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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่องความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสาย
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาดังนี ้

 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1.  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
  2. ทักษะชีวิตและอาชีพ   
  3. การประเมินความต้องการจ าเป็น  
 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 

  สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557, หน้า61) ได้สังเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับงานใน
ศตวรรษที่ 21 และพบว่ากรอบแนวคิดขององค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นกรอบที่
ครอบคลุมทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งรายละเอียดของกรอบแนวคิดดังกล่าวมี
ดังนี ้

  เครือข่ายองค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ Partnership for 21st Century 
Skills (P21) ที่เกิดจากขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทเอกชน เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ 
บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ ได้มีความกังวล
และร่วมกันพัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ว่าจะต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ (สุนีย์ ชัยสุขสังข์, 2557, หน้า 54; วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 16) 

  1.1 สาระวิชาแกน (Core Subjects) ซึ่งถูกก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาพื้นฐาน
ถ้วนหน้า ค.ศ.2001 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดวิชาแกนไว้ได้แก่  
   -  ภาษาแม่และภาษาโลก 
   - การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา 
   - คณิตศาสตร ์
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   - วิทยาศาสตร์ 
   - ภูมิศาสตร ์
   - เศรษฐศาสตร์ 
   - ประวัติศาสตร์ 
   - หน้าที่พลเมือง 
   - ศิลปะ 
   โดยสาระวิชาทั้งหมดนี้จะต้องบูรณาการกับเนื้อหาของศตวรรษที่ 21 
 
  1.2 เนื้อหาส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) 
   เป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และไม่ได้ถูกเน้นในการ
เรียนการสอนทุกวันนี้ ได้แก่ 
   - ความรู้เกี่ยวกับโลก 
   - ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
   - ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี 
   - ความรู้ด้านสุขภาพ 
   - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
  1.3 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 
   - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
   - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
  1.4 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 
   - มีความรู้ด้านสารสนเทศ ต้นหาข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ได้ 
   - มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ วิเคราะห์และสามารถสร้างสื่อได ้
   - มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท างานได้ 
 
  1.5 ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบไปด้วย 
   - ความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการบริหารเป้าหมายและเวลา 
   - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท างานได้ด้วยตนเอง 
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   - ความสามารถในการท างานกับกลุ่มที่มีความหลากหลาย 
   - มีภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบ 
 
2. ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 
  2.1 ความหมายของทักษะชีวิต 
   ก่อนศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีการช้ าว่าทักษะชีวิตและอาชีพ แต่จะใช้ค าว่าทักษะชีวิต 
โดยค าดังกล่าวได้ถูกน ามาเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การช่วยเหลือเด็ก
สหประชาชาติ(UNICEF) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งชนัดดา เทียนฤกษ์ (2557, หน้า9) ได้สรุปความหมายของทักษะชีวิตไว้ว่า 
ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ เจตคติ ความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้
เหมาะสม และทักษะต่างเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ สามารถสร้างทางเลือกที่ดีให้กับตนเองในสภาพ
สังคมปัจจุบัน และพร้อมปรับตัวในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่าทักษะชีวิตสามารถน าไปใช้
เพื่อพัฒนาตนเอง โดยการใช้ความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด การแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้อย่างชาญฉลาด รู้จักยับยั้งชั่งใจ เป็นคนที่มีเหตุผล รู้จัก
เลือกการด ารงชีวิตทีเ่หมาะสม คนที่มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคม มีความสุขอย่างยั่งยืน 
  2.2 ความหมายของทักษะชีวิตและอาชีพ 
   ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแนวคิดเรื่องทักษะแห่งอนาคตใหม่ ซึ่งเน้นการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดทักษะชีวิตและอาชีพเป็นส่วนหนึ่งในทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง 
ชนัดดา เทียนฤกษ์ (2557, หน้า10) ได้สรุปความหมายของทักษะชีวิตและอาชีพไว้ว่า ทักษะชีวิตและ
อาชีพ หมายถึง ความสามารถที่บุคคลใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยสามารถควบคุมตนเอง เพื่อด ารงชีวิตและ
เตรียมวางแผนเพื่อเลือกประกอบอาชีพในอนาคตให้เหมาะสมส าหรับในยุคที่มีการแข่งขันในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลย ี
  2.3 ความส าคัญของทักษะชีวิตและอาชีพ 
   Pellegrino and Hilton (2013) และสุรศักดิ์ ปาเฮ (2554) อ้างใน ชนัดดา เทียน
ฤกษ์ (2557, หน้า10) กล่าวว่า นักเรียนที่มีทักษะชีวิตและอาชีพจะสามารถยกระดับในการด ารงชีวิต 
และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อนักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และได้รับความรู้จากครู โดยครูจะเน้นให้นักเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนเมื่อมีการบูรณาการระหว่างวิชา และเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก
มากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน โดยการใช้สื่อที่สอดคล้องกับความจริงและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ในการวัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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  2.4 องค์ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพ 
   Partnership(2014) อ้างในชนัดดา เทียนฤกษ(์2557, หน้า14) ได้อธิบายองค์ 
ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพว่ามี 5 องค์ประกอบและมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
    ความยืดหยุ่นและการปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงการท างานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนเปิดใจกว้าง รับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และน ามาปรับใช้โดยตั้งอยู่บนหลักการที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
    1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่ก าหนด และปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ
การท างานในองค์กรที่ดีขึ้น 
    1.2 เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน เป็นความสามารถที่รวมผลสะท้อนของงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลและ
ความเสมอภาคอย่างรอบด้าน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการท างาน 
 
