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ดาวเรือง  เซี่ยงหลิว: การประเมินความตองการจําเปนเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
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การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม วิธีการศึกษาเปนการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 392 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยาง
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คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และประเด็นการสนทนา สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาดัชนีลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปน PNImodified และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการประเมินความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสภาพที่เปนอยูในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (x = 3.08, S.D. =.79) มีสภาพที่ควร
จะเปนในภาพรวม อยูในระดับมาก (x = 4.02, S.D. =.76) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
PNImodified ในภาพรวม เทากับ 0.31โดยดานการสื่อสารและความรวมมือมีความสําคัญของความตองการจําเปนสูง
ที่สุดเปนลําดับแรก รองลงมาเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรม ตามลําดับ 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1) ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ควรเริ่มจากการปลูกฝง และการใหความรูแกนักศึกษาโดยการ
คิดอยางมีเหตุมีผลตามความเปนจริงและจะนําไปสูการคิดเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆไดอยางเปนระบบ 
2) ดานการส่ือสารและความรวมมือ โดยการกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการสื่อสารและความรวมมือกันผาน
ทางกิจกรรมในช้ันเรียน โดยเนนใหนักศึกษาเกิดความรวมมือรับผิดชอบงานรวมกัน และ     3) ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดคือกิจกรรมในช้ันเรียน โดยผูสอนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมควรเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดรวมกลุมแลกเปล่ียนความรู จะชวยพัฒนาใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูและไดรับฟง
แนวความคิดที่แปลกใหม  
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The purposes of this research were to 1) A assessment learning and innovation skill of 
undergraduate in Silpakorn University. 2) To study the approach to develop learning and innovation 
skill of undergraduate in Silpakorn University nethod study in quantitative and qualitative aspects of  
undergraduate  392 person were selected by grade random. The main information for interviews is 
executives at student affairs 3 person were selected by choosing special. The instrument for research 
survey and conversation topics. The statistics to  analysing data is frequency percentage. Average 
standard deviation. Needs index priority PNImodified and data analysis. 

The  results showed that: 
1. Needs assessment for the development learning and innovation skill of Bachelor 

students in Silpakorn University is at medium level in overall (  = 3.08, S.D. = .79) medium level, 
which should be at high level (  = 4.02, S.D. = .76) with the needs index priority PNImodified in overall as 
0.31. Communication and cooperation are most needed followed by critical thinking and, problem 
solving, creativity, and innovation respectively. 

2. The guidelines to development learning and innovation skill of Bachelor students in 
Silpakorn University are 1) Critical thinking and problem solving should be taught to the university 
students, which will lead to systematic problem solving. 2) Communication and collaboration should be 
done by motivating the students to communication and participate in class activities, especially working 
as a team, and 3) Creativity and Innovation are most important and happen in classroom, which will let 
students learn and get ideas. 
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วิทยานิพนธ์เร่ือง การประเมินความตอ้งการจาํเป็นเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และ

นวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความ
เมตตาและกรุณาเป็นอยา่งดียิง่จาก ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รศ.ดร.นรินทร์  สังขรั์กษา และ
รศ.ดร. ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ ท่ีกรุณาอนุเคราะห์เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จนสําเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีได้
กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํช่วยเหลือ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนทาํให้วิทยานิพนธ์น้ีมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ท่ีกรุณาให้คาํแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงในส่วนของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ทาํให้เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ตลอดจนให้การสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นเพื่อการพฒันาทกัษะ 
การเรียนรู้และนวตักรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร จนตอบโจทย ์      
การวิจยัไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้งท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อน ๆ สาขาวิชาพฒันศึกษาทุก ๆ คน ท่ีเป็นกาํลงัใจให้
คาํแนะนาํ และคอยช่วยเหลือ ตลอดจนทุก ๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้
สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การศึกษาในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงไปมากเปนการศึกษาเพื่อสราง
ความรูความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
ตนตามความสนใจ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี อีกท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิด
วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูไดซ่ึงองคความรูในปจจุบันปรากฏในรูปแบบตางๆมากมาย 
อาจแบงความรูเปน 3 ประเภท คือ 1) ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีฝงลึกในตัวคน 
ไมสามารถจับตองได เชน ทักษะวิชาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน 2) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 
เปนความรูท่ีเปดเผยในรูปแบบตาง ๆ สามารถจับตองได เชน หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสส่ือ
ชนิดตาง ๆ และ 3) ความรูภายในองคกร (Organization Knowledge) เปนความรูท่ีมาจากสมาชิกใน
องคกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันจนเปนความสามารถขององคกร เชน คูมือการทํางาน 
กระบวนการทํางาน มาตรฐานการทํางาน เปนตน ซ่ึงความรูตาง ๆ เหลานี้จะกอใหเกิดทรัพยสินทาง
ปญญา ดังนั้นการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงมีความมุงหวังวาจะสามารถพัฒนาผูเรียนในระดับ 
อุดมศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยต้ังเปาหมายใหเกิดผลลัพธกับผูเรียนวิชาแกนหลักและ
แนวคิดสําคัญของการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ การอาน หรือศิลปะการใชภาษา ภาษา
สําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครองและหนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร 
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร นําไปสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอ     
การจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdiscipl inary) อันไดแก การมีจิตสํานึกตอโลก 
ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานดานการเปน
พลเมือง ความรูพื้นฐานดานสุขภาพอนามัย  

ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองมีแนวทางการพัฒนา เพื่อรับมือใหทันกับการเปล่ียน 
แปลงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ ซ่ึงแนวทางสําคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ พรอม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงตางๆ เนื่องจากการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพยอมเปนกําลังขับเคล่ือน
ใหสามารถใชอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรของประเทศไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุด อยางยั่งยืนนั่นเอง ซ่ึงหากทรัพยากรทุกประเภทของประเทศถูกจัดสรรไปใชอยาง
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มีประสิทธิภาพ ยอมสงผลใหประเทศมีศักยภาพ พรอมกับการแขงขันและรับมือกับปญหาและ    
การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกระบวนการหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพ คือ การศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหบุคคลไดเรียนรู ไดพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองท่ีจะดํารงชีพ คิดสรางสรรค ตลอดจนแกปญหาและพัฒนา
ส่ิงตาง ๆ รอบตัว (พรรทิภา  คําพรหม, 2551: 1) 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับคุณวุฒิระดับ  
ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ สามารถเทียบเคียงกันได สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไว 5 ดาน ไดแก          
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดความรูความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยท่ัวไป อยางนอยตองมีความรูความสามารถ ดังนี้  1 ) ความรูท่ีครอบคลุม สอดคลอง และเปน
ระบบในสาขา/สาขาวิชาท่ีศึกษา และเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่ เกี่ ยวของ  2) ความสามารถ       
ท่ีจะตรวจสอบปญหาท่ีซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค                 
3) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห 
และแกปญหาท่ีซับซอน 4) หลักสูตรวิชาชีพ ตองมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ และ 5) หลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ ตองมี
ความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในผลงานวิจัยตาง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้นความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะหและประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/
สาขาวิชานั้น(กฤศณัฎฐ  เมธวินชยุตม, 2558) มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดไดวาเปนสถาบันการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัย สรางสรรคศิลปะ วิทยาการ 
และภูมิปญญาเพ่ือสังคม ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาซ่ึงมีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลายคือ          
กลุมศิลปะ  ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร          
คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก คณะโบราณคดี 
คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย
นานาชาติ  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร              
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร     
ในการดําเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรน้ันคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ดังนั้นทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาผูเรียนตองบูรณาการทักษะใหเกิดประโยชน
ตอตนเองใหมากท่ีสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยบูรณาการทักษะ
วิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ ไดแก เทคนิคท่ีทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จการเรียนรูจากช้ันเรียน     
การเรียนรูจากการอาน การเรียนรูจากการเขียน การเรียนท่ีมีคุณภาพ รูปแบบการเรียนทฤษฎี       
การเรียนรูท่ีสําคัญเกี่ยวกับ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
คือ ทักษะพ้ืนฐานท่ีมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนตองเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอย ๆ 
ดังตอไปนี้ 1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแกปญหา (problem solving) ซ่ึง
หมายถึง การคิดอยางผูเช่ียวชาญ (expert thinking) 2. การสื่อสาร (communication) และความ
รวมมือ (collaboration) ซ่ึงหมายถึง การสื่อสารอยางซับซอน (complex communicating) 3. ความ
ริเร่ิมสรางสรรค (creativity) และนวัตกรรม (innovation) ซ่ึงหมายถึง การประยุกตใชจินตนาการ
และการประดิษฐ มีความเขาใจผิดท่ีเช่ือกันแพรหลายในวงการศึกษาวา นักศึกษาตองเรียนความรู
รายวิชาจนเขาใจคลองแคลวกอน แลวจึงจะสามารถนําความรูนั้นไปใชงานได ผลการวิจัยสมัยใหม
บอกวา  การเรียนโดยประยุกตใชความรู  เพื่อเรียนรูทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ               
การแกปญหาและความริเร่ิมสรางสรรคไปพรอมๆกับเรียนเน้ือหา ใหผลสัมฤทธ์ิ ดานการเรียนรู   
สูงกวา เพราะเด็กมีความตั้งใจเรียนมากกวา ทฤษฎีใหมคัดคานทฤษฎีเกาโดยส้ินเชิงวาการเรียนรู
ไมไดมีลักษณะเรียงเปนแถวจากเรียนรู ทักษะหรือความรูพื้นฐานไปสูการเรียนรูทักษะท่ีซับซอน         
(จากความรู (knowledge) ไปสูความเขาใจ (comprehension) การประยุกตใช (application) การวิเคราะห 
(analysis) การสังเคราะห (synthesis) และการประเมิน (evaluation) ตามลําดับ) แตในความเปนจริง 
การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีซับซอน และการเรียนรูจริงเลยตอง (beyond) การรูเนื้อหาไปสูความ
เขาใจอยางแทจริงในระดับท่ีนําไปใชไดในสถานการณจริง การเรียนรูเนื้อหาไปพรอมๆ กับการใช
ประโยชนในสถานการณจริง หรือ เรียนทุกข้ันตอนในวงเล็บขางบนไปพรอมๆ กันในสถานการณ
จริง จึงทําใหเกิดผลการเรียนรูท่ีลึกและเช่ือมโยงคือ รูจริงทุกข้ันตอนการเรียนรู (วิจารณ  พานิช, 
2555: 28-30) 

จากทฤษฎีของ Bloom ซ่ึงเปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน มีเช่ือวาการเรียนการสอนท่ีจะ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพน้ัน ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน และไดแบง
ประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพื้นฐานวา มนุษยจะเกิดการเรียนรู 
ใน 3 ดานคือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัย สําหรับจุดมุงหมายทางการศึกษา       
ท่ีไดมีการปรับปรุงนั้นคือ ดานพุทธิพิสัย ซ่ึงจะมีลักษณะเปนกระบวนการทางปญญาท่ีเปน      
ลําดับข้ันและจะคอย ๆ เพิ่มความซับซอนข้ึนเร่ือย ๆ จนกระท้ังถึงข้ันสุดทาย มีท้ังหมด 6 ข้ัน        
คือ จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา คิดสรางสรรค ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจุดมุงหมาย
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ทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของ Bloom ไดรับการยอมรับและมีการนําไปใชอยางกวางขวาง เชน         
การนําไปใชในช้ันเรียนในฐานะเคร่ืองมือสําหรับวางแผนการเรียนการสอน การตรวจสอบความ
สอดคลองของจุดประสงคการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล หรือ การนําไปจําแนก
ความแตกตางระหวางความคิดระดับสูงกับความคิดระดับต่ํา เปนตน จุดมุงหมายทางการศึกษาของ 
Bloom ถือไดวาเปนจุดมุงหมายทางการศึกษาที่มีความสําคัญท่ีสุดรูปแบบหน่ึง ท่ีมีการนํามา
ประยุกตใชกันอยางแพรหลายในทุกระบบของการศึกษา 

จากงานวิจัยประเมินความตองการจําเปนของตางประเทศ Ballard (2003) ไดทดลองใช
การประเมินความตองการจําเปนมาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอนามัยชุมชน 
(Community Health) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Texas A & M โดยจัดเปน
โครงการนํารองช่ือ Community Needs and Strengths Assessment Project (CNSAP) ผลการดําเนิน
โครงการพบวา การนําการประเมินความตองการจําเปนมาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียน    
การสอนวิชาอนามัยชุมชนชวยพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการประเมินความตองการจําเปนและ
ความเขมแข็ง ท้ังยังชวยใหสารสนเทศเกี่ยวกับความตองการจําเปนและความเขมแข็งของชุมชน    
ในดานของปญหาสุขภาพ แหลงสาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อใชในการวางแผนดานสาธารณสุขชุมชนตอไป 

สุวิมล วองวาณิช (2548) กลาววา ในยุคท่ีการประกันและการประเมินคุณภาพมีความ 
สําคัญ การวางแผนพัฒนาการศึกษาจําเปนตองมีขอมูลท่ีสะทอนสภาพความเปนจริงท่ีหนักแนน 
และเม่ือผนวกกับกระแสการต่ืนตัวในเร่ืองการพัฒนาสังคมฐานความรู ทําใหแนวทางการวิจัย
ปรับเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเปนการวิจัยแบบแยกสวนเปนการวิจัยแบบบูรณาการมากข้ึน แนวคิดการ
วิจัยแบบนี้ทําใหนักวิจัยตองคิดหาคําตอบท่ีแสดงสภาพปจจุบันของปญหา สาเหตุ แนวทางการ
แกไข และยุทธวิธีท่ีทําใหเกิดการนําผลการวิจัยไปใชแกไขหรือปองกันปญหา การประเมินความ
ตองการจําเปน (needs assessment) จึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีนักประเมินและนักวิจัยมักใชเพื่อ
การศึกษาสภาพพื้นฐานในข้ันตนของการตัดสินใจดําเนินงานใดนั้น สําหรับในประเทศไทยการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปนท่ีนํามาใชในชวงท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังมีอยูไมมากนักและแมจะดําเนินการกันก็ไมไดเนน
คําตอบท่ีเปนความตองการจําเปน 

จากที่กลาวมาผูวิจัยสรุปไดวา การวิจัยประเมินความตองการจําเปน เปนกระบวน      
การหนึ่งท่ีมีความสําคัญในข้ันตอนของการวางแผนงานและพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน ชวยใหได
ขอมูลท่ีสะทอนสภาพบริบทของหนวยงาน กําหนดเปาหมายของการทํางาน และแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสนองความตองการจําเปนท่ีเกิดข้ึน ในการบริหารงานท่ัวไปมักพบวาข้ันตอนการวิจัย
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ประเมินความตองการจําเปนท่ีเกิดข้ึน ในการบริหารงานท่ัวไปมักพบวาข้ันตอนการวิจัยประเมิน
ความตองการจําเปนสวนใหญ หรือถึงแมจะมีการวิจัยประเมินความตองการจําเปนก็มักจะเปนแบบ
ไมเปนทางการ โดยใชขอมูลตามการรับรูของผูเกี่ยวของ ทําใหฐานขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจดูไม
หนักแนน คุณภาพของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนจึงข้ึนอยูกับวิธีการวิจัยที่ใชใน          
การประเมินความตองการจําเปน จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนเหตุใหผูวิจัยในฐานะนักพัฒนศึกษา
ท่ีใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปน
หัวใจของทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21ตลอดจนนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง     
แกใขเอ้ือตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาเพื่อใหทรัพยากรมนุษยเหลานี้ สามารถท่ี
จะรับเอาการเรียนรู ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวใหไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช
ในการพัฒนาสังคม และประเทศใหเจริญรุงเรืองทัดเทียมประเทศอ่ืนๆตอไป 
 
คําถามการวิจัย 

1. ผลการประเมินความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับใด 

2. แนวทางการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานทักษะ   
การเรียนรูและนวัตกรรมมีแนวทางอะไรบาง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
1. เพื่อประเมินความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร         

ในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ใชการเก็บรวบรวมขอมูลแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงไดแบงการศึกษาออกเปน ข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยในสวนของเชิงปริมาณนี้ ใชวิธีวิจัยแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2558 รวม 21,687 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร (งานทะเบียนนักศึกษา          
ปการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
ช้ันปท่ี 1- ช้ันปท่ี 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2558 จากตารางกําหนด
ขนาดตัวอยาง (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5%        
(ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2554: 284) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน ผูวิจัยจึงกําหนดประชากร
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 392 คน เม่ือไดจํานวนกลุมตัวอยางจึงทําการสุมกลุม
ตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จําแนกตามกลุมคณะ 

2. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  
ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัวแปร ไดแก 
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ประกอบดวย 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 คณะ 
1.4 ช้ันปการศึกษา 
1.5 คะแนนเฉล่ียสะสม 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย  
2.1 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
2.2 การส่ือสาร และความรวมมือ 
2.3 ความริเร่ิมสรางสรรค และนวัตกรรม 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงคณุภาพ 

1. แหลงขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษา โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหการสัมภาษณ คือ ผูบริหารดานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษา เพื่อประเมินความตองการจําเปนในดาน

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหสรุปเปนแนวทางการพัฒนาทางการศึกษาสังคมประเทศชาติ
ไดอยางมีคุณภาพ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การประเมิน หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริง
ของการพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

2. การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการท่ีตัดสินคุณคาของส่ิงใดส่ิง
หนึ่งโดยการนําสารสนเทศท่ีไดจากการประเมิน สภาพท่ีเปนอยู (What is) และสภาพท่ีควรจะเปน 
(What should be) มาชวยในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาตอไป 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสรางสรรค 
ศิลปะวิทยาการ และภูมิปญญา  มีสามกลุมสาขาวิชาคือ กลุมศิลปะ  ไดแก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร  
กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1        
ปการศึกษา 2558 ช้ันปท่ี 1- 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) หมายถึง     
ทักษะพื้นฐานท่ีมนุษยในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองเรียนรูโดยมีจุดเนนอยูบนพื้นฐานแหง             
การสรางสรรค ประกอบไปดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การส่ือสารและ      
การมีสวนรวม ความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม โดยมีความหมายดังนี้ 

5.1 การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแกปญหา  (problem 
solving) หมายถึง มีประสิทธิภาพในการใชเหตุผล (Reason Effectively) ไดอยางชัดเจนท้ังในเชิง   
นิรนัย  (Inductive) และอุปนัย  (Deductive) ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน       
ตลอดจนการใชวิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) ประกอบกับประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 
(Make Judgments and Decisions) และสามารถแกไขปญหาท่ีซํ้าซากปญหาท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ            
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ไดหลากหลายเทคนิควิธี สามารถกําหนดประเด็นคําถามสําคัญท่ีจะนําไปสรางเปนจุดเนนใน        
การแกไขปญหาตามสถานการณท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดได 

5.2 การส่ือสารและการมีสวนรวม (Communication and Collaboration) หมายถึง   
การส่ือสารไดอยางชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) และมีความสามารถในการ
เปนผูนําในการทํางานเกิดการยอมรับในทีมงาน มีกิจกรรมการทํางานท่ีสรางความรับผิดชอบ    
และกอใหเกิดความสุขในการทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีมุงหวังได 

5.3 ความริเร่ิมสรางสรรค (creativity) และนวัตกรรม (innovation) หมายถึง การใช
เทคนิคของการสรางสรรคทางความคิดท่ีเปดกวาง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานในเชิง
สรางสรรค การทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยมุงเนนปฏิบัติและส่ือสารแนวคิดใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปดใจกวางและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหม ๆ ท่ีสงผลตอระบบการทํางาน 
เปนผูนําในการสรางสรรคงาน รวมท้ังมีความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงหรือ
เปนขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆ ที่เกิดข้ึนนั้นๆ ได สามารถสราง
วิกฤติใหเปนโอกาสสงผลตอการเรียนรู และเขาใจถึงวิธีการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีตองใชเวลา  
และสามารถนําเอาขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง โดยการนําเอา
นวัตกรรมมาสูการปฏิบัติ (Implement Innovations) เชิงสรางสรรคใหเกิดคุณประโยชนตอการปรับ
ใชและพัฒนานวัตกรรม 

6. การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง การศึกษาผลตางระหวางสภาพท่ี
นักศึกษาเปนอยูในปจจุบันและสภาพท่ีนักศึกษาคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ดานการส่ือสารและการมีสวนรวม 
ดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 

1. ทําใหทราบผลการประเมินความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ทําใหทราบแนวทางการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

3. เพื่อเปนสารสนเทศพ้ืนฐานใหกับคณาจารยรวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผน แกไขปญหา ท้ังพัฒนาการส่ือสารและความรวมมือแกนักศึกษาใหดี
ยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีจะสามารถ
นําไปใชเพื่อประเมินความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรใหไดมาซ่ึงแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม แกนิสิต
นักศึกษาคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรผูวิจัยขอเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดดังนี้ 

1. ทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน 
3. แนวคิดเกีย่วกบัทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
4. บริบทมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
6. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
1. ทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom  (Bloom’s Taxonomy)   

เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ไดพัฒนาจุดมุงหมายทางการศึกษาข้ึนในชวง
ทศวรรษท่ี 6 ของศตวรรษท่ี 20 (1950 - 1959) เพื่อชวยครู นักการศึกษา และผูบริหารทางการศึกษา
ในการจําแนกจุดมุงหมายของการศึกษาอยางเปนระบบ จุดมุงหมายดังกลาว ประกอบดวย
จุดมุงหมาย 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัย สําหรับจุดมุงหมายทาง
การศึกษาท่ีไดมีการปรับปรุงนั้นคือ ดานพุทธิพิสัย ซ่ึงจะมีลักษณะเปนกระบวนการทางปญญาท่ี
เปนลําดับข้ันและจะคอยๆ เพิ่มความซับซอนข้ึนเร่ือยๆ จนกระท้ังถึงข้ันสุดทายท้ังหมด 6 ข้ัน 

1.1 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือพฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สติปญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพซ่ึงพฤติกรรม       
ทางพุทธิพิสัยเปนกระบวนการทางปญญา ในจุดมุงหมายทางการศึกษาพุทธิพิสัยของบลูม               
ท่ีปรับปรุงใหมยังคงมีลําดับข้ัน 6 ข้ัน ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังนี้ 
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1. จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได แสดงรายการได 
บอกได ระบุ บอกช่ือได ตัวอยางเชน นักศึกษาสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได 

2. เขาใจ (Understading) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอยาง 
สรุป อางอิง ตัวอยางเชน นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได 

3. ประยุกตใช (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช ประยุกตใช 
แกไขปญหา ตัวอยางเชน นักศึกษาสามารถใชความรูในการแกไขปญหาได 

4. วิเคราะห (Analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะการจัดการ ตัวอยางเชน นักศึกษาสามารถบอกความแตกตางระหวาง 2 ทฤษฎีได 

5. ประเมินคา (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ 
ตัดสิน ตัวอยางเชน นักศึกษาสามารถตัดสินคุณคาของทฤษฎีได 

6. คิดสรางสรรค (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตัวอยางเชน นักศึกษาสามารถนําเสนอทฤษฎีใหมท่ีแตกตางไปจากทฤษฎีเดิมได 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูมไดรับ              
การยอมรับและมีการนําไปใชอยางกวางขวาง เชน การนําไปใชในช้ันเรียนในฐานะเคร่ืองมือ
สําหรับวางแผนการเรียนการสอน การตรวจสอบความสอดคลองของจุดประสงคการสอนกลยุทธ           
การสอนและการประเมินผล หรือ การนําไปจําแนกความแตกตางระหวางความคิด ระดับสูงกับ
ความคิดระดับตํ่า เปนตน จุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูม ถือไดวาเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการนํามาประยุกตใชกันอยางแพรหลายในทุกระบบของ
การศึกษา 

โลริน แอนดอรสัน (Lorin Anderson) ไดนําเสนอขอคนพบไววา จุดมุงหมาย
ทางการศึกษาของบลูมแบบเดิมซ่ึงไดแบงออกเปนกระบวนการทางปญญาเรียงตามลําดับท้ัง 6 ข้ัน
นั้น ทําใหเกิดความเขาใจวา ข้ันตอนดังกลาวไมสามารถทับซอนหรือเหล่ือมลํ้ากันได และการท่ี
ผูเรียนจะสามารถบรรลุถึงกระบวนการทางปญญาในระดับท่ีซับซอนหรือสูงข้ึนไดนั้น จะตอง
บรรลุกระบวนการทางปญญาท่ีอยูในระดับตํ่ากวาท้ังหมดเสียกอน ก็เปนมาตรฐานท่ีเขมงวดเกินไป 
ซ่ึงในเร่ืองนี้ ออรเมล (Omell) ไดพบวา บางคร้ังส่ิงท่ีตองการสําหรับกระบวนการทางปญญาในข้ัน
ความรู ความจํา ยังมีความซับซอนมากกวาส่ิงท่ีตองการในกระบวนการทางปญญาในข้ันการ
วิเคราะหหรือการประเมินคา นอกจากนี้ ไครเซอร (Kreitzer) ไดอางวา ผูท่ีเกี่ยวของกับการสราง
จุดมุงหมายทางการศึกษานี้ไดยอมรับวา พวกเขาไมสามารถใหคําจํากัดความเพ่ือจําแนกความ
แตกตางระหวางพฤติกรรมในกระบวนการทางปญญาของระดับข้ันตางๆไดอยางชัดเจน และไคร
เซอรเองก็ไดพบวากระบวนการทางปญญาในข้ันการประเมินไมไดมีความซับซอนกวากระบวนการ
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ทางปญญาในข้ันของการสังเคราะห และในบางคร้ังการสังเคราะหก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ประเมินคาดวย 

จากขอคนพบดังกลาว ในชวงระหวางป 1990 – 1999 เดวิด แครทโวทล (David 
Krathwohl) ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะท่ีไดรวมสรางจุดมุงหมายการศึกษาเดิม และโลริน แอนเดอรสัน
(Lorin Anderson) ลูกศิษยคนหน่ึงของบลูมไดรวบรวมนักจิตวิทยา นักทฏษฏีหลักสูตร นักวิจัย
ทางดานการเรียนการสอน และผูเช่ียวชาญทางดานวัดและประเมินผล เพื่อปรับปรุงจุดมุงหมาย
การศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูม สวนตัวของบลูมเองนั้นไมสามารถเขามีสวนรวมดวยเนื่องจาก
ปวย และไดเสียชีวิตไปกอนท่ีจะมีการตีพิมพจุดมุงหมายการศึกษาฉบับปรับปรุงไมนานนักในป 
2001 ผลของการปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยใหมนี้ ไดเกิดการปรับเปล่ียนท่ี
สําคัญท้ังในสวนโครงสรางและคําศัพทท่ีใชเปนช่ือของกระบวนการทางปญญา ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบจุดมุงหมายฉบับเดิมได ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบกระบวนการทางปญญาท่ีใชคําศัพทเดิมและคําศัพทใหม 

คําศัพทเดิม คําศัพทใหม 
1. ความรู (Knowledge) 1. จํา (Remembering) 
2. ความเขาใจ (Comprehension) 2. เขาใจ (Understading) 
3. การนําไปใช (Application) 3. ประยุกตใช (Applying) 
4. การวิเคราะห (Analysis) 4. วิเคราะห (Analysing) 
5. การสังเคราะห (Synthesis) 5. ประเมินคา (Evaluating) 
6. การประเมินคา (Evaluation) 6. คิดสรางสรรค (Creating) 

 
ท่ีมา: วิทวัฒน  ขัตติยะมาน, กระบวนการทางปญญา, เขาถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http: //www. watpon. com 

 
การปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูม ไดมีการปรับปรุงใน

เร่ืองของการใชคําศัพทและการนิยามคําศัพทใหม โดยสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงได ดังน้ี 
1. ความแตกตางระหวางคําศัพทเดิมกับคําศัพทใหมก็คือ ช่ือของกระบวนการทาง

ปญญาท้ัง 6 ข้ันนั้น จะเปล่ียนจากการใชคํานามเปนคํากริยา เนื่องจากจุดมุงหมายทางการศึกษาท่ี
ปรับปรุงใหมนี้ตองการท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงความคิด และการคิดเปนกระบวนการของการกระทํา 
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ดังนั้นจุดมุงหมายทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหมนี้ จึงใชคํากริยาเพื่ออธิบายกระบวนการทางปญญา
ในลักษณะของการกระทํา 

2. คําอธิบายหรือคํานิยามของกระบวนการทางปญญาในแตละลําดับข้ัน จะถูก
แทนท่ีดวยคํากิริยา และมีการปรับปรุงคําอธิบายหรือคํานิยามในบางลําดับข้ันดวย 

3. ในข้ันของความรู (Knowledge) ไดถูกเปล่ียนช่ือใหมเนื่องจาก ความรูคือผลลัพธ
หรือผลผลิตของการคิด ไมใชรูปแบบของการคิด ดังนั้นคําวาความรูจึงแทนที่ดวยคําวา “จํา” 
(Remembering) 

4. กระบวนการทางปญญาในข้ันความเข าใจ  (Comprehension)  และการ
สังเคราะห (Synthesis) ไดถูกนําเขาไปรวมไวในข้ัน “เขาใจ” (Understading) และ “คิดสรางสรรค” 
(Creating) ตามลําดับ เพื่อใหสามารถสะทอนธรรมชาติของการคิดท่ีนิยามไวในแตละลําดับช้ัน 

นอกจากการปรับปรุงในสวนของการใชคําศัพทแลว การปรับปรุงจุดมุงหมายทาง  
การศึกษาดานพุทธิพิสัยของบลูม ยังไดมีการปรับเปล่ียนในสวนของโครงสรางดวย ดังน้ี 

1. จากจุดมุงหมายทางการศึกษาเดิมท่ีมีเพียงหนึ่งมิติ ไดมีการปรับเปล่ียนให
กลายเปน 2 มิติ ดังท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 2 พรอมท้ังมีการเพิ่มเขามาของผลผลิตของการคิดซ่ึง
เปนรูปแบบของความรูท่ีหลากหลาย ประกอบดวยความรูในดานขอเท็จจริง (factual) ความคิดรวบ
ยอด(conceptuel) กระบวนการ (procedural) และอภิปญญา (meta-cognitive) 

 
ตารางท่ี 2 มิติของความรูและมิติของกระบวนการทางปญญา 

มิติของความรู 
มิติของกระบวนการทางปญญา 

จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา คิดสรางสรรค 
ความรูในขอเท็จจริง (Factual 
Knowledge) 

      

ความรูในความคิดรวบยอด 
(Conceptual Knowledge ) 

      

ความรูในกระบวนการ 
(procedural Knowledge ) 

      

ความรูในอภิปญญา 
(metacognitive Knowledge) 

      

 
ท่ีมา: วิทวัฒน  ขัตติยะมาน, กระบวนการทางปญญา, เขาถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http: //www. watpon. com 
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ดังนั้นความหมายของมิติดานความรูมีดังนี้ 
1.1 ความรูในขอเท็จจริง (Factual Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับองคประกอบ

พื้นฐานท่ีผูเรียนตองรูเพื่อปรับใหเขากับศาสตรหรือเนื้อหาวิชา หรือเพื่อการแกปญหา เชน ความรู
ในเร่ืองคําศัพท (terminology) ความรูในเร่ืองรายละเอียดและองคประกอบตางๆ  

1.2 ความรูในความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบพื้นฐานตาง ๆ ท่ีอยูภายในโครงสรางขนาดใหญท่ีทําให
องคประกอบพ้ืนฐานเหลานั้นสามารถทํางานดวยกันได เชน ความรูในเร่ืองของการจัดประเภท 
หมวดหมู และการจัดลําดับ ความรูในเรื่องของหลักการ และความรูในเรื่องของทฤษฎี แบบแผน
และโครงสราง 

1.3 ความรูในกระบวนการ (procedural Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับวิธีการท่ี
จะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง วิธีการเสาะแสวงหาความรู และบรรทัดฐานสําหรับการใชทักษะ ลําดับข้ันการ
แก ปญหา เทคนิคและวิธีการตาง ๆ เชน ความรูในเร่ืองของทักษะเฉพาะอยาง และลําดับข้ันการแก 
ปญหา ความรูในเร่ืองของเทคนิคและวิธีการเฉพาะอยาง ความรูในเร่ืองของเกณฑสําหรับการ
พิจารณาเลือกใชกระบวนการที่เหมาะสม 

1.4 ความรูในอภิปญญา (meta-cognitive Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับกระบวน 
การทางปญญาหรือกระบวนการเรียนรูของคน ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขอมูล ขาวสาร 
(information processing) และความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการเรียนรูของ
ตนเอง เชน ยุทธวิธีการเรียนรู หรือการไดมาซ่ึงความรู ความรูเกี่ยวกับกระบวนการใชปญญา รวม
ไปถึงการใชเนื้อหาและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม คือรูวาเวลาใด เหตุผลใดท่ีจะใชความรูในเร่ืองนั้น ๆ 
ความรูเกี่ยวกับตนเอง คือ รูถึงจุดออน จุดแข็งของตนเอง รูวาตนเองรูอะไร และมีความรูในระดับ
ไหน 

2. กระบวนการทางปญญาในข้ันตางๆ มีการเรียงลําดับในลักษณะของการเพ่ิม             
ความซับซอนข้ึนเร่ือย ๆ ดังนั้นกระบวนการทางปญญาในข้ันของการสังเคราะห (คิดสรางสรรค) 
และ การประเมินคา (ประเมินคา) จะสลับลําดับกัน 

Bloom เปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน เช่ือวา การเรียนการสอนท่ีจะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน และไดแบงประเภท
ของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพ้ืนฐานวา มนุษยจะเกิดการเรียนรูใน 3 ดาน 
คือ ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ และนําหลักการนี้จําแนกเปนจุดมุงหมายทาง
การศึกษาเรียกวา Taxonomy of Educational objectives ดังนั้นการเปล่ียนแปลงในจุดเนนของ
จุดมุงหมายทางการศึกษา มีดังน้ี 
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1. เปาหมายลําดับแรกของการปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาคร้ังนี้คือ การนํา
จุดมุงหมายไปใชในการปฏิบัติจริง ซ่ึงหมายความวา จุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีไดปรับปรุงจะเปน
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับการวางแผนหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู 

2. การปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาคร้ังนี้ตองการขยายขอบเขตของผูท่ี
เกี่ยวของใหกวางข้ึน เนื่องจากจุดมุงหมายทางการศึกษาเดิมถูกมองวา เปนเครื่องมือท่ีใชไดดีใน
กลุมของผูเรียนวัยเด็กเทานั้น สวนจุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีไดปรับใหมสามารถนําไปใชไดอยาง
กวางขวางมากข้ึนในทุกระดับผูเรียน เชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือสูงกวานี้ 

3. การปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาคร้ังนี้ จะเนนไปท่ีการอธิบายถึง
พฤติกรรมในกระบวนการทางปญญาแตละข้ัน ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 3 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3 คําสําคัญและพฤติกรรมของกระบวนการทางปญญาท้ัง 6 ข้ัน 

กระบวนการทางปญญา คําสําคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

จํา (Remembering) 
- จํา (Remembering) ความรูท่ีมี
อยูในความจํา 

- ระบุ (Indentifying) - สามารถเลาเหตุการณหรือ
เร่ืองราวได 
- บอกไดวามีสัตวอะไรอยูใน
เร่ืองบาง 

- ระลึกได (Recalling) สามารถ
เรียกความรูท่ีไดเรียนรูไปนาน
แลวกลับมา 

- ระลึก (Retrieving) - เขียนรายการขอมูลท่ีอยูใน
ความทรงจําได 
- ทองบทกวีท่ีช่ืนชอบได 

เขาใจ (Understading) 
- แปลความหมาย (Interpreting) 
การเปล่ียนจากรูปแบบหนึ่งไป
เปนอีกรูปแบบหน่ึง 

- อธิบาย 
- นําเสนอ 
 - แปล   
- ถอดความ   

- แสดงความคิดหลักของ
ขอความนี ้

- ยกตัวอยาง (Exemplifying) 
การคนหาตวัอยางของแนวคิด
หรือทฤษฎี   

- ยกตัวอยาง  
- วาดภาพประกอบ 

- แสดงภาพประกอบ
ความหมายของส่ิงนี้ 
 

- จัดประเภท(Classifying)    การ
จัดส่ิงของใหเขาพวกโดยใช
หลักเกณฑตางๆ   

- จัดกลุม(Categorizing)  
- จัดหมวดหมู (Subsuming) 
 

- เลาเร่ืองราวจากกลุมคําท่ี
กําหนดให 



15 

 

ตารางท่ี 3 คําสําคัญและพฤติกรรมของกระบวนการทางปญญาท้ัง 6 ข้ัน (ตอ) 

กระบวนการทางปญญา คําสําคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 
- สรุป (Summarising) การยอ
หรือสรุปจากขอมูลท่ีมีอยู   

- ยอความ  
- ลงความเห็น 

- เขียนสรุปเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

- การสรุปอางอิง (Infeming) 
การยอประเดน็หลัก   

- สรุป  
- เติมคํา  
- ทํานาย   

-ใชตวัอยางท่ีกําหนดใหแลว
สรุปอางอิงไปยังหลักการหรือ
ทฤษฎี 

- เปรียบเทียบ (Comparing) การ
คนหาความสอดคลองระหวาง
สองแนวคิด 

- เปรียบเทียบ  
- จับคู   
- แสดงแผนผัง 

- เขียนเร่ืองส้ันแสดงลําดับ
ข้ันตอนของเหตุการณ 

ประยุกตใช (Applying) 
 - นําไปใช (Executing) 
ประยุกตใชความรูในงานประจํา 

- ดําเนนิการใหสําเร็จ - เขียนสรุปรายงาน
ประจําเดือน 

- นําไปใช (Implementing) 
ประยุกตใชความรูในงานท่ี
ไมใชงานประจํา 

-ใช - เขียนเอกสารเกี่ยวกับหัวขอท่ี
นาสนใจ 
 

วิเคราะห (Analysing)  
- บอกความแตกตาง 
(Differentiating) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของสวนตางๆ
ของส่ิงท่ีกําหนด 

