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 This research has two main objectives. The first objective was to contribute to an 

application model of documentary research for studies concept of proactive management theory 

and curriculum development theory. In this context, we used for define proactive management 

for young blood engineering course elements. Our second objective was to extended the 

prospective research to develop training courses of proactive management for young blood 

engineering into labor force in ASEAN Economics Community by applying Ethnographic Delphi 

Future Research (EDFR) technique in which researchers select 17 experts by purposive sampling. 

 The result of first round of EDFR, we obtained trend and training course elements. 

Then, we analyze and synthesize data from expert interviews to created questionnaire (second 

round EDFR) to verify the possibility of proactive management development course. Based on 

semi-interquartile range was less than 1.50 means that experts have a consistent opinion and 

median value was 3.50 up means whether the expert opinions of each trend was high and 

highest level possibility. Therefore, we can summarize a model of proactive management for 

young blood engineering into labor force in ASEAN Economics Community in each dimension as 

following. In social needs context have to exploration of the needs of industry and labor market 

due to the demand of labor has changes at all times. In aim defining context should focus on 

operational skills, professional skills, and English communication skills especially in engineering 

vocabularies. In content context should highlight in English and ASEAN languages, ASEAN culture 

and focusing on applying proactive management to solve the problem. In learning experience 

context must have pre-test and focus on teaching and learning from experience from expert in 

industrial sectors. The last context was determine an evaluation should have post-test after 

studies and implementation in actual to monitor working performance after training. Therefore, 

young blood engineer must have the development in operational skills, language communication 

skills, and proactive management skill to compete with other labors in the ASEAN Economics 

Community. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 

Community : AEC) ป 2558 ซึ่งปจจุบันพบวาคนไทย สังคมไทยใหความสําคัญกับกระแสการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวนมาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน 
เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา โดยมีเปาหมาย ในการรวมตัวกันทางดานเศรษฐกิจที่เปนโอกาสตอ
ประเทศสมาชิก 4 เรื่อง คือ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การสรางอาเซียนใหเปนภูมิภาคท่ี
มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกอาเซียน 
และการเชื่อมโยงของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจของโลก ซึ่งจะครอบคลุมถึงดานตางๆ ดังนี้ ดานสินคา 
ดานบริการ ดานการลงทุน ดานเงินทุน และดานแรงงานใหมีการถายเทแรงงานฝมือไดอยางเสรี    
มากขึ้น โดยกําหนดใหเปนไปตามขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแตละวิชาชีพ 
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) (ดวงพร รอดเพ็งสังคหะ และคณะ, 2554) 
วัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือ           
ผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดานของอาเซียนไดอยางเสรีในตลาดแรงงาน (สิงหเดช ชูอํานาจ, 2556) 

การเคล่ือนยายแรงงานของ 8 สาขาอาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล บริการบัญชี 
บริการวิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ และนักวิชาชีพทองเที่ยวไดอยางเสรีภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกอใหเกิดผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ กลาวคือ ดานบวกจะสามารถแกปญหาการขาด
แคลนแรงงานฝมือได เนื่องจากจะมีแรงงานตางชาติเขามาทํางานในประเทศไดสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เปนการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เนื่องจากมีการแขงขันกันมากขึ้น สวนดานลบคือแรงงานฝมือ
ไทยในสาขาวิชาชีพที่สําคัญและมีความขาดแคลนท่ีไดทําขอตกลง MRAs รวมกันแลว อาจจะถูกแยง
งานหรือลดบทบาทในการทํางานลง รวมทั้งการเขามาทดแทนของแรงงานท่ีมีคาตอบแทนท่ีต่ํากวา
ไทย เพราะคาตอบแทนท่ีไมเทากันของแตละประเทศ ทําใหบุคลากรวิชาชีพบางสวนของไทย
เคลื่อนยายไปทํางานตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานในภาพรวมของกลุมประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2555) 

ตลาดแรงงานไทยในภาพรวมอยูในสถานะระดับปานกลางเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานใน        
กลุมอาเซียนดวยกัน โดยแรงงานไทยมีจุดเดนดานการทํางานที่ตองอาศัยความละเอียดและความคิด
สรางสรรค แตเสียเปรียบดานจํานวนแรงงาน ตนทุนคาแรงงาน และดานภาษา เมื่อมองตลาดแรงงาน
ทักษะสูง พบวา สิงคโปรและมาเลเซียอยูแถวหนา เปนผลจากการยกระดับมาตรฐานการศึกษาความ
ไดเปรียบดานการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทําใหแรงงานสวนใหญมีทักษะสูง สามารถรองรับ
อุตสาหกรรมไฮเทค เทคโนโลยีซับซอนและธุรกิจบริการไดอยางดี (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) ซึ่ง
ปญหาหนึ่งของตลาดแรงงานไทยคือความไมสมดุลของโครงสรางแรงงานท้ังระดับลางและระดับบน 
ในดานปริมาณและคุณภาพ กลาวคือขาดแคลนแรงงานระดับลาง  แตมีแรงงานสวนเกิน
ระดับอุดมศึกษา และปญหาดานคุณภาพแรงงานไมตรงกับความตองการของตลาด ซึ่งตลาดแรงงาน
อาเซียนจะชวยดูดซับแรงงานสวนเกินของไทยกลุมนี้ได (สราวุธ ไพฑูรยพงษ, 2556) จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่แรงงานกลุมนี้จะตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) 

การเตรียมความพรอมสําหรับแรงงานไทยที่จะมีการเคลื่อนยายเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในป 2558 ควรมุงเนนในเรื่องทักษะฝมือ ทักษะ
ดานภาษาสากลและภาษาอาเซียน ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองศึกษามาตรฐานฝมือ
แรงงาน รวมถึงวัฒนธรรมในประเทศท่ีไปลงทุนดวย เพ่ือยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยใหมีศักยภาพ
มากขึ้น (ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล, อนุสรณ  ธรรมใจ, 2555) ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของจะตองจัดทําหลักสูตรฝกอบรมใหความรูและทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวขางตน เพ่ือให
แรงงานไทยมีการทํางานเชิงรุกท่ีมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว มีการวางแผนการ
ทํางานลวงหนา และมีศักยภาพในการแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economics Community: AEC) จึงควรใหความสําคัญกับการฝกอบรม เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยี
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา แรงงานไทยจึงควรไดรับการพัฒนาใหสามารถทํางานสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู ความสามารถใหตอบโจทย
ความตองการของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) 
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(มนูญ ไชยทองศรี, 2544) และการฝกอบรมเปนการเตรียมความพรอมใหกับ 8 สาขาวิชาชีพนํารอง
กอนการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูตลาดแรงงานงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economics 

Community: AEC)  
ตลาดแรงงานในป 2557 อุตสาหกรรมภายในประเทศกําลังอยูระหวางการเรงพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได ดังนั้นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางจึงเปนท่ี
ตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจากมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม    
สายงานวิศวกรท่ีถือไดวาเปนตําแหนงงานที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของทุกอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) กลุมสายงานวิศวกรก็ยิ่งเปน
ที่ตองการของตลาดมากขึ้น ผลสรุปจากการศึกษาหรือสํารวจของแมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทยให
ความเห็นวาสายงานวิศวกรมีความตองการสูงถึงรอยละ 25 จากยอดรวมของสายงานทั้งหมด และมี
แนวโนมจะสูงข้ึนอีกและจากผลการสํารวจของกลุมบริษัทอเด็ดโก ประเทศไทย พบวา สายงานที่มีการ
จางงานและหาคนมากท่ีสุดในตลาดแรงงาน คือ สายงานวิศวกรรม อีกทั้งยังเปนตําแหนงงานท่ีมีคน
สมัครมากเปนอันดับที่ 2 รองจากการตลาดและประชาสัมพันธ (กรุงเทพธุรกิจ, 23 พฤศจิกายน 
2557) ในสวนความเปลี่ยนแปลงของกลุมสายงานดานวิศวกรหลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economics Community: AEC) นั้น มีแนวโนมจะเกิดปญหาในดานทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซียน และการทํางานเชิงรุก ที่ทําใหวิศวกรไทยตกเปนรองประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนใน
กลุมของวิศวกรที่มีอายุเฉล่ียตั้งแต 40 ปขึ้นไป ถึงแมจะความชํานาญดานเทคนิค แตในเรื่องภาษา 
ตองมีการพัฒนาอยางมากใหสามารถแขงขันในสนามแขงขันโลกได แตในสวนของวิศวกรรุนใหมถือวา
มีทักษะภาษาคอนขางดี เพ่ือเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economics Community: AEC) (ณัฐญา เนตรหิน.สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2557)   
การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) จะทําให

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตางชาติใหความสนใจมาลงทุนมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนตางชาติ
สามารถเขามาถือครองการลงทุนในสัดสวนสูงถึง 70% นอกจากการลงทุนจากภายนอกประเทศแลว 
ยังมีการขยายตัวภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) อาชีพวิศวกรจึงเปนอาชีพ
หนึ่งที่มีความตองการสูงในตลาด (พิรุณ  ศรีวุฒิชาญ, 2556) ดังนั้นวิศวกรไทยจึงจําเปนตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดในความตกลง MRA คือ จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร มีประสบการณ
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ทํางานอยางนอย 7 ป รวมทั้งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยแลว  สามารถ
ไปสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได จากนั้นเม่ือมีรายชื่อเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
แลวใหไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอ่ืน เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตางดาวในประเทศ
นั้นๆ ซึ่ง MRA ชวยลดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรูทางวิชาชีพใหแก
วิศวกร ในการไปทํางานในประเทศอาเซียนอื่นๆ (นิพันธ  วิเชียรนอย, 2556) หากทําการเปรียบเทียบ
บุคลากรที่เดินทางไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนของ 8 สาขาวิชาชีพ จะไดขอมูลดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 บุคลากรวิชาชีพที่เดินทางไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมการจัดหางาน. สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ. (2558). “รายงานสถิติ เรื่อง 
บุคลากรวิชาชีพที่เดินทางไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียน พ.ศ.2558.” 20 มกราคม. 

จากตารางที่ 1 บุคลากรวิชาชีพท่ีเดินทางไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียนของไทยท้ัง        
8 สาขาวิชาชีพ พบวา วิชาชีพที่มีการเคล่ือนยายไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียนมากที่สุด คือ 
วิชาชีพวิศวกรจํานวนท้ังหมด 568 คน ซึ่งเขาไปทํางานในประเทศสิงคโปรมากที่สุด รองลงมาคือ
ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีคาจางแรงงานสูงกวา (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ของศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555) ดังนั้นสถาบันการศึกษาตางๆ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวิศวกรจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักวิศวกรรุนใหมใหมีความรู ความสามารถ 
ประสบการณมากยิ่งข้ึน ซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุดเพราะเปนการซักซอม ทบทวนและ      
ทําความเขาใจในวิชาชีพเพ่ือใหเกิดความชํานาญ คลองตัวในภาคสนามและการทํางานจริง          
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานงาน แตอาจมีปญหาการฝกอบรมในเร่ืองของ             

บรูไน เมยีนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สปป.ลาว เวียดนาม สิงคโปร อนิโดนีเซีย รวม

แพทย  -  -  -  -  -  -  -  - 0

ทัตแพทย  -  -  -  -  -  -  -  - 0

พยาบาล  -  -  -  -  -  -  -  - 0

สถาปตยกรรม  -  - 31  - 2  - 31 2 66

การสํารวจ 1  -  -  - 7 24 12 30 74

นักบัญชี  -  - 5 2 10 4 6 13 40

นักทองเทีย่ว  -  -  -  -  -  -  -  - 0

วิศวกรรม 43 3 96 8 59 73 182 104 568

รวม 44 3 132 10 78 101 231 149 748

วิชาชีพ
บุคลากรวิชาชีพท่ีไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียน (คน)
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การพัฒนาหลักสูตรใหความเหมาะสมกับวิศวกรรุนใหม ควรเปนหลักสูตรที่มีองคประกอบอะไรบาง
และตองใชระยะเวลาเทาไรในการฝกอบรม  เพ่ือใหนักวิศวกรรุนใหมมีความพรอมในการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) 
 จากปรากฏการณขางตน หากสถานการณของประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็
ยอมสงผลกระทบตอนักวิศวกรที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ     
จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญที่จะทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให
สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจกําหนดและจัดทํากรอบ
หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม และทําใหไดความรูเกี่ยวกับแนวทางวิจัย
อนาคตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

2. คําถามการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนอยางไร 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. การประยุกตแนวทางการวิจัยเอกสารเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงรุก และ
ทฤษฎีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร สําหรับจัดทํากรอบแนวโนมขององคประกอบหลักสูตรการจัดการ
เชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 
 2. การประยุกตแนวทางวิจัยอนาคตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม  
นักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้มุงศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร   
รุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดวยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

5.1 หลักสูตรฝกอบรม (Training courses) หมายถึง หลักสูตรซึ่งมีกระบวนการท่ีจะทําให   
ผูเขารับการอบรมเกิดความรู เกิดความเขาใจ เกิดความชํานาญ และเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใด   
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เรื่องหน่ึง จนกระทั่งทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงคของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้ คือ หลักสูตรที่ มี
ความเหมาะสมและใชสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

5.2 การจัดการเชิงรุก (Proactive Management) หมายถึง การทํางานที่มีการวางแผนงาน
ลวงหนา อยางละเอียดรอบคอบ เปนการทํางานที่มีเปาหมายสูอนาคต การทํางานเชิงรุกตองอาศัย
ขอมูลขาวสาร หรือประสบการณที่ไดรับมาจากอดีต และท่ีกําลังประสบอยูในปจจุบัน โดยกรอบ    
การคิดจะเนนเหตุการณที่เกิดข้ึนในอนาคต เนนพันธกิจที่ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว คุมคาและ        
มีคุณภาพ ในงานวิจัยน้ี คือ หลักสูตรหนึ่งท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมในการเตรียม  
ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือใหวิศวกรสามารถวางแผนการทํางานลวงหนาสู
อนาคตดวยความรวดเ ร็ว ทันตอเหตุการณที่ กําลั งจะเกิดขึ้น และสามารถปรับตัวเขากับ              
การเปลี่ยนแปลงโดยไมเกิดผลเสียหายกับงาน 