   2. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น า 
    ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น า หมายถึง ความสามารถในการท างาน
ที่ตั้งใจ พร้อมที่จะรับผิดชอบ พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ๆ และสามารถก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
    2.1 การจัดการด้านเป้าหมายและเวลา สามารถก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจนบน
ฐานความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด สร้างความสมดุลในเป้าหมายที่ก าหนด และใช้เวลาในการ
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
    2.2 การสร้างงานอิสระ โดยก ากับติดตาม จ าแนก วิเคราะห์ จัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ และก าหนดภารกิจของงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 
    2.3 เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในตนเอง มีความมุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญทั้ง
ทางด้านทักษะ ความรู้ และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้น าเชิงทักษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
มีความเป็นผู้น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถสะท้อนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีต
มุ่งสู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอนาคต 
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   3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
    ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการ
ท างานและด ารงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่มีความหลากหลายได้โดยไม่รู้สึกเครียดหรือรู้สึก
แตกต่างแปลกแยกและท าให้งานส าเร็จได้ ประกอบด้วย 
    3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น มีความรอบรู้ ในการสร้าง
ประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง การพูดในโอกาสต่างๆ สามารถสร้างศักยภาพต่อการ
ควบคุมให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ 
    3.2 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ เปิดโลกทัศน์และปลุกจิตส านึกเพื่อมองเห็น
การยอมรับในข้อแตกต่าง สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น และพึงระลึกเสมอว่าข้อ
แตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ โดยการ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างงานอย่างมีคุณภาพ 
    
   4. การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด 
    การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด หมายถึง การวางแผนและการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่สร้างผลงานที่มีคุณภาพ โดยบุคคลและกลุ่มต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน สามารถบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรทรัพยากรให้
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของการผลิต ประกอบด้วย 
    4.1 การจัดการโครงการ โดยมีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความ 
ส าเร็จของงาน และวางแผนจัดเรียงล าดับความส าคัญของงานและบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่
มุ่งหวัง 
    4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีจุดเน้นในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การท างานทางวิชาชีพที่สุจริต สามารถบริหารเวลาและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้น
ภารกิจงานในเชิงสหกิจ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน น าเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ และยอมรับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชม 
 
   5. ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
    ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถที่เข้าถึงองค์กรและท า
ตามเป้าหมายและความต้องการได้ มีความเป็นผู้น าและบริหารจัดการที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
เป็นผู้น าที่ดี มีความส าคัญกับองค์กรหรือกลุ่มที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และมีความรับผิดชอบใน
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การท างาน รวมถึงมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม ซึ่งผู้น าและสมาชิกมีความรับผิดชอบและเห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนรวมก่อน ประกอบด้วย 
    5.1 ใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคคลได้  เพื่อน าองค์การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย 
    5.2 เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้น าและน า
องค์การก้าวสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
    5.3 ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกัน 
    5.4 เป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่ผู้อื่นยอมรับได้ 
  
3.  การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) 