- จําแนก  
-  บอกความแตกตาง  
- คัดเลือก 
 - จุดเนน 

- บอกความแตกตางระหวาง
จํานวนตรรกยะและอตรรกยะ
ดวยหลักคณิตศาสตร 
 

- จัดการ (Organising) กําหนด
สถานการณท่ีเหมาะสมหรือ
หนาท่ีภายในโครงสราง ลําเอียง 
คุณคา หรือแนวโนมของส่ิงท่ี
สนใจศึกษา 

- สรุปความ  
- ปะติดปะตอเร่ืองราว  
 

- สรางตารางนําเสนอขอมูล 
- เขียนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธของหลายส่ิง 
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ตารางท่ี 3 คําสําคัญและพฤติกรรมของกระบวนการทางปญญาท้ัง 6 ข้ัน (ตอ) 

กระบวนการทางปญญา คําสําคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

ประเมินคา (Evaluating)  
- ตรวจสอบ (Checking) คนหา
ความไมสอดคลองหรือความ
ขัดแยงภายในกระบวนการหรือ
ผลผลิต 

- คนหา  
- ทดสอบ 

- เขียนขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

- วิจารณ (Critiquing)  
คนหาความไมสอดคลอง
ระหวางผลผลิตและเกณฑ
ภายนอก คนหาความเหมาะสม
ของกระบวนการท่ีมีปญหา (เชน 
ตัดสินวา 2 วิธีการนี้ วิธีการใดดี
ท่ีสุด) 

- ตัดสิน - ตัดสินวิธีการ 2 วิธีวาวิธีไหน
ชวยแกปญหาไดดีท่ีสุด 
 

คิดสรางสรรค (Creating) 
- ทําใหเกิดข้ึน (Generating)  
การไดทางเลือกหรือสมมติฐาน
ท่ีอยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑ
หรือเหตุผล 

- สมมติฐาน - จากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
สามารถตั้งสมมติฐานได
อยางไร 

- วางแผน (Planning)             
การดําเนนิการตามกระบวนการ
จนไดรับผลสําเร็จ 

- ออกแบบ - ออกแบบสรางบานในฝน 
- เขียนบทละครโทรทัศน 

- ผลผลิต (Producing)   - กอต้ัง  
- สราง 

- นําเสนอแนวคิดใหม 
- ประดิษฐช้ินงานท่ีสนใจ 

 
ท่ีมา: วิทวัฒน  ขัตติยะมาน, กระบวนการทางปญญา, เขาถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http: //www. watpon. com 
 

 



17 

 

การนําตารางท่ีไดจากการปรับปรุงจุดมุงหมายทางการศึกษาไปใชในการจัด
การศึกษาสามารถทําไดโดย การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหอยูในดานใดดานหนึ่งของ 4 มิติ             
ดานการเรียนรู  และในขณะเดียวกันก็อยูภายในระดับใดระดับหนึ่งใน  6  ระดับของมิติ                 
ดานกระบวนการทางปญญา เชน จุดประสงคการเรียนรูเปนการเรียนรูในเร่ืองความรูในขอเท็จจริง 
(Factual Knowledge) ความรูในเร่ืองความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) ความรูในเร่ือง
กระบวนการ (procedural Knowledge ) หรือความรูในอภิปญญา (metacognitive Knowledge) และ
ในขณะเดียวกันจุดประสงคการเรียนรูก็ตองการใหผูเรียนใชกระบวนการทางปญญาในระดับใด
ระดับหนึ่ง เชน จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห ประเมินคา หรือคิดสรางสรรค 

1.2 จิตพิสัย (Affective Domain) คือ พฤติกรรมดานจิตใจประกอบดวย พฤติกรรม
ยอย ๆ 5 ระดับ ไดแก 

1.2.1 การรับรู เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนตอปรากฏการณ หรือส่ิงเราอยางใดอยาง
หนึ่งซ่ึงเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของส่ิงเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาใน
รูปของความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 

1.2.2 การตอบสนอง เปนการกระทําท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจตอส่ิงเรานั้น ซ่ึงเปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว 

1. 2.3 การเกิดคานิยมการเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคม การ
ยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกลายเปนความเช่ือ แลวจึงเกิด
ทัศนคติท่ีดีในส่ิงนั้น 

1.2.4 การจัดระบบการสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัย
ความสัมพันธ ถาเขากันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับอาจจะยอมรับคานิยมใหมโดย
ยกเลิกคานิยมเกา 

1.2.5 บุคลิกภาพการนําคานิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจําตัว 
ประพฤติปฏิบัติแตส่ิงท่ีถูกตองดีงามพฤติกรรมดานนี้ จะเกี่ยวกับความรูสึกและจิตใจ ซ่ึงจะเร่ิมจาก
การไดรับรูจากส่ิงแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตางๆจน
กลายเปนคานิยม และยังพัฒนาตอไปเปนความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะเปนการควบคุมในทิศทาง
พฤติกรรมของคนคนจะมีสํานึกอยางไรนั้น ก็เปนผลของพฤติกรรมดานนี้ 

1.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมดานกลามเน้ือประสาท
ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังนี้ 

1.3.1 การรับรูเปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือเปนการ
เลือกหาตัวแบบที่สนใจ 
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1.3.2 กระทําตามแบบ หรือ เคร่ืองช้ีแนะเปนพฤติกรรมที่ผูเรียนพยายามฝกตาม
แบบที่ตนสนใจและพยายามทําซํ้า เพื่อท่ีจะใหเกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจใหไดหรือ สามารถ
ปฏิบัติงานไดตามขอแนะนํา 

1.3.3 การหาความถูกตอง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตอง
อาศัยเคร่ืองช้ีแนะเม่ือไดกระทําซํ้าแลว ก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ 

1.3.4 การกระทําอยางตอเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเปนของตัวเองจะ
กระทําตามรูปแบบนั้นอยางตอเนื่อง จนปฏิบัติงานท่ียุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
คลองแคลว การท่ีผูเรียนเกิดทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสมํ่าเสมอ 

1.3.5 การกระทําไดอยางเปนธรรมชาติ พฤติกรรมท่ีไดจากการฝกอยางตอเนื่อง 
จนสามารถปฏิบัติไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ  เปนไปอยางธรรมชาติ  ซ่ึงถือเปน
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง (kru KIT Pet SUB, 2556) 

ผูวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิด  ความสามารถในการคนควาหา
ความรู การเขาถึงขอมูล สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากทุกแหงท้ังในส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใชในการแกปญหาได เปาหมายของการเรียนรูคงจะไมไดอยู ท่ีความรูหรือ
เนื้อหาวิชาอีกตอไป เพราะความรูมีมากและเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาเกินกวาท่ีหลักสูตรใดๆจะ
สามารถรวบรวมและบรรจุองคความรูไวในการเรียนการสอนได ส่ิงสําคัญคือกระบวนการเรียนรู 
ตองใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง สรางความรูท่ีเกิดจากความเขาใจของตนเอง และมีสวนรวมในการ
เรียนมากข้ึน (Active learning) ดังนั้น แนวโนมของการประเมินผลจึงไดถูกปรับเปล่ียนตามทฤษฎี
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซ่ึงจะทําการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และ
ดานทักษะพิสัย 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความตองการจําเปน 

เร่ิมมาจากประเทศทางตะวันตกในชวงศตวรรษ 1930 แลวขยายไปประเทศอ่ืนซ่ึง
รวมท้ังไทยดวย การวิจัยประเมินความตองการจําเปนไดรับความสนใจและมีความสําคัญโดยถูก
บังคับดวยกฎหมายกอนในระยะแรก แตหลังจากนั้น นักวิชาการเห็นคุณคามากข้ึน มีการพัฒนา
แนวคิดเชิงระบบ หรือการวางแผนกลยุทธ เนื่องจากการประเมินความตองการจําเปน เปนกิจกรรม
ท่ีจะทําใหเขาใจสภาพบริบทขององคกรหรือทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 พัฒนาการของการประเมินความตองการจําเปน 
สุวิมล  วองวาณิช (2548) พบวา แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน

ในยุคกอนศตวรรษท่ี 20 เม่ือจําแนกตามจุดมุงหมายของการประเมินสามารถแบงไดเปน 3 ยุค ดังนี้ 
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2.1.1 ยุคท่ี 1 การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการกําหนดเปาหมายท่ีพึง
ประสงค (Needs Assessment for Goal Setting) การประเมินความตองการจําเปนในยุคนี้จึงเปนการ
ระบุความตองการจําเปนท่ีนํามาใชเปนเปาหมายของผลลัพธท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน ในยุคนี้ยัง
ไมมีหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการประเมินความตองการจําเปนท่ีใชแตมีการระบุวามีการกําหนดความ
ตองการจําเปนหรือส่ิงท่ีพึงประสงคท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียนดังเห็นไดชัดจากโครงการการศึกษา 
8 ป ท่ีดําเนินการโดย Tyler ในชวงทศวรรษ 1930-1940 จุดกําเนิดของการประเมินความตองการ
จําเปนในยุคนี้จึงมีขอบเขตท่ีแคบ เปนเพียงกิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อใชในการกําหนดเปาหมายของ
การดําเนินงาน แตมิไดมีการอธิบายวาไดมีการนําผลการประเมินความตองการจําเปนมาใช
ประโยชนอยางไรตอการวางแผนเพื่อสนองความตองการจําเปนเหลานั้น ทําใหไมสามารถม่ันใจได
วาความตองการจําเปนท่ีกําหนดข้ึนไดมาจากวิธีการประเมินความตองการจําเปนท่ีเช่ือถือไดมาก
นอยเพียงใด 

2.1.2 ยุคท่ี 2 การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการวางแผนงาน (Needs 
Assessment for Planning) แนวคิดของการประเมินความตองการจําเปนปรากฏชัดแจนในโมเดล
หรือรูปแบบการประเมินของนักประเมินหลายคน โดยเฉพาะในระหวางป ค.ศ. 1960-1970 ท่ีมีการ
ตื่นตัวกันมากเกี่ยวกับการประเมิน เชน โมเดล CIPP ของ Stuffle beam โมเดล CSE ของ Alkin และ
คณะแนวคิดท้ังสองคอนขางสอดคลองกันในจุดเนนเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน      
ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ควรดําเนินการในข้ันตอนการวางแผน เปนแนวคิดท่ีนําเสนอในชวงเวลาเดียวกัน 
แตใชคําศัพทเทคนิคในแตละข้ันตอนแตกตางกัน กลาวคือข้ันตอนของการประเมินความตองการ
จําเปน (Needs Assessment) ทําใหทราบบริบทของหนวยงานและสามารถกําหนดเปาหมายหรือ
ทิศทางท่ีเหมาะสมกับสภาพความตองการของตนเอง ในขณะท่ีข้ันของการประเมินปจจัย (Input 
Evaluation) สอดคลองกับข้ันของการวางแผนออกแบบการทํางาน (Program Planning) ซ่ึงเปนการ
ออกแบบวางแผนการดําเนินงานตามสภาพความพรอมของปจจัยนําเขา ประเมินความพรอมของ
ปจจัยตางๆ มีการศึกษาหรือเตรียมความพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่มีอยู สวนในข้ัน
ของการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) สอดคลองกับข้ันของการประเมินความ 
กาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการดําเนินงานในขณะท่ีการดําเนินงาน
นั้นยังไมส้ินสุด สามารถปรับเปล่ียนวิธีหรือกิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสมหรือแกไขปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานใหหมดไป และข้ันสุดทายของแนวคิด CIPP คือ ข้ันตอนของการ
ประเมินผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินงาน (Product Evaluation) สอดคลองกับแนวคิดการประเมิน
ของ CSE คือ การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนวาเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม และควรตัดสินใจอยางไรตอไป จะเห็นวาผลการดําเนินงานทั้ง 4 
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ข้ันตอน ทําใหไดสารสนเทศท่ีนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  

แนวคิดการประเมินความตองการจําเปนในยุคท่ีสองท้ังสองแนวคิดนี้ ทําให
สามารถกําหนด “ความตองการจําเปน” ซ่ึงจะนําไปใชเปนเปาหมายของการทํางานได และยังมีการ
ประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยตางๆท่ีนําไปสูการกําหนดโครงสราง แผน หรือวิธีการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

2.1.3 ยุคท่ี 3 การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการวางแผนและการนําสูการ
ปฏิบัติ (Needs Assessment for Planning and Implementing) การประเมินแนวคิดเชิงระบบ 
Kaufman ใหความสําคัญกับการประเมินความตองการจําเปนในทุกข้ันตอนของการพัฒนาองคกร 
ไมไดจํากัดเฉพาะการใชประโยชนจากการประเมินความตองการจําเปนในข้ันตอนของการวางแผน
เพียงประการเดียว แตครอบคลุมทุกข้ันตอนของการพัฒนางานและ/หรือองคกร ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) Kaufman ไดเสนอแนวคิดเชิงระบบ 
อันเปนรูปแบบการดําเนินงานลักษณะวงจร ข้ันตอนตางๆ ของแนวคิดเชิงระบบคลายคลึงกับโมเดล
การประเมินแบบ CIPP ของ Suffle beam และโมเดล CSE ของ Alkin และคณะน่ันคือ การพัฒนา
โครงการจะตองเร่ิมเร่ิมตนจากการประเมินสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อกําหนดเปาหมายขององคกร
ซ่ึงตองสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของ การคนพบภายหลังวาจุดมุงหมายของโครงการ
นั้นจริงๆ แลวไมไดตรงกับความตองการของผูเกี่ยวของจะเปนความสูญปาวท้ังเวลาและทรัพยากร
ท่ีเสียไป เพราะผลท่ีไดไมสามารถนําไปใชในการปรับปรุงโครงการใหดีข้ึนได แนวคิดเชิงระบบ
ของ Kaufman ประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 6 ข้ันตอนดังแผนภาพท่ี 1 



 
21    

   

 

 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 1 กิจกรรมในกระบวนการแกปญหา 
ที่มา: Kaufman and English, F.W. Needs Asscssment Concept and Application, 2nd ed (United States of America: Educational Technology, 1981), 44. 
 

(6) ปรับปรุงแกไขตามตองการ 
ZETA 

(5) ระบุประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 

(2) กําหนดเงื่อนไข
ทางเลือกการ
แกปญหา 

(3) เลือกยุทธวธิี
แกปญหาจากทางเลือก 

(4) นําวิธีการที่เลือก
ไปปฏิบัติ 

(1) กําหนดปญหา
จากความตองการ

จําเปน  

   ALPHA    BETA    GAMMA    DELTA   EPSILON 
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แผนภาพที่ 2 จะเห็นไดวาเม่ือใดท่ีมีปญหาใหแกไข ตองเริ่มตนดวยการ
กําหนดปญหา (Alpha)เปนข้ันตอนแรก โดยศึกษาสภาพความตองการจําเปนวาผลท่ีพึ่งประสงคคือ
อะไร และสภาพปจจุบันเปนเชนใด อะไรเปนความตองการจําเปนท่ีเรงดวนและสําคัญท่ีสุด ความ
ตองจําเปนนั้นกอใหเกิดปญหาตามมาอะไรบาง หลังจากกําหนดปญหาขององคกรไดแลว จึงเร่ิม
ข้ันตอนท่ีสอง คือการศึกษาทางเลือกท่ีเปนไปไดท่ีจะใชในการแกไขปญหา (Beta) โดยมีการศึกษา
เง่ือนไขตางๆภายใตแตละปญหา ข้ันตอนท่ีสามเปนการตัดสินใจเลือกแลวจึงเลือกวิธีการแกปญหา
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Gamma) ข้ันตอนท่ีส่ีเปนการนํายุทธวิธีท่ีเลือกแลวไปสูการปฏิบัติ (Delta) 
ข้ันตอนท่ีหาเปนการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากยุทธวิธีท่ีกําหนดข้ึนไปใชใหทราบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ (Epsilon) ข้ันตอนทายท่ีสุด คือ การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติเพื่อให
บรรลุเปาหมายสูงสุดของการปฏิบัติงาน (Zeta) แนวคิดเชิงระบบแบงออกเปน 2 โดเมนใหญ สวน
แรกเกี่ยวของกับการกําหนดปญหาและการหาวิธีการแกปญหา (ข้ันตอนท่ี 1 และ2) สวนท่ีสอง
เกี่ยวของกับการลงมือแกไขปญหา และผลที่เกิดข้ึนตามมา (ข้ันตอนท่ี 3-6) สําหรับข้ันตอนท่ี 6 ซ่ึง
เปนข้ันตอนการปรับปรุง การทํางานน้ันสามารถนําไปรวมไวในสวนแรกไดดวย การดําเนินงานใน
ท้ัง 6 ข้ันตอนนี้ Kaufman และ English (1981) ถือวาเปนกิจกรรมการประเมินความตองการจําเปน
ท้ังส้ิน 

ปจจุบันนี้จึงพบวานักประเมินมีการสรางบัญชีตรวจสอบรายการสําหรับทํา
การประเมินอภิมานส่ิงตาง ๆ มากมายเพื่อเปนตัวอยางสําหรับผูตองการทําการประเมินอภิมาน และ
มีการพัฒนาเพื่อยกระดับศาสตรของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนใหกาวหนามากข้ึนดวย
การพัฒนาเทคนิควิธีการประเมิน การตอบคําถามวิจัยเกี่ยวกับความตองการจําเปนท่ีลึกซ้ึงกวาเดิม 
นอกจากนี้ผลงานวิจัยการประเมินความตองการจําเปน จํานวนมากมายควรไดมีการสังเคราะห
เพื่อใหไดขอสรุปท่ีนําไปสูการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาองคกรแบบครบถวนและถูกตอง  

2.2 ความหมายของความตองการจําเปน  
นักการศึกษาและนักประเมินหลายทานไดใหความหมายของความตองการจําเปน

สามารถสรุปไดเปนประเด็นดังตอไปนี้ 
ดาวรุง อินนอก (2552: 9) ความตองการจําเปน หมายถึง สภาพปญหาท่ีตองไดรับ

การแกไข ปรับปรุง เพื่อใหเกิดประโยชนตอบุคคล หรือหนวยงาน ซ่ึงวัดไดจากการเปรียบเทียบ
สภาพท่ีเปนอยูปจจุบันกับสภาพท่ีตองการหรือคาดหวัง 

เดโช อุนสุข (2554: 13) สรุปไดวา ความตองการจําเปน หมายถึง ความแตกตาง
หรือชองวาง (Gap) ซ่ึงวัดไดจากการเปรียบเทียบระหวางส่ิงท่ีเปนอยู/สภาพท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน         
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(What is) กับสภาพท่ีควรจะเปน/สภาพท่ีพึงปรารถนา (What Should Be) ท่ีเปนปญหาท่ีตองไดรับ
การแกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนตอบุคคลหรือหนวยงาน 

Guba and Lincoln (1982) นิยามวา “ความตองการจําเปนผลตางระหวางสภาพท่ี
ควรจะเปนกับสภาพที่เปนอยูจริง และจะเปนความตองการจําเปนตอเมื่อส่ิงท่ีไดรับนั้นกอใหเกิด
ประโยชน และหากไมไดรับการตอบสนองก็จะอยูในสภาพท่ีเปนทุกข อันตราย หรือสภาพท่ีไมนา
พอใจ” 

Roth (1978: 38-39) ไดเสนอระดับของสภาพท่ีควรจะเปนออกเปน 5 ระดับ ข้ึนอยู
กับระดับของสภาพท่ีควรจะเปน (target state) ไดแก ระดับอุดมคติ (ideal) ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงมาก
เหมือนยากจะปฏิบัติไดสําเร็จ รองลงมาคือระดับท่ีพึงปรารถนา (desired) ถาสามารถทําไดก็จะดี 
ระดับท่ีคาดวาจะทําได (expected) เปนระดับท่ีอยูในวิสัยท่ีจะทําไดสําเร็จระดับปกติวิสัย (nom) เปน
ระดับท่ีจําเปนมาก หากไมไดนาจะเกิดภาวะวิกฤติมากเม่ือนําระดับท่ีคาดหวังไปเปรียบเทียบกับ
ระดับของสภาพท่ีเปนอยูจริง โดยการวิเคราะหความแตกตาง ผลลัพธท่ีไดเรียกวาความขาดแคลน 
(deficit) ความขาดแคลนน้ีมีหลายระดับ ตั้งแตระดับนอยท่ีสุด ท่ีเรียกวาความขาดแคลนระดับสําคัญ 
(essential deficit) จนถึงการขาดแคลนระดับสูงสุด คือระดับเปาหมาย (goaldeficit) การเสนอ
แนวคิดนี้แสดงใหเห็นวา Roth มีทัศนะเกี่ยวกับความตองการจําเปนวาเปนความแตกตางของผลท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงทําใหเกิดปญหาหากไมไดรับการตอบสนอง ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลลัพธของการเปรียบเทียบระดับสภาพท่ีควรจะเปนกับระดับสภาพท่ีเปนอยูจริง 

สภาพท่ีควรจะเปน สภาพท่ีเปนอยูจริง 
1. สภาพในอุดมคติ (ideal) คือ ระดับท่ีสูงมาก
เหมือนยากจะปฏิบัติไดสําเร็จ 

ความขาดแคลนระดับเปาหมาย (goal deficit) 

2. สภาพท่ีพึงปรารถนา (desired) คือ 
ความสามารถถาปฏิบัติไดจะด ี

ความขาดแคลนระดับความตองการ (want 
deficit) 

3. สภาพท่ีคาดหวัง (expected) คือ ระดับท่ี    
คาดวาจะทําได 

ความขาดแคลนระดับคาดหวัง (expectancy 
deficit) 

4. สภาพตามปกติวิสัย (nom) คือ ระดับท่ีจะทํา
ไดอยางสําเร็จ 

ความขาดแคลนระดับปกติวสัิย(nom deficit) 

5. สภาพระดับพอเพียงข้ันต่ํา คือ ระดับท่ีสําคัญ
หากทําไมไดจะเกดิภาวะวิกฤติ 

ความขาดแคลนระดับสําคัญ(essential deficit) 

*หมายเหตุ โดยการวิเคราะหความแตกตางน้ันเมื่อนําสภาพที่ควรจะเปนไปเปรียบเทียบกับ สภาพที่เปนอยูจริง
ผลลัพธที่ไดเรียกวา “ความขาดแคลน deficit” มีทั้งหมด 5 ระดับ 

ท่ีมา: Kaufman, R. et al., Needs asscssment: A user’s guide (Englewood Cliffs, NJ: Educational 
Technology Publications, 1993). 

 
ในประเด็นเกี่ยวกับการแปลความหมายของความสําคัญของความตองการจําเปน 

Kaufman et al. (1993) ไดจัดลําดับความสําคัญของการประเมินความตองการจําเปนออกเปน 6 
ระดับ ตั้งแตระดับไมตองทําอะไรเลย เพราะไมมีความตองการจําเปนตองแกไขจนถึงระดับท่ีมี
ความสําคัญมากตองแกไขโดยเร็วท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 5 การแปลความหมาย 

ระดับความสําคัญ ความหมาย 

ระดับวกิฤติ (critical) 
เปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนมาก ตองแกไขโดยเร็วท่ีสุด           
(เชน ภายใน 6 เดือนจากน้ีไป) 

ระดับสําคัญมาก (very important) จําเปนตองแกไขใหเสร็จภายใน1ป 

ระดับสําคัญ (important) สําคัญและควรแกไขใหเสร็จอาจภายใน 2ป 

ระดับสําคัญนอย (minimall) 
เปนปญหาบาง แตรอได คอยทําเม่ือมีเวลา หรือทรัพยากร
เพียงพอ 

ระดับไมสําคัญ (not important) ไมมีความจําเปนตองแกไขละเลยไมใหความสําคัญได 
ระดับไมเปนความตองการจําเปน 
(not a need) 

ไมตองทําอะไรเลยไมมีอะไรเปนปญหาใหแกไข 

 
ท่ีมา: Kaufman, R. et al., Needs asscssment: A user’s guide (Englewood Cliffs, NJ: Educational 
Technology Publications, 1993). 

 

2.3 ความหมายของการประเมินความตองการจําเปน 
การวิจัยประเมินความตองการจําเปนเปนการวิจัย มีประโยชนอยางมากในการทํา

ใหมีการวางแผนมีทิศทางเปนไปได และมีโอกาสเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความมุงหวัง นอกจากนี้ยังใช
เปนหลักเทียบความสําเร็จของการดําเนินงาน ทําใหนักประเมินสามารถวางแผนการปฏิบัติภายใต
ทางเลือกที่เหมาะสม เปนเทคนิคท่ีชวยใหการใชทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประเมินความตองการจําเปนไวดังนี ้

สุวิมล  วองวาณิช (2548: 62) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปนเปน
กระบวนการประเมินเพื่อกําหนดความแตกตางของสภาพท่ีเกิดข้ึนกับสภาพท่ีควรจะเปน โดยระบุ
ส่ิงท่ีตองการใหเกิดวามีลักษณะเชนใด และประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงวามีลักษณะเชนใด จากน้ันนํา
ผลท่ีไดมาวิเคราะหประเมินและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงวาสมควรเปล่ียนแปลงอะไรบาง การประเมินความ
ตองการจําเปนทําใหไดขอมูลท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา หรือการ
เปล่ียนแปลงผลท่ีเกิดข้ึนปลายทาง การเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความตองการจําเปน
จึงเปนการเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรคและเปนการเปล่ียนแปลงทางบวก 
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ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม (2551: 9) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปน 
หมายถึง กระบวนการศึกษาผลตางหรือชองวาง (Gap) ระหวางสภาพท่ีเปนอยู (What is) และสภาพ
ท่ีควรจะเปน (What should be) กระบวนการที่เปนระบบในการหาความตองการจําเปน เพื่อใหได
ขอมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีแกไขปญหาไดตรงกับสภาพหรือความตองการที่แทจริง 

ดาวรุง  อินนอก (2555: 9) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง
กระบวนการที่ใชเปนระบบในการหาความตองการจําเปน เพื่อใหไดขอมูลในการตัดสินใจเลือก
หรือหาวิธีแกไขปญหาไดตรงกับสภาพหรือความตองการที่แทจริง 

เดโช  อุนสุข (2554: 14) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปน (Needs 
Assessment) หมายถึง กระบวนการในการประเมินท่ีเปนระบบเพ่ือหาความแตกตางระหวางสภาพ
ท่ีเกิดข้ึนจริงกับสภาพท่ีควรจะเปนของปญหากอนนําผลท่ีไดมาวิเคราะหและใชเปนขอมูลสําหรับ
การตัดสินใจเลือกระบวนการพัฒนา 

ปนัดดา  ชัยพระคุณ(2555: 25) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปน 
หมายถึง กระบวนการในการประเมินความแตกตางระหวางสภาพจริงท่ีเปนอยู กับสภาพท่ีควรจะ
เปนแลวนําความแตกตางท่ีไดจากการประเมินมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
วางแผนแกไขปญหา และดําเนินงานตอไป 

รัชฏาพร  เกตานนท (2557: 14) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปนหมายถึง 
กระบวนการศึกษาผลตางหรือชองวาง (Cap) ระหวางสภาพท่ีเปนอยู และสภาพท่ีควรจะเปน 

สุวิมล  วองวาณิช (2548: 60-62) กลาววาการประเมินความตองการจําเปนหมายถึง 
กระบวนการที่ใชเพื่อระบุชองวางระหวางผลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันกับท่ีปรารถนาจะใหเกิดแลว
จัดลําดับความสําคัญของชองวางดังกลาว จากนั้นเลือกชองวางท่ีสําคัญท่ีสุดมาเปนประเด็นท่ีตอง
ดําเนินการตอไปดังแผนภาพท่ี 2 
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แผนภาพท่ี 2 การใชขอมูลความตองการจําเปนในการจัดลําดับความสําคัญความตองการจําเปน 
ท่ีมา: สุวิมล วองวาณิช, การประเมินความตองการจําเปน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548), 60-62. 
 

ผลการประเมินความตองการจําเปนทําใหทราบวามีความตองการอะไรบางท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีตองเติมใหเต็มหรือขจัดออกตามความคิดนี้ การประเมินความตองการจําเปนจะให
ขอมูลท้ังตัว “ความตองการจําเปน” และวิธีการแกไขหรือขจัดปญหาหรือสนองความตองการจําเปน 
ในยุคนี้การประเมินความตองการจําเปนมิไดจํากัดอยูเพียงแคการนําผลไปใชในการวางแผน แตยัง
รวมถึงข้ันตอนการกําหนดวิธีการแกไขปญหา ขอคนพบจากการประเมินความตองการจําเปนจึง
แตกตางจากความหมายในยุคท่ีสองตรงท่ีวาการประเมินความตองการจําเปนในยุคท่ีสองมิได
กลาวถึงการวิเคราะหหรือการกําหนดวิธีขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีชัดเจน อยางไรก็ตาม การนิยามการ
ประเมินความตองการจําเปนของยุคท่ีสองและยุคท่ีสามยังมีจุดรวมท่ีสอดคลองกัน คือ กระบวนการ
ดังกลาวยังปรากฏอยูในข้ันตอนของการวางแผนงาน มิไดรวมไปถึงการดําเนินงานในข้ันตอนการ
นําแผนสูการปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและการประเมินผลสรุป 

Mccasline and Tibezida (2009: 22) ใหความหมายของการประเมินความตองการ
จําเปนวาเปนกระบวนการท่ีเปนระบบสําหรับการจัดลําดับและการตัดสินใจท่ีสัมพันธกับการวาง
แผนการพัฒนาและการปฏิบัติการในโครงการ การประเมินความตองการจําเปนเปนการกําหนด
ชองวางระหวางส่ิงท่ีเปนอยูกับส่ิงท่ีควรจะเปนของผลลัพธของโครงการและการจัดลําดับความ 
สําคัญของความตองการจําเปนนั้น โดยเนนการตัดสินใจจากการจัดลําดับความสําคัญบนพื้นฐาน
ของขอมูลท่ีไดรับจากบุคคลท่ีนาจะไดรับผลกระทบของโครงการ 
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ดังนั้นผูวิจัยสรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปนหมายถึง กระบวนการ
ประเมินเพื่อทําใหทราบถึงสภาพปญหาอยางแทจริง แลวนํามาซ่ึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หลักสูตรหรือโครงการตางๆ และการพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมใน
ศตวรรษท่ี 21หรือแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐาน  

2.4 จุดมุงหมายของการประเมินความตองการจําเปน 
ส่ิงท่ีตองดําเนินการเปนลําดับแรกในการประเมินความตองการจําเปน คือ การ

กําหนดจุดมุงหมายของการประเมินความตองการจําเปน อธิบายเหตุผลสําคัญท่ีตองทําการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน ผลท่ีไดรับจะนําไปใชเพื่อจุดมุงหมายใด เพื่อคนกลุมใด 

ดาวรุง  อินนอก (2552: 10) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปนมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดขอมูล ท่ีจะนํามาใชในการวางแผนงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

Wexley (1991: 34) ไดกลาววาหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
จะมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกบุคลากร ข้ันตอนแรกของการจัดหลักสูตรฝกอบรมอยางเปน
ระบบ คือการประเมินความตองการจําเปนซ่ึงมีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ 

1. เพื่อวินิจฉัยวาองคกร หนวยงานมีความตองการจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีการ
ฝกอบรมหรือไม การฝกอบรมมีประโยชนสําหรับการแกไขปญหาบางประการขององคกร เชน การ
พัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงานบุคลากร เปนตน อยางไรก็ตามการจัด
หลักสูตรฝกอบรมไมสามารถจะแกไขปญหาบางอยางได ถาปญหานั้นๆมีสาเหตุจากความขัดแยง
ในดานโครงสรางขององคกรหรือความไมเพียงพอในดานอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือบุคลากร 

2. เพื่อศึกษาขอมูลท่ีจําเปนตอการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  
การประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมจะชวยใหทราบสภาพปญหาขององคกรรวมท้ัง
ภารกิจและคุณสมบัติท่ีพนักงานมีอยู ขอมูลดังกลาวจะเปนพื้นฐานสําหรับการจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมตอไป 

เดโช  อุนสุข (2554: 16) สรุปไดวา จุดมุงหมายของการประเมินความตองการ
จําเปนเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการพัฒนาองคกรใหตรงกับความตองการจําเปนอยางแทจริง 

รัชฏาพร  เกตานนท (2557: 14) สรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปนนั้นมี
จุดมุงหมายเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการ
ขององคกรใหบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว 

การวิจัยประเมินความตองการจําเปน คือ การกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยวา
ตองการทําการประเมินความตองการจําเปนไปเพื่ออะไร สําหรับองคกรหรือบุคคลใดจุดมุงหมายท่ี
กําหนดจะชวยใหกําหนดประเด็นวิจัยไดเหมาะสมข้ึน โดยท่ีการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
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จะใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพของหนวยงานหรือบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับแกไขหรือพัฒนา จุดมุงหมาย
ของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนจึงมีหลายประการ เชน การพัฒนาบุคคล การวางแผนการ
ทํางานท่ีสนองความตองการขององคกร การกําหนดวิสัยทัศนขององคกรการพัฒนาองคกรให
เจริญกาวหนาตามเปาหมายท่ีกําหนด การปรับปรุงพัฒนา 

2.5 ประเภทของการประเมินความตองการจําเปน 
สุวิมล วองวาณิช (2550) ทําการสังเคราะหและจัดประเภทของความตองการจําเปน

โดยเกณฑท่ีใชในการจัดประเภท ไดแก ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานขององคกร วิธีการที่ใชใน     
การประเมินความตองการจําเปน องคกรผูรับหรือผูใหบริการการตอบสนองความตองการจําเปน 
ลักษณะของขอมูล ส่ิงท่ีถูกประเมิน ผลลัพธของการดําเนินงาน สาระเนื้อหา บริบทของความ
ตองการจําเปนดังนั้น รายละเอียดประเภทของความตองการจําเปนมีดังตอไปนี้ 

2.5.1 การจัดประเภทตามชวงระยะเวลาในการดําเนินงานขององคกรตามความคิด
ของ Roth (1977: 13) ความตองการจําเปนสามารถจําแนกตามชวงเวลาในการดําเนินงานขององคกร
ได 2 ประเภท ไดแกประเภทเตรียมการ (preparatory type) ซ่ึงดําเนินการเม่ือจะวางแผนงานหรือ
ผลผลิตและประเภทยอนหลัง (retrospective type) ดําเนินการเม่ือมีการนําแผนปฏิบัติและเกิดผลแลว 

2.5.2 การจัดประเภทตามวิธีการประเมิน Moroney (1977: 22) จําแนกความตองการ
จําเปนตามวิธีการประเมินออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ความตองการจําเปนปทัสถาน (normativeneeds) 
เปนความตองการจําเปนท่ีเปรียบเทียบสภาพท่ีเปนอยูจริงกับมาตรฐาน (standard) 2) ความตองการ
จําเปนตามการรับรู (perceived needs) เปนความตองการจําเปนท่ีกําหนดหรือนิยามโดยทัศนะของผู
ถูกประเมิน 3) ความจําเปนท่ีแสดงออก (expressed needs) เปนความตองการจําเปนเชิงสัมพันธ 
(relative needs) เปนความตองการจําเปนตามท่ีวัดจากความแตกตางของบริการที่ปรากฏอยูในพื้นท่ี
ท่ีตางกัน เนนท่ีความแตกตางระหวางกลุมหรือพื้นท่ี ไมใชความแตกตางจากมาตรฐานท่ีควรจะเปน 

2.5.3 การจัดประเภทตามแนวคิดความขาดแคลนหรือการแกปญหาประเด็นท่ี
นาสนใจจากความคิดของ Scriven (1991:44) คือ การจําแนกความตองการจําเปนตามแนวคิดเชิง
เหตุและผลออกเปน 2 ประเภท ไดแกความตองการจําเปนเกี่ยวกับผลงานหรือความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (performance needs) และความตองการจําเปนเกี่ยวกับส่ิงทดลอง (treatment needs) 
ตัวอยางเชน “นักเรียนคนหนึ่งมีความตองการจําเปนดานการอาน”เปนการกลาวถึงความตองการ
จําเปนดานผลท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียนแสดงวานักเรียนยังมีความสามารถในการอานในระดับท่ี
ไมนาพึงพอใจ แตหากกลาววา “นักเรียนมีความจําเปนดานการสอนการอาน” เปนการกลาวถึง
ความจําเปนในดานส่ิงทดลอง หมายถึง ความตองการวิธีการที่จะทําใหเด็กอานออก โดยสรุปการ
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ประเมินความตองการจําเปนคือการคนหาความจริงเกี่ยวกับการทํางานท่ีปกติหรือผิดปกติของกล
ไกลหรือระบบตาง ๆ ไมใชการสํารวจความคิดเห็นวากลุมเปาหมายตองการอะไร 

2.5.4 การจัดประเภทตามผลลัพธของการดําเนินงาน Kaufman (1987: 63) ได
จําแนกระดับของการประเมินความตองการจําเปนออกเปน 3 ระดับแตละระดับมีการกําหนด
ประเภทของความตองการจําเปนท่ีตองกําหนดดังตอไปนี้  

1. ระดับกลาง (Middle) เปนการประเมินความตองการจําเปนเกี่ยวกับปจจัย
ปอน (inputs) และกระบวนการหรือวิธีการ (processes) และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดยทันที (immediate 
products) 

2. ระดับรวบยอด (comprehensive) เปนการประเมินความตองการจําเปน
เกี่ยวกับผลิตผล (outputs) หรือบริการ (services) เปนความตองการจําเปนระดับองคกร ซ่ึงได
ใหบริการกับลูกคาขององคกรโดยรวมความตองการจําเปนระดับกลางไวดวย 

