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บทคัดย่อ   
 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์         
ในศตวรรษท่ี 21 มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือค้นหาและเสนออนาคตภาพของการจดัการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 วิธีการวิจยัใช้เทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบอีดีเอฟอาร์ (EDFR : Ethnographic Delphi Futures Research) ผู้วิจยั   
ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือกผู้ทรงคณุวฒุิ
ซึ่งเป็น ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์และ
การใช้แบบสอบถามรวม 3 รอบ รอบแรกเป็นการสมัภาษณ์แล้วน าข้อมลูท่ีได้ไปสร้าง
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิตอบในรอบท่ีสองและรอบท่ีสาม
แล้วน าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามในรอบสดุท้าย น ามาค านวณหาค่ามธัยฐาน ฐานนิยม 
ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย 
พบว่า 1) สมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 สามารถแบ่งออกมาได้เป็นสี่
ด้านส าคญัคือ ด้านท่ีหนึ่ง ทกัษะชีวิต (Life Skill) ด้านท่ีสอง ทกัษะการเรียนรู้และการ
คิด (Learning and Thinking Skill) ด้านท่ีสาม ปัญญา ความรู้ท่ีควรต้องเรียนรู้ (Cognitive) 
และด้านท่ีสี่การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 2) การออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสม      
ในการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 3) กลยทุธ์ในการสอน
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบณัฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 (Implementation and 
Assessment) 4. กลยทุธ์ในการพฒันาอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 1 นกัศกึษาปริญญาเอกสาขาวิชานวตักรรมการบริหารจดัการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ค าส าคัญ : การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สมรรถนะ      
ในศตวรรษท่ี 21 
 
Abstract 
 
 The objective of this research was to study the organization of higher 
education for communication students in 21st century within the year 2025.  
The EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) technique was employed 
in this research. 20 experts were systematically and purposively selected from 
those who involved in the research, the academician, persons from non – 
governmental sectors supporting, and the experienced practitioners.  The 
data collected by interviewing and two round of Delphic probing were then 
analyzed by means of median, mode, and interquartile range. The results of 
the research were summarized as follows. 1)  The Capabilities of the 21st 
Century Communication Arts Graduate The frameworks seem to  converge on 
a common set of  21st century competences Life Skills, Learning and Thinking 
Skill, Cognitive  and Media Literacy. 2) The Design of Appropriate Curricula for 
the Development of the Capacity of the 21st Century Communication Arts 
Graduates. 3)  The Strategy for Teaching for the Development of the 21st  
Century Communication Arts Graduates  (Implementation and Assessment). 
4.The Strategy for the Development of the Lecturers of Communication Arts. 
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บทน า  
 