 3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
  สุวมิล ว่องวาณิช (2558, หน้า58) ได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นและแบ่งออกเป็นยุคสมัยได้ 3 ยุคดังนี ้
  ยุคที่ 1 การประเมินความต้องการเพื่อก าหนดเป้าหมาย (ค.ศ.1930-1950)  
  มีจุดก าเนิดจากการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาก้าวหน้านิยมที่เกิดขึ้นในโครงการ
ศึกษา 8 ปีในช่วงทศวรรษที่ 1930-1940 โดยในยุคนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการประเมินที่
ชัดเจน แต่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของกระบวนการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก 
  ยุคที่ 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการวางแผน (ค.ศ.1960-1970) 
  กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นมีความส าคัญและเป็นระบบมากขึ้น จาก
การน าเสนอโมเดลการประเมิน CIPP ของ Stufflebeam และโมเดล CSE ของ Alkin และคณะ
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 การประเมินความต้องการจ าเป็นในยุคนี้ยังเป็นการนิยามในลักษณะของ
กระบวนการประเมินเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพที่เป็นอยู่จริงกับสภาพที่พึงประสงค์ โดยมี
ความแตกต่างจากยุคแรกตรงที่เน้นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็น
เพื่อการวางแผนงานหรือองค์กร ผลการประเมินน าไปใช้ในการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน มี
บทบาทในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของการพัฒนาองค์กรในช่วงเริ่มต้น 
  ยุคที่ 3 การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการวางแผนและน าไปสู่การปฏิบัติ 
(ค.ศ.1980-ปัจจุบัน) 
  การประเมินความต้องการจ าเป็นในยุคนี้มีนิยามที่โดดเด่นคือ การเน้นความส าคัญของ
การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น และมีนิยามที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ กระบวนการ
ที่เป็นระบบซึ่งใช้เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง ส่วนใหญ่จะ
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เน้นที่ความแตกต่างของผลลัพธ์ จากนั้นจึงน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญของความแตกต่างนั้น แล้ว
เลือกความจ าเป็นมาแก้ไข 
  
 3.2 หลักการของการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
  สุวิมล ว่องวาณิช (2558, หน้า 80) ได้กล่าวถึงหลักการของการวิจัยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นว่ามีอยู่ 2 หลักการคือ 
  1. หลักความแตกต่าง อธิบายได้ว่า ในกระบวนการวิจัยประเมินความต้องการ
จ าเป็นนั้น ผู้วิจัยอาจออกแบบงานวิจัยให้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่
ควรจะเป็นหรือออกแบบการวิจัยโดยมีนัยของความแตกต่างแฝงอยู่ ด้วยการระบุสภาวะที่ไม่พึง
ประสงค์ แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ เนื่องจากสภาพที่พึงประสงค์ก าหนดได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูล เช่น ความหิว การเจ็บป่วย แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างไม่ได้จะบ่งบอก
ความจ าเป็นเสมอไป  ขึ้นอยู่กับการก าหนดระดับความส าคัญของเป้าหมายที่พึงประสงค์ หากก าหนด
ไว้สูงมาก ความแตกต่างนั้นก็อาจไม่ใช่ความจ าเป็น เพราะฉะนั้นจะเกิดผลเสียหาย  
  2. หลักความส าคัญ อธิบายได้ว่า สิ่งที่เป็นความต้องการจ าเป็นต้องมีความส าคัญ
มาก ต้องได้รับการตอบสนอง และความต้องการจ าเป็นนั้นต้องได้รับการจัดล าดับความส าคัญ โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ในกิจกรรมการระบุความต้องการจ าเป็น หรือกิจกรรมการวิเคราะห์
สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น หรือกิจกรรมการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความ
ต้องการจ าเป็น จะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของผลการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นในทุก
กิจกรรม กล่าวคือ ผลการวิจัยจากกิจกรรมการก าหนดความต้องการจ าเป็นจะได้ความต้องการจ าเป็น
มากมาย จึงต้องจัดล าดับความต้องการจ าเป็นที่ส าคัญที่สุด  
 
