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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 Implementation 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 development 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.
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การบูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .
จิราภรณ์ ศรีศิล กจ.ด.

วั ตถุ ประสงค์ : งานวิ จ ั ยเรื อง “การบู ร ณาการความรู ้ สู่ การพั ฒ นาตามยุ ทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0” กํา หนดเพื อ
) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล อ้ มของการดําเนิ นโครงการบูรณาการความรู ส้ ู่ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ) ประเมิน ความรู แ้ ละทักษะของผู เ้ ข้าโครงการ
บู ร ณาการความรู ้ สู่ การพัฒ นาตามยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศไทย . ของคณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา และ ) เสนอแนวทางการบูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .
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วัสดุและวิธกี าร : โดยการแจกแบบสอบถามผู ้เข้าโครงการทังหมด คน จากนันทําการสนทนากลุม่ (Focus Group) ผู ้ให้ข้อมูล
สําคัญทังหมด จํานวน คน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีกําหนดไว ้
ผลการวิจยั : พบว่า ) ปัจจัยสภาพแวดล ้อมของการดําเนินโครงการบูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย
. ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบด้านสาระความรู ้ และกิจกรรม รวม
7 Modules และมีปจั จัยสภาพแวดล ้อมในการเรียนรู ้ ด้าน ) ภาพรวมผลประเมินความรู ้และทักษะตนเองของผู ้เข้าโครงการทัง
7 Modules โดยภายหลังการเข้าโครงการ ได้รบั ทักษะเพิมขึนในระดับมากทีสุด เนืองจากได้ลงมือปฏิบตั ิ อีกทังมีทศั นคติ
ในทางบวก และเข้าใจกระบวนการพัฒนาให้ยังยืนจากกิจกรรมกําหนดปณิธานเพือพัฒนาตนเอง และปณิธานเพือพัฒนาส่วนรวม
และ ) ข้อเสนอแนวทางพัฒนาการบูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย . คือ ( ) จัดประชุมวางแผน
ล่วงหน้าสําหรับการพิจารณางบประมาณ และสถานที ( ) ประยุกต์ผลวิจยั กับการเรียนการสอน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และ ( ) จัดสภาพแวดล ้อมในการเรียนรูเ้ พือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชันเรียนปกติให้ครอบคลุมทุกด้าน
คําสําคัญ : การบูรณาการความรู,้ การพัฒนา, ยุทธศาสตร์ประเทศไทย .

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบนั มีการเปลียนแปลง
อย่ างพลวัติด ว้ ยผลจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของแต่ละประเทศ ภู มิ ภาคและของโลก ด้วยปัจจัย
สภาพแวดล ้อม รวมถึงการแข่งขันทีรุนแรงทางเศรษฐกิจส่งผล
ให้ประเทศไทย ต้องเร่ ง พัฒนาองค์ ประกอบกํา ลังอํา นาจ
แห่งชาติให้เข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ดังนัน ภาครัฐจึงจําเป็ นต้อง
จัด ให้มี ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เ ป็ นเป้ าหมายการพัฒ นาประเทศ
อย่างยังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล ้องและบูรณาการเข้าด้วยกันเพือให้เกิด
เป็ นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว จากวิสยั ทัศน์
และเป้ าหมายการขับเคลือน “ประเทศไทยในยุค 4.0” ใน
ลักษณะของการก้าวไปสู่ การเป็ น “ประเทศที มี ร ายได้สู ง”
ด้ว ยการเร่ ง พัฒนานวัตกรรมที มี การนํา เทคโนโลยีเ ข้ามา
ประยุกต์ใช้ ให้สามารถลดการพึ งพาต่างชาติเพื อลดความ
เหลื อมลําด้านต่ าง ๆ และเป็ นการสร้างความสมดุ ล ทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมันคง มังคัง และยังยืน
ได้อย่างแท้จริง ทังหมดทีกล่าวมาคื อความเป็ นมาของการ
ประกาศยุทธศาสตร์ประเทศไทย . กล่าวได้ว่า การบูรณาการ
คื อการรวมพลังทุ กภาคส่ วน ไม่ ว่ าจะอยู ่ ใ นภาคประชาชน
ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้โดยพิจารณาบนพืนฐานของคําว่า
“คนไทยทุกคนคือประชาชนของชาติ” ซึงถือเป็ นพลังอํานาจ
ทีสําคัญในการแก้ไขปัญหา ดังนัน ประชาชนยุค . จะเป็ น
แรงสําคัญในการเปลียนแปลงหรือการปฏิรูปและการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยังยืน ตามคุ ณลักษณะ
สําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจประเทศไทย ทีมุง่ ปรับเปลียน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม”
(Value–Based Economy) เพื อก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง เมือบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลียนแปลง
ทําให้ผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว
เพือให้ธุรกิจเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้ม
แข็งและยังยืน โดยจะต้องเร่งพัฒนาสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย . , สืบค้น
จาก https://www.mmthailand.com)(1)

ทีมา : วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย
และการปรับเปลียนกลไกภาครัฐ
อย่ างไรก็ ตามการที จะทํา ให้ทุ กภาคส่ วนรวมถึง
อุตสาหกรรม เจริญเติบโตอย่างต่อเนืองซึงต้องมีการเร่งพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันให้เข้มแข็งทังนี ปัจจัยองค์ประกอบ
ทีจําเป็ นต้องมีสาํ หรับการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทลั ต้องอาศัย
การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ ทุกมิติ ดังนันองค์ประกอบ
สํา คัญในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ย่ อมหนี ไม่ พ น้ การ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและปรับทักษะแรงงาน ให้มีองค์

14 Royal Thai Air Force Medical Gazette

ความรู ้ ด้านสร้างสรรค์ น วัตกรรม ทักษะ รอบด้านและ
มีทศั นคติทีเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่
เพื อให้ส ามารถสนองต่ อยุ ทธศาสตร์ ประเทศไทย .
(การพัฒนากลุ่ ม เพื อยกระดับความสามารถในการแข่ งขัน
http://www.stabundamrong.go.th/journal, 2561)(2)
ด้วยความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการ
จัด การและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ งมี
พัน ธกิจ ให้การศึ กษาวิชาการจัด การธุ รกิ จ จึ งพิจ ารณาจัด
โครงการบูรณาการความรู ส้ ู่ การพัฒนาเพื อให้สามารถสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย . โดย ต้องการพัฒนาความรู ้
และทักษะ ด้านทีมีความจําเป็นเร่งด่วน อันประกอบไปด้วยวิชา
) กระบวนทัศน์ประเทศไทย . ) คุณลักษณะและภาวะ
ผูน้ าํ ยุคประเทศไทย . , ผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational
Leadership) 3) ศิลปะการบังคับบัญชา จิตวิทยาการบริหาร
(Management Psychology) และ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน ) การบริหาร บทบาทการใช้ภาวะผูน้ าํ ในการ
สร้างพัฒนาทีมงาน ) มนุ ษย์สายพันธุ ์ (Smart Enterprises)
) บทบาท “Startup Business” ยุคประเทศไทย . และ
) แพลทฟอร์ม “New Startups Business” ยุคประเทศไทย
. และการสร้างทีมคุณภาพสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 (Research & Development of Digital Leadership
and Team Startup Business for Thailand 4.0)
แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน
คน
โดยกําหนดให้นิ สิ ตได้ร บั ประสบการณ์ตรงด้านการบริ หาร
จัดการปฏิส มั พันธ์กบั ลู กค้า (Managing Interactions)
ของการท่าอากาศยานแม่ ฟ้าหลวง เชียงราย อีกด้วย ทังนี
เหตุผลทีต้องจัดโครงการขึน เพือเป็ นการกระตุน้ นําแนวทาง
แก่นิ สิต เนื องจากหลักสู ตรจะมีการปรับเปลียนสาระ วิชา
ตามระยะเวลาวงรอบของการพัฒนาหลักสูตร (กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
)(3) ซึงหากรอ
โอกาสการพัฒนาหลักสู ตรตามวงรอบดังกล่ าวนัน จะขาด
คุณลักษณะความสามารถในการสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย
. อี กทังยัง มี เจตนารมณ์ ต่ อประโยชน์ ส าธารณะในการ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเผยแพร่ สาํ หรับการปรับปรุงหลักสู ตรหรือ
เป็ นต้นแบบของการจัดการระบบการพัฒนาบุคคลากรอย่าง
บูรณาการทีเกียวข้องหรือเทียบเคียงกันต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั
) เพื อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล อ้ มของการ
ดําเนินโครงการบูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย . ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
) เพือประเมินความรูแ้ ละทักษะของผูเ้ ข้าโครงการ
บูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
) เพือเสนอแนวทางการบู รณาการความรู ส้ ู่ การ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .

ขอบเขตการวิจยั
ศึ กษาและวิ เ คราะห์ปั จ จั ยและสภาพแวดล อ้ ม
ของการดํา เนิ นโครงการบู รณาการความรู ส้ ู่ การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย . ของคณะวิทยาการจัดการ และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสร้างแบบสอบถาม
เพือวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู แ้ ละทักษะก่อนเข้าโครงการ
กับประสิ ทธิ ผ ลของโครงการโดยการประเมิ น ตนเองของ
ผู ้เ ข้าโครงการ รวมทังสิ น สาระความรู ้และกิ จ กรรม
(Modules) ได้แก่ ) กระบวนทัศน์ประเทศไทย .
)
คุ ณลักษณะและภาวะผู น้ าํ ยุคประเทศไทย . , ผู น้ าํ ตาม
สถานการณ์ (Situational Leadership) 3) ศิ ล ปะ
การบังคับบัญชา / จิ ตวิทยาการบริ หาร (Management
Psychology) และ เทคนิคการสร้างแรงจู งใจในการทํางาน
) การบริ ห าร / บทบาทการใช้ภ าวะผู ้ นาํ ในการสร้า ง/
พัฒนาทีมงาน ) มนุ ษย์สายพันธุ ์ “Smart Enterprises”
) บทบาท “Startup Business” ยุคประเทศไทย . และ
) แพลทฟอร์ม ‘New Startups Business’ ยุคประเทศไทย
. (วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศไทย, http://www.nesdb.
go.th, 2561)(4) แล ว้ นํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ
สําเร็จรู ปเพื อการวิจ ัยทางสัง คมศาสตร์ จากนั นนําผลการ
วิเคราะห์มาทําการสนทนากลุ่มผู ใ้ ห้ข ้อมูลสําคัญ คือวิทยากร
คณาจารย์และผูด้ าํ เนินโครงการ โดยนําผลลัพธ์ทได้
ี จากการ
วิเคราะห์ทงจากการประเมิ
ั
นแบบสอบถาม และการสนทนากลุม่
นํา มาสั ง เคราะห์ เ ข้ากั บ หลั กการและเหตุ ผ ล มาตรการ
ระเบียบการปฏิบตั ิ เพือเสนอเป็ นแนวทางการบูรณาการความรู ้
สู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .
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ประโยชน์ทีได้รบั
) ได้ขอ้ มู ลปัจจัยสภาพแวดลอ้ มของการดําเนิน
โครงการบูรณาการความรู ้สูก่ ารพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย
. ของคณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับนําไปสังเคราะห์เสนอเป็ นแนวทาง
การพัฒนา
) ได้ข ้อมูลผลการประเมินความรูแ้ ละทักษะของผู ้
เข้าโครงการบูรณาการความรู ส้ ู่ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย . ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับนําไปสังเคราะห์เสนอเป็ น
แนวทางการพัฒนา
) ได้ข ้อเสนอแนวทางพัฒนาการบูรณาการความรู ้
สู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย .

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจ ัยครังนี เป็ นการวิจ ัยประยุกต์ (Applied
Research) เนืองจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือนําผลทีได้
จากการวิจยั ไปใช้เสนอแนวทางพัฒนาการบู รณาการความรู ้
สู่การพัฒนาทีสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย . ซึงข้อมูล
ที นํา มาใช้ใ นงานวิ จ ั ยคื อ องค์ ประกอบสาระความรู ้เ พื อ
บูรณาการความรู ้สูก่ ารพัฒนาทีสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย
. และกิจกรรม ทัง (Modules) โดยการแจกแบบสอบถาม
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) แล ้วตาม
ด้วยการสนทนากลุม่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)

( ) ศิ ลปะการบังคับบัญชา จิ ตวิทยาการบริหาร
(Management Psychology) และ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน
( ) การบริ หาร บทบาทการใช้ภาวะผู น้ าํ ในการ
สร้าง/พัฒนาทีมงาน
( ) มนุ ษย์สายพันธุ ์ “Smart Enterprises”
( ) บทบาท “Startup Business” ยุคประเทศไทย
. และ
( ) แพลทฟอร์ม “New Startups Business”
ยุค ประเทศไทย . นํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ
สําเร็จรู ปเพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
) กําหนดผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ คือผู ้ทรงคุณวุฒทิ เชิี ญมาเป็น
วิทยากร คณาจารย์ และ ผูด้ าํ เนินโครงการทังหมด คน

การสร้า งเครื องมือ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย แหล่ ง ที มาของข้อมู ล
ประกอบด้วย ส่วน คือ
) ข้อมู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) เป็ นการ
เก็บรวบรวมขอ้ มูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และผลงานวิจยั
ทีเกียวข ้อง เพือนํามาสร้างแบบสอบถามเพือวิเคราะห์เปรียบ
เทียบความรู แ้ ละทักษะก่อนเข้าโครงการกับประสิทธิผลของ
โครงการโดยการประเมินตนเองของผูเ้ ข้าโครงการ รวมทังสิน
สาระความรูแ้ ละกิจกรรม (Modules) ได้แก่
( ) กระบวนทัศน์ประเทศไทย .