 ในปัจจบุนัประเทศตา่งๆ ทัว่โลกได้มีการปฏิรูปอดุมศกึษา ซึง่เป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงอนัรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยี ปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่
การปรับเปลี่ยนอยา่งใหญ่หลวงของสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ ได้แก่ การเพิ่มของปริมาณ
ของนกัศกึษา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการทรัพยากรมนษุย์     
กระแสโลกาภิวตัน์ การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบตามกลไกการตลาด 
และข้อจ ากดัด้านงบประมาณ ความเปลี่ยนแปลงดงักลา่วสง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษา
ต้องปรับการบริหารจดัการ เพื่อรับสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงยิ่งขึน้ (ท่ีประชมุ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ (ปอมท.), 2544 : 1)  
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้างสรรค์และให้บริการท่ีมีความส าคัญและ       
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสังคม ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปมาช้านานแล้วว่า 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันแนวหน้าของสังคมในการคิดค้นและสร้างสรรค์           
องค์ความรู้และวิชาการใหม่ๆ ให้แก่สงัคมให้บริการเทคนิคและวิชาชีพชัน้สงู สร้างนกัคิด
และพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือการพฒันาสงัคม ตลอดถึงการถ่ายทอดและสร้างสรรค์
วฒันธรรมใหม่ๆ  ท่ีน่าสนใจ 
 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี ้เกิดขึน้ตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้นมา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาในแขนงวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างไม่มีหยุดยัง้ ดังนัน้จึงปฏิเสธไม่ได้             
ว่า สถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วทัง้โลกต้องเผชิญความต้องการในการปฏิ รูป
การศกึษา ในบริบทของความท้าทายอยา่งยิ่งยวด (Gloria Amparo Gonzalez Alonso, 
2010, p. 23) เป็นท่ียอมรับกันว่า ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับ
กระแสโลกาภิวัตน์ ภาวะเสรีนิยม และความเป็นสากล ตลอดจนการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษานับว่า     
มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว       
 Abby Noonan Shubert (2011 : 2)  ได้แสดงท ัศนะว ่า  “21st Century 
competences” เป็นสัญญานของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ดังนัน้
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ปัจจยัส าคญั คือ ควรสร้างความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ให้ได้ตามความคาดหวงั
ของสังคม และในทางเดียวกัน ควรต้องทราบว่าสิ่ งท่ีส่งผลต่อสังคมในวงกว้างนัน้            
จะมีผลต่อสงัคมในวงแคบได้อย่างไร โดยผู้ สอนต้องเข้าใจถึงเนือ้หา (Content) และ
บริบท (Context) ที่ควรสอน จึงจะไปถึงเป้าหมายที่มุ่งหวังได้ สอดคล้องกับ  
KamisahOsmancและ คนอ่ืนๆ (2010 : 599) ได้ระบุว่า การศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
จะต้องมีการเติมเต็มความคาดหวังของสังคม โดยเฉพาะการเตรียมนักศึกษา              
ส าหรับโลกนอกห้องเรียน อย่างไรก็ตาม การศึกษาจะต้องอยู่ในกรอบของมาตรฐาน         
ทางการศึกษา ดงันัน้เพ่ือให้สามารถเอาชนะความท้าทายนีไ้ด้ จะต้องค านึงถึงเนือ้หา
หลักสูตร (Curriculum content) และกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities) เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพทางร่างกาย อารมณ์ จิตวิญญาณ และทกัษะทางปัญญา ตามความต้องการ
ของสงัคมในปัจจบุนั และ อนาคต ดงันัน้หวัใจส าคญัในการพฒันาทนุมนษุย์ ในแตล่ะประเทศ 
ต่างให้ความคาดหวังในสถาบันการศึกษาเพ่ือท่ีจะพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะท่ีจ าเป็น       
ในศตวรรษท่ี 21 โดยผลลพัธ์พืน้ฐานของทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะ ความรู้ 
และความเช่ียวชาญของผู้ เรียนในการเอาชนะอปุสรรคในการท างานและการใช้ชีวิตได้       
 ปัจจบุนัส าหรับการพฒันาหลกัสตูรนิเทศาสตร์ยงัไม่มีการประกาศใช้ มคอ. 1 
(มาตรฐานคณุวฒุิสาขา) ดงันัน้แนวคิดการพฒันาหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ นอกจากควรมี
การอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทยแล้ว การน าแนวคิด
ในเร่ืองกรอบสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 มาเป็นปัจจัยในการพัฒนาหลักสูตรก็มี
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  โดยกรอบแนวคิดในเร่ือง สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21    
มีหลายกรอบแนวความคิดท่ีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ 21st century skills and 
competences for new millennium learner กรอบของ Assessment and Teaching 
of 21st Century Skills (ATCS) กรอบของ EnGaugeกรอบของของ Key competences for 
lifelong learning  และกรอบ Partnership for 21st century skills (P21) เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตามพบว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ยงัไม่เคยมีผู้วิจยัมาก่อน ดงันัน้งานวิจยัเร่ืองนี ้
เป็นความพยายามของทางผู้วิจยัท่ีจะแสวงหาแนวโน้ม ความคิดเห็นและแนวทางใหม่



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

208 

จากผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่แนวโน้มดงักลา่วจะเกิดตัง้แต่บดันี ้จนถึง 10 ปีข้างหน้า ถือว่าเป็น
การเตรียมพร้อมการท างาน และเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดโดยไม่ประมาท ในกรณีท่ี
แนวโน้มนัน้อาจเกิดขึน้ได้ และเป็นอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ จะได้เตรียมหาทางป้องกนั
ได้อย่างทนัท่วงที การวิจัยครัง้นีใ้ช้เทคนิควิธีวิจัยอนาคต แบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ผลวิจยัท่ีได้จะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนการสอนในสายวิชานิเทศศาสตร์ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือค้นหาและเสนออนาคตภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
 

วธีิการวจิัย 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการศกึษา
ระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เทคนิคการวิจยัแบบ 
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ในการรวบรวมความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติ
ของกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัประชากร คือผู้ ให้ข้อมลูหลกัจากแวดวงนิเทศศาสตร์ จ านวน 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วยกลุม่คณาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์  กลุม่นกัวิชาการอิสระทางด้านวิชานิเทศศาสตร์ 
กลุม่นกัวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ ใช้วิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) 
 
