข้าใจในส่ือใหม่ 

ออนไลน์ 
ไมป่ระสานเวลา 

 
 

ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

ก่อน 
ร่วม

กิจกรรม 
 

180 นาที 

1. เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, Google 
Classroom 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. ชอ่งทางน าเสนอส่ือ 
เชน่ Youtube 
Canvas 

4 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 3 
ช่ือกิจกรรม ความฉลาดทางสงัคม 

ออนไลน์ 
ไมป่ระสานเวลา 

 
 

ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

ก่อน 
ร่วม

กิจกรรม 
 

180 นาที 

1. เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, Google 
Classroom 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. ใบงานการวิเคราะห์
พฤตกิรรม 

5 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 4 
ช่ือกิจกรรม การท าความเข้าใจข้อมลู

ออนไลน์ 
ไมป่ระสานเวลา 

ก่อน 
ร่วม

1. เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ร่วมกนั เชน่ 
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ครัง้ท่ี กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงลกึ  

 
ออนไลน์ 

ประสานเวลา 

กิจกรรม 
 

180 นาที 

Zoom, Google 
Classroom 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. กรณีศกึษาบริษัทท่ี
เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโนทศัน์ 

6 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 5 
ช่ือกิจกรรม ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ 

ออนไลน์ 
ไมป่ระสานเวลา 

 
 

ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

ก่อน 
ร่วม

กิจกรรม 
 

180 นาที 

1. เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, Google 
Classroom 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. กรณีศกึษาบริษัทท่ี
เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโนทศัน์ 

7 ทดสอบหลงัเรียน ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

50 นาที แบบทดสอบออนไลน์ 
เชน่ Google form 

การประเมินความพงึพอใจ ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

10 นาที แบบทดสอบออนไลน์ 
เชน่ Google form 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

1. จัดท าเอกสารคู่มือกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต ท่ีผู้ วิจัยได้
พฒันาขึน้ น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม จากนัน้น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรับเอกสารดงักลา่ว 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองกิจกรรมเสริมทกัษะ ได้แก่ กิจกรรมเสริมทกัษะการ
ท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ ท่ีผู้ วิจยัสร้างและ
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ ตามขัน้ตอนท่ี 2 

3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แบบประเมินทกัษะการท างาน
แห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรัฐ 2) แบบประเมินกิจกรรม
การฝึกอบรม และ 3) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ  ท่ีผู้วิจยัสร้างและน าเสนอตอ่อาจารย์
ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ ตาม
ขัน้ตอนท่ี 2 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัน าแบบทดสอบทกัษะการท างานแห่งอนาคต เก็บรวบรวมข้อมลูกบันิสิตท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะแหง่อนาคต 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าผลจากการด าเนินกิจกรรมท่ีได้คืนมาตรวจให้คะแนน 
2. วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง ด้วย

การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ในสว่นนีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

3. ประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ดงันี ้

3.1 ผลการประเมินทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐ เปรียบเทียบความแตกต่างของผลต่างระหว่างคา่คะแนนเฉล่ีย
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้การทดสอบที (t-test for dependent samples) ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน คือ ค่าคะแนนเฉล่ียทกัษะการท างานแห่งอนาคตหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการฝึกอบรม วิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานเก่ียวกบั
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจหลกัสตูรการพฒันาทกัษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน
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เก่ียวกับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วิธีด าเนินการวิจยั ซึง่มีอยู ่3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์  ความหมาย 

 n  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
          คา่คะแนนเฉล่ีย 

 S.D.  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  คา่สถิตทิดสอบที 
 *  การมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 p  คา่ความนา่จะเป็น (ระดบันยัส าคญั) 
 PNI  ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็น 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขัน้ตอนที่  1 การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคต

ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ตอนที่  1 การสัมภาษณ์เพื่ อประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการ

ท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระท าตามล าดับดังนี ้

ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ลหลัก  ไ ด้ แก่  ตัวแทนนิ สิ ตนักศึกษ า ท่ี ก าลั งศึ กษ าอยู่ ใน
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ ตวัแทนผู้ว่าจ้าง และตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
จ านวน 12 คน โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปผลการ
สมัภาษณ์ได้ดงันี ้

1. ตวัแทนนิสิตนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐทัง้ 
3 สาขาวิชา มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ในอนาคตท่ีจะเรียนจบหลักสูตรและต้องไป
ท างานในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหรือในอนาคต รูปแบบและวิธีการท างานจะเปล่ียนแปลงไปจาก
ปัจจบุนัด้านความยืดหยุ่นในการท างาน มีความเป็นอิสระ ไมจ่ าเป็นต้องเข้าส านกังาน และความรู้
ท่ีใช้ในการท างานจะเป็นความรู้ใหม่ๆ  นอกเหนือจากท่ีมีการเรียนการสอนในปัจจบุนั  

ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในอนาคต ได้แก่  ความคิด เชิ ง
คอมพิวเตอร์หรือดิจิทัลเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ โดยต้องเรียนรู้อยู่เสมอและเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
ทกัษะการปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อม การเข้าสงัคม ความเข้าใจในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  

กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นวา่ทกัษะและความรู้ท่ีได้เรียนรู้ยงัไมเ่พียงพอ
ตอ่การท างานเม่ือจบการศึกษา เพราะเป็นความรู้หลกัท่ีใช้ในการท างาน ยงัต้องศกึษาหาความรู้
เพิ่มเติม จึงมีความต้องการให้เพิ่มเติมในส่วนของการปฏิบตัิจริง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
เสริมแทรกการท างานเป็นทีม วิธีการบริหารจดัการ ภาษา ให้สามารถโต้ตอบการสนทนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน โดยมีการจดักิจกรรม วิธีการสอนแบบใหม่ๆ  ตัง้แตปี่ 1  

2. ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตังิานอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ  
กลุ่มตวัอย่างท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมี

ความเห็นว่า รูปแบบและวิธีการท างานในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลง ลกัษณะงานอาจไม่เน้น
การท างานประจ า เน่ืองจากผู้ จบการศึกษามีความต้องการของตัวเองท่ีชัดเจน และเช่ือมั่นใน
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ความสามารถของตนเอง ค้นหาความถนดัของตนเองได้มากขึน้ จงึเน้นการท างานแบบ Freelance 
ไมผ่กูมดั ประกอบกบัความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถท างานท่ีใดก็ได้  

ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในอนาคต ได้แก่ ทักษะท่ีส่งเสริม
วิชาชีพ การท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  การท างานเป็นทีม ความเข้าใจในส่ือใหม ่
การรู้เท่าทนัเทคโนโลยี ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ทัง้ในการท างานและชีวิตประจ าวนั อกจากนี ้
ความรู้ด้านภาษาก็เป็นทกัษะท่ีส าคญัเช่นกัน สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงควรเน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง การคิดวิเคราะห์ การฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง และส่งเสริม
ให้นิสิตนกัศกึษาได้ฝึกงานกบัสถานประกอบการจริง ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้จงึควรสง่เสริมให้เกิด
การต่อยอดความรู้ตัง้แต่ระดบัปฐมวัย เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของทกัษะติดตวั และอาจมีการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ credit bank ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด 
เป็นหน่วยสัน้ๆ หรือเป็นรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนข้ามสถาบนัได้ เพ่ือให้เกิดการบรูณาการแบบ
พหวุิชา 

3. ตวัแทนผู้วา่จ้าง เป็นพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน มีความเห็นวา่ รูปแบบและวิธีการท างานในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยูก่บั
เป้าหมายของการท างาน ในหน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปล่ียนวิสยัทศัน์ให้เป็นเชิงรุก ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างาน โดยเน้นเร่ืองนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบรูณาการ
ท างานของแตล่ะหน่วยงาน ต้องการบุคลากรท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย มีทกัษะด้านการคิด
นอกกรอบ สามารถบรูณาการความรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหาและพฒันางานได้ ทกัษะใน
การปรับตวัและทกัษะในการท างานร่วมกนั 

ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในอนาคต ได้แก่ ทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ ทกัษะทางด้านมนุษยสมัพนัธ์ การประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งในปัจจุบัน
หน่วยงานใช้ระบบการสมคัรงานด้วยระบบออนไลน์ ท าให้เช่ือมัน่ในความสามารถของผู้สมคัรได้
บางสว่น รวมถึงการก าหนดเกณฑ์ท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน  

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าทักษะและความรู้ท่ีได้เรียนรู้อาจวัดได้
ยาก ขึน้อยู่กบัลกัษณะของงาน ในสาขาวิชาท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพจะสามารถท างานได้ อาศยัการ
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ปรับตวัในท่ีท างาน การสอนในมหาวิทยาลยัเน้นไปท่ี Hard skill อาจต้องเพิ่มเตมิด้านทศันคตแิละ 
soft skill เพ่ือให้สามารถปรับตวัและท างานได้อยา่งมีความสขุ  

4. ตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ  
กลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรัฐมี

ความเห็นว่า รูปแบบและวิธีการท างานในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลง โดยมีการน าเทคโนโลยีมา
ทดแทนมนุษย์เพ่ือเป็นการลดภาระงาน ท าให้เกิดอาชีพใหม่ๆ เกิดขึน้ สถานท่ีในการท างานจะมี
การเปล่ียนแปลงซึ่งในปัจจุบันการท างานแบบ freelance มีเพิ่มมากขึน้ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ท างานในอนาคต ได้แก่ การคิดนอกกรอบ การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ การปรับเปล่ียนไปตาม
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกัน การประสานงาน การพูดคุย การติดต่องาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนกังานหนึ่งคนจะต้องมีทกัษะท่ีหลากหลายถึงจะเป็นท่ีต้องการของ
ตลาด  

กลุ่ มตัวอย่ าง มีความ เห็ นว่าทักษะและความ รู้ ท่ี เรียน รู้จาก
สถาบันอุดมศึกษาไม่เพียงพอต่อการท างาน เม่ือเข้ามาท างานจริงแล้วจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม 
เน่ืองจากในสถาบนัอดุมศกึษาเน้นเรียนทฤษฎี บางทฤษฎีอาจไม่สามารถน ามาใช้กบัสถานการณ์
ปัจจุบนัได้ ขาดความรู้ท่ีเกิดขึน้จริงในสถานประกอบการ หรือในหน่วยงานท่ีมีความสมัพนัธ์หรือ
เป็นคูค้่ากบัสถานประกอบการ ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นการปฏิบตังิานจริง สอนใน
สิ่งท่ีนิสิตนกัศึกษาอยากรู้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียน ผู้ เรียนควรมี โอกาสได้
เลือกเรียนในรายวิชาท่ีสนใจและเป็นท่ีต้องการของตลาด  

ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ในตอนท่ี 1 ไปรวมกบัทฤษฎี
เก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคตท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไป
สังเคราะห์เป็นการเก็บแบบสอบถามเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของ
ทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐและ
ด าเนินการในตอนท่ี 2 ตอ่ไป โดยพบวา่มีประเดน็ส าคญั ดงัแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงความเช่ือมโยงจากผลการสมัภาษณ์ 

ทักษะแห่งอนาคต 
ผลการสัมภาษณ์ 

ความ
ถี่ นิสิต 

อาจาร
ย์ 

ผู้ว่าจ้าง บัณฑติ 

1.ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมลู
ระดบัสงู 

  /  1 

2. ความคดินอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั / / / / 4 
3. ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ /  /  2 
4. ความเข้าใจในส่ือใหม่ / /   2 
5. ความฉลาดทางสงัคม   /  1 
6. ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง    / 1 
7. ความสามารถในการท างานร่วมกนัใน
สิ่งแวดล้อมเสมือน 

/ / / / 4 
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ตอนที่  2 ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของทักษะการท างาน
แห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ อ านวยการ ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ใน
บริษัทท่ีจดทะเบียนธุรกิจกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานเอกชน จ านวน 400 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 379 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.75 
ผู้วิจยัจดัล าดบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. สถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงัแสดงในตาราง 7 

ตาราง 7 สถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
     1. ชาย 
      2. หญิง 

 
214 
165 

 
56.46 
43.54 

รวม 379 100.00 

อาย ุ
1. ไมเ่กิน 25 ปี 
2. 26 – 35 ปี 
3. 36 – 45 ปี 
4. 46 – 55 ปี 
5. มากกวา่ 55 ปี 

 
16 
90 

142 
88 
43 

 
4.22 
23.75 
37.47 
23.22 
11.34 

รวม 379 100.00 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
     1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
     2. ปริญญาตรี 
     3. ปริญญาโท 
     4. ปริญญาเอก 

 
38 

199 
120 
22 

 
10.03 
52.51 
31.66 
5.80 

รวม 379 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประเภทของหนว่ยงาน 
     1. ภาครัฐ 
     2. ภาครัฐวิสาหกิจ 
     3. ภาคเอกชน 

 
142 
102 
135 

 
37.47 
26.91 
35.62 

รวม 379 100.00 

ประเภทของธุรกิจ 
     1. การก่อสร้าง 
     2. การขนสง่ 

     3. การขายสง่และขายปลีก 

 
25 
25 
25 

 
6.60 
6.60 
6.60 

     4. การเงินและการประกนัภยั 
5. การจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการในครัวเรือน 

     6. การบริหารราชการ การปอ้งกนัประเทศ 
     7. การผลิต 
     8. การศกึษา 
     9. การส่ือสาร 
   10. กิจกรรมองค์การระหว่างประเทศ 
   11. เกษตรกรรม 
   12. ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 
   13. วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
   14. ศลิปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 
   15. สขุภาพและสงัคมสงเคราะห์ 
   16. อสงัหาริมทรัพย์ 

25 
25 
25 
16 
25 
25 
25 
22 
19 
25 
25 
25 
22 

6.60 
6.60 
6.60 
4.22 
6.60 
6.60 
6.60 
5.59 
5.00 
6.60 
6.60 
6.60 
5.59 

รวม 379 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนลกูน้อง/ผู้ปฏิบตังิานในความรับผิดชอบ 
     1. 1-5 คน 
     2. 6-10 คน 
     3. มากกวา่ 10 คน 

 
161 
148 
70 

42.48 
39.05 
18.47 

รวม 379 100.00 

 
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตามเพศ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56. 45 ส่วนใหญ่มีอาย ุ36 – 45 
ปี คิดเป็นร้อยละ 37.47 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.51 ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานอยูในหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 37.47 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจ
ประเภทตา่ง ๆ ทัง้ 11 ประเภท ได้แก่ การก่อสร้าง การขนส่ง การขายส่งและขายปลีก การเงินและ
การประกนัภยั การจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการในครัวเรือน การบริหารราชการ การปอ้งกัน
ประเทศ การศึกษา การส่ือสาร กิจกรรมองค์การระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ ศิลปะ ความบนัเทิงและนันทนาการ และสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามเท่ากนั คดิเป็นร้อยละ 6.60 และ ส่วนใหญ่มีลกูน้อง/ผู้ปฏิบตังิานในความรับผิดชอบ 
1-5 คน คดิเป็นร้อยละ 42.48  

2. การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ดชันีล าดบัความส าคญั (PNI Modified) ของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา
ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล าดบัความส าคญั 
(PNI Modified) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัของรัฐ โดยรวมและจ าแนกรายด้าน 

ทักษะ 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน  

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. ด้านการท าความเข้าใจข้อมลูเชิงลกึ 3.76 0.78 4.50 0.70 0.1980 4 
2. ด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิง
ปรับตวั 

3.72 0.79 4.47 0.72 0.2020 1 

3. ด้านความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ 3.78 0.81 4.52 0.70 0.1955 5 
4. ด้านความเข้าใจในส่ือใหม ่ 3.76 0.80 4.51 0.70 0.2000 2 
5. ด้านความฉลาดทางสงัคม 3.74 0.79 4.49 0.71 0.1984 3 
6. ด้านความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 3.79 0.79 4.50 0.71 0.1886 6 
7. ด้านความสามารถในการท างานร่วมกันใน
สิ่งแวดล้อมเสมือน 

3.80 0.80 4.52 0.71 0.1879 7 

รวม 3.76 0.80 4.50 0.71   

 
จากตาราง 8 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดบัแรก ได้แก่ ด้านความคิด

นอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว พบว่า มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญเท่ากับ  0.2020  
รองลงมาเป็น ด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ (PNI Modified = 0.2000) ด้านความฉลาดทางสังคม 
(PNI Modified = 0.1984) ด้านการท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก (PNI Modified = 0.1980) ด้าน
ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ (PNI Modified = 0.1955)  ด้านความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
(PNI Modified = 0.1886) และด้านความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิ่งแวดล้อมเสมือน มีคา่
ดชันีล าดบัความส าคญัเทา่กบั 0.1879 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 (PNI Modified) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านการท าความเข้าใจข้อมลูเชิงลกึ 

ทักษะด้านการท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. มีความสามารถในการคิดขัน้สงูคดิซบัซ้อนและ
คดิเป็นระบบเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายได้ 

3.82 0.79 4.56 0.69 0.19365 6 

2. มีทักษะท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้ท างานได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.77 0.76 4.53 0.70 0.20238 3 

3. เข้าใจสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันได้
ถกูต้อง 

3.75 0.80 4.43 0.73 0.18644 8 

4. เข้าใจกระบวนการท างานได้สูงกว่าเคร่ืองจกัร
และหุน่ยนต์ 

3.76 0.80 4.47 0.73 0.18724 7 

5. วิเคราะห์ความหมายของสิ่งตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง 3.76 0.79 4.50 0.67 0.19789 4 
6. วิเคราะห์และจ าแนกความแตกต่างของข้อมูล
ได้ถกูต้อง 

3.77 0.77 4.58 0.66 0.21514 1 

7. วิเคราะห์ช่องว่างของปัญหาและสถานการณ์ท่ี
พงึประสงค์ได้อยา่งแมน่ย า 

3.74 0.80 4.47 0.74 0.19548 5 

8. วิเคราะห์ทางเลือกใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือ
พฒันางาน 

3.72 0.77 4.48 0.70 0.20582  2 

รวม 3.76 0.78 4.50 0.70   

 
จากตาราง 9 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดบัแรก ได้แก่ วิเคราะห์และ

จ าแนกความแตกตา่งของข้อมลูได้ถกูต้อง มีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัเท่ากบั 0.21514 รองลงมา 
3 อนัดบัแรก ได้แก่ วิเคราะห์ทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน (PNI Modified = 
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0.20582) มีทกัษะท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (PNI Modified = 
0.20238) และวิเคราะห์ความหมายของสิ่งตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง (PNI Modified = 0.19789) ตามล าดบั 

ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญั (PNI Modified) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั 

ทกัษะด้านความคดินอกกรอบ 
และความคดิในเชงิปรับตัว 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. มี ค วามสามารถในการคิ ดนอกกรอบห รือ
แก้ปัญหา 

3.71 0.78 4.47 0.73 0.20555 5 

2. เผชิญหน้ากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างดี 3.72 0.80 4.43 0.76 0.19007 7 
3. แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกินความคาดหมายได้อย่าง
ถกูต้องและรวดเร็ว 

3.67 0.76 4.48 0.70 0.22055 2 

4. ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ง่าย 3.79 0.79 4.50 0.69 0.18707 9 
5. คิดนอกกรอบเพ่ือวางแผน แก้ปัญหาและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 

3.75 0.79 4.46 0.74 0.18987 8 

6. ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการคิดสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม ่

3.71 0.77 4.48 0.69 0.20697 4 

7. บูรณาการความรู้และน ามาใช้ในการท างานหรือ
การปรับตวัได้อย่างเหมาะสม 

3.73 0.76 4.47 0.72 0.19943 6 

8. สร้างสรรค์สิ่งใหมท่ี่แตกตา่งจากท่ีเป็นอยู่ 3.78 0.83 4.47 0.75 0.18309 10 
9. วิเคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิน
ความคาดหมายได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว 

3.68 0.79 4.48 0.71 0.21736 3 

10. วิ เค ราะ ห์ และส ร้างวัตกรรม ท่ี เข้ ากับ การ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม 

3.68 0.77 4.50 0.69 0.22135 1 

รวม 3.72 0.79 4.47 0.72   
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จากตาราง 10 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดบัแรก ได้แก่ วิเคราะห์และ
สร้างวตักรรมท่ีเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัเท่ากับ 0.22135 
รองลงมา 3 อนัดบัแรก ได้แก่ แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกินความคาดหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
(PNI Modified = 0.22055) วิเคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกินความคาดหมายได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  (PNI Modified = 0.21736) และใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม ่(PNI Modified = 0.20697) ตามล าดบั 

ตาราง 11 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญั (PNI Modified) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ 

ทกัษะด้านความคดิเชงิคอมพวิเตอร์ 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. รั บ มื อ กั บ ปั ญ ห า ท่ี มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ไ ด้  มี
กระบวนการคิดเชิงตรรกะ 

3.77 0.81 4.55 0.69 0.20490 2 

2. คิดค านวณและแก้ปัญหาในรูปแบบเดียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

3.78 0.81 4.53 0.71 0.19986 3 

3. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาทีละขัน้ทีละตอนเป็นล าดบั
ได้ 

3.73 0.82 4.52 0.69 0.21075 1 

4. ออกแบบข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน าไปใช้
งานได้ 

3.77 0.82 4.50 0.71 0.19454 5 

5. ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน  

3.79 0.81 4.48 0.74 0.18093 7 

6. เข้าใจกระบวนการท างานของตนเองและความ สัมพันธ์
กบังานสว่นอื่นท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถกูต้อง 

3.84 0.79 4.54 0.69 0.18119 6 

7. เข้าใจเค ร่ืองมือและวิ ธีการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างเช่ียวชาญ 