5.3 วิศวกรรม (Engineering) หมายถึง การสรางสรรคโดยการนําเอาหลักวิทยาศาสตรมาใช
ออกแบบ และพัฒนาสิ่งกอสราง เครื่องจักร อุปกรณ หรือกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมใดๆ ซึ่ งใช 
สิ่งตางๆ เหลานี้อยางเดียวหรือหลายอยางรวมกัน หรือการกอสรางและการใชงานส่ิงเหลานี้ใหเปน
ประโยชนใหเต็มที่ ในงานวิจัยนี้ คือ ศาสตรที่รวบรวมแขนงวิชาตางๆที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร   
การออกแบบสิ่งตางๆ เปนระบบและข้ันตอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน 

5.4 นักวิศวกรรุนใหม (young blood engineering) หมายถึง ผูที่ประกอบอาชีพทาง                
ดานวิศวกรรม มีหนาที่ ศึกษาวิเคราะห คํานวณ ออกแบบ ตรวจสอบแกไขปญหาและควบคุมการผลิต 
อาทิ การกอสรางสิ่งกอสราง การออกแบบและผลิตรถยนต การควบคุมเครื่ องจักรกลโรงงานตาง ๆ 
โดยวิศวกรแบงออกไดเปนหลายสาขา เชน วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
อากาศยาน วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร 
วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมธรณี ฯลฯ ในงานวิจัยนี้ คือ ผูที่ประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรม        
ที่มีความมุงมั่น มีความสามารถในดานทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
มีการทํางานเชิงรุก สามารถปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

5.5 ตลาดแรงงาน (labor force) หมายถึง ความตองการแรงงานกับจํานวนงาน ที่มีอยู
ในขณะใดขณะหนึ่ง ตราบใดที่มีความตองการแรงงานอยู ก็ยังคงตองมีการจางงาน  ในงานวิจัยนี้ คือ 

สถานที่ที่แรงงานหรือเครื่องจักร อุปกรณตางๆ หลั่ ง ไหลเขาไป เ พ่ือใชแรงงานหรือความรู
ความสามารถไดอยางอิสระ ในที่นี้คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
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5.6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) หมายถึง การรวมตัว
ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเปาหมายดานเศรษฐกิจหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อน       
ความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน ไดแก มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี เปนตน ในงานวิจัยนี้ คือ การรวมตัวของประเทศ
สมาชิกใน ASEAN ไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว พมา 
และกัมพูชา เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน ทั้งในดานอํานาจการตอรอง การนําเขา -สงออก
สินคาท่ีมีการเปดเสรี  

5.7 ผูเชี่ยวชาญ (an expert ) หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ
เชี่ยวชาญในสายงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งความเห็นของผูนั้นจะเปนประโยชนในการวินิจฉัยในประเด็น
ตางๆ  ในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ หนาที่ ในการตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบาย ซึ่งไดแก
กลุมอาจารยทางดานการบริหารและการจัดการ กลุมอาจารยทางดานวิศวกรรม และกลุมผูใชบัณฑิต 
(ผูประกอบการ) ทั้งนี้บุคคลหรือกลุมบุคคลนี้ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด  
 5.8 การเคลื่อนยายแรงงานเสรี (Labor Mobility) หมายถึง การเปล่ียนอาชีพของบุคคล   
การเลื่อนข้ันทางอาชีพ การเปล่ียนงาน หรือการเปล่ียนนายจาง และการเปล่ียนงานตามประเภทของ
อุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยนอุตสาหกรรมของงานท่ีทําก็ได ในงานวิจัยนี้  คือ การที่แรงงานสามารถ
เคลื่อนยายไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนประเทศใดก็ไดตามขอตกลงของอาเซียนอยางเสรี 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม ตามความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหสถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจ
กําหนดและจัดทํากรอบหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวศิวกรรุนใหม 

2. ไดความรูเกี่ยวกับแนวทางวิจัยอนาคตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิด        
ในการวิจัยไดวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือ
รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 
ประกอบดวยการวิจัยเอกสารซ่ึงเปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเชิงรุกและทฤษฎี     
การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือนํามากําหนดเปนแบบสัมภาษณและใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 คน 
ไดแก กลุมอาจารยดานบริหารธุรกิจและการจัดการ กลุมอาจารยดานวิศวกรรม กลุมผูใชบัณฑิตหรือ
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ผูประกอบการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห สังเคราะห จัดทําเปนแนวโนมองคประกอบ
ของหลักสูตรฝกอบรม และนํามาสรางเครื่องมือแบบสอบถามสําหรับใชสอบถามผูเชี่ยวชาญจะไดเปน
องคประกอบของหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมวิศวกรรุนใหม และจัดทํา (ราง) แนวโนม
หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม และขั้นตอนท่ี 2 ประกอบดวย          
การนํา (ราง) แนวโนมหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมมาทดสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญที่เปนวิศวกรจํานวน 5 คน ดวยวิธีเทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแต
ละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC) หลังจากนั้นนําผล IOC   
ทีไ่ดมาทําการสังเคราะห ประเมิน และปรับปรุงคูมือเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม โดยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอนดังภาพท่ี 1 

(ราง) 

แนวโนมหลักสูตรการจัดการเชิงรุก 
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

ทดสอบ (ราง)  

หลักสูตรการจัดการเชิงรุก 
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกร
รุนใหม โดยใชผูเชี่ยวชาญ 
ที่เปนวิศวกร จํานวน 5 

ทานดวยวิธี IOC

ทําการสังเคราะห
ขอมูลที่ไดจาก 

การประเมินและ
นําไปปรับปรุง
คูมือ

 
หลักสูตรการจัดการ
เชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรม
นักวิศวกรรุนใหม

วิจัยเอกสาร
     - ทฤษฎีการจัดการเชิงรุก
     - ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร

แนวโนมองคประกอบของ
หลักสูตรฝกอบรม

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
โดยใชแบบสัมภาษณ 

จํานวน 17 คน         
EDFR รอบที่ 1

(ราง) 

แนวโนมหลักสูตรการจัดการเชิงรุก 
สําหรับฝกอบรมวิศวกรรุนใหม

องคประกอบของหลักสูตรการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมวิศวกรรุนใหม

สอบถามผูเชี่ยวชาญ 
โดยใชแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 1

แบบสัมภาษณ

พัฒนาแบบสอบถาม

วิเคราะห 
สังเคราะห 
คําสัมภาษณ

ขั้นตอนที่ 2

ผล IOC

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม             
           เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือ
รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ จากตํารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัยและการสื บคนขอมูล
ผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใชเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจ และประมวลประเด็นสําคัญที่แสดงถึง
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ การเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในประเทศและตางประเทศตามหัวขอตอไปนี้ 

1. ความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม และวิศวกร 
2. ทฤษฎีการจัดการและการทํางานเชิงรุก 

3. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักสูตรและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
4. แนวทางการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม 

5. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. เทคนิคการวิจัยอนาคต 

7. เทคนิคการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม และวิศวกร 

1.1 ความหมายของวิศวกรรมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร เปนสาขาความรูและวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกตใชประยุกตวิทยา

(เทคโนโลยี) วิทยาศาสตรและความรูทางคณิตศาสตรเพ่ือใชประโยชนจากกฎทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือชวยในการออกแบบและประยุกตใชวัสดุ โครงสราง 
เครื่องจักร เคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการตางๆ เพ่ือการตอบสอนงตอจุดประสงคที่ตองการ            
ไดอยางปลอดภัยและเชื่อถือได American Engineers Council for Professional Development 

(ECPD ซึ่งตอมาคือ ABET) ไดใหนิยามเก่ียวกับวิศวกรรมศาสตรไวดังนี้ “วิศวกรรมศาสตรคือ       
การประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรคเพ่ือออกแบบและพัฒนาโครงสราง 
เครื่องจักร เครื่องมือ หรือกระบวนการผลิต หรืองานเพ่ือการใชประโยชนเหลานี้โดดๆ หรือประยุกต
เขาดวยกัน หรือเพ่ือการสรางหรือใชงานสิ่งเหลานั้นดวยความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งที่ใชงาน     
อยางหมดจด หรือเพ่ือการพยากรณพฤติกรรมของส่ิงเหลานั้นภายใตสภาวะที่เจาะจง ซึ่งตองคํา นึงถึง

9 
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ความมุงหมายในการใชงาน ความคุมคาในการปฏิบัติการ และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน” 

(Engineers' Council for Professional Development , 1947)  
วิศวกรรมศาสตรนั้นคลายคลึงกับวิทยาศาสตรที่มีขอบขายกวางขวางจนสามารถแตกยอยลง

มาใหหลายสาขายอย และในแตสาขายอยตางก็มองตัวเองในสายงานตางๆ ทางวิศวกรรม ถึงแมวาใน
ชวงแรกวิศวกรจะถูกฝกมาใหศึกษาในสาขาใดสาขาหน่ึง แตหลังจากผานประสบการณงาน           
ในดานวิศวกรรมมาแลว วิศวกรผูนั้นอาจจะมีความสามารถในการทํางานไดหลากหลายสาขา       
โดยประวัติศาสตรแล ววิศวกรรมสาขาหลักๆ  ไดแก  วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโยธา แตเนื่อง ดวยพัฒนาการ     
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยี วิศวกรรมสาขาใหมๆมีความสําคัญมากข้ึนและไดรับการพัฒนา เชน 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมแม็คคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟา เครื่องกลการผลิต นาโนเทคโนโลยี 
ซึ่งเกิดจากการผสมผสานความรูของสาขาเดิมเขาดวยกันเมื่อไดรับความสนใจก็จะยกระดับเปน    
สาขาใหม สําหรับสาขาทางวิศวกรรมนั้นสามารถแสดงไดดังตารางที่ 2 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
“วิศวกรรมศาสตร”มูลนิธิวิกิมีเดีย.อัปเดต 16 มกราคม 2558,สารานุกรมออนไลน.เขาถึงไดจาก 

http://th.wikipedia.org. เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558.) 

ตารางที่ 2 สาขาทางวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,สาขาทางวิศวกรรม,เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://th.wikipedia.org.  

วศิวกรรมคอมพวิเตอร วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมปโตรเคมี

วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส วศิวกรรมระบบส่ิงกอสราง วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมซอฟตแวร

วศิวกรรมไฟฟา วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส วศิวกรรมทรัพยากรนํ้า วศิวกรรมเคร่ืองกลและการ

ผลิต

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรมดินและน้ํา วศิวกรรมโลจิสติกส

วศิวกรรมอตัโนมัติ วศิวกรรมชีวเวช วศิวกรรมขนสง วศิวกรรมการเชื่อม

วศิวกรรมความปลอดภัย วศิวกรรมนาโน วศิวกรรมขนถายวสัดุ วศิวกรรมเคร่ืองกล

วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกสและ วศิวกรรมสารสนเทศและการ วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส วศิวกรรมการจัดการความ

วศิวกรรมปโตรเลียม วศิวกรรมเคร่ืองมือ วศิวกรรมระบบควบคุม วศิวกรรมพอลิเมอร

วศิวกรรมส่ิงแวดลอม วศิวกรรมการวดัคุม วศิวกรรมชายฝง วศิวกรรมเหมืองแร

วศิวกรรมอาหาร วศิวกรรมโลหการ วศิวกรรมสมุทรศาสตร วศิวกรรมอวกาศยาน

วศิวกรรมสารสนเทศ วศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมไฟฟาเคร่ืองการผลติ วศิวกรรมพลาสติก

วศิวกรรมส่ือสาร วศิวกรรมสํารวจ วศิวกรรมตอเรือ วศิวกรรมการจัดการ

วศิวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวดั

สาขาทางวศิวกรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

1.2 ความหมายของวิศวกร 
 วิศวกร คือ ผูที่ประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรม มีหนาที่ ศึกษาวิเคราะห คํานวณ ออกแบบ 

ตรวจสอบแกไขปญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การกอสราง  สิ่งกอสราง การออกแบบและ        
ผลิตรถยนต การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานตาง ๆ โดยวิศวกรยังแบงออกไดเปนหลายสาขา เชน  

วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมธรณี ฯลฯ  

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 กําหนดใหวิศวกรในบางสาขาจําเปนตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือที่รูจักกันวา "ใบกว." เพ่ือการประกอบอาชีพดวย ไดแก สาขาโยธา 
เครื่องกล ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร อุตสาหการ เหมืองแร สิ่งแวดลอม และเคมี ใบประกอบวิชา
วิศวกรรมแบงเปน 3 ระดับ คือ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร (กฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับที่ 3 และ4, 2508) 

วิศวกร (Engineering) เปนอาชีพท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรของการวางแผน การออกแบบ
และการใชงานอยางถูกหลักเศรษฐศาสตรของส่ิงกอสรางหรือเครื่องจักร คําวา Engineering แปลมา
จากภาษาลาตินวา “engenium” ซึ่งแผลงวาความสามารถตามธรรมชาติ (หรือความเปนอัจฉริยะที่
ติดตัวมาโดยกําเนิด) หรือการคิดคนประดิษฐสิ่งใหมๆ คําวา ingenium นี้แผลงมาจากศัพทเดิม
วา “eignere” หรือ “genere” ซึ่งแปลวา ผลิต/ประดิษฐ/สราง หรือทําใหเกิดขึ้น และEngineering 

Council for Professional Development แหงสหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของ engineering 

