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Objective : The study of Knowledge Integration for Development toward National Strategy Thailand 4.0 aims
to 1) analyze the circumstanced factors of the Knowledge Integration for Development toward National
Strategy Thailand 4.0 Implementation of the School of Management and Information Sciences, University of
Phayao. 2) Evaluate the participants’ knowledge and skills of the Knowledge Integration For Development
Toward National Strategy Thailand 4.0 Implementation of the School of Management and Information
Sciences, University of Phayao. And 3) suggest the guidelines of the Integration for Development toward
National Strategy Thailand 4.0.
Material and methods : The questionnaire were distributed to all 120 participants. After that, focus on group
of 8 participants giving key information according to the objectives of the research.
Results : 1) There are 7 modules of knowledge, content and activities and there are also 5 circumstanced
factors of learning the Knowledge Integration for Development toward National Strategy Thailand 4.0 Imple-
mentation of the School of Management and Information Sciences, University of Phayao. 2) The overview of
knowledge and skills evaluation of participants after attending to all 7 modules achieves the highest level as
the result of conducting by themselves. Moreover, they have positive attitude and understand the develop-
ment process to be sustainable from self – development and public – development resolution commitment
activities and 3) the proposals for the Knowledge Integration for Development toward National Strategy
Thailand 4.0 Implementation were as follows: 1) arranging the meeting in advance for budget and location
considerations. 2) Applying the research results and teaching according to the mission of the university and
3) providing a learning environment to develop teaching and learning processes to cover all aspects.
Keywords : Knowledge integration, development, National strategy Thailand 4.0
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(นพินธต์น้ฉบบั)

การบูรณาการความรูสู่้การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�

จริาภรณ ์ศรีศิล  กจ.ด.

วัตถุประสงค์ : งานวิจ ัยเรื� อง “การบูรณาการความรู ้สู่ การพ ัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” กาํหนดเพื� อ
�) วิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินโครงการบูรณาการความรูสู้่การพฒันาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย �.�
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา  �) ประเมินความรู แ้ละทกัษะของผู เ้ขา้โครงการ
บู รณาการความรู ้สู่ การพ ัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย �.� ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวทิยาลยัพะเยา และ �) เสนอแนวทางการบูรณาการความรูสู้่การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�
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วสัดแุละวิธกีาร : โดยการแจกแบบสอบถามผูเ้ขา้โครงการท ั�งหมด ��� คน จากนั�นทาํการสนทนากลุม่ (Focus Group) ผูใ้หข้อ้มลู
สาํคญัท ั�งหมด จาํนวน � คน ตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยัที�กาํหนดไว ้
ผลการวิจยั : พบวา่  �) ปจัจยัสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินโครงการบูรณาการความรูสู้่การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย
�.� ของคณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัพะเยา  มอีงคป์ระกอบดา้นสาระความรู ้และกจิกรรม รวม
7 Modules และมปีจัจยัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้� ดา้น  �) ภาพรวมผลประเมนิความรูแ้ละทกัษะตนเองของผูเ้ขา้โครงการท ั�ง
7 Modules โดยภายหลงัการเขา้โครงการ ไดร้บัทกัษะเพิ�มขึ�นในระดบัมากที�สุด เนื�องจากไดล้งมอืปฏิบตั ิ อกีท ั�งมีทศันคติ
ในทางบวก และเขา้ใจกระบวนการพฒันาใหย้ ั �งยนืจากกจิกรรมกาํหนดปณิธานเพื�อพฒันาตนเอง และปณิธานเพื�อพฒันาส่วนรวม
และ �) ขอ้เสนอแนวทางพฒันาการบูรณาการความรูสู้่การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�  คือ (�) จดัประชมุวางแผน
ลว่งหนา้สาํหรบัการพจิารณางบประมาณ และสถานที� (�) ประยุกตผ์ลวจิยักบัการเรยีนการสอน ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั
และ (�) จดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูเ้พื�อพฒันากระบวนการเรยีนการสอนในชั�นเรยีนปกตใิหค้รอบคลุมทกุดา้น
คาํสาํคญั : การบูรณาการความรู,้ การพฒันา, ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา
จากสภาวการณ์ของโลกปจัจุบนั มกีารเปลี�ยนแปลง

