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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนาในหลายรูปแบบซึ่งอาจเกิดปัญหาในการ
เปลี่ยนผันการเรียนรู้กับเด็กไทยที่ยังคงมีการเรียนรู้แบบเดิม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษา
ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต่อการท าวิจัยมีผลในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21อย่างไรโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่สี่ จ านวนทั้งหมด 75 คน ผลการวิจัยพบว่าการท าวิจัยท าให้นักศึกษาได้มีการพัฒนา
ทักษะหลายด้าน ด้านแรกคือด้านการเรียนรู้ที่มีการวางแผนก่อนการท างานในการเผชิญและเรียนรู้การ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างรอบคอบโดยใช้วิจารณญาณเป็นอย่างดีที่มีระบบระเบียบและการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆจากเรื่องที่ศึกษารวมไปถึงค าศัพท์ที่สามารถน าไปต่อยอดได้ ทักษะที่ 2 คือทักษะการใช้ชีวิต ที่มีการ
ท างานเป็นทีมซ่ึงท าให้เราได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการแบ่งเวลาและแยะแยะเป็นขั้นตอน ความรับผิดชอบ
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน ด้านที่ 3 คือด้านเทคโนโลยี โดยมีสื่อและการใช้โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วย
ในการท างานวิจัย มีทั้งโปรแกรม AntConc ที่ใช้หาความถี่ของค าศัพท์นั้นๆรวมไปถึงดูบริบทของค าศัพท์ หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้คิดค านวณหาค่าเฉลี่ยต่างๆ ซึ่งทักษะทั้ง 3 ด้านนั้นตรงกับทักษะที่จ าเป็นใน
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และยังท าให้สามารถที่จะใช้ชี วิต
อย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 

 
ค าส าคัญ : 1.ศตวรรษท่ี 21   2.ทักษะ   3.วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาศึกษาเอกเทศ (ENL4911)  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
ปีการศึกษา 2561 
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Abstract 
The purpose of this research article is to study how research can affect the skills needed 

in the 21st century. The researcher had used some data from forth year students about 75 
people in Business English Major, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suansunandha 
Rajabhat University. Tool of this research are questionnaire amount 75 issues and analyze 
the research data by frequency and average excel. The results of the research have found 
that students have learned and developed in their first skill is learning. If there is a problem, 
we can solve the problem. Analytical thinking Think carefully with the good judgment that 
the system is organized. Second skill is life skills. We have teamwork which allows us to 
work with others. Time management that what should we do both of personal and 
professional responsibility. And the third is technology. Many people use the program to 
help with research. AntConc program is used to find the frequency of the vocabularies, 
including the context of the vocabulary. Calculate the average value of the data. All three 
skills match the skills needed to live in the 21st century, which can be applied in everyday 
life and also enable them to live effectively in the changing world of globalization. 

 
Keywords : 1. 21st century   2.Skills   3.Research 
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บทน า 
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ อันหมายถึงยุคแห่งการสื่อสารไร้

พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากการน าเครือข่ายโทรคมนาคมดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมและวิทยาการ
ต่างๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถท าสิ่งต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นภายในเวลาไม่ก่ีนาทีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การท า
ธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อประสานงาน การประชุมทางไกล หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น (นาย
นรรัชค์ ฝันเชียร, 2561) ซึ่งความเจริญก้าวหน้านี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงท าให้เป็นปัจจัย
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้ง
การใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมหรือการศึกษาท่ีมีการเปิดกว้างมากข้ึน  

ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงขึ้น
เรื่อยๆเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลาย
รูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพ่ือให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่
สร้างขึ้น (PATCHARAPORNPHIN,2558) โดยเด็กไทยในยุคปัจจุบันควรจะมีทักษะในการด าเนินชีวิตเพราะ
ทักษะต่างๆจะท าให้สามารถเด็กไทยเอาตัวรอดได้ ทักษะที่จ าเป็นในการต่อสู้เพ่ือให้การด ารงชีวิตคงอยู่และ
การแข่งขันของมนุษย์ในยุคนี้จึงต้องปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูป ต้องเอาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคือ ทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือที่ใช้พัฒนาคือการศึกษา
(หนังสือพิมพ์มติชน,2559) 

จากการวิจัยขององค์กร World Economic Forum(WEF) พบว่าทักษะที่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skill) และความต้องการที่
มีต่ออาชีพที่มีทักษะเหล่านี้มีเพ่ิมขึ้น ในหลายปีที่ผ่านมา โดยองค์กร WEF ได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์
ตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ๆทั่วโลก ผลการศึกษาได้สรุปทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st-Century Skill)แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะสื่อสารสนเทศ และ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Maytwin P.,2560) อีกทั้งยังมีการขยายความถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ 