3. ระดับกลยุทธ (strategic) เปนการประเมินความตองการจําเปนระดับองค
รวม (Holistic level) โดยรวมความตองการจําเปนท่ีเกี่ยวกับผลิตผล (Outputs) ซ่ึงเปนความตองการ
จําเปนระดับรวบยอดและผลลัพธ (outcomes) ซ่ึงองคกรไดใหบริการท่ีสงผลตอสังคม 

Kaufman et al. (1993: 15) ไดจําแนกความตองการจําเปนใหมตามแนวคิดเชิง
ระบบไดเปน 4 ประเภท คือ ความตองการความจําเปนดานปจจัย (input needs) ความตองการจําเปน
ดานกระบวนการ (process needs) ความตองการจําเปนดานผลลัพธ (outcome needs) ความตองการ
จําเปนดานแกปญหา (solution needs)  

ตามความคิดของ Kaufman et al. (1993: 15) ความตองการจําเปนดานผลลัพธถือเปน 
“ความตองการจําเปนเทียม” (quasi needs) โดยมีรายละเอียด 10 ขอดังตอไปนี้ 

1. ความตองการจําเปนท่ีแทจริง (needs) ความตองการจําเปนนี้ยังมีการจําแนก
เปน 3 ประเภท 

1.1 ความตองการจําเปนระดับจลุภาค เนนการวัดผลผลิต 
1.2 ความตองการจําเปนระดับมหภาค เนนการวัดผลิตผล และ 
1.3 ความตองการจําเปนระดับเมกะ เนนการวดัผลลัพธ (product gap) ผลิตผล 

(output gap) และผลลัพธ (outcome gap) ตามลําดับ 
2. ความตองการจําเปนเทียม (quasi - needs) ความตองการจําเปนจําแนกเปนความ

ตองการดานกระบวนการและปจจัย โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพท่ีเปนอยูจริงกับ
สภาพท่ีควรจะเปนดานกระบวนการ (process gap) และดานปจจัย (input gap) Scriven (1991: 44) 
จําแนกประเภทของความตองการจําเปนออกเปน ความตองการจําเปนท่ีตอบสนองได (met needs) 
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และความตองการจําเปนท่ีตอบสนองไมไดหรือไดเพียงบางสวน (unmet needs) มีความหมาย
เหมือนความตองการจําเปนแบบทําใหดีข้ึนกวาเดิม (incremental needs) การกําหนดความตองการ
จําเปนในรูปของนิยามความแตกตางเปนส่ิงท่ีทําไดยากในการปฏิบัติเพราะบางคนมีความตองการ
จําเปนเพียงแคการรักษาใหคงเดิม ในขณะท่ีบางคนมีความตองการจําเปนในระดับท่ีทําใหดีข้ึน
เร่ือยๆ เม่ือใชนิยามนี้ทุกคนตางมีความตองการจําเปนของตนเองและภายใตทรัพยากรที่มีจํากัดการ
จัดสรรคาใชจายเพ่ือสนองความตองการจําเปนไปเพื่อคนใดคนหน่ึงก็จะสงผลใหไมสามารถสนอง
ความตองการใหคนอีกกลุมหนึ่ง การนิยามแบบนี้จึงไมกอใหเกิดประโยชน 

3. White (2002) ไดแบงความตองการจําเปนตามผลลัพธของการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ประเภทเหมือนของ Scriven (1991) คือ ความตองการจําเปนท่ีไดรับการตอบสนอง (met 
needs) เปนความตองการจําเปนท่ีกลุมเปาหมายไดรับบริการการดูแลเอาใจใส และความตองการ
จําเปนท่ีไมไดกลุมเปาหมายไดหรือแมจะใหไดก็เปนเพียงสวนไมครบถวน 

4. การจัดประเภทตามลักษณะของขอมูล Rossi และ Freeman (1993) ไดกลาวถึง
ความตองการจําเปนซ่ึงสามารถจําแนกตามลักษณะขอมูลไดเปน 2 ประเภท คือ ความตองการเปน
เชิงปริมาณ (quantitative needs) และความตองการจําเปนเชิงคุณภาพ (qualitative need) ความ
ตองการจําเปนเชิงคุณภาพ สามารถเก็บขอมูลไดจากกลุมคนจํานวนนอย ส้ินเปลืองคาใชจายไมมาก
เทากับความตองการจําเปนเชิงปริมาณซ่ึงเก็บขอมูลในวงกวางกวา แตมีขอดีท่ีสามารถสรุปอางอิง
ผลประเมินไปยังประชากรไดดีกวาการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคนกลุมเล็ก Rossi และ Freeman 
เห็นวาความตองการจําเปนเชิงคุณภาพมีขอดีท่ีทําใหทราบธรรมชาติของความตองการจําเปนไดดี
แตความตองการจําเปนเชิงปริมาณมีขอดีท่ีสามารถบอกความตองการจําเปน 

5. การจัดประเภทตามแหลงท่ีมาของขอมูล Gilmore และ Campbell (1996) 
จําแนกความตองการจําเปนตามแหลงท่ีมาของขอมูลออกเปน 2 ประเภท คือ ความตองการจําเปน
จริง (actual หรือ needs) กับความตองการจําเปนตามการรับรู (perceived needs) การประเมินความ
ตองการจําเปนสวนใหญเปนความตองการจําเปนตามการรับรู เนื่องจากใชประสบการณการสังเกต 
หรือความรูสึกของผูท่ีมีสวนรวม ในการกําหนดความตองการจําเปน ความตองการจําเปนแบบนี้
เรียกวาความตองการจําเปนท่ีไดรับการรายงาน (reported needs) ถือวาเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิท่ี
สําคัญการกําหนดความตองการจําเปนตอการรับรูอาจจะไมเปนท่ียอมรับมากนักเพราะไมไดอยูบน
พื้นฐานของหลักฐานขอมูลเชิงประจักษ 

6. การจัดระเภทตามองคกรผูรับหรือผูใหบริการ Witkin (1994: 9)จําแนกตาม
ความตองการจําเปนตามองคกรผูรับและผูใหบริการออกเปน 3ประเภท ไดแก ความตองการจําเปน
ระดับปฐมภูมิ (primary needs) เปนความตองการจําเปนของผูรับบริการ (service receivers) หรือ
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ลูกคาในทางการศึกษาสวนใหญเปนความตองการจําเปนของนักเรียน ความตองการจําเปนระดับ
ทุติยภูมิ(secondary needs) เปนความตองการจําเปนของผูใหบริการ (service providers) เชน ความ
ตองการจําเปนของบุคลากรในหนวยงาน ความตองการจําเปนของผูบริหาร และความตองการ
จําเปนระดับตติยภูมิ (tertiary need) เปนความตองการจําเปนดานทรัพยากรและการแกไขปญหา 
(resourcessolution) ซ่ึงชวยในการดําเนินงานของหนวยงานในบรรดาความตองการจําเปนท้ังหมด  

Witkin (1984: 11) เห็นวาความตองการที่มีความสําคัญท่ีสุด คือ ความตองการ
จําเปนระดับปฐมภูมิ เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายท่ีองคกรตองรับใช Witkin และ Altschuld (1995: 
43) ไดแบงความตองการจําเปนแบงเปนระดับความตองการจําเปนระดับท่ี 1 กลุมผูรับบริการเปน
กลุมบุคคลท่ีเปนหัวใจของกระบวนการประเมินความตองการจําเปน ความตองการจําเปนระดับท่ี 2 
กลุมผูใหบริการ ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับกลุมบุคคลในระดับท่ี 1 ไดแก การใหขอมูลการ
ใหบริการการฝกอบรม การวางแผนการดําเนินงาน การใหความชวยเหลือดานเทคนิค และการดูแล
ความตองการจําเปนระดับท่ี 3 เปนทรัพยากรหรือแนวทางการแกไขปญหาท่ีองคกรตองจัดเตรียม
ใหพรอม 

ระดับท่ี 1 ผูรับบริการ ไดแก นักเรียน ลูกคา คนไข ผูใชขอมูล และผูบริโภค 
ระดับท่ี 2 ผูใหบริการและผูกําหนดนโยบาย ไดแก ครู บิดามารดา นัก

สงเคราะห ภารโรง แพทย บรรณารักษ ผูบริหาร ผูอํานวยการ และผูจัดการ เปนตน 
ระดับท่ี 3 ทรัพยากรและแนวทางแกไขปญหา ไดแก อาคาร ส่ิงอํานวย

ความสะดวกวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี แผนงาน ขนาดของช้ันเรียน รูปแบบการเก็บขอมูลเงินเดือน 
รูปแบบการดําเนินงาน การจัดสรรเวลา และสภาพการทํางาน 

7. การจัดประเภทตามสาระของความตองการจําเปนการประเมินความตองการ
จําเปนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจากเอกสาร “Appraise Staff Development Needs” ซ่ึงจัดทําโดย 
The National Center for Research in Vocational Education ท่ี The Ohio State University (สุวิมล 
วองวาณิช, 2550) ความตองการจําเปนสามารถจําแนกได 4 ประเภทดังนี้ 

1. ความตองการจําเปนเกี่ยวกับบทบาทท่ัวไปหรือบทบาทเฉพาะ (General 
Role - Related Needs หรือ Role- Specific Needs) เปนความตองการจําเปนทั่ว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนไดแต
ละหนาท่ี เชน เจาหนาท่ีธุรการหรือเลขานุการตองมีทักษะดานการพิมพดีด ผูบริหารตองมีความรู
ทางดานการวางแผน การจัดทํางบประมาณ อาจารยมีทักษะทางดานการสอนการประเมินผล 

2. ความตองการจําเปนเกี่ยวกับองคกร (Organization Related Needs)         
เปนความตองการจําเปนที่ไมไดเกี่ยวของกับตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ แตอาจเกิดจากการ
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ปรับเปล่ียนการดําเนินงานขององคกร ทําใหตองมีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเพิ่มข้ึน เชน      
การนําคอมพิวเตอรมาใชหนวยงาน จําเปนตองฝกฝนทักษะดานนี้แกเจาหนาท่ี 

3. ความตองการจําเปนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 
Needs) เปนความตองการจําเปนทักษะดานการสรางความสัมพันธกับผูรวมงานซ่ึงถือวาเปนทักษะ
ท่ีจําเปนสําหรับบุคลากรระดับ เพราะมีผลใหการทํางานในหนวยงานมีความกาวหนาคลองตัวข้ึน 

4. ความตองการจําเปนสวนบุคคล (Personal Needs) เปนความตองการจําเปน
หรือปญหาสวนบุคคล ซ่ึงบางครั้งคนท่ัวไปอาจคิดวาไมเกี่ยวกับสถาบัน แตโดยความจริงปญหา
สวนตัวท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากรอาจสงผลกระทบถึงท่ีทํางานได นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกความ
ตองการจําเปนตามสาระเน้ือหาในแบบอ่ืนไดอีก เชน ความตองการจําเปนดานพัฒนาบุคลากร (staff 
development needs) เปนตน (สุวิมล  วองวาณิช, 2550) 

8. การจัดประเภทตามกลุมเปาหมายท่ีตองการกําหนดความตองการจําเปน (สุวิมล 
วองวาณิช, 2550) กําหนดกลุมเปาหมายท่ีตองการกําหนดความตองการจําเปนออกเปน 3 กลุม    
การจัดประเภทของความตองการจําเปนตามเกณฑดังกลาวนี้จึงจําแนกไดเปน 3 ประเภทไดแก 

1. ความตองการจําเปนระดับบุคคล (personal needs) โดยบุคคลแตละคนอาจมี
ความตองการจําเปนไมเหมือนกัน เชน ความตองการจําเปนของนักเรียนแตละคนท่ีครูจําเปนตองทํา
การวิเคราะห เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามสภาพของแตละบุคคลแนวทางที่ใชในการ
สนองความตองการจําเปนของนักเรียนแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน 

2. ความตองการจําเปนของกลุม (group needs) เปนความตองการจําเปนท่ี
กําหนดจากบุคคลท่ีรวมตัวกันเปนกลุม เชน ความตองการจําเปนของครูคณิตศาสตร ความตองการ
ความจําเปนของเด็กพิการ ความตองการจําเปนประเภทนี้จะไมสนใจการนําเสนอ การใชขอมูลเปน
รายบุคคล แตใชประโยชนในการวางแผนและพัฒนากลุมบุคคลทั้งหมด แนวทางท่ีใชในการสนอง
ความตองการจําเปนจะเปนแบบเดียวกัน 

3. ความตองการจําเปนขององคกร (organizational needs) เปนความตองการ
ของกลุมบุคคลหรือองคกร เชน ความตองการจําเปนของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญความตองการจําเปนในการพัฒนาครูยุคใหมของกระทรวงศึกษาธิการ          
ผลประเมินความตองการจําเปนท่ีไดรับจะสะทอนภาพรวมขององคกร การวิเคราะหแนวทาง
แกปญหามักเปนการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาองคกร มากกวาการเสนอแนวทางการแกไขความ
ตองการจําเปนของครูเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
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9. การจัดประเภทตามชวงเวลาท่ีตองการกําหนดความตองการจําเปนสุวิมล วอง
วาณิช (2544) ไดจําแนกความตองการจําเปนตามชวงเวลาท่ีตองการกําหนดความตองการจําเปน
ออกเปน  2 ประเภท ไดแก 

1. ความตองการจําเปนในปจจุบัน (present หรือ current needs) เชน ความ
ตองการจําเปนของครูในปจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน 

2. ความตองการจําเปนในอนาคต (future needs) เปนความตองการจําเปนท่ี
กําหนดลวงหนาวาจะเกิดอะไรข้ึนบาง เพื่อการเตรียมการรับมือหรือปองกันปญหาท่ีคาดวาจะเกิด 
เชน ความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในอีก 10 ปขางหนาจะมีลักษณะ
เชนใด หากประเทศไทยจะเปล่ียนผานตนเองเขาสูสังคมฐานความรูในยุคเศรษฐกิจฐานความรูความ
ตองการจําเปนในการพัฒนากําลังคนระดับชางฝมือเพื่อสรางขีดสมรรถนะในการแขงขันของ
ประเทศ 

10. การจัดประเภทตามขอบเขตของการวิจัยการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
แบบสมบูรณ (complete needs assessment) มีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ การระบุการ
ตองการจําเปนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด (needs identification) การวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดความ
ตองการจําเปน (needs analysis) และการกําหนดทางเลือกของการแกไขปญหา (needs solution) 
ดังนั้นความตองการจําเปนสามารถจําแนกตามขอบเขตของการวิจัยได 3 กลุม ข้ึนอยูกับผูวิจัยวา
ตองการไดขอมูลประเภทใดสวนใหญจะดําเนินการกําหนดความตองการจําเปนแบบแรก คือ การ
ระบุความตองการจําเปน (needs) ไมไดดําเนินการถึงข้ันการกําหนดสาเหตุของความตองการจําเปน
และการกําหนดวิธีการแกปญหา (สุวิมล  วองวาณิช, 2550) 

2.6 ขั้นตอนของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน 
2.6.1 ข้ันตอนการดําเนินการประเมินความตองการจําเปนแบงออกเปน 3 ระยะ     

(สุวิมล  วองวาณิช, 2550) ระยะแรกเปนระยะกอนการประเมิน ประกอบดวย 
ระยะท่ี 1 ข้ันการเตรียมการ มีการกําหนดจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนท่ี

ตองการจะใหเกิดกําหนดกลุมผูใชประโยชนจากผลการประเมินความตองการจําเปน กลุมเปาหมาย
และกลุมผูเกี่ยวของกับการประเมินความตองการจําเปนข้ันการออกแบบการประเมิน เกี่ยวของกับ 
การกําหนดนิยามประเภทขอบขายของการประเมินความตองการจําเปน การวางแผนการดําเนินงาน
ดานทรัพยากร คาใชจายและเวลาในการดําเนินงาน 

ระยะท่ี 2 เปนระยะระหวางการประเมิน มีการกําหนดวิธีการเก็บเก็บ
ขอมูลการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดความตองการจําเปน และการจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปน 
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ระยะท่ี 3 ระยะหลังการประเมินมีการนําผลไปใชประโยชน การเสนอผล
หรือรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ กําหนดแนวทางการแกไขเพ่ือขจัดปญหาท่ีเกิดจากความตองการ
จําเปน 

 

 
 
แผนภาพท่ี 3 การกําหนดกรอบการวิจยัประเมินความตองการจําเปน 
ท่ีมา: สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550). 
 

2.6.2 แนวคิดแผน 3 ระยะของ Witkin และ Altschuld Witkin และ Altschuld 
(2000) เห็นวาการประเมินความตองการจําเปนมีลักษณะคลายคลึงกับการประเมินแบบมีระบบ
โดยท่ัวไป จึงไดเสนอแผน 3 ระยะ (Three Phase Plan) สําหรับการประเมินความตองการจําเปน 
ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ระยะกอนการประเมินหรือระยะการสํารวจ ในระยะน้ีมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความตองการจําเปนมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการจําเปน   

(7)การใชผลการ     

ประเมิน 
(9)การจัดทํารายการ (11)การวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน 

การกําหนดคําถามการวิจัยและขอบเขตของการประเมินความตองการจําเปน 

การกําหนดกรอบการวิจัยประเมินความตองการจําเปน 

(1)การกําหนด     

กลุมผูเก่ียวของ 

(5)การกําหนด     

เครื่องมือเก็บขอมูล 

(3)การกําหนด     

วิธีการเก็บขอมูล 
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ท่ีมีอยู  วางแผนการดําเนินงานโดยกําหนดขอบเขตและประเด็นของความตองการจําเปน 
แหลงขอมูลการใชประโยชนขอมูล และพัฒนาแผนการดําเนินงานสําหรับระยะท่ี 2 รวมท้ังกําหนด
เกณฑสําหรับทําการประเมินการประเมินความตองการจําเปนในแตละข้ันตอน 

ระยะท่ี 2 การประเมินหรือระยะการเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการ
ประเมินความตองการจําเปนทําการเก็บรวมรวบขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ
จําเปนจัดลําดับความตองการจําเปน และวิเคราะหหาสาเหตุ 

ระยะท่ี 3 หลังการประเมินหรือระยะการนําผลประโยชน คณะกรรมการ
ประเมินความตองการจําเปนนําผลการประเมินความตองการจําเปนไปใชประโยชนโดยการ
เช่ือมโยงขอมูลและแผนการดําเนินงานท่ีไดรับงานหลัก คือการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง และ
เกณฑการตัดสินเพื่อหาแนวทางแกปญหา การจัดทําแผนปฏิบัติงานการนําเสนอขอมูลท่ีไดรับจาก
การประเมินความตองการจําเปนแกผูตัดสินใจและผูมีสวนไดสวนเสียและการจัดเตรียมแผน
สําหรับดําเนินการเพื่อขจัดปญหาท่ีเกิดจากความตองการจําเปน หรือนําไปใชประโยชนดานอื่นๆ 

การดําเนินงานในระยะท่ี 1 เปนการเตรียมการสําหรับการดําเนินงาน ใน
ระยะท่ี 2 ซ่ึงถือเปนงานเกี่ยวกับการระบุความตองการจําเปน (needs analysis) เพื่อศึกษาสาเหตุและ
แนวทางการแกไขงาน ระยะท่ี 3 เปนการศึกษาและกําหนดทางเลือกในการแกไขเพื่อขจัดปญหาให
หมดไป (needs solution) แผน3 ระยะท่ีปรากฏในแผนแสดงใหเห็นถึงกระบวนการประเมินความ
ตองการจําเปนแบบสมบูรณทําใหทราบความตองการจําเปน สาเหตุ แนวทางแกไข แลวนําขอมูล
ท้ังหมดไปสูการวางแผนปฏิบัติการตอไป 

ดังนั้น Witkin และ Altschuld ไดใหความสําคัญกับการวางแผนการเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนจากผลการประเมิน แมวาในแผน3ระยะไมไดระบุ
วาจะตองมีการดําเนินงานอยางไร แต Witkin และ Altschuld เห็นวาหัวใจสําคัญของการประเมิน
ความตองการจําเปน คือคณะกรรมการประเมินความตองการจําเปนควรรูวาจุดมุงหมายของการ
ประเมินคืออะไร ประเมินอะไร เพื่ออะไร และตองการนําผลการประเมินความตองการจําเปนไปใช
ประโยชน 

2.6.3 แนวคิดของ North Central Regional Educational Laboratory 
NCREL (2002) เปนศูนยปฏิบัติการทางการศึกษาระดับภาคเหนือตอนกลาง 

(North central Regional Educational Laboratory) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเสนอวาการ
ประเมินความตองการจําเปนทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนกระบวนการสวนหน่ึงของการ
ประเมินโครงการ เปนกระบวนการท่ีระบุความแตกตางของวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน
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ดานเทคโนโลยีทางการศึกษากับสภาพท่ีเปนอยูจริง และเปนการวางแผนกลยุทธในการปดชองวาง
ดังกลาว ศูนยนี้ไดแสดงแนวปฏิบัติในการประเมินความตองการจําเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การวางแผนการประเมินความตองการจําเปนโดยอาศัยการมีสวนรวม
ของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ 

2. การกําหนดเปาหมายของการทํางานโดยยึดวิสัยทัศน 
3. การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานข้ันตน 
4. การกําหนดขอมูลท่ีตองจัดหาเพ่ิม 
5. การเลือกวิ ธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายท่ีตองการเก็บขอมูล 
6. การกําหนดชวงเวลาการทํางาน 
7. การมีความไวพอท่ีจะพบวาในการประเมินความตองการจําเปน อาจมี

ความจําเปนท่ีตองอาศัยใชทรัพยากรหรือเวลาของกลุม 
8. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลความตองการจําเปนระดับตางๆ และ

จัดเรียงลําดับความสําคัญ 
9. การรายงานผลการทํางาน ลําดับความสําคัญ การปฏิบัติเพ่ือสรางฉันทา

มติในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน 
10. การเคารพตอคุณคาของกลุมเปาหมายท่ีถูกประเมินความตองการจําเปน 
NCREL (2002) ไดอางอิงแนวคิดการประเมินความตองการจําเปนแบบ

สมบูรณตามแนวคิดของ Witkin และ Altschuld วาการวิเคราะหความตองการจําเปนตองครอบคลุม
ความตองการจําเปนท้ัง 3 ระดับ ไดแก ความตองการจําเปนของผูรับบริการ ความตองการจําเปน
ของผูใชบริการ และความตองการจําเปนขององคกรผูใชการสนับสนุนดานเทคโนโลยีแก
ผูรับบริการ สวนข้ันตอนการประเมินความตองการจําเปนคลายคลึงกับแนวคิดของ Kaufman 
(1987) คือ มีการเนนใหเห็นถึงการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมในกระบวนการของ
ผูเกี่ยวของ ตลอดจนข้ันตอนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล แตไมเนนการกําหนดแนวทางใน
การแกไขปญหา 

2.7 หลักการวิจัยประเมินความตองการจําเปน 
สุวิมล วองวาณิช (2550) กลาววา การวิจัยประเมินความตองการจําเปนจะอยูบน

พื้นฐานหลักการ  2 ประการคือ หลักความแตกตาง (Discrepancy) และหลักความสําคัญ  
(importance) จากหลักการทั้ง 2 หลักการในการวิจัยประเมินความตองการจําเปนกระบวนการวิจัย
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ประเมินความตองการจําเปนโดยทั่วไปควรประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงานท่ีจําแนกออกได 5 
ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาส่ิงท่ีมุงหวัง (What should be) 
2. การศึกษาสภาพท่ีเปนอยูจริงในปจจุบัน (What is) 
3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางขอมูลท่ีไดจากขอ 1 และขอ 2 และจัดลําดับ

ความสําคัญของผลท่ีเกิดข้ึน เพื่อกําหนดเปนความตองการจําเปน 
4. การวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางในขอ 3 และจัดลําดับความสําคัญ

ของสาเหตุท่ีทําใหเกิดความตองการจําเปน 
5. การศึกษาและกําหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากสาเหตุท่ีทําใหเกิด

ความตองการจําเปนท่ีวิเคราะหไดจากขอ 4 
นอกจากนักวิจัยตองใชหลักการท้ังสองหลักท่ีกลาวมาขางตน ยังจะตองคํานึงถึง

ประเด็นสําคัญท่ีสงผลตอการกําหนดข้ันตอนการวิจัยประเมินความตองการจําเปน ไดแก การ
กําหนดขอบเขตของการวิจัย ระดับของความตองการจําเปน ประเภทของความตองการจําเปนและการ
กําหนดแนวคิดท่ีใชในการแปลความหมายเกี่ยวกับผลการวิจัยประเมินความตองการจําเปนท่ีไดรับ 

การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณประกอบดวย 3 สวน ไดแก การ
ระบุความตองการจําเปน (needs identification) เพื่อสํารวจความตองการจําเปนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน
องคกร การวิเคราะหความตองการจําเปน (needs analysis) เพ่ือวิเคราะหสาเหตุท่ีนําไปสูการเกิด
ความตองการจําเปนนั้นๆ และการกําหนดแนวทางการแกไข (needs solution) เพื่อขจัดปญหาท่ีเกิด
จากความตองการจําเปนใหหมดไป โดยมีการประเมินข้ันสรุปสุดทายวาทางเลือกใดท่ีสมควรนําไป
ปฏิบัติมากท่ีสุด ผลการวิจัยในทุกข้ันตอนจะใหขอมูลท่ีรองรับการตัดสินใจของผูบริหาร 

ดังนั้นวิธีการใชในการวิจัยประเมินความตองการจําเปน สุวิมล วองวาณิช 
(2550)ไดจําแนกวิธีการท่ีใชในการประเมินความตองการจําเปน ดังตอไปนี้ 

1. การสํารวจ การระบุความตองการจําเปนท่ีดําเนินการสวนใหญใชวิธีการสํารวจ
เรียกวาการสํารวจความตองการจําเปน (needs survey) วิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก   
การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต ท้ังสามวิธีนี้ นักวิจัยท่ัวไปมีความคุนเคยกันดี 
เนื่องจากวิธีการวิจัยพื้นฐานสามารถดําเนินการไดไมยาก หลังจากกําหนดประเด็นวิจัยวาจะประเมิน
ความตองการจําเปน เพื่อจุดมุงหมายใด และระบุประเภทความตองการจําเปนไดแลว นักวิจัยทําการ
ออกแบบการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการรวบรวมขอมูล การสรางเคร่ืองมือการ
วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล ข้ันตอนสําคัญของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
สําหรับการวิจัยสํารวจ คือ การนิยามความตองการจําเปนวาจะใชนิยามความแตกตาง (discrepancy 
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definition) หรือนิยามการแกปญหา (solution definition) ซ่ึงจะสงผลตอการสรางเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอมูล นอกจากน้ียังตองใหความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนดวย (needs prioritization) 

2. การใชแบบสอบถาม วิธีการท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล เพื่อประเมินความตองการ
จําเปนโดยใชแบบสอบถามสามารถทําไดทางไปรษณีย การสอบถามทางโทรศัพท การเก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถามถือวาเปนการประเมินความตองการจําเปนท่ีเนนการศึกษา จากกลุมเปาหมาย
ขนาดใหญและกวาง และลักษณะของขอมูลท่ีไดเปนการแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นตามการ
รับรูของผูตอบ ความตองการจําเปนท่ีกําหนดดวยวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถาม เปนความ
ตองการจําเปนระดับกลุมบุคคลหรือระดับองคกรไมใชระดับบุคคล จุดมุงหมายของการสํารวจ
สามารถนําไปใชกับการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ แตผลการประเมินความ
ตองการจําเปนท่ีไดรับจะนําไปใชไดกับการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคกรมากกวาการพัฒนา
รายบุคคลเคร่ืองมือท่ีใชในการระบุความตองการจําเปนดวยแบบสอบถามสวนใหญกําหนดรูปแบบ
การตอบเปนมาตรฐานประมาณคาซ่ึงมีท้ังการตอบสนองเดี่ยว (single response format) และ
รูปแบบการตอบสนองคู (dual response format) โดยใหกลุมตัวอยางใหขอมูลท้ังสภาพที่เปนจริง
และสภาพท่ีพึงประสงคท่ีจะใหเปน 

3. การสัมภาษณ วิธีการสํารวจดวยการสัมภาษณนับเปนสวนหนึ่งท่ีคนสวนใหญ
นิยมใชเชนเดียวกับแบบสอบถาม เพราะกระบวนการเก็บขอมูลดําเนินการไดงาย ไมซับซอนแตจะ
ใชเวลาในการเก็บขอมูล เนื่องจากตองใชเวลาในการสัมภาษณผูใหขอมูลเปนรายบุคคล วิธีการ
สัมภาษณสามารถใชในการประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ แตท้ังนี้ตองมีการเลือกบุคคล
ท่ีใหสัมภาษณใหเปนผูท่ีเขาใจสภาพบริบทขององคกร หรือสถานการณท่ีตองการประเมินความ
ตองการประเมินความตองการจําเปนนอกจากนี้ นักวิจัยตองม่ันใจในคุณภาพของผูสัมภาษณการมี
ทักษะความสามารถในการซักถามความจริงจากผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณ 

4. การสังเกต การวิจัยการประเมินความตองการจําเปนโดยใชการสังเกตจะมี
ปริมาณการนําไปใชนอยกวาการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ เนื่องจากส้ินเปลืองเวลาในการ
เก็บขอมูลท่ีกําหนดชวงเวลาท่ีนานพอสมควรจนกวาจะไดขอมูลความตองการท่ีแทจริง ใชเวลา
บันทึกขอมูลนานกวา บันทึกขอมูลยากกวา และมีการซับซอนในการบันทึกขอมูลมากกวา นักวิจัย
สวนใหญจึงใชการสัมภาษณในการเก็บขอมูลเสริมหรือเปนขอมูลประกอบจากแหลงอ่ืน นอกจากน้ี
วิธีการสังเกตมักจะทําใหไดกับกลุมเปาหมายท่ีมีขนาดเล็ก หากกลุมผูเปนเปาหมายของการประเมิน
ความตองการจําเปนมีระดับกวาง วิธีการสังเกตก็จะไมคอยเหมาะสม ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตจะ
นําไปใชในการประเมินความตองการจําเปนท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อระบุความตองการจําเปน(needs 
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identification) สวนใชวิธีการสังเกตเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดความตองการจําเปนอาจมี
ขอจํากัด ข้ึนอยูกับบางประเด็นปญหา หรือบางสถานการณ และยิ่งเปนการประเมินความตอง      
การจําเปนเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา และเก็บขอมูลดวยการสังเกตไมใชวิธีการท่ีจะ
ใหขอมูลประเภทนี้ไดดี 

การจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) ของความตองการจําเปนข้ันตอน
สุดทายของการระบุความตองการจําเปน การวิเคราะหหาสาเหตุและการกําหนดแนวทางแกไข
ปญหา ซ่ึงจะทําใหการประเมินความตองการจําเปนมีความสมบูรณ สามารถนําผลไปใชใน การ
วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไขตอไป การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปน
การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนแตละประเด็น จากน้ันนําความตองการจําเปน มาเรียงลําดับ 
(Sort) ตั้งแตความสําคัญมากไปหานอย (สุวิมล วองวาณิช, 2550) วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน คือการระบุความตองการจําเปนท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดและมีความเรงดวนท่ีตองไดรับการพัฒนากอน ภายใตเง่ือนไขทรัพยากรที่มีจํากัด เทคนิคการ
จัดลําดับสําหรับขอมูลของการตอบสนองแบบคู วิธีที่ใชหลักประเมินความแตกตางพบวาเปนท่ี
นิยมกันมาก เปนวิธีท่ีมีรากฐานมาจากการประเมินความตองการจําเปนท่ีใชโมเดลความแตกตาง มี
วิธีดังนี้ 

1. วิธี Mean Difference Method (MDF) กําหนดโดยหาผลตางของคาเฉล่ียของ I 
และคาเฉล่ียของ D บางคนเรียกวิธีนี้วา rank order of difference scores 

 
MDF = I – D 

 
ขอดีของการใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญตามผลตางของคาเฉล่ีย คือเปนวิธีท่ี

สามารถวิเคราะหไดงาย ไมตองใชสถิติวิเคราะหช้ันสูง สามารถวิเคราะหดวยมือ และเปนท่ีเขาใจ
งาย ขอเสียของวิธีนี้คือ บางคร้ังความตองการจําเปนหลายขอมีคะแนนความแตกตาง (difference 
score) เทากัน ทําใหมีการตีความวาเปนความตองการจําเปนท่ีมีความสําคัญเทากันโดยมิไดให ความ
สนใจกับระดับสภาพท่ีเปนอยูจริงกับสภาพท่ีควรจะเปนวามากหรือนอย 

2. วิธี Priority Needs Index (PNI) เปนวิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดยใชคาสถิติในรูปดัชนีท่ีสามารถบอกคาตํ่าสุดและสูงสุดได     
Lane et al. (1983) ไดสรางดัชนีช่ือวา Priority Needs Index (PNI) ซ่ึงดัดแปลงวิธีการจัดเรียง
ตําแหนงความตองการจําเปนจากความแตกตางของคาเฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวังกับท่ีเปนอยูจริง 
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(mean difference) โดยการถวงน้ําหนักของผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง I และ D ถวงน้ําหนัก
ความสําคัญของ I 

 

PNI = (I-D) x I 

 
3. วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เปนสูตรท่ีปรับปรุงจากสูตรPNI 

ดั้งเดิม โดย นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช เปนวิธีการท่ีหาคาผลตางของ (I-D) แลวหาร
ดวยคา D เพื่อควบคุมขนาดของความตองหารจําเปนใหอยูในพิสัยท่ีไมมีชวงกวางมากเกินไป และ
ใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชระดับของสภาพท่ีเปนอยูเปนฐานในการคํานวณคาอัตราการ
พัฒนาเขาสูสภาพท่ีคาดหวังของกลุม 

 
 PNImodified   = I-D 

                    D 
 

PNI แทน คาดัชนีการจดัเรียงอันดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
I แทน คะแนนเฉล่ียตามสภาพท่ีคาดหวัง 
D แทน คะแนนเฉล่ียตามสภาพปจจบัุน 
 
4. การวิเคราะหเมทริกซ (matrix analysis) เปนวิธีการวิเคราะหท่ีเนนการเสนอผล

การดําเนินงานของหนวยงานในสวนท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนท่ีควรไดรับการพัฒนา โดยการแบง
ตารางออกเปน 4 ชอง แสดงความสัมพันธระหวางสภาพท่ีมุงหวัง (หรือเรียกวาเกณฑท่ีควรจะเปน) 
และสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง จุดท่ีใชในการแบงอาจเปนคาเฉล่ียของคะแนนสูง-ต่ําท่ีกําหนดหรือเกณฑท่ี
ผูประเมินเห็นวาเหมาะสมท่ีจะเปนจุดตัด (cut-off score) 
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หมายเหตุ NI (Needs Identification) = การระบุความตองการจําเปน NP (Needs Prioritization) = การจัดลําดับความสําคัญ 
    NA (Needs Assessment) = การวิเคราะหสาเหตุ NA (Needs Solution) = การวิเคราะหทางเลือก  

 
แผนภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบข้ันตอนการวิจัยประเมินความตองการจําเปนกับข้ันตอนวิจัยท่ัวไป 
ท่ีมา: สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550). 
 

 

 

ขั้นตอนการวิจัยทั่วไป ขั้นตอน NI+NP ขั้นตอน NA+NP ขั้นตอน NS+NP 

ปญหาวิจัย คําถามวจิัย 

วัตถุประสงคการวิจัย 

วัตถุประสงควิจัยเพื่อระบุ

ความตองการจําเปน 

วัตถุประสงควิจัยเพื่อวิเคราะห

สาเหตุของความตองการจําเปน 

วัตถุประสงควิจัยเพื่อวิเคราะห

ทางเลือกในการแกปญหา 

เอกสารท่ีเก่ียวของ/      

กรอบความคิดขอการวิจัย 

เอกสารท่ีเก่ียวของ/กรอบการ

วิจัยประเมินความตอการจําเปน 

เอกสารท่ีเก่ียวของ/กรอบการ

วิจัยประเมินความตอการจําเปน 

เอกสารท่ีเก่ียวของ/กรอบการ

วิจัยประเมินความตอการจําเปน 

ประชากร/กลุมตัวอยางวิธี

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

ประชากร/กลุมตัวอยาง วิธี

รวบรวมและวิเคราะห ขอมูล 

จัดลําดับ 

ประชากร/กลุมตัวอยาง วิธี

รวบรวมและวิเคราะห ขอมูล  

ประชากร/กลุมตัวอยาง วิธี

รวบรวมขอมูลและวิเคราะห

ขอมูล  

ผลการวิเคราะหขอมูลและ

แปลความหมาย 

เอกสารความตองการจําเปน 

ตามลําดับความสําคัญ 

เสนอสาเหตุของความตองการ

จําเปน ตามลําดับความสําคัญ 

เสนอทางเลือกในการแกปญหา

ตามลําดับความสําคัญ 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย 

และขอเสนอแนะ 
เสนอผล/นําไปใชและหรือ

วิเคราะหสาเหตุ/แนวทางแกไข 

เสนอผล/นําไปใชและหรือ

วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา 

นําทางเลือกไปกําหนด

แผนงานและนําสูการปฏิบัติ 

การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ 

Complete Needs Assessment Research = (NI +NP) + (NA +NP) + (NS +NP) 
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2.8 ความสําคัญของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน 
เพื่อใหเขาใจสภาพท่ีเปนอยูของหนวยงานและรูความตองการของหนวยงานวา

ตองการไดรับการพัฒนาในเร่ืองใดบาง จึงตองใชวิธีวิจัยการประเมินความตองการจําเปน (Needs 
Assessment Research) เพื่อชวยวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขใหกับหนวยงานหรือบุคลากร
การวิจัยการประเมินความตองการจําเปนท่ีมีตอการวางแผนและพัฒนาองคกร เร่ิมจากการกําหนด
จุดเร่ิมตนและจุดหมายปลายทางกิจกรรมการวางแผนและพัฒนาองคกร จึงมี 2 สวนคือ กิจกรรม
การประเมินความตองการจําเปน และ กิจกรรมการบริหารจัดการการประเมินความตองการจําเปน 
เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพท่ีควรจะเปนและการกําหนดวิธีการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงหมายถึงการวิเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร
การบริหารจัดการ เร่ิมต้ังแตการกําหนดเปาหมาย การวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติและการ
ประเมินผล ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 
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การบริหารจัดการ 

สวนที่ 2 

การประเมินความ

ตองการจําเปน  

สวนที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 บทบาทของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนท่ีมีตอการวางแผนและพัฒนา 
ท่ีมา: สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 21. 
  