3.80 0.83 4.54 0.69 0.19666 4 

รวม 3.78 0.81 4.52 0.70   
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จากตาราง 11 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดบัแรก ได้แก่ ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาทีละขัน้ทีละตอนเป็นล าดบัได้ มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัเท่ากบั 0.21075 รองลงมา 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ รับมือกบัปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนได้ มีกระบวนการคิดเชิงตรรกะ  (PNI Modified 
= 0.20490) คิดค านวณและแก้ปัญหาใน รูปแบบเดียวกับคอมพิวเตอร์  (PNI Modified = 
0.19986) และเข้าใจเคร่ืองมือและวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเช่ียวชาญ (PNI 
Modified = 0.19666) ตามล าดบั 

ตาราง 12 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญั (PNI Modified) ) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ 

ทกัษะด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. เข้าถงึและรู้เท่าทนัเทคโนโลยี 3.73 0.80 4.52 0.70 0.21231 2 
2. พัฒนาและสร้างข้อมูลท่ีเหมาะสมกับสื่อรูปแบบ
ใหม ่ๆ 

3.82 0.84 4.51 0.74 0.17956 10 

3. ใช้สื่อใหมเ่พ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3.78 0.80 4.54 0.67 0.20098 6 
4. ใช้สื่อใหมเ่พ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.79 0.80 4.55 0.68 0.20028 7 
5. ใช้สื่ อหลากหลายและผสมผสาน ได้อย่ าง
เหมาะสม 

3.79 0.80 4.50 0.74 0.18746 9 

6. ใช้สื่อใหม่เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

3.72 0.79 4.49 0.71 0.20624 3 

7. ใ ช้สื่ อ เพ่ื อพัฒ นากระบ วนการท างานห รือ
ระบบงานให้มีความทนัสมยั 

3.74 0.81 4.50 0.70 0.20240 5 

8. ศึกษาหาความ รู้เพ่ิ ม เติมผ่ านสื่ อ ใหม่อย่ าง
ประสิทธิภาพ 

3.69 0.77 4.44 0.75 0.20300 4 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ทักษะด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

9. เข้าใจลกัษณะของส่ือรูปแบบใหม ่ๆ 3.72 0.80 4.54 0.68 0.22088 1 
10. ประยุก ต์ใช้ ส่ือใหม่ ในสภาพแวดล้อม ท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.81 0.81 4.53 0.67 0.18754  8 

รวม 3.76 0.80 4.51 0.70   
 

จากตารางท่ี 12 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดับแรก ได้แก่ เข้าใจ
ลกัษณะของส่ือรูปแบบใหม่ ๆ มีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัเท่ากบั 0.22088 รองลงมา 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่  เข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี  (PNI Modified = 0.21231) ใช้ส่ือใหม่เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนั (PNI Modified = 0.20624) และศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมผา่นส่ือใหม่
อยา่งประสิทธิภาพ (PNI Modified = 0.20300) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญั (PNI Modified) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านความฉลาดทางสงัคม 

ทักษะด้านความฉลาดทางสังคม 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. มีความรู้สกึไวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน 3.70 0.79 4.55 0.69 0.22896 2 
2. มีความเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 3.59 0.73 4.49 0.71 0.24963 1 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าสังคมได้ดี ปฏิบัติตนต่อ
ผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสม 

3.69 0.77 4.45 0.71 0.20529 4 

4. วิเคราะห์พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด และ
ความรู้สกึเพ่ือนร่วมงานได้ถกูต้อง 

3.72 0.79 4.45 0.70 0.19561 6 

5. ชกัจงูให้ผู้ อ่ืนให้ความร่วมมือในการท างานได้ 3.88 0.80 4.42 0.76 0.13800 9 
6. ประสานงานกับหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกได้ 

3.78 0.78 4.53 0.70 0.19986 5 

7. ท างานเป็นทีมได้ 3.76 0.80 4.54 0.70 0.20842 3 
8. ควบคมุอารมณ์ในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 3.80 0.83 4.44 0.75 0.17026 8 
9. บรูณาการการท างานข้ามสายงานได้ 3.77 0.81 4.50 0.70 0.19454 7 

รวม 3.74 0.79 4.49 0.71   

 
จากตารางท่ี 13 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดับแรก ได้แก่ มีความ

เมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญเท่ากับ 0.24963 รองลงมา  
3 อนัดบัแรก ได้แก่ มีความรู้สึกไวต่อความต้องการของผู้ อ่ืน  (PNI Modified = 0.22896) ท างาน
เป็นทีมได้ (PNI Modified = 0.20842) และมีมนุษยสัมพันธ์ เข้าสังคมได้ดี ปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืนได้
อยา่งเหมาะสม (PNI Modified = 0.20529) ตามล าดบั 
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ตาราง 14 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญั (PNI Modified) ) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 

ทักษะด้านความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. มีความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคนหรือทีมงานท่ีมี
วฒันธรรมแตกตา่งกนั 

3.79 0.80 4.49 0.71 0.18289 7 

2. ยอมรับความแตกตา่งของวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 3.74 0.78 4.46 0.74 0.19168 5 
3. สร้างแรงจูงใจในการท างานในสภาพแวดล้อม
ข้ามวฒันธรรม 

3.85 0.82 4.50 0.73 0.17010 9 

4. ส่ือสารและท างานร่วมกับผู้คนในวฒันธรรมท่ี
แตกตา่ง 

3.79 0.80 4.53 0.69 0.19402 3 

5. ใช้ภาษาท่ีมีความเป็นสากลและหลากหลาย 3.80 0.80 4.53 0.69 0.19306 4 
6. สนทนาและโต้ตอบกับผู้ คนในวัฒนธรรมท่ี
แตกตา่งได้อยา่งสร้างสรรค์ 

3.83 0.83 4.52 0.73 0.17825 8 

 7. ท างานร่วมกับผู้ คนในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการท างานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.77 0.78 4.50 0.71 0.19552 2 

8. วิ เคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ท างานร่วมกนัในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งได้ 

3.75 0.77 4.51 0.70 0.20113 1 

9. เข้าใจและปฏิบตัิตามวฒันธรรมท่ีแตกต่างได้
อยา่งเหมาะสม 

3.76 0.78 4.48 0.73 0.19158 6 

รวม 3.79 0.79 4.50 0.71   
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จากตาราง 14  ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดบัแรก ได้แก่ วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึน้จากการท างานร่วมกันในวฒันธรรมท่ีแตกต่างได้ มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัเท่ากับ 
0.20113 รองลงมา 3 อันดับแรก ได้แก่ ท างานร่วมกับผู้ คนในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (PNI Modified = 0.19552) ส่ือสารและ
ท างานร่วมกบัผู้คนในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง (PNI Modified = 0.19402) และใช้ภาษาท่ีมีความเป็น
สากลและหลากหลาย (PNI Modified = 0.19306) ตามล าดบั 

ตาราง 15 คา่คะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญั (PNI Modified) ) ของทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ด้านความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิ่งแวดล้อมเสมือน 

ทักษะด้านความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน 

ในสิ่งแวดล้อมเสมือน 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

1. ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นชมุชนออนไลน์ได้ 3.81 0.77 4.54 0.69 0.19031 4 
2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 3.89 0.82 4.56 0.72 0.17232 7 
3. ใช้ ระบบ เทค โน โล ยีสารสน เทศ เพ่ื อการ
ปฏิบตัิงานและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนผ่านชมุชน
ออนไลน์ 

3.84 0.80 4.53 0.69 0.18157 6 

4. มีความยืดหยุน่ในการท างานร่วมกนัผา่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.75 0.79 4.53 0.69 0.20520 2 

5. สามารถสร้างความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานท่ี
ท างานร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.77 0.79 4.49 0.75 0.19201 3 

6. มีความพร้อมและเต็มใจในการปฏิบตัิงานคน
ละเวลาและคนละสถานท่ี 

3.80 0.80 4.50 0.72 0.18239 5 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ทักษะด้านความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน 

ในสิ่งแวดล้อมเสมือน 

n = 379 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

สภาพ 
ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

7. สร้างแรงจงูใจในการท างานเพ่ือสร้าง
นวตักรรมผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.74 0.77 4.53 0.70 0.21257 1 

8. คดิสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ในการ
ท างานด้วยการท างานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.82 0.81 4.46 0.75 0.16782 8 

รวม 3.80 0.80 4.52 0.71   

 
จากตาราง 15 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีมาเป็นล าดับแรก ได้แก่ สร้าง

แรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้างนวัตกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าดัชนี ล าดับ
ความส าคญัเท่ากบั 0.21257 รองลงมา 3 อนัดบัแรก ได้แก่ มีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกัน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PNI Modified = 0.20520) สามารถสร้างความผูกพนักับเพ่ือน
ร่วมงานท่ีท างานร่วมกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PNI Modified = 0.19201) และท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นชมุชนออนไลน์ได้ (PNI Modified = 0.19031) ตามล าดบั 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การพฒันารูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เป็นการน าความต้องการจ าเป็น  3 อันดับท่ีมีจ าความ
เป็นมากท่ีสุด ตามความคิดเห็นท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาจัดท ากิจกรรม แต่พบว่าความต้องการ
จ าเป็นอนัดบั 3 มีผลความต้องการจ าเป็นท่ีมีคา่คะแนนเท่ากัน 3 ทกัษะ จึงน าทกัษะทัง้ 5 ทกัษะ
มาจดัท าเป็นกิจกรรม ได้แก่ ด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั ด้านความเข้าใจ
ในส่ือใหม ่ด้านความฉลาดทางสงัคม ด้านความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู และ
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ด้านความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ ผู้ วิจยัจึงจดัท า (ร่าง) รูปแบบกิจกรรมและประเมินหาคณุภาพของ
รูปแบบกิจกรรม โดยการประเมินประสิทธิภาพของ (ร่าง) กิจกรรม ดงันี ้

1. สร้าง (ร่าง) รูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ เป็นการน าความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็น
ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาก าหนดเป็น (ร่าง) รูปแบบกิจกรรม ผู้วิจยัใช้เทคนิคในการจดักิจกรรม คือ 
การใช้แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (TBL) การเรียนรู้จากตวัแบบ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพฒันานิสิตนกัศึกษาให้มีทกัษะการท างานแห่งอนาคต ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รวมเวลาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 17 ชัว่โมง โดยอบรมออนไลน์ ดงันี ้

1.1 ความมุ่งหมายของหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

 1.1.1 เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษา
ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ จากความจ าเป็นท่ีได้จากการประเมิน จ านวน 5 ด้าน  

 1.1.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างาน
แหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

1.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ครอบคลมุทกัษะการท างานแห่งอนาคตท่ีได้
จากการวิเคราะห์จากความจ าเป็นท่ีได้จากการประเมิน โดยอบรมออนไลน์มีรายละเอียด ดงันี ้

 1.2.1 หน่วยการฝึกอบรมท่ี 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิง
ปรับตวั ประกอบด้วย กิจกรรม ระบสุาเหต ุอธิบายเหตแุละผล บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากเดิม 
อธิบายแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหา 

 1.2.2 หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่ ประกอบด้วย 
กิจกรรม เปรียบเทียบคณุสมบตั ิเลือกใช้ส่ือ น าเสนอข้อมลูผา่นส่ือ 

 1.2.3 หน่วยการฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาดทางสังคม ประกอบด้วย 
กิจกรรม วิเคราะห์จดุแข็งและจดุออ่นของตนเองและผู้ อ่ืน วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอข้อมลู 

 1.2.4  หน่ วยการฝึกอบรม ท่ี  4 การท าความ เข้าใจข้อมูล เชิ งลึก
ประกอบด้วย กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลู และจดัระบบข้อมลู 

 1.2.5 หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
กิจกรรม ออกแบบวิธีแก้ปัญหา เลือกเคร่ืองมือในแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมลู 
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1.3 การจดักิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ผู้วิจยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานของการพฒันาทกัษะ
การท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ โดยมีหลกัการ
ส าคญัของทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรม ได้แก่ 

 1.3.1 ทฤษฎีทักษะการท างานแห่งอนาคต เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงานในอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการในอนาคต ท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากการลงมือท า ลงมือปฏิบตัิ
จริง สามารถสร้างความรู้จากสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิ น าความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็น
บคุคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการท างาน ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับและสามารถปรับตวักับเทคโนโลยี นวตักรรม 
และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ประกอบด้วย ความคิดนอกกรอบและ
ความคิดในเชิงปรับตวั ความเข้าใจในส่ือใหม่ ความฉลาดทางสังคม การท าความเข้าใจข้อมูล
ระดบัสงู และความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ 

 1.3.2 กิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต เป็นกิจกรรมนอกชัน้
เรียนท่ีใช้ในการสง่เสริมทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา ประกอบด้วย 
เนือ้หาสาระ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผู้ สอน ผู้ เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล โดยการสร้างรูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ได้น าเอาแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างกิจกรรมเสริมทกัษะนิสิต
นกัศึกษามาใช้ โดยจดักิจกรรมนอกชัน้เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ประกอบด้วย การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ทีม
เป็นฐาน (TBL) การเรียนรู้จากตวัแบบ  

1.4 การวดัและการประเมินผลกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ เป็นการท าแบบประเมินแบบออนไลน์ 
ก าหนดการประเมินเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

 1.4.1 ระยะท่ี 1 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ตนเองเก่ียวกบัทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับ
ของรัฐ 

 1.4.2 ระยะท่ี 2 ระหว่างจัดกิจกรรม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม การบนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้ลงในใบงาน 
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 1.4.3 ระยะท่ี 3 หลงัการจดักิจกรรม ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตนเอง
เก่ียวกบัทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
โดยใช้แบบทดสอบทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐชุดเดียวกันกับก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตอ่การจดักิจกรรม น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยการประเมินคุณภาพ (ร่าง) กิจกรรมเสริม
ทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม เสนอผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน ตามคณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ เป็น
ผู้ประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) กิจกรรมจากนัน้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้จึง
น า (ร่าง) กิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
ตรวจสอบอีกครัง้ รายละเอียดผลการประเมิน พบวา่  

2.1 ความมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐมีความเหมาะสม โดยผู้ทรงคณุวฒุิให้ทบทวน
ค าซ า้ซ้อน และวตัถปุระสงค์ควรสะท้อนภาพทกัษะการท างานแห่งอนาคตของนิสิตท่ีชดัเจนขึน้ท่ีได้
จากการท ากิจกรรม 

2.2 กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม มีความเหมาะสม โดยผู้ทรงคณุวฒุิให้ตดัค า
วา่ไมจ่ ากดัสาขาออก เพ่ือเข้าถึงกลุม่เปา้หมายในการท ากิจกรรมมากขึน้ 

2.3 รายละเอียดของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ มีความเหมาะสม  

2.4 แผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มีความเหมาะสม โดยผู้ทรงคณุวฒุิมีข้อแนะน า
ดงันี ้

 2.4.1 ช่ือกิจกรรม ควรปรับเป็นการท าความเข้าใจเชิงลึกในข้อมูล จะท า
ให้ทนัสมยัมากขึน้ เพ่ือเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้  

 2.4.2 ระยะเวลาจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม โดยผู้ ทรงคุณวุฒิให้
พิจารณาถึงระยะเวลาท่ีใช้ในแตล่ะกิจกรรม ซึ่งระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะกิจกรรมของแต่ละ
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ด้านอาจมีความยืดหยุน่ด้านเวลาท่ีเหมาะสมแตกตา่งกนัไป อาจจะมากกวา่หรือน้อยกว่าท่ีก าหนด
ไว้ก็ได้เพ่ือให้เวลาเพียงพอตอ่การท ากิจกรรมของผู้ เข้าอบรม 

 2.4.3 ขัน้ตอนในการท ากิจกรรม มีความเหมาะสม โดยผู้ทรงคณุวุฒิให้
พิจารณาถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการการบรรยายของวิทยากรไม่ควรใช้เวลามาก ควรให้เวลากับการ
ปฏิบตักิิจกรรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 2.4.4 วสัดอุุปกรณ์ มีความเหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
ควรเขียนบรูณาการเข้าไปกบัขัน้ตอนการท ากิจกรรมเพื่อให้เห็นวา่กิจกรรมอะไรใช้เคร่ืองมืออะไร 

2.5 การวดัและการประเมินผลกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ มีความเหมาะสม โดยผู้ทรงคณุวฒุิให้
ปรับแก้ค าท่ีใช้บางค าเพ่ือความเข้าใจและเหมาะสม  

ขัน้ตอนที่  3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ โดยศกึษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการ
ท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับของรัฐ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีก าลงัศกึษา ชัน้ปีท่ี 4 
จ านวน 21 คน ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบทกัษะการท างาน
แห่งอนาคต ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนการทดลอง The One group Pre-test 
Post-test Design ผลการศกึษาสามารถแสดงได้ ดงันี ้

1. ผลการประเมินทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ตาราง 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม n X  S.D. t p 
ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

21 10.90 1.76 -21.847 .001 

หลงัเข้าร่วม
กิจกรรม 

21 15.90 1.45   
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จากตาราง 16 แสดงว่า ค่าคะแนนเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเท่ากับ 10.90 (S.D. = 1.76) และค่าคะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 15.90 
(S.D. = 1.45) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั พบวา่ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
โดย คา่คะแนนเฉล่ียหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสงูกวา่คา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ผลการประเมินพฤตกิรรมการฝึกอบรม 

ตาราง 17 คะแนนพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยฝึกอบรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

คา่คะแนนพฤตกิรรม 
หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 3 หน่วยท่ี 4 หน่วยท่ี 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
คนท่ี 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 6 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
คนท่ี 7 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 8 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
คนท่ี 11 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
คนท่ี 12 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 13 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 14 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
คนท่ี 15 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
คนท่ี 16 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 17 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 18 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
คนท่ี 20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
คนท่ี 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Mean 4.68 4.25 4.97 4.81 4.97 
S.D. 0.47 0.44 0.18 0.4 0.18 
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จากตาราง 17 แสดงว่า คะแนนพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะการท างาน
แห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เป็นรายหน่วยอยู่ในระดับดีเย่ียม 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาดทาง
สงัคม หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 4 การท าความเข้าใจ
ข้อมูลระดับสูง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว   
และมี 1 หน่วยท่ีอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่ และเม่ือ
เทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัดีมาก) 

2. การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับของรัฐ ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศกึษาในก ากับของรัฐ ให้นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ซึง่ผลการประเมินความพงึพอใจในแตล่ะด้านเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51  

ตาราง 18 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรม
เสริมทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

ข้อ ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 
n = 21 ระดับ 

ความ 
พงึพอใจ 

X  S.D. 

1 ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์ 4.32 0.48 มาก 
2 ความเหมาะสมของกิจกรรม    

 2.1 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 1 ความคดิ
นอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั 

4.16 0.38 มาก 

 2.2 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 2 ความเข้าใจ
ในส่ือใหม่ 

4.20 0.41 มาก 

 2.3 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาด
ทางสงัคม 

4.12 0.34 มาก 

 2.4 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 4 การท า
ความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู 

4.04 0.20 มาก 
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ตาราง18 (ตอ่) 

ข้อ ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 
n = 21 ระดับ 

ความ 
พงึพอใจ 

X  S.D. 