ไวดังนี้คือ “การสรางสรรคโดยการนําเอาหลักวิทยาศาสตรมาใชออกแบบ พัฒนาสิ่งกอสราง 
เครื่องจักร อุปกรณ หรือกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งใชสิ่งตางๆ เหลานี้อยางเดียวกันหรือ
หลายอยางรวมกัน หรือการกอสรางและการใชงานส่ิงเหลานี้ใหเกิดประโยชนเต็มที่ หรือการพยากรณ
การทํางานภายใตสภาวะของการใชงาน ภายใตหนาที่ที่ออกแบบเอาไวแลว เพ่ือใหเกิดความคุมคา  
ทางเศรษฐศาสตรและปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน” (หนังสือ Encyclopaedia Americana) 

วิศวกรจะประยุกตใชความรูในศาสตรทางฟสิกสและคณิตศาสตรเพ่ือการหาทางแกปญหาท่ี
เหมาะสมตอความตองการ หรือเพ่ือการพัฒนางานที่รับผิดชอบใหดียิ่งขึ้น ในปจจุบันนี้ วิศวกร        
มีความจําเปนที่จะตองมีความรูในศาสตรที่เก่ียวของกับการออกแบบในโครงการของตน ดังนั้น วิศวกร
จําตองเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดวิชาชีพของตน ถาทางเลือกนั้นมีมากกวาหนึ่งทางเลือก วิศวกรจําตอง
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วิเคราะหความแตกตางของทางเลือกและตัดสินใจเลือกเอาทางเลือกที่เหมาะสมตอความตองการ  
ของปญหามากที่สุด หนาที่ที่สําคัญที่สุดและเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของวิชาชีพวิศวกรก็คือการระบุ     
ทําความเขาใจ และขยายความหมายของ "ขอจํากัด" ในการออกแบบ เพ่ือสรางผลลัพธที่ไดผล และ
เพียงแคความสําเร็จในเชิงเทคนิคนั้นยังไมถือวาดีพอ หากแตจะตองบรรลุความตองการท่ีเหนือไปจาก
ขอบขายเชิงเทคนิคอีกดวย "ขอจํากัด"ในที่นี้นั้นอาจจะหมายถึง ทรัพยากรท่ีมี แรงงาน จินตนาการ
หรือเทคโนโลยีที่มี ความยืดหยุนสําหรับการปรับปรุงพัฒนาตอ และปจจัยอ่ืนๆ เชน ราคา         
ความปลอดภัย ความตองการของตลาด ผลิตภาพ ผลิตผล และสามารถใชงานไดจริงในภาคสนาม           
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําความเขาใจใน"ขอจํากัด" วิศวกรจะตองนําเอาความตองการที่เจาะจง           
มาวิเคราะหเพ่ือสรางขอบเขตซ่ึงใชงานไดจริงสําหรับการผลิตหรือปฏิบัติการ (an Every, Kermit E.1, 
1986) 

กลาวโดยสรุปวิศวกร คือ ผูที่ประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรม และมีความเก่ียวของกับ               
หลักวิทยาศาสตรและหลักเศรษฐศาสตร เพ่ือใหการทํางานเกิดความคุมคามากที่สุด สวนวิศวกรรม 
คืองานสรางสรรคสิ่งตางๆ ดวยวิธีการวางแผน ออกแบบ กอสราง ควบคุมการผลิต ซึ่งจะเปนกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอสังคม โดยอาศัยพ้ืนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตรมาชวย               
ในการสรางสรรคงานเหลานั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.3 การเสริมศักยภาพในการเตรียมความพรอมของวิศวกรไทย 

ปจจุบันอาเซียนมีวิศวกรประมาณ 0.25% ของประชากรอาเซียนท้ังหมด ประเทศท่ีมีสัดสวน             
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรมากที่สุด คือ สิงคโปร คิดเปน 2.1% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่เทียบ        
เปนจํานวน เวียดนามมีวิศวกรสูงสุดอยูที่ 8 แสนคน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และไทย การเดินทาง  
ไปทํางานในตางประเทศของวิศวกรไทยนั้นสะดวกไมยุงยาก เนื่องจากมีเพียงใบอนุญาตก็สามารถไป
ทํางานได ความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพวิศวกรหลังการเปด  AEC มี 2 ประเด็นหลักสําคัญ คือ             
ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจในวงการวิศวกร และความเปลี่ยนแปลงของแรงงานวิชาชีพวิศวกรใน
อาเซียน ดังนั้นวิศวกรไทยควรจะตองมีพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ทักษะดานภาษาอังกฤษ       
ไมเพียงแคอานออกเขียนไดแตตองสามารถสนทนาโตตอบไดอยางดี เรื่องที่ 2 คือ แรงจูงใจ/
แรงผลักดันของวิศวกร กลาวคือ วิศวกรไทยจํานวนมากยังขาดแรงจูงใจในการทํางานตางประเทศ 
และประเด็นสุดทาย คือ ความรูในกฎหมายและกฎระเบียบของแตละประเทศในกลุมอาเซียน     
(พิรุณ ศรีวุฒิชาญ, 2556) 
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1.4 การเตรียมพรอมของวิศวกรไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 2558 

การเตรียมความพรอมของวิศวกรไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีประเด็น
หลักๆ 4 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ วิศวกรไทยตองไมเพียงแคอานออก 
เขียนได แตยังตองสามารถสนทนาโตตอบไดอยางดี และถูกตอง ดานมาตรฐานของวิศวกรไทย     
ตองจัดทํามาตรฐานวิศวกรใหครอบคลุมทุกสาขาเทคโนโลยี วิศวกรทุกคน ท่ีจะเขามาทํางานใน
ประเทศไทยรวมทั้งวิศวกรไทยตองขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร และสภาวิศวกรตองจัดการ /ควบคุม
วิศวกรใหมีคุณภาพ และจริยธรรมตามมาตรฐานดานความรวมมือสังคมวิศวกร คือ สถาบันศึกษา 
สมาคม/ องคกรวิชาชีพวิศวกรรม ตองรวมมือกันผลิต บมเพาะ ขัดเกลา เพ่ิมความรูความชํานาญ    
ใหวิศวกรไทยเปนวิศวกรที่มีคุณภาพ และจริยธรรมที่ดี ตลอดเวลาท่ีอยูในวิชาชีพวิศวกรรม และ    
ดานคาแรงขั้นต่ํา ซึ่งรัฐบาลจะตองปรับใหคาแรงขั้นต่ํามีอัตราเทากันทุกประเทศ เพ่ือจูงใจใหวิศวกร 
และแรงงานอ่ืนๆ ทํางานในถิ่นฐานบานเกิดของตนเองใหมากข้ึน อีกทั้งชวยลดการยายเขาไปทํางาน           
ตามเมืองใหญหรือกรุงเทพฯ และลดการเดินทางไปทํางานตางประเทศ หากวิศวกรและแรงงาน     
ภาคอ่ืนๆ มีงานท่ีดีทําในถ่ินฐานบานเกิดจะเทากับเปนการพัฒนาชนบทใหเจริญทัดเทียมกัน          
ทั้งประเทศ จึงเปนหนทางหน่ึงที่จําเปนตองมีการพัฒนาระบบ Logistics ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน          
รัฐและทองถิ่นตองมีความชัดเจนกับการใชพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรและท่ีอยูอาศัยอยางเปนรูปธรรม
มากข้ึน (ปราการ กาญจนวตี , 2554) 

1.5 คุณสมบัติของวิศวกรท่ีจะโยกยายทํางานใน ASEAN ตามคุณสมบัติ MRA 

วิศวกรไทยที่จะโยกยายไปทํางานใน ASEAN จําเปนตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากวิศวกร
ทั่วไป กลาวคือ วิศวกรจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในความตกลง MRA คือ จบปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร มีประสบการณทํางานอยางนอย 7 ป รวมทั้งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศไทยแลว ซ่ึงสามารถไปสมัครขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได จากนั้น
เมื่อมีรายชื่อเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ก็สามารถไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอ่ืน  
เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตางดาวในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน          
ของประเทศน้ันๆ เชน หากมาเลเซียกําหนดวาตองมีใบอนุญาต และจะตองผานการสอบของมาเลเซีย 
วิศวกรไทยที่สนใจจะไปทํางานในมาเลเซียตองไปสอบเพ่ือใหไดใบอนุญาตของมาเลเซียดวยเชนกัน 

(นิพันธ  วิเชียรนอย , 2556) 
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1.6 คุณลักษณะท่ีดีของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

คุณสมบัติที่ดีของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ 1. ความรู      
ในวิชาชีพเปนไดท้ังผูบังคับบัญชา ผูปฏิบัติ ผูใชเทคโนโลยี และทํางานไดอยางมีคุณภาพ 2. บุคลิกภาพ 
คือ ตองมีสภาพรางกายที่ดี คลองแคลววองไวสามารถทํางานไดอยางสะดวก 3. ตองมีไหวพริบและ
สติปญญาที่ดีสามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการทํางานได และ4. มีความเปนผูนํา เนื่องจากวิศวกร
สวนใหญจะทํางานในระดับผูบังคับบัญชา ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความอดทน     
มีความเปนผูใหญ และเปนที่ยอมรับของผูเขารวม และมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
(ทวี บุตรสุนทร และบุญจง ลิ้มอุดมพร, 2530:111-114) 

วิศวกรท่ีจะเปนผูบริหารที่ดีจะตองมีคุณสมบัติในหลากหลายดาน ซึ่งไดแก สามารถแกปญหา
ปญหาเฉพาะที่ตองใชการตัดสินใจโดยไมมีขอมูลสนับสนุนได เปนผูที่มองการณไกล คือ สามารถมอง
ภาพอนาคตไดแมนยํา สามารถเขากับผูเขารวมงานไดอยางดี และสามารถจูงใจ สั่งงาน และกระจาย
งานใหกับผูรวมงานดวยความยุติธรรม โดยยังคงไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงานไว วิศวกรตอง
เนนปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เนื่องจากตองทุมเทกับการทํางานอยางจริงจัง มีความสามารถในการเปน
ผูประกอบการท่ีดีมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถมองเห็นโอกาสภายใตวิกฤตตางๆได และ
สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ และมีความนาเชื่อถือในคําพูด  (Zine and Haddad, 

2007:35-39) 

1.7 กฎหมายเก่ียวกับวิศวกรรม 

1.7.1 ความหมายของกฎหมาย 

กฎหมาย คือ บรรดาขอบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใชบังคับความประพฤติทั้งหลายของบุคคล        
อันเกี่ยวดวยเรื่องความสัมพันธระหวางกัน ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตามก็จะตองมีความผิดและถูกลงโทษ
กฎหมายจะอยูในลําดับเดียวกับศาสนาและจรรยาบรรณ คือ เปนปรากฏการณทางชุมชน ซึ่งหมายถึง
ชุมชนหรือกลุมชนที่รวมกันเปนสังคมหนึ่งๆ นั่นเอง เปนผูที่ทําใหเกิดกฎหมายซ่ึงตรงกับสุภาษิตลาติน
ที่วา “Ubi Societas lbi Jus” คือ ที่ใดมีสังคมเกิดข้ึนที่นั่นยอมมีกฎหมายเกิดขึ้นมาเชนกัน (กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรม, จิม  พันธุมโคมล , 2554) ดังนั้นกฎหมายและขอบังคับตางๆ จึงมี
ความสําคัญยิ่งในการอยูรวมกันของประชาชน เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในหมูมวลมนุษย
ทั้งหลาย  
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1.7.2 กฎหมายวิศวกร 
กฎหมายวิศวกรจัดทําเพ่ือวัตถุประสงคในดานวิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชาชีพท่ีตองใชดุลยพินิจ

ซึ่งอาศัยความรูความสามารถทางวิชาการอยางสูง ประกอบกับการใชดุลยพินิจนี้หากมีความผิดพลาด
หรือพลั้งเผลอเกิดข้ึนแมเพียงเล็กนอย ก็อาจกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
ประชาชนอยางรายแรงได อีกทั้งผูประกอบวิชาชีพนี้จําเปนจะตองเปนผูที่มีศีลธรรมอันดี ประพฤติ
ปฏิบัติอยูในกรอบของจริยธรรมที่ดี ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของ
สาธารณชน จึงจําเปนตองการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งเนื้อหาพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวน ไดแก สภาวิศวกร และสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  

1.7.2.1 สภาวิศวกร พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุมกันเองในรูปแบบของสภา โดยมี “สภาวิศวกร” ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย เพ่ือทําหนาที่ควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยกําหนดเปนวัตถุประสงค
ในมาตรา 7 คือ 1. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  2. สงเสริม     
ความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก 3. สงเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก            
4. ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหถูกตอง       
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 5. ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการ
ทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชน และองคกรอ่ืนในเร่ืองที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรม 6. ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม 
รวมทั้ งด านเทคโนโลยี  7.  เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย              
และดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงสภาวิศวกรมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 8 คือ        
1. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 2. ควบคุม พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต       
3. รับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  4. รับรองความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 5. เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและ
ยกเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ 6. ออกขอบังคับสภา 

1.7.2.2 สมาชิก โครงสรางของสภาวิศวกรประกอบดวยสมาชิก 3 ประเภทท่ีสําคัญ 
ซึ่งไดแก สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกแตละ
ประเภทตามมาตรา 12 ซึ่งสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจะมีคุณสมบัติของสมาชิกท่ีเหมือนกัน   
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ทุกประการ ซึ่งจะแตกตางจากสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีลักษณะแตกตางจากสมาชิกสามัญ สมาชิก
วิสามัญ รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สภาวิศวกร. (2557). “กฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพวิศวกรรม.” 24 สิงหาคม. 