ผลการวจิัย 
 
 1.สภาพปัจจุบันของการผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์สงัคมไทย      
ได้เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด และได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนถึงปัจจบุนั อาจกลา่วได้ว่า
สงัคมไทยเข้าสู่สงัคมใหม่แล้ว เป็นสงัคมของข่าวสาร ข้อมลู ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
นานาชาติ ระบบต่างๆ ในสงัคมจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกบัปัญหาท่ีตามมามาก
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เช่นกัน กระแสสังคมจึงมีการเรียกร้องบทบาทและภาระหน้าท่ีใหม่ๆ ของการศึกษา
หลายประการด้วยกนั   
 ถ้าพิจารณาสังคมไทยในแนวทางของวัฒนธรรมจะพบว่าสังคมไทยนัน้           
ก าลงัมีแบบแผนและแนวโน้มท่ีจะเข้าสู่วฒันธรรมแบบอนาคตวิสยั (Prefigurative) คือ
เป็นสงัคมท่ีมีวฒันธรรมมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเกินกว่าการคาดคะเนลว่งหน้า  
ผู้ ใหญ่ท่ีผ่านชีวิตมาก่อนไม่อาจน าประสบการณ์ของตนแนะน าสั่งสอนคนรุ่นเยาว์          
ได้มากเท่าท่ีควร เพราะผู้ เยาว์ในปัจจุบันย่อมเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึน้ว่า จะต้องเผชิญกับ
อนาคตอนัไม่แน่นอน และอยู่นอกแบบแผนเดิมท่ีเคยเป็นมามากขึน้ทกุที (ไพฑรูย์ สินลารัตน์ 
และคณะ, 2557 : 320)   
 จากการวิจัยค้นพบว่าการผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ มีปัญหาท่ีพบอยู ่
ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ การไม่สามารถผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจบุนั  
อย่างในสายนักวิชาชีพก็จะมองว่าบัณฑิตท่ีจบออกไปแล้วไม่สามารถท างานได้เลย  
ต้องเสียเวลานัง่สอน นัง่เรียนรู้งานกนัใหม่ เลยท าให้เกิดช่องว่างระหว่างความเป็นวิชาการ
และวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ปัญหาท่ีจะไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนัน้ทัง้ระหว่าง
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ควรต้องมีการวางแผนร่วมกัน มองตลาดร่วมกัน เรียนรู้
ร่วมกนั เพื่อให้บรรลเุปา้หมายคือการผลติบณัฑิตนิเทศศาสตร์  
 ประเด็นท่ีสอง คือ ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการในการพฒันาหลักสตูร ท่ีเป็น
ปัจจัยส าคญัประการหนึ่งในการผลิตบณัฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ ยงัคงยึดการออกแบบ
ตามหลักสูตรแยกตามแขนงของสื่อ เช่น เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง          
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เม่ือแยกแขนงตามสื่อในลักษณะบ้างครัง้อาจท าให้            
ขาดความยืดหยุน่ในการพฒันารายวิชา 
 ประเด็นท่ีสาม คือ การขาดงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการท างานทางด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียน
การสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ 
  ประเด็นท่ีสี่  ท่ีจะกล่าวถึง คือ ปัญหาท่ีเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทัง้          
นกัสื่อสารมวลชนและนกันิเทศศาสตร์นัน้ก็คือ ความตืน้เขิน การขาดความลุ่มลกึในมิติ
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ของการท างาน  ยกตวัอย่างให้เห็นชดัเจน เช่น เวลาท าข่าวก็ท ากนัเป็นกระแส ท าแบบ
ผิวเผิน รายงานเพียงแค่ ใคร ท า อะไร ท่ีไหน อย่างไร แต่ขาดความพยายามท่ีจะเจาะข่าว 
หรือเพิ่งเติมองค์ความรู้ต่างๆ ลงไปในเนือ้หาข่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักนิเทศศาสตร์  
ในปัจจุบนันีข้าดความอดทน ขาดความพยายามท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีมีความลุ่มลึก 
ซึง่อาจจะเช่ือมโยงไปถึง บางครัง้นกัเรียน ท่ีมาเรียนนิเทศศาสตร์ เพราะนึกถึงเฉพาะว่า 
นิเทศศาสตร์ มีเพียงแค่ค าว่า Entertainment ความบันเทิงเท่านัน้ กลายเป็นเป็น
ประเด็นในเร่ืองของแฟชั่น คือมาเรียน เพ่ือมาเป็นดารา มาเป็นนักแสดง มาอยู่ใน
รายการบนัเทิง นกัเรียนส่วนใหญ่คิดแบบนี ้เพราะเช่ือว่าสายนีจ้ะท าให้ผู้ เรียน Popular  
ส่วนหนึ่งคือเร่ืองของการมีช่ือเสียง ดังนัน้ตลอดหลกัสูตรสี่ปี ก็เป็นงานท่ียากล าบาก
พอสมควร ท่ีจะปรับทศันคติในสว่นนี ้
 2. สมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่  21 นิยามของ
การศึกษาใหม่ ในยุคศตวรรษท่ี 21 หมายถึงการสร้างพลังการเรียนรู้และส านึก         
แห่งจริยธรรมให้เป็นปัจจัยหลกัของชีวิต การวางบทบาทการศึกษาให้เป็นส่วนส าคัญ
และเป็นส่วนน าในการเปลี่ยนแปลงสงัคม เน้นย า้ถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการจดัการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้คิด ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป  
โดยเฉพาะการพฒันาบณัฑิตในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 
ถือว่ามีความส าคญัมากเน่ืองจากเป็นศาสตร์ด้านหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
และเป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคญัในฐานะของสื่อท่ีถกูจดัว่าเป็นฐานันดรท่ี 4 ของสงัคม 
เพราะอิทธิพลของสื่อมวลชนอยู่ในบทบาทท่ีให้ความรู้  ให้ความคิด ความบันเทิง 
สะท้อนให้เห็นภาพของสังคม ตลอดจนมีส่วนส าคัญในการชีแ้นะ ชีน้ าสังคม ดังนัน้          
การผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จึงมีความส าคัญ
อยา่งยิ่งยวด ดงัท่ีผู้วิจยัขอสรุปเป็นแผนภาพดงันี ้
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ภาพ 1.1 สมรรถนะของบณัฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 