 

 

จุดเริ่มตนที่น่ี จุดเริ่มตนที่น่ี 

วิธีการไปใหถึงจุดหมาย 

สภาพปจจุบัน 

Actual State 

WHAT IS 

สภาพที่ควรจะเปน 

Target State 

 WHAT SHOULD BE 

ทางเลือก Alternatives 

การวางแผน 
Plan 

เปาหมาย 

Goal 

นําแผนสูการปฏิบัติ

Implementation 

ประเมิน 

Evaluate 
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2.9 ประโยชนของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน 
การวิจัยประเมินความตองการจําเปน สามารถชวยใหระบุปญหาท่ีเปนปญหาอยาง

แทจริงทําใหเกิดการแกปญหาไดตรงจุดเปนไปตามความตองการของผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการการ
ประเมินความตองการจําเปนมีความสําคัญสําหรับการวางแผนแบบครบวงจร ซ่ึงผูวิจัยไดสรุป
ประโยชนของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนดังนี้ 

2.9.1 เปนเครื่องมือบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถกําหนดแผนงานท่ี
สอดคลองกับความตองการของหนวยงานปองกันการสูญเสียทรัพยากรกับการดําเนินงานท่ีไมตรง
กับความตองการที่คาดหวัง 

2.9.2 ผลจากการวิจัยเปนขอมูลท่ีสะทอนสภาพบริบทท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน และ
เปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีนําไปสูการวางแผน การกําหนดแนวทางในการพัฒนาองคกรให
สอดคลองและสนองตอบตอความตองการขององคกรอยางแทจริง 

2.9.3 การประเมินความตองการจําเปน สามารถกระทําไดทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน โดยในข้ันตอนแรกจะชวยกําหนดเปาหมายขององคกร จากผลการประเมินความ
ตองการจําเปน ซ่ึงแสดงความตองการจําเปนของลูกคาหรือองคกร สวนในข้ันตอนท่ี 2 ซ่ึงเปน
ข้ันตอนระหวางการดําเนินงาน การวิจัยความตองการจําเปน เปนกระบวนการชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนงานและในข้ันตอนท่ี 3 (สุดทาย) การวิจัยประเมินความตองการจําเปน
เปนกระบวนการท่ีชวยกระตุนใหผลจากการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคทําใหการ
พัฒนาไดรับการชี้แนวทางจากฐานขอมูลท่ีมีอยู ทําใหสามารถวัดการเปล่ียนแปลงของการ
ปฏิบัติงานในชวงเวลาหน่ึง (สุวิมล  วองวาณิช, 2550: 29) 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

โลกยุคศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไมถึงตอการ
ดํารงชีวิต ดังน้ันคนในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว การสรางทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม จะใชกระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเร่ิมจากการนํา
บริบท สภาพแวดลอมเปนตัวการสรางแรงกดดันใหนักศึกษาตั้งคําถามอยากรู ใหมากตาม
ประสบการณพื้นฐานความรู ท่ี ส่ังสมมา  และต้ังสมมติฐานคําตอบตามพื้นฐานความรูและ
ประสบการณของตนเองท่ีไมมีคําวาถูกหรือผิด นําไปสูการแลกเปล่ียนประเด็นความคิดเห็นกับกลุม
เพื่อน เพื่อสรุปหาสมติฐานคําตอบท่ีมีความนาจะเปนไปไดมากท่ีสุด โดยมีการพิสูจนยืนยัน
สมมติฐานคําตอบจากการไปสืบคน รวบรวมความรูจากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือได มาสนับสนุนหรือ
โตแยงไดเปนคําตอบท่ีเรียกวาองคความรู เรียกวาการเรียนแกนวิชา ซ่ึงไมใชเปนการจดจําแบบ    
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ผิวเผิน แตการรูแกนวิชาหรือทฤษฎีความรูจะสามารถเอาไปเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนๆ เกิดแรงบันดาลใจ
อยากพัฒนางาน สรางผลงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเรียกวาความคิดเชิงสรางสรรค    
นําทฤษฎีความรูมาสรางกระบวนการและวิธีการผลิตสรางผลงานใหมท่ีเปนประโยชนตอบุคคล 
และสังคมท่ีเรียกวาพัฒนานวัตกรรม 

 

 
 
แผนภาพท่ี 6 แนวทางจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมา: วิจารณ  พานิช,  การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 มูลนิธิสยามกัมมาจล, เขาถึงเม่ือ 10 
พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก http://www.scbfoundation.com/publishing 

 
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) คือ ทักษะ

พื้นฐานท่ีมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนตองเรียนเพราะโลกจะยิ่งเปล่ียนแปลงเร็วข้ึนเร่ือยๆ และมี
ความซับซอนซอนเง่ือนมากข้ึนคนท่ีออนแอในทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนคนท่ีตาม
โลกไมทัน เปนคนออนแอ ชีวิตก็จะยากลําบาก ซ่ึงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมนี้อยูท่ียอด
ของ Knowledge-and-Skills Rainbow ซ่ึงเปนหัวใจของทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21
ประกอบดวยทักษะยอยๆ ดังตอไปนี้ 

1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแกปญหา (problem solving) 
ซ่ึงหมายถึง การคิดอยางผูเช่ียวชาญ (expert thinking) 

2. การส่ือสาร (communication) และความรวมมือ (collaboration) ซ่ึงหมายถึง การ
ส่ือสารอยางซับซอน (complex communicating) 
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3. ความริเร่ิมสรางสรรค (creativity) และนวัตกรรม (innovation) ซ่ึงหมายถึง การ
ประยุกตใชจินตนาการและการประดิษฐ 

 

 

แผนภาพท่ี 7  21st Century Learning Framework 
ท่ีมา: วิจารณ  พานิช,  การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 มูลนิธิสยามกัมมาจล, เขาถึงเม่ือ 10 
พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก http://www.scbfoundation.com/publishing 

 
ดังนั้นผูวิจัยสรุปการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) เปนการสรางทักษะการคิดในแบบตาง ๆ ดังนี้ 
1. แบบเปนเหตุเปนผล ท้ังแบบอุปนัย (inductive) และแบบอนุมาน (deductive) 
2. แบบใชการคิดกระบวนการระบบ (systems thinking) โดยวิเคราะหปจจัยยอยมี

ปฏิสัมพันธกันอยางไร จนเกิดผลในภาพรวม 
3. แบบใชวิจารณญาณและการตัดสินใจ ท่ีสามารถวิเคราะหและประเมินขอมูล

หลักฐาน การโตแยง การกลาวอางอิง และความนาเช่ือถือ วิเคราะหเปรียบเทียบและประเมิน
ความเห็นประเด็นหลักๆ สังเคราะหและเช่ือมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง แปลความหมาย
ของสารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห และตีความและทบทวนอยางจริงจังในดาน
ความรู และกระบวนการ 

4. แบบแกปญหา ในรูปแบบการฝกแกปญหาท่ีไมคุนเคยหลากหลาย ในแนวทางท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป และแนวทางท่ีแตกตางจากการยอมรับ รูปแบบการต้ังคําถามสําคัญท่ีชวยทําความ
กระจางในมุมมองตาง ๆ เพื่อนําไปสูทางออกท่ีดีกวา 



48 

 

การส่ือสารและความรวมมือ (Communication and Collaboration) ความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการส่ือสาร (digital and communication technology) ทําให
โลกศตวรรษท่ี 21 ตองการทักษะของการส่ือสารและความรวมมือท่ีกวางขวางและลึกซ้ึง ดังน้ี 

1. ทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจน ตั้งแตการเรียบเรียงความคิดและมุมมอง (idea) 
ส่ือสารเขาใจงาย ในหลายแบบ ท้ังการพูด เขียน และกิริยาทาทาง การฟงอยางมีประสิทธิภาพ นําไป
ถายทอดส่ือสาร ความหมายและความรู แสดงคุณคา ทัศนคติ และความต้ังใจ การส่ือสารเพื่อการ
บรรลุเปาหมายการทํางาน การสื่อสารดวยหลากหลายภาษาและสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายอยาง
ไดผล 

2. ทักษะความรวมมือกับผูอ่ืน ตั้งแตการทํางานใหไดผลราบร่ืนท่ีเคารพและใหเกียรติ
ผูรวมงาน มีความยืดหยุนและชวยเหลือประนีประนอมเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกับผูรวมงาน และเห็นคุณคาของบทบาทของผูรวมงาน 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)ทักษะทางดานนี้เปน
เร่ืองของการจินตนาการมาสรางข้ันตอนกระบวนการโดยอางอิงจากทฤษฎีความรูเพื่อนําไปสูการ
คนพบใหมเกิดเปนนวัตกรรมท่ีใชตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตท่ีลงตัวและนําไปสูการ
เปนผูผลิตและผูประกอบการตอไปทักษะดานนี้ไดแก 

1. การคิดอยางสรางสรรคท่ีใชเทคนิคสรางมุมมองอยางหลากหลายมีการสรางมุมมอง
ท่ีแปลกใหมอาจเปนการปรับปรุงพัฒนาเพียงเล็กนอยหรือทําใหมท่ีแหวกแนวโดนส้ินเชิงท่ีเปด
กวางในความคิดเห็นท่ีรวมกันสรางความเขาใจปรับปรุงวิเคราะหและประเมินมุมมองเพื่อพัฒนา
ความเขาใจเกี่ยวกับความคิดอยางสรางสรรค 

2. การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการพัฒนาลงมือปฏิบัติและส่ือสาร
มุมมองใหมกับผูอ่ืนอยูเสมอมีการเปดใจและตอบสนองมุมมองใหมๆรับฟงขอคิดเห็นและรวม
ประเมินผลงานจากกลุมคณะทํางานเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนามีการทํางานดวยแนวคิดหรือวิธีการ
ใหมๆและเขาใจขอจํากัดของโลกในการยอมรับมุมมองใหมและใหมองความลมเหลวเปนโอกาส
การเรียนรู 

3. การประยุกตสูนวัตกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคใหไดผลสําเร็จ
ท่ีเปนรูปธรรม 

สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ
ท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควา
เองของนักศึกษา โดยอาจารยชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักศึกษาแตละคน
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สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ไดแก 

1. สาระวิชาหลัก 
1.1 ภาษาแม และภาษาโลก 
1.2 ศิลปะ 
1.3 คณิตศาสตร 
1.4 เศรษฐศาสตร 
1.5 วิทยาศาสตร 
1.6 ภูมิศาสตร 
1.7 ประวัติศาสตร 
1.8 รัฐ และความเปนพลเมืองด ี

2. ทักษะดานการเรียนรูและนวตักรรม 
2.1 ความริเร่ิมสรางสรรคและนวตักรรม 
2.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
2.3 การส่ือสารและการรวมมือ 

3. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
3.1 ความรูดานสารสนเทศ 
3.2 ความรูเกี่ยวกบัส่ือ 
3.3 ความรูดานเทคโนโลยี 

4. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
4.1 ความยืดหยุนและปรับตัว 
4.2 การริเร่ิมสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 
4.3 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 
4.4 การเปนผูสรางหรือผลิต (productivity) และความรับผิดรับชอบเช่ือถือได (accountability) 
4.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (responsibility) 

5. ระบบสนับสนุนการเรียนรู มีดังน้ี 
5.1 มาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษท่ี 21 
5.2 หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษท่ี 21 
5.3 การพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 
5.4 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนตองเรียนรูตั้งแตช้ันอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C 

3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเปน) 
7C ไดแก Critical thinking & problem solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา) 
Creativity & innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
Cross-cultural understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และ

ภาวะผูนํา) 
Communications, information & media literacy (ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ 

และรูเทาทันส่ือ) 
Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร) 
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
คณะอนุกรรมการกิจการเพื่อการส่ือสารสังคม (2554) กลาววา องคประกอบของทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21มีดวยกันหลายประการ 
ความคิดสรางสรรค (Creativty) เปนทักษะท่ีมีความจําเปนเนื่องดวยเทคโนโลยีการ

ผลิตท่ีเจริญกาวหนามากในปจจุบัน งานจํานวนมากถูกถายทอดโอนไปในเคร่ืองจักร ดังนั้นแรงงาน
ระดับตํ่าซ่ึงทํางานประจําจึงเปนท่ีตองการนอยลง ทําใหความตองการแรงงงานโดยบริษัท
อุตสาหกรรมขนาดใหมมีนอยลง หนทางเดียวท่ีระบบเศรษฐกิจโลกจะการรองรับแรงงานจํานวน
มากมหาศาลเหลานี้ได คือ การเพิ่มความคิดสรางสรรคใหกับประชากรและเปล่ียนแปลงประชากร
โลกใหเปนผูประกอบการ ซ่ึงกลาคิดกลาทําเร่ิมตนและริเร่ิมส่ิงใหม 

การคิดเชิงระบบ (Critical Thinking) ผูท่ีคิดเชิงระบบไดดี การวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลและเหตุการณตางๆ และแกปญหาที่เกิดข้ึนรอบตัวไดอยางเหมาะสมจะมีความไดเปรียบ     
อีกท้ังโลกยุคขอมูลขาวสารลนเกินในปจจุบัน การคิดเชิงระบบใหเปนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง     
ในการประมวลขอมูลและแนวคิดตางๆ อยางมีเหตุและหนาเช่ือถือ 

การส่ือสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน (Communication and Collaboration) การ
เรียนรูในยุคใหมทําใหผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนมากข้ึน รวมท้ังในโลกแหงการทํางาน การ
ส่ือสารและการประสานงานรวมกับผูอ่ืนก็เปนทักษะท่ีสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นทักษะนี้จึงเปนเคร่ืองมือ
หนึ่งเพื่อเตรียมผูเรียนใหพรอมสําหรับโลกการทํางานจริง 
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ความรูพื้นฐานทางดานขาวสารขอมูล (Information Literacy) ในปจจุบันการคนหา
ขอมูลใดๆในโลกอินเทอรเน็ต ทําใหการคนหาขอมูลเปนเร่ืองงายซ่ึงแตกตางจากอดีต การเรียนรู 
หมายถึงการจดจํารายละเอียดและขอมูลตางๆใหไดในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยจะทําอยางไร
เพ่ือที่จะจัดการกับขอมูลมหาศาลที่หาไดงายบนโลกอินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสม ความสามารถ
ในการเขาถึง คัดกรอง คัดเลือก รวมท้ังการตัดสินใจไดวาขอมูลใดนาเช่ือถือ ไมนาเช่ือถือ เปน
ทักษะท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการอยูในโลกที่มีขอมูลขาวสารลนและรวดเร็วอยางใน
ปจจุบัน 

ความรูพื้นฐานดานการใชส่ือ (Media Literacy) ในการใชส่ืออยางเหมาะสมถือเปน
ทักษะหนึ่งจําเปนสําหรับการทํางานในปจจุบัน ไมวาจะเปนการนําเสนอท่ัวไปจนถึงการส่ือสารใน
รูปแบบท่ีซับซอนกวา เชน การทําส่ือวิดีโอ และการสรางเว็บไซต ดังนั้นในการใชส่ือและการผลิต
ส่ืออยางเหมาะสม จะมาหนุนเสริมใหการทํางานในโลกยุคใหมนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) เทคโนโลยีขอมูลขาวสารใน
ปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีเคร่ืองมือสารสนเทศใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย ไมวาจะเปน Smart 
Phone หรือ Tablet PC ไมนับรวมวาคนสวนใหญมีคอมพิวเตอรโนตบุคเปนของตนเอง รวมท้ัง
โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นการเรียนรูเพื่อให
การใชเทคโนโลยีเหลานี้ไดอยางเหมาะสมจึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนมากข้ึนในปจจุบัน 

การยอมรับท่ีจะอยูกับผูท่ีมีความแตกตาง เปนเร่ืองนาเศราท่ีระบบการศึกษาไทยไมเห็น
ความสําคัญของการเรียนรูท่ีจะอยูกับผูท่ีแตกตางกับตัวเองในระดับโรงเรียน มีการคัดแยกเด็ก
ออกเปนลําดับข้ัน เด็กเกงอยูรวมกับเด็กเกง เด็กเกเร เรียนไมเกงก็ไปอยูดวยกัน ทําใหเด็กใน
โรงเรียนของไทยขาดโอกาสในการเรียนรูท่ีจะอยูกับผูท่ีแตกตางกับตนไปอยางสําคัญ 

การวางแผนและตัดสินใจอนาคตใหตัวเอง (Self - Direction) การตัดสินใจและการ
วางแผนดวยตนเองมีความจําเปนสําหรับทุกคน จะตองการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ซ่ึงทักษะนี้
การฝกฝนไดดวยกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในโรงเรียนซ่ึงฝกใหนักเรียนตองตัดสินใจ
ในเร่ืองตางๆ มากข้ึน 

การตระหนักรูในความเปนพลเมืองของประเทศ (Civic Literacy) หนาท่ีหนึ่งของ
การศึกษา คือ การสงผานความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน
หนึ่ง การศึกษาควรปลูกฝงแนวคิดพื้นฐาน  ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของชาติ  แตละคนมี
ความสําคัญและสัมพันธกันอยางไรกับสังคมรอบตัว รวมท้ังตอชาติโดยไมจําเปนตองสอนและส่ัง
ใหทุกคนรักชาติ การประพฤติตัวอยางเหมาะสมในฐานะพลเมืองคนหน่ึงของชาติจะเกิดข้ึน        
โดยอัตโนมัติ 
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การตระหนักในความเปนพลเมืองของโลก (World Civic Literacy) นอกจากจะ
ตระหนักรูตัวเองในฐานะพลเมืองของชาติแลว การตระหนักรูตัวเองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของ
โลกเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญไมแพกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําลัง
กลายเปนปญหาใหมข้ึนเร่ือยๆในโลกยุคปจจุบัน (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2557: 10-11)  

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปนหัวใจสําหรับทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) แตทักษะนี้ยังตองมีทักษะอ่ืนมาประกอบและสงเสริม อันไดแก 
ทักษะอีก 3 ดาน คือ ดานสารสนเทศ(information) ดานส่ือ (media) และดานดิจิตอล (digital 
literacy) ปรากฏการท่ีมีบทบาทตอการเปล่ียนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 
(Global Megatrends, 2009; Canton, 2006; ยอรซฟรีดแมน, 2011; วิจารณ พานิช, 2555) ใน 7 เร่ือง 
ซ่ึงทุกคนตองตระหนักท่ีจะนําไปสูเหตุผลและประเด็นการการปรับเปล่ียนบทบาทการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู และบทบาทชองชุมชน ทองถ่ิน มีดังน้ี 

1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) ในชีวิตความเปนอยูประจําวัน และชีวิตการ
ทํางานคนจะใชและพ่ึงพาเทคโนโลยีเปนหลัก โดยเฉพาะเทคโนโลยีขาวสารและการคมนาคม
(Information and communication technology) ดังนั้นทักษะดานเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญเปน
อยางมากและหลีกเล่ียงไมไดในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตองพัฒนาทักษะสําหรับเทคโนโลยีกับคน 2 กลุม 
คือกลุมคนกลุมท่ี 1 ใชเทคโนโลยีในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันอยางรูเทาทัน กลุมคน
กลุมท่ี 2 ทํางานใหบริการและคิดพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนองความ
ตองการใชงานอยางเชิงสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมของคนไทยข้ึนใชเอง และนําไป
แลกเปล่ียนการใชงานในเวทีเศรษฐกิจโลก 

2. โลกเศรษฐกิจและการค้ํา (Commercialization & Economy) เปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความเปนโลกเทคโนโลยีท่ีมีการคิดพัฒนานวัตกรรมข้ึนใชงานในการดําเนินชีวิตประจําวันและชีวติ
การทํางานของทุกอาชีพ มีการพัฒนาเทคนิคการเรียนรูทักษะการใชงาน เกิดการสรางกลยุทธการ
ขายจนเกิดการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก ในเม่ือผลิตภัณฑท่ีเปนเทคโนโลยีใหมๆ มีความ
เกี่ยวของและจําเปนตอชีวิตความเปนอยู ทุกคนจึงพยายามเรียนรูทักษะการใชงานเพื่อแขงขันใน
ดานประสิทธิภาพการทํางาน ความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเนนการขายเปนหลัก 
จึงมีความจําเปนตองพัฒนาทักษะทางการคาท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ (Entrepreneurial 
spirit) ของการคาในรูปแบบใหมๆ ท่ีเนนเทคโนโลยี เนนผลผลิตในเชิงนวัตกรรมท่ีตองอาศัย
เทคนิคและความชํานาญใหมๆ มากข้ึน 

3. โลกาภิวัตน กับ เครือขาย (Globalization and Network) สืบเนื่องจากสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจท่ีเนนการขายเปนหลัก การส่ือสาร ส่ือความหมาย และการเลือกเครือขายวิธีการ
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ส่ือสารตองมีความถูกตองรวดเร็วไมจํากัดสถานท่ี ซ่ึงความเปนโลกาภิวัตนจะถูกนํามาเปนตัวชวย
ไดอยางรวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลาดึงโลกกวางใหแคบเล็กลงมา ถือเปนอิทธิพลท่ีทําใหคนในศตวรรษ   
ท่ี 21 ตองสรางทักษะการเรียนรูไดมากมายหลายชองทาง โดยเฉพาะเร่ืองเครือขายท่ีจับมือในกลุม
เดียวกันท่ีตองสรางความรวมมือกันทํางาน แลกเปล่ียนความรูในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ทํางานปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในโลกศตวรรษท่ี 21 ก็คือ การพึ่งพากันในระดับโลกจะมีมากข้ึนใน
เร่ืองการดําเนินชีวิตและแกไขปญหาของโลก การเปนพลเมืองของโลกดิจิทัล และการเปน
ประชาธิปไตย ความตองการผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรคในการทํางานคิดงานใหม ข้ึนมา 
และความสัมพันธระหวางบุคคลแบบออนไลน ซ่ึงในโลกเทคโนโลยีเครือขาย และธุรกิจตองการ
ผูประกอบการท่ีเปนผูสรางสรรคมากข้ึน 

4. ส่ิงแวดลอมและพลังงาน (Environmentalization and Energy) เปนผลจากใน
ศตวรรษท่ีผานมาโลกไดพัฒนาการใชเทคโนโลยีท่ีนําเอาทรัพยากรมาใชโดยไมคํานึงถึงการสูญเสีย
สภาพความสมดุลของสภาพแวดลอม ปญหาจากสภาพแวดลอมจึงเกิดข้ึนมากมายหลายเหตุการณ
ดังนั้นความใสใจท่ีจะคืนความสมดุลทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอมจึงเกิดข้ึน การเรียนรูและ
แกปญหาจะเปนการชวยเหลือกัน หรือทํางานรวมกันมากข้ึน โดยใชความเปนโลกาภิวัตนกับ
เครือขายกีดกันสําหรับผูท่ีไมใหความรวมมือ และทางตรงขามผลิตภัณฑท่ีชวยรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็จะรวมมือกันในเชิงธุรกิจการคา และเชิงการสรางพันธมิตร 

5. ความเปนเมือง (Urbanization) สืบเนื่องจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรูเทาทันส่ือ 
สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตน ทําใหลดชองวางของสังคมชนบทลง การซ้ือขายสินคา ธุรกิจ
การคา การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดข้ึนเหมือนสังคมเมือง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนชัดเจนก็คือ เศรษฐกิจและชีวิต
สมัยใหมท่ียึดโยงอยูกับการคาและบริการท่ีตั้งอยูบนวิถีชีวิตสมัยใหม ท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีแขงกันผลิตนํามาใชใหมๆ กันมากข้ึน นําไปสูการเปน Global cities มากข้ึนและชัดเจน
ข้ึน 

6. คนจะอายุยืนข้ึน (Ageing & Health) ความกาวหนาการคิดคนผลิตภัณฑทางยาการ
รักษาพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางพัฒนาอยางไมมีท่ีส้ินสุด ประกอบกับคน
เขาถึงองคความรู ความรูเทาทัน ส่ือ สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตนทําใหคนดูแลสุขภาพ และ
ปองกัน รักษาโรคเฉพาะทางอยางแมนตรง ทําใหคนอายุยืนมากข้ึน เกิดเปนสังคมของผูสูงอายุ   
การดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตจะเปล่ียนไป คนสูงอายุยังมีพลังสมองและทํางานไดอยู คนรุนใหมมี
นอยลง จึงเกิดการสรางสังคมการอยูรวมกันของคนรุนใหมกับคนรุนเกา ท่ีมีคุณภาพชีวิตผสมผสาน
กันไดอยางลงตัวไมถูกทอดท้ิงเกิดเปนกลุมปญหาใหมจากผูสูงอายุ 
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7. อยูกับตัวเอง (Individualization) หรือสังคมกมหนา เปนผลสืบเนื่องมาจากความ
เจริญทางดานเทคโนโลยี และความเปนโลกาภิวัตน การสนทนาระหวางบุคคล หรือกลุมคนท่ีรูจัก
กันจะใชผานทางเทคโนโลยีมากกวามาพบหนากัน ปฏิสัมพันธซ่ึงหนาลดนอยลง  

ลักษณะทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมมี 8 ประการของนักศึกษาสมัยใหมไวดังนี้ 
1. มีอิสระท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน 
2. ตองการดัดแปลงส่ิงตาง ๆ ใหตรงตามความพอใจและความตองการของตน

(customization & personalization) 
3. ตรวจสอบหาความจริงเบ้ืองหลัง (scrutiny) 
4. เปนตัวของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อรวมตัวกันเปนองคกร เชน ธุรกิจ

รัฐบาล และสถาบันการศึกษา 
5. ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหนึ่งของงาน การเรียนรูและชีวิตทางสังคม 
6. การรวมมือ และความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของทุกกิจกรรม 
7. ตองการความเร็วในการส่ือสาร การหาขอมูล และตอบคําถาม 
8. สรางนวัตกรรมตอทุกส่ิงทุกอยางในชีวิต 
และปจจัยสําคัญดานการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 มี 5 ประการคือ 
1. Authentic learning การเรียนรูข้ึนอยูกับบริบทหรือสภาพแวดลอมในขณะเรียนรู 

หองเรียนไมใชบริบทท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูในมิติท่ีลึกเพราะหองเรียนไมเหมือนสภาพในชีวิต
จริงการสมมติโจทยท่ีคลายจะเกิดในชีวิตจริงก็ไดความสมจริงเพียงบางสวน แตหากไปเรียนใน
สภาพจริงก็จะไดการเรียนรูในมิติท่ีลึกและกวางขวางกวาสภาพสมมติ 

2. Mental model building เปนการเรียนรูวิธีการนําเอาประสบการณมาส่ังสมจนเกิด
เปนกระบวนทัศน (หรือความเช่ือ คานิยม) และที่สําคัญกวานั้นคือ ส่ังสมประสบการณใหม เอามา
โตแยงความเช่ือหรือคานิยมเดิม ทําใหละจากความเช่ือเดิมหันมายึดถือความเช่ือหรือกระบวนทัศน
ใหมนั่นคือ เปนการเรียนรู (how to learn, how to unlearn/ delearn how to relean) ไปพรอมๆ กัน 
ทําใหเปนคนท่ีมีความคิดเชิงกระบวนทัศนชัดเจน และเกิดการเรียนรูเชิงกระบวนทัศนใหมได       
แตการจะมีทักษะหรือความสามารถขนาดน้ี จําตองมีความสามารถรับรูขอมูลหลักฐานใหมๆและ
นํามาสังเคราะหเปนความรูเชิงกระบวนทัศนใหมได 

3. Internal motivation การเรียนรูท่ีแทจริงขับดันดวยฉันทะ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูภายในตัว
คนไมใชขับดันดวยอํานาจของครูหรือพอแม เด็กท่ีเรียนเพราะไมอยากขัดใจครูหรือพอแมจะเรียน
ไดไมดีเทาเด็กท่ีเรียนเพราะอยากเรียนเมื่อเด็กมีฉันทะและไดรับการสงเสริมท่ีถูกตองจากครู วิริยะ 
จิตตะและวิมังสา (อิทธิบาทส่ี) ก็จะตามมา ทําใหเกิดการเรียนรูในมิติท่ีลึกซ้ึงและเช่ือมโยง 
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4. Multiple intelligence มนุษยเรามีพหุปญญา (Multiple Intelligence) และเด็กแตละ
คนมีความถนัดหรือปญญาท่ีติดตัวมาแตกําเนิดตางกัน รวมทั้งสไตลการเรียนรูก็ตางกัน ดังนั้น จึง
เปนความทาทายตอครูเพื่อศิษยในการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน และ
จัดใหการเรียนรูสวนหนึ่งเปนการเรียนรูเฉพาะตัว (personalized learning) เร่ืองนี้มีการวิจัยและการ
ออกแบบการเรียนรูไดมากมาย ดังตัวอยาง Universal Design for Learning ซ่ึงก็คือ เคร่ืองมือสราง
ความยืดหยุนหลากหลายในการออกแบบการเรียนรูนั่นเอง 

5. Social learning การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม หากยึดหลักการนี้ ครูเพื่อศิษยก็จะ
สามารถออกแบบกระบวนการทางสังคมเพื่อใหศิษยเรียนสนุก และเกิดนิสัยรักการเรียน เพราะการ
เรียนจะไมใชกิจกรรมสวนบุคคลท่ีหงอยเหงานาเบ่ือ อยาติดทฤษฎีหรือเช่ือตามหนังสือจนเกินไป
จนไมกลาทดลองวิธีคิดใหมๆ เราอาจคิดหลักการเรียนรูตามแบบของเราท่ีเหมาะสมตอบริบท
สังคมไทยข้ึนมาใชเองก็ได 

ตลอดจนข้ันตอนการเรียนรูจากผลการวิจัยในยุคปจจุบันคือ จําได (remember) เขาใจ 
(understand) ประยุกตใช (apply) วิเคราะห (analyze) ประเมิน (evaluate) และสรางสรรค (create) 
โดยท่ีข้ันตอนเหลานี้เกิดพรอมๆกันไดหรืออะไรเกิดกอนเกิดหลังไดท้ังส้ิน รวมท้ังเกิดเรียงลําดับ
จากหลังไปหนาก็ได ดังนี้ 

1. การออกแบบการเรียนรูทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาการ
ออกแบบการเรียนรูทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ควรมีเปาหมายและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

เปาหมาย : นักศึกษาสามารถใชเหตุผล 
1. คิดไดอยางเปนเหตุเปนผลหลากหลายแบบ ไดแก คิดแบบอุปนัย 

(inductive) คิดแบบอนุมาน (deductive) เปนตนแลวแตสถานการณ 
เปาหมาย : นักศึกษาสามารถใชการคิดกระบวนระบบ (systems thinking) 

1. วิเคราะหไดวาปจจัยยอยมีปฏิสัมพันธกันอยางไร จนเกิดผลใน
ภาพรวม 

เปาหมาย : นักศึกษาสามารถใชวิจารณญาณและตัดสินใจ 
1. วิเคราะหและประเมินขอมูลหลักฐาน การโตแยง การกลาวอางและ

ความเช่ือ 
2. วิเคราะหเปรียบเทียบและประเมินความเห็นหลัก ๆ 
3. สังเคราะหและเช่ือมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง 
4. แปลความหมายของสารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห 
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5. ตีความและทบทวนอยางจริงจัง (critical reflection) ในดานการ
เรียนรูและกระบวนการ 

เปาหมาย : นักศึกษาสามารถแกปญหาได 
1. ฝกแกปญหาท่ีไมคุนเคยหลากหลายแบบ ท้ังโดยแนวทางท่ียอมรับ

กันท่ัวไป และแนวทางท่ีแหวกแนว 
2. ตั้งคําถามสําคัญท่ีชวยทําความกระจางใหแกมุมมองตาง ๆเพื่อ

นําไปสูทางออกท่ีดีกวา 
การเรียนทักษะเหลานี้ทําโดย PBL (Project-Based Learning) และตองเรียนเปนทีม 

ไมใชเรียนจากในช้ันเรียน 
2. การออกแบบการเรียนรูทักษะการส่ือสารและความรวมมือโลกในศตวรรษท่ี 21 

ตองการทักษะของการสื่อสารและความรวมมือท่ีกวางขวางและลึกซ้ึงกวาโลกสมัยกอนอยางเทียบ
กันไมไดเปนผลจากเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการส่ือสาร(digital & communication 
technology) ควรมีเปาหมายและวิธีการดังตอไปนี้ 

เปาหมาย : ทักษะในการส่ือสารอยางชัดเจน 
1. เรียบเรียงความคิดและมุมมอง (idea) ไดเปนอยางดีส่ือสารออกมาให

เขาใจงายและงดงาม และมีความสามารถส่ือสารไดหลายแบบ ท้ัง
ดวยวาจา ขอเขียน และภาษาที่ไมใชภาษาพูดและเขียน (เชน ทาทาง 
สีหนา) 

2. ฟงอยางมีประสิทธิผล เกิดการส่ือสารจากการตั้งใจฟงใหเห็น 
ความหมาย ท้ังดานความรู คุณคา ทัศนคติ และความตั้งใจ 

3. ใชการส่ือสารเพ่ือบรรลุเปาหมายหลายดาน เชน แจงใหทราบบอกให
ทํา จูงใจ และชักชวน 

4. ส่ือสารอยางไดผลในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย รวมท้ังในสภาพท่ี
ส่ือสารกันดวยหลายภาษา 

เปาหมาย : ทักษะในการรวมมือกับผูอ่ืน 
1. แสดงความสามารถในการทํางานอยางไดผล และแสดงความเคารพ

ใหเกียรติทีมงานท่ีมีความหลากหลาย 
2. แสดงความยืดหยุนและชวยประนีประนอมเพ่ือบรรลุเปาหมาย

รวมกัน 
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3. แสดงความรับผิดชอบรวมกันในงานท่ีตองทํารวมกันเปนทีมและ
เห็นคุณคาของบทบาทของผูรวมทีมคนอ่ืน ๆ 

3. การออกแบบการเรียนรูทักษะดานความสรางสรรคและนวัตกรรมโลกในศตวรรษท่ี 
21 เปนโลกท่ีไมหยุดนิ่ง เกิดการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว(และบางคร้ังพลิกผัน) คนท่ีจะอยูไดอยาง
สอดคลองกับสังคมในยุคใหมจึงตองฝกความสรางสรรคและนวัตกรรม ซ่ึงท่ีจริงมีอยูแลวในความ
เปนมนุษยแตการเรียนรูและการฝกฝนท่ีดีจะชวยใหแหลมคม ฉับไว และอดทน คนท่ีมีทักษะนี้สูง
จะไดงานท่ีดีกวา ชีวิตกาวหนากวา และจะทําประโยชนใหแกสังคมและแกโลกไดดีกวา ท่ีจริงโลก
กําลังเปล่ียนยุค จากยุคความรูสูยุคนวัตกรรม การฝกพลังสรางสรรคและนวัตกรรมจึงสําคัญยิ่งแต
นาเสียดายวา ระบบการศึกษาในปจจุบันกลับเปนตัวฆาพลังสรางสรรคและนวัตกรรม ดวยการ
จัดการสอนแบบทองจํา เนนการอานเขียนและคิดเลข ดังวิดีโอใน YouTube ท่ีเสนอโดย เซอร เคน
เนธ โรบินสัน (Sir Kenneth Robinson) ความผิดพลาดอยางยิ่งของการศึกษา คือ การทําให การทํา
ผิดเปนเสมือนส่ิงท่ีไมดี มีผลลดทอนทางความคิดสรางสรรคได 

ความเขาใจผิดท่ีจะตองแก คือ คนมักคิดวาความสรางสรรคเปนเร่ืองของอัจฉริยะซึ่ง
เปนคนจํานวนนอย ในความเปนจริงแลวทุกคนมีความสรางสรรคอยูแลวในรูปของจินตนาการ และ
การศึกษาตองเพิ่มความสรางสรรคของเด็กและของประชากรไทยทุกคน ความเขาใจผิดประการท่ี
สองคือ คิดวาความสรางสรรคเปนเร่ืองของคนอายุนอย ซ่ึงไมจริงเสมอไป ยกตัวอยาง ปกาสโซ 
(Picasso) จิตรกรผูยิ่งใหญนั้น ประสบความสําเร็จตอนอายุมาก และความเขาใจผิดประการท่ีสามคือ 
คิดวาความสรางสรรคเปนพรสวรรคเทานั้น ในความเปนจริงคือ มันเปนท้ังพรสวรรคและพรแสวง 
มหาวิทยาลัยสามารถฝกฝนความสรางสรรคใหนักศึกษาไดดวยการสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการ
ตั้งคําถาม มีความอดทนและเปดกวางตอมุมมองแปลกๆ มีความไวเนื้อเช่ือใจระหวางกันและเรียนรู
จากความผิดพลาดหรือความลมเหลว 

วิธีหนึ่งของการฝกความสรางสรรค คือ การจัดแขงขันโครงการออกแบบการ
ออกแบบการเรียนรูทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม ควรมีเปาหมายและวิธีการดังตอไปนี้ 

เปาหมาย : ทักษะการคิดอยางสรางสรรค 
1. ใชเทคนิคสรางมุมมองหลากหลายเทคนิค เชน การระดมความคิด 

(brainstorming) 
2. สรางมุมมองแปลกใหม ท้ังท่ีเปนการปรับปรุงเล็กนอยจากของเดิม 

หรือเปนหลักการท่ีแหวกแนวโดยส้ินเชิง 
3. ชักชวนกันทําความเขาใจ ปรับปรุง วิเคราะห และประเมินมุมมอง