อย่างพลวตัิดว้ยผลจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและของโลก ดว้ยปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม รวมถงึการแขง่ขนัที�รุนแรงทางเศรษฐกจิสง่ผล
ใหป้ระเทศไทย ตอ้งเร่งพ ัฒนาองค์ประกอบกาํล ังอาํนาจ
แหง่ชาตใิหเ้ขม้แขง็ในทกุ ๆ ดา้น ดงันั�น ภาครฐัจึงจาํเป็นตอ้ง
จัดใหม้ียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพ ัฒนาประเทศ
อยา่งย ั �งยนืตามหลกัธรรมาภบิาล เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํ
แผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื�อใหเ้กดิ
เป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักลา่ว จากวสิยัทศัน์
และเป้าหมายการขบัเคลื�อน “ประเทศไทยในยุค 4.0” ใน
ลกัษณะของการกา้วไปสู่การเป็น “ประเทศที�มีรายไดสู้ง”
ดว้ยการเร่งพ ัฒนานวตักรรมที�มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มา
ประยุกต์ใช ้ ใหส้ามารถลดการพึ�งพาต่างชาติเพื� อลดความ
เหลื� อมล ํ�าดา้นต่าง ๆ และเป็นการสรา้งความสมดุลทาง
เศรษฐกิจและสงัคมใหเ้กิดความม ั �นคง ม ั �งคั �ง และย ั �งยืน
ไดอ้ย่างแทจ้ริง ท ั�งหมดที�กล่าวมาคือความเป็นมาของการ
ประกาศยทุธศาสตรป์ระเทศไทย �.� กลา่วไดว้า่ การบูรณาการ
คือการรวมพลงัทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน
ภาคธุรกจิ หรอืภาครฐั มาใชโ้ดยพจิารณาบนพื�นฐานของคาํวา่
“คนไทยทุกคนคือประชาชนของชาติ” ซึ�งถือเป็นพลงัอาํนาจ
ที�สาํคญัในการแกไ้ขปญัหา ดงันั�น ประชาชนยุค �.� จะเป็น
แรงสาํคญัในการเปลี�ยนแปลงหรือการปฏิรูปและการพฒันา
ประเทศในทุกมิติและทุกดา้นอย่างย ั �งยนื ตามคุณลกัษณะ
สาํคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิประเทศไทย ที�มุง่ปรบัเปลี�ยน

โครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู ่“เศรษฐกจิที�ขบัเคลื�อนดว้ยนวตักรรม”
(Value–Based Economy) เพื� อกา้วขา้มกับดกัประเทศ
รายไดป้านกลาง เมื�อบรบิททางเศรษฐกจิเกดิการเปลี�ยนแปลง
ทาํใหผู้ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติตอ้งปรบัตวั
เพื�อใหธุ้รกจิเตบิโตทา่มกลางบรบิทใหมท่างเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเขม้
แขง็และย ั �งยนื โดยจะตอ้งเร่งพฒันาสู่ความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนั (ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมไทย �.�, สบืคน้
จาก https://www.mmthailand.com)(1)