 
 จากผลการวิจยัผู้ เช่ียวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ
ได้ดังนี ้คือ สมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 สามารถแบ่งออกมา    
ได้เป็นสี่ด้านส าคญัคือ  
 ด้านท่ีหนึ่ง ทักษะชีวิต (Life Skill) ด้านท่ีสอง ทักษะการเรียนรู้และการคิด 
(Learning and Thinking Skill) ด้านท่ีสาม ปัญญา ความรู้ท่ีควรต้องเรียนรู้ (Cognitive) และ
ด้านท่ีสี่การรู้เทา่ทนัสื่อ (Media Literacy)  
 โดยแต่ละด้านสามารถแบ่งแยกย่อยได้ดังต่อไปนี ้ส าหรับด้านท่ีหนึ่ง ทักษะ
ชีวิต (Life Skill)  ประกอบด้วย 
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ภาพ 1.2 ทกัษะชีวิต (Life Skill) 
 

- มีความช่างสงสยั ใฝ่รู้   - มีความรู้กว้างและรู้รอบ 
 - มีระเบียบ วินยั และตรงต่อเวลา  - มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 - เข้าใจและเหน็อกเหน็ใจความเป็นมนษุย์ - มี Motivation มีความภาคภูมิใจ
        ท่ี ไ ด้ ศึ กษ าในสาขาวิ ช า
       นิเทศศาสตร์   

- มีภาวะผู้น า กล้าหาญ   - มีความสามารถท างานเป็นทีม  
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ด้านท่ีสอง ทกัษะการเรียนรู้และการคิด (Learning and Thinking Skill) 
 

 
 

ภาพ 1.3 ทกัษะการเรียนรู้และการคิด (Learning and Thinking Skill) 
 

- มีทกัษะการคิดเชิงประเดน็  - มีทกัษะการคิดเช่ือมโยง 
 - มีทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์  - มีทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
 - มีทกัษะการคิดสร้างสรรค์  - มีความสามารถในการเรียนรู้งานได้
       อยา่งรวดเร็ว 

- นกัศกึษานิเทศศาสตร์ควรมีความสามารถในการจ าแนกปัญหา เข้าใจบริบท
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม และสามารถน าเสนอออกมาได้อยา่งลุม่ลกึ 
 - นักศึกษานิเทศศาสตร์สามารถท่ีจะสร้างองค์ความรู้ รู้ความจ าเป็นของปัญหา 
conflict resolution 
 - สามารถใช้ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
ด้านท่ีสาม ปัญญา ความรู้ท่ีควรต้องเรียนรู้ (Cognitive) 
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ภาพ 1.4 ความรู้ท่ีควรต้องเรียนรู้ (Cognitive) 
 

- มีความรู้เร่ืองกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณนกันิเทศศาสตร์ 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองถ่ินฐาน บ้านเกิด และชมุชนของตนเอง   
 - มีทกัษะพืน้ฐานทางการสื่อสารท่ีดี ทัง้ด้านการฟัง การพดู การอา่น การเขียน  
และการมีทกัษะท่ีหลากหลาย multi skillsมี 
 - ความรู้เร่ืองภาษาไทยอยา่งเช่ียวชาญ 
 - มีความรู้เร่ืองภาษาองักฤษในระดบัสากล 
 - มีความรู้เร่ืองภาษาอาเซียน 
 - มีทกัษะการสื่อสารข้อมลูและความคิดไปสูผู่้ รับสารจ านวนมาก โดยใช้สื่อ
หลากหลายรูปแบบ 
 - มีความรู้เร่ืองพืน้ฐานการบริหารธุรกิจสื่อ 
ด้านท่ีสี่  การรู้เท่าทนัสื่อ (Media Literacy)   
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ภาพ 1.5 การรู้เทา่ทนัสื่อ (Media Literacy) 
 

- มีทกัษะและความสามารถในการรู้เทา่ทนัสื่อ 
 - มีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีปรับเปลี่ยนไป 