ของตนเอง เพื่อพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการคิดอยางสรางสรรค 
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เปาหมาย : ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
1. พัฒนา ลงมือปฏิบัติ และส่ือสารมุมมองใหมกับผูอ่ืนอยูเสมอ 
2. เปดใจรับและตอบสนองตอมุมมองใหมๆ หาทางไดขอคิดเห็นจาก

กลุมรวมท้ังการประเมินผลงานจากกลุม เพื่อนําไปปรับปรุง 
3. ทํางานดวยแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ และเขาใจขอจํากัดของโลกใน

การยอมรับมุมมองใหม 
4. มองความลมเหลวเปนโอกาสเรียนรู เขาใจวาความสรางสรรคและ

นวัตกรรมเปนเร่ืองระยะยาว เขาใจวัฎจักรของความสําเร็จเล็กๆ และ
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆวาจะนําไปสูการสรางสรรคและ
นวัตกรรม 

เปาหมาย : ประยุกตสูนวัตกรรม 
1. ลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปน

รูปธรรม 
ขอสรุปจากปรากฏการท่ีเกิดข้ึนดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 

คือ คนไทยจะตองเรียนรูเทคโนโลยีใหม เพื่อการกาวใหทันผลิตภัณฑท่ีถูกวางตลาด ใชหรือไม 
หรือจะมองกาวขามเทคโนโลยีใหมเหลานั้นไป แลวพัฒนาตอยอดการสรางผลิตภัณฑใหมข้ึนใช
เอง คนไทยจะตองเรียนรูและซ้ือนวัตกรรมท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวคิดคนใหใช หรือจะเปนผูคิด
พัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคม ถ่ินฐานของเราเองข้ึนใชเอง คนไทยเปนผูรับรู
ขอมูลสารสนเทศเพื่อส่ือสารรวมมือกับระดับนานาชาติ หรือเปนผูรู เทาทันสารสนเทศ ส่ือ 
เทคโนโลยี นําไปใชเปนประเด็นสาระสําคัญสรางความรวมมือ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และส่ิงใหม
ในดานการผลิตและดานเศรษฐกิจ คนไทยจะเปนผูเรียนรูและพัฒนาตนเองได พรอมรับการ
เปล่ียนแปลงตามทันการเปล่ียนแปลงสินคาใหมๆไดเร่ือยไป หรือเปนผูรูจักตัวเองและพัฒนาเพื่อ
เปนตัวของตัวเอง พรอมกําหนดการเปล่ียนแปลงและออกแบบสินคาใหมสูตลาดไดเสมอ ซ่ึง
หมายความวาคนไทยจะเปนผูซ้ือ (Consumer) หรือจะเปนผูผลิต (Producer) นั่นเอง 
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4. บริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรถือกําเนิดมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากร 

กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2476 โดยมีศาสตราจารยศิลป พีระศรี (เดิมช่ือ Corrado Feroci) ประติมากร
ชาวอิตาเลียน เปนผูกําเนิดโรงเรียนแหงนี้ข้ึน จนกระท้ังไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการบูรณาการท้ังศาสตรและ
ศิลป มีการเรียนการสอนในคณะวิชาและสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากคณะ
วิชาในสาขาศิลปะ อาทิ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
เทคโนโลยี  รวมจํานวน  14 คณะวิชา  มี เขตการศึกษา  3  แหง  ประกอบดวย  วังทาพระ 
กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

เคร่ืองหมายราชการพระคเณศ พระพิฆเนศ 
 

 

แผนภาพท่ี 8 เคร่ืองหมายราชการพระคเณศ พระพิฆเนศ  
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, เขาถึงเม่ือ 5 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/ 
 

สีประจํามหาวิทยาลัย   
สีเขียวเวอรริเตียน 

ปรัชญา (Philosophy) 
“ศิลปและศาสตร สรางสรรคชาติยั่งยนื” 

ปณิธาน (Determination) 
“สรางสรรคศิลปะ วิทยาการ และภูมิปญญาเพื่อสังคม” 
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วิสัยทัศน (Vision) 
“ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” (Silpakorn is a 

leading creative university) 
คานิยมหลัก (Core Value) 

T = Transparency มีความโปรงใส 
E = Excellence มุงเนนความเปนเลิศ 
A = Amicability มีความเปนกัลยาณมิตร 
M = Moral Courage มีความกลาหาญทางจริยธรรม 

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) 
S = Scientific Thinking คิดอยางเปนระบบเชิงวิทยาศาสตร 
I = Integrity มีศักดิ์ศรีแหงตน 
L = Love of Wisdom มีสติปญญา 
P = Public Mind มีจิตสาธารณะ 
A = Art Appreciation ตระหนกัซ้ึงในคุณคาแหงศิลปะ 
K = Knowledgeable มีความรอบรู 
O = Outcomes Oriented Person มุงเนนผลลัพธของงานท่ีเปนเลิศ 
R = Responsible Man เปนทรัพยากรมนษุยท่ีมีความรับผิดชอบสูง 
N = Need for Achievement เปนผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 
การบริหารงาน 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีควบคุมนโยบายและการ

ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย 
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเปนหัวหนาคณะผูบริหารรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีฝายตางๆคณบดีทุกคณะวิชาผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก หอศิลป ปฏิบัติงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยศูนยกลางในการบริหารงานต้ังอยู ณ สํานักงานอธิการบดี ถนนบรมราช
ชนนีเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

ในอนาคตอันใกล มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับเปล่ียนสถานภาพไปเปน 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงจะมีความเปนอิสระในการบริหารงานและดําเนินงาน ดานตางๆ 
ยิ่งข้ึนการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรในปจจุบัน 
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แผนภาพท่ี 9 การบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, เขาถึงเม่ือ 5 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/ 

หลักการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

เปนเคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
1. หลักของเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเปนอิสระในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหนวยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิชา/ศูนย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงานอธิการบดี 
3. กําหนดหลักและแนวปฏิบัติรวมกัน โดยจัดใหมีหลักเกณฑกลางและแนวทางปฏิบัติ

ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงหนวยงานระดับตาง ๆ ใชเปนแนวทางได 
4. มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในระดับภาควิชา และคณะวิชาหรือหนวยงานท่ีเทียบเทา 
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5. สงเสริมการมีสวนรวมท้ังภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพ 
6. เผยแพรการดําเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาสูสาธารณชน 
 
นโยบาย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปน ของการประกัน 

คุณภาพการศึกษาตามดําริและนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอันแสดงถึงปณิธานและความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ในการดําเนิน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลวนั้น เพื่อใหการดําเนินการเร่ืองนี้ เปนไปอยางสอดคลองในทิศทาง
เดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดแนวนโยบาย ดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษาใหเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมุงเนนท้ังการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาคนควา วิจัยตลอดจนการจัดการศึกษาในลักษณะ
สาขาวิชาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายท่ีจะใหการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินไปใน
ทุกสวนอยางประสานสอดคลองและมีเอกภาพ เปนไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานสากล โดยมุงเนนท่ีความรวมมือ ประสานงานอยางตอเนื่องระหวางมหาวิทยาลัย         
คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและไดรับประโยชนสูงสุด 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนใหคณะวิชาและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
ตาง ตามสภาวะเง่ือนไขเกี่ยวกับความพรอม ความจําเปนและเง่ือนไขอ่ืนๆ ไดโดยจะพยายามให         
การดําเนินการในดานตางๆ เหลานี้เปนไปอยางประสานสอดคลองกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ ไดเขามามีสวนใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังจัดใหมีการทํารายงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
การศึกษาเผยแพรตอสาธารณชน 

ผูวิจัยสรุปไดวา มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยชั้น
นําแหงการสรางสรรค” ท่ีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพควบคูกับคุณธรรม ใหเปน
พลเมืองท่ีดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ เพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติ อีกท้ัง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรยังมุงม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล พรอมท้ังการใหบริการทางวิชาการแก
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ชุมชนและสังคม ซ่ึงมีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลายคือ กลุมศิลปะ ไดแก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร  
กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2552) รายงานการวิจัยเร่ือง การประเมินความตองงการ

จําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 2) เปรียบเทียบระดับความตองการ
จําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2551 จําแนกตามสาขาวิชา เพศ ช้ันป ระดับคะแนนเฉล่ีย และระยะเวลาที่ศึกษาตามหลัดสูตรของ
นักศึกษา และ 3) วิเคราะหการจัดลําดับความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 ผลการวิจัยพบวา 1. คาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2551 รวมทุกดานพบวา มีคาเทากับ .355 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา “ดาน
สถานภาพทางเศรษฐกิจ” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก 
(.427) รองลงมาเปน “ดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” (.376) และ 
“ดานทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา” (.356) ตามลําดับ 2. ผลการเปรียบเทียบความตองการ
จําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2551 พบวา 2.1 คาดัชนีลําดับดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยามีคาสูงท่ีสุด (.431) รองลงมาคือ เทคโนโลยีการศึกษา (.414) การประถมศึกษา      
(.401) ตามลําดับ 2.2 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษา
เพศหญิงมีคาสูงกวาเพศชาย (.367) และ .317 ตามลําดับ 2.3 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษาช้ันปท่ี 5 มีคาสูงท่ีสุด (.443) รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 4 (.432) 
ช้ันปท่ี3 (.387) ตามลําดับ 2.4 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของ
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวาหรือ เทากับ 3.20 มีคาสูงกวานักศึกษาที่มีระดับ
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คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.20 (.369 และ .340 ตามลําดับ ) 3. ผลการวิเคราะหการจัดลําดับ
ความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร               
ปการศึกษา 2551 3.1 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดานการจัดการเรียนการสอนในอันดับท่ี 1 
พบวา รายการเกี่ยวกับ “มีการแนะแนวรายละเอียดของหลักสูตรกอนเขาศึกษา” มีนักศึกษาเลือก
มากท่ีสุด (รอยละ 26.46) 3.2 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดานสภาวะทางเศรษฐกิจในอันดับท่ี1  
พบวา รายการเกี่ยวกับ “มีการดําเนินการจัดทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแขลนทุน
ทรัพยอยางท่ัวถึง” มีนักศึกษาเลือกมากท่ีสุด (รอยละ 24.74) 3.3 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดาน
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในอันดับท่ี1 พบวา รายการเกี่ยวกับ “มีการ
บริหารจัดการรานคา/รานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ” มีนักศึกษาเลือกมากท่ีสุด (รอยละ 26.12) 3.4 ผล
การจัดลําดับความสําคัญในดานทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาในอันดับท่ี1 พบวา รายการ
เกี่ยวกับ “มีจํานวนคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนรู” มีนักศึกษาเลือก
มากท่ีสุด (รอยละ 46.39) 3.5 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดานกิจการนักศึกษาในอันดับท่ี1 พบวา 
รายการเกี่ยวกับ “มีการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ เพียงพอ”                
มีนักศึกษาเลือกมากท่ีสุด (รอยละ 40.21)  

ณิชิรา  ชาติกุล (2552) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความตองการจําเปน
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานการประเมินผลการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยสรุปวา (1) สมรรถนะดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษามีเร่ืองท่ีตองพัฒนาคือ การ
ประเมินความสามารถที่แทจริงของนักเรียนได การสรางเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 
และการประเมินแบบอิงกลุม (2) สมรรถนะดานทักษะและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการ
เรียนรู ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีเร่ืองท่ีตองพัฒนา คือ การตรวจสอบหาคาความเท่ียง
และสัมภาษณนักเรียน การจดบันทึกในการสัมภาษณนักเรียน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนและผูปกครอง 

ดาวรุง  อินนอก(2552) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการดําเนินการของ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ และหัวหนาแผนก/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนางานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนในการฝกอบรมการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ 2) เพื่อประเมิน
ความตองการจําเปนในการฝกอบรมเพื่อการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะของขาราชการครู 
สาขาชางอุตสาหกรรมสถานศึกษากลุมภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการวิจัยพบวา 1. การดําเนินการของกลุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ เร่ืองท่ียัง
ไมไดดําเนินการมากท่ีสุดคือ การกําหนดเกณฑในการประเมินติดตามประเมินผลโครงการ
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ฝกอบรมเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ สวนกลุมหัวหนาแผนก/
หัวหนาสาขาวิชา /หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เร่ืองท่ียังไมไดดําเนินการมากท่ีสุด
คือ การสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะใหแกสถานประกอบการ ชุมชน ผูปกครองและนักศึกษา 2. ความตองการจําเปนในการ
ฝกอบรมเพื่อการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะดานความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติ
ของครูผูสอน จัดเรียงลําดับไดดังนี้ 1) ดานการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะครูผูสอน 2) ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ 3) ดานการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ 4) ดานการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ 

สถิรดา  ทาขุลี (2554) ทําการวิจัยเร่ืองความตองการจําเปนของการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดอุดรธานีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพของคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ในปจจุบันตามความคิดเห็นของผูสอนและผูแทนของสถานประกอบการ และ 2) เพื่อศึกษา
ความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจตามความเห็น
ของผูสอนและผูแทนของสถานประกอบการผลการวิจัยพบวา ความตองการจําเปนในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจในดานคุณภาพของนักศึกษา 1) ดานวิชาการตาม
ลักษณะงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุมผูสอนมีความตองการจําเปนลําดับท่ี1 คือ นักศึกษา
มีความสามารถในการออกแบบระบบฐานขอมูลในงานอาชีพรองลงมาคือ นักศึกษามีความสามารถ
ในการจัดการระบบและนักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาในงานธุรกิจตามลําดับ 
สวนผูแทนของสถานประกอบการมีความตองการจําเปนลําดับท่ี 1 คือ ศึกษามีความสามารถในการ
ใชโปรแกรมสรางภาพกราฟก 2 มิติและ 3 มิติ รองลงมาคือนักศึกษามีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมภาษาในงานธุรกิจและนักศึกษาสามารถวางแผนและวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
ตามลําดับ 2) ดานคุณภาพนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนและสงผลตอการทํางานกลุม
ผูสอนมีความตองการจําเปนลําดับท่ี1 นักศึกษามีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 
รองลงมาคือ นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหและนักศึกษามีความสามารถในการ
แกปญหาตางๆ ไดตามลําดับ สวนผูแทนของสถานประกอบการ มีความตองการจําเปนลําดับท่ี 1 
คือ  นักศึกษามีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  รองลงมาคือ  นักศึกษามี
ความสามารถในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและนักศึกษามีบุคลิกลักษณะของผูประกอบอาชีพ
ดานธุรกิจ แนวทางในการพัฒนา ตามลําดับ 3) ดานคุณภาพนักศึกษาดานการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพกลุมผูสอนมีความตองการจําเปนลําดับท่ี 1 คือ การมีวินัยในการทํางาน 
รองลงมาคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และนักศึกษามีความ
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ขยันหม่ันเพียร ตามลําดับสวนผูแทนของสถานประกอบการมีความตองการจําเปนลําดับท่ี 1 คือ
นักศึกษาอุทิศตนในการทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ รองลงมาคือนักศึกษามีความ
ขยันหม่ันเพียร และนักศึกษามีความตรงตอเวลาในการทํางานตามลําดับ 

เดโช  อุนสุข (2554) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการจําเปน และ
จัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการจัดทํา
ราคากลางงานกอสรางอาคารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะโดยจัด
เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้1.ดานความรู พบวามีความตองการจําเปนในการพัฒนา 1) ดานการ
แบงงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาในงานกอสราง 2) ดานคาใชจายตางๆในการดําเนินงานกอสราง          

(คา Factor F) 3) ดานคาวัสดุสําหรับการคํานวณราคากลาง (PNImodified= 0.75 , 0.63 และ 0.47) 

ตามลําดับ2.ดานทักษะ พบวามีความตองการจําเปนในการพัฒนา 1)ดานการแบงงวดงาน-งวดเงิน
และระยะเวลาในงานกอสราง 2) ดานหลักเกณฑการคํานวณปริมาณวัสดุงานโครงสราง 3) ดาน

มาตรฐานการวัดปริมาณงานท่ีใชเพื่อการคํานวณหาปริมาณวัสดุ (PNImodified= 0.77, 0.45 และ 0.43) 

ตามลําดับ 
ปนัดดา  ชัยพระคุณ (2555) ทําการวิจัยเร่ือง การประเมินความตองการจําเปนใน

การฝกปฏิบัติงานอภิบาลของบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความ
ตองการจําเปนในการฝกปฏิบัติงานอภิบาลของบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาในการฝกปฏิบัติงานอภิบาลของบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม ประชากร คือ บัณฑิต วิทยาลัย
แสงธรรม 112 คน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการฝกปฏิบัติงาน
อภิบาลของบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรมมีสภาพท่ีเปนอยูในภาพรวม อยูในระดับมาก ( x= 3.70, SD = 
49) มีสภาพท่ีควรจะเปนในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.70, S.D. = 30) มีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปน (PNI) ในภาพรวม = 0.27 โดยดานการศึกษาคาทอลิกมี
ความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก รองลงมาเปนดานส่ือมวลชน และดาน
การอภิบาลผูปวยและผูสูงอายุ และผลการวิเคราะหเมทริกซในภาพรวมอยูในสวนท่ี 2 คือ ผลงาน
ประสบความสําเร็จดี 2. แนวทางการพัฒนาในการฝกปฏิบัติงานอภิบาลของบัณฑิตวิทยาลัยแสง
ธรรม1) ดานคําสอนควรสงเสริมเพิ่มพูนทักษะการสอน ช้ีแนะการเลือกรูปแบบ วิธีการและส่ือและ
สรางส่ือการสอนไดเอง 2) ดานการอภิบาลเยาวชน ควรเพิ่มเติมความรูในดานจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
เยาวชน 3) ดานส่ือมวลชน ควรเสริมสรางใหมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีถูกตอง มีความรับผิดชอบ 
สามารถบริหารจัดการ นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการแพรธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม 4) ดาน
สังคมควรจูงใจ/ช้ีแนะใหมีการแสวงหาความรู และมีการสรางเครือขายทางสังคม/รวมมือกับ
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หนวยงานภายนอกในการชวยเหลือสังคม 5) ดานการอภิบาลผูปายและผูสูงอายุ 6) ดานการเทศน 
ควรสรางจิตตารมณ แรงจูงใจ และตระหนักถึงความสําคัญ ของการเทศนและใหเวลากับการเตรียม
เทศน 7) ดานการฝกทักษะการใหคําปรึกษา ควรสรางความตระหนักถึงความสําคัญและเสริมสราง
ความรูอยางตอเนื่องท้ังในระบบและนอกระบบ และ 8) ดานการศึกษาคาทอลิก ควรสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญและเสริมสรางความรูทักษะประสบการณท่ีเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิก 

ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม (2557) รายงานการวิจัยเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบ
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2556 400 คน ท่ีไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามวิเคราะหองคประกอบทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะหขอมูลโดยใช
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1.ทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.845 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .429 2.องคประกอบทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีจํานวนองคประกอบที่ชัดเจนจํานวน 6 
องคประกอบ รวมจําวนวน 43 ตัวแปร ไดแก 2.1 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและตัดสินใจรวมกัน 
(จํานวน 16 ตัวแปร น้ําหนัก องคประกอบระหวาง .597 ถึง .748) 2.2 การสรางสรรคส่ิงใหม 
(จํานวน 10 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .545 ถึง .717) 2.3 การเช่ือมโยงความคิด (จํานวน 
6 ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .542 ถึง .663) 2.4 การส่ือสารและทํางานรวมกัน (จํานวน 5 
ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบระหวาง .514 ถึง .627) 2.5 การใชเหตุผล (จํานวน 3 ตัวแปร น้ําหนัก
องคประกอบระหวาง .560 ถึง .638) 2.6 การแกปญหาดวยวิธีหลากหลาย (จํานวน 3 ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบระหวาง .500 ถึง .557) 

นงนุช  โรจนเลิศ (2557) การวิจัยเร่ืองการศึกษาแหลงการเรียนรูและทักษะทาง
สังคม ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะ
ทางสังคมของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักศึกษา จําแนกตาม เพศ ระดับช้ัน
การศึกษา ระดับคะแนนเฉล่ียและสาขาวิชาเอก 3) เพื่อศึกษาแหลงการเรียนรูทักษะทางสังคม ตาม
การรับรูของนักศึกษา โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 การสุมกลุมตัวอยางแบงเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 
จํานวน 318 คน ใชวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตอนท่ี 2 จํานวน 20 คน 
เลือกเปนกรณีตัวอยางจากนักศึกษา 10 วิชาเอกวิชาเอกละ 2 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
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แบบสอบถาม1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ1 ฉบับ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยสรุปได
วา 1. ทักษะทางสังคมของนักศึกษาอยูในระดับมาก 2.ทักษะทางสังคมของนักศึกษาจําแนกตาม
ระดับช้ันการศึกษา ระดับคะแนนเฉล่ีย และสาขาวิชาเอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 และทักษะทางสังคมของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ ไมแตกตางกัน 3. แหลงการเรียนรูท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะทางสังคมนักศึกษามากท่ีสุด คือ กลุมเพื่อน รองลงมา คือ ครอบครัว 
เครือขายสังคมออนไลน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและ ส่ือมวลชน 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2557) รายงานการวิจัยเร่ือง การประเมินความตองการ
จําเปนในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วัตถุประสงคเพื่อประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการประเมินความ
ตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) พบวามีสภาพท่ีเปนอยูอยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.40 S.D.=.45) และสภาพท่ีควรจะเปนอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.70 

S.D.=.30) และคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน( PNImodified ) เทากับ .38 เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.51) รองลงมาเปน ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาและดานการวิจัยทางการศึกษา เปนลําดับท่ี 2 และ 3 (.45 และ .44 ตามลําดับ) 2. ผลการ
ประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จําแนกตาม
สาขาวิชาพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา มี
ความตองการจําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับท่ี1โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนเทากับ .46 .62 .47 และ .55 ตามลําดับ แตนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามี
ความตองการจําเปนในดานการวิจัยทางการศึกษาเปนลําดับท่ี1โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนเทากับ .53 3. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จําแนกตามเพศพบวา นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความตองการ
จําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับท่ี1โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนเทากับ .52 และ .50 ตามลําดับ 4. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมพบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย
สะสมสูงกวาหรือเทากับ 3.20 และนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.20 มีความตองการจําเปน
ในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับท่ี1 โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
เทากับ .48 และ .57 ตามลําดับ 
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รัชฎาพร  เกตานนท (2557) รายงานการวิจัยเร่ือง การประเมินความตองการจําเปน
ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ ประเมินความตองการ
จําเปนในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลการวิจัยพบวา มีสภาพท่ีเปนอยูอยูในระดับมาก (μ = 3.70, σ = .26) และสภาพท่ีควรจะเปนอยู
ในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.79, σ = .09) และคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

PNImodifiedเทากับ .16 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานทักษะทางปญญามีดัชนีลําดับความสําคัญ

ของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.35) รองลงมาเปนดานความรู (.33) และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีเปนลําดับท่ี 3 (.31) และผลการประเมินความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเฉพาะดานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพบวามีสภาพท่ีเปนอยูในระดับมาก (μ=3.60, σ =.22) และสภาพท่ีควรจะเปนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด(μ=4.77, σ =.11) และคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน PNImodified 

เทากับ .32 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีมีดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.40) รองลงมา
เปนดานทักษะทางปญญา (.34) ดานความรูเปนลําดับท่ี3 (.30) 

พงษศักดา นามประมา (2557) การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 สูความเปนพลเมืองอาเซียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชา
เพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา 1. รายวิชา
เพ่ิมเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีประกอบดวย 1) รายช่ือ
รายวิชา รหัสวิชา ช้ันท่ีสอน จํานวนช่ัวโมง หนวยกิต 2) ผลการเรียนรู 3) ตารางวิเคราะหผลการ
เรียนรู 4) คําอธิบายรายวิชา 5) ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรู 6) โครงสรางรายวิชา 7) แผนการเรียนรู
โดยไดผานการตรวจสอบความถูกตอง การหาตรวจสอบคาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผลการ
ประเมินรายวิชาเพิ่มเติม จากผูเช่ียวชาญ มีคะแนนประเมินเฉล่ีย ( x ) เทากับ 46.40 คิดเปนรอยละ 
92.80  2. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 หองเรียนท่ี 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑรอยละ 
82.86 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 82.50 ข้ึนไป 3. ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียนท่ีจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หองเรียนท่ี 1 โรงเรียนสุมเสา
พิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 88.57 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 83.90 ข้ึนไป 4. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช
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วิจัยเปนฐาน (RBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 หองเรียนท่ี 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร 
นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 85.71 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 80.80 ข้ึนไป 

สุจิตรา  การพิสมัย (2557) การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ืองการสังเคราะหดวยแสงของพืช 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ใหนักเรียนจํานวนรอยละ 70 มีคะแนนความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณเฉล่ียรอยละ 70 ข้ึนไป 2) พัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป ท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ใหนักเรียนจํานวนรอยละ 
70 มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาเฉล่ียรอยละ 70 ข้ึนไป กลุมเปาหมายคือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป ท่ี 5 สายวิทย-คณิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค 
อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบวา 1. การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ พบวา 
นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ70 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 และนักเรียนท้ังหมดมี
คะแนนเฉล่ียรอยละ 65.43 ผลการวิจัยไมผานเกณฑท่ีตั้งไว เม่ือวิเคราะหคะแนนเปนรายดานพบวา 
ดานการสรุปอางอิงดานการยอมรับขอตกลงเบ้ืองตน และดานการตีความ นักเรียนมีคะแนนผาน
เกณฑโดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.17, 73.33 และ70.00 ตามลําดับ สวนดานการนิรนัย ดานการ
ประเมินขอโตแยงมีคะแนนไมผานเกณฑโดยมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 49.33 และ 57.832. การพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา พบวา นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 73.33 และนักเรียนท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 70.56 ผลการวิจัยผานเกณฑท่ีตั้งไว เม่ือ
พิจารณาคะแนนเปนรายดานพบวานักเรียนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ทุกดาน โดยดาน
ความสามารถในการระบุปญหามีคะแนนมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 71.83 

สุวิชา  ศรีมงคล (2557) การวิจัยเร่ืองการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21: 
ทักษะการส่ือสารและความรวมมือในช้ันเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองเซลลและองคประกอบของเซลล
ดวยสถานการณจําลองการวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาทักษะในการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตรและทักษะความรวมมือในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เม่ือไดรับการ
จัดการเรียนรูเร่ืองเซลลและองคประกอบของเซลลดวยสถานการณจําลอง กลุมเปาหมายเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานคาเลาะ จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คน ท่ีไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
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ดวยสถานการณจําลอง มีคะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรู       
(15.85 คะแนน หรือ รอยละ 79.25) สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนการจัดการเรียนรู (7.70 คะแนนหรือ 
รอยละ 38.50) เม่ือทดสอบคาสถิตินอนพาราเมตริกแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon Singed-Rank Test) 
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยสถานการณจําลอง เร่ืองเซลลมีทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตรทุกดาน (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01และคะแนนเฉล่ียทักษะความรวมมือในการทํางานทุกดานของนักเรียน (ดานการมีสวน
รวมการปฏิบัติตน การแสดงความคิดเห็น และความรับผิดชอบ) หลังการจัดการเรียนรูดวย
สถานการณจําลอง (11.10 คะแนนเทากับเกณฑประเมินระดับดีมาก) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 
(6.50 คะแนน เทากับเกณฑประเมินระดับปานกลาง) เม่ือทดสอบคาสถิตินอนพาราเมตริกแบบ    
วิลคอกซัน (Wilcoxon Singed-Rank Test) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยสถานการณ
จําลอง มีทักษะความรวมมือในการทํางานทุกดานสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Lepett Cicjocki (2002) ไดประเมินความตองการจํา เปนเกี่ยวกับการเรียน

ภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขมหาวิทยาลัย Clamson 165 
คน โดยอาศัยนิยามความจําเปนตามโมเดลแตกตาง ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีเปน
ประกอบดวยขอคําถามแบบหลายตัวเลือก จํานวน 17 ขอ มาตรวัด 5 ระดับแบบ Likert จํานวน 13 
ขอ และคําถามปลายเปด1 ขอโดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน สวนแรกตองการคําตอบ 
2 ขอ คือ (1) นักศึกษาตองการเรียนภาษาตางประเทศภาษาใด และ(2) นักศึกษาตองการเรียน
ภาษาตางประเทศเปนวิชาเอกหรือวิชาโท สวนท่ีสองเปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดและ
จัดลําดับความตองการจําเปน รวมถึงการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือจัดกลุมความตองการจําเปนใน
การเรียนภาษาตางประเทศ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนแรกพบวา ผูเรียนตองการเรียนภาษาสเปน
มากท่ีสุด รองลงมาคือภาษาเยอรมันและฝร่ังเศส โดยผูเรียนประสงคท่ีจะเรียนภาษาตางประเทศเปน
วิชาโท  สําหรับผลการวิ เคราะหสวนท่ีสองพบวา  ความตองการจําเปนเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาตางประเทศมี 27 ประเด็น แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) ทักษะการเขียน (2) บริบทของการ
จัดการเรียนการสอนและ (3) ทักษะการพูด 

Ballard (2003) ไดทดลองใชการประเมินความตองการจําเปนมาเปนสวนหน่ึง  
ของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอนามัยชุมชน (Community Health) สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Texas A & M โดยจัดเปนโครงการนํารองช่ือ Community Needs Strengths 
Assessment Project (CNSAP) วัตถุประสงคหลักของโครงการมี 2 ประการ ประการแรกเพ่ือ
ประเมินความตองการจําเปนและความเขมแข็งของชุมชนในดานของปญหาสุขภาพ แหลง
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สาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพ ประการท่ีสองเพ่ือฝกนักศึกษาใหมีทักษะการประเมินความ
ตองการจําเปนและความเขมแข็งของชุมชน ผลการดําเนินโครงการพบวาการนําการประเมินความ
ตองการจําเปนมาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอนามัยชุมชนชวยพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาในการประเมินความตองการจําเปนและความเขมแข็ง ท้ังยังชวยใหสารสนเทศ
เกี่ยวกับความตองการจําเปนและความเขมแข็งในดานของปญหาสุขภาพ แหลงสาธารณสุขและการ
ดูแลรักษาสุขภาพสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใชในการวางแผนดานสาธารณสุขชุมชนตอไป 

Meyen (2003) ไดประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาครูผานทางระบบ
อินเทอรเน็ตเพ่ือใหครูสามารถจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีพิการได สําหรับวิธีการรวบรวมขอมูล
แบงเปน 3 สวน สวนท่ีหนึ่งเปนการจัดกลุมสนทนา 4 คร้ัง ในแตละคร้ังมีผูรวมสนทนาซ่ึงมาจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการประมาณ 13 คน สวนท่ีสองเปนการสํารวจ
ทางโทรศัพทโดยผูวิจัยไดสัมภาษณครูผูสอนและผูบริหารการศึกษาจํานวน 25 คนโดยใชคําถามท่ี
คูขนานกับประเด็นท่ีใชในการจัดกลุมสนทนา และสวนท่ีสามเปนการสืบคนขอมูลจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของ ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมท้ังสามสวนนี้จะนํามากําหนดความตองการจําเปน โดยความ
ตองการจําเปนดังกลาวจะตองอยูบนฐานของการวิจัยหรือมีความสอดคลองระหวางแหลงขอมูลทุก
กลุม และมีความเปนไปไดในการนํามาปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา ความตองการจําเปนท่ีไดมีท้ังหมด 
113 ประเด็น แบงออกเปน 4 กลุม ตามลําดับความสําคัญอันไดแก กลุมท่ี 1 เปนความตองการจําเปน
ท่ีมีความสําคัญระดับประเทศควรมีการดําเนินการอยางเรงรัด กลุมท่ี 2 เปนความตองการจําเปน
ระดับประเทศแตมีความสําคัญหรือมีความเรงดวนนอยกวากลุมท่ี 1 กลุมท่ี 3เปนความตองการ
จําเปนระดับมลรัฐ และกลุมท่ี 4 เปนความตองการจําเปนระดับทองถ่ิน ท้ังนี้ผูวิจัยไดยกตัวอยาง
ความตองการจําเปนกลุมท่ี 1 ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาครูผานทางระบบอินเทอรเน็ต 4 ประเด็น 
ไดแก การออกแบบหลักสูตรและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีความ
พิการปานกลาง การประเมินผลการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรวม และการจัดการศึกษาท่ี
มุงเนนการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําความรูท่ีไดรับมาบูรณา
การเปนตัวแปรท่ีใชในการศึกษา และสามารถนํามาเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้ 
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การแกปญหา 

 

2. การส่ือสาร และความรวมมือ 

 

3. ความริเร่ิมสรางสรรค และนวัตกรรม
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง “การประเมินความตอ้งการจาํเป็นเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร” การวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความตอ้งการจาํเป็นใน         
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันานักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัศิลปากรในดา้นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือเป็นการสาํรวจ หาคาํตอบปัญหาการวิจยัในภาพรวม โดยใช้
แบบสอบถามกบันิสิตนกัศึกษาคณะต่างๆในมหาวิทยาลยัศิลปากร และวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์ จากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั (Key-Informants) คือ ผูบ้ริหารดา้นกิจการ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 รวม 21,687 คน มหาวิทยาลยัศิลปากร (งานทะเบียนนักศึกษา         
ปีการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558, ออนไลน์)  

1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-    
ชั้นปีท่ี 6 มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จากตารางกาํหนด
ขนาดตวัอย่าง (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5%                            
(ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2554: 284) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 392 ผูว้ิจยัจึงกาํหนดประชากร    
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 392 คน เม่ือไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งจึงทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จาํแนกตามกลุ่มคณะดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามคณะ 

คณะ 
ประชากรที่
ลงทะเบียน 

ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 530 10 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 436 8 
มณัฑนศิลป์ 1,195 22 
ดุริยางคศาสตร์   526 10 
โบราณคดี 928 17 
อกัษรศาสตร์ 2,681 48 
ศึกษาศาสตร์ 1,418 26 
วิทยาการจดัการ 2,935 53 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 1,980 36 
วิทยาลยันานาชาติ 497 9 
วิทยาศาสตร์ 1,954 35 
เภสชัศาสตร์ 1,078 19 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 4,607 83 
สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 922 16 
รวม 21,687 392 

 
1.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  

1.3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
 เพศ 
 อาย ุ
 คณะ  
 ชั้นปีการศึกษา 
 คะแนนเฉล่ียสะสม 
1.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ การแกปั้ญหา 
 การส่ือสาร และความร่วมมือ 
 ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ และนวตักรรม 



76 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างความ

ต้องการจาํเป็นเพื่อการพฒันาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบสอบถาม ความตอ้งการจาํเป็นเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากรแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที ่ 1 สภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะ ชั้นปี
การศึกษาและคะแนนเฉล่ียสะสม 

ตอนที ่ 2 ความตอ้งการจาํเป็นเพื่อประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ท่ีมี
การตอบสนองคู่ (Dual-response) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินสภาพ ท่ี
เป็นอยู่และสภาพท่ีควรจะเป็นของการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 
ดา้นการส่ือสารและความร่วมมือ ดา้นความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม โดยมีความหมายของ
การประมาณค่า ดงัน้ี 

5 หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นของการประเมินทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นของการประเมินทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร อยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นของการประเมินทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากรอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นของการประเมินทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร อยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นของการประเมินทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากรอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับแนวทางการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร มีลกัษณะเป็น
คาํถามปลายเปิด 
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2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
Interviewor Formal Interview) ในการเก็บขอ้มูลเชิงลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารดา้นกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นเพื่อ
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึง
ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวทางการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นแนวคาํถามท่ีผา่นการกลัน่กรองและพิจารณาแลว้
วา่สามารถตอบโจทยก์ารวิจยัไดช้ดัเจนและครอบคลุมท่ีสุด ประกอบดว้ย 

2.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
2.2.2 ขอ้มูลสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

2.2.2.1 ท่านคิดว่าการเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาของนกัศึกษา ควรมีวิธีการพฒันาอยา่งไรบา้ง 

2.2.2.2 ท่านคิดว่าการเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ ของ
นกัศึกษา ควรมีวิธีการพฒันาอยา่งไรบา้ง 

2.2.2.3 ท่านคิดว่าการพฒันานักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการสารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตวัให้รู้ทนัต่อ
เทคโนโลย ีเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ๆท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ ควรมีแนวทางอยา่งไร 

2.2.2.4 ท่านคิดว่าการพฒันานกัศึกษาให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อ
สร้างความรับผดิชอบและก่อใหเ้กิดความสุขในการทาํงานตามท่ีมุ่งหวงั ควรมีแนวทางอะไรบา้ง 

2.2.2.5 ท่านคิดว่าการพฒันานกัศึกษา ดา้นทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรม 
ควรมีวิธีเพื่อการพฒันาอยา่งไรบา้ง 

2.2.2.6 ท่านคิดว่าการพฒันานักศึกษาให้รู้จกัใชเ้ทคนิคการสร้างความคิด 
และแนวคิดใหม่ๆอย่างไรบา้ง เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันาไดอ้ย่างสร้างสรรคก์บันักศึกษา มี
แนวทางอยา่งไรบา้ง 

2.2.2.7 ท่านคิดว่าการพฒันานักศึกษาให้สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้
อยา่งสร้างสรรค ์ส่ือสารความคิดใหม่ๆ ไปสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันาตนเองเปิด
ใจกวา้งและยอมรับมุมมองโลกทศัน์ใหม่ๆ และสามารถนาํความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในการ
เรียนรู้ไดมี้แนวทางอยา่งไรบา้ง 