ที�มา : วิสยัทศัน์ ยุทธศาสตรก์ารปฏรูิปประเทศไทย
และการปรบัเปลี�ยนกลไกภาครฐั

อย่างไรก็ตามการที�จะทาํใหทุ้กภาคส่วนรวมถึง
อตุสาหกรรม เจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื�องซึ�งตอ้งมกีารเร่งพฒันา
ศักยภาพในการแข่งขนัใหเ้ขม้แข็งท ั�งนี� ปัจจ ัยองค์ประกอบ
ที�จาํเป็นตอ้งมสีาํหรบัการพฒันาประเทศในยคุดจิิทลัตอ้งอาศยั
การบรหิารจดัการที�มปีระสทิธิภาพ ทกุมติ ิดงันั�นองคป์ระกอบ
สาํคัญในการพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ ย่อมหนี ไม่พน้การ
ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาและปรบัทกัษะแรงงาน ใหม้ีองค์
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ความรู ้ ดา้นสรา้งสรรค์นวตักรรม ทกัษะ รอบดา้นและ
มีทศันคติที�เหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาของโลกยุคใหม่
เพื� อให ส้ามารถสนองต่อยุทธศาสตร์ ประเทศไทย �.�
(การพ ัฒนากลุ่มเพื� อยกระด ับความสามารถในการแข่งขนั
http://www.stabundamrong.go.th/journal, 2561)(2)

ดว้ยความจาํเป็นดงักล่าวขา้งตน้ คณะวทิยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ซึ� งมี
พนัธกิจใหก้ารศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจ จึงพิจารณาจัด
โครงการบูรณาการความรูสู้่การพฒันาเพื�อใหส้ามารถสนอง
ต่อยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�  โดย ตอ้งการพฒันาความรู ้
และทกัษะ ดา้นที�มคีวามจาํเป็นเรง่ดว่น อนัประกอบไปดว้ยวชิา
�) กระบวนทศันป์ระเทศไทย �.�  �) คุณลกัษณะและภาวะ
ผูน้าํยุคประเทศไทย �.�, ผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational
Leadership)   3) ศิลปะการบงัคบับญัชา จิตวทิยาการบรหิาร
(Management Psychology) และ เทคนคิการสรา้งแรงจูงใจ
ในการทาํงาน  �) การบรหิาร  บทบาทการใชภ้าวะผูน้าํในการ
สรา้งพฒันาทมีงาน  �) มนุษยส์ายพนัธุ ์(Smart Enterprises)
�) บทบาท  “Startup Business”  ยุคประเทศไทย �.� และ
�) แพลทฟอรม์ “New Startups Business” ยุคประเทศไทย
�.� และการสรา้งทมีคณุภาพสนองต่อยุทธศาสตรป์ระเทศไทย
4.0 (Research & Development of Digital Leadership
and Team Startup Business for Thailand 4.0)
แก่นิสิตสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา จาํนวน ��� คน
โดยกาํหนดใหน้ิสิตไดร้บัประสบการณ์ตรงดา้นการบริหาร
จัดการปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Managing Interactions)
ของการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อีกดว้ย ท ั�งนี�
เหตผุลที�ตอ้งจดัโครงการขึ�น เพื�อเป็นการกระตุน้ นาํแนวทาง
แก่นิสิต เนื� องจากหลกัสูตรจะมีการปรบัเปลี�ยนสาระ วิชา
ตามระยะเวลาวงรอบของการพฒันาหลกัสูตร (กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ����)(3) ซึ�งหากรอ
โอกาสการพฒันาหลกัสูตรตามวงรอบดงักล่าวนั�น จะขาด
คณุลกัษณะความสามารถในการสนองตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย
�.� อีกท ั�งยงัมีเจตนารมณ์ต่อประโยชน์สาธารณะในการ
ประยุกตใ์ชข้อ้มูลเผยแพร่สาํหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตรหรือ
เป็นตน้แบบของการจ ัดการระบบการพฒันาบุคคลากรอย่าง
บูรณาการที�เกี�ยวขอ้งหรือเทยีบเคียงกนัต่อไป

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั
�) เพื� อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้มของการ

ดาํเนินโครงการบูรณาการความรูสู้่การพฒันาตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย �.� ของคณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศ
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัพะเยา

�)  เพื�อประเมนิความรูแ้ละทกัษะของผูเ้ขา้โครงการ
บูรณาการความรูสู้่การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�
ของคณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
พะเยา

�) เพื�อเสนอแนวทางการบูรณาการความรูสู้่การ
พฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�

ขอบเขตการวจิยั
ศึกษาและวิ เคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินโครงการบูรณาการความรู สู้่การพ ัฒนาตาม
ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.� ของคณะวทิยาการจดัการ และ
สารสนเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัพะเยา โดยสรา้งแบบสอบถาม
เพื�อวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบความรูแ้ละทกัษะก่อนเขา้โครงการ
กับประสิทธิผลของโครงการโดยการประเมินตนเองของ
ผู ้เข า้โครงการ รวมท ั�งสิ� น � สาระความรู ้และกิจกรรม
(Modules) ไดแ้ก่  �) กระบวนทศันป์ระเทศไทย �.�   �)
คุณลกัษณะและภาวะผูน้าํยุคประเทศไทย �.�, ผูน้าํตาม
สถานการณ์  (Situational Leadership)  3) ศิ ลปะ
การบงัคับบญัชา / จิตวิทยาการบริหาร (Management
Psychology) และ เทคนิคการสรา้งแรงจูงใจในการทาํงาน
�) การบริหาร / บทบาทการใช ้ภาวะผู ้นาํในการสร า้ง/
พฒันาทมีงาน  �) มนุษยส์ายพนัธุ ์ “Smart Enterprises”
�) บทบาท “Startup Business” ยุคประเทศไทย �.� และ
�) แพลทฟอรม์ ‘New Startups Business’ ยุคประเทศไทย
�.� (วสิยัทศันก์ารพฒันาประเทศไทย, http://www.nesdb.
go.th, 2561)(4) แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
สาํเร็จรูปเพื� อการวิจ ัยทางสงัคมศาสตร์ จากนั�นนาํผลการ
วเิคราะหม์าทาํการสนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั คือวทิยากร
คณาจารยแ์ละผูด้าํเนินโครงการ โดยนาํผลลพัธท์ี�ไดจ้ากการ
วเิคราะหท์ ั�งจากการประเมนิแบบสอบถาม และการสนทนากลุม่
นาํมาส ังเคราะห์เข า้ก ับหล ักการและเหตุผล มาตรการ
ระเบยีบการปฏบิตั ิเพื�อเสนอเป็นแนวทางการบูรณาการความรู ้
สู่การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�
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ประโยชนท์ี�ไดร้บั
�) ไดข้อ้มูลปจัจยัสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

โครงการบรูณาการความรูสู้ก่ารพฒันาตามยทุธศาสตรป์ระเทศไทย
�.� ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวทิยาลยัพะเยา สาํหรบันาํไปสงัเคราะหเ์สนอเป็นแนวทาง
การพฒันา

�) ไดข้อ้มูลผลการประเมนิความรูแ้ละทกัษะของผู ้
เขา้โครงการบูรณาการความรู สู้่การพฒันาตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย �.� ของคณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา สาํหรบันาํไปสงัเคราะหเ์สนอเป็น
แนวทางการพฒันา

�) ไดข้อ้เสนอแนวทางพฒันาการบูรณาการความรู ้
สู่การพฒันาตามยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.�

ระเบยีบวธิีวจิยั
การวิจ ัยคร ั�งนี� เป็นการวิจ ัยประยุกต์ (Applied

Research) เนื�องจากวตัถปุระสงคข์องการวจิยัเพื�อนาํผลที�ได ้
จากการวิจยัไปใชเ้สนอแนวทางพฒันาการบูรณาการความรู ้
สู่การพฒันาที�สนองต่อยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.� ซึ�งขอ้มูล
ที� นาํมาใชใ้นงานวิจ ัยคือ องค์ประกอบสาระความรู ้เพื� อ
บรูณาการความรูสู้ก่ารพฒันาที�สนองตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย
�.� และกจิกรรม ท ั�ง � (Modules) โดยการแจกแบบสอบถาม
เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) แลว้ตาม
ดว้ยการสนทนากลุม่ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative
Research)