 2.5 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคดิเชิง
คอมพิวเตอร์ 

4.00 0.00 มาก 

3 ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.00 0.29 มาก 
4 กิจกรรมการมีส่วนร่วม 4.28 0.55 มาก 
5 บรรยากาศของการเข้าร่วมกิจกรรม 4.00 0.29 มาก 
6 ระยะเวลา/ชว่งเวลาในการจดักิจกรรม 3.88 0.45 มาก 
7 เคร่ืองมือออนไลน์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 4.08 0.41 มาก 
8 ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดั

กิจกรรม 
4.08 0.41 มาก 

9 วิทยากรและผู้ชว่ยวิทยากร 4.12 0.45 มาก 
10 ประโยชน์ของการจดักิจกรรม 4.28 0.46 มาก 

รวม 4.11 0.40 มาก 
 

จากตาราง 18 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตอ่กิจกรรมเสริมทกัษะ
การท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดับมาก) 
พบวา่ คา่คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจ ทกุข้อมากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ผู้วิจยัขอน าเสนอตามล าดบั ได้แก่ ความมุ่งหมายของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเสริมสร้างทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา

ในก ากบัรัฐ มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่ง

อนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  
การประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ เป็นการศกึษาความต้องการจ าเป็นของทกัษะการ
ท างานแหง่อนาคตเพ่ือท่ีจะได้ทกัษะมาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบกิจกรรมเสริมทกัษะ
การท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการ ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1.1 การสัมภาษณ์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะ
การท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นกระบวนการศกึษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั
ทกัษะการท างานแห่งอนาคต โดยรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้ใน
การสร้างกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
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ในก ากับของรัฐ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ ตวัแทนผู้ว่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ตวัแทนผู้ว่าจ้างจากหน่วยงานภาคเอกชน 
และตวัแทนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ตัวแทนนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ตวัแทนผู้ว่าจ้าง และตวัแทน
บณัฑิตท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 12 คน ท่ีผู้ วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง ได้แก่ ตวัแทนนิสิตนกัศกึษาท่ีก าลังศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ เป็นผู้ ท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 – 3 สาขาละ 1 คน 
รวมจ านวน 3 คน ตวัแทนอาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เป็นผู้ ท่ี
ปฏิบตัิการสอนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยปฏิบตัิงานในหน่วยงานมาแล้วอย่าง
น้อย 5 ปี สาขาละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน ตัวแทนผู้ ว่าจ้าง เป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
หนว่ยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยปฏิบตังิานในหนว่ยงานมาแล้วอยา่งน้อย 5 
ปี หน่วยงานละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน และตวัแทนบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากับของรัฐ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบตัิงานในหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 
1 ปี สาขาละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน รวมทัง้หมด 12 คน ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาหลักการ 
แนวคิดและทฤษฎี รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือเป็นองค์ประกอบเบือ้งต้นในการก าหนดกรอบแนวคิดทกัษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับรัฐ โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากนัน้จึงน าแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ท่ีสร้างขึน้ไปเก็บข้อมลู โดยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 
12 คน น าข้อมูลท่ีได้มาถอดเนือ้หาการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) มาวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือน าเสนอ และสรุปผลการวิเคราะห์โดย
น าเสนอผลท่ีได้เป็นแบบความเรียง เพ่ือน าไปเป็นข้อมลูในการสร้างแบบประเมินในขัน้ตอนท่ี 1.2 
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ขัน้ตอนท่ี 1.2 การเก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวงัของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ 

ในชัน้ตอนนี เ้ป็นการน าข้อมูล ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 ท่ี เป็นผลจากการ
สมัภาษณ์เก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 1.1 และจากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมมาเขียน
เป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของ
ทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ โดยการ
ร่างข้อค าถามเก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคต แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content 
Validity) โดยการหาค่าดัช นีความสอดคล้อง ( Index of item objective congruence: IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน น าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) แล้วน าไปวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยผู้วิจยัตดั
ข้อความท่ีมีความซ า้ซ้อนและคดัเลือกข้อความท่ีมีค่า (r) ตัง้แต่ 0.200 ขึน้ไปมาเป็นข้อค าถาม
ส าหรับการวิจัย จ านวน 61 ข้อ และน าข้อความไปให้ค่าความช่ือมั่น  โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามระดบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัของบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ 
ของรัฐ 0.988 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามระดับสภาพทักษะความคาดหวังของ
บัณฑิตท่ีจบจากสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 0.994 แล้วจึงน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุ่มตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
ผู้จดัการหรือหวัหน้างาน ในบริษัทท่ีจดทะเบียนธุรกิจกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน และด าเนินการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposlve sampling) จ าแนกตามประเภทหน่วยงานและลักษณะ
ธุรกิจ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและการจดัล าดบัความส าคญัของข้อมูล
จากการประเมินความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง โดยอาศยัการเรียงล าดบั
ความส าคญัของข้อมูล Modified Priorith Need Index: 

ModifilesPNI น าไปเป็นขอบเขตของ (ร่าง) 
กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยใช้ ทฤษฎีทกัษะการท างานแห่งอนาคต กิจกรรมเสริมทักษะ
การท างานแห่งอนาคต มาบรูณาการเข้าด้วยกนัจดัเป็นกิจกรรมเน้นให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทกัษะ
การท างานในอนาคต โดยน าองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของทักษะ
การท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ โดยผู้วิจยัสร้าง
กิจกรรมแต่ละด้านจากค่า PNI โดยให้ความส าคญักับทักษะท่ีมีค่า PNI สูงสุด 3 อันดบัแรก ซึ่ง
พบว่า ค่า PNI ล าดบัท่ี 3 เท่ากนั 3 ทกัษะ ท าให้ได้ทกัษะท่ีน ามาพฒันารวมทัง้สิน้ 5 ทกัษะ ได้แก่ 
ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั ความเข้าใจในส่ือใหม่ ความฉลาดทางสงัคม การ
ท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู และความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ น ามาก าหนดเป็น (ร่าง) กิจกรรมเสริม
ทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  
ด าเนินการจดักิจกรรมแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ความมุ่งหมายของกิจกรรม  2) 
รายละเอียดกิจกรรม 3) การจัดกิจกรรม  และ4) การวัดผลและประเมินผล โดยมีรายละเอียด
องค์ประกอบของกิจกรรม ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่  1) ช่ือกิจกรรม 2) สาระส าคัญ 3) 
จดุประสงค์กิจกรรม 4) เป้าหมาย 5) แนวทางการจดักิจกรรม 6) ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 7) วสัดุ
อปุกรณ์ และ 8) การวดัและประเมินผล จากนัน้น า (ร่าง) กิจกรรมเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ (ร่าง) กิจกรรม และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  

ขัน้ตอนที่  3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

การศกึษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการเลือกตามความ
สมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการรับสมคัรระบบออนไลน์ 
ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีก าลังศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 21 คน โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ประเมินทักษะการท างานแห่งอนาคต  2) ประเมินพฤติกรรมการฝึกอบรม  และ  
3) การประเมินความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน  และอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ

นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ พบวา่ ด้านความคดินอกกรอบและความคดิในเชิง
ปรับตวั เป็นด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นต้องการมากท่ีสุด (PNI = 0.2020)  รองลงมาเป็น ด้าน
ความเข้าใจในส่ือใหม่ (PNI = 0.2000) ด้านความฉลาดทางสังคม (PNI Modified = 0.1984) 
ด้านการท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก (PNI = 0.1980) ด้านความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ (PNI = 
0.1955)  ด้านความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง (PNI = 0.1886) และด้านมีค่าความต้องการ
จ าเป็นน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความสามารถในการท างานร่วมกนัในสิ่งแวดล้อมเสมือน มีคา่ดชันี  (PNI 
= 0.1879)   

2. ผลการสร้าง (ร่าง) กิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นักศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มีผลวิจัยสรุปได้ดังนี ้

การสร้าง (ร่าง) กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากับของรัฐ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ความมุ่งหมายของกิจกรรม ได้แก่  
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ จากความจ าเป็นท่ีได้จากการประเมิน จ านวน 7 ด้าน ท าให้ความต้องการจ าเป็นเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ทักษะด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั ทักษะด้านความ
เข้าใจในส่ือใหม่ ทักษะด้านความฉลาดทางสังคม ทักษะด้านการท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก 
ทกัษะด้านความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง และทักษะ
ด้านความสามารถในการท างานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
หลกัสตูรการพฒันาทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากับของรัฐ 2) รายละเอียดกิจกรรม ได้แก่  ช่ือกิจกรรม สาระส าคัญ จุดประสงค์กิจกรรม 
เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรม ขัน้ตอนการท ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ และ การวัดและ
ประเมินผล 3) การจัดกิจกรรม โดยด าเนินการจดักิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ ปฐมนิเทศ หน่วยการ
ฝึกอบรมท่ี 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั ใช้กิจกรรม ระบุสาเหตุ อธิบายเหตุ
และผล บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากเดิม อธิบายแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหา หน่วยการ
ฝึกอบรมท่ี 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่ ใช้กิจกรรม เปรียบเทียบคณุสมบตัิ เ ลือกใช้ส่ือน าเสนอข้อมูล
ผา่นส่ือ หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาดทางสงัคม ใช้กิจกรรม วิเคราะห์จดุแข็งและจดุออ่นของ
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ตนเองและผู้ อ่ืน วิเคราะห์และน าเสนอ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 4 การท าความเข้าใจข้อมลูเชิงลึก ใช้
กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลจัดระบบข้อมูล หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคิดเชิง
คอมพิวเตอร์ ใช้กิจกรรม ออกแบบวิธีแก้ปัญหา เลือกเคร่ืองมือในแก้ปัญหา น าเสนอข้อมูล และ
ปัจฉิมนิเทศ 4) การวดัผลและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตนเองเก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ระยะท่ี 2 ระหว่างด าเนินการ
จัดกิจกรรมออนไลน์ ซึ่งประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม การบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ลงในสมุดบนัทึกการเรียนรู้  และระยะท่ี 3 หลงัการจัด
กิจกรรม ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตนเองเก่ียวกับทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ โดยใช้แบบทดสอบทกัษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐชุดเดียวกันกับก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม ผ่านระบบ
ออนไลน์ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งพบว่าทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องโดยผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 
ทัง้หมด 17 ชัว่โมง ดงันี ้ปฐมนิเทศ จ านวน 1 ชัว่โมง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 1 ความคิดนอกกรอบ
และความคดิในเชิงปรับตวั จ านวน 3 ชัว่โมง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2 ความเข้าใจในส่ือใหม ่จ านวน 
3 ชัว่โมง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาดทางสงัคม จ านวน 3 ชัว่โมง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 4 
การท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง จ านวน 3 ชั่วโมง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคิดเชิง
คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ชัว่โมงและปัจฉิมนิเทศ จ านวน 1 ชัว่โมง   

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียทกัษะการท างานแห่งอนาคต
ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่า คา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
มี ค่าเท่ากับ 10.90 (S.D. = 1.76) และค่าคะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 15.90 (S.D. = 
1.45) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั พบวา่ แตกตา่งกนัอย่างมีคา่คะแนนเฉล่ียหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
สงูกวา่คา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2 การประเมินพฤติกรรมผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัดีเย่ียม เป็นรายหน่วยอยู่ในระดับดีเย่ียม 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยการ
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ฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาดทางสงัคม หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ หน่วยการ
ฝึกอบรมท่ี 4 การท าความเข้าใจข้อมูลระดบัสูง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 1 ความคิดนอกกรอบและ
ความคิดในเชิงปรับตัว และมี 1 หน่วยท่ีอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2 ความ
เข้าใจในส่ือใหม ่เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัดีมาก)   

3.3 การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ผลการศกึษา พบว่า ผู้ ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.11) และเป็นรายข้ออยู่ในระดบัมาก  เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า 
คา่คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจ ทกุข้อสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ

นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต

นกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐ ผู้ วิจยัสามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้านได้
ดงันี ้ 

1.1 ด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั พบว่า มีความต้องการ
จ าเป็นล าดับท่ีหนึ่ง PNI = 0.2020 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก 
ได้แก่ วิเคราะห์และสร้างวตักรรมท่ีเข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม แก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกินความ
คาดหมายได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว และวิเคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกินความ
คาดหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ปัจจุบนัมีการศึกษาค้นคว้าแล้วน า
ข้อมูลมาสงัเคราะห์ วิเคราะห์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ขึน้มาเพ่ือพฒันาหน่วยงานตามการท่ีมี
การแข่งขนัและเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจบุนันัน้ ซึ่งท าให้สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์
ใหม่หรือคาดเดาไม่ได้ สามารถคิดแก้ปัญหาจากปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
คิดสิ่งใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากสิ่งท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ด้วยการสร้างสรรค์ให้เหมาะกับแต่ละ
ปัญหาหรือสถานการณ์ และน ามาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดมิ สอดคล้อง
กบั สถาบนัแห่งอนาคต (Institute for the Future หรือ IFTF) (2562) ได้กล่าวถึงทกัษะการท างาน
แห่งอนาคตว่ามีทกัษะดงัต่อไปนี ้1) ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดบัสูง (Sense-
making) เพราะงานแรงงานส่วนใหญ่จะถูกยึดครองโดยเคร่ืองจกัร แรงงานมนุษย์ต้องแข่งขนักัน



  153 

ในงานท่ีต้องการทักษะความคิดระดับท่ีสูงและซับซ้อนขึน้ 2) ความฉลาดทางสังคม (Social 
Intelligence) 3) ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั (Novel & Adaptive Thinking) 4)
ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง (Cross-cultural Competency) 5) ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ 
(Computational Thinking) หรือความสามารถในการย่อยข้อมูลจ านวนมหาศาล ทักษะเก่ียวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาจะกลายเป็นเร่ืองล้าสมยั และทกัษะด้านสถิติ การคิดหาเหตผุลจาก
ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ น้  6) ความเข้าใจในส่ือใหม่  (New-media Literacy) หรือ
ความสามารถในการเข้าใจ ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ส่ือท่ีหลากหลายรอบตวั ยงัสอดคล้อง
กับงานวิจยัของ เบญจภัค จงหม่ืนไวย์ (2561) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ือง เกมมิฟิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ 
พบว่า การศกึษาเกมมิฟิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้เป็นวิธีการศกึษารูปแบบและแนวคดิของการสร้างเกม
มิฟิเคชนั เป็นรูปแบบ การเรียนรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และใช้ได้ กบัทุกสภาพแวดล้อมจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี โดยสามารถ น ากลศาสตร์การเล่นเกมมา
ปรับใช้กบักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและจดัประสบการณ์ การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความถนดั 

1.2 ด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ีสอง PNI = 
0.1984 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสูงสุดเป็น 3 อันดบัแรก ได้แก่ เข้าใจลกัษณะของส่ือ
รูปแบบใหม ่ๆ เข้าถึงและรู้เทา่ทนัเทคโนโลยี ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  ความสามารถในการพัฒนาและสร้างข้อมูลบนส่ือรูปแบบใหม่ๆ อย่าง
เหมาะสมแล้วใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการส่ือสาร 
การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานใน
องค์กรให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั สถาบนัแห่งอนาคต (Institute for the 
Future หรือ IFTF) (2562) ได้กล่าวถึงทักษะการท างานแห่งอนาคตว่ามีทักษะดังต่อไปนี ้1) 
ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู (Sense-making) เพราะงานแรงงานส่วนใหญ่
จะถกูยึดครองโดยเคร่ืองจกัร แรงงานมนษุย์ต้องแข่งขนักนัในงานท่ีต้องการทกัษะความคดิระดบัท่ี
สูงและซับซ้อนขึน้ 2) ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) 3) ความคิดนอกกรอบและ
ความคิดในเชิงปรับตัว (Novel & Adaptive Thinking) 4)ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
(Cross-cultural Competency) 5) ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking) หรือ
ความสามารถในการย่อยข้อมูลจ านวนมหาศาล ทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาจะ
กลายเป็นเร่ืองล้าสมยั และทกัษะด้านสถิต ิการคิดหาเหตผุลจากข้อมลูจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้  
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6) ความเข้าใจในส่ือใหม่ (New-media Literacy) หรือความสามารถในการเข้าใจ ประเมิน 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ส่ือท่ีหลากหลายรอบตวั ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ จรูญ พานิชย์ผลินไชย 
(2559) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิจยัพบวา่นิสิตมีสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้ เรียนยุคใหม่ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหลง่การเรียนรู้ยคุใหม่ ด้านการพฒันาและใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาด้านการ
พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยทกุสมรรถนะมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก 

1.3 ด้านความฉลาดทางสังคม พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ีสาม  PNI = 
0.1984 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสงูสดุเป็น 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความเมตตากรุณา และ
เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความรู้สึกไวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีมได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
การชกัจงูผู้ อ่ืนเข้ามาร่วมท างานด้วยนัน้ จะท าให้เราสามารถท างานเป็นทีมได้ ซึง่จะสามารถเข้าใจ
พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของผู้ อ่ืน ปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสมเม่ือได้
เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้รับรู้ และสมัผสัการแสดงออกของผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นผลของการคิดในการใช้ความรู้
และประสบการณ์ของตนมาท าความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารของบุคคล ส่งผลให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี
และท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือ โดยการเป็นคนท่ีมีความรู้สึกไวต่อความต้องการและประโยชน์
ของผู้ อ่ืน และต้องมีทัศนคติในเชิงเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนอยู่เสมอ สอดคล้องกับ 
สถาบนัแห่งอนาคต (Institute for the Future หรือ IFTF) (2562) ได้กล่าวถึงทกัษะการท างานแห่ง
อนาคตว่ามีทักษะดังต่อไปนี ้1) ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง (Sense-
making) เพราะงานแรงงานส่วนใหญ่จะถูกยึดครองโดยเคร่ืองจกัร แรงงานมนุษย์ต้องแข่งขนักัน
ในงานท่ีต้องการทักษะความคิดระดับท่ีสูงและซับซ้อนขึน้ 2) ความฉลาดทางสังคม (Social 
Intelligence) 3) ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั (Novel & Adaptive Thinking)  
4)ความ เข้ าใจในวัฒ นธรรม ท่ี แตกต่าง  (Cross-cultural Competency) 5) ความคิด เชิ ง
คอมพิวเตอร์ (Computational Thinking) หรือความสามารถในการย่อยข้อมูลจ านวนมหาศาล 
ทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาจะกลายเป็นเร่ืองล้าสมยั และทกัษะด้านสถิต ิการคิด
หาเหตผุลจากข้อมลูจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ 6) ความเข้าใจในส่ือใหม่ (New-media Literacy) 
หรือความสามารถในการเข้าใจ ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่ือท่ีหลากหลายรอบตัว ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ จรูญ พานิชย์ผลินไชย (2559) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาสมรรถนะ
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การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผลการวิจยัพบว่านิสิตมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการออกแบบ
การเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้านการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ผู้ เรียนยคุใหม่ ด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยคุใหม่ ด้านการพฒันาและใช้
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้โดยทกุสมรรถนะมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

1.4 ด้านการท าความเข้าใจข้อมลูเชิงลกึ พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ีส่ี PNI 
= 0.1980 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสูงสุดเป็น 3 อนัดบัแรก ได้แก่ วิเคราะห์และจ าแนก
ความแตกต่างของข้อมูลได้ถูกต้อง วิเคราะห์ทางเลือกใหม่  ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
มีทักษะท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
ทักษะการท างานและความสามารถในการก าหนดความแตกต่างของความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนยัของสิ่งตา่งๆ ท่ีต้องใช้ทกัษะความคิดในระดบัสงูและซบัซ้อน และต้องคิดอย่าง
เป็นระบบ จะสามารถวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับสถานการณ์ ปัญหาของสภาพแวดล้อมท่ี
เกิดขึน้ ตามความแตกตา่งระหว่างสภาพแวดล้อมและสถานการณ์นัน้ๆ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายได้  
ซึ่งสอดคล้องกบั สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย หรือ TDRI (2556) ท่ีกล่าวว่าทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ได้กลายเป็นแนวคิดและข้อเสนอด้านการศึกษาท่ีถูกผลิต พัฒนา สนับสนุน และ
เผยแพร่ทั่วโลกอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นวาระทางการศึกษาท่ีส าคัญในปัจจุบัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี สร้อยสกุล (2559) ท่ีศึกษาการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับนกัศกึษาอาชีวศกึษาเอกชนในเขตพฒันาอตุสาหกรรมชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พบวา่ ความ
ต้องการจ าเป็นในการพฒันาทักษะมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัตามคะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้ทกัษะด้าน
การสร้างสรรค์และนวตักรรม ทกัษะ ด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ ทกัษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ทกัษะ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแก้ปัญหา ทกัษะด้านความ
เข้าใจตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศัน์  และทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้   

1.5 ด้านความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ีห้า  PNI = 
0.1955 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสูงสดุเป็น 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ออกแบบวิธีแก้ปัญหาที
ละขัน้ทีละตอนเป็นล าดบัได้ รับมือกับปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนได้ มีกระบวนการคิดเชิงตรรกะ  คิด
ค านวณและแก้ปัญหาในรูปแบบเดียวกบัคอมพิวเตอร์ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ความสามารถในการ
แปลความหมายของข้อมูลด้วยการใช้หลักการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในรูปแบบท่ี
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คอมพิวเตอร์ เข้าใจกระบวนการท างานของตนเองและความสมัพนัธ์กบังานส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานได้ ด้วยการออกแบบให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ สามารถ
ตีความข้อมลูท่ีซบัซ้อนให้มีความหมายเชิงลึกและใช้ประโยชน์ในการท างาน และน าข้อมลูท่ีได้มา
แปลความหมายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้ผลการแปลความหมายมาใช้งานและง่ายตอ่การ
ตัดสิน ใจได้  สอดคล้องกับ  เว็บ ไซ ต์ของ Apple (2008) ได้กล่าวถึ ง Apple Classroom of 
Tomorrow-Today Learning in the 21st Century ได้ท าความเข้าใจเร่ืองทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และได้ก าหนดมาตรฐานกบันกัการศกึษา นกัเรียน นกัศกึษา และผู้ปกครอง ว่านกัเรียนจะประสบ
ความส าเร็จนักเรียนมีความก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีพวกเขาศกึษาเป็น สิ่งส าคญัท่ีจะเข้าใจว่า ไม่ได้เป็นเพียงแคก่ารท่องจ า ต้อง
เข้าใจข้อเท็จจริง และได้รับทกัษะพืน้ฐาน ทกัษะท่ีมีประโยชน์ ทกัษะในขณะท่ีพวกเขาจะแก้ปัญหา 
โดยทกัษะท่ีมีความจ าเป็น มีดงันี  ้1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 2) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และ 
เทคโนโลยี 3) ทักษะอาชีพและชีวิต สอดคล้องกับ สถาบนัแห่งอนาคต ( Institute for the Future 
หรือ IFTF) (2562) ได้กลา่วถึงทกัษะการท างานแห่งอนาคตว่ามีทกัษะดงัตอ่ไปนี ้1) ความสามารถ
ในการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสูง (Sense-making) เพราะงานแรงงานส่วนใหญ่จะถกูยึดครอง
โดยเคร่ืองจกัร แรงงานมนษุย์ต้องแข่งขนักนัในงานท่ีต้องการทกัษะความคดิระดบัท่ีสงูและซบัซ้อน
ขึน้ 2) ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) 3) ความคิดนอกกรอบและความคิดใน 
เชิงปรับตวั (Novel & Adaptive Thinking) 4)ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง (Cross-cultural 
Competency) 5) ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking) หรือความสามารถในการ
ยอ่ยข้อมลูจ านวนมหาศาล ทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาจะกลายเป็นเร่ืองล้าสมยั 
และทกัษะด้านสถิติ การคิดหาเหตผุลจากข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้  6) ความเข้าใจในส่ือ
ใหม่ (New-media Literacy) หรือความสามารถในการเข้าใจ ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ส่ือท่ี
หลากหลายรอบตวั ยงัสอดคล้องกับ เบญจภัค จงหม่ืนไวย์ (2561) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง เกมมิฟิเคชนั
เพ่ือการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบและแนวคิดของการสร้างเกมมิฟิเคชนั เป็นรูปแบบ  การเรียนรู้ท่ีได้
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์และใช้ได้ กับทุกสภาพแวดล้อมจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี โดยสามารถ  น ากลศาสตร์การเล่นเกมมาปรับใช้กับกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและจดัประสบการณ์  การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ความถนดั  
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1.6 ด้านความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ี
หก PNI = 0.1886 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการท างานร่วมกันในวฒันธรรมท่ีแตกต่างได้ ท างานร่วมกับผู้คนใน
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งเพ่ือบรรลเุปา้หมายในการท างานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่ือสารและ
ท างานร่วมกับผู้คนในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  การสร้างแรงจงูใจของนิสิตท่ีจะ
เข้ามาร่วมงานในสภาพแวดล้อมข้ามวฒันธรรมนัน้เป็นท่ีต้องการอย่างแพร่หลายในปัจจุบนันัน้ 
นิสิตนกัศกึษาท่ีจะเข้ามาร่วมงานจะเป็นผู้ ท่ีค้นหาข้อมลูของวฒันธรรมท่ีตนเองจะเข้าไปเรียนรู้ ซึ่ง
จะท าให้ตนเองมีความเข้าใจในวัฒนธรรมแต่ละองค์กรและแต่ละชาติ ซึ่งเป็นการส่ือสารและ
ท างานกบัผู้คนในวฒันธรรมตา่งๆ พฒันาความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งทีมงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ . Australian Curriculum (2015) ได้กล่าวน าใน
หลักสูตรของประเทศออสเตรเลียว่าความ สามารถทั่วไปมีบทบาทส าคัญในหลักสูตรของ
ออสเตรเลีย ในการเตรียมหนุ่มชาวออสเตรเลียท่ีอยู่อาศัยและท างานประสบความส าเร็จใน
ศตวรรษท่ี 21ในหลกัสตูรของออสเตรเลียความสามารถครอบคลมุความรู้ทกัษะพฤตกิรรมและการ
แสดงออก นกัเรียนต้องพฒันาความสามารถด้านการใช้ความรู้และทักษะ หลกัสูตรออสเตรเลีย
ประกอบด้วย ความสามารถด้านการใช้ความรู้และทักษะ หลักสูตรออสเตรเลียประกอบด้วย
ความสามารถดังนี ้1) ความรู้ 2) การคิดค านวณ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
4) ความคดิสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ 5) ทกัษะทางสงัคมและส่วนบคุคล 6 )ความเข้าใจ
จริยธรรม และ 7) ความเข้าใจในวฒันธรรม และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิลาวณัย์ พรพชัร
พงศ์ (2560) ท าการศึกษาความต้องการบณัฑิตสารสนเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัย
พบว่า ห้องสมุดทุกแห่งท่ีความต้องการบณัฑิตสารสนเทศศาสตร์ โดยมีความต้องการบณัฑิตท่ีมี
สมรรถนะในด้านสารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารสงูสดุ รองลงมาได้แก่  
ด้านทกัษะภาษาองักฤษ และ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการเรียนรู้นวตักรรม ด้านทกัษะชีวิต
และการท างาน และด้านความรู้พืน้ฐานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การเป็นผู้ประกอบการ ระดบั
สมรรถนะ บัณฑิตตามความต้องการของสถานประกอบการท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
ความสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล ความสามารถในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ ความสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี 