  1.7.2.3 ขอบังคับสภาวิศวกร เปนกฎระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานของ        
สภาวิศวกรจะออกเปนกฎหมายในรูปของ “ขอบังคับสภา” การเสนอรางขอบังคับสภาจะกระทําได
เพียง 2 กรณี (มาตรา 43) คือ โดยคณะกรรมเปนผูเสนอ และโดยสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา 
100 คนรับรอง เมื่อมีการเสนอรางขอบังคับสภา คณะกรรมการตองจัดใหการประชุมใหญสภาวิศวกร
เพ่ือพิจารณา หากที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาครึ่งของสมาชิก       
ที่เขาประชุมก็ใหสภาวิศวกรเสนอรางขอบังคับตอสภานายกพิเศษ ถาสภานายกพิเศษไมยับยั้งภายใน 
30 วัน ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบ แตหากสภานายกพิเศษยับยั้งก็ใหคณะกรรมการ

สมาชิกสามญั สมาชิกวสิามัญ สมาชิกกติติมศักด์ิ

 - มอีายุไมตํ่ากวา 18 ป

 - มสัีญชาติไทย

 -ไดรับปริญญาหรือ

เทียบเทาปริญญาในสาขา

วศิวกรรมศาสตรทีส่ภา

รับรอง

 - ไมเปนผูประพฤติผิด

จรรณยาบรรณ

 - ไมเคยตองโทษจําคุกใน

คดีทีเ่ปนการประพฤติผิด

จรรณยาบรรณ

 - ไมเปนผูมจีิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือไมเปน

โรคทีก่ําหนดในขอบังคับ

สภาวศิวกร

 - มอีายุไมตํ่ากวา 18 ป

 - มสัีญชาติไทย

 -ไดรับปริญญาหรือ

เทียบเทาปริญญาในสาขา

วศิวกรรมศาสตรทีส่ภา

รับรอง

 - ไมเปนผูประพฤติผิด

จรรณยาบรรณ

 - ไมเคยตองโทษจําคุกใน

คดีทีเ่ปนการประพฤติผิด

จรรณยาบรรณ

 - ไมเปนผูมจีิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือไมเปน

โรคทีก่ําหนดในขอบังคับ

สภาวศิวกร

 - ใหความเห็นชอบตอแผนการดําเนินงานประจําป นโยบาย 

งบดุล และขอบังคับสภาฯ ทีค่ณะกรรมการสภาวศิวกร เสนอ

ตอทีป่ระชุมใหญประจําป (มาตรา 19)

 - ออกเสียงเลือกผูตรวจ เพือ่ทําหนาทีต่รวจสอบการทํางาน

ของสภาวศิวกร (มาตรา 20)

 - สมาชิกต้ังแต 50 คนขึ้นไป มสิีทธิ์เสนอใหคณะกรรมการ

พจิารณาเรื่องทีเ่กีย่วกบักจิกรรมของสภาวศิวกร และ

คณะกรรมการ ตองชี้แจง (มาตรา 13)

 - ขอใหมกีารประชุมใหญวสิามัญตามท่ีจําเปน ตาม

หลักเกณฑ วธิกีารทีก่ําหนดในขอบังคับสภา (มาตรา 16)

 - สมาชิกจํานวนมากกวา 100 คน เสนอรางขอบังคับสภาได

 (มาตรา 43)

 - ลงคะแนนปลดกรรมการดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของที่

ประชุมใหญ (มาตรา 29)

ขอบังคับสภาวศิวกร

คุณสมบัติของสมาชิก
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ประชุมพิจารณาภายใน 30 วัน ถาคณะกรรมการมีคะแนนเสียงยืนยันไมนอยกวาสองในสาม        
ของกรรมการท้ังคณะก็ใหถือวารางขอบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว   
(มาตรา 44) 

1.7.2.4 การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแบงเปน 2 สวน ไดแกการควบคุม
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการควบคุมจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้ 

1.7.2.4.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิศวกรบังคับใหผูที่จะ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองเปนผูไดรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรเทานั้น (มาตรา 45) 
กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร
เสียกอน (มาตรา 49 วรรคสอง) ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะมีสองสถานะในบุคคลเดียวกัน 
คือสถานะท่ีเปนสมาชิกของสภาวิศวกร และสถานะท่ีเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดระดับของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแตละสาขาไว 
4 ระดับ (มาตรา 46) คือ วุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร และภาคีวิศวกรพิเศษ  

1.7.2.4.2 คณะกรรมการจรรยาบรรณ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะ
ประสบความสําเร็จได วิศวกรตองถึงพรอมในปจจัย 2 ประการ คือ 1. ตองมีความรูความสามารถใน
หลักปฏิบัติและวิชาการสามารถแสวงหามาไดจากการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม เชน จากการศึกษา 
คนควา การฝกอบรม เปนตน และ 2. ตองประกอบวิชาชีพใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีอยูในกรอบ
ของศีลธรรม โดยการควบคุมความประพฤติดวย “จรรยาบรรณวิศวกร” หรือประมวลความประพฤติ
ของวิศวกร พระราชบัญญัติวิศวกรไดใหความสําคัญแกจรรยาบรรณวิศวกรมาก โดยกําหนดใหมี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งกรรมการจะตองมาจากการแตงตั้งของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
(มาตรา 53) และยังกําหนดใหในการปฏิบัติหนาที่ใหกรรมการจรรยาบรรณเปนเจาพนักงาน        
ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 59 วรรคสอง) ซึ่งเปนการใหความคุมครองทางกฎหมายกับ
กรรมการจรรยาบรรณ ผูเกี่ยวของตองใหความรวมมือและการขัดขวางหรือประทุษรายตอกรรมการ
จรรยาบรรณจะตองไดรับโทษอยางรุนแรง 

  1.7.2.5 การกํากับดูแล มาตรา 66 ไดมอบอํานาจใหรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแล            
การดําเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยส่ังใหพนักงานเจาหนาที่
สอบสวนขอเท็จจริง เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สั่งเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร และส่ังใหสภาวิศวกรระงับ
หรือแกไขการกระทําท่ีขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิศวกร  

  1.7.2.6 บทกําหนดโทษ การฝาฝนพระราชบัญญัติวิศวกรเปนความผิดตอแผนดิน 
ผูกระทําการฝาฝนยอมตองไดรับโทษทางอาญา ซึ่งมีโทษท้ังปรับและจํา คือ 1. การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือแอบอางวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดย
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ไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือท้ังปรับท้ังจํา 
(มาตรา 71) 2. การโฆษณาวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งๆ       
ที่ไมไดเปนผูไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งปรับ
ทั้งจํา (มาตรา 72) 3. ผูไดคําสั่งเปนหนังสือจากคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือพนักงานเจาหนาที่ให
มาใหถอยคําแตไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้ง
ปรับทั้งจํา (มาตรา 73) และ 4. กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน 
กรรมการของบริษัทตองระวางโทษตามท่ีกําหนด คาปรับสําหรับนิติบุคคลตองระวางโทษไมเกิน 10 
เทาของอัตราคาปรับสําหรับความผิดนั้น (มาตรา 74) (กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรม , 
2554) 

จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมและวิศวกร   
ในเร่ืองของความหมายของของวิศวกรรมศาสตร ความหมายของวิศวกร การเสริมศักยภาพ            
ในการเตรียมความพรอมของวิศวกรไทย การเตรียมความพรอมของวิศวกรไทยในการเขาสูประชาคม
อาเซียน 2558 คุณสมบัติของวิศวกรท่ีจะโยกยายทํางานใน ASEAN ตามคุณสมบัติ MRA และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มา
และความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทาง       
ในการสรางเครื่องมือการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย 

2. ทฤษฎีการจัดการเชิงรุกและการทํางานเชิงรุก 

 2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ 
 การจัดการ (Management) เปนทั้งศาสตรและศิลปที่เกี่ยวของกับวิธีการทางวิทยาศาสตร 
เนื่องจากมีวิธีการพิจารณาสิ่ งตางๆ อยางสมเหตุสมผล เปนระบบตามกระบวนการ และ             
เนนการปฏิบัติการตามนโยบายหรือแผนที่วางไว ซึ่งจะศึกษาในหัวขอตางๆ ตอไปนี้ 

2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการ  (Management) หมายถึง การจัดการหรือการบริหารจัดการ

เพ่ือวัตถุประสงคในการบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงในหัวขอนี้ไดรวบรวมความหมายของการบริหาร
จัดการและการจัดการไวดังนี้ (รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2545) 

การบริหาร (Administration) ใชกับการบริหารระดับสูง โดยเนนที่การกําหนด
นโยบายที่ใชในการขับเคล่ือนการดําเนินงานและการวางแผนของผูบริหารระดับสูง ซึ่งหนวยงาน
ราชการและบริหารรัฐกิจ (Public Administration) นิยมใช โดยมีขั้นตอนประกอบดวย การวางแผน 
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(Planning) การจัดองคกร (Organizing) การส่ังการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย
และการควบคุม  (Controll ing) ซึ่ งจะมีความสัมพันธกับทรัพยากรขององคกร (6 M’s) และ
เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สวนคําวาผูบริหาร (Administrator) หมายถึง ผูบริหารท่ีทํางานอยู
ภายในองคกรของรัฐ หรือองคกรที่ไมมุงหวังกําไร (Schermerhorn , 1999) 

การจัดการ (Management) จะเปนการมุงเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย
หรือแผนที่ไววางของผูบริหารระดับสูง ซึ่งสวนมากนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (Business 

management)  สวนผูจัดการ (Manager) หมายถึงบุคคลภายในองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบกิจกรรม
ในการบริหารทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวขององคกร  

การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การสรางสรรคชุดของหนาที่ตางๆ   
(A set of functions) ที่กําหนดทิศทางการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Eff icient)  หมายถึง 
การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเฉลียวฉลาดและคุมคาท่ีสุด (Cost-effective) การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจใชทรัพยากรไดอยางถูกตอง (Right decision) 

และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีวางไว ดังนั้นการบริหารจัดการจึงจําเปนตองมีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลควบคูกัน (Griffin , 1997) 

การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการมุงสูเปาหมายขององคกร โดยเริ่มตนจาก
การทํางานรวมกัน การใชบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ในการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมใหบุคคล
ทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ (Certo , 2000) 

จากความหมายขางตน การบริหารจัดการจึงเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธกับการกําหนด
นโยบายของผูบริหารระดับสูง ผูจัดการ แลผูปฏิบัติงาน เพ่ือปฏิบัติและทํางานรวมกันประสานงานกัน 

ซึ่งผูบริหารตองเขามาควบคุมดูแลเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร ประเด็นสําคัญของการบริการ
จัดการ (Management) คือ สามารถประยุกตใชกับองคกรใดองคกรหน่ึงไดและผูบริหารทุกระดับชั้น
ขององคกรสามารถใชไดเพ่ือใหมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การสรางกําไร เพ่ิมผลผลิต (Productivity) 

โดยมุงสูประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ดังนั้นกระบวนการการบริหาร
จัดการ (Management Process) จึงหมายถึง กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกรอยาง
เปนระบบ ซึ่งกระบวนการการบริหารจัดการจะตองมีความเก่ียวเนื่องกันมีปฏิสัมพันธและสอดคลอง
กันอยางมีเหตุมีผล  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

2.1.2 หนาที่ของการบริหารจัดการ ประกอบดวยหนาที่หลักๆ  คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดการองคกร (Organizing) การนําหรือการสั่งการ (Leading/Directing) และ
ประเด็นสุดทายคือการควบคุม (Controlling) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1.2.1 การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดสิ่งท่ีองคกรตองการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตขางหนา การวางแผนเปนการเชื่อมระหวางเหตุการณปจจุบันและอนาคต     
จึงตองอาศัยการกําหนดกลยุทธที่ประสิทธิภาพของฝายตางๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผน ซึ่งจะ
ชวยใหองคกรสามารถกําหนดขอดีจากโอกาสภายนอกและทําใหเกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอก
ต่ําสุดที่สุด การวางแผนจะประกอบดวย การพัฒนาพันธกิจและภารกิจ (Mission) การคาดคะเน
เหตุการณปจจุบัน เหตุการณอนาคต และแนวโนมการกําหนดวัตถุประสงค และการเลือกกลยุทธที่ใช
หรือยุทธศาสตร การวางแผนจะชวยในเรื่องการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการบริหาร
เชิงกลยุทธนั้นตองการใหองคกรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) มากกวาที่จะเปนเชิงรับ 
(Reactive) ดังนั้นความสําเร็จของธุรกิจคือการท่ีธุรกิจมีการวางแผนท่ีเหมาะสม สามารถนํามาใช
ปฏิบัติไดจริง ยืดหยุน มีประสิทธิผล และทรงประสิทธิภาพ 

2.1.2.2 การจัดการองคกร (Organizing) เปนตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสรางองคการท่ีออกแบบไวมีความเหมาะสมที่จะทําใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ ซ่ึงจุดมุงหมายหลักของการจัดการองคกรคือ การใชความพยายามทุกกรณีใน
การกําหนดงานและความสําคัญของอํานาจหนาที่ในแตละตําแหนงงาน ธุรกิจที่มีการจัดองคกรที่ดีจะ
สามารถจูงใจผูบริหารและพนักงานใหมองเห็นความสําคัญของความสําเร็จขององคกรรวมกัน 

2.1.2.3 การนําหรือการสั่งการ (Leading/Directing) เปนการใชอิทธิพล
ของผูบริหาร ผูจัดการ หรือหัวหนางานเพ่ือจูงใจพนักงานใหปฏิบัติงานและนําไปสูความสําเร็จ      
ตามเปาหมายที่ระบุไว หรือเปนกระบวนการจัดการใหสมาชิกในองคกรทํางานรวมกันอยางมีความสุข
ดวยวิธีการตางๆ การนําหรือการส่ังการตองใชทักษะในหลายๆ ดานรวมกัน อาทิ ภาวะความเปนผูนํา
ของผูบริหาร การจูงใจ การติดตอสื่อสารในองคกร และการทํางานเปนทีม ดังนั้น การส่ังการจึงเปน
เรื่องของความรู ความชํานาญ ประสบการณ และความสามารถท่ีจะชักจูงใหพนักงานปฏิบัติงานให
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