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั
�) คน้ควา้เกี�ยวกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัต่าง ๆ

ที�เกี�ยวขอ้งเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารอา้งองิต่าง ๆ
และผลงานวจิ ัยที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาวเิคราะห ์ (John W.
Creswell, 2002)(5)

�) สรา้งแบบสอบถามเพื�อวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบความรู ้
และทกัษะก่อนเขา้โครงการ กับประสิทธิผลของโครงการ
โดยการประเมนิตนเองของผูเ้ขา้โครงการ รวมท ั�งสิ�น � สาระ
ความรูแ้ละกจิกรรม  (Modules) ไดแ้ก่

(�) กระบวนทศันป์ระเทศไทย �.�
(�)  คุณลกัษณะและภาวะผูน้าํยุคประเทศไทย �.�,

ผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational Leadership)

(�) ศิลปะการบงัคับบญัชา จิตวิทยาการบริหาร
(Management Psychology) และ เทคนคิการสรา้งแรงจูงใจ
ในการทาํงาน

(�) การบริหาร บทบาทการใชภ้าวะผู น้าํในการ
สรา้ง/พฒันาทมีงาน

(�)  มนุษยส์ายพนัธุ ์“Smart Enterprises”
(�)  บทบาท “Startup Business” ยคุประเทศไทย

�.� และ
(�) แพลทฟอรม์ “New Startups Business”

ยุคประเทศไทย �.� นาํมาวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
สาํเรจ็รูปเพื�อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์

�)  กาํหนดผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั คอืผูท้รงคณุวฒุทิี�เชญิมาเป็น
วทิยากร คณาจารย ์และ ผูด้าํเนินโครงการท ั�งหมด � คน

การสรา้งเครื� องมือที� ใช้ในการวิจ ัย แหล่งที�มาของขอ้มูล
ประกอบดว้ย � ส่วน คือ

�) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ และผลงานวจิยั
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาสรา้งแบบสอบถามเพื�อวเิคราะหเ์ปรียบ
เทยีบความรูแ้ละทกัษะก่อนเขา้โครงการกบัประสิทธิผลของ
โครงการโดยการประเมนิตนเองของผูเ้ขา้โครงการ รวมท ั�งสิ�น
� สาระความรูแ้ละกจิกรรม (Modules) ไดแ้ก่

(�) กระบวนทศันป์ระเทศไทย �.�
(�) คุณลกัษณะและภาวะผูน้าํยุคประเทศไทย �.�,

ผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
(�) ศิลปะการบงัคบับญัชา  จิตวทิยาการบริหาร

(Management Psychology) และ เทคนคิการสรา้งแรงจูงใจ
ในการทาํงาน

(�) การบริหาร บทบาทการใชภ้าวะผู น้าํในการ
สรา้ง/พฒันาทมีงาน

(�) มนุษยส์ายพนัธุ ์“Smart Enterprises”
(�) บทบาท “Startup Business” ยุคประเทศไทย

�.� และ
(�) แพลทฟอรม์ “New Startups Business”

ยุคประเทศไทย �.�
�) ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยวเิคราะหข์อ้มูล

จากปจัจยัการเรยีนการสอนที�เกดิขึ�นจรงิท ั�ง � ดา้น คือ
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ตาม Module 1: กระบวนทศันป์ระเทศไทย �.� สาระความรู ้
และกิจกรรม ตาม Module 2: คุณลกัษณะและภาวะผูน้าํ
ยุคประเทศไทย �.�, ผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational
Leadership)  กบั ดา้นสาระความรู ้ และกิจกรรม ตาม
Module 3: ศิลปะการบงัคับบญัชา จิตวิทยาการบริหาร
(Management Psychology) และ เทคนคิการสรา้งแรงจูงใจ
ในการทาํงาน และ ดา้นสาระความรู  ้ และกิจกรรม ตาม
Module 4: การบรหิาร /บทบาทการใชภ้าวะผูน้าํในการสรา้ง/
พฒันาทมีงาน  สรุปไดว้า่ผูเ้ขา้รบัการอบรมสว่นใหญ่ (ค่าเฉลี�ย
�.�� คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ซึ�งมค่ีา S.D. = 0.48 อยูใ่นระดบั
ปกต)ิ เคยมคีวามรูด้า้นนี�มาก่อนในระดบัปานกลาง ซึ�งภายหลงั
การเขา้โครงการมีทกัษะเพิ�มขึ�นในระดบัมากที�สุด