1.7 ด้านความสามารถในการท างานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือนในปัจจบุนั พบว่า 
มีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ีเจ็ด PNI = 0.1879 โดยความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการสูงสดุเป็น 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ สร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้างนวตักรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้างความผกูพนักบั
เพ่ือนร่วมงานท่ีท างานร่วมกนัผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ปัจจบุนัผู้คน
ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารมี
บทบาทเข้ามาในชีวิตประจ าวนัของทกุคน การติดตอ่ประสานงานเพ่ือนร่วมงานผ่านโลกเสมือนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพนักันเสมือนการ
ท างานร่วมกนัในสภาพจริง ซึ่งท าให้เกิดสร้างแรงจงูใจในการท างานเพ่ือสร้างนวตักรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ อาทิเช่น แอปพิเคชัน่ การติดต่อส่ือสาร การประชมุทางไกล เป็นต้น 
จึงท าให้ผู้ประกอบการคิดเห็นว่าเป็นทักษะท่ีมีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ .  
Australian Curriculum (2015) ได้กล่าวน าในหลกัสตูรของประเทศออสเตรเลียว่าความ สามารถ
ทัว่ไปมีบทบาทส าคญัในหลกัสูตรของออสเตรเลีย ในการเตรียมหนุ่มชาวออสเตรเลียท่ีอยู่อาศยั
และท างานประสบความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21ในหลักสูตรของออสเตรเลียความสามารถ
ครอบคลมุความรู้ทกัษะพฤตกิรรมและการแสดงออก นกัเรียนต้องพฒันาความสามารถด้านการใช้
ความรู้และทกัษะ หลกัสูตรออสเตรเลียประกอบด้วย ความสามารถด้านการใช้ความรู้และทกัษะ 
หลักสูตรออสเตรเลียประกอบด้วยความสามารถดังนี ้1) ความรู้ 2) การคิดค านวณ 3) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4) ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ 5) ทักษะ
ทางสังคมและส่วนบุคคล 6 )ความเข้าใจจริยธรรม และ 7) ความเข้าใจในวัฒนธรรม และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ วิลาวณัย์ พรพชัรพงศ์ (2560) ท าการวิจยัเร่ือง ความต้องการบณัฑิต
สารสนเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดทุกแห่ง ท่ีความต้องการบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์ โดยมีความต้องการบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะในด้านสารสนเทศ ส่ือ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านทักษะภาษาองักฤษ และ ภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม ด้านทักษะชีวิตและการท างาน และด้านความรู้พื น้ฐาน
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การเป็นผู้ประกอบการ ระดบัสมรรถนะ บณัฑิตตามความต้องการ
ของสถานประกอบการท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
ความสามารถในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ ความสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความสมัพนัธ์อนัดี 

2. ผลการสร้าง (ร่าง) กิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มีผลวิจัยสรุปได้ดังนี ้

ผลการสร้าง (ร่าง) กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยน า (ร่าง) กิจกรรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คน  
ตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กิจกรรมท าการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
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(ร่าง) กิจกรรมต่างๆ และน าข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุง (ร่าง) กิจกรรม  ได้แก่ 
ทบทวนค าซ า้ซ้อน และวัตถุประสงค์ควรสะท้อนภาพทักษะการท างานแห่งอนาคตของนิสิตท่ี
ชดัเจนขึน้ท่ีได้จากการท ากิจกรรม กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมอาจมีความยืดหยุ่นด้านเวลาท่ีเหมาะสม
แตกตา่งกนัไป อาจจะมากกว่าหรือน้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้ก็ได้เพ่ือให้เวลาเพียงพอตอ่การท ากิจกรรม 
ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ขัน้ตอนในการท ากิจกรรมให้พิจารณาถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการการบรรยาย
ของวิทยากรไม่ควรใช้เวลามาก ควรให้เวลากบัการปฏิบตัิกิจกรรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้  วสัดุ
อุปกรณ์ควรเขียนบูรณาการเข้าไปกับขัน้ตอนการท ากิจกรรมเพ่ือให้เห็นว่ากิจกรรมอะไรใช้
เคร่ืองมืออะไร น าคูมื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเข้าปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนน าไปทดลองใช้ สอดคล้องกับ 
ดริสคอลล์ (Driscoll, 2002) ได้กล่าวถึงแนวคิด หรือ ลักษณะของการเรียนแบบผสมผสานไว้ 4 
แนวคิด คือ 1) การเรียนบนเว็บ (web-based technology) กับ การเรียนในชัน้เรียนแบบดัง้เดิม
หรือแบบเผชิญหน้า (face to face) 2) การผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing theories of 
learning)เข้ากับระบบการเรียนการสอน เช่น การสอนตามแนวคิดของคอนกลุ่มสตรัคติวิซึ่ม 
(constructivism) แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorism) และแนวคิดกลุ่มพุทธิปัญญานิยม 
(cognitivism) (Bonk and Graham, 2004) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนท่ีดีท่ีสุด ซึ่งวิธีสอน
เหล่านีอ้าจใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอน (instructional technology) เข้ามาช่วยประกอบการ
เรียนการสอนหรือไม่ก็ได้ 3) การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เช่น วีดิทศัน์ ซีดี-รอม 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ ภาพยนตร์ ผสมผสานเข้ากับการเรียนการสอนแบบดัง้เดิมหรือแบบ
เผชิญหน้าในห้องเรียนระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน  4) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับ
การท างานจริง อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั ภัทราวดี มากมี (2554) ได้กล่าวถึงกระบวนการ การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือ PBL เป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถ 
น ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีดีมากวิธีหนึ่ง คือ ท าให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะใน
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือ
ปฏิบตัิมากขึน้ ยงัมีโอกาสออกไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
ในส่วนของผู้ สอนก็ลดบทบาทของการเป็นผู้ ควบคุม  ในชัน้เรียนลง กันผู้ เรียนมีอ านาจในการ
จัดการควบคุมตนเอง สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตามความประสงค์ผู้ เรียน ต้องท างานเป็นกลุ่ม 
ก าหนดขัน้ตอนการเรียนรู้เป็น 6 ขัน้ตอน ได้แก่ การก าหนดปัญหา, การระดมสมอง, การวิเคราะห์ 
ปัญหา, การวางแผนการศึกษาค้นคว้า, การสร้างประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือ
แก้ปัญหา และ การสรุปผลและรายงานผล มีบทบาทให้ก าลงัใจผู้ เรียนในการอภิปรายและเรียนรู้
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ตามเป้าประสงค์ และช่วยประธานกลุ่ม  ขับเคล่ือนการอภิปรายและรักษาเวลา ให้กลุ่มได้
ด าเนินการตามเปา้ประสงค์ รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของกลุม่ และสดุท้ายคือและประเมินการ
แสดงออกของสมาชิกในกลุม่  

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียทกัษะการท างานแห่งอนาคต
ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่า คา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
มีค่าเท่ากับ 10.90 (S.D. = 1.76) และค่าคะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 15.90 (S.D. = 
1.45) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั พบว่า แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่า
คะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าค่าคะแนนเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตท่ีพฒันาขึน้นัน้สามารถพฒันาทกัษะการ
ท างานได้จริง และยงัช่วยฝึกฝนท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าทกัษะในการเข้าร่วมกิจกรรมมา
ปรับใช้ได้ ซึ่งทกัษะท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งคือ ทกัษะความเข้าใจในส่ือใหม่ ความคิดนอกกรอบ
และความคิดในเชิงปรับตวั ความฉลาดทางสงัคม การท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู และความคิด
เชิงคอมพิวเตอร์ ซึ่งทกัษะเหลา่นีเ้ม่ือได้รับการเรียนรู้ในห้องเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะในการ
ท างานในอนาคตได้อัตโนมัติ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  เจษฎา กิตติสุนทร และวาสนา กีรติ
จ าเริญ (2560) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาราย
วิชาการพัฒนาหลกัสูตรตามรูปแบบ Big Five Learning พบว่า ความสามารถในการท างานเป็น
ทีมและให้ความร่วมมือ และความสามารถในการส่ือสารและการน าเสนอของนกัศึกษาจากการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุวิมล พิบูลย์ (2556) ท าการศึกษา
เร่ือง การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

3.2 การประเมินพฤติกรรมผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัดีเย่ียม เป็นรายหน่วยอยู่ในระดับดีเย่ียม 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยการ
ฝึกอบรมท่ี 3 ความฉลาดทางสงัคม หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ หน่วยการ
ฝึกอบรมท่ี 4 การท าความเข้าใจข้อมูลระดบัสูง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 1 ความคิดนอกกรอบและ
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ความคิดในเชิงปรับตัว และมี 1 หน่วยท่ีอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2 ความ
เข้าใจในส่ือใหม่ และเม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัดีมาก) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
การด าเนินการจัดกิจกรรมของผู้ วิจยัเป็นท่ีน่าสนใจของผู้ เข้าร่วมอบรมซึ่งสามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมตรงตามความต้องการและความสนใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จึงท าให้เกิดผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดทักษะความฉลาดทางสังคม ทักษะความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ ทักษะการท าความ
เข้าใจข้อมลูระดบัสงู ทกัษะความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั และทกัษะความเข้าใจ
ในส่ือใหม่ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั Australian Curriculum 
(2015) ได้กล่าวน าในหลกัสตูรของประเทศออสเตรเลียว่าความ สามารถทัว่ไปมีบทบาทส าคญัใน
หลักสูตรของออสเตรเลีย ในการเตรียมหนุ่มชาวออสเตรเลียท่ีอยู่อาศัยและท างานประสบ
ความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21ในหลกัสูตรของออสเตรเลียความสามารถครอบคลุมความรู้ทักษะ
พฤตกิรรมและการแสดงออก นกัเรียนต้องพฒันาความสามารถด้านการใช้ความรู้และทกัษะ  

การแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึน้จากการใช้เทคโนโลยีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการส่ือสาร ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ จาก
ผลการวิจยัพบว่า วิทยากรใช้เคร่ืองมือและแอปพลิเคชนัท่ีหลากหลาย ได้แก่ Google Classroom 
Zoom คลิปวีดีโอ และส่ือสงัคมออนไลน์ เน่ืองจากใช้งานง่าย สะดวก สามารถมีปฏิสมัพนัธ์ได้ทนั
ถ่วงที สอดคล้องกับแนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ท่ีระบุว่า การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จดัการข้อมลูสารสนเทศและองค์ความรู้ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและง่ายตอ่การใช้งาน โดย
การใช้เคร่ืองมือส่ือสารของการแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ และ ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) 
ยงัชว่ยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
บนัทกึความรู้จากการแสวงหาความรู้ หรือการเรียนร่วมกนัได้อย่างไร้ขอบเขตด้านเวลาและสถานท่ี 
ตรงกับ ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) เปิดโอกาสให้วิทยากรสามารถตัง้กระทู้ ค าถาม โต้ตอบ 
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามล าดบั มีข้อมูลท่ี
เป็นหลกัฐานหรือร่องรอยการท างานร่วมกันได้อย่างชดัเจน นอกจากนี ้การออกแบบรูปแบบการ
อบรมมีการออกแบบตามลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสาน โดยการผสมผสานทฤษฎีการสอน
เข้ากับระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเน้น
กิจกรรมท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ จดักิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย ๆ วิทยากรท าหน้าท่ีเป็นผู้
อ านวยความสะดวกและผู้ ให้ค าแนะน า ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และประเมินผล
จากสถานการณ์จริงท่ีสามารถประเมินความสามารถในการปฏิบตัิของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในขณะ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้และพิจารณาจากผลงานท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ได้   ประกอบกับ พิจิตร ธง
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พานิช (2562) ท่ีกล่าวถึง การจัดการเรียนรู้น าหลักการใช้ทีมเป็นฐานมาใช้เป็นวิธีการจัดการ
พฒันาทกัษะท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเตรียมความพร้อมมาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากร
ให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรและกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการ
พฒันาได้อย่างชดัเจน เลือกแนวทางและการสร้างชิน้งานตามความถนดัของตนเองและสมาชิกใน
กลุม่ ท าให้เกิดการน าทกัษะท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้กบัการสร้างชิน้งานของตนเองและกลุม่  

3.3 การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเสริมทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า  
ผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เป็นรายข้อก็อยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า คา่คะแนน
เฉล่ียของความพึงพอใจ ทุกข้อสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผู้ วิจยัได้ด าเนินการ
สร้างกิจกรรมเป็นขัน้ตอนตามหลักการสอดคล้องกับทักษะการท างานในอนาคตซึ่งมีการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การชมวีดีทศัน์ การระดมสมอง การอภิปราย การใช้
ใบงาน การวัดและประเมินผล ในการท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  
เจษฎา กิตติสนุทร และวาสนา กีรติจ าเริญ (2560) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาจากการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสอดคล้องกับ งานวิจยัของ 
ขวญัชยั ขวันา, ธารทิพย์ ขวันา และ เลเกีย เขียวดี (2559) ท่ีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจ ตอ่การเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอน เพ่ือสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.จากผลการศกึษาความต้องการจ าเป็นของทกัษะการท างานแห่งอนาคตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พบว่า ด้านความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั พบว่า  
มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญเท่ากับ 0.2020  รองลงมาเป็น ด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ (PNI 
Modified = 0.2000) ด้านการท าความเข้าใจข้อมูล เชิ งลึก  (PNI Modified = 0.1980) ด้าน
ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ (PNI Modified = 0.1955) ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐจึงควรมี
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร โดยสอดแทรกอยู่ในเนือ้หาวิชาหรือเป็นกิจกรรมเสริมท่ีเช่ือมโยงกับ
เปา้หมายหรืออตัลกัษณ์ของหลกัสตูร และควรให้มีความต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม



  163 

และกรอบแนวคดิได้ตรงกบัเปา้หมายท่ีก าหนด รวมถึงบรรจไุว้ในการปัจฉิมนิเทศน์นิสิตนกัศกึษาท่ี
ผา่นการฝึกงานแล้ว เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมเข้าสูส่งัคมการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการสร้างกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ พบว่า การใช้แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
(TBL) การเรียนรู้จากตวัแบบ จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิตนกัศึกษาเกิดทกัษะตามท่ีก าหนดไว้ได้ 
ทัง้นี ้สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐควรจดัหาช่องทาง เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ได้ติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้กันผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานและส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถใช้ได้อยา่ง
คล่องแคล่ว ทัง้ในการเรียนการสอนและการด าเนินชีวิต รวมถึงสนบัสนุนการจดัหาอุปกรณ์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และสญัญาณเครือข่าย ท่ีจ าเป็นตอ่การใช้งานส าหรับนิสิตนกัศกึษา
และคณาจารย์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้การพฒันาทกัษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาจก าหนดเนือ้หาและรูปแบบการพฒันาทกัษะพืน้ฐานส าหรับ
นิสิตนกัศกึษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริม
ทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้พบวา่ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีคา่คะแนนหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกวา่ก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม และมีค่าคะแนนพฤติกรรม โดยเฉล่ีย 5 หน่วย อยู่ในระดบัยอดเย่ียม (4.734) 
ประกอบกับผลการศึกษาความพึงพอใจกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4.11) และ
เป็นรายข้ออยู่ในระดบัมาก  เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) ซึ่งจะมีเพียงหวัข้อ
ท่ี 6 ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม ท่ีมีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ ในระดบัมาก (3.88) 
ฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ นิสิตเกิดทกัษะมากขึน้และสามารถปฏิบตัิได้จริงจากการท ากิจกรรมร่วมกนั จึง
ควรจดัให้มีกิจกรรมดงักลา่วเพ่ือเสริมทกัษะให้นิสิตนกัศกึษามีความพร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงาน โดย
เม่ือน ากิจกรรมไปใช้ในการจัดอบรมครัง้ต่อไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมมากขึน้กว่าท่ี
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ก าหนดไว้เดมิ และให้ความส าคญักบัหวัข้อความฉลาดทางสงัคม และความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ ท่ี
มีคา่คะแนนพฤตกิรรมสงูกวา่หวัข้ออ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. ควรศึกษาความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคต ทักษะอ่ืนๆ ตาม

ความเปล่ียนแปลงของวิวฒันาการ เพ่ือพฒันาบณัฑิตให้มีความพร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบของทักษะการท างานแห่งอนาคต เพ่ือให้ทราบถึง
องค์ประกอบใหม่ๆ  และน าไปพฒันากิจกรรมให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีศกึษา  

3. ควรพฒันากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานอ่ืนๆ ท่ีตรงความต้องการของสาขา
วิชาชีพตา่ง ๆ  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
เร่ือง ความต้องการจ าเป็นของทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ชุดที ่1 ส าหรับนิสิตนักศึกษา 

************************************************ 
 

ช่ือผู้วิจัย  นางสาวรัตนา  ปฏิสนธิเจริญ 

  นิสิตหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการ
การศกึษา 

  แขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล  ยงศร 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์
 ............................................................................................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา ............................ น. จบการสัมภาษณ์เวลา .....................................น. 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมัภาษณ์ 

 กรุณาเลา่ประวตัิโดยยอ่เก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในด้านตอ่ไปนี  ้

 สาขาท่ีศกึษา ......................................................................................... 
 ชัน้ปี ...................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความจ าเป็นของทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

 แนวประเดน็ค าถาม 

1. เม่ือทา่นเรียนจบหลกัสตูรและต้องไปท างานในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหรือในอนาคต ทา่นคดิว่า
ทกัษะท่ีใช้ในการท างานจะเปล่ียนแปลงหรือไม ่อยา่งไร 

 
 
 
 
 
2. ทา่นคิดว่าทกัษะใดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคตของทา่น    
 
 
 
 
3. ทา่นคิดว่าทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคตของทา่น ทกัษะใดส าคญัท่ีสดุ (สามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ทกัษะ และตอบเรียงตามล าดบัความส าคญั) 

 
 
 
 
4. ทา่นคิดว่าทกัษะและความรู้ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ให้นิสิตนกัศกึษาเพียงพอตอ่การท างานใน
อนาคตเม่ือทา่นจบการศกึษาออกไปแล้วหรือไม ่อยา่งไร 
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5. ทา่นคิดว่าสถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัทกัษะท่ีต้องใช้ในการท างานใน
อนาคตเม่ือทา่นจบการศกึษาออกไปแล้วหรือไม ่อยา่งไร 

 
 
 
 
 