Waranya Srisawek (2557) ไว้ว่า ทักษะส าคัญที่จะท าให้เด็กสามารถปรับตัวเรียนรู้และรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ตลอดเวลา ได้แก่ ทักษะในการคิด ทั้งการคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิพากษ์ การ
แก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการสื่อสารและการท างานเป็นทีม ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและการท างาน ที่เด็กจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับตัว มีความคิดริเริ่ม มีทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีความรับผิ ดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่ง 3 ทักษะที่กล่าวมานั้นจะสามารถท าให้เด็กไทยใช้ชีวิตอยู่รอดได้ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะ
เลวร้ายแค่ไหน ถ้าเด็กไทยมีทักษะเหล่าก็จะสามารถปรับตัวและตั้งรับกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่ง
นอกจากทักษะที่จ าเป็นแล้วนั้นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เข้ามานั่นคือการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
หมายถึง แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานที่ดีนั้น ต้องมา
จากหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหา
ที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน(Green. 2010: online) ซึ่งการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นพ้ืนฐานนั้นยังคงเป็นการเรียนรู้แบบ
ใหม่ที่หลายคนยังคงต้องมีการปรับตัวและปรับใช้โดยมีอาจารย์เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยสอนและท าความเข้าใจ 
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จากการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่า ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่เข้ามามีอิทธิพลซึ่งเด็กไทยบางคนยังไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน หรือบางคนสามารถเอาตัวรอดและปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ยังไม่ดีพอ จึง
ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญและต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่สี่ จ านวนทั้งหมด 75 คน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท า
วิจัยในครั้งนี้ ผลของความคิดเห็นทั้งหมดนั้นมีความสอดคล้องอย่างไรบ้างกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และการท าวิจัยจะสามารถพัฒนาทักษะในด้านใดบ้างที่มีความจ าเป็นในยุคปัจจุบันอย่างชัดเจน 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต่อการท าวิจัยส่งผลในเรื่องของการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21อย่างไร 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจต่อการท าวิจัยนั้นว่าส่งผลในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างไร 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการในการศึกษาถึงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในการท าวิจัยกับทักษะการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน  โดยมีนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2561(จ านวน75คน)ได้ตอบแบบสอบถาม 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จ านวน 75  คน  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ มีการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี(ชั้นปีที่สาม)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 75 
คนได้ตอบแบบสอบถามที่มีค าถามประเมินทัศนคติของนักศึกษาว่าการท าวิจัยส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21  ได้แก่  

-ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่
มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 

ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการร่วมมือ 

-ทักษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
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ความรู้ด้านสารสนเทศ 
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

-ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้(Accountability) 
ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)   

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลค าตอบของแต่ละคนที่ได้มาแยกประเภททักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยแยกเป็น 
2 ตาราง ได้แก่ 
ตารางท่ี 1 แยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการใช้ชีวิต และด้านเทคโนโลยี  
ตารางท่ี 2 แยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้ชีวิต และด้านการใช้เทคโนโลยี 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่จ าแนกมาคิดค านวณเป็นร้อยละโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 นักศึกษาคิดว่าการท าวิจัยได้เรียนรู้อะไรจากผลรวมทั้งหมด 150 ค าตอบ 

ทักษะในแต่ละด้าน ผลที่ได้(ร้อยละ) 
ด้านการเรียนรู้ 

-การวางแผน 
-การคิดวิเคราะห์ 
-การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 
13.33 
25.33 
32.67 

ด้านการใช้ชีวิต 
-การท างานเป็นทีม 
-การจัดการเวลา 
-ความรับผิดชอบ 

 
6.67 
6.67 
10 

ด้านการใช้เทคโนโลยี 
-การใช้สื่อ 

 
5.33 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการท าวิจัยของนักศึกษาท าให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนรู้มากกว่าด้านการ

ใช้ชีวิตเนื่องจากการท าวิจัยนั้นจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยหลักการ
และเหตุผลที่เหมาะสมควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่บางคนอาจจะเคยศึกษาเรื่องนั้นๆเป็น
ครั้งแรกหรือเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
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ตารางท่ี 2 นักศึกษาคิดว่าการที่ท าวิจัยท าให้นักศึกษาเปลี่ยนไปในด้านใดจากผลรวม 132 ค าตอบ 
ทักษะในแต่ละด้าน                ผลที่ได้(ร้อยละ) 