สาํหร ับด ้านสาระความรู ้  และกิจกรรม ตาม
Module 7: แพลทฟอร์ม ‘New Startups Business’
ยุคประเทศไทย �.� สรุปไดว้่าผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่
(ค่าเฉลี�ย �.�� คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ซึ�งมค่ีา S.D. = 0.75
อยู่ในระดบัปกติ) เคยมีความรูด้า้นนี� มาก่อนในระดบันอ้ย
ซึ�งภายหลงัการเขา้โครงการ มทีกัษะเพิ�มขึ�นในระดบัปานกลาง
          อยา่งไรกต็าม ดา้นสาระความรูแ้ละกจิกรรม ตาม
สาระความรู ้ Module 6: บทบาท ‘Startup Business’
ยุคประเทศไทย �.�  สรุปไดว้่าผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่
(ค่าเฉลี�ย �.�� คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ซึ�งมค่ีา S.D. = 0.51
อยู่ในระดบัปกติ) เคยมีความรูด้า้นนี� มาก่อนในระดบันอ้ย
ซึ�งภายหลงัการเขา้โครงการมีทกัษะเพิ�มขึ�นในระดบัมากที�สุด
เนื�องจากไดล้งมอืปฏบิตัแิละเขา้ใจกระบวนการพฒันาใหย้ ั �งยนื
จากกิจกรรมกาํหนดปณิธานเพื�อพฒันาตนเอง และปณิธาน
เพื�อพฒันาส่วนรวม

โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการและขอ้เสนอแนะให ้
เพิ�มระยะเวลาการอบรม เพื�อใหไ้ดร้บัคาํแนะนาํผลการปฏบิตัิ
ในแต่ละกิจกรรมย่อยไดล้ะเอียดมากยิ�งขึ� น และตอ้งการ
เปลี�ยนบรรยากาศสถานที�จดัโครงการเป็นที� กรุงเทพมหานคร

วตัถปุระสงคข์อ้ที� �  สามารถสรุปขอ้เสนอแนวทาง
พ ัฒนาการบูรณาการความรู ้สู่ การพ ัฒนาตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย �.� จากผลการเปรียบเทียบกับกระบวนการ
เรียนรูข้องนิสิตระหว่างก่อนเขา้โครงการกบัหลงัเขา้โครงการ
พบวา่นิสติมกีารตื�นตวั แสดงทศันคติ ต่อการเรยีนรูแ้ละการ
ปฏิบตัิอย่างกระตือรือรน้ นิสิตมีความพึงพอใจและเต็มใจ
ปฏิบตัิในการเรียนรู จ้ากประสบการณ์ตรง นอกหอ้งเรียน

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการไดศ้กึษาดูงานจากองคก์รทางดา้นการบนิ
ซึ�งเป็นการขยายกระบวนทศัน์และสรา้งความประทบัใจดา้น
อาชพีไดอ้ยา่งดเียี�ยม ท ั�งนี� ผูต้อบแบบสอบถามและผูใ้หข้อ้มูล
สาํคัญจากการสนทนากลุ่มไดเ้สนอแนะความตอ้งการการ
พ ัฒนาอย่ างบูรณาการไว  ้ � ประเด็น คือการจัดระบบ
งบประมาณใหม้ีประสิทธิภาพ การพฒันาอย่างย ั �งยนืโดยให ้
ความสาํคัญกับการวิจ ัยเพื� อการพ ัฒนา และการปร ับปรุง
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนการสอน

สรุปและอภปิรายผล
วัตถุประสงค์ข ้อที�  � สรุปสาระส ังเขปได ว้่ามี

องคป์ระกอบดา้นสาระความรูแ้ละกจิกรรม รวม � Modules
และมีปัจจัยสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้ � ด า้น คื อ
�) ด า้นตาํราและเอกสารหลกั ที� ใช ใ้นการเรียนการสอน
�) ด ้านอุ ปกรณ์ สิ� งสนับสนุ นการสอน แหล่ งค ้นคว ้า
�) ดา้นระบบการบริการ สื� อสารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
�) ดา้นสถานที�  ส่งเสริมการเรียนการสอน สถานีจาํลอง
หอ้งปฏบิตักิาร Smart Center  และ �) ดา้นการจดักจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู แ้ละประสบการณ์ซึ�งใหค้วามสาํคัญกับ
การนาํอินเทอร์เน็ตมาใชร้่วมกับการเรียนการสอนปกติใน
หอ้งเรียนส่งผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนในเนื� อหาวชิาของ
ผูเ้รียนสูงขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้เสนอองค์ประกอบ
การเรยีนการสอนทางเลอืกที�หลากหลายของ (ทศินา แขมมณี,
2546)(6) และ (Richard I., 1994)(7)

วตัถุประสงคข์อ้ที� � สรุปผลการประเมินความรู ้
และทกัษะตนเองของผูเ้ขา้โครงการ แบง่เป็น � ดา้น ซึ�งสรุป
ไดว้า่ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่ เคยมคีวามรู ้ตาม Module
�: มนุษยส์ายพนัธุ ์“Smart Enterprises” มาก่อนในระดบัมาก
และภายหลงัการเขา้โครงการ ยิ�งมีทกัษะเพิ�มขึ� นในระด ับ
มากที�สุด ดา้นสาระ (ค่าเฉลี�ย �.�� คิดเป็นรอ้ยละ ��.��
ซึ�งมค่ีา S.D. 0.45 อยูใ่นระดบัปกต)ิ

และในดา้นที�เคยมีความรูด้า้นนี� มาก่อนในระดบั
นอ้ย ซึ�งภายหลงัการเขา้โครงการ มีทกัษะเพิ�มขึ�นในระดบั
ปานกลาง คือ Module 7: แพลทฟอรม์ “New Startups
Business” ยุคประเทศไทย �.� (ค่าเฉลี�ย �.�� คิดเป็นรอ้ยละ
��.�� ซึ�งมค่ีา S.D. = 0.75 อยูใ่นระดบัปกต)ิ

 โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการและขอ้เสนอแนะ
ใหเ้พิ�มระยะเวลาการอบรม เพื�อใหไ้ดร้บัคาํแนะนาํผลการ
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ปฏบิตัใินแตล่ะกจิกรรมยอ่ยไดล้ะเอยีดมากยิ�งขึ�น และตอ้งการ
เปลี�ยนบรรยากาศสถานที�จดัโครงการเป็นที�กรุงเทพมหานคร
โดยเป็นไปตามผลงานวิจ ัยของคาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter
V.Good, 1973)(8) ไดก้ลา่ววา่ ความรูเ้ป็นขอ้เทจ็จรงิ (Facts)
ความจรงิ (Truth) เป็นขอ้มูลที�มนุษยไ์ดร้บัและเกบ็รวบรวม
จากประสบการณ์ต่าง ๆ การที�บคุคลยอมรบัหรอืปฏเิสธสิ�งใด
สิ�งหนึ�งไดอ้ยา่งมเีหตผุล บคุคลควรจะตอ้งรูเ้รื�องเกี�ยวกบัสิ�งนั�น
เพื�อประกอบการตดัสนิใจ นั �นกค็ือ บคุคลจะตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิ
หรอืขอ้มูลต่าง ๆ ที�สนบัสนุนและใหค้าํตอบขอ้สงสยัที�บคุคล
มอียู ่ชี�แจงใหบ้คุคลเกดิความเขา้ใจและทศันคตทิี�ดตี่อเรื�องใด
เรื�องหนึ�ง รวมท ั�งเกดิความตระหนกัรู ้ความเชื�อ และค่านิยม
ต่าง ๆ ดว้ย