 3.3 ขั้นตอนการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
  สุวิมล ว่องวาณิช (2558, หน้า 105) ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นจากเอกสารต่างประเทศแล้วสรุปขั้นตอนออกมาเป็น 3 ระยะดังนี้ 
  ระยะที่หนึ่ง เป็นระยะก่อนการประเมิน ประกอบไปด้วย 
  1.  ขั้นการเตรียมการ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะให้เกิด 
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็น กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
กับการประเมินความต้องการจ าเป็น  
  2. ขั้นการออกแบบการประเมิน เกี่ยวข้องกับการก าหนดนิยาม ประเภท ขอบข่าย
ของการประเมินความต้องการจ าเป็น การวางแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และเวลา
ในการด าเนินงาน 
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  ระยะที่สอง เป็นระยะระหว่างการประเมิน มีการก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดความต้องการจ าเป็น การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  ระยะที่สาม เป็นระยะหลังการประเมิน มีการน าผลไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลหรือ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากความต้องการจ าเป็น 
 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ชนัดดา เทียนฤกษ์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพ
ขอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการวัดทักษะชีวิตและอาชีพระหว่างเพศและแผนการเรียน
ของทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานครจ านวน 397 คน และใช้แบบวัดทักษะและอาชีพ ที่เป็นแบบวัด
เชิงสถานการณ์ 3 ตัวเลือกในการเก็บข้อมูล โดยผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพ
มีความตรงเชิงโครงสร้าง นักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนชายในทักษะการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการบริหาร นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาไม่
แตกต่างกัน นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ค านวณมีค่าเฉลี่ยของทักษะการสื่อสารสูงกว่านักเรียน
แผนการเรียนอื่น และนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ -คณิตมีค่าเฉลี่ยทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การแก้ปัญหาและการบริหารจัดการสูงกว่านักเรียนที่มีแผนการเรียนอ่ืน 
 
 กัลย์วิสาข์ ธาราวร (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจ าเป็นของครูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นของครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2.เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็นของ
ครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3.เพื่อ
เสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถของครูในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน 
293 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแนวค าถามในการจัดกระบวนการกลุ่ม โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง
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ทาง และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index ในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประสบการณ์ท างาน และ
การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มกรณีศึกษาจากตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน  โดยผลการวิจัยพบว่า 
ครูระดับมัธยมศึกษามีความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล 
การน าผลไปใช้ ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สูงที่สุดคือ ครูขาดความรู้และทักษะด้านการวัดและประเมินผล ครูมีภาระมาก การขาดความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดในหลักสูตรมีจ านวนมาก ทัศนคติของครูที่
แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเกรงใจผู้อาวุโส และผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ความร่วมมือในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
  
 สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลในโรงเรียนเอกชนทางเลือกระดับประถามศึกษาและ
มัธยมศึกษาจ านวน 40 โรงเรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ และใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าดัชนี Priority Needs Index และการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การ
พัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จุดแข็งของการบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หลักสูตร
และการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนจุดอ่อนคือ สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคามคือ 
นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม  
  
 ณิชิรา ชาติกุล (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจ
ข้อมูลกับครูสังคมศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้
ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีเรื่องที่ต้องพัฒนาคือ การประเมินหาความสามารถที่แท้จริง
ของนักเรียนได้ การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินแบบอิงกลุ่ม และในด้านสมรรถนะ
ด้านทักษะและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษามี
เรื่องที่ต้องพัฒนาคือ การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือประเภทต่างๆ การ
ก าหนดประเด็นและเกณฑ์การให้คะแนนในการสัมภาษณ์นักเรียน การจดบันทึกในการสัมภาษณ์
นักเรียน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 
 อัจฉรา อินโต, กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และวชิรา อยู่ศุข (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การศึกษาทักษะชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างแบบวัดทักษะชีวิตและการท างาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2.เพื่อศึกษาทักษะชีวิตและการท างานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้แบบวัดทักษะชีวิตและการท างานเพื่อเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนทักษะชีวิตและการท างานทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับได้คือ 1.ด้านทักษะการเข้าถึงคน 2.ด้านความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง 3.ด้านการ
เพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง 4.ด้านความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ และ 5.ด้านการยืดหยุ่นและ
การปรับตัว 
  
กรอบแนวความคิดในการวจิัย 

 
 การวิจัยเรื่องความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ของครูธุรกิจในสาย
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ได้ใช้
กรอบแนวคิดแบบวัดทักษะชีวิตและการท างานของ อัจฉรา อินโต และคณะ(2561) ซึ่งพัฒนาตาม
กรอบแนวคิดของ Partnership for 21st ที่แบ่งทักษะด้านการด ารงชีวิตและการท างานออกเป็น 
5 ด้านด้วยกันได้แก่ 1.ด้านการยืดหยุ่นและการปรับตัว 2.ด้านความคิดริเริ่มและการชี้ น าตนเอง 
3.ด้านทักษะการเข้าถึงคน 4.ด้านการเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง และ 5.ด้านความเป็นผู้น า
และความรับผิดชอบ และสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี ้
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ความต้องการจ าเป็นใน

การพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ของครูธุรกิจในสาย

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะของผู้เรียนสู่การ

ท างานและด ารงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 

1.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

ยืดหยุ่นและการปรับตัว 

2.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง 

3.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

การเข้าถึงคน 

4.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง 

5.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 