2.1.2.4 การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการตรวจสอบ หรือ
ติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษาใหองคกรดําเนินไปใน
ทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคกรในเวลาที่กําหนดไว การควบคุมจึง
เปนหนาที่หลักทางการบริหารที่มีความสําคัญ ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ การควบคุมที่ดี      
ยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ สิ่งสําคัญของการบริหารที่ตองควบคุม ไดแก ปริมาณงาน
(Quantity) คุณภาพของงาน (Quality) เวลา (Time) และคาใชจาย(Cost) การควบคุมเปนการตรวจ
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ตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและดําเนินการปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจ
วาจะบรรลุผลลัพธตามตองการ นอกจากนี้การควบคุมยังเปนกระบวนการรวบรวมและแสดงถึงขอมูล
ยอนกลับเร่ืองของผลการดําเนินงานในฐานะที่เปนพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติและการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตอีกดวย (John R. Schermerhorn, op. cit. p.327)  

2.1.3 ความสําคัญของการจัดการ (The Importance of Management)         
การจัดการมีความสําคัญตอองคกรเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงท่ีตองใชการจัดการ              
ในดานการวางแผน การจัดการองคการ การนําหรือการส่ังการ และการควบคุม เพ่ือใหสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกรอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 บทบาทของการจัดการ (Managerial roles) 

  ผูบริหารแตละคนใหความสําคัญและ เวลา ในการทําหนาท่ีบริหารจัดการในแตละดาน
แตกตางกัน ทั้งนี้จะข้ึนกับลักษณะของการดําเนินงาน  โดยมีบทบาทท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

2.2.1 บทบาทในดานความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal roles) หมายถึง 
ผูบริหารมีบทบาทในความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ประกอบดวยบทบาทตามตําแหนง          
(The figurehead role) ทําหนาท่ีประจําวันตาง ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือตามท่ีสังคม
กําหนดบทบาทผูนํา (The leader role) ตองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางานของ
พนักงาน รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝกอบรม และงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ บทบาทการสรางสัมพันธภาพ 
(The liaison role) โดยสรางเครือขายภายในและภายนอกเพ่ือการกระจายขอมูลใหทั่วถึง เชน    
การเปนผูประสานกับหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกและบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

2.2.2 บทบาทดานขอมูล (informational roles) เปนบทบาทดานการกระจายและ
สงผานขอมูล ประกอบดวยบทบาทในความเปนผูติดตามประเมินผล (monitor) เปนการติดตามเลือก
รับขอมูลเพ่ือเขาใจความเคล่ือนไหวขององคการและสิ่งแวดลอม เปนเสมือนศูนยกลางของระบบ  

บทบาทในความเปนผูกระจายขอมูล (The disseminator role) รับบทบาทสงผานขอมูลไปยัง
พนักงานในองคการ บางขอมูลก็เกี่ยวกับขอเท็จจริง บางขอมูลเกี่ยวกับการแปลผลและรวบรวมความ
แตกตางกันที่เกิดข้ึนในองคการ บทบาทในความเปนโฆษก (The spokesperson role) ทําหนาที่
ประชาสัมพันธ สงตอขอมูลไปยังหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับ แผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงาน
ขององคการ เชน เปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  

2.2.3 บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional roles) คือการทําหนาที่ตัดสินใจใน         
การดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยบทบาทในความเปนผูประกอบการ (The entrepreneur 

role) หาโอกาสและริเริ่มทําในสิ่งใหมๆ บทบาทในความเปนผูจัดการความสงบเรียบรอย                 
(The disturbance hander role) รับผิดชอบแกไขการดําเนินงานเมื่อองคการเผชิญกับความไมสงบ
เรียบรอย โดยการทบทวนและกําหนดกลยุทธที่เกี่ยวของกับความไมสงบและวิกฤติการณในองคการ 
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บทบาทในการเปนผูจัดสรรทรัพยากร (The resource allocator role) เปนผูรับผิดชอบใน        
การจัดสรรทรัพยากรตางๆในองคการ บทบาทในดานการเจรจาตอรอง (The negotiator role) 

รับผิดชอบในการเปนตัวแทนตอรองในเร่ืองสําคัญขององคการ  
2.3 ปจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 
ปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สําคัญ ไดแก 4M’s ซึ่งประกอบดวยบุคลากร 

(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ถือเปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีใชในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัย
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการเพียงพอ 
ตองมีวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะกับความตองการของแผนงานและโครงการและตองมีระบบการจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ,2545: 
18) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545:6–7)  ไดสรุปวา การจัดการเปนเร่ืองของการผสมผสาน
หรือบูรณาการทรัพยากรการจัดการ ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) วิธีการ 
(Method) ตลาด (Market) ขอมูลขาวสาร (Information) และสุดทายคือเวลา (Time) นอกจากนี้            
ไตรรัตน จงจิตร (2546:127–135 ) และเสกสิฐ เลากิจเจริญ (2550:7–8) มีความเห็นสอดคลองกันวา 
หลักการ  4M’s ได แก  1.ด านบุคลากร  หมายถึง  ผู บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร                
ทางการศึกษา ซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน        
การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรจะตองมีความรูความสามารถ    
ในการบริหารจัดการในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เพ่ือใหการดําเนินงานและการจัดการเรียน       
การสอนมีคุณภาพ 2.ดานงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินที่จัดทําขึ้นโดยการกําหนด
รายรับ รายจายของงานที่จะดําเนินการ เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

3.ดานวัสดุอุปกรณ หมายถึง  การจัดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การเรียนการสอน โดยมีระบบการจัดหาและบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการบริการและ
สงเสริมการใชงานอยางท่ัวถึงและเปนระบบการบริหารงานวัสดุอุปกรณที่ดีมีประสิทธิภาพ และ                     
4.ดานการจัดการ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่กลุมบุคคลรวมกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม
ในทุกดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกับ
ความตองการของสังคมและสถานประกอบการ  ซึ่ งการจัดการที่ เหมาะสมตองคํานึงถึ ง
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีคุณภาพและนําไปสูการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารตามเปาหมายที่วางไว   (ศิริวรรณ เสรีรัตนและ
คณะ, 2545: 18)  
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2.4 การจัดการเชิงรุก การบริหารเชิงกลยุทธ และการทํางานเชิงรุก 
 การจัดการเชิงรุก เปนกระบวนที่มุงไปสู เปาหมาย โดยการมุงที่กระบวนการในการไปสู
จุดมุงหมายแตไมมุงท่ีปญหาหรืออุปสรรค สิ่งที่ตองทําคือ ตั้งเปาหมายหรือสิ่งที่ตองการไว เพราะ    
ถาไมมีเปาหมาย ก็ไมมีจุดมุงหมาย เมื่อมีเปาหมายตองเขาใจถึงหลักการมากกวาวิธีการ ซึ่งการจัดการ
เชิงรุกใหมีประสิทธิภาพตองมีวิธีการท่ีสําคัญ คือ 1.ตองจัดลําดับความสําคัญของงานแตละงานกอน 
หากมีงานใหมแทรกเขามาตองจัดลําดับความสําคัญใหมทั้งหมด 2.ตองมอบหมายงานท่ีทําไดยากกับ
คนที่ไววางใจได และพรอมทํางานท่ีทาทาย โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและศักยภาพเต็มท่ี 
ซึ่งหัวหนาก็ตองพรอมจะรับผิดชอบไปดวยกัน 3.ตองกําหนดวิสัยทัศนที่แนนอน ซึ่งจะเปนภาพใน
อนาคตของธุรกิจและถายทอดวิสัยทัศนใหทีมงานรับทราบเพื่อพรอมท่ีจะทําบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน 
หากไมสามารถแสดงวิสัยทัศนไดก็เปนเรื่องยาก (ปกรณ วงศรัตนพิบูลย , 2549) 

การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารเพ่ือการจัดการหรือการวางแผนท่ีมุงพิจารณาถึง
ทิศทางระยะยาวที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือใหหนวยงานหรือองคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ี
กําหนดไว ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธมีขอบเขตการบริหารท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ เปนการมองกวาง
โดยตองมองสภาพแวดลอมภายนอกกับสภาพแวดลอมภายในสัมพันธกัน เปนการมองไกลและมองลึก 
การมองไกลคือจะตองสามารถคาดคะเนอนาคตขางหนาท้ังระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งมองลึกเห็น
ชัดเจนถึงทรัพยากรโครงสรางระบบงาน คนทํางาน ประเพณี วัฒนธรรมขององคการในแตละพ้ืนที่ 
และเปนการพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร โดยการวิเคราะหทางเลือกที่องคการที่จะทุมเททรัพยากร 
ทํางานมุงไปสูความสําเร็จในโอกาสตางๆ เปนอยางดี เกิดการปฏิบัติตามแผนท่ีเปนทางเลือก           
ที่ชาญฉลาดเหมาะกับการแขงขันกางหนาและตามทันสถานการณ (พรชัย ภาพันธ , 2548) 

การบริหารองคกรเชิงรุก เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถของผูบริหาร            
ในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพหรือมีกลยุทธการจัดการเชิงรุกในการเอาชนะคูแขงขัน 
องคประกอบสําคัญที่ผูบริหารตองเตรียมตัวใหพรอมเพ่ือการบริหารเชิงรุก คือ 1.สัญญานบอก    
ความเปนโลกาภิวัตน (Signs of Globalization) เปนความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร
สามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วโลก ตลาดการศึกษาจึงสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดในระยะเวลาอันรวดเร็ ว 
ทุกแหงในโลกจึงเปนตลาดความรู การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองรูเทาทันโลก ท่ีเปลี่ยนแปลงไป       
2.การลงทุนในยุคโลกาภิวัตน เปนการลงทุนเพ่ือแลกเปลี่ยนขามชาติ ผูที่อยูรอดจึงตองคิดประดิษฐ   
สิ่ ง ใหมๆ  การลงทุนในเรื่องทรัพยากรบุคคลจึงเปนกลยุทธสํ าคัญในการ เอาชนะคูแขงขัน                
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3.IT (Information Technology) องคกรจําเปนตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว              
4.การบริหารองคกรเชิงรุก ผูบริหารจะตองผลักดันหรือสรางองคกรใหเกิดความคุมคาสูงสุดเพ่ือให     
ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชน โดยจะตองกําหนดโครงสราง จัดคนใหเหมาะสมกับงาน          
สรางแรงจูงใจ และสรางคุณภาพ ดานการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือสนอง   
ความตองการของชุมชน ซึ่งจะตองมีการกําหนดกลยุทธองคกร กลยุทธ การจัดการ เพ่ือมุงสูอนาคต 
และวางรากฐานการทํางานใหม โดยมีการควบคุม ออกแบบการทํางาน ซึ่งใชระบบสาสนเทศ         
เขามาชวยในการดําเนินงาน และบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ คน เทคโนโลยีการดําเนินงาน
เพ่ือชวยในการตัดสินใจ (พรชัย ภาพันธ , 2548) 

การทํางานเชิงรุก (Proactiveness) เปนคุณลักษณะสําคัญที่องคกรทั้งหลายตองการพัฒนา
ใหเกิดข้ึนในตัวพนักงาน ทุกองคกรลวนตระหนักดีวาทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีซับซอนและ
รวดเร็วอยางที่ปรากฏทุกวันนี้ องคกรตองเผชิญกับความไมแนนอนทั้งที่เปนวิกฤติและโอกาส
ตลอดเวลา ดังน้ัน การที่บุคลากรขององคกรสามารถเล็งเห็นถึงวิกฤติและโอกาส และเตรียมการ    
เรื่องตางๆไวรับมือลวงหนาก็จะชวยลดทอนความเสียหายหรือฉกฉวยประโยชนที่จะเกิดขึ้นจาก
สถานการณดังกลาวไดอยางทันกาล ซึ่งการทํางานเชิงรุกสามารถจํากัดความในหลายๆ แงมุม คือ   
การทํางาน  เชิงรุก ใน Competency Dictionary ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หมายถึง การเล็งเห็นถึงปญหาหรือโอกาส พรอมทั้งลงมือจัดการกับปญหานั้น หรือใชโอกาส    
ที่เกิดขึ้นใหเกิดประโยชนตองาน ดวยวิธีการที่สรางสรรคและแปลกใหม และการทํางานเชิงรุกเปน
เรื่องที่มี 2 มิติ นั่นคือ มิติที่ เกี่ยวกับปญหา (Problem) วิกฤตหรือภัยคุกคาม (Threat) คือ          
การแกปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว หรือการกระทําตางๆ ที่สามารถปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตลวงหนา และมิติที่เกี่ยวกับโอกาส (Opportunity) คือการใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น
ไดอยางรวดเร็ว หรือ   การเล็งเห็นโอกาสท่ีเกิดขึ้นในอนาคต แลวเตรียมการตางๆ ไวลวงหนาเพ่ือให
สามารถใชประโยชนจากโอกาสดังกลาวไดในทันทีที่เกิดขึ้น ดังนั้นประโยชนจากการทํางานเชิงรุก 
ไดแก องคกรสามารถเล็งเห็นวิกฤตและโอกาส องคกรปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมเร่ืองตางๆไวรองรับลวงหนา เปนการชวยลดทอนความเสียหายอยางทันทวงที        
เปนการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีอุปนิสัยในการคิดและทํางานเปนระบบ (จิตติ รัศมีธรรมโชติ , 
Human Resource Focus ) 
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2.5 หลักการบริหารจัดการที่ดี 
               หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและสถานการณ แตที่สําคัญคือ       
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) โดยมีการปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของ    
ทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองที่สําคัญ ๆ ทุกคนควรจะตองรับรูรับทราบ รวมกันตัดสินใจ และ
รวมกันทํา รวมทั้งการใชหลักการบริหารแบบพ่ีนอง มีอะไรก็จะพูดกันแบบตรงไปตรงมา ดูผูอาวุโส 
เปนตนแบบ (Modeling) และตองมีการพัฒนาและแลกเปล่ียนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 
ซึ่งมีกลยุทธดานการปฏิบัติงานและดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ คือ 1. ดานการปฏิบัติงาน 
ตองมีการจัดลําดับความสําคัญของงาน และตองกลาที่จะเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานของทีมงาน    
2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหยึดหลักงายๆ คือ อยายึดติดกับการปรับเปลี่ยนโยกยายตองแบง
โครงสรางโดยเนนเรื่องของความรวดเร็ว ความเท่ียงตรง และความมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และสนับสนุนความกาวหนาในสายงาน โดยมีการประเมินผล        
การปฏิบัติงานอยางถูกตองและยุติธรรม รวมถึงการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี                
แกบุคลากร (สมพร ศิลปสุวรรณ, 2549) 

จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ บทบาทของ  
การจัดการ ปจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ การบริหารเชิงรุก การบริหารเชิงกลยุทธ และ   
การทํางานเชิงรุก หลักการบริหารจัดการที่ดี ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อ
เรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย   
ใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย 

3. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักสูตรและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรถือเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่งของการจัดการศึกษา เพราะเปนเครื่องมือในการกําหนด       
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได          
การจัดการศึกษาท่ีดีจึงควรมีหลักสูตรที่เหมาะสม  

3.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการเพื่อใหผู เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม          
ตามความมุงหมายและจุดประสงคที่กําหนดไว และเปนการวางแผน การประเมินผลใหทราบถึง         
การเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน ดังนั้น หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพ่ือใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศ
ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะให
ความสําคัญเก่ียวกับเปาหมาย เนื้อหาและวิธีการสอนของหลักสูตรโดยไมคอยสนใจหรือคํานึงผูเรียน
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วาจะมีความรูสึกหรือมีผลกระทบอยางไร ปกตินักพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดจุดมุงหมายใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ และเนื้อหาสาระตลอดท้ังกระบวนการเรียนการสอนก็จะตองเปนเร่ือง
ของครูที่จะตองคิดวาผูเรียนมีความรูสึกและความตองการอยางไร แตในปจจุบันแนวคิดนี้ไดเปลี่ยนไป 
จึงเปนหนาที่ของนักพัฒนาหลักสูตรท่ีจะตองหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความถูกตอง
ชัดเจนและเปนประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ไดมีผูกลาวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว
ในหลายแงมุมดังนี้ 

ทาบา (Hilda Taba, 1962:16-87) กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรไววา “ การพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย 
การจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย     
อันใหมที่วางไว การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนการเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด  
ตั้งแตจุดมุงหมายและวิธีการ และการเปล่ียนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางดานความคิดและ
ความรูสึกนึกคิดของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย สวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลง
หลักสูตรเพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ” 
 บุญมี เณรยอด (2531 : 18) กลาววาการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงโครงการท่ี
ประมวลความรูและประสบการณทั้งหลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหดีขึ้นใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพสังคมและเพ่ือบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว 

กูด (Good) ไดใหความเห็นวา “ การพัฒนาหลักสูตรเกิดได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหน่ึงเพ่ือใหเหมาะสมกับ
โรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ วิธีสอน รวมท้ังการประเมินผล 
สวนคําวาเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสราง
โอกาสทางการเรียนขึ้นใหม ” 

สันต ธรรมบํารุง (2527 : 92) ไดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวามีความหมาย
ครอบคลุมถึงการสรางหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร    
ซึ่งเปนการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรใหดีขึ้นท้ังระบบ ตั้งแตจุดมุงหมาย การเรียนการสอน      
การใชสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander) ใหความหมายวา “การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น หรือเปนการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมี
หลักสูตรเดิมอยู การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายรวมถึงการสรางเอกสารอ่ืนๆ สําหรับนักเรียนดวย” 

จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรขางตนสามารถสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development) หมายถึง การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง การแตง การเสริม       
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การเติมตอ การเปลี่ยนแปลงหรือการดําเนินงานอ่ืน ๆ ใหดีขึ้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสนองตอความตองการของผูเรียน 

3.2 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับคนสวนมากจึงตองมีการวางแผนอยาง
รอบคอบดวยการศึกษาขอมูล และความจําเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆ           
ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนเกี่ยวของกับสังคมและเกี่ยวของกับการเรียนรู 
ขอมูลจะเปนพ้ืนฐานเบื้องตน ในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาวิชา และ
ประสบการณการเรียนรู เพ่ือชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการตามจุดมุงหมายของหลักสูตรพื้นฐาน 

กาญจนา คุณารักษ (2527 : 82) ไดแยกรายละเอียดพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรไว            
6 ประการ คือ 1.การเปล่ียนแปลงของสังคม 2.การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 3.การเมืองและ
การปกครอง 4.แนวความคิดและผลการศึกษาคนควาทางดานจิตวิทยา 5.ดานความกาวหนา            
ทางวิทยาการเทคโนโลยี และ 6.บทบาทของสถานบันศึกษาและส่ือมวลชน  

มิเชลลิส กรอสแมน และสกอต (Michealis, Grossman and Scott. 1975 : 175) เสนอ
แนวคิดหลักสําคัญ 5 ประการ ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1.พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร 
ซึ่งจะมีประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร 2.พ้ืนฐานทางดานปรัชญาซ่ึงจะชวยในการพัฒนาเคาโครง
ของคานิยมและความเชื่อที่สัมพันธกับการกําหนดความมุงหมาย การเลือกและการใชความรู  
ความหมายและวิธีการดําเนินการและมิติอ่ืน ๆ ของการศึกษา 3.พ้ืนฐานทางสังคมซึ่งจะเปน
แหลงขอมูลคานิยม ซึ่งจะนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4.พ้ืนฐานจิตวิทยา ซึ่งประกอบดวย
ความคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตลอดจนการเรียนรูของเด็ก ๆ 5.พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสาขาวิชา ซึ่งจะเปรียบเสมือนแหลงขอมูลที่เก่ียวกับมโนมติ ขอมูลตาง ๆ แบบอยางวิธีการและ
กระบวนการคนควาอ่ืน ๆ ที่อาจจะใชในการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการเรียนการสอน  

บิชอบ (Bishop . 1985 : 88) มีความเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรมีตัวกําหนดหลัก 5 ดาน    
ซึ่งจัดเปนตัวแปรท่ีสงผลตอการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 1.ปรัชญา ซึ่งหมายรวมถึงจุดมุงหมาย
ของการศึกษา ความนึกคิดทางลัทธิตาง ๆ 2.การเงินรวมถึงทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณตางๆ       
3.สังคมและวัฒนธรรม 4.ความรู ซึ่งรวมถึงเน้ือหาวิชา มโนทัศน และกระบวนการทางสมอง และ     
5.จิตวิทยาซึ่งประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูวิธีสอนและอ่ืน ๆ  

จากแนวคิดดานพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรขางตนสามารถสรุปไดวา พ้ืนฐาน              
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1. พ้ืนฐานทางดานปรัชญา 2. พ้ืนฐาน     
ทางดานจิตวิทยา 3. พ้ืนฐานทางดานประวัติศาสตร 4. พ้ืนฐานทางดานสังคมวิทยาซึ่งรวมถึง            
ดานวัฒนธรรมและภาษา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 5.พ้ืนฐานทางดานสาขาวิชาที่ตองการ    
จะพัฒนาหลักสูตร  และ 6.ความกาวหนาวิทยาการ เทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร             
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การจัดการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองและทันสมัยตอบรับตอกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรอบรูสอดคลองตอความตองการของสังคมในปจจุบัน 

3.3 ระดับการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชั้นเรียน ซึ่งมีหลายคนได
กลาวถึงระดับการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 
 สุมิตร คุณานุกร (2532 : 11) และมณฑิชา ชนะสิทธิ์ (2539 : 19) ไดกลาว การพัฒนา
หลักสูตรมิไดมีขอบเขตจํากัดอยูเฉพาะในระดับกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่เรียกกันวาระดับชาติ
เทานั้น แตกระจายตอไปในระดับตาง ๆ ไดถึง 4 ระดับ คือ ชาติ ทองถิ่น โรงเรียน และชั้นเรียน  
 วิชัย วงษใหญ (2537 : 67) ไดแบงระดับการพัฒนาหลักสูตรของไทยเปน 3 ระดับ ระดับชาติ      
ระดับทองถ่ิน และระดับหองเรียน เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยครูผูสอน 

 นีล (Neil. 1981 : 55-58) เห็นวาการนําหลักสูตรไปใชเปนการแปลงหลักสูตรไปสูการเรียน
การสอน แบงได 5 ระดับ คือ 1.ระดับอุดมการณ (ideal curriculum) เปนแนวความคิดของผูราง
หลักสูตรที่ตองการบอกลักษณะของผูเรียนท่ีตองการ หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของหลักสูตร 
สําหรับเปนกรอบที่จะถายทอดไปสูหลักสูตรที่จะจัดทํา 2.ระดับทางการ (formal curriculum)    
เปนหลักสูตรที่นําแนวคิดของหลักสูตรระดับอุดมการณมาสังเคราะหใหเปนแนวปฏิบัติ 3.หลักสูตร
ระดับการรับรู (perceived curriculum) เปนหลักสูตรตามความเขาใจของผูใชแตละคนหลังจากได
รับรูหลักสูตรระดับทางการ 4.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (Operational curriculum) เปนการนํา
หลักสูตรไปใชในหองเรียนซึ่งครูแตละคนมีความเขาใจหลักสูตรอยางใดก็จะนําหลักสูตรไปใช           
ในหองเรียนตามสถานการณจริง และ 5.หลักสูตรระดับประสบการณ (experiential curriculum)  

เปนระดับของหลักสูตรที่จะเกิดกับตัวผูเรียน 

 โซเวลล (Sowell. 1996 : 6) ไดแบงหลักสูตรออกเปน 4 ระดับ คือ 1.หลักสูตรระดับสังคม 
(The society curriculum) เปนหลักสูตรที่อยูไกลตัวผูเรียน และถูกสรางโดยรัฐ นักการเมือง     
กลุมผลประโยชน ผูบริหารระดับตางๆ และผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา 2.หลักสูตรระดับสถาบัน 
(The institutional curriculum) เปนหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษาและไดรับมาจากหลักสูตรระดับ
สังคม ซึ่งมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสม 3.หลักสูตรระดับการเรียนการสอน (The instructional 

curriculum) เปนหลักสูตรที่วางแผนโดยครูและถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และ 
4.หลักระดับประสบการณ (The experience curriculum) เปนหลักสูตรท่ียอมรับและถูกจัดขึ้นโดย
ตัวผูเรียนเอง ทั้งน้ีเพราะวาผูเรียนแตละคนมีความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น หลักสูตรจึงตอง
สอดคลองกับผูเรียนแตละคน 

 จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรจะแบงได 4 ระดับ คือ ระดับชาติเปน     
การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะกวาง ๆ โดยยึดถือแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือใหผูใชในระดับตาง ๆ 
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นําไปขยายหรือปรับเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ระดับทองถิ่น หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับโรงเรียนเปนผูนํามาตรฐานของหลักสูตรระดับชาติมาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู ใหมี          
ความสอดคลองกับทองถิ่น และระดับชั้นเรียน จะเปนการจัดสาระการเรียนรูของทองถิ่นท่ีเนน    
ความตองการ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนเปนหลัก ทั้งนี้การกําหนดหลักสูตรตองดูลักษณะ  
ดานอื่นประกอบดวย อาทิ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ ความตองการของผูเรียน 

 3.4  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่นิยมนํามาใชในการวางแผนหลักสูตร (curriculum 

planning) ในปจจุบัน เรียกวาแนวคิดการบริหารทางวิทยาศาสตร (scientific management) ซึ่ง
เปนแนวคิดของนักหลักสูตรกลุมผลผลิต (product approach) หรือหลักสูตรที่กําหนดผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง (desirable result) ในรูปของคุณลักษณะหรือสมรรถนะในดานความรูและทักษะของ
ผูเรียนเปนปลายทางของการพัฒนาผูเรียน แนวคิดหลักสูตรกลุมผลผลิตนี้เปนฐานสําคัญที่กอใหเกิด
กระแสการศึกษาท่ีเนนผลลัพธ (outcome based-education) และกอใหเกิดรูปแบบหลักสูตรใหม
ตามมาดังนี้ ไดแก 1.หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standards-based curriculum) และ 2.หลักสูตร                  
อิงสมรรถนะ (competencies based-curriculum) เปนตน อยางไรก็ตาม แมวารูปแบบของหลักสูตร
จะมีความแตกตางในดานการกําหนดเปาหมาย แตหลักสูตรในกลุมนี้ลวนแตมีวิธีการดําเนินการพัฒนา   
บนกระบวนการหรือขั้นตอนที่คลายคลึงกัน และขั้นตอนเหลานั้นมาจากแนวคิดของนักหลักสูตร    
กลุมผลผลิต ไดแก Tyler (1949), Taba (1962), Saylor, Alexander และ Lewis (1982) 

โดยเฉพาะแนวคิดของ Taba นั้น ไดรับความนิยมอยางยิ่ง เพราะTaba ไดเสนอแนวคิด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เปนขั้นตอนชัดเจนและใหความสําคัญกับครูในฐานะผูสรางหลักสูตร 
          Taba (1962: 10) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรเปนเอกสารท่ีเขียนข้ึน 
โดยประกอบดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ
การเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวินิจฉัย 
(diagnosis) และตัดสินใจ (decision) เกี่ยวกับองคประกอบเหลานั้น การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด
ของ Taba ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกวา “Grass roofs 

approach” หรือวิธีการจากเบื้องลางสูเบื้องบน ซึ่งทาบาเชื่อวาผูที่มีหนาที่สอนในหลักสูตรควรไดมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบามีขั้นตอนคลายคลึงกับไทเลอร
แตกตางกันที่วิธีการที่ไทเลอรเสนอนั้นคอนขางเปนวิธีการแบบ “Top-down” คือการพัฒนาหลักสูตร
ที่มาจากขอเสนอแนะของนักวิชาการใหครูปฏิบัติและผูบริหารส่ังการมายังครูผูสอนอีกทีหนึ่ง สําหรับ
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มี 7 ขั้นตอน คือ 1.การวินิจฉัยความตองการ (diagnosis of 
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needs) การศึกษาความตองการเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก ผูพัฒนาหลักสูตร (ครู) จะตอง
วินิจฉัยประสบการณ ความตองการและความสนใจของผูเรียนเพ่ือมากําหนดเน้ือหาของหลักสูตร      
2.การกําหนดวัตถุประสงค/จุดมุงหมาย (formulation of objectives) เมื่อทราบความตองการของ
ผูเรียนหรือของสังคมแลว ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งจะใชกําหนด
เนื้อหาวาจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู  3.การเลือกเน้ือหา 
(selection of content)  ผูพัฒนาหลักสูตรเลือกเน้ือหาสาระที่จะนํามาใหผูเรียนศึกษาโดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค เนื้อหาที่เลือกมานั้นจะตองมีความตรง (validity) ตามวัตถุประสงคและมีนัยสําคัญ 