2.2.2.8 ปัญหาอุปสรรค / ขอ้เสนอแนะ 
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3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างความตอ้งการจาํเป็นเพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3.1 กาํหนดขอบเขตเน้ือหาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็นเพ่ือการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3.2 กาํหนดรูปแบบและโครงสร้างเน้ือหาแบบสอบถาม จากนั้นดาํเนินการร่างขอ้
คาํถาม 

3.3 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยทาํการประเมินค่าความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัขอ้
คาํถาม (Item Object Congruence: IOC) โดยคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั .50 
ข้ึนไป ซ่ึงหมายถึงขอ้รายการนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีตอ้งการวิจยั ส่วนขอ้
คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากว่า .50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัท้ิง โดยมีการกาํหนดความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวิจยั 
0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวิจยั 

จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดล้งความคิดเห็นแลว้มาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการประเมินความตองการจาํเป็น
เพื่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร
โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งรวมทั้งแกไ้ข ปรับปรุง ใหเ้รียบร้อยตามคาํแนะนาํท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หไ้ว ้              
โดยคาํนวณไดต้ามสูตร ดงัน้ี  
 

จากสูตร IOC =  

เม่ือ IOC = ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัเน้ือหา
ในประเดน็ท่ีตอ้งการวิจยั 

 Σ R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
 N = จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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การแปลความค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) 

ขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .50 – 1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้
ขอ้คาํถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตํ่ากว่า .50 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง

สาํหรับค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 1.00   
3.4 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้กบันักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 30 คน จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าทาํการวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach, 1970) 
 

จากสูตร  =  
  

เม่ือ  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 N คือ จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 
 2

is  คือ ความแปรปรวนของแบบสอบถามรายขอ้ 
 2

ts  คือ ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 
สาํหรับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค (Cronbrach, 1970) โดย

ไดค่้าความเช่ือมัน่ในส่วนของสภาพท่ีเป็นอยู่เท่ากบั .83 และมีค่าความเช่ือมัน่ในส่วนของสภาพท่ี
ควรจะเป็นเท่ากบั .91 

3.5 ปรับแกแ้บบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยผูว้ิจยัดาํเนินการปรับปรุง
ภาษาท่ีใชใ้นคาํถามใหมี้ความกระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน     

  
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 มีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากร และดําเนินการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจัยทาํการ
ประสานงานและขอความร่วมมือกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.2 ติดตามแบบสอบถามกลบัมาให้ครบตามท่ีกาํหนด ซ่ึงพบว่าไดรั้บแบบสอบถามคืน
มาทั้งหมด 392 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บ

กลบัคืนมา 
5.2 นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

5.2.1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย 
ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequencies) และร้อยละ (percentage) 

5.2.2 ขอ้มูลความตอ้งการจาํเป็นจากแบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็นเพื่อการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลขอ้มูลตามแนวคิดของเบสท ์(Best 1984: 179-184) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินสภาพท่ีเป็นอยู่
และสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินสภาพท่ีเป็นอยู่
และสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมินสภาพท่ีเป็นอยู่
และสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินสภาพท่ีเป็นอยู่
และสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินสภาพท่ีเป็นอยู่
และสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยใชด้ชันีลาํดบัความสาํคญัของ

ความตอ้งการจาํเป็น หรือ Modified Priority Needs Index: PN I modified ซ่ึงปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ 

วิรัชชยัและสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2551) เป็นวิธีหาความแตกต่างของสภาพท่ีควรจะ
เป็นและสภาพท่ีเป็นอยู ่แลว้หารดว้ยสภาพท่ีเป็นอยูท่ ั้งน้ีเพื่อควบคุมขนาดของความตอ้งการจาํเป็น
ใหอ้ยูใ่นช่วงพิสยัท่ีไม่มากเกินไป โดยมีสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 
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PNI modified = (I – D) / D 

 
PNI หมายถึง ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น 
I หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น 
D หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นอยู ่

 
5.3 แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ชนิดปลายเปิดใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือประเมิน
ความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 392 คน และสัมภาษณผูบริหารดานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังส้ิน 3 คน ในประเด็นความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนการตอบ
วัตถุประสงคขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการ

จําเปน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 392 คน ในดานเพศ อายุ คณะ ช้ันป และคะแนนเฉล่ีย
สะสม แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(n = 392) 
 ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.เพศ    
 ชาย 187 47.70 
 หญิง 205 52.30 
2.อายุ 
 
 
 
 

 
18 ป 
19 ป 
20 ป 
21 ป 

 
63 

156 
112 
61 

 
16.07 
39.80 
28.57 
15.56 

3.คณะ 
 
 

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
สถาปตยกรรมศาสตร 
มัณฑนศิลป 
ดุริยางคศาสตร 

10 
8 

22 
10 

2.55 
2.04 
5.61 
2.55 

 โบราณคด ี 18 4.59 
 อักษรศาสตร 47 11.99 
 ศึกษาศาสตร 26 6.63 
 วิทยาการจัดการ 53 13.52 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 36 9.18 
 วิทยาลัยนานาชาติ 9 2.30 
 วิทยาศาสตร 35 8.93 
 เภสัชศาสตร 18 4.59 
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

อุตสาหกรรม 
84 21.43 

 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 16 4.08 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตอ) 

 ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
4.ช้ันป 
 
 
 
 

 
ปท่ี 1 
ปท่ี 2 
ปท่ี 3 
ปท่ี 4 

 
47 

141 
148 
56 

 
11.99 
35.97 
37.76 
14.29 

5. คะแนนเฉล่ียสะสม 
 
 

1.51 – 2.00 
2.01 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 

6 
34 

110 
124 

1.53 
8.67 

28.06 
31.63 

 3.51 – 4.00 118 30.11 
 

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวา ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ เพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 205 คน คิดเปน
รอยละ 52.30 เพศชายจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 47.70 ตามลําดับ 

อายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีอายุ 19 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.80 
รองลงมาคือ อายุ 20 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.57 อายุ 18 ป จํานวน 63 คน คิดเปน      
รอยละ 16.07 และอายุ 21 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.56 ตามลําดับ 

คณะ  พบวา  นักศึกษาสวนใหญศึกษาอยูคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.43 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 53 
คน คิดเปนรอยละ 13.52 คณะอักษรศาสตร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.99 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.18 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.93 
คณะศึกษาศาสตร จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.63 คณะมัณฑนศิลป จํานวน 22 คน คิดเปน     
รอยละ 5.61 คณะโบราณคดี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.59 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 4.59 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.08 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.55 คณะดุริยางคศาสตร 
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จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.55 คณะวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30 และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.04 ตามลําดับ 

ช้ันป พบวา นักศึกษาสวนใหญศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.76 
รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 2 จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.97 ช้ันปท่ี 4 จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
14.29 และช้ันปท่ี 1 จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.99 ตามลําดับ 

คะแนนเฉล่ียสะสม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 จํานวน 
124 คน คิดเปนรอยละ 31.63 รองลงมาคือ คะแนนเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 118 คน คิดเปน 
รอยละ 30.11 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.06 คะแนนเฉล่ีย
สะสม 2.01 – 2.50 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.67 และคะแนนเฉล่ียสะสม 1.51 – 2.00 จํานวน 
6 คน คิดเปนรอยละ 1.53 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพ่ือประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 8-10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แกปญหา 

(n = 392) 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการแกปญหา 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI ลําดับ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาสามารถใชเหตุผลได
อยางเหมาะสมกับสถานการณ 

3.26 .93 
ปาน
กลาง 

4.02 .35 มาก .23 9 

2.นักศึกษาสามารถนําความคิดมา
วิเคราะหไดหลายแงมุม 

3.03 .72 
ปาน
กลาง 

3.65 .58 มาก .20 13 

3 .  นักศึกษามีทักษะในการคิด
วิเคราะหปญหาและแกปญหาอยาง
เปนระบบ 

3.44 .83 
ปาน
กลาง 

4.21 .99 มาก .22 11 

4. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห
จากสวนยอยไปหาสวนใหญ 

2.96 .68 
ปาน
กลาง 

3.75 .77 มาก .27 8 

5. นักศึกษาสามารถใชกระบวนการ
คิดวิเคราะหในการตัดสินใจไดดี 

3.27 .98 
ปาน
กลาง 

4.01 .41 มาก .23 9 

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบและ
ทําความเขาใจกับประเด็นปญหา
น้ันๆไดดี 

2.84 .84 
ปาน
กลาง 

4.03 .90 มาก .42 3 

7. นักศึกษามีประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและประเมินสถานการณ
ไดเพ่ือสรางการยอมรับและความ
นาเช่ือถือ 

2.94 .87 
ปาน
กลาง 

3.94 .83 มาก .34 5 

8. นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
ประ เมินใน เ ชิ งทั ศนะไดอย า ง
ตอเนื่อง 

3.20 .70 
ปาน
กลาง 

3.86 .65 มาก .21 12 

9.  นักศึกษารูจักแกปญหา  แปล
ความหมายจากสื่อตามแนวคิดของ
ตนเองได 

2.87 .89 
ปาน
กลาง 

3.72 .67 มาก .30 7 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แกปญหา (ตอ) 

(n = 392) 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการแกปญหา 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI ลําดับ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1 0 .  นั ก ศึ ก ษ าส า ม า ร ถค นห า
ข อ เท็ จ จริ ง  โดยใช ข อมู ลและ
หลักฐานไดอยางนาเช่ือถือ 

2.64 .78 
ปาน
กลาง 

3.88 .84 มาก .47 2 

11 .  นักศึกษาสามารถนํา เสนอ
ผลงานไดอยางมีวิจารณญาณ ตาม
กระบวนการเรียนรู 

2.84 .89 
ปาน
กลาง 

3.72 .73 มาก .31 6 

12. นักศึกษาสามารถแกปญหาที่มี
ความแตกตางกันไดหลากหลายวิธี 

2.73 .88 
ปาน
กลาง 

3.86 .50 มาก .41 4 

13. นักศึกษาสามารถสรุปประเด็น
ที่สําคัญและนําไปสูการแกปญหา
ตามสถานการณที่เหมาะสมและดี
ที่สุด 

2.63 .78 
ปาน
กลาง 

4.07 .90 มาก .55 1 

รวม 2.97 .83 
ปาน
กลาง 

3.90 .70 มาก .32 - 

* หมายเหตุ: ในการคํานวณ PNI modifiedเปนสูตรที่ไดรับการพัฒนาโดยนงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช  

ท่ีมา: สุวิมล วองวาณิช, การประเมินความตองการจําเปน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548). 
 

จากตารางท่ี 8 เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แกปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 2.97, S.D. =. 83) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
“นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาและแกปญหาอยางเปนระบบ” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (x = 
3.44, S.D. = .83) รองลงมาคือ “นักศึกษาสามารถใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการตัดสินใจไดดี” 
(x = 3.27, S.D. =. 98) “นักศึกษาสามารถใชเหตุผลไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ” (x = 3.26, 
S.D. = .93)“นักศึกษาสามารถวิเคราะหและประเมินในเชิงทัศนะไดอยางตอเนื่อง”(x = 3.20, S.D. = 
.70) “นักศึกษาสามารถนําความคิดมาวิเคราะหไดหลายแงมุม” (x = 3.03, S.D. = .72) “นักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะหจากสวนยอยไปหาสวนใหญ” (x = 2.96, S.D. = .68) “นักศึกษามีประสิทธิภาพ
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ในการตัดสินใจและประเมินสถานการณไดเพื่อสรางการยอมรับและความนาเช่ือถือ” (x = 2.94, 
S.D. = .87) “นักศึกษารูจักแกปญหา แปลความหมายจากส่ือตามแนวคิดของตนเองได” (x = 2.87, 
S.D. = .89) “นักศึกษาสามารถตรวจสอบและทําความเขาใจกับประเด็นปญหานั้นๆไดดี” (x = 2.84, 
S.D. = .84) “นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานไดอยางมีวิจารณญาณ ตามกระบวนการเรียนรู” (x = 
2.84, S.D. = .89) “นักศึกษาสามารถแกปญหาท่ีมีความแตกตางกันไดหลากหลายวิธี” (x = 2.73, 
S.D. = .88) “นักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริง โดยใชขอมูลและหลักฐานไดอยางนาเช่ือถือ” (x = 
2.64, S.D. = .78) และ “นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญและนําไปสูการแกปญหาตาม
สถานการณท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด” (x = 2.63, S.D. = .78) ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.90, S.D. = .70) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษามี
ทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาและแกปญหาอยางเปนระบบ” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (x = 4.21, S.D. = 
.99) รองลงมาคือ “นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญและนําไปสูการแกปญหาตามสถานการณ
ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด” (x = 4.07, S.D. = .90) “นักศึกษาสามารถตรวจสอบและทําความเขาใจกับ
ประเด็นปญหานั้นๆไดดี” (x = 4.03, S.D. = .90) “นักศึกษาสามารถใชเหตุผลไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ” (x = 4.02, S.D. = .35) “นักศึกษาสามารถใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการตัดสินใจ
ไดดี” (x = 4.01, S.D. = .41) “นักศึกษามีประสิทธิภาพในการตัดสินใจและประเมินสถานการณได
เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเช่ือถือ” (x = 3.94, S.D. = .83) “นักศึกษาสามารถคนหา
ขอเท็จจริง โดยใชขอมูลและหลักฐานไดอยางนาเช่ือถือ” (x = 3.88, S.D. = .84) “นักศึกษาสามารถ
แกปญหาที่มีความแตกตางกันไดหลากหลายวิธี” (x = 3.86, S.D. = .50) “นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหและประเมินในเชิงทัศนะไดอยางตอเนื่อง” (x = 3.86, S.D. = .65) “นักศึกษาสามารถคิด
วิเคราะหจากสวนยอยไปหาสวนใหญ” (x = 3.75, S.D. = .77) “นักศึกษารูจักแกปญหา แปล
ความหมายจากส่ือตามแนวคิดของตนเองได” (x = 3.72, S.D. = .67) “นักศึกษาสามารถนําเสนอ
ผลงานไดอยางมีวิจารณญาณ ตามกระบวนการเรียนรู” (x = 3.72, S.D. = .73) และ “นักศึกษา
สามารถนําความคิดมาวิเคราะหไดหลายแงมุม” (x = 3.65, S.D. = .58) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวมของ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหามีคาเทากับ .32 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
“นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญและนําไปสูการแกปญหาตามสถานการณท่ีเหมาะสมและดี
ท่ีสุด” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.55) รองลงมา
เปน “นักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริง โดยใชขอมูลและหลักฐานไดอยางนาเช่ือถือ” (.47) มีคา
ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสอง รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถ
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ตรวจสอบและทําความเขาใจกับประเด็นปญหาน้ันๆไดดี” (.42) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสาม รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถแกปญหาท่ีมีความแตกตาง
กันไดหลากหลายวิธี” (.41) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีส่ี 
รองลงมาเปน “นักศึกษามีประสิทธิภาพในการตัดสินใจและประเมินสถานการณไดเพื่อสรางการ
ยอมรับและความนาเช่ือถือ” (.34) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ี
หา รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานไดอยางมีวิจารณญาณ ตามกระบวนการเรียนรู” 
(.31) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีหก รองลงมาเปน “นักศึกษา
รูจักแกปญหา แปลความหมายจากส่ือตามแนวคิดของตนเองได” (.30) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีเจ็ด รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหจากสวนยอย
ไปหาสวนใหญ” (.27) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีแปด 
รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถใชเหตุผลไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ” (.23) และ “นักศึกษา
สามารถใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการตัดสินใจไดดี” (.23) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนเทากันเปนลําดับท่ีเกา รองลงมาเปน “นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห
ปญหาและแกปญหาอยางเปนระบบ” (.22) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปน
ลําดับท่ีสิบเอ็ด รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถวิเคราะหและประเมินในเชิงทัศนะไดอยาง
ตอเนื่อง” (.21) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสิบสอง และ  
“นักศึกษาสามารถนําความคิดมาวิเคราะหไดหลายแงมุม” (.20) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสิบสามลําดับสุดทาย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการส่ือสารและความรวมมือ 

(n = 392) 

การส่ือสารและความรวมมือ 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI ลําดับ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1 .  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถสื่ อ ส า ร
ถายทอดความคิดไดอยางชัดเจนทั้ง
การพูด การเขียน 

3.32 .56 
ปาน
กลาง 

3.87 .63 มาก .17 11 

2. นักศึกษาสามารถสื่อสารทาง
ภาษาไดหลากหลายรูปแบบและ
บริบท 

2.93 .62 
ปาน
กลาง 

3.99 .99 มาก .36 6 

3. นักศึกษาสามารถฟงใหเขาใจ 
เพ่ือตีความหมาย ความรู คานิยม 
จากผูพูดได 

3.61 .73 มาก 4.08 .53 มาก .13 13 

4 .  นักศึกษามีทักษะทางการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารและการทํางาน 

2.86 .81 
ปาน
กลาง 

4.14 .92 มาก .45 2 

5. นักศึกษาสามารถใชประโยชน
จ า ก สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
หลากหลาย 

2.73 .92 
ปาน
กลาง 

3.87 .73 มาก .42 4 

6. นักศึกษาสามารถเลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม 

3.20 .77 
ปาน
กลาง 

3.98 .75 มาก .24 10 

7. นักศึกษาสามารถประเมินผลจาก
การใชสื่อเหลาน้ันได 

2.78 .82 
ปาน
กลาง 

4.00 .67 มาก .44 3 

8. นักศึกษาสามารถสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมที่
ตางกัน รวมทั้งการสื่อสารไดหลาย
ภาษา 

2.97 .79 
ปาน
กลาง 

4.16 .99 มาก .40 5 

9. นักศึกษามีความสามารถในการ
ทํ า ง า น เ ป น ที ม ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.04 .89 
ปาน
กลาง 

3.91 .67 มาก .29 9 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการส่ือสารและความรวมมือ (ตอ) 

(n = 392) 

การส่ือสารและความรวมมือ 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI ลําดับ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

10. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
เ พ่ื อ ส ร า ง ค ว า ม ส า มั ค คี แ ล ะ
กอใหเกิดความสุขในการทํางาน
เปนทีมใหบรรลุผลตามท่ีมุงหวังได 

3.33 .77 
ปาน
กลาง 

3.91 .69 มาก .17 11 

11. นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผล
เมื่อเพ่ือนไมเขาใจการกระทําของ
ตน 

2.74 .77 
ปาน
กลาง 

3.70 .79 มาก .35 7 

12. นักศึกษามีความเสียสละและ
อุทิศตนเพ่ือสังคม 

3.06 .76 
ปาน
กลาง 

4.06 1.03 มาก .33 8 

13. นักศึกษามักจะเปดโอกาสให
ผู ร ว ม ง า น แ ส ด ง ค ว า ม รู
ความสามารถในการทํางานไดอยาง
เต็มที่ 

2.38 1.23 นอย 3.90 .72 มาก .64 1 

รวม 3.00 .80 
ปาน
กลาง 

3.97 .78 มาก .34 - 

* หมายเหตุ : ในการคํานวณ PNI modifiedเปนสูตรที่ไดรับการพัฒนาโดยนงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช  

ท่ีมา: สุวิมล วองวาณิช, การประเมินความตองการจําเปน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548). 
 

จากตารางท่ี9 เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานการส่ือสารและความรวมมือ โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (x= 3.00, S.D. =.80) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษาสามารถฟงให
เขาใจ เพ่ือตีความหมาย ความรู คานิยม จากผูพูดได” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (x = 3.61, S.D. = .73) 
รองลงมาคือ “นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีและกอใหเกิดความสุขในการ
ทํางานเปนทีมใหบรรลุผลตามท่ีมุงหวังได” (x = 3.33, S.D. = .77) “นักศึกษาสามารถส่ือสาร
ถายทอดความคิดไดอยางชัดเจนท้ังการพูด การเขียน” (x = 3.32, S.D. = .56) “นักศึกษาสามารถ
เลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสม” (x = 3.20, S.D. = .77) “นักศึกษามีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อ
สังคม” (x = 3.06, S.D. = .76) “นักศึกษามีความสามารถในการทํางานเปนทีมไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ” (x = 3.04, S.D. = .89) “นักศึกษาสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดลอมท่ีตางกัน รวมท้ังการส่ือสารไดหลายภาษา” (x = 2.97, S.D. = .79) “นักศึกษา
สามารถส่ือสารทางภาษาไดหลากหลายรูปแบบและบริบท” (x = 2.93, S.D. = .62) “นักศึกษามี
ทักษะทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารและการทํางาน” (x = 2.86, S.D. = .81) 
“นักศึกษาสามารถประเมินผลจากการใชส่ือเหลานั้นได” (x = 2.78, S.D. = .82) “นักศึกษาสามารถ
อธิบายเหตุผลเม่ือเพื่อนไมเขาใจการกระทําของตน” (x = 2.74, S.D. = .77) “นักศึกษาสามารถใช
ประโยชนจากส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย” (x = 2.73, S.D. = .92) และ “นักศึกษามักจะเปด
โอกาสใหผูรวมงานแสดงความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ี” (x = 2.38, S.D. = 1.23) 
ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนในดานการสื่อสารและความรวมมือ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x = 3.97, S.D. = .78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษาสามารถส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน รวมท้ังการส่ือสารไดหลายภาษา” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด       
(x = 4.16, S.D. = .99) รองลงมาคือ “นักศึกษามีทักษะทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตอส่ือสารและการทํางาน” (x = 4.14, S.D. = .92) “นักศึกษาสามารถฟงใหเขาใจเพื่อตีความ 
หมาย ความรู คานิยม จากผูพูดได” (x = 4.08, S.D. = .53)“นักศึกษามีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อ
สังคม” (x = 4.06, S.D. = 1.03) “นักศึกษาสามารถประเมินผลจากการใชส่ือเหลานั้นได” (x = 4.00, 
S.D. = .67) “นักศึกษาสามารถส่ือสารทางภาษาไดหลากหลายรูปแบบและบริบท” (x = 3.99, S.D.  
= .99) “นักศึกษาสามารถเลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสม” (x = 3.98, S.D. = .75) “นักศึกษามีความ 
สามารถในการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ” (x = 3.91, S.D. = .67) “นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีและกอใหเกิดความสุขในการทํางานเปนทีมใหบรรลุผลตามท่ีมุง 
หวังได” (x = 3.91, S.D. = .69) “นักศึกษามักจะเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความรูความสามารถ
ในการทํางานไดอยางเต็มท่ี” (x = 3.90, S.D. = .72) “นักศึกษาสามารถส่ือสารถายทอดความคิดได
อยางชัดเจนท้ังการพูด การเขียน” (x = 3.87, S.D. = .63) “นักศึกษาสามารถใชประโยชนจากส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย” (x = 3.87, S.D. = .73) และ “นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลเม่ือ
เพื่อนไมเขาใจการกระทําของตน” (x = 3.70, S.D. = .79) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวมของ
ดานการสื่อสารและความรวมมือมีคาเทากับ .34 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษามักจะเปด
โอกาสใหผูรวมงานแสดงความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ี” มีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.64) รองลงมาเปน “นักศึกษามีทักษะ
ทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารและการทํางาน” (.45) มีคาดัชนีลําดับ
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ความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสอง รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถประเมินผล
จากการใชส่ือเหลานั้นได” (.44) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ี
สาม รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถใชประโยชนจากส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย” (.42) มีคา
ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีส่ี รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน รวมท้ังการส่ือสารไดหลายภาษา” (.40) มี
คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีหา รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถ
ส่ือสารทางภาษาไดหลากหลายรูปแบบและบริบท” (.36) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนเปนลําดับท่ีหก รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลเม่ือเพ่ือนไมเขาใจการ
กระทําของตน” (.35) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีเจ็ด รองลงมา
เปน “นักศึกษามีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคม” (.33) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนเปนลําดับท่ีแปด รองลงมาเปน “นักศึกษามีความสามารถในการทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ” (.29) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีเกา 
รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถเลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสม” (.24) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสิบ รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถส่ือสารถายทอดความคิด
ไดอยางชัดเจนท้ังการพูด การเขียน” (.17) และ “นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคี
และกอใหเกิดความสุขในการทํางานเปนทีมใหบรรลุผลตามท่ีมุงหวังได” (.17) มีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนเทากันเปนลําดับท่ีสิบเอ็ด และ “นักศึกษาสามารถฟงใหเขาใจ 
เพ่ือตีความหมาย ความรู คานิยม จากผูพูดได” (.13) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนเปนลําดับท่ีสิบสามลําดับสุดทายตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความริเร่ิมสรางสรรคและ
นวัตกรรม 

(n = 392) 
ความริเริ่มสรางสรรค 

และนวัตกรรม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI ลําดับ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการ
สรางสรรคงาน 

3.12 .73 
ปาน
กลาง 

4.24 .58 มาก .36 2 

2. นักศึกษาสามารถสรางสิ่งใหมๆ
ดวยตนเองได 

3.09 .84 
ปาน
กลาง 

3.96 .88 มาก .28 4 

3. นักศึกษาสามารถสรุปความคิด
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
งาน ใหมีความสรางสรรคได 

3.70 .56 มาก 4.25 .70 มาก .15 7 

4. นักศึกษามุงพัฒนาเนนปฏิบัติ
แนวคิดใหมๆไปสูผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.05 .59 
ปาน
กลาง 

4.20 .89 มาก .38 1 

5 .  นักศึกษายอมรับในมุมมอง
ใหมๆหรือสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงการ
ทํางานได 

3.44 .91 
ปาน
กลาง 

4.19 .82 มาก .22 6 

6. นักศึกษาสามารถมีความรูและ
เขาใจในสภาพการณซึ่งอาจเปน
ขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด โดย
พรอมที่จะยอมรับความคิดหรือ
สภาพการณใหมๆท่ีเกิดขึ้น 

3.24 .59 
ปาน
กลาง 

4.31 .84 มาก .33 3 

7. นักศึกษาสามารถประยุกตสิ่งเดิม
ใ ห เ ป น สิ่ ง ใ ห ม ๆ  ไ ด ต า ม
วัตถุประสงค 

3.29 .86 
ปาน
กลาง 

4.13 .86 มาก .26 5 

รวม 3.28 .73 มาก 4.18 .80 มาก .28 - 
* หมายเหตุ : ในการคํานวณ PNI modifiedเปนสูตรที่ไดรับการพัฒนาโดยนงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช 

ท่ีมา: สุวิมล วองวาณิช, การประเมินความตองการจําเปน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548). 
  



95 

 

จากตารางท่ี 10 เม่ือพิจารณาสภาพที่เปนอยูดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.28, S.D. = .73) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษา
สามารถสรุปความคิดเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน ใหมีความสรางสรรคได” มีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุด (x = 3.70, S.D. = .56) รองลงมาคือ “นักศึกษายอมรับในมุมมองใหมๆหรือส่ิงท่ีเปล่ียน 
แปลงการทํางานได” (x = 3.44, S.D. = .91) “นักศึกษาสามารถประยุกตส่ิงเดิมใหเปนส่ิงใหมๆได
ตามวัตถุประสงค” (x = 3.29, S.D. = .86)“นักศึกษาสามารถมีความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึง
อาจเปนขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆท่ี
เกิดข้ึน” (x = 3.24, S.D. = .59) “นักศึกษามีความคิดริเร่ิมในการสรางสรรคงาน” (x = 3.12, S.D. = 
.73) “นักศึกษาสามารถสรางส่ิงใหมๆดวยตนเองได” (x = 3.09, S.D. = .84) และ “นักศึกษามุง
พัฒนา เนนปฏิบัติแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ” (x = 3.05, S.D. = .59) 
ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนในดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (x = 4.18, S.D. = .80) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษาสามารถมี
ความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับ
ความคิดหรือสภาพการณใหมๆท่ีเกิดข้ึน” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (x = 4.31, S.D. = .84) รองลงมาคือ 
“นักศึกษาสามารถสรุปความคิดเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน ใหมีความสรางสรรคได” 
(x = 4.25, S.D. =.70) “นักศึกษามีความคิดริเร่ิมในการสรางสรรคงาน”(x = 4.24, S.D. = .58) 
“นักศึกษามุงพัฒนาเนนปฏิบัติแนวคิดใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ” (x = 4.20, S.D. = 
.89) “นักศึกษายอมรับในมุมมองใหมๆหรือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงการทํางานได” (x = 4.19, S.D. = .82) 
“นักศึกษาสามารถประยุกตส่ิงเดิมใหเปนส่ิงใหมๆ ไดตามวัตถุประสงค” (x = 4.13, S.D. = .86) 
และ “นักศึกษาสามารถสรางส่ิงใหมๆดวยตนเองได” (x = 3.96, S.D. = .88) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวมของ
ดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมมีคาเทากับ .28 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษามุง
พัฒนาเนนปฏิบัติแนวคิดใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.38) รองลงมาเปน “นักศึกษามีความคิดริเร่ิมในการ
สรางสรรคงาน” (.36) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสอง 
รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถมีความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงหรือเปน
ขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆท่ีเกิดข้ึน” (.33) มีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีสาม รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถสรางส่ิง
ใหมๆดวยตนเองได” (.28) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีส่ี 
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รองลงมาเปน “นักศึกษาสามารถประยุกตส่ิงเดิมใหเปนส่ิงใหมๆ ไดตามวัตถุประสงค” (.26) มีคา
ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปนลําดับท่ีหา รองลงมาเปน “นักศึกษายอมรับใน
มุมมองใหมๆหรือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงการทํางานได” (.22) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนเปนลําดับท่ีหก และ “นักศึกษาสามารถสรุปความคิดเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนางาน ใหมีความสรางสรรคได” (.15) มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเปน
ลําดับท่ีเจ็ดลําดับสุดทาย ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 สรุปผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(n = 392) 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI ลําดับ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ   
และการแกปญหา 

2.97 .83 
ปาน
กลาง 

3.90 .70 มาก .32 2 

2. ดานการส่ือสารและความรวมมือ 
3.00 .80 

ปาน
กลาง 

3.97 .78 มาก .34 1 

3. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค   
และนวัตกรรม 

3.28 .73 มาก 4.18 .80 มาก .28 3 

รวม 3.08 .79 
ปาน
กลาง 

4.02 .76 มาก .31 - 

 
จากตารางท่ี 11 เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทุกดานพบวามีคาเทากับ .31 เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา “ดานการส่ือสารและความรวมมือ” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.34) รองลงมาคือ “ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา” 
(.32)และ “ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม” (.28) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร    
โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ คณะ ช้ันปการศึกษา
และคะแนนเฉล่ียสะสม ดังตารางท่ี 12 - 16 
 
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตาม
เพศ 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เพศชาย เพศหญิง รวม 
1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แกปญหา 

.32 .31 .31 
(2) (1) (2) 

2. ดานการส่ือสารและความรวมมือ .33 .31 .32 
(1) (1) (1) 

3. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
นวัตกรรม 

.27 .28 .27 
(3) (3) (3) 

รวม .31 .30 .30 
อันดับ 1 2 - 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับท่ี 
 

จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามเพศพบวา คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรเพศชายมีคาสูงกวาเพศหญิง (.31 และ .32 ตามลําดับ) 

เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพศชายมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงกวาเพศหญิงในดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหา (.32 และ .31 ตามลําดับ) และดานการสื่อสารและความรวมมือ (.33
และ .31 ตามลําดับ) สวนในดานดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมพบวาเพศหญิงมีคา
ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงกวาเพศชาย (.28 และ .27 ตามลําดับ) รายละเอียด
ปรากฏดังแผนภาพท่ี 11 
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แผนภาพท่ี 11 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตามทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตาม

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังเพศชายและ
เพศหญิงมีความตองการจําเปนดานการส่ือสารและความรวมมือเปนลําดับแรก 
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ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามอายุ 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อายุ 18 ป อายุ 19 ป อายุ 20 ป อายุ 21 ป รวม 
1.ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหา 

.27 .33 .31 .31 .31 
(3) (2) (2) (1) (2) 

2.ดานการสื่อสารและความ
รวมมือ 

.31 .34 .32 .31 .32 
(1) (1) (1) (1) (1) 

3.ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค   
และนวัตกรรม 

.29 .28 .28 .24 .27 
(2) (3) (3) (3) (3) 

รวม .29 .32 .30 .29 .30 
อันดับ 3 1 2 3 - 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับท่ี 
 

จากตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามอายุ พบวา คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีอายุ 19 ป มีคาสูงท่ีสุด (.32) รองลงมาคือ อายุ 20 ป (.30) 
อายุ 18 ป และอายุ 21 ปมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตํ่าท่ีสุดเทากัน (.29) 

เม่ือพิจารณาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาพบวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีอายุ 19 ป มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
สูงท่ีสุด (.33) รองลงมาคือ อายุ 20 ป และอายุ 21 ป (.31) และอายุ 18 ป (.27) ตามลําดับ 

ดานการส่ือสารและความรวมมือพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีมีอายุ 19 ป มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.34) รอลงมาคืออายุ 20 ป 
(.32) และอายุ 18 ป และอายุ 21 ป (.31) ตามลําดับ 

ดานความคิดริเ ร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีอายุ 18 ป มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุด      
(.29) รองลงมาคือ อายุ 19 ป และอายุ 20 ป (.28) และอายุ 21 ป (.24) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏ
ดังแผนภาพท่ี 12 
 



100 

 

 
 
แผนภาพท่ี 12 ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตามทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรตามชวงอายุ 
  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตาม
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวงอายุ 18 ป 
อายุ 19 ป และอายุ 20 ป มีความตองการจําเปนดานการส่ือสารและความรวมมือเปนลําดับแรก และ
อายุ 21 ป มีความตองการจําเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา และดานการ
ส่ือสารและความรวมมือเทากันเปนลําดับแรก 
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ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามคณะ 

ทักษะการเรียนรู 
และนวัตกรรม 

จิต
รก
รร
มป

ระ
ติม

าก
รร
มแ

ละ
ภา
พพิ

มพ
 

สถ
าป
ตย
กร
รม

ศา
สต

ร 

มัณ
ฑน

ศิล
ป 

ดุร
ิยา
งค
ศา
สต

ร 

โบ
รา
ณค

ดี 

อัก
ษร

ศา
สต

ร 

ศึก
ษา
ศา
สต

ร 

วิท
ยา
กา
รจ
ัดก

าร
 

เท
คโ
นโ

ลย
ีสา
รส

นเ
ทศ

 

วิท
ยา
ลัย
นา
นา
ชา
ติ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร 

เภ
สัช

ศา
สต

ร 

วิศ
วก

รร
มศ

าส
ตร

แ
ละ

เท
คโ

น
โล

ยี
อุต

สา
หก

รร
ม 

สัต
วศ
าส
ตร
แล

ะเท
คโ
นโ

ลย
ีกา
รเก

ษต
ร 

รวม 

1 . ด า น ก า ร คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ และการแกปญหา 

.45 
(1) 

.61 
(2) 

.33 
(1) 

.36 
(2) 

.34 
(3) 

.46 
(2) 

.38 
(1) 

.41 
(2) 

.33 
(1) 

.17 
(3) 

.24 
(2) 

.26 
(1) 

.16 
(1) 

.32 
(2) 

.31 
(2) 

2.ดานการสื่อสารและความ
รวมมือ 

.39 
(3) 

.70 
(1) 

.31 
(2) 

.35 
(3) 

.41 
(2) 

.52 
(1) 

.35 
(3) 

.42 
(1) 

.31 
(2) 

.23 
(2) 

.29 
(1) 

.24 
(2) 

.16 
(1) 

.35 
(1) 

.32 
(1) 

3.ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค   
และนวัตกรรม 

.43 
(2) 

.46 
(3) 

.30 
(3) 

.38 
(1) 

.44 
(1) 

.43 
(3) 

.37 
(2) 

.38 
(3) 

.27 
(3) 

.28 
(1) 

.24 
(2) 

.11 
(3) 

.11 
(2) 

.10 
(3) 

.28 
(3) 

รวม .42 .59 .31 .36 .40 .47 .37 .40 .30 .23 .26 .20 .14 .26 .30 

อันดับ 3 1 8 7 4 2 6 4 9 12 10 13 14 10 - 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับที่ 
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จากตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน   
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามคณะ พบวา คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคาสูงท่ีสุด (.59) รองลงมาคือ 
คณะอักษรศาสตร (.47) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ (.42) คณะโบราณคดีและคณะ
วิทยาการการจัดการ (.40) คณะศึกษาศาสตร (.37) คณะดุริยางคศาสตร (.36) คณะมัณฑนศิลป (.31) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (.30) คณะวิทยาศาสตรและคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
(.26) คณะวิทยาลัยนานาชาติ (.23) คณะเภสัชศาสตร (.20) และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตํ่าท่ีสุด (.14) 

เม่ือพิจารณาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาพบวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.61) รองลงมาคือ คณะอักษรศาสตร (.46) คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ (.45) คณะวิทยาการจัดการ (.41) คณะศึกษาศาสตร (.38) คณะดุริยางคศาสตร (.36) 
คณะโบราณคดี (.34) คณะมัณฑนศิลปและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (.33) คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร (.32) คณะเภสัชศาสตร (.26) คณะวิทยาศาสตร (.24) คณะวิทยาลัยนานาชาติ 
(.17) และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (.16) ตามลําดับ 

ดานการส่ือสารและความรวมมือพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.70) รอลงมาคือ 
คณะอักษรศาสตร (.52) คณะวิทยาการจัดการ (.42) คณะโบราณคดี (.41) คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ (.39) คณะดุริยางคศาสตร คณะศึกษาศาสตรและคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
(.35) คณะมัณฑนศิลปและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (.31) คณะวิทยาศาสตร (.29) คณะเภสัชศาสตร      
(.24) คณะวิทยาลัยนานาชาติ (.23) และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (.16) ตามลําดับ 