( ) คุณลักษณะและภาวะผูน้ าํ ยุคประเทศไทย . ,
ผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
( ) ศิลปะการบังคับบัญชา จิตวิทยาการบริหาร
) ค้นคว ้าเกียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ
(Management Psychology) และ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
ทีเกียวข้องเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ
ในการทํางาน
และผลงานวิจ ัยทีเกียวขอ้ ง เพือนํามาวิเคราะห์ (John W.
( ) การบริ หาร บทบาทการใช้ภาวะผู น้ าํ ในการ
Creswell, 2002)(5)
สร้าง/พัฒนาทีมงาน
) สร้างแบบสอบถามเพือวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู ้
( ) มนุ ษย์สายพันธุ ์ “Smart Enterprises”
และทักษะก่ อนเข้าโครงการ กับประสิ ทธิ ผ ลของโครงการ
( ) บทบาท “Startup Business” ยุคประเทศไทย
โดยการประเมินตนเองของผูเ้ ข้าโครงการ รวมทังสิน สาระ
. และ
ความรูแ้ ละกิจกรรม (Modules) ได้แก่
( ) แพลทฟอร์ม “New Startups Business”
( ) กระบวนทัศน์ประเทศไทย .
( ) คุณลักษณะและภาวะผูน้ าํ ยุคประเทศไทย . , ยุคประเทศไทย .
) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยวิเคราะห์ข ้อมูล
ผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
จากปัจจัยการเรียนการสอนทีเกิดขึนจริงทัง ด้าน คือ
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ตาม Module 1: กระบวนทัศน์ประเทศไทย . สาระความรู ้
และกิจกรรม ตาม Module 2: คุณลักษณะและภาวะผู น้ าํ
ยุคประเทศไทย . , ผู น้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational
Leadership) กับ ด้านสาระความรู ้ และกิจกรรม ตาม
Module 3: ศิ ล ปะการบังคับบัญชา จิ ตวิทยาการบริหาร
(Management Psychology) และ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน และ ด้านสาระความรู ้ และกิจ กรรม ตาม
Module 4: การบริหาร /บทบาทการใช้ภาวะผูน้ าํ ในการสร้าง/
พัฒนาทีมงาน สรุปได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ (ค่าเฉลีย
. คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมีค่า S.D. = 0.48 อยูใ่ นระดับ
ปกติ) เคยมีความรู ้ด้านนีมาก่อนในระดับปานกลาง ซึงภายหลัง
การเข้าโครงการมีทกั ษะเพิมขึนในระดับมากทีสุด
สํา หรั บด้า นสาระความรู ้ และกิ จ กรรม ตาม
Module 7: แพลทฟอร์ม ‘New Startups Business’
ยุคประเทศไทย . สรุ ปได้ว่าผู เ้ ข้ารับการอบรมส่ วนใหญ่
(ค่าเฉลีย . คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมีค่า S.D. = 0.75
อยู ่ในระดับปกติ) เคยมีความรู ด้ า้ นนี มาก่อนในระดับน้อย
ซึงภายหลังการเข้าโครงการ มีทกั ษะเพิมขึนในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม ด้านสาระความรูแ้ ละกิจกรรม ตาม
สาระความรู ้ Module 6: บทบาท ‘Startup Business’
ยุคประเทศไทย . สรุปได้ว่าผู เ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
(ค่าเฉลีย . คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมีค่า S.D. = 0.51
อยู ่ในระดับปกติ) เคยมีความรู ด้ า้ นนี มาก่อนในระดับน้อย