 
 3.การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของ
บัณฑตินิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
 สงัคมต้องการศึกษาท่ีมีแนวคิดและทางเลือกใหม่ๆ สงัคมสมยัใหม่เป็นสงัคม
ของการคิดสร้างสรรค์ (Creative Society) ในทุกๆ นาที จะมีความคิดใหม่ๆ เกิดขึน้
ตลอดเวลา ระบบและกระบวนการของการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนา มีการส่งเสริม
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมทัง้สร้างสิ่ง ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ดังนัน้
กระบวนการสร้างหลกัสตูรท่ีมีประสิทธิภาพก็เป็นสว่นส าคญัในการเช่ือมโยงการศึกษา
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัฒนธรรม ค่านิยม และจิตวิญญาณของไทยอย่างค านึง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพ่ือสร้างคณุภาพของบณัฑิตท่ีจบการศกึษาออกไป  
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 การออกแบบหลกัสตูรท่ีเหมาะสมในการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิตนิเทศ
ศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 มี 7 กลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 
 

ภาพ 1.6 การออกแบบหลกัสตูรท่ีเหมาะสมในการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิตนิเทศศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 - หลกัสตูรนิเทศศาสตร์ต้องมีความยืดหยุน่และหลากหลาย  
 - การออกแบบหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน  
ท้องถ่ิน  และความต้องการก าลงัคนทัง้ภาครัฐและเอกชน   
 - การออกแบบหลกัสตูรนิเทศศาสตร์สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลยั และกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา 
 - การออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้มีลักษณะผสมผสานศาสตร์ของ
สาขาวิชาตา่งๆ  
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 - หลักสูตรนิเทศศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเน้นให้นักศึกษา คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นสามารถประยกุต์ความรู้ในการท างานได้  
 - หลกัสตูรนิเทศศาสตร์ ต้องเน้นในเร่ืองของมนษุย์และศิลปะ (Human and Arts)  
 - หลกัสตูรนิเทศศาสตร์เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์หรือสห
กิจศกึษา   
 
4. กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 (Implementation and Assessment) 
 การมีแหล่งการศึกษาท่ีหลากหลาย ความก้าวหน้าของสงัคมและเทคโนโลยี 
ท าให้มหาวิทยาลยัไม่ควรเป็นผู้ผกูขาดการศึกษาอีกต่อไป และจะท าหน้าท่ีแบบเดิมคง
ไม่เพียงพอ แหล่งความรู้และวิชาการ อาจเกิดได้กว้างขวางหลาหลายและทัว่ไป ไม่ว่า
จะจากสื่อมวลชน ชุมชน สถานประกอบการ  โรงงาน แหล่งฝึกและสถาบันวิชาการ
เฉพาะกิจซึ่งเกิดขึน้อย่างกว้างขวาง การสอนจึงควรมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยน
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและวฒันธรรม โดยกลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถนะ
ของบณัฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 มีดงันี ้
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ภาพ 1.7 กลยทุธ์ในการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถนะของบณัฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 
21 (Implementation and Assessment) 

 
 - ส่งเสริมให้นกัศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมหลกัสตูร  มีการจดักิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน  
 - การใช้ประเดน็ท่ีสดใหม่ จากสถานการณ์จริง  
 - มีสื่อเป็นของตนเองท่ีสามารถฝึกปฏิบตัิ  
 - สง่เสริมให้นกัศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติมทางสื่อเทคโนโลยี  
 - อาจารย์ท าหน้าท่ีเป็น Coaching ให้นกัศกึษา  
 - สง่เสริมให้นกัศกึษามีหนงัสืออา่นนอกเวลา 
 - มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาสามารถเลือกวิชาได้อยา่งเสรี  
 - ในแตล่ะรายวิชามีการ cross เพ่ือสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ 
 - เน้นการสอนให้ผู้ เรียนมีเหตผุลกล้าแสดงความคิดเห็น Make argument  
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 - การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 - การสอนแบบบรรยายและอภิปราย มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน หรือระดมความคิดในเร่ืองใด-เร่ืองหนึ่งซึ่งเก่ียวกบับทเรียน อาจจัดในรูปแบบ
ของการสมัมนา หรือการอภิปราย 
 - มีอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญด้านวิชาชีพมาจากภายนอก  
 ทัง้นีจ้ากการสรุปบทสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ จ านวน 20 คน พอท่ีจะสรุปได้ว่ากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน              
ท่ีส าคัญ นอกจากการท่ีหลักสูตรต้องเอือ้ ให้นักศึกษามีพืน้ฐานความรู้ท่ีดีพอท่ีจะ
สามารถน าไปต่อยอดได้  หากสถาบนัมีสื่อเป็นของตนเองท่ีสามารถฝึกให้นกัศึกษาได้
ลองปฏิบัติจริงก็เป็นสิ่งท่ีสามารถเพิ่มทักษะความเช่ียวชาญให้แก่นักศึกษาได้  
นอกจากนีใ้นแต่ละรายวิชามีการเช่ือมโยง (Cross) เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
และการคิดวิเคราะห์หวัใจส าคญัของการสอนในระดบัอดุมศกึษา คือการสอนให้เขาเป็น
ปัญญาชน หรือ Intellectual ขึน้มา ดังนัน้คนท าสื่อก็จะต้องเป็นปัญญาชน และ           
มีความรู้ต่อสิ่งท่ีเป็นอวิชชา และต้องประกอบสร้างความรู้ท่ีเป็นความรู้ใหม่ ที่เป็นวิชา       
ท่ีพึ่งพิงได้ เพราะฉะนัน้ในความเป็นปัญญาชน จริงๆ แล้วคนชอบมองนกันิเทศศาสตร์
เป็นนักปฏิบัติ เป็นแต่พวกถือกล้อง แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดนักนิเทศ
ศาสตร์จะต้องเป็นนกัวิเคราะห์ แล้วก็เป็นนกัท่ีจะสร้างองค์ความรู้ นักนิเทศศาสตร์ไม่ใช่
แค่เด็กเสริฟ เราเป็นนกัสร้างความรู้ ระเบียบวิธีการสร้างความรู้ ถ้าเด็กตระหนกัรวดเร็ว 
ประกอบสร้างองค์ความรู้ใหม่ เขาก็จะไปถึงเป้าหมายได้ดีขึน้ เขาจะกลายเป็นนกัคิดใน
เชิงปฏิบตัิ ซึง่วิธีเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก มนัมีเง่ือนไขวา่ผู้สอนจะต้องมีความสามารถ
ในการเช่ือมโยงให้  
 
5. กลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
 การเรียนรู้ต้องเกิดขึน้ตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม           
กบัการเกิดใหม่ของวิชาการความรู้ท าให้คนเราสามารถจบการศึกษาได้ แต่คนไทยทุก
คนต้องเรียนรู้ให้เป็นคนมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา การศึกษาในสงัคมใหม่จึงต้อง
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เป็นการศึกษาตลอดชีวิต การ วางระบบบริหาร องค์กร ทรัพยากร และบุคลากรใหม่            
ให้คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัยสอดคล้องรับกับหน้าท่ี และภารกิจใหม่ๆ ของการศึกษา      
จึงไม่สามารถเป็นสิ่งท่ีสามารถละเลยได้ กลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา          
นิเทศศาสตร์จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวด  
 

 
 

ภาพ 1.8 กลยทุธ์ในการพฒันาอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

 - อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์เป็นผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - พฒันาบคุลากรสายอาจารย์ให้มีคณุวฒุิสงูขึน้  
 - อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์พัฒนาตนเองตามสายงานเพ่ือให้ เกิดความรู้ 
ความช านาญและทกัษะเชิงวิชาชีพในการปฏิบตัิงานสงูขึน้ 
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างนักวิชาการ
และวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
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 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสนับสนุนทรัพยากรให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง  
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการวางแผนวิสยัทศัน์ร่วมกนัในการท างาน  
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์สร้างวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ตอ่เน่ือง  
 - อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 
อภปิรายผลการวจิัย 
 
 ผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัวิชาการ และนักวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ ทัง้ในระดับประเทศและระดับท้องถ่ินได้มีข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจว่า การจัดการ
เรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์ ควรมีการจดัการเรียน
การสอนให้นักศึกษาเข้าใจว่าแต่ละวิชามีความเช่ือมโยงกันอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดรูปแบบของหลักสูตรท่ีก าหนดขอบข่ายความรู้ไว้อย่างกว้างๆ (The board – 
fields curriculum) หลกัสตูรนีพ้ยายามจะหลีกเลี่ยงการแบ่งความรู้ออกเป็นวิชาๆ แต่
ควรรวมวิชาต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งจะได้ความรู้ในเครือเดียวกันลกัษณะกว้างๆ และ
เน้นในทางปฏิบัติมากกว่ารายละเอียด และสอดคล้องกับรูปแบบของหลักสูตรท่ียึด          
บางวิชาเป็นแกนกลาง (The core curriculum) หล ักส ูตรแบบนีต้้องการให้ มี             
การผสมผสานความรู้หลายๆ สาขาเข้าไว้ด้วยกัน และสนใจความต้องการของผู้ เรียน 
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมท่ีผสมผสานการด าเนินชีวิตกับการเรียน ซึ่งค าว่าแกนกลาง 
(Core) นัน้สามารถนิยามได้ 2 ความหมาย ความหมายแรก แกนกลาง (Core) คือ           
วิชาท่ีสอนโดยการสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน เป็นวิชาบังคับท่ีทุกคนต้องเรียน เช่น เม่ือครู
ประวตัิศาสตร์ไทยสอนประวตัิศาสตร์ไทยสมยัอยธุยา ครูวรรณคดีไทยก็สอนวรรณคดี
ไทยสมยัอยธุยาเช่นกนั สว่นความหมายท่ีสองนัน้ แกนกลาง (Core) หมายถึง การเรียน
แบบเป็นหน่วยโดยผสมผสานทุกวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของ
ผู้ เรียน โดยให้ผู้ สอน และผู้ เรียนร่วมกันสร้างหน่วยการเรียนของตนขึน้ล่วงหน้าก่อน    
การเรียนแตต้่องอยูภ่ายใต้ขอบข่ายของหลกัสตูรท่ีวางไว้(ภิญโญ สาธร, 2514) 
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 หลักสูตรท่ีดีมีลักษณะดังต่อไปนีคื้อ ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
ตรงตามพฒันาของผู้ เรียนในช่วงอายตุ่างๆ ตรงตามความต้องการและความสนใจของ
ผู้ เรียนและสังคม ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ            
มีเนือ้หาการสอนท่ีบริบูรณ์  ช่วยให้ผู้ เรียน คิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาด้วยตนเอง              
มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเร่ิม บอกแนวทาง วิธีการสอน อปุกรณ์สื่อการสอน และ
วิธีการประเมินการสอนท่ีเหมาะสม ยืดหยุ่น คล่องตัว เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ง่าย 
ส่งเสริมการท างานโดยอิสระและสอดคล้องกบัการด ารงชีวิตปกติประจ าวนัของผู้ เรียน 
เพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ความช านาญมูลฐานให้แก่ผู้ เรียน และให้ความรู้ท่ีต่อเน่ืองเป็น
ล าดบั ไมข้่ามขัน้ วกไปวนมา หรือเกินความรู้เก่าของผู้ เรียน (ภิญโญ สาธร, 2514) 
 การพัฒนาหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือให้สามารถผลิต
บัณ ฑิ ต ท่ี เป็ น ท่ี ต้ อ งการของตลาดแรงงานยังสอดค ล้องกับ แนวคิ ดห น้ า ท่ี                      
และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีระบุว่า                
หนึ่งในเป้าหมายพืน้ฐานส าคญัของการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาคือ การถ่ายทอดและ
สร้างความพร้อมทักษะทางด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาสังคมสมัยใหม่ต้องการให้
สถาบนัอดุมศกึษาผลิตบคุคลากรระดบัมืออาชีพขัน้สงูท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกระดกู
สนัหลงัให้แก่สงัคมในขณะท่ีคณะอนกุรมการอดุมศึกษาคณะกรรมการวางพืน้ฐานเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษาได้เสนอวตัถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาว่าควรผลิตก าลงัคน
ทางด้านวิชาชีพชัน้สงูเพ่ือการพฒันาสงัคม (ไพฑรูย์ สินลารัตน์,  2557; McLaren, B. , 2011) 
 การผลิตก าลังคนตามความต้องการของสังคมโดยสถาบันอุดมศึกษานัน้ 
มหาวิทยาลยัควรมีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมก่อนท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ
ตามท่ีผู้ เรียนถนดั หรือสนใจ ในด้านนีม้หาวิทยาลยัไมเ่พียงแต่ควรให้ความรู้ทางวิชาชีพ
เท่านัน้ แต่ยงัต้องมีการเตรียมข้อมลู และแนะแนวทาง โดยนกัศึกษาได้รับความรู้ และ
การแนะแนวเก่ียวกับอาชีพ นอกจากนัน้ยังควรสอนให้นักศึกษารู้จักคิด และรู้จัก
แยกแยะประเภทของงานตามความสนใจ หลงัจากนกัศึกษาทราบถึงแนวทางแล้ว ก็จะ
ท าให้เตรียมความสามารถ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้  
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 เม่ือพิจารณาจากแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการอดุมศึกษา ก็จะพบว่าสมรรถนะ
ของบณัฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็นผลจากการวิจยัในครัง้นี ้ สอดคล้องกบั
หน้าท่ีหลกัของมหาวิทยาลยัท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้เป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม และในทางกลับกันคุณภาพบัณฑิตเองก็เป็นดัชนีชี ้
ความส าเร็จของมหาวิทยาลยัด้วย วราภรณ์บวรศิริ (2541) กล่าวว่าการผลิตบัณฑิต 
หรือการสอนนีเ้ป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้ มีค่านิยมท่ีถกูต้อง คิดเป็น ท าเป็น มีวิจารณญาณ สามารถ
เผชิญกบัข้อเท็จจริงของสงัคมได้ โดยทางมหาวิทยาลยัจะต้องให้นิสิตนกัศกึษามีความรู้
ทางด้านวิชาการท่ีลึกซึง้กว้างขวาง และทันสมยัแล้ว ทางมหาวิทยาลยัจะต้องพฒันา
บณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมควบคู่กนัไปด้วย ในขณะท่ี สิปปิตานนท์ 
เกตทุศัน์ (2524, อ้างถึงใน ไพฑรูย์ สินรารัตน์, 2524) กลา่วว่า คณุลกัษณะของบณัฑิต    
ท่ีพงึจะมี คือ มีความรัก และนิยมในการแสวงหาความรู้ มีความคงแก่เรียน มีความเป็น
ปราชญ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
 หากหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ใด สามารถพฒันาและผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ
ของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ดังท่ีกล่าวมา ก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การศ ึกษาในระด ับอ ุดมศ ึกษาตามแนวคิด ที ่ว ่า  จ ุดมุ ่งหมายของการศ ึกษา                    
ในระดับอุดมศึกษามี 4 ปะการด้วยกัน (1) การถ่ายทอดความรู้ และการสร้างองค์
ความรู้ (2) การพัฒนาระดับสติปัญญาให้แก่ผู้ เรียน (3) การเตรียมความพร้อม และ
พฒันาทกัษะทางด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ เรียน และ (4) การปรับทศันคติของผู้ เรียนเก่ียวกบั
จริยธรรม/จรรยาบรรณ และคณุคา่ของสถาบนัทางสงัคมต่างๆ 
 หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดการวางแผนพัฒนาหลักสูตรจะเห็นได้ว่า
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสตูร โดยเฉพาะในขัน้ตอนการ
น าหลกัสตูรไปใช้ผู้สอนเป็นผู้น าหลกัสตูรไปใช้ในชัน้เรียน โดยจดัการเรียนการสอนตาม
วตัถปุระสงค์และเลือกกลยทุธวิธีการสอนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรลผุลการเรียนรู้ (Saylor, J. 
G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J., 1981) ซึ่งสอดคล้องกบัแบบจ าลองการพฒันา
หลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) อธิบายว่าในขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร ผู้สอน        
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มีบทบาทส าคญัในขัน้ตอนการปฏิบตัิการสอนคือ การแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน คือ
จดัท าวสัด ุสื่อการสอน ท าหน้าท่ีด าเนินการสอน ประเมินทัง้ผลการเรียนและหลกัสตูร 
แล้วน าไปแก้ไข 