(significance) ตอผูเรียน 4.การจัดเนื้อหา (organization of content) เนื้อหาท่ีคัดเลือกมาไดนั้น 

ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองนํามาจัดเรียงลําดับ (sequence) โดยใชเกณฑหรือระบบบางอยาง ทั้งยัง
จะตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงและการเนน (focus) ใหเหมาะกับวัตถุประสงคที่จะสอนและระดับของ
ผูเรียน 5.การเลือกประสบการณการเรียนรู (selection of learning experiences) ผูพัฒนา
หลักสูตรจะตองพิจารณาเรื่องของการจัดเรียงลําดับประสบการณ   และจะตองเลือกวิธีการจัด      
การเรียนการสอนที่จะสรางประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค 6.การจัดองคประกอบของ
ประสบการณการเรียนรู (organization of learning experiences) การจัดองคประกอบของ
ประสบการณการเรียนรู ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรการสอนที่สําคัญคือการพัฒนา
กระบวนการสรางมโนทัศน (strategic of concept attainment) และคํานึงถึงคําถามสําคัญ 
ไดแก จะทําอยางไรใหเนื้อหาสาระสอดคลองกับประสบการณและความสนใจของผูเรียน และจะทํา
อยางไรใหการจัดประสบการณการเรียนรูสอดคลองและตอบสนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคล และ7.การประเมินผล และวิธีการประเมินผลหลักสูตร (evaluation and means of 

evaluation) นักหลักสูตรจะตองประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย
จะตองตอบคําถามวาจะประเมินคุณภาพของการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดอยางไรและจะใชเครื่องมือและ
วิธีการใดในการประเมิน 

ตามแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba ขางตน จะเห็นไดวา Taba ไดให
ความสําคัญกับครูหรือผูสอนวาจะตองเปนผูที่พัฒนาหลักสูตร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือหลักสูตรตอง
ออกแบบโดยหนาที่หลักของครูตามแนวคิดของ Taba คือ ผูจัดการเน้ือหาและมโนทัศนความรู
ตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน และหลักสูตรจะตองสรางขึ้นจากภายใน  
ชั้นเรียน กอนที่จะพัฒนาข้ึนเปนหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรคือประสบการณที่เกิดขึ้นระหวาง
ผูสอนและผูเรียน ประสบการณที่มีความหมายยอมเกิดจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมี 
ความหมายตอผูเรียน (Taba, H. 1962. Curriculum development: theory and practice. New 

York, NY: Harcourt,  Brace & World.) 
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จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความหมายของการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน      
การพัฒนาหลักสูตร ระดับการพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดใช
ประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย 
นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย และ       
ใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย 

4.  แนวทางการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม 

4.1 ความหมายและความสําคัญ 

การศึกษาอบรม หมายถึง กระบวนการในอันที่จะทําใหผูเขารับการศึกษาอบรมเกิดความรู 
ความเขาใจ ความชํานาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะเปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาอบรม (สายสอางค  แกลวเกษตรกรณ , 2553) 

การสรางหลักสูตรการศึกษาอบรม หมายถึง การกําหนดวาจะทําใหผูเขารับการศึกษาอบรมเกิด
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติในเรื่องอะไรบาง โดยเทคนิคและวิธีการอยางใด และจะตองใช
เวลามากนอยเพียงใด จึงจะทําใหผูเขารับการศึกษาอบรมเกิดการเรียนรู และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค 

4.2 ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรการศึกษาอบรม   

การสรางหลักสูตรการศึกษาอบรมมี 10 ขั้นตอน ดังนี้ (สายสอางค  แกลวเกษตรกรณ , 2553) 
   ขั้นที่ 1 ทบทวนความจําเปนในการศึกษาอบรม กอนจะสรางหลักสูตรศึกษาอบรม 

จําเปนตองมีการทบทวนปญหาที่ไดกําหนดไววาเปนความจําเปนในการศึกษาอบรมน้ันวา มีปญหา
อะไรบาง และเกี่ยวของกับบุคลากร ในตําแหนงงานใด ระดับใดบางมีจํานวนเทาใด เหมาะสมสําหรับ
การสงไปเขารับการศึกษาอบรมภายนอก หรือมีจํานวนมากเพียงพอท่ีจะจัดการศึกษาอบรมใน
องคการหรือหนวยงานใหโดยเฉพาะ (ดังที่เรียกกันวา In-house training) เมื่อคิดวามีบุคลากรที่
เกี่ยวของ จําเปนตองเขารับการศึกษาอบรมซ่ึงเห็นวาควรจะจัดขึ้นในจํานวนท่ีเหมาะสมแลวจึงเตรียมการ
ในขั้นตอนตอไป 

   ขั้นที่ 2 ระบุภารกิจท่ีเปนปญหาหรือตองการพัฒนา ผูสรางหลักสูตรจําเปนจะตอง
เขาใจความแตกตางของคําวา งาน หนาที่ และ ภารกิจเสียกอน วางาน (Job) หมายถึง หนวย       
การปฏิบัติงานท่ีบุคลากรในตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดถือครองอยูในสายการปฏิบัติงาน เปนสิ่งกําหนด
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ไวอยางเปนทางการและเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป หนาที่ (Duty) หมายถึง สิ่งที่ผูครอบครองงาน
จะตองรับผิดชอบปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดผลงานซ่ึงตรงกับตําแหนงงานของตน ภารกิจ 
(Task) หมายถึง หนวยการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดผลงาน และเปนสวนของการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับใชวิธีการเทคนิคหรือระเบียบตาง ๆ  ดังนั้นการปฏิบัติตามภารกิจนั้นจึงจะตองใช
ความรู ความชํานาญ และความสามารถดวย  

 ขั้นที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาอบรม กอนที่จะสามารถกําหนด
หลักสูตรศึกษาอบรมได จําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาอบรมเสียกอน ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
วัตถุประสงคในการศึกษาอบรมมีความสําคัญ คือ ชวยใหสามารถประสานทรัพยากรในการศึกษาอบรม 
(ไดแก กําลังคน เงิน วัสดุ และอุปกรณ) ไดอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน   
ชวยทําใหวิทยากร และเจาหนาท่ีมีความเขาใจตรงกันและปฏิบัติงานอยางสอดคลองกัน ทั้งนี้ เพราะ
วัตถุประสงคในการศึกษาอบรมจะชวยชี้ชัดวาตองการจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขาอบรมไปใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รวมท้ังชวยใหสามารถเลือกเทคนิคหรือวิธีการศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมและ               
ชวยในการกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรและระยะเวลาของหัวขอวิชาในการศึกษาอบรม และใชเปน
มาตรฐานในการประเมินผลและติดตามผลโครงการศึกษาอบรม ประเมินผลการใหการศึกษาอบรม
ของวิทยากร ตลอดจนการประเมินสัมฤทธ์ิผลของการอบรม 

 ขั้นที่ 4 การจัดระดับความสําคัญของภารกิจท่ีเปนปญหา เมื่อเราทราบถึงภารกิจ 
ตาง ๆ ที่เปนปญหา ซึ่งเปนความจําเปนในการศึกษาอบรมแลวนั้น จะชวยในการกําหนดวาควรจะมี
หัวขอวิชาใดบาง ใชระยะเวลาเทาใด ลําดับกอน-หลังอยางไร ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑที่
สามารถนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจดังนี้ คือ 1.หลักความจําเปนมูลฐาน             
เปนการพิจารณาวาภารกิจที่คาดวาจะจัดอบรมนั้นเปนความจําเปนขั้นพ้ืนฐานที่ผูปฏิบัติงานจะตองมี
ความรู ความเขาใจ ทักษะ หรือทัศนคติที่เหมาะสมจนสามารถปฏิบัติไดเสียกอน จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานในตําแหนงนั้นๆ ได 2.หลักความยากงายในการเรียนรู เปนการพิจารณา
วาภารกิจนั้น ๆ บุคลากรสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองไดยากหรืองายเพียงใด หากเปนภารกิจที่ยาก
ในการท่ีบุคลากรจะสามารถเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (ที่เรียกวา On The Job 

Training)ไดก็สมควรจะตองจัดการศึกษาอบรมอยางเปนทางการได 3.หลักความสําคัญเปนการพิจารณา
วาภารกิจน้ัน ๆ มีความสําคัญตอความสําเร็จและความสมบูรณของงานท่ีปฏิบัติมากนอยเพียงใด        
4.หลักความถี่ในการปฏิบัติ เปนการพิจารณาวาหากภารกิจใดซึ่งเปนความจําเปนในการศึกษาอบรม    
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มีความถี่ในการปฏิบัติ คือ ตองมีการปฏิบัติบอยๆ ก็เหมาะสมในอันที่จะจัดการศึกษาอบรมข้ึน                  
5.หลักความสัมพันธระหวางคาใชจายกับผลประโยชนหรือความคุมคา เปนการพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการจัดศึกษาอบรมกับผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดศึกษาอบรม
เพ่ือดูวามีความคุมคามากนอยเพียงใด หากมีความคุมคาในอันที่จะศึกษาอบรมเร่ืองของภารกิจนั้นๆ 
มากก็จัดภารกิจนั้นใหมีระดับความสําคัญในอันที่จะจัดการศึกษาอบรมสูง 6.หลักศักยภาพในการที่จะ
สําเร็จตามวัตถุประสงคเปนการพิจารณาถึงพ้ืนฐานความรู ความสามารถ ประสบการณ ความพรอม 
และแรงจูงใจของผูที่จะเขารับการอบรมเกี่ยวกับภารกิจนั้นๆ วามีโอกาส ที่จะสนับสนุนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษาอบรมไดมากนอยเพียงใด 7.หลักคุณภาพ เปนการพิจารณาวาการศึกษา
อบรมในภารกิจนั้น ๆ จะชวยใหบุคลากรสวนใหญ โดยเฉล่ียมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น      
8.หลักความบกพรองของภารกิจ เปนการพิจารณาถึงความบกพรองของภารกิจซึ่งเปนความจําเปนใน
การศึกษาอบรมวามีมากนอยเพียงใด 9.หลักการเกี่ยวกับชวงเวลาคงอยูของพฤติกรรมท่ีเรียนรู     
เปนการพิจารณาวาหลังจากการศึกษาอบรมแลว ผูผานการศึกษาอบรมจะสามารถรักษาการเรียนรู  
หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาอบรมคงอยู ไปเปนระยะเวลานานสักเทาใด                
10.หลักความจําเปนในการอบรมเพ่ิมเติม เปนการพิจารณาวาจะตองจัดอบรมเพ่ิมเติมใหเปนประจํา 

 ขั้นที่ 5 การกําหนดหัวขอวิชา ซึ่งหัวขอวิชา หมายถึง เนื้อหาสาระของเร่ือง          
ที่ตองการจะใหผูเขารับการอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และความสามารถ การกําหนด
หัวขอวิชาจึงหมายถึง การระบุวาภารกิจหรือหนาที่ที่เปนความจําเปนในการศึกษาอบรมนั้น ควรมีวิชา
อะไรบาง มาชวยแกไขปญหา หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งขั้นตอนและหลักการกําหนดหัวขอวิชา 

คือจัดทําตารางในการกําหนดหัวขอวิชา การกําหนดชื่อของหัวขอวิชา ควรจะสั้น กะทัดรัด ชัดเจน 
และสามารถสะทอนใหเห็นภาพของงานที่จะตองทําการศึกษาอบรม และการกําหนดหมวดวิชา  

 ขั้นที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชา หมายถึง ขอความท่ีระบุวา ในวิชา   
ที่ทําการศึกษาอบรมน้ัน ตองการใหผูเขาอบรมเกิดการเรียนรู หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน
ลักษณะอยางไร ภายหลังการศึกษาอบรมในวิชานั้นแลว  

 ขั้นที่ 7 การกําหนดแนวอบรม ซึ่งแนวการอบรม หมายถึง สิ่งท่ีระบุวา ภายในหัวขอ
วิชานั้นประกอบดวย เนื้อหาอะไรบาง ไมวาจะเปนทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือแนวปฏิบัติใดก็ตาม ที่จะ
ทําใหผูเขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ หรือความสามารถตรงตามวัตถุประสงคของหัวขอวิชา 
ซึ่งขั้นตอนในการจัดทําแนวการอบรมควรดําเนินการข้ันตอนดังนี้ 1.พิจารณาภารกิจหนาที่ซึ่งเปน
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ความจําเปนในการศึกษาอบรม 2.พิจารณาจัดระดับความสําคัญ 3.พิจารณาชื่อของหัวขอวิชา          
4.พิจารณาวัตถุประสงคของหัวขอวิชา และ 5.กําหนดแนวการอบรม  