ดานความคิดริเ ร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนสูงท่ีสุด (.46) รองลงมาคือ คณะโบราณคดี (.44) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
และคณะอักษรศาสตร (.43) คณะดุริยางคศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ (.38) คณะศึกษาศาสตร   
(.37) คณะมัณฑนศิลป (.30) คณะวิทยาลัยนานาชาติ (.28) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (.27) คณะ
วิทยาศาสตร (.24) คณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (.11) 
และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (.10) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพท่ี 13 
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แผนภาพที่ 13 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตามทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตาม
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศึกษาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
คณะเภสัชศาสตร มีความตองการจําเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาเปนลําดับ
แรกคณะสถาปตยกรรม คณะอักษรศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร และคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความตองการจําเปนดานการสื่อสารและความรวมมือเปน
ลําดับแรก คณะดุริยางคศาสตร คณะโบราณคดี และคณะวิทยาลัยนานาชาติ มีความตองการจําเปน
ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมเปนลําดับแรก และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความตองการจําเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 
และดานการส่ือสารและความรวมมือเทากันเปนลําดับแรก 
 
ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตาม
ช้ันปการศึกษา 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 
1. ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหา 

.30 .33 .31 .28 .31 
(3) (1) (2) (1) (2) 

2. ดานการสื่อสารและความ
รวมมือ 

.34 .32 .34 .28 .32 
(1) (2) (1) (1) (1) 

3. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค   
และนวัตกรรม 

.31 .28 .29 .22 .28 
(2) (3) (3) (2) (3) 

รวม .32 .31 .31 .26 .30 
อันดับ 1 2 2 3 - 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับท่ี 
  

จากตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามชั้นปการศึกษา พบวา คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1 มีคาสูงท่ีสุด (.32) รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 2 
และช้ันปท่ี 3 (.31) และช้ันปท่ี 4 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตํ่าท่ีสุด (.26) 
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เม่ือพิจารณาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาพบวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 2 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูง
ท่ีสุด (.33) รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 3 (.31) ช้ันปท่ี 1 (.30) และช้ันปท่ี 4 (.28) ตามลําดับ 

ดานการส่ือสารและความรวมมือพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ช้ันปท่ี 1 และชั้นปท่ี 3 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเทากัน (.34) รอ
ลงมาคือ ช้ันปท่ี 2 (.32) และช้ันปท่ี 4 (.28) ตามลําดับ 

ดานความคิดริเ ร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปท่ี 1 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.31) 
รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 3 (.29) ช้ันปท่ี 2 (.28) และช้ันปท่ี 4 (.22) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏดัง
แผนภาพท่ี 14 
 

 
 
แผนภาพท่ี 14 ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตามทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามช้ันปการศึกษา 
 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตาม

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปการศึกษา
ท่ี 1 และช้ันปการศึกษาที่ 3 มีความตองการจําเปนดานการส่ือสารและความรวมมือเปนลําดับแรก 
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ช้ันปท่ี 2 มีความตองการจําเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาเปนลําดับแรก และ
ช้ันปท่ี 4 มีความตองการจําเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา และดานการ
ส่ือสารและความรวมมือเทากันเปนลําดับแรก 

 
ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตาม
คะแนนเฉล่ียสะสม 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 รวม 
1. ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหา 

.85 
(1) 

.51 
(1) 

.30 
(2) 

.27 
(2) 

.29 
(2) 

.31 
(2) 

2. ดานการสื่อสารและความ
รวมมือ 

.72 
(3) 

.49 
(2) 

.32 
(1) 

.29 
(1) 

.30 
(1) 

.32 
(1) 

3. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
และนวัตกรรม 

.76 .46 .26 .25 .26 .28 
(2) (3) (3) (3) (3) (3) 

รวม .78 .49 .29 .27 .28 .30 
อันดับ 1 2 3 5 4 - 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับท่ี 
 

จากตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามคะแนนเฉล่ียสะสม พบวา คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 1.51-2.00 มีคาสูงท่ีสุด    
(.78) รองลงมาคือ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.01-2.50 (.49) คะแนนเฉล่ียสะสม 2.51-3.00 (.29) คะแนน
เฉล่ียสะสม 3.51-4.00 (.28) และคะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนตํ่าท่ีสุด (.27) 

เม่ือพิจารณาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาพบวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 1.51-2.00 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.85) รองลงมาคือ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.01-2.50 (.51) คะแนนเฉล่ีย
สะสม 2.51-3.00 (.30) คะแนนเฉล่ียสะสม 3.51-4.00 (.29) และคะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 (.27) 
ตามลําดับ 
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ดานการส่ือสารและความรวมมือพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 1.51-2.00 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.72) 
รองลงมาคือ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.01-2.50 (.49) คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 (.32) คะแนนเฉล่ีย
สะสม 3.51-4.00 (.30) และคะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 (.29) ตามลําดับ 

ดานความคิดริเ ร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.51-2.00 มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนสูงท่ีสุด (.76) รองลงมาคือ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.01-2.50 (.46) คะแนนเฉล่ียสะสม 
2.51-3.00 และคะแนนเฉล่ียสะสม 3.51-4.00 (.26) และคะแนนเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 (.25) 
ตามลําดับรายละเอียดปรากฏดังแผนภาพท่ี 15 
 

  
แผนภาพท่ี 15 ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตามทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรตามเกรดเฉล่ียตาม
เกรดเฉล่ีย 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนจําแนกตาม

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสะสม 1.51-2.00 และคะแนนเฉล่ียสะสม 2.01-2.50 มีความตองการจําเปนดานการคิดอยางมี
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วิจารณญาณ และการแกปญหาเปนลําดับแรก คะแนนเฉล่ียสะสม 2.51-3.00 คะแนนเฉล่ียสะสม 
3.01-3.50 และคะแนนเฉล่ียสะสม 3.51-4.00 มีความตองการจําเปนดานการสื่อสารและความ
รวมมือเปนลําดับแรก  
 
ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเก่ียวกับความตองการจําเปนเพื่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในตอนน้ี ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมท้ังส้ิน 3 คน ในประเด็นความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการสัมภาษณดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปน
ประเด็นสําคัญตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดไว โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอในรูปแบบของการบรรยายเปนความเรียง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ควรเร่ิมจากการปลูกฝง
และใหความรูเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือคิดไตรตรองอยางมีเหตุมีผลเสียกอน เพื่อให
นักศึกษาเกิดความเขาใจความหมายและตระหนักรูถึงความสําคัญของการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
โดยกระบวนการคิดท่ีสําคัญมี 2 วิธีคือ การคิดแบบวิเคราะหแยกแยะจากใหญไปยอย และการคิด
แบบสังเคราะห คิดรวบยอดสรุปรวมจากยอยไปใหญ ซ่ึงเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผลตาม
ความเปนจริง รูจักวิเคราะหสังเคราะหหาเหตุหาผลของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
เม่ือความคิดไดตกผลึกแลว การยอมรับในเหตุในผล ความเขาใจตามหลักของความเปนจริงก็จะเกิด
มีข้ึนตามมา และจะนําไปสูการคิดเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบใน
ทายท่ีสุด ดังคําใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 

 
“ควรปลูกฝงใหผูเรียนมีวิธีคิดพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปดวยการคิดวิเคราะหจากใหญ

ไปยอย การสังเคราะหคืออะไรยอยมาใหญ ยอยมารวมน่ีและคือการคิดพ้ืนฐาน ซึ่งสองตัวนี้
จะตองมีความมีเหตุผล และพื้นฐาน ของความเปนจริง ถาคนคิดบนเหตุผลตามความเปนจริง
ก็จะเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณได ไมเอาเหตุผลมาจับ ไมอยูบนโลกของความเปนจริง
ดวยมันก็จะไมมีการคิดอยางเปนวิจารณญาณ เพราะมนุษยมีการคิดอยูสองอยางจากใหญไป
ยอยโดยท่ีผูเรียนสามารถรับรู เขาใจและยอมรับไดถึงตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนตอความ
คาดหวัง ความตองการท่ีมีอยู ดังน้ันเมื่อบวกกับวิธีแกปญหาจะทําอยางไร เมื่อเราเรียนรูโลก
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ตามความเปนจริง รับรู เขาใจ ยอมรับความเปนจริงมันก็จะลดปญหากับสิ่งท่ีตามมาไดเลย 
แตถาเธอไมเขาใจความจริงท่ีเกิดข้ึน เธอมีความคาดหวังอยู  ในความเปนจริง  แลวสองตัวนี้
เปนเนื้อเดียวกันไหม นี้ก็คือรอยแยก ระหวางความเปนจริง กับความตองการ นี้ะคือปญหา
ของมนุษย เชนมีเงินในกระเปา 100 บาท เธอคิดไดไหม แตเธอบอกวาอยากได แตตองใช
เงิน 800 บาท “ อยากไดๆๆ”  นี้เปนความคาดหวังหรือความตองการ เพราะฉะนั้นใหเขาเห็น
ความเปนจริงและก็มีเหตุผลยอมรับรับรู เขาใจ ความเปนจริง” (นิรุทธ  วัฒโนภาส, 19 
พฤศจิกายน 2558) 

   
นอกจากการปลูกฝงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณขางตนแลว ควรจะมีวิธีการ

พัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาในรูปแบบของการฝกหัด หรือกระตุนให
นักศึกษาไดใชความคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกปญหาไดในสถานการณจริงท้ังในช้ันเรียน
และนอกชั้นเรียนอยางตอเนื่อง เชน การเปดใหนักศึกษาไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในช้ัน
เรียน จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยแบงกลุมใหนักศึกษาไดรวมกันคิดวิเคราะหสังเคราะหในประเด็น
ตางๆ เพื่อรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหา การจัดเวทีใหนักศึกษาไดกลาวแสดงสุนทรพจนใน
โอกาสตางๆ เปนตน ดังคําใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 

 
“ควรมีการพัฒนาผานกิจกรรมทําในช้ันเรียน และกิจกรรมอื่นๆนอกหลักสูตร 

นักศึกษาจะไดมีทักษะและเรียนรู การแกปญหารวมกันกับนักศึกษาอื่นๆ” (วัฒนา เกาศัลย,  
7 มกราคม 2559) 

   
“ควรจัดใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ความถูกตองตามหลักการ

การเสริมสรางทักษะนี้อาจทําไดโดยกําหนดหัวขอแลวใหนักศึกษาพูดสุนทรพจน” (ธงชัย 
เตโชวิศาล, 28 ธันวาคม 2558) 

   
โดยสรุป การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ควรเร่ิมจากการปลูกฝง 
และการใหความรูแกนักศึกษาในดานการคิดอยางมีเหตุมีผลตามความเปนจริงเสียกอน ซ่ึงวิธีคิด
หลักๆ ท่ีควรพัฒนาใหนักศึกษาไดใชเปนพื้นฐานนั้นมี 2 วิธีคือ การคิดแบบวิเคราะห แยกแยะจาก
ใหญไปยอย และการคิดแบบสังเคราะห คิดรวบยอดสรุปรวมจากยอยไปใหญ เม่ือความคิดไดตก
ผลึกแลว การยอมรับในเหตุในผล ความเขาใจตามหลักของความเปนจริงก็จะเกิดมีข้ึนตามมา และ
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จะนําไปสูการคิดเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบในทายท่ีสุด สําหรับการ
พัฒนาและเสริมสรางกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหานี้ สามารถทําไดท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระตุนใหนักศึกษาไดรวมกันใชความคิด
วิเคราะหสังเคราะหปรากฏการณและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ เชน การจัดกิจกรรมให
นักศึกษาไดกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ หรือใหนักศึกษารวมกลุมระดมความคิดเพ่ือแกไข
ปญหาในสถานการณสมมติภายในช้ันเรียน เปนตน 

2. ดานการส่ือสารและความรวมมือ  
การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการส่ือสารและความรวมมือถือวาเปนเร่ืองสําคัญของนักศึกษาท่ี
จะตองพัฒนาใหมากท่ีสุดดานหนึ่ง เพราะการส่ือสารและความรวมมือนี้เกิดมีข้ึนไดในทุกชวง
จังหวะของชีวิตท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได ท้ังในสถานะของนักศึกษาที่เปนอยู ณ ปจจุบัน และใน
สถานะของการประกอบอาชีพหรือหนาท่ีการงานในอนาคต ท่ีจะตองมีทักษะในดานการส่ือสาร
และความรวมมือกับบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา โดยในสถานศึกษาถือวาเปนสถานท่ีท่ีใหความรู
สําหรับเตรียมความพรอมใหนักศึกษาไดมีทักษะเพื่อจะนําความรูท่ีไดออกไปใชในสังคมภายนอก
ในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ จากระบบการเรียนการสอนในปจจุบันนั้นถือไดวามีการกระตุนให
นักศึกษาไดพัฒนาทักษะในดานการส่ือสารและความรวมมือเปนอยางมาก การส่ือสารนอกจากจะ
ออกมาในรูปแบบของการพูดแลว ยังหมายรวมถึงการส่ือสารในลักษณะอ่ืนๆดวย เชน การเขียน 
การส่ือสารเพื่อนําเสนอผลงานตางๆ ผานกิจกรรมในชั้นเรียนในรูปแบบของส่ือสารโตตอบเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและสรางสรรค การแบงกลุมใหนักศึกษา
ไดรวมกันรับผิดชอบงานตามหัวขอท่ีกําหนด เปนตน ซ่ึงประเด็นหลังนี้นอกจากจะพัฒนาให
นักศึกษาไดเกิดความรวมมือกันในการรับผิดชอบงานตามท่ีกําหนดใหแลวยังจะเปนการชวยเพิ่ม
ทักษะในการส่ือสารระหวางเพ่ือนนักศึกษาในกลุมดวยอีกประการหน่ึง ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 

 
“ผูจัดการเรียนรูควรจะสรางโอกาสใหผูไดแสดงออกไมใชมาน่ังฟง พูดคุย ทํางาน 

ผานกระบวนการ การประชุมก็ได กลุมยอยก็ได โปรเจ็คตางๆ ก็ได โดยมอบหมายงานให
เปนโปรเจ็คเบส 4-5 คนพูดคุยแลกเปลี่ยนมันก็จะเกิดอะไร สื่อสารและความรวมมือใชไหม 
ใหศึกษาคนควาทํางานรวมกันเทาน้ันเอง คนจําเปนจะเขาใจ คือจะมีสวนรวมทํางานรวมกัน
แลวก็พูดถึงทักษะการศึกษาถาไมมีการทํางานรวมกันใหนั่งฟงก็จะไมเกิดทักษะการส่ือสาร
และความรวมมือของนักศึกษาการทํางานรวมกับผูอื่นจะเกิดข้ึนไดตองสรางงานใหผูเรียนได
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รับผิดชอบ เชนงานกลุม ทํางานรวมกันเพื่อการเรียนรู เพื่อผูเรียนจะไดเรียนรูเปนเจาของงาน 
ทํางานรวมกันพอมีสวนรวมท่ีจะทํางาน เคาก็จะรูสึกการมีสวนรวม การทํางานรวมกัน
สังเกตดูเลย การทํางานรวมกัน ถาเราไมไดรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม เปนเจาของกลุม จะ
ไม Happy ดวย โดยหลักการของมันก็คือการสรางงานมีงานกลุมใหเคาไดรูสึก มีสวน
รวมกัน เกิดอะไรข้ึนเราก็เอื้ออํานวยในฐานะของผูจัด อะไรท่ียังเปนรอยแยกเราก็ตลบหลัง
ใหเขาไดพูด ถาพูดกันมากๆก็จะมีสวนรวม การแสดงความเปนเจาของกลุม เขาจะรูสึกวามี
ภาระตอกลุม เขาก็จะทํางานใหกลุม งานกลุมก็จะเจริญเติบโตกาวหนา” (นิรุทธ วัฒโนภาส, 
19 พฤศจิกายน 2558) 

 
สอดคลองกับ รศ.วัฒนา เกาศัลย ท่ีเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการส่ือสารและความรวมมือ 
วาควรใชกิจกรรมของนักศึกษา เปนตัวเช่ือมโยงการพัฒนาใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูดานการ
ส่ือสารกันภายในกลุมกิจกรรม และกระตุนใหภายในกลุมกิจกรรมเกิดทักษะความรวมมือรวมแรง
รวมใจกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
 

“ใชกิจกรรมของนักศึกษา เปนตัวเสริมสรางทักษะดังกลาว เพราะตองมีการรวมมือ
กัน กิจกรรมจึงจะดําเนินไปดวยความเรียบรอย”(วัฒนา เกาศัลย,7 มกราคม 2559) 

 
การสื่อสารอีกประเภทหน่ึง ท่ีมีความจําเปนอยางมากในปจจุบันซ่ึงไมอาจมองขาม

ไปได นั่นคือการส่ือสารผานทางเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมาอยางมาก และไดรับความนิยม
ใชงานกันอยางกวางขวาง นั่นคือ การส่ือสารผานโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีความรวดเร็ว เขาถึงไดงาย และ
เปนท่ีไดรับความสนใจจากทุกกลุมบุคคลในสังคมปจจุบันเปนอยางมาก แตการใชงานสวนใหญจะ
เปนไปเพื่อความบันเทิง และการผอนคลายความเครียด การใชงานส่ือสังคมออนไลนผานโซเชียล
มีเดียนี้มีท้ังผลกระทบในดานดีและดานไมดีควบคูกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิจารณญาณในการใชงาน
ของผูใชงานเปนหลัก ซ่ึงสถานศึกษาและคณาจารยสามารถนํามาปรับประยุกตเพ่ือใหนักศึกษาได
ฝกทักษะฝกการใชงานในทางสรางสรรคเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดไดเชนกัน โดยมุงเนนให
นักศึกษาสามารถใชงานส่ือโซเชียลมีเดียไดอยางสรางสรรค เห็นคุณคาแทท่ีมุงใหเกิดการเรียนรูซ่ึง
เปนสาระท่ีแทจริง เชน จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชส่ือโซเชียลมีเดียในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรูตางๆ กระตุนใหนักศึกษาไดใชส่ือโซเชียลมีเดียใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการ
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ส่ือสารเพื่อติดตอประสานงานกันในกลุมท่ีรับผิดชอบงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน ดังคําให
สัมภาษณของผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 
 

“ในปจจุบันนี้ผูเรียนมีการกาวล้ํา ไลน เฟส การใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เนื่องจาก
ผูเรียนมีการกาวล้ําทางเทคโนโลยีมากและเพียงพอตอการดําเนินการดวยแตวาผูเรียนยังขาด
การช้ีนําใหเห็นถึงความสําคัญของมัน ประโยชนของมันจริงๆในการใชเทคโนโลยี คุณคาท่ี
มีอยูคืออะไร เธอรูวามีคุณคา แตนํามาใชในทางไรสาระก็จะไมมีคุณคาจริงๆ วิธีการท่ีจะให
ผูเรียนเขาถึงก็คือวา ผูสอนตองช้ีนําชักชวน ตระหนัก เชน โทรศัพทเครื่องละสามหม่ืนเอามา
เลน แตถาเขาไปคนควาหาความรูอะไรใหมๆ ใหสมกับราคาท่ีซื้อมา” (นิรุทธ วัฒโนภาส, 19 
พฤศจิกายน 2558) 

 
“ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย รวดเร็วและเขาถึงงายท่ีเขานิยม

เชนการใช Line, Facebook และอื่นๆ และกระตุนใหนักศึกษารวมกันทํากิจกรรมท่ีเคาสนใจ
สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีทาง IT เชน กลุมหอพัก กลุมกิจกรรม กลุมตางๆ และใหใช
อยางสรางสรรค เพ่ือใหทราบถึงขาวสาร เหตุการณตางๆรอบตัว” (ธงชัย  เตโชวิศาล, 28 
ธันวาคม 2558) 

 
“อาจตองมีการดูงานหรือดูเทคโนโลยีใหมๆ ในการประยุกตใช ซึ่งความจริง

นักศึกษา ปรับตัวในดานน้ีเร็วมากๆอยูแลว” (วัฒนา เกาศัลย, 7 มกราคม 2559) 
 

โดยสรุป การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการส่ือสารและความรวมมือในสถานศึกษาและในช้ันเรียนสามารถทํา
ไดโดยการกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการส่ือสารและความรวมมือกันผานทางกิจกรรมในช้ัน
เรียนในรูปแบบของการรวมกันทํางานกลุมตามท่ีไดรับมอบหมายตางๆ ท่ีเนนใหนักศึกษาไดเกิด
ความรวมมือรับผิดชอบงานรวมกัน มีการส่ือสารและประสานงานรวมกันในการทํากิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเปนผลงานรวมกัน นอกจากนี้ยังเนนการพัฒนาการส่ือสารโดยการ
นําเสนอผลงานในรูปแบบของการเขียนรายงาน หรือการนําเสนองานรวมกันหนาช้ันเรียนดวย      
ในปจจุบันการส่ือสารผานทางโซเชียลมีเดียถือไดวามีความสําคัญและไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง ดวยเพราะความสะดวกรวดเร็ว และเขาถึงไดงาย ฉะนั้น การนําเทคโนโลยีการส่ือสาร
ผานทางโซเชียลมีเดียตางๆ มาประยุกตใชใหนักศึกษาไดใชเปนเคร่ืองมือการส่ือสารอีกชองทาง
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หนึ่ง ซ่ึงควรกระตุนใหนักศึกษาสรางจิตสํานึกท่ีดีในการใชงานดวยการใชงานอยางสรางสรรค เกิด
สาระประโยชนท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารและประสานงานความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆ ระหวางเพ่ือนรวมช้ันเรียน และอาจารย ซ่ึงถือไดวาเปนการใชงานส่ือโซเชียลมีเดีย
ใหเกิดมีประสิทธิผลอยางสูงสุด 

3. ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม 
การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคเกิดข้ึนได
หลายทาง ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาความคิดท่ีไมยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงโดยเฉพาะ 
แนวทางหน่ึงท่ีชวยพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคสําหรับนักศึกษาไดเปนอยางดีคือ การระดม
ความคิดกันในกลุม ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะไดแสดงความคิดเห็นสวนตัวไดอยางเต็มท่ีแลว อีกส่ิง
หนึ่งท่ีนักศึกษาจะไดรับประโยชนอยางมากคือ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงโดยพื้นฐานชีวิต
ของแตละคนยอมมีประสบการณหรือการเรียนรูท่ีแตกตางกันออกไปจากส่ิงท่ีเคยส่ังสมเรียนรูมา
ตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบัน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีเสนอความคิดออกมาในแนวทางท่ี
แตกตางกันไปนี้ ยอมทําใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนการเรียนรูใหมๆ ไดรับฟงแนวความคิดใหมๆ ท่ี
ไมเคยไดยินหรือไดฟงมากอน ทําใหนักศึกษาไดเปดทัศนะมุมมองไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงเปน
พื้นฐานของการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคไดอยางดีอีกทางหน่ึง โดยการนําความคิดของผูอ่ืน
มาเปนพื้นฐานหรือแนวทางในการพัฒนาตอยอดความคิดใหมๆ ไดอยางสรางสรรค จนนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคข้ึนมาไดในท่ีสุด ส่ิงท่ีคณาจารยควรปลูกฝงในช้ันเรียน 
จึงควรเพ่ิมทักษะในดานนี้ลงไปดวยการมอบหมายกิจกรรมกลุม เปดใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็นในสถานการณท่ีกําหนด ซ่ึงเปนสถานการณท่ีทันสมัยกับเหตุการณในปจจุบัน เชน การหยิบ
ยกสถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น รวมกันวิพากษวิจารณ 
รวมกันคิดวิเคราะหสถานการณหรือปรากฏการณนั้นๆ อยางสรางสรรคทันยุคทันสมัยทัน
สถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ การจัดการแขงขัน จัดกิจกรรมคายการเรียนรู
ตางๆ การออกไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีหรือออกไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
ก็เปนอีกหนึ่งแนวทางที่จะชวยสรางแรงกระตุนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
นวัตกรรม ซ่ึงควรดําเนินการจัดใหมีอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ดังคําใหสัมภาษณของผูบริหารดาน
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 
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“เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และวิพากษสิ่งตางๆที่อยู
รอบตัวเรารวมกันอยูเสมอ ในการพัฒนานักศึกษา ก็ถือวา มีกิจกรรมรวมกัน อาจจะเปนการ
เสวนากลุม วิพากษวิจารณอะไรก็ได หาส่ิงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณนํามา
วิพากษวิจารณ เขาก็จะเรียนรูทักษะการสรางสรรคนวัตกรรม การประชุมกลุมและการอาศัย
การเรียนรูจากผูอื่น วิพากษวิจารณรวมกันมันนาจะไดอะไรใหมๆ จัดกิจกรรม เสวนา คาย
ตางๆ ผูจัดการเรียนรูควรนําสถานการณ ปญหาอุปสรรค เหตุการณสิ่งใหมๆ ท่ีเปนปจจุบัน 
นําเขามาใหผูเรียนไดรวมกันคิดอยางวิพากษวิจารณ บนเหตุผลและความเปนจริง โดยท่ีผูจัด
ตองเอื้ออํานวยใหผูเรียน ตองสามารถท่ีจะขยายความมัน ยกตัวอยางประกอบได เชน มี
สถานการณการณเกิดข้ึนในปารีส โดนถลมผูเรียนคิดวาอยางไร ขยายตอเปนอยางไง หรือ
ลองยกตัวอยางวาคืออะไร ผูเรียนจะไดพัฒนาบางอยางไปดวยแชรไปแชรมา ไมใชวาผูสอน
พูดอยางเดียวผูสอนก็เกงใชไหม” (นิรุทธ วัฒโนภาส, 19 พฤศจิกายน 2558) 

 
“การเรียนในช้ันเรียนเปนสวนหนึ่งท่ีนักศึกษาสามารถนําเสนอวิธีการใหมๆ ท่ี

นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันหรือในสังคมได ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอน แลว
การจัดการประกวด หรือการแขงขันตางๆ เปนเวทีท่ีใหนักศึกษาสามารถพัฒนาได การระดม
ความคิดระดมสมองรวมกันเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเสริมสรางใหนักศึกษาเกิดความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรมได” (วัฒนา เกาศัลย, 7 มกราคม 2559) 

 
“ควรกระตุนใหมีการคิดนอกกรอบ การประกวดแข็งขัน และใหรางวัลโดยกําหนด

หัวขอการสรางสรรคนวัตกรรมนั้นๆ หรือเปดโอกาสใหนักศึกษาดูงานหรือศึกษานอก
สถานท่ี หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสถาบันอื่นๆ เพื่อใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคมาก
ข้ึน” (ธงชัย  เตโชวิศาล, 28 ธันวาคม 2558) 

 
โดยสรุป การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม สามารถทําไดหลายวิธี          
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือกิจกรรมในช้ันเรียน โดยผูสอนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดรวมกลุมแลกเปล่ียนความรูแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมวิพากษวิจารณ ในประเด็นสถานการณ
หรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งในปจจุบันท่ีผูสอนเปนผูกําหนด ท้ังนี้ จากการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนท่ีตางก็มีประสบการณหรือมีภูมิหลังตางๆ กัน จะชวยพัฒนาใหนักศึกษาไดเกิดการ
เรียนรู และไดรับฟงแนวความคิดท่ีแปลกใหม ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาประยุกตกับ
กับประสบการณเดิมของตน และถือไดวาเปนกระบวนการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
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นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดทางหนึ่ง นอกจากนี้ การจัดคายการเรียนรู การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี การจัดกิจกรรมแขงขันชิงรางวัล ถือวาเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีชวยกระตุนใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมไดเปนอยางดีเชนกัน 

4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังน้ี 
4.1 เจตคติของท้ังผูสอนและผูเรียน เกี่ยวกับการศึกษาไมดีเทาท่ีควร 

ผูสอนมีความมุงหวังใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการฝกทักษะบทเรียน
ผานทางกิจกรรมตางๆ ตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว แตในสภาพความเปนจริงทางดานตัวผูเรียน
เองก็มีความแตกตางกันออกไป นักศึกษาอาจจะมีความถนัดความชํานาญในแตละดาน หรือมี
ความชอบความพอใจกับแนวทางการสอนและการทํากิจกรรมที่แตกตางกันออกไปของแตละ
บุคคล ดังนั้น ส่ิงท่ีนักศึกษาตองเรียนรูและทําความเขาใจคือการปรับตัวโดยมองท่ีจุดมุงหวังของ
การเรียนรูท่ีวานักศึกษาตองเกิดการพัฒนาการเรียนรูในทุกๆ ดานอยางเหมาะสม ยึดเอาความรูเปน
ท่ีตั้ง โดยการปรับตัวใหเขากับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูตางๆ เพื่อใหการเรียนรูเกิดประโยชน
อยางสูงสุด สวนทางดานตัวผูสอนเองก็ควรทําความเขาใจในพื้นฐานความแตกตางของนักศึกษาแต
ละคนดวยเชนกัน ท้ังน้ีอาจทําไดโดยการเปดใหนักศึกษาไดพูดคุยและรับฟงการแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษาไดอยางอิสระ พรอมท้ังกระตุนใหนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญของวิชาหรือ
กิจกรรมนั้นๆ วาจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร ซ่ึงจะเปนวิธีการที่ทําใหนักศึกษาไดเกิดความ
ตระหนักรู มีแรงจูงใจในการเรียนรู และเขาใจถึงจุดมุงหมายของการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน ดังคําให
สัมภาษณของผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 
 

“ก็เปนเรื่องของคนสองคนตอผูจัดการเรียนรู สองผูถูกกระทําหรือผูถูกให
เรียนรู ผูจัดการเรียนรู ผูจัดการเรียนรูปญหาอุปสรรคการเรียนรูไมเคาใจบริบท ผูเรียนบริบท
คือตัวเธอ ความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา สไตลการเรียนรู บางคนชอบฟง บาง
คนชอบพูด บางคนชอบดูเฉยๆ เพราะฉะน้ันผูจัดคือไมเขาใจ คนแตละคนไมเหมือนกันตอง
ดู ถาผูจัดไมรูก็จบ เธอก็นั่งเรียนแบบเบ่ือหนาย ไมถูกชะตา แลวก็ผูจัดทําไมเปนตัวแบบท่ีดีก็
จะไมสามารถนําพาการเรียนรูได ปากก็สอน เอาตัวเองเปนศูนยกลางก็ไมสามารถเปน
ตัวอยางได ผูสอนไมเคยใสใจไมเคยฟงเรา ไมเคยรับความคิดเห็น เพราะฉะน้ันตัวผูสอน 
ผูจัดการเรียนรูจะตองเปนแบบอยางได ชัดเจนเปดโอกาสใหผูรับการเรียนรู ไมมีความสนใจ 
ไมสนใจท่ีจะเรียนรู เพราะวาอะไรไมเห็นประโยชน ไมรูเปาหมายท่ีชัดเจนของตัวเองไมมี
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อะไรท่ีอยากจะได มันก็ไมสนใจท่ีจะเรียนรู ใชไหม  ไมใสใจท่ีจะเรียนรู แตถาเธอผูถูก
กระตุนวาตรงน้ีสําคัญนะ เธอตองทําแลว จะชวยใหเธอดํารงอยูไดในศตวรรษท่ี 21 โลกมัน
กําลังเปลี่ยน นักศึกษาหรือผูถูกกระทําก็จะเริ่มตระหนัก มีแรงจูงใจ ท่ีจะเริ่มเรียนรู รูท่ีจะทํา” 
(นิรุทธ วัฒโนภาส, 19 พฤศจิกายน 2558) 

   
4.2 ผูสอนและผูเรียนไมใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูเทาท่ีควร  

การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมที่เปนประเด็นศึกษานี้ โดยสวนมาก
จะเนนท่ีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะการเรียนรูในดานตางๆ คือ ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหา ดานการส่ือสารและความรวมมือ และดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และนวัตกรรม ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมรวมกลุมเพื่อรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมาย กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อเสริมสรางกระบวนการส่ือสาร ความรวมมือ และ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และอ่ืนๆ กิจกรรมเหลานี้จึงนับไดวาเปนส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีชวยพัฒนา
ตัวนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูไดอยางดีท่ีสุดนอกเหนือไปจากการรับฟงการบรรยายจากครูผูสอนใน
ช้ันเรียนเพียงอยางเดียว แตนักศึกษาสวนหนึ่งกลับมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมที่มี
จุดมุงหมายท่ีแทจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยมองกิจกรรมเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียน หรือมี
ความคิดเห็นวากิจกรรมตางๆ ในช้ันเรียน เปนเพียงการทําช้ินงานเพื่อเก็บคะแนน เพื่อผลการเรียนท่ี
ดีในบ้ันปลายไปเทานั้น นอกจากนี้ ทางดานผูสอนบางทานก็ไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมในการ
เรียนรูเทาท่ีควร โดยมองวากิจกรรมการเรียนรูเปนส่ิงท่ีไมจําเปนหรือเกินความจําเปนไป การ
จัดการเรียนการสอนตามปกติท่ีใหนักศึกษาฟงการบรรยาย คือการถายถอดความรูฝายเดียว ก็เปนส่ิง
ท่ีเพียงพออยูแลว เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคสําคัญท่ีจะตองไดรับการแกไขอยางเร็วท่ีสุด โดยการ
สรางจิตสํานึกท่ีดี โดยยึดเอาผลประโยชนจากการเรียนรูใหเกิดกับนักศึกษาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได ดังคําใหสัมภาษณของผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 

 
“นักศึกษาสวนใหญ ยังไมเขารวมกิจกรรม การมี Transcript กิจกรรมท่ีมีอยู

ในปจจุบันเปนชองทางหน่ึง เพื่อใหนักศึกษามีการรายงานวาทําอะไรบางในชวงเรียน และ
ควรแกทัศนคติของอาจารยท่ีหลายๆทานยังมีทัศนคติท่ีไมดีตอกิจกรรม แตอีกนั้นแหละ 
อาจารยเปนอะไรท่ีแกยากที่สุด ในท่ีนี้อาจเห็นวาเราใชกิจกรรมท้ังน้ัน แตในความเปนจริง 
กิจกรรมมีหลากหลายประเภท องคกรตางๆตองการนักศึกษาท่ีทํางานรวมกับผูอื่นได มี
ความคิดสรางสรรค และปรับตัวไดดี ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาจะสรางนักศึกษาใหเกิดส่ิงเหลาน้ี
ท้ังหมด ท่ีถามมาก็ตองมีการปรับแกกัน แลวก็อยางเรามีผลงานท่ีไมซ้ํากันหรือมีทีมงานไม
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ซ้ํากัน เด็กก็เลยตองปรับตัวในเรื่องของกิจกรรม บางเรื่องก็ฝกเด็กไดสวนหน่ึง แตวาเด็กปกติ
ของเราก็ไมได ถาไมใชพวกกิจกรรมมันฑณศิลป หรือใบเสร็จทางวิชาชีพ เด็กปกติของเรามี
สรางสรรคไหม มันก็มีแตตองซึมซับ จัดบอรด มีการแสดงผลงานตางๆ บังคับตางๆ มันก็
คอนขางท่ีชัด อยางมหาวิทยาลัยศิลปากรชัดเจนเปนเอกลักษณก็มีอัตลักษณของตัวเอง ท่ีครู
บอกไปเปนกิจกรรมท้ังหมด” (วัฒนา เกาศัลย, 7 มกราคม 2559) 

   
4.3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
การพัฒนามนุษย คือ การพัฒนาตนเอง สําหรับนักศึกษา การพัฒนาตัวเองตอง

ควบคูกับไปการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวย ซ่ึงประกอบไปดวยทักษะในการพูด การฟง การ
ส่ือสาร และมีทัศนคติท่ีเปดกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สําหรับแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพตองเร่ิมจากตัวผูสอนที่จะตองเปน
แมแบบหรือเปนตัวแบบท่ีดีใหแกนักศึกษา ซ่ึงตัวผูสอนเองตองมีการพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา
เพื่อใหเกิดความชํานาญ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู ไดทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง
สมํ่าเสมอ จนนักศึกษามีความคุนชินในระบบการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน เพื่อส่ังสมประสบการณไป
ประยุกตใชในการทํางานอนาคตนอกจากนี้ ทางดานตัวผูสอนตองมีความสามารถท่ีจะกระตุนเพื่อ
สรางความตระหนักสนใจใฝเรียนรูไดอยางดี ประกอบกับตองมีการประเมินความกาวหนาของ
นักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อดูผลงานในภาพรวม และปรับปรุงแกไขส่ิงท่ียังเปนขอบกพรองอยูให
ไดรับการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนดังนั้น ส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนานักศึกษานอกจากท่ีจะข้ึนอยูกับการส่ัง
สมประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืนของนักศึกษาเองแลว ยังจะตองควบคูไปกับการท่ีตัวผูสอน
ตองพัฒนาตัวเองและดําเนินการสอน ควบคุมกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาไดเกิดประโยชนสูงสุดดวย
อีกทางหนึ่ง ดังคําใหสัมภาษณของผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 
 

“หลักการพัฒนามนุษยโดยท่ัวๆไป คือพัฒนาตนเอง ในการพัฒนาตนเองมี
สามทางคือ1) สมองแจมใสชัดเจน2) ทัศนคติเปนบวกเปดกวาง3) มีทักษะในการพูด ทักษะ
การฟง ปนการยิ้ม การส่ือสารเปนใหกําลังใจเคาตองพัฒนาตัวเคาเอง ดังน้ัน โลกก็จะอยูได
งายข้ึน แตในหลักของการทํางาน ถาเปนในแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู หรือผูจัดการ
เรียนรูตองเปน ตัวแบบท่ีดีกอน คือ ข้ันแรก ตองมีตัวแบบท่ีดี ผูสอนหรือผูอํานวยตองเปด
โอกาสจัดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู โดยกระตุนเอื้ออํานวยใหสงเสริมตระหนักและสนใจ
ตอสิ่งท่ีเรียนรู แตตัวแบบนี้ตองมีการพัฒนามาแลว ข้ันตอมาคือ ใหไดกระทําจริง ผูเรียนจะ
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ไมไดเรียนแบบในตําราตองออกมาแอคช่ัน ปฏิบัติแลวไดมีการทําซํ้า การคงความรูความจํา 
ใหชัดเจน เชน กระบวนการแพทยการผาตัดตองมีการทําซํ้าถึง 6 ครั้ง การทําซํ้าเพ่ือใหเกิด
องคความรู แมน คงรองลอยความรูไดตลอด และอันท่ี 3 คือ เมื่อไดมีโอกาส ไดทดลองทําได
ทําซํ้าแลวประเมินความกาวหนา”(นิรุทธ วัฒโนภาส, 19 พฤศจิกายน 2558) 
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การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และการแกปญหา 