6. ทา่นต้องการให้สถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนหรือมีกิจกรรมเสริมอะไร เพ่ือให้นิสิต
นกัศกึษามีทกัษะการท างานในอนาคต 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
เร่ือง ความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ชุดที่ 2 ส าหรับอาจารย์ 

************************************************ 
 

ช่ือผู้วิจัย  นางสาวรัตนา  ปฏิสนธิเจริญ 

  นิสิตหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการ
การศกึษา 

  แขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล  ยงศร 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์
 ............................................................................................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา .......................................... น. จบการสัมภาษณ์เวลา .......................น. 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมัภาษณ์ 

 กรุณาเลา่ประวตัิโดยยอ่เก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในด้านตอ่ไปนี  ้

 สงักดั .......................................................................................................... 
 ต าแหนง่ ......................................................................................................  
 ประสบการณ์ด้านการสอน............................................................................. 
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ตอนที่ 2 ความจ าเป็นของทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

 แนวประเดน็ค าถาม 

1. ทา่นคิดวา่การท างานในอนาคตจะต้องใช้ทกัษะในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงหรือไม ่อยา่งไร 
 
 
 
 
 
2. ทา่นคิดว่าทกัษะใดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคตของนิสิตนกัศกึษาของทา่นเม่ือ
จบการศกึษาแล้ว 

   
   
   
   
 
3. ทา่นคิดว่าทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคต ทกัษะใดส าคญัท่ีสดุ (สามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ทกัษะ และตอบเรียงตามล าดบัความส าคญั) 

 
 
 
 
 
4. ทา่นคิดว่าทกัษะและความรู้ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ในปัจจบุนัสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษามีทกัษะ
เพียงพอตอ่การท างานในอนาคตหรือไม ่อยา่งไร 
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5. ทา่นคิดว่าสถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัทกัษะท่ีต้องใช้ในการท างานใน
อนาคตหรือไม ่อยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
เร่ือง ความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ชุดที่ 3 ส าหรับผู้ว่าจ้าง 

************************************************ 
 

ช่ือผู้วิจัย  นางสาวรัตนา  ปฏิสนธิเจริญ 

  นิสิตหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการ
การศกึษา 

  แขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล  ยงศร 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์
 ............................................................................................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา .......................................... น. จบการสัมภาษณ์เวลา .......................น. 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมัภาษณ์ 

 กรุณาเลา่ประวตัิโดยยอ่เก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในด้านตอ่ไปนี  ้

 ต าแหนง่งาน ......................................................................................... 
 หนว่ยงาน/สงักดั ..................................................................................... 
 จ านวนพนกังานในองค์กร........................................................................ 
 ประสบการณ์ท างาน 

  - ประสบการณ์ทางด้านการคดัเลือกบคุคลเข้าท างาน................................... 
  - ประสบการณ์ทางด้านการประเมินทกัษะของพนกังาน................................ 
  - ประสบการณ์ทางด้านการพฒันาทกัษะของพนกังาน.................................. 
 ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ..................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความจ าเป็นของทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

 แนวประเดน็ค าถาม 

1. ทา่นคิดวา่การท างานในอนาคตจะใช้ทกัษะในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงหรือไม ่อยา่งไร 
 
 
 
2. ทา่นคิดว่าทกัษะใดเป็นทกัษะในอนาคตท่ีพนกังานของทา่นจ าเป็นต้องมีในการท างาน 
 
 
 
3. ทา่นคิดว่าทกัษะท่ีพนกังานของทา่นจ าเป็นต้องมีในการท างานในอนาคต คือ ทกัษะใดส าคญั
ท่ีสดุ  (สามารถตอบได้มากกวา่ 1 ทกัษะ และตอบเรียงตามล าดบัความส าคญั) 

 
 
 
4. ทา่นคิดว่าพนกังานท่ีปฏิบตังิานในปัจจบุนัมีความรู้และทกัษะเพียงพอตอ่การท างานในอนาคต
หรือไม ่

 
 
 

 

5. ทา่นคิดว่าสถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัทกัษะท่ีต้องใช้ในการท างานใน
อนาคตหรือไม่ 

 
 
 
 

 

6. ทา่นต้องการให้สถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนรู้อยา่งไร เพ่ือสร้างให้บณัฑิตท่ีจบการศกึษา
มีทกัษะในการท างานในอนาคตได้ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
เร่ือง ความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
ชุดที่ 4 ส าหรับบัณฑติ 

************************************************ 
 

ช่ือผู้วิจัย  นางสาวรัตนา  ปฏิสนธิเจริญ 

  นิสิตหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการ
การศกึษา 

  แขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล  ยงศร 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. 
หน่วยงาน ............................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์
 ............................................................................................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา .......................................... น. จบการสัมภาษณ์เวลา .......................น. 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมัภาษณ์ 

 กรุณาเลา่ประวตัิโดยยอ่เก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในด้านตอ่ไปนี  ้

 สาขาท่ีจบการศกึษา  .................................................................. 
 ต าแหนง่งาน ......................................................................................... 
 หนว่ยงาน/สงักดั .....................................................................................  
 ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ..................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความจ าเป็นของทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

 แนวประเดน็ค าถาม 

1. ทา่นคิดว่าการท างานในอนาคตจะมีรูปแบบและวิธีการท างานท่ีเปล่ียนแปลงหรือไม ่เพราะอะไร 
 
 
 
 
 
2. ทา่นคิดว่าทกัษะใดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคตของทา่น 
 
 
 
 
 
3. ทา่นคิดว่าทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคต ทกัษะใดส าคญัท่ีสดุ (สามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ทกัษะ และตอบเรียงตามล าดบัความส าคญั) 

 
 
 
 
 
4. ทา่นคิดว่าทกัษะและความรู้ท่ีทา่นได้เรียนรู้มาเพียงพอตอ่การท างานในอนาคตหรือไม่ 
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5. ทา่นคิดว่าสถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัทกัษะท่ีต้องใช้ในการท างานใน
อนาคตหรือไม่ 

 
 
 
 
 

6. ทา่นต้องการให้สถาบนัอดุมศกึษามีการจดัการเรียนรู้อยา่งไร เพ่ือเสริมทกัษะให้บณัฑิตมีทกัษะ
ในการท างานในอนาคต 
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แบบประเมินสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของทักษะการท างานแห่งอนาคต 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

 
แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของทกัษะการท างาน

แห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยผ่านกิจกรรม
เสริมทกัษะการท างานแห่งอนาคต ให้เกิดขึน้ระหว่างท่ีศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัรัฐ จะ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับรัฐสามารถเข้ าสู่
ตลาดแรงงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท์ 
ทักษะการท างานแห่งอนาคต หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานในอาชีพท่ีเป็น

ท่ีต้องการในอนาคต ท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากการลงมือท า ลงมือปฏิบตัิจริง สามารถสร้างความรู้
จากสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิ น าความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการท างาน ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มุ่งสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับและสามารถปรับตวักบัเทคโนโลยี นวตักรรม และสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ประกอบด้วย 7 ทกัษะ  

ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ความแตกตา่งของข้อมูลด้วยการคิดขัน้สูงและการคิดซบัซ้อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์และปัญหาในสภาพแวดล้อมปัจจบุนั วิเคราะห์ช่องว่างของปัญหาและสถานการณ์ท่ี
พึงประสงค์ได้อย่างแม่นย าด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
หรือพฒันางานให้เป็นไปตามความคาดหวงั ด้วยทกัษะท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้สามารถท างาน
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว  หมายถึง ความสามารถในการ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ วิเคราะห์สาเหตุและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกินความ
คาดหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ บูรณาการความรู้และ
คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีแตกตา่งจากท่ีเป็นอยู่ สามารถวิเคราะห์และสร้างวตักรรมท่ีเข้า
กบัการเปล่ียนแปลง และสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจวิธีการท างาน การแปล
ผล ตีความข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนและมีความหมายเชิงลึกได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ แปล
ความหมายของข้อมูล ด้วยการใช้หลกัการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์
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ท างาน เข้าใจเคร่ืองมือและวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเช่ียวชาญ และน ามาใช้ใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน 

ความเข้าใจในส่ือใหม่  หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาและสร้างข้อมูลบนส่ือ
รูปแบบใหม่ สามารถใช้ส่ือใหม่เพ่ือการส่ือสาร การปฏิบตัิงาน การท างานร่วมกัน และการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเตมิผา่นส่ือใหม่อย่างประสิทธิภาพ เข้าถึงและรู้เทา่ทนัเทคโนโลยี และน าความรู้หรือ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด 
และความรู้สึกของผู้ อ่ืน ปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เป็นผลของการคิดในการใช้ความรู้
และประสบการณ์ของตนมาท าความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารของบุคคล ส่งผลให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี
และท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือ โดยการเป็นคนท่ีมีความรู้สึกไวต่อความต้องการและประโยชน์
ของผู้ อ่ืน มีมนุษยสมัพนัธ์ และต้องมีทศันคติในเชิงเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนอยู่เสมอ 
สามารถประสานงานกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก เข้าสงัคมได้ดี ท างานเป็นทีม เน้นการ
ท างานแบบโครงการ บรูณาการการท างานข้ามสายงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์วฒันธรรม
ท่ีแตกต่างในมุมมองต่างๆ เห็นผลกระทบและแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อรูปแบบการ
ท างาน ใช้ภาษาท่ีมีความเป็นสากลและหลากหลาย สามารถส่ือสารและปฏิบตัิงานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานตา่งวฒันธรรม สามารถสนทนาและโต้ตอบได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานท่ีมีความแตกตา่งกนัและสามารถท างานให้บรรลเุปา้หมายได้ 

ความสามารถในการท างานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน หมายถึง ความสามารถใน
การติดตอ่ส่ือสาร ประสานงาน ผา่นระบบเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มีความยืดหยุ่นในการ
ท างานร่วมกนัผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถท างานตา่งสถานท่ี ตา่งเวลา ได้อยา่งอิสระ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลกัในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความผกูพนักนั
เสมือนการท างานร่วมกนัในสภาพจริง 
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ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 
 ชาย  หญิง 

2. อาย ุ
  น้อยกวา่ 26 ปี  26 – 35 ปี  36 – 45 ปี 
  46 – 55 ปี  มากกวา่ 55 ปี 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก  

4. ประเภทของหนว่ยงานท่ีปฏิบตังิาน 
  ภาครัฐ  ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน 

5. ประเภทของธุรกิจ 
 ธุรกิจค้าปลีกค้าสง่สินค้าทัว่ไป   ธุรกิจแฟรนไชส์ 
 ธุรกิจโลจิสติกส์    ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
 ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั   ธุรกิจร้านอาหาร 
 ธุรกิจดแูลสขุภาพงาน    อ่ืนๆ

................................... 
 
ตอนที่  2 ทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ  
ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนีว่้าพฤติกรรมและทักษะการท างานแห่งอนาคต
ต่อไปนีมี้ความจ าเป็นต่อการท างานมากน้อยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่า
ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

ระดบัสภาพทกัษะปัจจบุนัของบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
5 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกบัสภาพทกัษะปัจจบุนัของบณัฑิตในระดบั มาก

ท่ีสดุ 
4 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกบัสภาพทกัษะปัจจบุนัของบณัฑิตในระดบั มาก 
3 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกบัสภาพทกัษะปัจจบุนัของบณัฑิตในระดบั ปาน

กลาง 
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2 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกบัสภาพทกัษะปัจจบุนัของบณัฑิตในระดบั น้อย 
1 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกบัสภาพทกัษะปัจจบุนัของบณัฑิตในระดบั น้อย

ท่ีสดุ 
ระดบัสภาพทกัษะความต้องการจ าเป็นของบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั

ของรัฐ 
5 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความต้องการจ าเป็นให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความต้องการจ าเป็นให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั มาก 
3 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความต้องการจ าเป็นให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความต้องการจ าเป็นให้มีทกัษะดงักลา่วในระดบั น้อย 
1 หมายถึง ผู้วา่จ้างมีความต้องการจ าเป็นให้มีทกัษะดงักล่าวในระดบั น้อยท่ีสดุ 
 

ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
  
1 

ความสามารถในการท าความ
เข้าใจข้อมูลระดับสูง 
มีความสามารถในการคิดขัน้สงู 

          

2 มีความสามารถในการคิด
ซบัซ้อน 

          

3 มีความสามารถในการคิดเป็น
ระบบ 

          

4 มีทกัษะท่ีหลากหลายท่ีสง่เสริม
ให้ท างานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

          

5 เข้าใจสถานการณ์และปัญหาใน
ปัจจบุนัได้ถกูต้อง 

          

6 เข้าใจกระบวนการท างานได้สงู
กวา่เคร่ืองจกัรและหุ่นยนต์ 

          

7 วิเคราะห์และจ าแนกความ
แตกตา่งของข้อมลูได้ถกูต้อง 
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ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
8 วิเคราะห์ความหมายของสิ่งตา่งๆ 

ได้ถกูต้อง 
          

9 วิเคราะห์ช่องวา่งของปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีพงึประสงค์ได้อยา่ง
แมน่ย า 

          

10 วิเคราะห์ทางเลือกใหม่ๆ  ในการ
แก้ปัญหาหรือพฒันางาน 

          

 
11 

ความคิดนอกกรอบและ
ความคิดในเชิงปรับตัว 
มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา 

          

12 เผชิญหน้ากบัสถานการณ์ใหม่ๆ  
ได้อยา่งดี 

          

13 แก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกินความ
คาดหมายได้อย่างถกูต้องและ
รวดเร็ว 

          

14 ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ 
ได้ง่าย 

          

15 คดินอกกรอบเพื่อแก้ปัญหาและ
พฒันางานให้มีประสิทธิภาพ 

          

16 ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการคดิ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

          

17 บรูณาการความรู้และน ามาใช้ใน
การท างานได้อยา่งเหมาสม 

          

18 สร้างสรรค์สิ่งใหมท่ี่แตกตา่งจาก
ท่ีเป็นอยู่ 
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ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
19 วิเคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์

หรือปัญหาท่ีเกินความคาดหมาย
ได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 

          

20 วิเคราะห์และสร้างวตักรรมท่ีเข้า
กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

          

 
21 

ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์ 
รับมือกบัปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน
ได้ 

          

22 แปลผลและตีความข้อมลูท่ีมี
ความซบัซ้อนได้ถกูต้อง 

          

23 แปลความหมายและวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีใช้ใน
การปฏิบตังิานได้ถกูต้อง 

          

24 คดิค านวณและแก้ปัญหาใน
รูปแบบเดียวกบัคอมพิวเตอร์ 

          

25 ออกแบบวิธีแก้ปัญหาทีละขัน้ที
ละตอนเป็นล าดบัได้ 

          

26 ออกแบบข้อมลูท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถน าไปใช้งานได้ 

          

27 ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การท างาน  

          

28 อธิบายความหมายเชิงลกึของ
ข้อมลูได้ 

          

29 เข้าใจวิธีการท างานได้อยา่ง
ถกูต้อง 
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ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
30 เข้าใจเคร่ืองมือและวิธีการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่ง
เช่ียวชาญ 

          

 
31 

ความเข้าใจในส่ือใหม่ 
เข้าถึงและรู้เทา่ทนัเทคโนโลยี 
 

          

32 พฒันาและสร้างข้อมลูท่ี
เหมาะสมกบัส่ือรูปแบบใหม่ๆ 

          

33 ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

          

34 ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือการปฏิบตังิาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

35 ใช้ส่ือหลากหลายและผสมผสาน
ได้อยา่งเหมาะสม 

          

36 ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือยกระดบัขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

          

37 ใช้ส่ือเพ่ือพฒันากระบวนการ
ท างานหรือระบบงานให้มีความ
ทนัสมยั 

          

38 ศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิผา่นส่ือ
ใหมอ่ยา่งประสิทธิภาพ 

          

39 เข้าใจลกัษณะของส่ือรูปแบบ
ใหม่ๆ  

          

40 ประยกุต์ใช้ส่ือใหมใ่น
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

41 

ความฉลาดทางสังคม 
มีความรู้สกึไวตอ่ความต้องการ
ของผู้ อ่ืน 

          

42 มีความเมตตากรุณา และเห็นอก
เห็นใจอผู้ อ่ืน 

          

43 มีมนษุยสมัพนัธ์ เข้าสงัคมได้ดี 
ปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนได้อยา่ง
เหมาะสม 

          

44 เข้าใจข้อมลูขา่วสารจากการ
วิเคราะห์ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ของตนเองได้อยา่ง
ถกูต้อง 

          

45 วิเคราะห์พฤตกิรรม อารมณ์ 
ความคดิ และความรู้สกึเพ่ือน
ร่วมงานได้ถกูต้อง 

          

46 ชกัจงูให้ผู้ อ่ืนให้ความร่วมมือใน
การท างานได้ 

          

47 ประสานงานกบัหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกได้ 

          

48 ท างานเป็นทีมได้           
49 ท างานแบบโครงการได้           
50 บรูณาการการท างานข้ามสาย

งานได้ 
          

 
51 

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
มีความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง
ทีมงานท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งกนั 
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ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
52 ยอมรับความแตกตา่งของ

วฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
          

53 สร้างแรงจงูใจในการท างานใน
สภาพแวดล้อมข้ามวฒันธรรม 

          

54 ส่ือสารผู้คนในวฒันธรรมท่ี
แตกตา่ง 

          

55 ใช้ภาษาท่ีมีความเป็นสากลและ
หลากหลาย 

          

56 ท างานกบัผู้คนในวฒันธรรมท่ี
แตกตา่ง 

          

57 สนทนาและโต้ตอบได้อยา่ง
สร้างสรรค์ 

          

58 ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเพ่ือบรรลุ
เปา้หมายในการท างานร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

59 วิเคราะห์ผลกระทบของ
พฤตกิรรมจากวฒันธรรมตา่งๆ 

          

60 วิเคราะห์วฒันธรรมท่ีแตกตา่งใน
มมุมองตา่งๆ 

          

 
 

61 

ความสามารถในการท างาน
ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในสิ่งแวดล้อม
เสมือน 

          

62 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสาร 
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ที่ รายการ 
ระดับสภาพ 
ทักษะปัจจุบัน 

ระดับสภาพทักษะ 
ความต้องการจ าเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
63 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการปฏิบตังิาน 
          

64 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

          

65 มีความยืดหยุ่นในการท างาน
ร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          

66 มีความผกูพนักบัเพ่ือนร่วมงานท่ี
ท างานร่วมกนัผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

67 มีความพร้อมและเตม็ใจในการ
ปฏิบตังิานนอกสถานท่ีและไมมี่
ข้อจ ากดัด้านเวลา 

          

68 สร้างแรงจงูใจในการท างานเพ่ือ
สร้างนวตักรรมผา่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

69 คดิสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ  ในการท างานด้วยการ
ท างานผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          

70 ท างานผา่นโลกเสมือนได้มี
ประสิทธิภาพเสมือนการท างาน
ร่วมกนัในสภาพจริง 
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ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
สภาพ
ปัจจุบัน 

ความ
ต้องการ 

 
1 

ความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดบัสูง 
มีความสามารถในการคิดขัน้สงูคดิซบัซ้อนและคดิเป็นระบบเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย
ได้ 0.679 0.587 

2 มีทกัษะที่หลากหลายที่สง่เสริมให้ท างานได้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 0.858 0.753 
3 เข้าใจสถานการณ์และปัญหาในปัจจบุนัได้ถกูต้อง 0.791 0.821 
4 เข้าใจกระบวนการท างานได้สงูกวา่เคร่ืองจกัรและหุน่ยนต์ 0.712 0.601 
5 วิเคราะห์ความหมายของสิง่ตา่งๆ ได้ถกูต้อง 0.749 0.849 
6 วิเคราะห์และจ าแนกความแตกตา่งของข้อมลูได้ถกูต้อง 0.813 0.857 
7 วิเคราะห์ช่องวา่งของปัญหาและสถานการณ์ที่พงึประสงค์ได้อยา่งแมน่ย า 0.779 0.782 
8 วิเคราะห์ทางเลอืกใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหาหรือพฒันางาน 0.771 0.930 
 

9 

ความคดินอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว 
มีความสามารถในการคิดนอกกรอบหรือแก้ปัญหา 0.785 0.882 

10 เผชิญหน้ากบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ได้อยา่งดี 0.788 0.945 
11 แก้ปัญหาตา่งๆ ทีเ่กินความคาดหมายได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 0.796 0.842 
12 ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ง่าย 0.775 0.910 
13 คิดนอกกรอบเพื่อวางแผน แก้ปัญหาและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ 0.856 0.872 
14 ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่ 0.875 0.868 
15 บรูณาการความรู้และน ามาใช้ในการท างานหรือการปรับตวัได้อยา่งเหมาสม 0.931 0.810 
16 สร้างสรรค์สิง่ใหมท่ี่แตกตา่งจากที่เป็นอยู่ 0.896 0.734 
17 วิเคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์หรือปัญหาที่เกินความคาดหมายได้อยา่งถกูต้อง

และรวดเร็ว 0.844 0.801 
18 วิเคราะห์และสร้างวตักรรมที่เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 0.893 0.726 

 
19 

ความคดิเชิงคอมพวิเตอร์ 
รับมือกบัปัญหาที่มคีวามซบัซ้อนได้ มีกระบวนการคิดเชิงตรรกะ 0.600 0.814 

20 คิดค านวณและแก้ปัญหาในรูปแบบเดียวกบัคอมพิวเตอร์ 0.615 0.754 
21 ออกแบบวิธีแก้ปัญหาทีละขัน้ทีละตอนเป็นล าดบัได้ 0.637 0.933 
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ตาราง (ตอ่) 

แบบสอบถาม 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ความ
ต้องการ 

22 ออกแบบข้อมลูท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน าไปใช้งานได้ 0.706 0.841 
23 ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ

ท างาน  0.624 0.901 
24 เข้าใจกระบวนการท างานของตนเองและความสมัพนัธ์กบังานสว่นอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องได้อย่างถกูต้อง 0.710 0.840 
25 เข้าใจเคร่ืองมือและวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งเช่ียวชาญ 0.723 0.921 

 
26 

ความเข้าใจในส่ือใหม่ 
เข้าถึงและรู้เทา่ทนัเทคโนโลยี 0.780 0.727 

27 พฒันาและสร้างข้อมลูท่ีเหมาะสมกบัส่ือรูปแบบใหม่ๆ  0.833 0.842 
28 ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 0.677 0.905 
29 ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือการปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.744 0.883 
30 ใช้ส่ือหลากหลายและผสมผสานได้อยา่งเหมาะสม 0.792 0.918 
31 ใช้ส่ือใหมเ่พ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนั 0.830 0.879 
32 ใช้ส่ือเพ่ือพฒันากระบวนการท างานหรือระบบงานให้มีความทนัสมยั 0.851 0.929 
33 ศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิผา่นส่ือใหมอ่ยา่งประสิทธิภาพ 0.774 0.902 
34 เข้าใจลกัษณะของส่ือรูปแบบใหม่ๆ  0.854 0.830 
35 ประยกุต์ใช้ส่ือใหมใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 0.896 0.941 
 

36 

ความฉลาดทางสังคม 
มีความรู้สกึไวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน 0.721 0.832 

37 มีความเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 0.735 0.876 
38 มีมนษุยสมัพนัธ์ เข้าสงัคมได้ดี ปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 0.706 0.943 
39 วิเคราะห์พฤตกิรรม อารมณ์ ความคดิ และความรู้สกึเพ่ือนร่วมงานได้

ถกูต้อง 0.672 0.905 
40 ชกัจงูให้ผู้ อ่ืนให้ความร่วมมือในการท างานได้ 0.791 0.770 
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แบบสอบถาม 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ความ
ต้องการ 

41 ประสานงานกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกได้ 0.765 0.799 
42 ท างานเป็นทีมได้ 0.659 0.901 
43 ควบคมุอารมณ์ในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 0.685 0.891 
44 บรูณาการการท างานข้ามสายงานได้ 0.732 0.893 
 

45 

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มีความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคนหรือทีมงานท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั 0.559 0.871 

46 ยอมรับความแตกตา่งของวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 0.575 0.841 
47 สร้างแรงจงูใจในการท างานในสภาพแวดล้อมข้ามวฒันธรรม 0.729 0.935 
48 สื่อสารและท างานร่วมกบัผู้คนในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 0.625 0.927 
49 ใช้ภาษาท่ีมีความเป็นสากลและหลากหลาย 0.726 0.920 
50 สนทนาและโต้ตอบกบัผู้คนในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งได้อยา่งสร้างสรรค์ 0.772 0.911 
51 ท างานร่วมกบัผู้คนในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งเพื่อบรรลเุปา้หมายในการท างาน

ร่วมกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 0.780 0.881 
52 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการท างานร่วมกนัในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งได้ 0.749 0.831 
53 เข้าใจและปฏิบติัตามวฒันธรรมท่ีแตกตา่งได้อยา่งเหมาะสม 0.718 0.854 
 

54 

ความสามารถในการท างานร่วมกันในส่ิงแวดล้อมเสมือน 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นชมุชนออนไลน์ได้ 0.813 0.744 

55 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 0.854 0.848 
56 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนผา่น

ชมุชนออนไลน์ 0.880 0.811 
57 มีความยืดหยุน่ในการท างานร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.828 0.874 
58 สามารถสร้างความผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานท่ีท างานร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 0.827 0.810 
59 มีความพร้อมและเต็มใจในการปฏิบติังานคนละเวลาและคนละสถานท่ี 0.751 0.894 
60 สร้างแรงจงูใจในการท างานเพื่อสร้างนวตักรรมผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.855 0.757 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แบบสอบถาม 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ความ
ต้องการ 

61 คดิสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ในการท างานด้วยการท างานผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.880 0.823 

ค่าความเช่ือม่ันแบบสอบถาม 0.989 0.997 
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รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคต 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ผู้ เข้าร่วมการอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของผู้ ท่ีมีความคิดนอกกรอบและความคิด
ในเชิงปรับตวัได้ถกูต้อง 

2. ผู้ เข้าร่วมการอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของผู้ ท่ีมีความเข้าใจในส่ือใหมไ่ด้ถกูต้อง 
3. ผู้ เข้าร่วมการอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของผู้ ท่ีมีความฉลาดทางสงัคมได้ถกูต้อง 
4. ผู้ เข้าร่วมการอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของผู้ ท่ีท าความเข้าใจข้อมูลระดบัสูงได้

ถกูต้อง 
5.  ผู้ เข้าร่วมการอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของผู้ ท่ีคดิเชิงคอมพิวเตอร์ได้ถกูต้อง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีก าลงัศกึษา ชัน้ปีท่ี 4 ไม่จ ากดั
สาขาและคณะวิชา ท่ีต้องการพฒันาทกัษะการท างานแหง่อนาคต 

 
ตัวชีวั้ด 

1. ผู้ เข้าร่วมการอบรมมีความรู้จากการเรียนรู้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 
2. ผู้ เข้าร่วมการอบรมพฒันาโครงงานท่ีใช้ในการปฏิบตังิานได้ โดยมีการประเมินคณุภาพ

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 
3. ผู้ เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจตอ่กิจกรรมการอบรมไมน้่อยกวา่ 3.51 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้ เข้าร่วมการอบรมทกุคนมีความรู้ความเข้าใจตอ่ทกัษะแหง่อนาคต 5 ทกัษะ 
2. ผู้ เข้าร่วมการอบรมทุกคนมีความสามารถในการออกแบบวิ ธีการแก้ปัญหาหรือการ

พฒันางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ผู้ วิจัยก าหนดเนือ้หาจากการพิจารณาล าดับค่า PNI โดยสัมพันธ์กับระยะเวลาของ

กิจกรรม ปริมาณของเนือ้หากิจกรรม และเทคนิคในการจดักิจกรรม คือ การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ทีม
เป็นฐาน (TBL) ดงันี ้

 
กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัว 
ระบสุาเหต ุอธิบาย
เหตแุละผล บอกวิธี
แก้ปัญหาท่ี
แตกตา่งจากเดมิ 
อธิบายแผนงาน
และขัน้ตอนการ
แก้ปัญหา  

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดม
ความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
6. การน าเสนอ
ผลงาน 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. กรณีศกึษา 
สถานการณ์
ปัญหาในการ
ท างาน 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่ 
เปรียบเทียบ
คณุสมบตัิ เลือกใช้
ส่ือ 
น าเสนอข้อมลูผา่น
ส่ือ 
 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การสืบค้นข้อมลู 
4. การอภิปราย 
5. การน าเสนอ
ผลงาน 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 
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กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. ชอ่งทาง
น าเสนอส่ือ เชน่ 
Youtube 
Canvas 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 ความฉลาดทางสังคม 
วิเคราะห์จดุแข็ง
และจดุอ่อนของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
วิเคราะห์และ
น าเสนอ 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสืบค้นข้อมลู 
4. การให้ตวัแบบ 
5. บทบาทสมมติ 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. ใบงานการ
วิเคราะห์
พฤตกิรรม 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. ผลการวิเคราะห์
พฤตกิรรมจากใบ
งาน 

หน่วยการฝึกอบรมท่ี 4 การท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง 
วิเคราะห์ปัญหา  
วิเคราะห์ข้อมลู
จดัระบบข้อมลู 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดม
ความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
6. การน าเสนอ

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, 
Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 
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กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ที่ใช้ 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

ส่ือที่ใช้ การประเมิน 

ผลงาน Internet  
3. กรณีศกึษา
บริษัทท่ีเกิด
ปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงั
มโนทศัน์ 
 
 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์ 
ออกแบบวิธี
แก้ปัญหา เลือก
เคร่ืองมือใน
แก้ปัญหา น าเสนอ
ข้อมลู 

180 นาที 1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดม
ความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

6. การน าเสนอผลงาน 

1. เทคโนโลยี
การเรียนรู้
ร่วมกนั เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
Internet  
3. กรณีศกึษา
บริษัทท่ีเกิด
ปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโน
ทศัน์ 

1. สงัเกต
พฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 
2. การน าเสนอ
ผลงาน 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับค่า PNI รายด้าน 

พฤตกิรรมที่แสดง 
ทักษะการท างานแห่ง

อนาคต 
จุดประสงค์กิจกรรม 

ความ
สอดคล้องกับ

ค่า PNI 
รายด้าน 

1. ด้านความสามารถในการท า
ความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู 
- วิเคราะห์ปัญหา  
- วิเคราะห์ข้อมลูจดัระบบ
ข้อมลู 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือ
การพฒันางานได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์
ข้อมลูและจดัระบบข้อมลูเพื่อสนบัสนนุการ
แก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ 

ล าดบัท่ี 4 

2. ด้านความคดินอกกรอบและ
ความคดิในเชิงปรับตวั 
- ระบสุาเหต ุ 
- อธิบายเหตแุละผล  
- ออกแบบวิธีแก้ปัญหาท่ี
แตกตา่งจากเดมิ  
- อธิบายแผนงานและขัน้ตอน
การแก้ปัญหา 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์
และระบสุาเหตขุองสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้
ถกูต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถบอกวิธี
แก้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากเดมิจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบาย
แผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหาหรือ
พฒันางานให้ดีขึน้และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ได้ 

ล าดบัท่ี 1 

3. ด้านความคดิเชิง
คอมพิวเตอร์ 
- ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
- เลือกเคร่ืองมือในแก้ปัญหา 
- น าเสนอข้อมลู 
 

1. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบวิธี
แก้ปัญหาหรือการพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถเลือก
เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการพฒันางานได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเสนอ
ข้อมลูและความสมัพนัธ์ของข้อมลูและ
วิธีการแก้ไขปัญหาหรือการพฒันางานอย่าง
เป็นระบบได้ 

ล าดบัท่ี 5 
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พฤตกิรรมที่แสดง 
ทักษะการท างานแห่ง

อนาคต 
จุดประสงค์กิจกรรม 

ความ
สอดคล้องกับ

ค่า PNI 
รายด้าน 

4. ด้านความเข้าใจในส่ือใหม่ 
- เปรียบเทียบคณุสมบตัิ  
- เลือกใช้ส่ือ 
- น าเสนอข้อมลูผา่นส่ือ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบาย
เปรียบเทียบคณุสมบตัแิละการใช้งานของ
ส่ือรูปแบบตา่งๆ ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกใช้ส่ือท่ี
หลากหลายในการสร้างข้อมลูและส่ือสารได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเสนอ
ข้อมลูผา่นส่ือได้ 

ล าดบัท่ี 2 

5. ด้านความฉลาดทางสงัคม 
- วิเคราะห์จดุแข็งและจดุอ่อน 
- วิเคราะห์ข้อมลู 
- น าเสนอข้อมลู 

1. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์
และบอกจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเองและ
ผู้ อ่ืนได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่ือสาร
และน าเสนอแนวทางการแก้ไขความขดัแย้ง
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

ล าดบัท่ี 3 

 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 ด าเนินการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ จ านวน 17 ชัว่โมง 
 
สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
 อบรมผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
ครัง้ท่ี กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 ปฐมนิเทศ  
- ชีแ้จงรายละเอียดการทดลอง การ
เตรียมตวัเข้าร่วมกิจกรรม การนดั
หมายเวลา และก าหนดเคร่ืองมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

10 นาที Zoom 

ทดสอบก่อนเรียน ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

50 นาที Google form 
Zoom 

2 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 1 
ช่ือกิจกรรม ความคิดนอกกรอบและ
ความคดิในเชิงปรับตวั 

- ออนไลน์ 
- ไมป่ระสาน
เวลา 

180 นาที - Application เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
- แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ 
เชน่ Internet 

3 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 2 
ช่ือกิจกรรม ความเข้าใจในส่ือใหม่ 

- ออนไลน์ 
- ไมป่ระสาน
เวลา 

180 นาที - Application เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
- แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ 
เชน่ Internet  
- ชอ่งทางน าเสนอส่ือ 
เชน่ Youtube 
Canvas 

4 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 3 
ช่ือกิจกรรม ความฉลาดทางสงัคม 

- ออนไลน์ 
- ไมป่ระสาน
เวลา 

180 นาที 1. Application เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. ใบงานการวิเคราะห์
พฤตกิรรม 
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ครัง้ท่ี กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เคร่ืองมือที่ใช้ 
5 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 4 

ช่ือกิจกรรม การท าความเข้าใจข้อมลู
ระดบัสงูด้วยความคดิเชิง
คอมพิวเตอร์ 

- ออนไลน์ 
- ไมป่ระสาน
เวลา 

180 นาที 1. Application เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. กรณีศกึษาบริษัทท่ี
เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโนทศัน์ 

6 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 5 
ช่ือกิจกรรม การท าความเข้าใจข้อมลู
ระดบัสงูด้วยความคดิเชิง
คอมพิวเตอร์ 

- ออนไลน์ 
- ไมป่ระสาน
เวลา 

180 นาที 1. Application เชน่ 
Zoom, Facebook 
Live 
2. แหลง่เรียนรู้
ออนไลน์ เช่น Internet  
3. กรณีศกึษาบริษัทท่ี
เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโนทศัน์ 

7 ทดสอบหลงัเรียน ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

50 นาที Google form 
Zoom 

การประเมินความพงึพอใจ ออนไลน์ 
ประสานเวลา 

10 นาที Google form 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

1. การทดสอบหลงัเรียน 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การเข้าร่วมกิจกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. ศกึษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไมน้่อยกวา่ 6 ชัว่โมง 
2. ท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 
3. ผลงานจากโครงงานมีคะแนนไมน้่อยกว่าร้อยละ 70 

 
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
 ผู้วิจยัใช้เทคนิคในการจดักิจกรรม คือ การใช้แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
(TBL) การเรียนรู้จากตวัแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานิสิตนกัศึกษาให้มีทกัษะการท างาน
แหง่อนาคต ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รวมเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 17 ชัว่โมง ดงันี ้
ปฐมนิเทศ        จ านวน  60 นาที 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตัวจ านวน 180 นาที 
 กิจกรรม   ระบสุาเหต ุอธิบายเหตแุละผล บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากเดมิ   

  อธิบายแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหา  
หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 ความเข้าใจในส่ือใหม่    จ านวน 180 นาที 
 กิจกรรม   เปรียบเทียบคณุสมบตั ิเลือกใช้ส่ือ น าเสนอข้อมลูผา่นส่ือ 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 ความฉลาดทางสังคม    จ านวน 180 นาที 
 กิจกรรม   วิเคราะห์จดุแข็งและจดุออ่นของตนเองและผู้ อ่ืน  

  วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอข้อมลู 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง  จ านวน 180 นาที 
 กิจกรรม   วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลู จดัระบบข้อมลู 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์   จ านวน 180 นาที 
 กิจกรรม   ออกแบบวิธีแก้ปัญหา เลือกเคร่ืองมือในแก้ปัญหา น าเสนอข้อมลู 
ปัจฉิมนิเทศ        จ านวน  60 นาที 
 รวม        จ านวน  17 ช่ัวโมง 
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ปฐมนิเทศ 

ระยะเวลา 60 นาที 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้จดุมุ่งหมาย แนวทางปฏิบตัิ วนั เวลา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
จดักิจกรรม 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดสมัพนัธภาพท่ีดีกบัวิทยากรและผู้ชว่ยวิทยากร 
 
ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 

1. แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
2. แบบบนัทกึการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ขัน้ตอนการท ากิจกรรม   

1. วิทยากรแนะน าตัวและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตนเอง เพ่ือสร้างความคุ้ นเคย
ระหวา่งวิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

2 วิทยากรชีแ้จงรายละเอียดการทดลอง การเตรียมตวัเข้าร่วมกิจกรรม การนัดหมาย
เวลา และก าหนดเคร่ืองมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  

3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
 
การวัดและประเมินผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม 
2. ผลการทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



  214 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 
 
ช่ือกิจกรรม ความคิดนอกกรอบและความคดิในเชิงปรับตวั ระยะเวลา  180 นาที 
สาระส าคัญ 
 ความคิดนอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สาเหตขุองสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกินความคาดหมายแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกินความคาดหมายได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความสามารถในการคิดนอกกรอบหรือแก้ปัญหา เผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้อยา่งดี วิเคราะห์และสร้างวตักรรมท่ีเข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโดยใช้
เทคนิคท่ีหลากหลายในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย 
คิดนอกกรอบเพ่ือวางแผน แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ี
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ บูรณาการความรู้และน ามาใช้ในการท างานหรือการปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม 
 
จุดประสงค์กิจกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์และระบสุาเหตขุองสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้
ถกูต้อง 

2.  เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถบอกวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากเดมิจากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ได้ 

3.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหาหรือพฒันา
งานให้ดีขึน้และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ได้ 
 
เป้าหมาย 

1.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบสุาเหตขุองสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยอธิบายเหตแุละผลท่ี
มีความสอดคล้องกนั 

2. ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถบอกวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกต่างจากเดิมจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
โดยแสดงแนวคดิและผลลพัธ์ของการแก้ปัญหานัน้ 

3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
โดยแสดงความสมัพนัธ์ของแผนงานและผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
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แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดมความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. การน าเสนอผลงาน 

 
ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
 ขัน้เกร่ินน า 

1. วิทยากรชีแ้จงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ โครงสร้างเนือ้หา กิจกรรมการ
เรียนรู้ วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

2. วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแบง่กลุม่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรบรรยายเนือ้หา เร่ือง ความคดินอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั 
2. วิทยากรเล่าสถานการณ์ท่ีแสดงถึงปัญหาในการท างาน โดยเล่าเหตุการณ์ เร่ืองราว 

ปัญหาและอปุสรรค และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
3.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะกลุม่ร่วมกนัระดมความคดิเพ่ือวิเคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้ 
4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีชว่ยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัถึงวิธีการแก้ปัญหา และร่วมกนัเลือกวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 
6. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกแบบแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหา พร้อมทัง้

แสดงผลท่ีเกิดขึน้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการดงักลา่ว 
ขัน้สรุป 
1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา พร้อมทัง้อธิบายแผนงาน ขัน้ตอนการแก้ปัญหา 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ   
2.  วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสรุปความคดิรวบยอดท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
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วัสดุอุปกรณ์ 
1. Application เชน่ Zoom, Facebook Live 
2.  แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ เชน่ Internet  
3. กรณีศกึษา สถานการณ์ปัญหาในการท างาน 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  การมีสว่นร่วมในการท างานกลุม่ 
2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกจิกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จากข่าว 

แล้วร่วมกันออกแบบแผนงานและขัน้ตอนการแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงผลที่
เกิดขึน้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีออกแบบขึน้ 
 
ตามไปดูโควิด-19 จะพลิกโลกการศึกษาอย่างไร 

 

22 เมษายน 2563 

สถานการณ์โควิด-19 เรียกได้ว่ากระทบกับทุกภาคส่วนทัง้สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึง
การศกึษา สถานศกึษาหลายแห่งทัว่โลกจ าเป็นต้องปิดเรียน ไม่วา่จะเป็นอิตาลีท่ีเร่ิมปิดโรงเรียนใน
วนัท่ี 4 มีนาคม หรือเกาหลีใต้ท่ีเล่ือนการเปิดภาคเรียน และฮอ่งกงท่ีหยดุยาวไปจนถึงเมษายน 

ขณะท่ีศูนย์กลางการระบาดอย่างจีน สั่งปิดโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทุก
แห่งแบบไม่มีก าหนด ความจ าเป็นในการปิดเรียนดงักล่าว น ามาซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูป
การศกึษา เพ่ือไมใ่ห้การเรียนรู้ของเด็กต้องสญูไปในภาวะวิกฤต ิซึง่ท่ีผ่านมา ทางการจีนได้ออกมา
แถลงให้ค ามัน่ว่า จะขยายเครือข่ายบรอดแบนด์ให้มีความครอบคลมุ รวมถึงอปัเกรดอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียนระดบัประถมและมธัยม เพ่ือยกระดบัการศกึษาออนไลน์ให้กบันกัเรียนในช่วงท่ีเชือ้ไวรัส
โควิด-19 ก าลงัแพร่ระบาด 
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พร้อมกับได้รับสนบัสนุนผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนทัง้ 3 ราย ได้แก่ บริษัท 
ไชน่า เทเลคอม, ไชน่า โมบายล์ และไชน่า ยูนิคอม ให้บริการการศึกษาเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีมี
ความสะดวกสบายมากขึน้ อาทิ ห้องเรียนคลาวด์ ไลฟ์สตรีมมิ่งท่ีไม่คิดค่าบริการ ด้านไชน่า เทเล
คอม น าเสนอคลาสเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศ  และส่งความ
ช่วยเหลือไปยังโรงเรียนในมณฑลหูเป่ย พืน้ท่ีท่ีมีการระบาดมากท่ีสุด ด้วยการสร้างห้องเรียน
คลาวด์อีกด้วย 