ซึงภายหลังการเข้าโครงการมีทกั ษะเพิมขึนในระดับมากทีสุด
เนืองจากได้ลงมือปฏิบตั แิ ละเข้าใจกระบวนการพัฒนาให้ยังยืน
จากกิจกรรมกําหนดปณิ ธานเพือพัฒนาตนเอง และปณิ ธาน
เพือพัฒนาส่วนรวม
โดยส่วนใหญ่มีความต้องการและข้อเสนอแนะให้
เพิมระยะเวลาการอบรม เพือให้ได้รบั คําแนะนําผลการปฏิบตั ิ
ในแต่ละกิจกรรมย่ อยได้ละเอียดมากยิงขึน และต้องการ
เปลียนบรรยากาศสถานทีจัดโครงการเป็ นที กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ขอ้ ที สามารถสรุปข้อเสนอแนวทาง
พัฒ นาการบู ร ณาการความรู ้สู่ การพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์
ประเทศไทย . จากผลการเปรี ยบเทียบกับกระบวนการ
เรียนรู ข้ องนิสิตระหว่างก่อนเข้าโครงการกับหลังเข้าโครงการ
พบว่านิสติ มีการตืนตัว แสดงทัศนคติ ต่อการเรียนรู แ้ ละการ
ปฏิบตั ิอย่างกระตือรือร้น นิ สิตมีความพึงพอใจและเต็มใจ
ปฏิ บ ตั ิในการเรี ยนรู จ้ ากประสบการณ์ตรง นอกห้องเรี ยน
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โดยเฉพาะอย่างยิงการได้ศึกษาดูงานจากองค์กรทางด้านการบิน
ซึงเป็ นการขยายกระบวนทัศน์และสร้างความประทับใจด้าน
อาชีพได้อย่างดีเยียม ทังนีผูต้ อบแบบสอบถามและผูใ้ ห้ข้อมูล
สํา คัญจากการสนทนากลุ่ มได้เ สนอแนะความต้องการการ
พัฒ นาอย่ างบู ร ณาการไว ้ ประเด็ น คื อการจั ด ระบบ
งบประมาณใหม้ ีประสิทธิภาพ การพัฒนาอย่างยังยืนโดยให้
ความสํา คัญกับการวิจ ัยเพื อการพัฒนา และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล ้อมทางการเรียนการสอน

สรุปและอภิปรายผล
วั ตถุ ประสงค์ข ้อ ที สรุ ปสาระสัง เขปได้ว่ ามี
องค์ประกอบด้านสาระความรูแ้ ละกิจกรรม รวม Modules
และมี ปั จ จั ยสภาพแวดล อ้ มในการเรี ย นรู ้ ด้า น คื อ
) ด้านตํา ราและเอกสารหลัก ที ใช้ใ นการเรี ยนการสอน
) ด้า นอุ ป กรณ์ สิ งสนั บ สนุ นการสอน แหล่ ง ค้ น คว ้า
) ด้านระบบการบริ การ สื อสารอิ เล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์
) ด้านสถานที ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน สถานี จาํ ลอง
ห้องปฏิบตั กิ าร Smart Center และ ) ด้านการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการเรียนรู แ้ ละประสบการณ์ ซึ งให้ความสําคัญกับ
การนํา อิน เทอร์เน็ ตมาใช้ร่ ว มกับการเรียนการสอนปกติ ใน
ห้องเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนในเนือหาวิชาของ
ผู เ้ รียนสู งขึน ซึงสอดคล ้องเป็ นไปตามข้อเสนอองค์ประกอบ
การเรียนการสอนทางเลือกทีหลากหลายของ (ทิศนา แขมมณี,
2546)(6) และ (Richard I., 1994)(7)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที สรุปผลการประเมินความรู ้
และทักษะตนเองของผูเ้ ข้าโครงการ แบ่งเป็ น ด้าน ซึงสรุป
ได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ เคยมีความรู ้ ตาม Module
: มนุ ษย์สายพันธุ ์ “Smart Enterprises” มาก่อนในระดับมาก
และภายหลัง การเข้าโครงการ ยิ งมี ทกั ษะเพิ มขึ นในระดับ
มากทีสุด ด้านสาระ (ค่ าเฉลีย . คิดเป็ นร้อยละ .