ด้านความรู้ ความสามารถ 
-ใส่ใจนวัตกรรม 
-มีวิจารณญาณ 
-คิดสร้างสรรค์ 

 
21.12 
31.82 
15.15 

ด้านทัศนคติ 
-รู้จักปรับตัว 
-ใส่ใจดูแลตัวเอง 
-รู้จักเข้าสังคม 

 
 3.79 
 9.09 
16.67 

ด้านเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ 
-การใช้สื่อ 

 
2.27 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการท าวิจัยท าให้นักศึกษาได้คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยมากกว่าความคิด

สร้างสรรค์เพราะการท าวิจัยนั้นจะต้องใช้การคิดที่ค่อนข้างจะละเอียด คิดอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอนเพ่ือให้
ไดผ้ลลัพธ์ที่ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน 

 
อภิปรายผล 

บทความวิจัยเรื่องการท าวิจัยมีผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษาว่าการท าวิจัยส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21ในด้านใดบ้าง โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการส ารวจ ซึ่งผลแสดงออกมาว่าการท าวิจัยท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลายทักษะที่จ าเป็น ในส่วน
ของทักษะแรกนั้นคือด้านการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนก่อนการท างาน มีการตั้งสมมติฐาน ปัญหาหรือสาเหตุที่
เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจที่จ าท าวิจัยเรื่องนั้นๆ หากมีปัญหาเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยหลักการ
และเหตุผลที่เหมาะสมควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างรอบคอบโดยใช้วิจารณญาณเป็นอย่างดีที่มีระบบ
ระเบียบ ขั้นตอนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเรื่องที่ศึกษารวมไปถึงค าศัพท์ที่เราสามารถต่อยอดเพ่ิมเติมอีกด้วย 
ทักษะที่ 2 คือทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จ าเป็นมากในปัจจุบัน ที่ต้องมีการท างานเป็นทีมซึ่งท า
ให้เราได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กัน การจัดการเวลาว่าเวลาไหนเราควรท า
อะไร แยกแยะเป็นขั้นตอน หาเวลาให้กับตัวเองเพ่ือที่จะไม่ต้องมีปัญหากระทบกับงานที่เราต้องท าซึ่งเกี่ยวโยง
ไปถึงความรับผิดชอบทั้งเรื่องส่วนตัวและการท างานและด้านที่ 3 คือด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้า
มาเป็นปัจจัยที่หนึ่งในการท างานเสมือนเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาให้งานนั้นเสร็จทันเวลา หลายคนใช้
โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยในการท างานวิจัยในครั้งนี้ มีทั้งโปรแกรม AntConc ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้หาความถี่
ของค าศัพท์ว่าแต่ละค ามีความถี่มากน้อยเพียงใดในเรื่องนั้นๆรวมไปถึงช่วยในการดูบริบทของค าศัพท์ มี
ประโยคตัวอย่างของการใช้ค านั้น อีกทั้งยังช่วยให้ดูรูปแบบของประโยคได้ง่ายขึ้น หรืออีกโปรแกรมหนึ่งที่
นักศึกษาใช้คือ Microsoft Excel ที่ใช้คิดค านวณหาค่าเฉลี่ยต่างๆ ส่วนในตารางที่ 2 จะเป็นการส ารวจถึงการ
ท าวิจัยส่งผลให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง ซึ่งผลออกมาคือ ด้านความรู้ ความสามารถ ใส่ใจ
นวัตกรรม มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นสิ่งจ าเป็นของการท างานส่งผลให้งานนั้นออกมาดีและมี
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ประสิทธิภาพ ในส่วนของด้านทัศนคติ มีการรู้จักปรับตัว ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม ซึ่งการท าวิจัยท าให้
นักศึกษาได้เข้าหาเพ่ือนหรืออาจารย์มากขึ้นเพ่ือปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นผลดีที่ท าให้ทัศนคติ
เป็นบวกมากยิ่งข้ึน ด้านเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศที่จ าเป็นมากในปัจจุบันนี้ หากเราสามารถที่จะน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ได้จะเป็นผลดีมากเพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและง่ายต่อการที่จะลง
รายละเอียด เปิดมุมมองใหม่ๆมากยิ่งข้ึน ซึ่งทักษะทั้ง 3 ด้านนั้นตรงกับทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและยังท าให้สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในยุค
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการท าวิจัย แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการท าวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 ต่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจทั้งหมด 75 คน หากมีผู้ที่สนใจที่จะท าการศึกษาต่ออาจจะต้อง
เพ่ิมเติมในส่วนของค าถามในแบบสอบถามเพ่ือเปิดมุมมองใหม่ๆและอาจจะใช้ถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทีจ่ะท าให้เห็นผลในอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถน ามาต่อยอดได้อีก 
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