รศ.ยืน  กล่าวต่อไปว่า เม่ือ COVID 19 ก้าวเข้ามา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การศกึษาเร็วขึน้กว่าเดิม COVID 19 ท าให้เราต้องรักษาระยะห่างทางสงัคม การรวมกลุ่มบนโลก
จริง เป็นปัญหา ซึ่งต้องเปล่ียนมาใช้ชีวิต และการรวมกลุ่มกันทางไซเบอร์ การเรียนการสอนต้อง
ปรับตวัครัง้ยิ่งใหญ่ แต่หากดใูห้ดี จะเห็นว่า เป็นการ แปลงรูปไปตามเทคโนโลยี แต่ ท าให้เกิดเร็ว
ขึน้ เทคโนโลยีในปัจจบุนัรองรับได้อย่างน่าทึ่ง เราสามารถรวมกลุม่คนท ากิจกรรมการเรียนบนโลก
ไซเบอร์ได้เป็นร้อยคนได้ สามารถพดูคยุโต้ตอบเหมือนอยูใ่กล้ๆ กนั 

“ในช่วงนีห้ลายโรงเรียนมีแนวโน้มท่ีต้องปรับตวัมาออนไลน์ ขณะท่ีทกุประเทศ ก าหนดให้ 
อยู่บ้าน หยดุเช่ือ เพ่ือชาต ิแตก่ารศกึษาก็ไม่ควรหยดุ ผู้ปกครอง คงต้องมองดวูา่ เราจะใช้บ้านเป็น
โรงเรียน ให้บุตรหลานได้อย่างไร การเตรียมการศึกษาที่ บ้าน เพ่ือไม่ให้ เด็กๆ ต้องเสียโอกาส 
การศึกษา ต้องให้ความส าคญั ถ้าผู้ปกครองจดัแบบ โฮมสคลูได้ ก็ต้องช่วยกันท า แต่ในแนวทาง
หนึ่ง คือ การเรียนแบบออนไลน์ เปล่ียนสงัคมโรงเรียนแบบเดิม เป็นการรวมกลุ่มสงัคมบนไซเบอร์ 
ท่ีเดก็ๆ คุ้นเคย” รศ.ยืน ระบ ุ

สพฐ. เตรียมพร้อมการสอนออนไลน์ 
ส าหรับในประเทศไทย ซึ่งโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนสังกัดสพฐ. และโรงเรียนสังกัด

ตา่งๆ ทัว่ประเทศ ต้องเล่ือนเปิดภาคเรียน และจดัการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่ง สพฐ. มีโรงเรียน
ในสงักดักว่า 30,000 แห่ง แบ่งการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเตรียมพร้อม ทัง้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ส่ือท่ีน ามาใช้ และการพัฒนา ท าความเข้าใจกับครูผู้ สอนในการใช้ส่ือ ออกแบบเนือ้หาให้
เหมาะสม 

อ านาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กพฐ.) ระบุว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ประสานไปยงัส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือขอช่องทีวีดิจิทัล 1 
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ช่อง ส าหรับการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปจนถึง
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผา่นชอ่งทางดงักลา่ว 

ปัจจบุนัมีผู้ เรียนการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว หากได้ช่องทีวี 1 ช่อง เด็กกลุ่มนี ้
ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลก็สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ และเป็นการเรียนผ่านทีวี
ดิจิทลัแบบเรียลไทม์ ทัง้นี ้ในส่วนชัน้ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จะมอบให้ครูเก่งทัว่ประเทศจดัท า
ส่ือการเรียนการสอน และน ามาใส่ไว้บนเว็บไซต์ของ สพฐ. ผ่านช่องทาง Obec Channel ท่ีเป็น
แพลตฟอร์มของ สพฐ.เพ่ือให้เดก็ได้เข้าไปเรียนรู้ 

นอกจากนี ้สพฐ.ได้จดัท าแอปพลิเคชัน่ Obec Content Center ซึ่งจะเร่ิมใช้งานอย่างเป็น
ทางการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูล
เนือ้หาการจดัการเรียนการสอนทัง้หมดของครู โดยให้ครูและนกัเรียนดาวน์โหลดดเูนือ้หาการเรียน
การสอนได้ผ่านแอปพลิเคชัน่นีท้างสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ของสพฐ.อีกทัง้ได้รวบรวมวิธีการสอน
ของครูท่ีสอนเก่งจากทัว่ประเทศให้มาเป็นต้นแบบแก่ครูคนอ่ืนๆ 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 
 
ช่ือกิจกรรม ความเข้าใจในส่ือใหม่     ระยะเวลา 180 นาที 
สาระส าคัญ 
 ความเข้าใจในส่ือใหม่ หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเข้าใจลกัษณะของส่ือ
รูปแบบใหม่ๆ สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านส่ือใหม่อย่างประสิทธิภาพ ใช้ส่ือหลากหลาย
และผสมผสานได้เหมาะสมเพ่ือการปฏิบตัิงานและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดบัขีด
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานให้มีความทันสมัย 
ประยกุต์ใช้ส่ือใหม่ในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงและรู้เท่าทนั
เทคโนโลยี สามารถพฒันาและสร้างข้อมลูท่ีเหมาะสมกบัส่ือรูปแบบใหม่ๆ  
 
จุดประสงค์กิจกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายเปรียบเทียบคณุสมบตัิและการใช้งานของส่ือ
รูปแบบตา่งๆ ได้ 

2.  เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกใช้ส่ือท่ีหลากหลายในการสร้างข้อมลูและส่ือสารได้ 
3.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเสนอข้อมลูผา่นส่ือได้ 

 

เป้าหมาย 
1.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจลักษณะ คุณสมบัติ และการใช้งานของส่ือรูปแบบ

ตา่งๆ  
2. ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถใช้ส่ือท่ีหลากหลายและผสมผสานได้อย่างเหมาะสมในการ

ท างานร่วมกนัและการส่ือสาร 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเสนอข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านส่ือได้อย่าง

เหมาะสม 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การสืบค้นข้อมลู 
4. การอภิปราย 
5. การน าเสนอผลงาน 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
 ขัน้เกร่ินน า 

1. ผู้สอนเปิดส่ือท่ีได้รับความนิยมและมีความนา่สนใจให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดู 1-2 ตวัอยา่ง 
2. ผู้สอนให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแบง่กลุม่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรบรรยายเนือ้หา เร่ือง ส่ือใหม ่การเลือกใช้ส่ือ และการรู้เทา่ทนัส่ือ 
2. วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันก าหนดประเด็นในการศึกษาและน าเสนอ โดย

เลือกประเดน็ท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจของสงัคม เชน่ การปอ้งกนัโรคจากไวรัสโควิด-19  
3.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะกลุ่มร่วมกนัสืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและร่วมกนัคดัเลือกเนือ้หา

ท่ีต้องการน าเสนอ 
4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันอภิปรายลักษณะ คณุสมบตัิ และการใช้งานของส่ือรูปแบบ

ตา่งๆ แล้วร่วมกนัเลือกส่ือท่ีต้องการน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอเนือ้หา 
5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสร้างส่ือเพ่ือน าเสนอเนือ้หาท่ีก าหนด 
ขัน้สรุป 
1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอเนือ้หาด้วยส่ือท่ีสร้างขึน้ พร้อมทัง้อธิบายเหตผุลท่ีเลือกใช้ส่ือใน

การน าเสนอ 
2.  วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสรุปความคดิรวบยอดท่ีได้จากการท ากิจกรรม 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. Application เชน่ Zoom, Facebook Live 
2.  แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ เชน่ Internet  
3. ชอ่งทางน าเสนอส่ือ เชน่ Youtube Canvas 

 
การวัดและประเมินผล 

1.  การมีสว่นร่วมในการท างานกลุม่ 
2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก าหนดประเด็นในการศึกษาและน าเสนอ โดยเลือกประเด็น

ท่ีก าลังอยู่ในความสนใจ แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง คัดเลือกเนือ้หาท่ีต้องการ
น าเสนอ และน าเสนอข้อมูลด้วย Application หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างน้อย  1 
เคร่ืองมือ 
 
หัวข้อการน าเสนอ................................................................................................................. 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูล 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
สรุปความรู้ท่ีได้จากการสืบค้น 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ส่ือที่ใช้ในการน าเสนอ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ลักษณะ คุณสมบัต ิและการใช้งานของส่ือที่ใช้ในการน าเสนอ 
........................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 
 
ช่ือกิจกรรม ความฉลาดทางสงัคม     ระยะเวลา 180 นาที 
สาระส าคัญ 
 ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ในการท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน มีความเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  ประสานงานกับหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกได้ ชกัจงูให้ผู้ อ่ืนให้ความร่วมมือในการท างาน มีความรู้สกึไวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน มี
มนุษยสัมพันธ์ เข้าสังคมได้ดี ปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม 
อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือนร่วมงานได้ถูกต้อง บูรณาการการท างานข้ามสายงานและ
ท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงค์กิจกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์และบอกจดุแข็งและจดุออ่นของตนเองและผู้ อ่ืน
ได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่ือสารและน าเสนอแนวทางการแก้ไขความขดัแย้ง
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
 
เป้าหมาย 

1.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของความฉลาดทางสงัคมในการ
ปฏิบตังิาน  

2. ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์พฤตกิรรมของตนเองและผู้ อ่ืน 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุอารมณ์ มีความสามารถและความสมัพนัธ์ท่ีดีในการ

ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสืบค้นข้อมลู 
4. การให้ตวัแบบ 
5. บทบาทสมมติ 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
 ขัน้เกร่ินน า 

1. ผู้สอนเปิดกรณีตวัอยา่งการขดัแย้งในการท างานร่วมกนัของหนว่ยงาน 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาท่ีสง่ผลให้เกิดความขดัแย้ง 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรบรรยายเนือ้หา เร่ือง ความฉลาดทางสงัคม 
2. วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกันอภิปรายถึงวิเคราะห์สาเหตแุละแนวทางแก้ไขความขดัแย้ง

จากกรณีตวัอยา่ง  
3.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมลูเพ่ือค้นหาตวัแบบท่ีดีในการท างาน ท่ีเป็นต้นแบบในการ

ท างาน โดยวิเคราะห์คณุสมบตัิของต้นแบบท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขความขดัแย้งจากกรณี
ตวัอยา่ง 

4. วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัอภิปรายถึงคณุสมบตัิท่ีดีในการท างานท่ีช่วยให้
การท างานร่วมกันประสบผลส าเร็จ โดยน าเสนอคุณสมบตัิของตวัแบบพร้อมทัง้น าเสนอวิธีการ
แก้ไขความขดัแย้งจากกรณีตวัอยา่ง 

5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าใบงานการวิเคราะห์พฤติกรรม โดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของตนเองและผู้ อ่ืน 

ขัน้สรุป 
1.  วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสรุปความคดิรวบยอดท่ีได้จากการท ากิจกรรม 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. Application เชน่ Zoom, Facebook Live 
2.  แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ เชน่ Internet  
3. ใบงานการวิเคราะห์พฤติกรรม 

 
การวัดและประเมินผล 

1.  การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 
2. ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมจากใบงาน 
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ใบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3-1 

 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แล้วร่วมกันสืบค้น

ข้อมูลแล้วน าเสนอตัวแบบท่ีดีในการท างาน ท่ีท่านคิดว่าเป็นผู้ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ได้ โดยน าเสนอคุณสมบัติ วิธีการท างาน วิธีการแก้ปัญหา ของตัว
แบบที่ดี  
 
Yahoo ประกาศตัดพนักงาน 1,500 คน หลังประสบปัญหารายได้หด 
กุมภาพนัธ์ 04, 2016 

 

Yahoo ประกาศตดัพนกังาน 1,500 คน หลงัประสบปัญหารายได้หด 
Yahoo ประกาศตัดพนักงาน 15% ของจ านวนพนักงานทัง้หมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

มาตรการฟืน้ฟสูถานการณ์การเงินท่ีมีปัญหา และท าให้บริษัทกลบัมาเตบิโตได้อีกครัง้ 
ตามแผนปรับโครงสร้างท่ีเพิ่งประกาศ Yahoo จะลดจ านวนพนกังาน 1,500 ต าแหน่ง ปิด

ส านักงานสาขาบางแห่ง และจะขายสินทรัพย์บางส่วน ด้านซีอีโอ Marissa Mayer คาดหวังว่า
บริษัทจะสามารถขายบริการบางอย่างได้ในราคาประมาณ 1,000 ล้านดอลล่าร์ แต่ยงัมิได้ระบวุ่า
เป็นสว่นไหน 
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รายได้ของ Yahoo ลดลงตลอดช่วงท่ี Mayer เป็นซีอีโอ แม้ว่าเธอได้ลงทนุมากกว่า 3,000 
ล้านดอลล่าร์ เพ่ือซือ้บริษัทตา่งๆมากกว่า 40 แหง่ รวมทัง้ดงึบคุลากรท่ีมีความสามารถและพฒันา
แอพฯเพ่ือดึงดดูลูกค้าและผู้ลงโฆษณา แต่ก็ยงัไม่สามารถแข่งขนักับคู่แข่งอย่าง Facebook และ 
Google ได้ 
ช่ือตัวแบบ........................................................................................................................... 
ประวัตโิดยย่อ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัต ิวิธีการท างานของตัวแบบ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
หลักการและวิธีแก้ปัญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3-2 

 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานของตนเอง แล้วบอกจุดแข็ง

และจุดอ่อนของตนเอง พร้อมทัง้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของเพื่อนร่วมกลุ่มอย่าง
น้อย 2 คน 

 
ช่ือ (ตนเอง)......................................................................................................................... 
จุดแข็ง (สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัตงิานหรือสร้างความส าเร็จในการท างานได้) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
จุดอ่อน (เป็นข้อด้อยหรืออุปสรรคในการท างานให้ประสบความส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ช่ือเพื่อน 1 ............................................................................................................................ 
จุดแข็ง (สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัตงิานหรือสร้างความส าเร็จในการท างานได้) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
จุดอ่อน (เป็นข้อด้อยหรืออุปสรรคในการท างานให้ประสบความส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
ช่ือเพื่อน 2 ........................................................................................................................... 
จุดแข็ง (สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัตงิานหรือสร้างความส าเร็จในการท างานได้) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
จุดอ่อน (เป็นข้อด้อยหรืออุปสรรคในการท างานให้ประสบความส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 
 
ช่ือกิจกรรม การท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู    ระยะเวลา 180 นาที 
สาระส าคัญ 
 การท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความแตกต่างของข้อมูล วิเคราะห์ทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน มีทักษะท่ี
หลากหลายท่ีส่งเสริมให้ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความหมายของสิ่งต่างๆ 
วิเคราะห์ช่องว่างของปัญหาและสถานการณ์ท่ีพึงประสงค์ได้อย่างแม่นย า มีความสามารถในการ
คดิขัน้สงูคิดซบัซ้อนและคดิเป็นระบบเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายได้ เข้าใจกระบวนการท างานได้สงูกว่า
เคร่ืองจกัรและหุน่ยนต์ เข้าใจสถานการณ์และปัญหาในปัจจบุนัได้ถกูต้อง  
 
จุดประสงค์กิจกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือ
การพฒันางานได้ 

2.  เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
แก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ 
 
เป้าหมาย 

1.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พฒันางาน 

2. ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพฒันางานได้ถกูต้องและนา่เช่ือถือ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดมความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. การน าเสนอผลงาน 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
 ขัน้เกร่ินน า 

1. วิทยากรเล่ากรณีศึกษาของบริษัทท่ีเกิดปัญหาในการบริหารงาน โดยเล่าประวัต ิ
รูปแบบการท างาน ปัญหาและอปุสรรค และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแบง่กลุม่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรบรรยายเนือ้หา เร่ือง การท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะกลุม่ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาของบริษัทกรณีศกึษา 
3.  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสืบค้นข้อมลูท่ีสนบัสนนุผลการวิเคราะห์ปัญหา 
5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัจดัระบบข้อมลูท่ีสืบค้นได้ 
6. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมน าข้อมูลท่ีได้มาเขียนผังข้อมูลหรือผังมโนทัศน์เพ่ืออธิบาย

ความสมัพนัธ์ของข้อมลู 
ขัน้สรุป 
1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผงัข้อมูลหรือผังมโนทัศน์ พร้อมทัง้อธิบายระบบการจดัข้อมูลท่ี

สนบัสนนุการวิเคราะห์ข้อมลู 
2.  วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสรุปความคดิรวบยอดท่ีได้จากการท ากิจกรรม 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. Application เชน่ Zoom, Facebook Live 
2.  แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ เชน่ Internet  
3. กรณีศกึษาบริษัทท่ีเกิดปัญหาในการบริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโนทศัน์ 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  การมีสว่นร่วมในการท างานกลุม่ 
2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาการจัดการของบริษัทโตโยต้า และร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาท่ีแท้จริงของปัญหาท่ีเกิดขึน้ จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูลท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาแล้วเขียนอธิบายในรูปแบบผังมโนทัศน์ 

 
"โตโยต้า” พลาดท่า เพราะ การจัดการ 

ทศวรรษนีถื้อว่าข่าวเร่ืองบริษัทผลิตรถยนต์ยกัษ์ใหญ่ของญ่ีปุ่ น “โตโยต้า” ท่ีมีประวตัิชนะ
เหนือรถอเมริกันท่ีเป็นต้นต านานการผลิตรถยนต์โลก โดยเติบโตจนเป็นผู้ผลิตและขายรายใหญ่
ท่ีสุดในโลก แล้วเพียงไม่นานนกัก็เกิดปัญหาเก่ียวกับ “คณุภาพรถ” ท่ีคนัเร่งน า้มนัมีปัญหา ต้อง
เรียกคืนรถกลับมาแก้ไข ท าให้ “ภาพลักษณ์” ของโตโยต้าเสียหายมากมหาศาล เพราะเป็นยุค
ข่าวสารข้อมลูครอบโลก ช่ือเสียของโตโยต้าจึงมิใช่เสียหายแค่บริษัท แตย่งักระทบถึงความเช่ือถือ
ต่อบริษัทญ่ีปุ่ นอ่ืนๆ ด้วย จากท่ีเคยเป็นเจ้าต ารับเน้นจุดเด่นด้านคุณภาพ โดยการจัดการแนว 
Quality Management ท่ีอเมริกาเจ้าต ารับวิชาการจดัการแท้ๆ ให้ต้องอายไป แล้วยอมไปปรับแก้
ไขตวัเอง ในปี ค.ศ.1968 สมยัท่ีเรียนอยูใ่นสหรัฐ 

 ไม่ว่าจะอย่างไร ถึงวนันี ้ชะตากรรมของโตโยต้า นบัว่าเป็นกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจแห่งยุค 
ท่ีสะท้อนถึง “ความอ่อนซ้อมการจดัการ” ท่ีเป็นการแข่งขนัในยุคโลกาภิวตัน์  ซึ่งโตโยต้า ต่างท า
เช่นเดียวกับบริษัทอ่ืนๆ โดยต่างพากันยืดอกเดินหน้า แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสท่ีเปิดขึน้ ใหม่ไป
ทั่วโลกอย่างไร้ขีดจ ากัดโตโยต้า ต่างท าเช่นเดียวกับบริษัทอ่ืนๆ โดยต่างพากันยืดอกเดินหน้า 
แสวงหาและไขวค่ว้าโอกาสท่ีเปิดขึน้ใหมไ่ปทัว่โลกอยา่งไร้ขีดจ ากดั 

ข้อผิดพลาด คือ โตโยต้า ได้ตัง้ “เปา้หมาย” เติบโตในตลาดโลกท่ีสงูมาก ซึ่งบนฐานเดิมท่ี
มีขนาดตลาดใหญ่มากอยู่แล้ว ท าให้การเพิ่มขนาดการเติบโตก่อผลท าให้กลายเป็นภาระเพิ่ม
มากกว่าจ านวนเปอร์เซ็นต์ท่ีเพิ่มขึน้มากเป็นทวีคูณ กลายเป็นแรงกดดนัท่ีไม่รู้ตัว กับท าให้เกิด
ช่องว่างใหญ่ ทัง้การจดัการกับการปฏิบตัิการและด าเนินการ ท่ีเป็นภาระต้องควบคมุรักษาให้คง
อยูอ่ยา่งครบถ้วนทกุอยา่ง ทัง้ต้นทนุ ราคา และคณุภาพสินค้า ซึง่ท าได้ยากเขม็งเกลียวมากขึน้ 

 จุดผิดพลาดของโตโยต้า ไม่ได้อยู่ท่ีการละทิง้ปรัชญาคุณภาพโดยสิน้เชิง หากแต่เป็น
เพราะ “วิธีการผลิตการท างาน” ท่ีโตโยต้าพฒันามาตลอดนัน้ เม่ือขยายออกไปประยกุต์ใช้ทัว่โลก
นัน้ “วัฒนธรรมองค์กร” ท่ีเป็นสิ่งก ากับท่ีไร้ตัวตน ไม่อาจก้าวข้ามไปครอบคลุมก ากับได้ในทุก
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ประเทศ ท่ีมีวฒันธรรมตา่งกนั   ตรงนีเ้องท่ีท าให้ Strategic Operations หรือ วิธีการท างานท่ีเย่ียม
ยทุธ์ของ โตโยต้า ไมอ่าจรักษาไว้ครบถ้วนในระดบัโลกได้  

 แล้วจดุท่ีพลาดตอ่มาคือ การไม่สามารถแยกแยะเลือกใช้กลยทุธ์ในระดบัโลกท่ีเหมาะสม 
นัน่คือ Global Sourcing หรือ การจ้างบริษัทผลิตอะไหล่ภายนอกไปท า แล้วส่งไปให้ใช้ร่วมกันทัว่
โลก เพียงเพ่ือหวงัจะประหยดัต้นทุน กับช่วยให้ได้เดินตามกลยุทธ์ใหม่ของกิจการระดบัโลก แห่ง
อ่ืนๆ คือ การใช้ “นโยบายท า Out Source” หรือจ้างบริษัทภายนอกเป็น suppliers ผลิตให้ ซึ่งท า
ให้ควบคมุไมไ่ด้อยา่งท่ีควร 