แนวทางการปฏิรังสรรค์การจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21ดงักลา่วจึงเป็นประเด็นเร่ิมและประเด็นแรกท่ีเราจะต้องช่วยกนัคิดและ
พฒันาต่อไป เพ่ือการศึกษาไทยจะได้มีความหมาย มีศกัด์ิศรี และมีคณุค่าแก่ชีวิตและ
สงัคมไทยอยา่งแท้จริง 
 ผู้วิจยัขอเสนอแนวทางส าหรับภาพอนาคตในการปรับตวัของการผลิตบณัฑิต
นิเทศศาสตร์ ควรจะมีการแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  
 1. ในระยะสัน้ ควรเร่งปรับทักษะการท างานของนักนิ เทศศาสตร์ท่ีมีอยู ่
โดยเฉพาะในการปรับทกัษะที่ไมต้่องการเป็นทกัษะที่นายจ้างให้ความส าคญัมากขึน้  
 2. ในระยะกลาง หน่วยงานของผู้ รับผิดชอบ ควรมีการปฏิรูประบบการศึกษา
ครัง้ใหญ่ โดยดงึผู้ประกอบการในตลาดแรงงานร่วมมือกบัระบบการศกึษา ซึง่ในท่ีนีก้็จะ
หมายถึง สถาบนัอดุมศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ ควรมีความร่วมมือกบั
สถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์กนัอย่างจริงจงั เพ่ือพฒันาทกัษะก าลงัคนให้ตรง
กบัความต้องการในตลาดแรงงาน และสามารถปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้นิสยัรักการเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการพฒันาตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ  
 3. ในระยะยาวรัฐบาล ควรมีการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการตดัสินใจเชิงนโยบาย เพื่อพฒันาก าลงัคนและการสง่เสริม
การลงทุนในภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เพ่ือให้รัฐบาลท านายการเปลี่ยนแปลงและตดัสินใจในการปรับยทุธศาสตร์
ของประเทศได้ทนัเวลา 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัง้ต่อไป  
 1. การวิจัยเชิงอนาคต มักจะมีปัญหาการตีความแนวคิดในแบบสอบถาม           
ซึ่งสร้างจากค าสมัภาษณ์ของผู้ทรงคุณวฒุิ ควรมีการพิจารณาแนวโน้มอย่างละเอียด 
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หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลูรอบท่ี 2  แล้ว เพ่ือหาแนวโน้มท่ีของภาพอนาคตท่ีจะเป็นไปได้ 
ซึ่งจะได้ท าความเข้าใจหรือขอค าอธิบายจากผู้ทรงคณุวฒุิในรอบสดุท้ายได้อีก เพ่ือให้
ผลการวิจยัเป็นไปอยา่งถกูต้องและแมน่ย า 
 2. แนวโน้มท่ีได้จากการวิจยัเชิงอนาคตนี ้ควรได้น าไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 
เพ่ือเก็บข้อมลูจากผู้ปฏิบตัิ และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการหาข้อมลูความเป็นไปได้จริงอีก
ครัง้หนึง่ ในขณะเดียวกนัเป็นการเผยแพร่แนวคิดเหลา่นี ้สูร่ะดบัผู้ปฏิบตัิด้วย  
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