ดานการสื่อสารและความรวมมือ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และนวัตกรรม 

ปญหาอุปสรรค  
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ปลูกฝงวิธีคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห ผาน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กระตุนโดยการจัดกิจกรรมการแขงขันนอกชั้น
เรียน เชน แขงพูดสุนทรพจน  

- มอบหมายกิจกรรมกลุมทํางานในชั้นเรียนเปนหลัก 
- เนนกิจกรรมใหนักศึกษาใชการนําเสนอรายงานหรือ
กิจกรรม อยางตอเนื่อง 
- ควรปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีดวย
การใชงาน และใชสื่อสารอยางสรางสรรค 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู เ ชิงกลุมในชั้นเรียน 
เพื่อใหนักศึกษารวมกันวิพากษวิจารณประเด็น
ปญหา และนําเสนอแนวทางแกไข 
- จัดคายการเรียนรู จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และจัดกิจกรรมแขงขันชิงรางวัล เพื่อกระตุน
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษา 

- เจตคติของทั้งผูสอนและผูเรียน เกี่ยวกับ
การศึกษาไมดีเทาที่ควร 
- ผูสอนและผูเรียนไมใหความสําคัญกับ
กิจกรรมการเรียนรูเทาที่ควร 

- นักศึกษาตองมีทักษะในการพูด  การฟ ง    
การสื่อสาร และมีทัศนคติเปดกวาง ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 
- ตองมีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษา
อยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
- ผูสอนตองพัฒนาการเรียนรูเพื่อการสอนของ
ตนเองอยู ตลอด เวลา  เ พื่ อ เปนแม แบบให
นักศึกษาไดปฏิบัติตาม 

แนวทางการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนภาพที่ 16 สรุปแนวทางการสัมภาษณประเด็นความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือประเมิน
ความตองการจําเปนในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 2 ข้ันตอน ไดแก การศึกษา
ขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 392 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีเปนในการสัมภาษณผูบริหารดานกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยกําหนด 
การศึกษาผานการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) กับผูบริหารดานกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังส้ิน 3 ทานเพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการจําเปนเพื่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรสถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถ่ี (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการจําเปนเพื่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชการ
หาคาเฉล่ีย (x) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอขอสรุปเพ่ือตอบคําถามในการวิจัยซ่ึงไดมา

จากการวิเคราะหผลในเชิงปริมาณ จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม และจากการ
วิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ผลจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 

การสรุปผลจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการประเมินความ
ตองการจําเปนเพ่ือประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 
ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.97 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยคือ “นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาและแกปญหา
อยางเปนระบบ” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  

ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยคือ “นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาและแกปญหาอยาง
เปนระบบ” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.21  

เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวม
ของดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหามีคาเทากับ .32 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
“นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญและนําไปสูการแกปญหาตามสถานการณที่เหมาะสมและดี
ท่ีสุด” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.55)  

2. ดานการส่ือสารและความรวมมือ 
ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานการส่ือสารและ
ความรวมมือโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย3.00เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ“นักศึกษาสามารถฟงใหเขาใจ เพื่อตีความหมาย ความรู คานิยม จากผู
พูดได” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.61  
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ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพที่ควรจะเปนดานการส่ือสาร
และความรวมมือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97 เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ“นักศึกษาสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมท่ี
ตางกัน รวมท้ังการส่ือสารไดหลายภาษา” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.16 

เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวม
ของดานการส่ือสารและความรวมมือมีคาเทากับ .34 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษามักจะ
เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ี” มีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.64) 

3. ดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม 
ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานความริเร่ิม
สรางสรรคและนวัตกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.28 เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ“นักศึกษาสามารถสรุปความคิดเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
งาน ใหมีความสรางสรรคได” มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.70  

ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนดานความริเร่ิม
สรางสรรคและนวัตกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ “นักศึกษาสามารถมีความรูและเขาใจในสภาพการณซ่ึงอาจเปน
ขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆท่ีเกิดข้ึน”         
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.31  

เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวม
ของดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมมีคาเทากับ .28 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
“นักศึกษามุงพัฒนาเนนปฏิบัติแนวคิดใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ” มีคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.38)  
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ขอสรุปจากการศึกษาขอมูลเชิงคณุภาพ 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกสําหรับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก 

ผูบริหารดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งส้ิน 3 ทาน ในประเด็นความตองการ
จําเปนเพื่อ การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สรุปผลไดดังนี้ 

1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ควรเร่ิมจากการปลูกฝง 
และการใหความรูแกนักศึกษาในดานการคิดอยางมีเหตุมีผลตามความเปนจริงเสียกอน ซ่ึงวิธีคิด
หลักๆ ท่ีควรพัฒนาใหนักศึกษาไดใชเปนพื้นฐานนั้นมี 2 วิธีคือ การคิดแบบวิเคราะห แยกแยะจาก
ใหญไปยอย และการคิดแบบสังเคราะห คิดรวบยอดสรุปรวมจากยอยไปใหญ เม่ือความคิดไดตก
ผลึกแลว การยอมรับในเหตุในผล ความเขาใจตามหลักของความเปนจริงก็จะเกิดมีข้ึนตามมา และ
จะนําไปสูการคิดเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบในทายท่ีสุด สําหรับการ
พัฒนาและเสริมสรางกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหานี้ สามารถทําไดท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระตุนใหนักศึกษาไดรวมกันใชความคิด
วิเคราะหสังเคราะหปรากฏการณและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ เชน การจัดกิจกรรมให
นักศึกษาไดกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ หรือใหนักศึกษารวมกลุมระดมความคิดเพ่ือแกไข
ปญหาในสถานการณสมมติภายในช้ันเรียน เปนตน 

2. ดานการส่ือสารและความรวมมือ  
การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการส่ือสารและความรวมมือ ในสถานศึกษาและในช้ันเรียนสามารถ
ทําไดโดยการกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการส่ือสารและความรวมมือกันผานทางกิจกรรมใน
ช้ันเรียนในรูปแบบของการรวมกันทํางานกลุมตามท่ีไดรับมอบหมายตางๆ ท่ีเนนใหนักศึกษาได
เกิดความรวมมือรับผิดชอบงานรวมกัน มีการส่ือสารและประสานงานรวมกันในการทํากิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเปนผลงานรวมกัน  

3. ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม 
การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม สามารถทําไดหลายวิธี          
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือกิจกรรมในช้ันเรียน โดยผูสอนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดรวมกลุมแลกเปล่ียนความรูแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมวิพากษวิจารณ ในประเด็นสถานการณ



124 

 

หรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งในปจจุบันท่ีผูสอนเปนผูกําหนด ท้ังนี้ จากการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนท่ีตางก็มีประสบการณหรือมีภูมิหลังตางๆ กัน จะชวยพัฒนาใหนักศึกษาไดเกิดการ
เรียนรู และไดรับฟงแนวความคิดท่ีแปลกใหม ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาประยุกตกับ
กับประสบการณเดิมของตน และถือไดวาเปนกระบวนการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดทางหนึ่ง  

4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1 เจตคติของท้ังผูสอนและผูเรียน เกี่ยวกับการศึกษา ไมดีเทาท่ีควร 

โดยผูสอนตองมีการเรียนรูและทําความเขาใจในบริบทท่ีแตกตางกันของ
นักศึกษาแตละคน คอยชวยเหลือและสรางแรงกระตุนใหนักศึกษาไดเกิดความตระหนักใฝเรียนรู 
สําหรับนักศึกษาเองควรยึดเอาการเรียนรูเปนจุดมุงหมายหลัก ละท้ิงอคติตางๆ และรวมทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาฝกทักษะการเรียนรูใหกับตนเองไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

4.2 ผูสอนและผูเรียนไมใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูเทาท่ีควร 
ผูสอนบางทานไมใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมของนักศึกษาเทาท่ีควร     

สวนผูเรียนบางคนก็มุงผลจากการรวมกิจกรรมเพียงเพื่อเก็บคะแนน เพื่อการประเมินผลการเรียน
การสอบในข้ันตอนสุดทาย ดังนั้นการพัฒนาทักษะการเรียนรูจึงเกิดข้ึนไดนอย และไมเกิดผล
เทาท่ีควร 

4.3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพตอง
เร่ิมจากตัวผูสอนท่ีจะตองเปนแมแบบหรือเปนตัวแบบที่ดีใหแกนักศึกษา ผูสอนเองตองมีการพัฒนา
ตัวเองอยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความชํานาญ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู ไดทํางาน
รวมกับผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ จนนักศึกษามีความคุนชินในระบบการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน เพื่อส่ัง
สมประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานอนาคต ทางดานตัวผูสอนตองมีความสามารถที่จะ
กระตุนเพื่อสรางความตระหนักสนใจใฝเรียนรูไดอยางดี มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษา
อยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ส่ิงสําคัญสําหรับ การพัฒนานักศึกษานอกจากท่ี
จะข้ึนอยูกับการส่ังสมประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืนของนักศึกษาเองแลว ยังจะตองควบคูไป
กับการท่ีตัวผูสอนตองพัฒนาตัวเองและดําเนินการสอน ควบคุมกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาไดเกิด
ประโยชนสูงสุดดวยอีกทางหนึ่ง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากขอคนพบผลของการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

โดยแยกเปนประเด็นตางๆ ได ดังตอไปนี้ 
1. ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.97 และผลการ
ประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพที่ควรจะเปนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 เ ม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนพบวา โดยภาพรวมของดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แกปญหามีคาเทากับ .32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา “นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญและ
นําไปสูการแกปญหาตามสถานการณท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.55) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัทรัณ (2552: บทคัดยอ) 
ศึกษาเร่ือง “ตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1” ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปร
ท่ีมีอิทธิพลรวมตอความสามารถในการแกปญหาสูงสุดคือ บทบาทของครูมีอิทธิพลทางออมผาน
ความมีเหตุมีผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมาคือ ความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางออมผาน
ความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตัวแปรการอบรมเล้ียงดู มีอิทธิพลทางออม
ผานความคิดสรางสรรค ความมีเหตุผล และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเฉพาะ
ทางตรงตอความสามารถในการแกปญหาสูงสุด คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมาไดแก 
ความคิดสรางสรรค 3) ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการแกปญหา ประกอบดวย
การรับขอมูลขาวสาร จากส่ือมวลชนผานความมีเหตุผล การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
โรงเรียนผานความมีเหตุผล การอบรมเล้ียงดูผานความคิดสรางสรรค และสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียน และหองเรียนมีอิทธิพลทางออมผานความมีเหตุผล 

2. ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานการสื่อสาร
และความรวมมือโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.00 และผลการประเมินความ
ตองการจําเปนเพ่ือประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนดานการสื่อสารและความรวมมือโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
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พบวา โดยภาพรวมของดานการส่ือสารและความรวมมือมีคาเทากับ .34 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา “นักศึกษามักจะเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความรูความสามารถในการทํางานไดอยาง
เต็มท่ี” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.64) ซ่ึงมีคาสูง
ท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบจากทุกดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร (.32) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนา
อยางมากท่ีสุดเปนลําดับแรก ท้ังจากการจัดกิจกรรม ความเช่ียวชาญ และความชํานาญการสอนของ
อาจารยผูสอน ท่ีตองเปดอิสระทางความคิดและการแสดงออกของผูเรียน ความรวมมือ ตลอดจนถึง
การประยุกตใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาชวยในการส่ือสารใหมากยิ่งข้ึน เพื่อใหกาวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สอดคลองกับการศึกษาของ Greenstein (2012: 8-9) ท่ีพบวา มิติการ
ส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ความสามารถในการแลกเปล่ียนขอมูล การวิเคราะห และการ
นําเสนอขอมูล รวมถึงความสามารถในการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการสะทอนและการมี
ปฏิสัมพันธกัน ทักษะสําคัญเหลานี้อยูบนพื้นฐานของการแบงปนและโอนถายขอมูลใหแกผูอ่ืน 
เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพจําเปนตองคํานึงถึงความสําคัญของการรวมมือ การส่ือสาร
ระหวางบุคคล ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคมและตอความเปนพลเมือง 

3. ผลการประเมินความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูดานความริเร่ิม
สรางสรรคและนวัตกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.28 และผลการประเมินความ
ตองการจําเปนเพ่ือประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาสภาพท่ีควรจะเปนดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนพบวา โดยภาพรวมของดานความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมมีคาเทากับ .28 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา “นักศึกษามุงพัฒนาเนนปฏิบัติแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ”     
มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงท่ีสุดเปนลําดับแรก (.38) แสดงใหเห็นถึง
ความจําเปนของการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคใน    
การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมนั้นมีท้ังจากตัวผูเรียนเอง และส่ิงแวดลอมตางๆ 
ของผู เ รียน  ท่ีจะตองไดรับการพัฒนาควบคูกันไปท้ังสองทางสอดคลองกับการศึกษาของ           
กันยา สุวรรณแสง (2542: 117) พบวาอุปสรรคสําคัญท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลไดแก
อารมณความกังวลใจความอายการไมกลาแสดงออกการทํางานท่ีเครงครัดหรือพฤติกรรมท่ีอยูใน
กรอบระเบียบแบบแผนและอารมณของบุคคลท่ีแสดงออกมีผลตอการสกัดกั้นความทาทายของ    
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การคิดสรางสรรคดังนั้นอารมณท่ีแสดงออกจะตองไมอยูในกรอบหรือระเบียบแบบแผนมากเกินไป
จึงทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคไดดี 

4. การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ควรเร่ิมจากการปลูกฝง 
และการใหความรูแกนักศึกษาในดานการคิดอยางมีเหตุมีผลตามความเปนจริงเสียกอน ซ่ึงวิธีคิด
หลักๆ ท่ีควรพัฒนาใหนักศึกษาไดใชเปนพื้นฐานนั้นมี 2 วิธีคือ การคิดแบบวิเคราะห แยกแยะจาก
ใหญไปยอย และการคิดแบบสังเคราะห คิดรวบยอดสรุปรวมจากยอยไปใหญ เม่ือความคิดไดตก
ผลึกแลว การยอมรับในเหตุในผล ความเขาใจตามหลักของความเปนจริงก็จะเกิดมีข้ึนตามมา และ
จะนําไปสูการคิดเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบในทายท่ีสุดสอดคลองกับ 
Hennessy (2012) ท่ีกลาวถึง การออกแบบหลักสูตรใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 แหงมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด (Stanford University) ไววา โลกและมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ดังนั้นจึงมี
การนําเสนอวิธีการใหมๆ สําหรับการศึกษา โดยใหความสําคัญกับความรูท้ังแนวกวางและลึก เนน
การคิดเชิงวิพากษ วิธีการคิดและวิธีการทํา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพที่สําคัญ เชน การสืบคน
เชิงตีความสุนทรียะ การสืบคนทางสังคม การวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร การใหเหตุผลเชิงปริมาณ
และเปนทางการ การใหเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม และการแสดงออกเชิงสรางสรรค เปนตน 
นอกจากนี้ความมีพันธะผูกพันอยางตอเนื่องและอยางเขมแข็งกับการศึกษาท่ีตั้งอยูบนรากฐานของ
ศิลปศาสตรสําหรับผูเรียนทุกคน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนในอนาคตมีความรูกวางขวางข้ึน  

5. การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการส่ือสารและความรวมมือ ในสถานศึกษาและในช้ันเรียนสามารถ
ทําไดโดยการกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการส่ือสารและความรวมมือกันผานทางกิจกรรมใน
ช้ันเรียนในรูปแบบของการรวมกันทํางานกลุมตามท่ีไดรับมอบหมายตางๆ ท่ีเนนใหนักศึกษาได
เกิดความรวมมือรับผิดชอบงานรวมกัน มีการส่ือสารและประสานงานรวมกันในการทํากิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเปนผลงานรวมกัน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ท้ังนี้ควรใช
เทคโนโลยีการส่ือสารผานทางโซเชียลมีเดียท่ีมีบทบาทอยางมากในปจจุบันเขามาชวยเพิ่มพูนทักษะ
การส่ือสารและความรวมมือใหดียิ่งข้ึน สอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ (2556: 62) ที่กลาววา  
ศาสตรการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักสูตรและการประเมินผลมีความ
ครอบคลุม เปนสหวิทยาการ คํานึงถึงบริบทท่ีเปนจริง ผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
ประเมินผลต้ังแตตนจนจบ มีการสรางบรรยากาศความปลอดภัยใหกับผูเรียนไมเฉพาะในความ
รวมมือ แตหมายถึงการอภิปรายและการสะทอนผลการประเมินดวย ใชกระบวนการโดยยึด
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โครงงานเปนฐานและแบบรวมมือ รวมท้ังใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพื่อใหบรรลุผลตอการพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูงของผูเรียน  

6. การพัฒนาทักษะการเ รียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม สามารถทําไดหลายวิธีท่ี
สําคัญท่ีสุดคือกิจกรรมในช้ันเรียน โดยผูสอนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาได
รวมกลุมแลกเปล่ียนความรูแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมวิพากษวิจารณ ในประเด็นสถานการณ
หรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งในปจจุบันท่ีผูสอนเปนผูกําหนด ท้ังนี้ จากการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนท่ีตางก็มีประสบการณหรือมีภูมิหลังตางๆ กัน จะชวยพัฒนาใหนักศึกษาไดเกิดการ
เรียนรู และไดรับฟงแนวความคิดท่ีแปลกใหม ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาประยุกตกับ
กับประสบการณเดิมของตน และถือไดวาเปนกระบวนการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดทางหน่ึง สอดคลองกับดวงรัตน บุญวัน (2552: 79) ศึกษาเร่ือง 
“ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี6 ตัวแปรพยากรณความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑความคิดสรางสรรคทางบวก 
ในปจจัยดานวิธีสอนของครู ดานบุคลิกภาพ ดานการวัดและประเมินผล ดานอารมณ ดานแรงจูงใจ 
ดานบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน ดานการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยดานการจัดกิจกรรมและดาน
การอบรมเล้ียงดูแบบใหความรัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับวิจารณ 
พานิช (2555: 34) ท่ีกลาววา ครูตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียม 
พรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ท่ีเปล่ียนไปจาก
ศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning 
Skill) สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู 
ความสามารถ และทักษะจําเปน ซ่ึงเปนผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ท่ีเปนปจจัยสนับสนุนท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู
ดังกลาว ซ่ึงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองกาวขาม “สาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเปนผูสอนไมได แตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวย
ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ฝกฝนใหตนเองเปนโคช (coach) และอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) เปนการเรียนท่ีใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสารเขามาชวยใน     
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเร่ือง การประเมินความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการ
นําไปใช และขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
1. ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความตองการ

จําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมดานการส่ือสารและความรวมมือสูงเปนอันดับท่ี
หนึ่ง ดังนั้น ผูบริหาร คณาจารย และผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหมด ควรเรงพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทักษะในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการส่ือสารและความรวมมือใหดี
ยิ่งข้ึน 

2. ผลการวิจัย พบวา การฝกพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนมากจะข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรม และการใหความรูจาก
อาจารยในช้ันเรียนเปนหลัก ดังนั้น ควรจัดใหมีการฝกอบรมทักษะการสอนใหแกครูอาจารย เพ่ือส่ัง
สมประสบการณ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ พัฒนาไหวพริบ และทักษะการสอนในดานอ่ืนๆ 
เพื่อมุงหวังใหอาจารยเปนแมแบบในการเรียนรู และมุงสรางเสริมคุณภาพใหแกอาจารยผูสอนใน
การจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนประโยชนใหเกิดแกผูเรียนอยางสูงสุด 

3. ผลการวิจัยพบวา ปจจุบัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญใน
การเรียนรูเปนอยางมาก ซ่ึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
แพรกระจายไปยังกลุมคนอยางกวางขวาง สําหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอเสนอแนะใหนําเทคโนโลยีดังกลาวเขามาเปน
ตัวชวยในการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษาใหมากข้ึน แตวิจารณญาณในการใช
เทคโนโลยีของนักศึกษายังไมดีเทาท่ีควร ดังนั้น จึงควรพัฒนาใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรคเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาดวยเชนกัน 

4. ผลการวิจัยพบวา ปจจุบัน บริบทของการพัฒนาการเรียนรูและนวัตกรรมของ
นักศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรมีการติดตามผลและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของการเปล่ียนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการประเมินความตองการจํา เปนกับกลุมตัวอยาง อ่ืน  เชน  ผูบริหาร

มหาวิทยาลัย อาจารยผูสอนภายในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพ่ือจะไดขอมูลผลจากการวิจัยท่ีหลากหลาย 
และเจาะลึกทุกประเด็นปญหา ซ่ึงเปนขอมูลจากทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทางมหาวิทยาลัย มาใช
ปรับปรุงพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอไป 

2. ควรมีการประยุกตใชเทคนิควิธีการประเมินความตองการจําเปนอ่ืนๆ เชน ประเมิน
ความตองการจําเปนแบบมีสวนรวม หรือการสนทนากลุม เปนตน มารวมใชในการประเมินความ
ตองการจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

รายนามผูเชี่ยวชาญใหการสัมภาษณ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามจํานวน 3 ทานดงันี ้
 
   1. ช่ือผูเช่ียวชาญ: อาจารย ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล 
  ตําแหนง: ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
   2. ช่ือผูเช่ียวชาญ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
  ตําแหนง: อาจารยประจําภาคการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
 3. ช่ือผูเช่ียวชาญ: อาจารย ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 
  ตําแหนง: อาจารยประจําภาคเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญใหการสัมภาษณจํานวน 3 ทานดังนี ้

   1. ช่ือผูเช่ียวชาญ: รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย 
  ตําแหนง: รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  

   2. ช่ือผูเช่ียวชาญ: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล 
  ตําแหนง: ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนกัศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร  
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

   3. ช่ือผูเช่ียวชาญ: อาจารย ดร.นรุิทธ  วัฒโนภาส 
  ตําแหนง: หัวหนางานกจิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอเชญิผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ  
หนังสือขอเก็บรวบรวมขอมูล 

หนังสือขอสัมภาษณ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ( IOC) 

 
 
 
 
 
 

 



149 

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ IOC จํานวน 3 ทาน 
1. ช่ือผูเช่ียวชาญ:อาจารย ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล       
2. ช่ือผูเช่ียวชาญ: ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
3. ช่ือผูเช่ียวชาญ:อาจารย ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 

ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม (IOC)  

ขอ ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี1 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี2 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี3 

คะแนน
เฉล่ีย 

สรุปผล 

ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 
1. นักศึกษาสามารถใชเหตุผล 

ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ 

1 1 1 1.00 ใชได 

2. นักศึกษาสามารถนําความ 
คิดมา วิ เคราะหไดหลาย
แงมุม 

1 1 1 1.00 ใชได 

3. นักศึกษามีทักษะในการคิด
วิ เ ค ร า ะ ห ป ญ ห า แ ล ะ
แกปญหา อยางเปนระบบ 

1 1 1 1.00 ใชได 

4. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ คิ ด
วิเคราะหจากสวนยอยไปหา
สวนใหญ 

1 1 1 1.00 ใชได 

5. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ใ ช
กระบวนการคิดวิเคราะหใน
การตัดสินใจไดดี 

1 1 1 1.00 ใชได 

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
และทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ กั บ
ประเด็นปญหานั้นๆไดดี 

1 1 1 1.00 ใชได 

7. นักศึกษามีประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจและประเมิน
สถานการณไดเพ่ือสรางการ
ยอมรับและความนาเช่ือถือ 

1 1 1 1.00 ใชได 

8. นักศึกษาสามารถวิเคราะห
และประเมินในเชิงทัศนะ
ไดอยางตอเน่ือง 

1 1 1 1.00 ใชได 



150 

ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม (IOC) (ตอ) 

ขอ ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี1 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี2 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี3 

คะแนน
เฉล่ีย 

สรุปผล 

9. นั กศึ กษ ารู จั ก แก ปญหา 
แปลความหมายจากส่ือตาม
แนวคิดของตนเองได 

1 1 1 1.00 ใชได 

10. นักศึกษาสามารถคนหา
ขอเท็จจริง  โดยใชขอมูล
และ  ห ลักฐ านได อ ย า ง
นาเช่ือถือ 

1 1 1 1.00 ใชได 

11. นักศึกษาสามารถนําเสนอ
ผ ล ง า น ไ ด อ ย า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  ต า ม
กระบวนการเรียนรู 

1 1 1 1.00 ใชได 

12. นักศึกษาสามารถแกปญหา
ที่ มี ความแตกต าง กันได
หลากหลายวิธี 

1 1 1 1.00 ใชได 

13. นั ก ศึ ก ษ าส าม า ร ถสรุ ป
ป ร ะ เ ด็ น ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
นําไปสูการแกปญหาตาม
สถานการณที่เหมาะสมและ
ดีที่สุด 

1 1 1 1.00 ใชได 

ดานการสื่อสารและความรวมมือ 
1. นักศึกษาสามารถสื่อสาร

ถายทอดความคิดไดอยาง
ชัดเจนทั้งการพูด การเขียน 

1 1 1 1.00 ใชได 

2. นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ทางภาษาไดหลากหลาย
รูปแบบและบริบท 

1 1 1 1.00 ใชได 

3. นักศึกษาสามารถฟ งให
เข าใจ  เ พ่ือ ตีความหมาย 
ความรู คานิยม จากผูพูดได 

1 0 1 0.66 ใชได 
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ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม (IOC) (ตอ) 

ขอ ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี1 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี2 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี3 

คะแนน
เฉล่ีย 

สรุปผล 

4. นักศึกษามีทักษะทางการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตอสื่อสารและการ
ทํางาน 

1 1 1 1.00 ใชได 

5. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ใ ช
ป ร ะ โ ย ชน จ า กสื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

1 1 1 1.00 ใชได 

6. นักศึกษาสามารถเลือกใช
สื่อไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 1.00 ใชได 

7. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ประเมินผลจากการใชสื่อ
เหลาน้ันได 

1 1 1 1.00 ใชได 

8. นักศึกษาสามารถสื่อสารได
อย างมีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดลอมที่ต าง กัน 
รวมท้ังการสื่อสารไดหลาย
ภาษา 

1 1 1 1.00 ใชได 

9. นักศึกษามีความสามารถใน
การทํางานเปนทีมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1.00 ใชได 

10. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ จั ด
กิจกรรมเพื่ อสร างความ
ส า มั ค คี แ ล ะ ก อ ใ ห เ กิ ด
ความสุขในการทํางานเปน
ที ม ใ ห บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม ท่ี
มุงหวังได 

1 1 0 0.66 ใชได 
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ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม (IOC) (ตอ) 

ขอ ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี1 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี2 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี3 

คะแนน
เฉล่ีย 

สรุปผล 

11. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เหตุผลเมื่อเพื่อนไมเขาใจ
การกระทําของตน 

1 1 1 1.00 ใชได 

12. นักศึกษามีความเสียสละ
และอุทิศตนเพ่ือสังคม 

1 1 1 1.00 ใชได 

13. นักศึกษามักจะเปดโอกาส
ใหผูรวมงานแสดงความรู
ความสามารถในการทํางาน
ไดอยางเต็มที่ 

0 1 1 0.66 ใชได 

ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
1. นักศึกษามีความคิดริเริ่มใน

การสรางสรรคงาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

2. นักศึกษาสามารถสรางสิ่ง
ใหมๆดวยตนเองได 

1 1 1 1.00 ใชได 

3. นั ก ศึ ก ษ าส าม า ร ถสรุ ป
ความคิดเ พ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน ให
มีความสรางสรรคได 

1 1 0 0.66 ใชได 

4. นั กศึ กษ า มุ ง พัฒนา เน น
ปฏิบัติแนวคิดใหมๆไปสู
ผู อื่ น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1.00 ใชได 

5. นักศึกษายอมรับในมุมมอง
ใ ห ม ๆ ห รื อ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงการทํางานได 

1 1 1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม (IOC) (ตอ) 

ขอ ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี1 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี2 

ผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี3 

คะแนน
เฉล่ีย 

สรุปผล 

6. นักศึกษาสามารถมีความรู
และเขาใจในสภาพการณซึ่ง
อาจเปนขอเท็จจริงหรือเปน
ขอจํ ากัด  โดยพรอมที่ จะ
ย อ ม รั บ ค ว า ม คิ ด ห รื อ
สภาพการณใหมๆท่ีเกิดขึ้น 

1 0 1 0.66 ใชได 

7. นักศึกษาสามารถประยุกต
สิ่งเดิมใหเปนสิ่งใหมๆ ได
ตามวัตถุประสงค 

1 1 1 1.00 ใชได 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม                           

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
........................................................................................... 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามจัดทําข้ึนเพื่อประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย “การประเมินความ

ตองการจําเปน ” ในการวิจัยนี้ หมายถึง กระบวนการประเมินเพื่อทําใหทราบถึงสภาพปญหาอยาง

แทจริง แลวนํามาซ่ึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรหรือโครงการตางๆและการพัฒนานักศึกษา

ในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐาน 

2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 ความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศลิปากร 

สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ 

3. ขอมูลท่ีไดจากนักศึกษาจะเปนประโยชน ทําใหทราบปญหาท่ีตองแกไข อันจะ

นําไปสูแนวทางในการกําหนดและตัดสินใจเลือกแนวทางปรับปรุงแกไขปญหา ปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาตอไป 

ดังนั้นขอใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และขอขอบคุณท่ีนักศึกษาใหความ

รวมมือและเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามน้ี  
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ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  หนาขอความหรือเติมขอความลงในชองวางตาม

ความเปนจริง 

1. เพศ  1.  ชาย  2.  หญิง 

2. อายุ  1.  18 ป  2.  19 ป  3.  20 ป 

  4.  21 ป  5.  22 ป  6.  23 ปข้ึนไป 

3. คณะ  1) จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ  2 ) สถาปตยกรรมศาสตร 

   3) มัณฑนศิลป    4) ดุริยางคศาสตร    

   5) โบราณคดี    6) อักษรศาสตร 

   7) ศึกษาศาสตร    8) วิทยาการจัดการ 

   9) เทคโนโลยีสารสนเทศ   10) วิทยาลัยนานาชาติ 

   11) วิทยาศาสตร    12) เภสัชศาสตร 

   13) วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   14) สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

4. ช้ันปการศึกษา  1.  ปท่ี 1      2.  ปท่ี 2      

3.  ปท่ี 3      4.  ปท่ี 4     

5.  ปท่ี 5      6.  ปท่ี 6 

5. คะแนนเฉล่ียสะสม .......................................... 
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ตอนท่ี 2 ความตองการจําเปนเพื่อประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับความรูสึกของนักศึกษามากท่ีสุดท้ังในสภาพท่ี

เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน โดยใชเกณฑดังตอไปนี ้

5 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของนักศึกษามากท่ีสุด 

4 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของนักศึกษามาก 

3 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของนักศึกษาปานกลาง 

2 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของนักศึกษานอย 

1 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของนักศึกษานอยท่ีสุด 

สภาพท่ีเปนอยู คือ สภาพท่ีเปนอยูของการประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ี

นักศึกษา เปนหรือปฏิบัติอยูในปจจุบันแบบประมาณคา 5 ระดับ 

สภาพท่ีควรจะเปน คือ สภาพที่ควรจะเปนของการประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ี

นักศึกษาคาดหวังใหเกิดข้ึนแบบประมาณคา 5 ระดับ 

รายการ 
สภาพท่ีเปนอยู   สภาพท่ีควรจะเปน 

5 4 3 2 1   5 4 3 2 1 
1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แกปญหา                       
1) นักศึกษาสามารถใชเหตุผลไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ                       
2) นักศึกษาสามารถนําความคิดมา
วิเคราะหไดหลายแงมุม                       
3) นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห
ปญหาและแกปญหาอยางเปนระบบ                       
4) นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหจาก
สวนยอยไปหาสวนใหญ 
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รายการ 
สภาพท่ีเปนอยู   สภาพท่ีควรจะเปน 

5 4 3 2 1   5 4 3 2 1 
5) นักศึกษาสามารถใชกระบวนการคิด
วิเคราะหในการตัดสินใจไดดี                       
6) นักศึกษาสามารถตรวจสอบและทํา
ความเขาใจกับประเด็นปญหาน้ันๆไดด ี                       
7) นักศึกษามีประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและประเมินสถานการณไดเพื่อ
สรางการยอมรับและความนาเช่ือถือ                       
8) นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
ประเมินในเชิงทัศนะไดอยางตอเน่ือง                       
9) นักศึกษารูจกัแกปญหา แปล
ความหมายจากส่ือตามแนวคิดของ
ตนเองได                       
10) นักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริง 
โดยใชขอมูลและหลักฐานไดอยาง
นาเช่ือถือ                       
11) นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานได
อยางมีวิจารณญาณ ตามกระบวนการ
เรียนรู                       
12) นักศึกษาสามารถแกปญหาท่ีมีความ
แตกตางกันไดหลากหลายวิธี                       
13) นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ี
สําคัญและนําไปสูการแกปญหาตาม
สถานการณท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด                       

2. การส่ือสารและความรวมมือ                       
1) นักศึกษาสามารถส่ือสารถายทอด
ความคิดไดอยางชัดเจนท้ังการพูด การ
เขียน             
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รายการ 
สภาพท่ีเปนอยู   สภาพท่ีควรจะเปน 

5 4 3 2 1   5 4 3 2 1 
2) นักศึกษาสามารถส่ือสารทางภาษาได
หลากหลายรูปแบบและบริบท            
3) นักศึกษาสามารถฟงใหเขาใจ เพื่อ
ตีความหมาย ความรู คานิยม จากผูพูดได                       
4) นักศึกษามีทักษะทางการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศในการติดตอส่ือสารและการ
ทํางาน                       
5) นักศึกษาสามารถใชประโยชนจากส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย                       
6) นักศึกษาสามารถเลือกใชส่ือไดอยาง
เหมาะสม                       
7) นักศึกษาสามารถประเมินผลจากการใช
ส่ือเหลานั้นได                       
8) นักศึกษาสามารถส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน 
รวมท้ังการส่ือสารไดหลายภาษา            
9) นักศึกษามีความสามารถในการทํางาน
เปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ            
10) นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ความสามัคคีและกอใหเกิดความสุขในการ
ทํางานเปนทีมใหบรรลุผลตามท่ีมุงหวังได            
11) นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลเม่ือ
เพื่อนไมเขาใจการกระทําของตน            
12)นักศึกษามีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อ
สังคม            
13) นักศึกษามักจะเปดโอกาสใหผูรวมงาน
แสดงความรูความสามารถในการทํางานได
อยางเต็มท่ี            
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รายการ 

สภาพท่ีเปนอยู   สภาพท่ีควรจะเปน 

5 4 3 2 1   5 4 3 2 1 

3. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม 
1) นักศึกษามีความคิดริเร่ิมในการ
สรางสรรคงาน                       
2) นักศึกษาสามารถสรางส่ิงใหมๆดวย
ตนเองได                       
3) นักศึกษาสามารถสรุปความคิดเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน ใหมี
ความสรางสรรคได                       
4) นักศึกษามุงพัฒนา เนนปฏิบัติแนวคิด
ใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ                       
5) นักศึกษายอมรับในมุมมองใหมๆหรือ
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงการทํางานได                       
6) นักศึกษาสามารถมีความรูและเขาใจใน
สภาพการณซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงหรือเปน
ขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิด
หรือสภาพการณใหมๆท่ีเกิดข้ึน                       
7) นักศึกษาสามารถประยุกตส่ิงเดิมใหเปน    
ส่ิงใหมๆ ไดตามวัตถุประสงค            

 

ตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



161 

แบบสัมภาษณ 
การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม                           

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
........................................................................................... 

 ใชสําหรับสัมภาษณ ผูบริหารดานกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
ช่ือผูใหสัมภาษณ................................................................................................อายุ........................... 
อาชีพ.........................................................................ตําแหนง............................................................ 
ท่ีอยูท่ีทํางาน........................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม                           
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ทานคิดวาการเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาของ
นักศึกษา ควรมีวิธีการพัฒนาอยางไรบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

2. ทานคิดวาการเสริมสรางทักษะการส่ือสารและความรวมมือ ของนักศึกษา ควรมี
วิธีการพัฒนาอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3. ทานคิดวาการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการสารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวใหรูทันตอเทคโนโลยีเกิดการ
เรียนรูเทคนิควิทยาการแบบใหมๆท่ีทันสมัยอยูเสมอควรมีแนวทางอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

4. ทานคิดวาการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือสรางความ
รับผิดชอบและกอใหเกดิความสุขในการทํางานตามท่ีมุงหวังควรมีแนวทางอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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5. ทานคิดวาการพัฒนานักศึกษา ดานทักษะการสรางสรรคนวัตกรรม ควรมีวิธีเพื่อการ
พัฒนาอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

6. ทานคิดวาการพัฒนานักศึกษาใหรูจักใชเทคนิคการสรางความคิด และแนวคิดใหมๆ
อยางไรบาง เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาไดอยางสรางสรรคกับนักศึกษา มีแนวทางอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

7. ทานคิดวาการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค  
ส่ือสารความคิดใหมๆไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาตนเองเปดใจกวางและ
ยอมรับมุมมองโลกทัศนใหมๆ และสามารถนําความผิดพลาดใหเปนโอกาสในการเรียนรูไดมี
แนวทางอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

8. ปญหาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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