ท่ีหนักยิ่งว่า ก็คือ การประยุกต์ใช้ชิน้ส่วนมาตรฐานกับรถยนต์หลายขนาด เพ่ือประหยัด
ต้นทุน แทนท่ีจะเป็นการท าแบบจ าเพาะส าหรับแตล่ะขนาด/หรือรุ่น ท าให้คนัเร่งกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ขึน้มาอย่างไม่ได้คาดคิด สะท้อนว่า โตโยต้าพลาดในการประยกุต์นโยบายและกลยทุธ์สู่การ
ปฏิบตัิอย่างเป็นระบบในระบบใหญ่ของการบริหารในบริบทของโลกกว้าง นัน่คือ ขณะก าหนดกล
ยุทธ์เชิงรวมระดับโลกของทัง้บริษัทได้ดีแล้ว ท่ียากยิ่งกว่าคือ การก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินการท่ีสามารถรักษาประสิทธิภาพและคณุภาพในหน่วยปฏิบตัิตามกลยทุธ์ยอ่ยได้เพราะการ
บริหารยุคโลกาภิวตัน์ ส่วนมากต่างเดินตามกระแสให้สนใจใช้ “วิสัยทศัน์” ก าหนดกลยุทธ์สู่โลก
กว้างในขัน้ตอนการวางแผน แต่ท่ีส าคญักว่าคือ ฝันจะเป็นจริงได้จะอยู่ท่ีหน่วยงานภายใน ซึ่งจะ
เป็นผู้ท างานจริง ทัง้ผลิตสินค้าและบริการให้บรรลตุามแผนกลยทุธ์ได้ 

จะเห็นว่า บริษัทระดบัโลกท่ีมีสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงมาก ส่วนมากจะเน้นสนใจท่ี 
“เป้าหมายกับกลยุทธ์ต่อภายนอก” เป็นส าคญั กับชอบหลงผิด คิดว่าวฒันธรรมองค์กรท่ีมีอยู่นัน้ 
คือ คัมภีร์ท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีจะสามารถใช้ได้กับทุกๆ ท่ีกับทุกๆ คนในบริษัท โดยมักมองข้าม “การ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานภายใน” [Implementation] เพ่ือประสิทธิภาพครบถ้วนอย่างต่อเน่ือง 
เพราะแท้จริงแล้วระบบงานและคนผู้ปฏิบตัิจะส าคญัยิ่งกว่า อีกทัง้ วฒันธรรมองค์กร ก็จะจางไป
เร่ือยๆ ตามความแตกตา่งของแตล่ะประเทศ 

 ข้อผิดพลาดต่อมาคือ โตโยต้า ซึ่งโตเร็วในสภาพแวดล้อมโลกยุคสารสนเทศ ท่ีเก่ียวข้อง
กับวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ท่ีหลากหลาย ทัง้ขอบเขตการด าเนินงานก็เปิดกว้างถึงกัน และ
ต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อีกากทัง้ภายนอกและภายใน ภายใต้ระบบส่ือสารท่ีไว 
และไปกว้าง กบั ช่ือเสียง หรือ “ภาพลกัษณ์” [Image] ท่ีมีคา่เป็นทรัพย์ทางปัญญาท่ีราคาแพง 

 การต้องให้ความส าคญักบังานด้านการส่ือสาร [ Communication] อย่างเป็นเชิงรุก โดย
การยกระดบังานด้านนีใ้ห้สูงขึน้และอยู่ใกล้ตวั CEO พร้อมกับขยายขอบเขตงานกับใช้ให้ท างาน
ด้านการส่ือสารให้ครบด้านตามความจ าเป็นของเง่ือนไขในโลกยุคใหม่ ทัง้นีก็้เพ่ือการส่ือสารกับ
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กลุ่มต่างๆ ท่ีส าคัญทัง้ภายนอกกับภายใน เช่น นอกจากการส่ือสารการตลาด [Marketing 
Communication] เพ่ือการโฆษณาขายสินค้าแล้ว การสร้างความสมัพนัธ์กับกลุ่มผู้ ถือหุ้นหรือกับ
สาธารณชนอ่ืนๆ และแม้แต่กบัพนกังานภายในเอง ล้วนมีความส าคญัตอ่การเดินไปข้างหน้าและ
การแก้ปัญหาท่ีจ าต้องมีการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัเป็นส าคญั 
 
ผงัมโนทศัน์การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารงานของโตโยต้า 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 
 
ช่ือกิจกรรม ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์     ระยะเวลา 180 นาที 
สาระส าคัญ 
 ความคิดเชิงคอมพิวเตอร์ หมายถึง การออกแบบวิธีแก้ปัญหาทีละขัน้ทีละตอนเป็นล าดบั 
สามารถรับมือกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ด้วยกระบวนการคิดเชิงตรรกะ คิดค านวณและ
แก้ปัญหาในรูปแบบเดียวกบัคอมพิวเตอร์ เข้าใจเคร่ืองมือและวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างเช่ียวชาญ สามารถออกแบบข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน าไปใช้งาน เข้าใจกระบวนการ
ท างานของตนเองและความสัมพันธ์กับงานส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างาน 
 
จุดประสงค์กิจกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือการพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหา

หรือการพฒันางานได้ 
3.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเสนอข้อมลูและความสมัพนัธ์ของข้อมลูและวิธีการ

แก้ไขปัญหาหรือการพฒันางานอยา่งเป็นระบบได้ 
 
เป้าหมาย 

1.  เพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือการพฒันางานอย่างเป็นระบบ 
และเลือกเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพฒันางานได้อยา่งเหมาะสม 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเสนอข้อมลูและความสมัพนัธ์ของข้อมูลและวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรือการพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
3. การระดมความคดิ 
4. การสืบค้นข้อมลู 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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6. การน าเสนอผลงาน 
ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
 ขัน้เกร่ินน า 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยเป็นกลุ่ม
เดมิจากการท ากิจกรรมท่ี 4 

2. วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนผลการวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาในหน่วย
การฝึกอบรมท่ี 4  

ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรบรรยายเนือ้หา เร่ือง ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาจากผงัมโนทศัน์ (กิจกรรมท่ี 4) 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันระดมความคิดเพ่ือออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือการพฒันางาน

อยา่งเป็นระบบ พร้อมทัง้เลือกเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัแนวทางแก้ปัญหาหรือการ
พฒันางานท่ีก าหนด 

4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบผงัข้อมลูหรือผงัมโนทศัน์เพ่ือน าเสนอทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาหรือการพฒันางาน พร้อมทัง้อธิบายถึงระบบข้อมลูสนบัสนุนท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
กนั 

ขัน้สรุป 
1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผงัข้อมลูหรือผงัมโนทศัน์เพ่ือน าเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

หรือการพฒันางาน พร้อมทัง้อธิบายถึงระบบข้อมลูสนบัสนนุ และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
2.  วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนัสรุปความคดิรวบยอดท่ีได้จากการท ากิจกรรม 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. Application เชน่ Zoom, Facebook Live 
2.  แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ เชน่ Internet  
3. กรณีศกึษาบริษัทท่ีเกิดปัญหาในการบริหารงาน 
4. ใบงานผงัมโนทศัน์ 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  การมีสว่นร่วมในการท างานกลุม่ 
2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานของโตโยต้า ให้ผู้เข้าร่วมกิจอกแบบ

แนวทางแก้ปัญหาโดยน าเสนอข้อมูล เคร่ืองมือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาการบริหารงานของโตโยต้า โดยเขียนอธิบายในรูปแบบผังมโนทัศน์ 

 
ผงัมโนทศัน์ข้อมลู เคร่ืองมือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา 
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ปัจฉิมนิเทศ 
         ระยะเวลา 60 นาที 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทกัษะการท างานแหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความรู้สกึตอ่ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 
1. แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการท างานแห่งอนาคต

ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
 
ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 

1. วิทยากรและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเปิดใจพดูคยุถึงประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
2. วิทยากรขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
3. วิทยากรขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม

เพ่ือพฒันาทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของ
รัฐ 
 
การวัดและประเมินผล 

1. การประเมินทักษะแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ 

2.  การประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคต
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 
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การวัดและประเมินผล 
 

การวัดและประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ มีดงันี ้ 

1. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเก่ียวกับทกัษะการท างาน
แหง่อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ 

2.  หลังการจัดกิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเก่ียวกับทักษะการท างานแห่ง
อนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ ซึ่งเป็นชดุเดียวกบัก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม  
 
เกณฑ์การประเมินผล  

ผู้วิจยักาหนดเกณฑ์การประเมินการจดักิจกรรม ดงันี ้ 
1. คา่เฉล่ียทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากบัของรัฐ หลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. คะแนนรวมการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิตนักศึกษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐจากการท ากิจกรรมการฝึกอบรมจากหน่วยการฝึกอบรมท่ี 1 - 5 
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 (แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม)  
แบบประเมินทักษะการท างานแห่งอนาคต 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

 
ช่ือ...................................................... นามสกุล.................................................................. 
 
ค าชีแ้จง จงพิจารณาข้อความต่อไปนี ้และท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีถูก หรือท า
เคร่ืองหมาย    หน้าข้อความท่ีผิด 
..........   1.  ความสามารถในการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ส่งเสริมให้เกิดทกัษะการคิดนอก

กรอบ  
..........   2.  การสร้างนวตักรรมเป็นผลจากการมีทกัษะในการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู  
..........   3.  การคิดนอกกรองและมีความคิดในเชิงปรับตัวต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์

ปัญหาจากข้อมลูท่ีมีอยูเ่ดมิ  
..........   4.  การตดิตอ่ส่ือสารและท างานร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยีเป็นวิธีการท่ีช่วยพฒันาทกัษะ

ความคดินอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั  
..........   5.  การติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนผ่านแอบพลิเคชันอย่างคล่องแคล่วแสดงถึงการมีทักษะ

ความเข้าใจในส่ือใหม ่ 
..........   6.  การรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีเป็นความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาทกัษะความเข้าใจในส่ือใหม ่  
..........   7.  การมีทักษะความเข้าใจในส่ือใหม่ท่ีดีจะสามารถท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการ

ท างานได้  
..........   8.  การหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ความสามารถของทกัษะความเข้าใจในส่ือ

ใหม ่ 
..........   9.  การวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ อ่ืนใช้การวิเคราะห์จากความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือพบกนั  
..........10.  ทกัษะความฉลาดทางสงัคมสง่เสริมให้เกิดการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
..........11.  การมีความเมตตา กรุณา ตอ่กนัเป็นความสามารถของทกัษะความฉลาดทางสงัคม  
..........12.  การแสดงความต้องการของตนเองแก่เพ่ือนร่วมงานเป็นความสามารถของทกัษะความ

ฉลาดทางสงัคม  
..........13.  การพัฒนาความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลระดับสูงต้องมีพืน้ฐานด้าน

กระบวนการคดิขัน้สงู  
..........14.  ขัน้ตอนแรกของการท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงูคือการคิดอย่างเป็นระบบ  
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..........15.  การท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงูต้องเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีถนดัเพ่ือให้วิเคราะห์
ข้อมลูได้แมน่ย า  

..........16.  การวิเคราะห์ช่องว่างของปัญหาและสถานการณ์ได้ถูกต้องเป็นความสามารถของ
ทกัษะความคดินอกกรอบและความคิดในเชิงปรับตวั  

..........17.  การแปลผลข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนได้เป็นความสามารถของทักษะความคิดเชิง
คอมพิวเตอร์  

..........18.  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแปลความหมายข้อมลูอย่างเช่ียวชาญแสดงถึงการมี
ทกัษะความเข้าใจในส่ือใหม ่ 

..........19. ทกัษะความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ต้องมีความสามารถในการคดิได้เร็วกวา่คอมพิวเตอร์  

..........20. การแก้ปัญหาด้วยรูปแบบการท างานเหมือนคอมพิวเตอร์เป็นความสามารถของทกัษะ
ความคดิเชิงคอมพิวเตอร์ 
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 (เกณฑ์การประเมินกิจกรรมระหว่างฝึกอบรม) 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics กิจกรรมการฝึกอบรม 

 

หน่วยการฝึกอบรม พฤตกิรรม เกณฑ์การให้คะแนน 
หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 
1 ความคิดนอกกรอบ
และความคดิในเชิง
ปรับตวั 

ระบสุาเหต ุ
อธิบายเหตแุละ
ผล บอกวิธี
แก้ปัญหาท่ี
แตกตา่งจากเดมิ 
อธิบายแผนงาน
และขัน้ตอนการ
แก้ปัญหา 

5 ยอดเย่ียม  
ค าอธิบาย สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาได้
ชดัเจน บอกวิธีแก้ปัญหาได้ แตเ่ป็นวิธีการท่ี
แตกตา่งจากเดมิ และสามารถอธิบายแผนงาน
และขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ 
4 ดีมาก  
ค าอธิบาย สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาได้
ชดัเจน บอกวิธีแก้ปัญหาได้ แตเ่ป็นวิธีการท่ี
แตกตา่งจากเดมิ และไมส่ามารถอธิบาย
แผนงานได้ 
3 ดี  
ค าอธิบาย สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาได้
ชดัเจน บอกวิธีแก้ปัญหาได้ แตเ่ป็นวิธีการท่ีมี
อยูเ่ดมิ 
2 พอใช้  
ค าอธิบาย สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาได้ 
แตย่งัไมช่ดัเจน 
1 ควรปรับปรุง  
ค าอธิบาย ไมส่ามารถระบสุาเหตขุองปัญหาได้ 

หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 
2 ความเข้าใจในส่ือ
ใหม ่

เปรียบเทียบ
คณุสมบตั ิ
เลือกใช้ส่ือ 
น าเสนอข้อมลู
ผา่นส่ือ 

5 ยอดเย่ียม  
ค าอธิบาย สามารถอธิบายลกัษณะของส่ือท่ี
เลือกใช้ได้ อธิบายข้อดี ข้อเสีย ของส่ือได้
ชดัเจน เปรียบเทียบคณุสมบตักิบัส่ืออ่ืนได้ และ
เลือกเนือ้หาในการน าเสนอได้ถกูต้อง กระชบั 
และนา่สนใจ และสามารถน าเสนอผา่นส่ือได้ 
 



  241 

หน่วยการฝึกอบรม พฤตกิรรม เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ดีมาก  
ค าอธิบาย สามารถอธิบายลกัษณะของส่ือท่ี
เลือกใช้ได้ อธิบายข้อดี ข้อเสีย ของส่ือได้
ชดัเจน เปรียบเทียบคณุสมบตักิบัส่ืออ่ืนได้ และ
เลือกเนือ้หาในการน าเสนอได้ถกูต้อง กระชบั 
และนา่สนใจ แตไ่มส่ามารถน าเสนอผา่นส่ือได้ 
3 ดี  
ค าอธิบาย สามารถอธิบายลกัษณะของส่ือท่ี
เลือกใช้ได้ อธิบายข้อดี ข้อเสีย ของส่ือได้
ชดัเจน และสามารถเปรียบเทียบคณุสมบตักิบั
ส่ืออ่ืนได้ 
2 พอใช้  
ค าอธิบาย สามารถอธิบายลกัษณะของส่ือท่ี
เลือกใช้ได้ และอธิบายข้อดี ข้อเสีย ของส่ือได้
ชดัเจน แตไ่มส่ามารถเปรียบเทียบคณุสมบตัิ
กบัส่ืออ่ืนได้ 
1 ควรปรับปรุง  
ค าอธิบาย ไมส่ามารถอธิบายลกัษณะของส่ือท่ี
เลือกใช้ได้ 

หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 
3 ความฉลาดทาง
สงัคม 

วิเคราะห์จดุแข็ง
และจดุอ่อนของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
วิเคราะห์ข้อมลู 
และน าเสนอ
ข้อมลู 

5 ยอดเย่ียม  
ค าอธิบาย สามารถวิเคราะห์จดุแข็งและ
จดุอ่อนของตนเองและผู้ อ่ืนได้ บอกต้นแบบ
และอธิบายคณุสมบตัขิองต้นแบบท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ได้ และ
สามารถน าเสนอวิธีแก้ไขความขดัแย้งจาก
กรณีศกึษาได้ชดัเจน 
4 ดีมาก  
ค าอธิบาย สามารถวิเคราะห์จดุแข็งและ
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หน่วยการฝึกอบรม พฤตกิรรม เกณฑ์การให้คะแนน 
จดุอ่อนของตนเองและผู้ อ่ืนได้ บอกต้นแบบ
และอธิบายคณุสมบตัขิองต้นแบบท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ได้ แตย่งั
ไมส่ามารถน าเสนอวิธีแก้ไขความขดัแย้งจาก
กรณีศกึษาได้ชดัเจน 
3 ดี  
ค าอธิบาย สามารถวิเคราะห์จดุแข็งและ
จดุอ่อนของตนเองและผู้ อ่ืนได้ และบอก
ต้นแบบท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
จากกรณีศกึษาได้ 
2 พอใช้  
ค าอธิบาย สามารถวิเคราะห์จดุแข็งและ
จดุอ่อนของตนเองได้เทา่นัน้  
1 ควรปรับปรุง  
ค าอธิบาย ไมส่ามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้ อ่ืน
ได้ 

หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 
4 การท าความเข้าใจ
ข้อมลูระดบัสงู 

วิเคราะห์ปัญหา 
วิเคราะห์ข้อมลู 
จดัระบบข้อมลู 

5 ยอดเย่ียม  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา
ได้ โดยมีข้อมลูสนบัสนนุปัญหาท่ีชดัเจน มีการ
สืบค้นข้อมลูท่ีชว่ยแก้ไขปัญหา และน าเสนอ
ข้อมลูในรูปแบบผงัมโนทศัน์ 
4 ดีมาก  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา
ได้ โดยมีข้อมลูสนบัสนนุปัญหาท่ีชดัเจน มีการ
สืบค้นข้อมลูท่ีชว่ยแก้ไขปัญหา แตไ่มน่ าเสนอ
ในรูปแบบผงัมโนทศัน์ 
3 ดี  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา
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หน่วยการฝึกอบรม พฤตกิรรม เกณฑ์การให้คะแนน 
ได้ โดยมีข้อมลูสนบัสนนุปัญหาท่ีชดัเจน แตย่งั
ไมมี่การสืบค้นข้อมลูท่ีชว่ยแก้ไขปัญหา 
2 พอใช้  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา
ได้ แตไ่มมี่ข้อมลูสนบัสนนุปัญหาท่ีชดัเจน 
1 ควรปรับปรุง  
ค าอธิบาย ไมส่ามารถระบปัุญหาจาก
กรณีศกึษาได้ 

หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 
5 ความคิดเชิง
คอมพิวเตอร์ 

ออกแบบวิธี
แก้ปัญหา เลือก
เคร่ืองมือใน
แก้ปัญหา 
น าเสนอข้อมลู 

5 ยอดเย่ียม  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา 
เและออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ 
สามารถบอกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการแก้ไข
ปัญหา สามารถน าเสนอผงัข้อมลูหรือผงัมโน
ทศัน์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และอธิบาย
ข้อมลูท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได้
ชดัเจน 
4 ดีมาก  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา 
เและออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ 
สามารถบอกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการแก้ไข
ปัญหา สามารถน าเสนอผงัข้อมลูหรือผงัมโน
ทศัน์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ แตย่งั
อธิบายข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได้ไม่
ชดัเจน 
3 ดี  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา 
เและออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ 
สามารถบอกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการแก้ไข
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หน่วยการฝึกอบรม พฤตกิรรม เกณฑ์การให้คะแนน 
ปัญหาได้ แตไ่มส่ามารถน าเสนอผงัข้อมลูหรือ
ผงัมโนทศัน์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
2 พอใช้  
ค าอธิบาย สามารถระบปัุญหาจากกรณีศกึษา 
เและออกแบบวิธีแก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ 
แตไ่มส่ามารถบอกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้ 
1 ควรปรับปรุง  
ค าอธิบาย ไมส่ามารถระบปัุญหาจาก
กรณีศกึษาได้ 
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การประเมินความพงึพอใจ 
 

การประเมินความพึงพอใจหลกัสูตรการพฒันาทกัษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับนิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
จากคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตอ่การจดักิจกรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 
การแปลความหมายของคา่คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจในการจดักิจกรรม มีดงันี ้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจ มากท่ีสดุ  
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจ มาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจ ปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจ น้อย  

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อหลักสูตรการพัฒนาทักษะการท างานแห่งอนาคตส าหรับ
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ  
2  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อย  
3  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
4  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก  
5  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
 

 รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์      
2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
 2.1 หนว่ยการฝึกอบรมที่ 1 ความคิดนอกกรอบและความคิดใน

เชิงปรับตวั 
     

 2.2 หนว่ยการฝึกอบรมที่ 2 ความเข้าใจในสือ่ใหม ่      
 2.3 หนว่ยการฝึกอบรมที่ 3 ความฉลาดทางสงัคม      
 2.4 หนว่ยการฝึกอบรมที่ 4 การท าความเข้าใจข้อมลูระดบัสงู      
 2.5 หนว่ยการฝึกอบรมที่ 5 ความคิดเชิงคอมพวิเตอร์      

3 ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม      
4 กิจกรรมการมีสว่นร่วม      
5 บรรยากาศของการเข้าร่วมกิจกรรม      
6 ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม      
7 เคร่ืองมือออนไลน์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม      
8 สือ่และวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม      
9 วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร      
10 ประโยชน์ของการจดักิจกรรม      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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คะแนนพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมหนว่ยฝึกอบรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล รัตนา  ปฏิสนธิเจริญ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 กนัยายน 2520 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2543  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต เอกการบญัชี   

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2555 ปริญญาโท การศกึษามหาบณัฑิต เอกธุรกิจศกึษา    
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2563 ปริญญาเอก การศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
เอกการบริหารและการจดัการการศกึษา    
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     
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