วัตถุประสงค์ขอ้ที�  � สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอ
แนวทางพ ัฒนาการบู รณาการความรู ้ สู่ การพ ัฒนาตาม
ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย �.� โดยมีทศิทางที�สอดคลอ้งตาม
การพฒันาตวัแบบการจดัการเรียนรูบู้รณาการแบบองค์รวม
ในการศึกษาข ั�นพื�นฐานตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาติ
พ.ศ.���� และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ. �����
ซึ�งเนน้การจดัการเรียนรูบู้รณาการแบบองคร์วม โดยสามารถ
แสดงผลการสงัเคราะหต์ามกรรมวธิกีารวจิยัเสนอเป็นแนวทาง
การพฒันา ดงัต่อไปนี�

�) จดัประชมุวางแผนลว่งหนา้สาํหรบัการพจิารณา
งบประมาณและสถานที�ในการจดัโครงการ เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้ขา้โครง การเพื�อการเพิ�มประสบการณ์
ตรงที�หลากหลายสภาพแวดลอ้ม เช่น กรุงเทพมหานคร

�) พจิารณาขยายผลการวเิคราะหด์า้นความรูแ้ละ
ท ักษะที� ได ้ ไปใช ้ประโยชน์ ในการบู รณาการการวิจ ัย
กบัการเรยีนการสอน และศิลปวฒันธรรม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตรก์ารพฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์และนวตักรรม
ที�สรา้งคุณค่าตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

�) จ ัดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู เ้พื� อพ ัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในชั�นเรียนปกติ ใหเ้ป็นไปตาม
ความคาดหว ังของนิ สิตเพื� อส ัมฤทธิ ผลของการศึ กษา
โดยเพิ� มความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนการสอน
เพิ�มการสนบัสนุนความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่การคน้ควา้
ใหค้รอบคลุมทกุดา้น

ขอ้เสนอแนะ
     �. ขอ้เสนอแนะการประยุกตใ์ชผ้ลการวจิยั

�) สมควรแต่งตั�งคณะกรรมการพฒันาบูรณาการ
ความรูเ้พื�อการพฒันาที�สามารถสนองตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย
�.� อย่างต่อเนื�องและจดัใหม้ีการรายงานความกา้วหนา้เป็น
ประจาํทกุปี

�) สมควรจัดแถลงประชาส ัมพ ันธ์ผลการวิจ ัย
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ ก่อประโยชนใ์นการบูรณาการการวจิยั
กบัการเรยีนการสอนตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

�) สมควรจดัประชุมวางแผนร่วมกบัคณะต่าง ๆ
เพื�อบูรณาการพิจารณางบประมาณ และสถานที�ในการจัด
โครงการคร ั�งต่อไป
     �. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร ั�งต่อไป

�) สมควรทาํ การศึ กษาปัจจัยองค์ ประกอบ
ที� สามารถเพิ� มท ัศนคติ จูงใจและสรา้งความร่วมมือของ
ผูเ้ขา้โครงการอยา่งย ั �งยนื

�)  สมควรศึกษาปจัจยัอื�น ๆ ที�มผีลต่อการบูรณา
การการพฒันาที�สามารถสนองต่อยทุธศาสตร ์ประเทศไทย �.�

�) สมควรมีการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจ ัยใน
ประเดน็ที�สามารถเทยีบเคียงกนัโดยการนาํขอ้มูลที�ทนัยุคสมยั
รวมถงึขอ้มูลจากต่างประเทศมาวเิคราะหห์าสาเหต ุ เพื�อเสนอ
แนวทางการพฒันาอยา่งมปีระสทิธิภาพและอยา่งย ั �งยนื
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