ซึงมีค่า S.D. 0.45 อยูใ่ นระดับปกติ)
และในด้านทีเคยมีความรู ด้ า้ นนี มาก่อนในระดับ
น้อย ซึงภายหลังการเข้าโครงการ มีทกั ษะเพิ มขึนในระดับ
ปานกลาง คือ Module 7: แพลทฟอร์ม “New Startups
Business” ยุคประเทศไทย . (ค่าเฉลีย . คิดเป็ นร้อยละ
. ซึงมีค่า S.D. = 0.75 อยูใ่ นระดับปกติ)
โดยส่ วนใหญ่มีความต้องการและข้อเสนอแนะ
ให้เพิ มระยะเวลาการอบรม เพื อให้ได้ร บั คําแนะนําผลการ
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ปฏิบตั ใิ นแต่ละกิจกรรมย่อยได้ละเอียดมากยิงขึน และต้องการ
เปลียนบรรยากาศสถานทีจัดโครงการเป็ นทีกรุงเทพมหานคร
โดยเป็ นไปตามผลงานวิจ ัยของคาร์เ ตอร์ วี กู๊ ด (Carter
V.Good, 1973)(8) ได้กล่าวว่า ความรูเ้ ป็ นข ้อเท็จจริง (Facts)
ความจริง (Truth) เป็ นข ้อมูลทีมนุ ษย์ได้รบั และเก็บรวบรวม
จากประสบการณ์ต่าง ๆ การทีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิงใด
สิงหนึงได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู ้เรืองเกียวกับสิงนัน
เพือประกอบการตัดสินใจ นันก็คือ บุคคลจะต้องมีข ้อเท็จจริง
หรือข้อมูลต่าง ๆ ทีสนับสนุ นและให้คําตอบข้อสงสัยทีบุคคล
มีอยู ่ ชีแจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจและทัศนคติทดีี ต่อเรืองใด
เรืองหนึง รวมทังเกิดความตระหนักรู ้ ความเชือ และค่านิยม
ต่าง ๆ ด้วย
วัตถุ ประสงค์ข อ้ ที สามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอ
แนวทางพั ฒ นาการบู ร ณาการความรู ้ สู่ การพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย . โดยมีทศิ ทางทีสอดคลอ้ งตาม
การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู บ้ ูรณาการแบบองค์รวม
ในการศึกษาขันพืนฐานตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.
และทีแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ซึงเน้นการจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการแบบองค์รวม โดยสามารถ
แสดงผลการสังเคราะห์ตามกรรมวิธกี ารวิจยั เสนอเป็นแนวทาง
การพัฒนา ดังต่อไปนี
) จัดประชุมวางแผนล่วงหน้าสําหรับการพิจารณา
งบประมาณและสถานทีในการจัดโครงการ เพือให้สอดคล ้อง
กับความต้องการของผูเ้ ข้าโครง การเพือการเพิมประสบการณ์
ตรงทีหลากหลายสภาพแวดล ้อม เช่น กรุงเทพมหานคร
) พิจารณาขยายผลการวิเคราะห์ดา้ นความรู แ้ ละ
ทั ก ษะที ได้ ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการบู ร ณาการการวิ จ ั ย
กับการเรียนการสอน และศิลปวัฒนธรรม เพือให้สอดคล ้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ทีสร้างคุณค่ าตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
) จัดสภาพแวดล อ้ มในการเรี ยนรู เ้ พื อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในชันเรียนปกติ ให้เป็ นไปตาม
ความคาดหวั ง ของนิ สิ ต เพื อสั ม ฤทธิ ผลของการศึ กษา
โดยเพิ มความหลากหลายของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
เพิมการสนับสนุ นความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการค้นคว ้า
ให้ครอบคลุมทุกด้าน
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ข้อเสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั
) สมควรแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาบูรณาการ
ความรู ้เพือการพัฒนาทีสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย
. อย่างต่อเนืองและจัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าเป็ น
ประจําทุกปี
) สมควรจัด แถลงประชาสัมพันธ์ ผ ลการวิจ ัย
เพือเพิมประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์ในการบูรณาการการวิจยั
กับการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
) สมควรจัดประชุมวางแผนร่วมกับคณะต่าง ๆ
เพื อบูรณาการพิ จารณางบประมาณ และสถานทีในการจัด
โครงการครังต่อไป
. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
) สมควรทํา การศึ กษาปั จ จั ย องค์ ป ระกอบ
ที สามารถเพิ มทัศนคติ จู ง ใจและสร้างความร่ ว มมื อของ
ผู เ้ ข้าโครงการอย่างยังยืน
) สมควรศึกษาปัจจัยอืน ๆ ทีมีผลต่อการบูรณา
การการพัฒนาทีสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์ ประเทศไทย .
) สมควรมี การศึ กษาเปรี ยบเทียบงานวิ จ ัยใน
ประเด็นทีสามารถเทียบเคียงกันโดยการนําข้อมูลทีทันยุคสมัย
รวมถึงข้อมูลจากต่างประเทศมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพือเสนอ
แนวทางการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยังยืน
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