ขั้นที่ 8   การกําหนดเทคนิคการศึกษาอบรม คือ "วิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหผูเขารับ
การศึกษาอบรม เกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม และ/หรือเกิดความชํานาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาอบรมนั้น ๆ" เทคนิค
การศึกษาอบรม จึงเปนเสมือนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จเทานั้น แตก็ถือวามีความสําคัญ เพราะ       
ถาผูจัดการศึกษาอบรม หรือวิทยากรเลือกใชไดอยางเหมาะสม  จะทําใหผูเขารับการศึกษาอบรม    
เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะไดอยางรวดเร็ว อันเปนการประหยัด
คาใชจายและเวลาไดเปนอยางมาก จึงมีผูพยายาม คิดเทคนิค การศึกษาอบรมใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู
เสมอ ซึ่งเทคนิคการศึกษาอบรมสามารถบางเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 1.เทคนิคการศึกษาอบรม 

ประเภทที่เนนวิทยากรเปนศูนยกลางของการเรียนรู (Leader-centered techniques) 2.เทคนิค
การศึกษาอบรม ประเภทที่เนนกลุมของผูเขารับการศึกษาอบรมเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
(Group-centered techniques) 3.เทคนิคการศึกษาอบรม ประเภทที่เนนการเรียนรูเปนรายบุคคล  
อาจโดยการใชสื่อตาง ๆ เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูเขาอบรม เกิดการเรียนรูขึ้น และ 4.เทคนิคการศึกษา
อบรมประเภทที่เนนการใชโสตทัศนูปกรณเปนศูนยกลางการเรียนรู ไดแก การนําเสนอโดย ใชสไลด หรือ
เทป (Slide/Tape Presentation) โทรทัศนการสอน (Instructional television) การใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน (Computer-Aided Instruction) เปนตน 

ขั้นที่ 9 การกําหนดระยะเวลาของหัวขอวิชาและหลักสูตร ชวงเวลาที่กําหนดไววาจะ
สามารถทําใหผูเขารับการศึกษาอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะ จนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคของหัวขอวิชาหรือหลักสูตรศึกษาอบรม  

ขั้นที่ 10 การเรียงลําดับหัวขอวิชา หมายถึง การกําหนดวาหัวขอวิชาใดควรจะ
ทําการศึกษาอบรมกอน และหัวขอวิชาใดควรจะทําการอบรมภายหลัง ซึ่งทําใหผูเขาอบรม             
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักการเรียงลําดับหัวขอวิชา คือ 1.หัวขอวิชาที่มี
วัตถุประสงคในการใหความรู ความเขาใจ และมีเนื้อหาเปนพ้ืนฐานตอการสรางความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ หรือทักษะในหัวขอวิชาอ่ืน ๆ จําเปนตองอยูในลําดับตนๆ ของการอบรม 2.หัวขอวิชาใดที่มี
เนื้อหาวิชาที่สามารถเรียนรูไดงายกวา ควรจะอยูในลําดับกอนหัวขอวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เขาใจยากกวา 
สลับซับซอนกวา หรือมีรายละเอียดมากกวา 3.หัวขอวิชาและประเด็นที่เปนภาคปฏิบัติ ควรจัดใหอยูใน
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ระดับตอเนื่องจากภาคทฤษฎี และ 4.หัวขอวิชาที่มีกิจกรรมซ้ํากันหลายชั่วโมง เชน ใชเทคนิคการบรรยาย 
หรือการอภิปรายเพียงอยางเดียว หากสามารถทําไดควรจัดใหกระจายอยูในวันหรือเวลาตาง ๆ กัน 
ดังนั้นการเรียงลําดับหัวขอวิชา ควรพิจารณาจัดตามวัตถุประสงคของหัวขอวิชา ความยากงายของ
หัวขอวิชา และหลักการเรียนรูของผูใหญ  

4.3 แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษาอบรม คือ1.ความเขาใจอยางถองแท (Insight) 
2.แรงจูงใจ (Motivation) ทุกคนน้ันตองการแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก ซึ่งหมายถึง ผูเขารับ  
การฝกอบรมน้ันสามารถทราบไดวาจะไดประโยชนอะไรจากการ  เขารับการฝกอบรมในครั้งนั้น ดังนั้น 
การจูงใจผูเขารับการฝกอบรมโดยการบอกผลประโยชนที่พวกเขาจะไดรับสามารถเปนการสรางแรงจูงใจ
ได เชน การเลื่อนขั้น การไดรับรางวัล 3.ความรูและทักษะใหม ๆ (New Skill and Knowledge)    
ทุกคนน้ันจะตองแสดงความตองการของแตละคนวาตองการท่ีจะเพ่ิมความรู และความสามารถใหม ๆ     
4.เรียนรูจากสถานการณจริง (Rear world Practice) ในหลักสูตรการฝกอบรมนั้นจําเปนจะตองให   
ผูเขารับการฝกอบรมนั้นไดลองเรียนรูจากสถานการณจริง เพ่ือที่จะทําใหการฝกอบรมไดประสิทธิภาพ
สูง และ 5.การรายงานผลหรืออธิบายผล (Accountability) เปนท่ีแนนอนวาการรายงานผลน้ัน     
มาจากหัวหนาหรือผูจัดการแตในขณะเดียวกัน การรายงานผลวาไดรับอะไรบางจากการฝกอบรมนั้น  
ตองมาจากผูเขารับการฝกอบรมดวย เพ่ือจะไดทราบถึงความเขาใจและความสนใจหลังการฝกอบรม  
อีกท้ังฝายบุคคลควรจะตองทําการรายงานผล เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการฝกอบรมครั้งตอไป 

4.4 หลักสูตรการศึกษาอบรมที่ดี ควรมีลักษณะที่สามารถตอบสนองความจําเปนของ
องคการได แกไขปญหาอุปสรรคขอขัดของ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ความกาวหนาของ
องคการไดสามารถสนองความจําเปนของภารกิจที่เปนปญหาและของพนักงานได ตองมีการวิเคราะห
ขอมูลและปจจัยที่ตองคํานึงถึงอยางถี่ถวน และถูกตอง เพ่ือการจัดเตรียมและกําหนดโครงการได   
อยางเหมาะสม  ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและสอดคลองกับความจําเป นในการฝกอบรม              
มีการกําหนดวิธีการฝกอบรม และวัตถุประสงคที่สอดคลองกับหลักสูตรและเหตุผล  ไดรับ             
การสนับสนุนดานทรัพยากรและการบริหารจากองคการ ตองมีระยะเวลาดําเนินการท่ีระบุวัน เวลา
เริ่มตน และสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน 

4.5 ประโยชนของหลักสูตรการศึกษาอบรม คือ ผูบริหารสามารถใชในการตัดสินใจอนุมัติ         
การดําเนินการฝกอบรม วิทยากรไดทราบถึงวัตถุประสงคกรอบของเนื้อหาที่ตองถายทอดแกผูเขารับ
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การฝกอบรม ระยะเวลา ตลอดจนการเลือกใชเทคนิค วิธีการใหเหมาะสมกับการเรียนรูของ         
กลุม ผูบั งคับบัญชาไดทราบและเขาใจถึงความจํ าเปนในการใหความรวมมือพิจารณาส ง
ผูใตบังคับบัญชาเขารวมโครงการ ผูเขารับการฝกอบรมทราบถึงสิ่งที่ตนจะบรรลุจากโครงการฝกอบรม 
ทั้งวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา ระยะเวลา ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับจากการฝกอบรม และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบใชเปนแนวทางดําเนินการจัดการฝกอบรมใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  

4.6 สิ่งที่ควรคํานึงในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาอบรม คือ 1.กลุมผูฟง ผูที่จะเขารับ   
การฝกอบรมจะมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับสติปญญา 
ทัศนคติ คานิยม ขนาดของกลุม ตลอดจนความคาดหวังท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม  2.สถานที่ 
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรมจะมีอิทธิพลตอผลของการฝกอบรมมาก เชน สถานที่
ฝกอบรม ควรจะเปนหองที่ปราศจากเสียงรบกวน มีขนาดแสงสวาง อุณหภูมิ การจัดที่นั่งเหมาะสม 
ตลอดจนมีอุปกรณที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรูสูง 3.บรรยากาศและการจูงใจ การฝกอบรมท่ีดี
จะตองมีบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูการรวมมือในกิจกรรมการอบรมการจูงใจใหผูเขารับ
การอบรมมีสวนรวม มีความตื่นตัวอยากท่ีจะเรียนรู 4.จิตวิทยาการเรียนรู การฝกอบรมจะตอง
คํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก และ5.ปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน 
เวลา ทรัพยากร และงบประมาณจัดเปนสิ่งท่ีผูจัดทําโครงการตองพิจารณา เพ่ือการจัดทําโครงการได
เหมาะสม 

จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความหมายและความสําคัญ ขั้นตอนในการสราง
หลักสูตรการศึกษาอบรม แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษาอบรม หลักสูตรการศึกษาอบรม    
ที่ดี ประโยชนของหลักสูตรการศึกษาอบรม และสิ่งท่ีควรคํานึงในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาอบรม 
ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงค
การวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย  
ใชเปนขอมูลในการเลือกสถิติสําหรับการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย 

5. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.1 ความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 

“ประชาคมอาเซียน” เปนเปาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิม
อํานาจตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศในทุกดาน รวมถึง
ความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ในระดับโลกที่สงผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

ภาวะโลกรอน การกอการราย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปนประชาคมอาเซียน คือการทําให
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเปน “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานท่ีดี          
โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยูที่ดี ปลอดภัย และสามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวก      
มากขึ้น แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันท่ีจัดตั้งประชาคมอาเซียน     
อันถือเปนการปรับปรุงตัวครั้งใหญและวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดลอม
ระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทําใหอาเซียนตองเผชิญ
กับความทาทายใหมๆ เชนโรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปญหา
สิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน และความเส่ียงที่อาเซียนอาจจะไมสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจไดกับ
ประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด 

ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 จากการที่ผูนํา
อาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ที่เรียกวา “ขอตกลงบาหลี 2” เพ่ือ
เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 2563 แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดต้ังใหเสร็จ     
ในป 2558 ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ประชาคมยอย ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่ง
เกี่ยวของสัมพันธกัน ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุงใหประเทศในภูมิภาคอยู
รวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพอยางรอบดาน มีกรอบ
ความรวมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยและมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และ     
การอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และ
สามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได เพ่ือความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน  และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใต
แนวคิดสังคมท่ีดี มีการเอ้ือประโยชนตอกัน ชวยเหลือกัน ในตอนนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังอยู
ระหวางการดําเนินการใหบรรลุการเปนประชาคมอาเซียนภายในปเปาหมาย 2558 โดยในการประชุม
สุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 ที่ไทยจะเปนเจาภาพในชวงปลายเดือน ก.พ.2552 นี้ ผูนําประเทศสมาชิก
อาเซียนจะรับรองแผนงานหรือแผนกิจกรรมการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ณัฐตินัน วรรณารักษ,ศูนยขาวการศึกษาไทย, กระทรวง
การตางประเทศ) 
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5.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

 อาเซียนเปนการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 โดยมีเปาหมาย
อาเซียนในการมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และ
แรงงานฝมืออยางเสรี อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community Blueprint) ซึ่งเปนแผนงานบูรณาการการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค 4 ดาน คือ 1.การตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา 
บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี รวมทั้งการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น ตลอดจน
การสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดเปาหมายเวลาที่จะ
คอยๆลดหรือยกเลิกการท่ีมิใชภาษี สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2553 เปดตลาด
ภาคบริการและเปดเสรีการลงทุนภายในป 2558 และเปดเสรีการลงทุนภายในป 2553 2.การสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายที่
จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายการแขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การเงิน 
การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน) 3.การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคใหมีการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ 
เชน ขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของกลุมประเทศอาเซียน (Initiative for ASEN Integration-IAI) เปนตน             
เพ่ือลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก และ 4.การบูรณาการใหเขากับ  
เศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให
อาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน การจัดทําเขตการคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ 
เปนตน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดานการผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก (กรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ , 2556) 

5.3 ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

โอกาสท่ีประเทศไทยจะไดรับมีหลายดาน คือ 1.อาเซียนเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มีความใกลชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเปนเพ่ือนบานมีพรมแดนติดกัน  
มีวัฒนธรรมที่คลายคลึง มีสินคาและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได หรือมีสินคาบริการที่
คลายคลึงกัน ซึ่งหากสามารถรวมมือกัน ก็จะสามารถสรางความแข็งแกรงในดานอํานาจการตอรอง  
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อันจะนํามาซ่ึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการคาที่มีความสําคัญยิ่ง 2.การรวมกลุมเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทําใหเกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ โดยสามารถนําจุดแข็งของแตละประเทศมา
เสริมกับจุดแข็งประเทศไทย เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดในการผลิต สงออก และบริการ ซึ่งจะเกิดไดก็
ตอเมื่อมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรีมากขึ้น นอกจากนี้การเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะชวยใหประเทศสมาชิกมีความเปนปกแผน และชวยสรางอํานาจการตอรองในเวทีตางๆ 
มากข้ึน 3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวในดานการคาและการลงทุน
ของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการตางๆ เพ่ือเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกอใหเกิด     
การยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด ไมวาจะเปนอุปสรรคดานภาษีหรือมาตรการทางการคา
อ่ืนๆ ที่มิใชภาษี เน่ืองจากประเทศสมาชิกจะแสวงหาความรวมมือเพ่ือลดและขจัดอุปสรรคตางๆ 
เหลานั้น รวมถึงอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางกัน 4.ประชาคมเศรษฐกิจจะทํา
ใหผูประกอบการไทยไดเริ่มปรับตัวและเตรียมความพรอม กับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป ผูประกอบการจําเปนตองเรงปรับตัวและ ใชโอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทาง
การคาและการลงทุนตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพรอมและ       
มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 5.การเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ
ภายในประเทศจากการใชทรัพยากรในการผลิตรวมกันและการเปนพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ จากการขจัดอุปสรรคในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก  และ      
6.ยกระดับความเปนอยูของประชาชนจากการดําเนินตามแผนงานในดานการลดอุปสรรค             
ทั้งดานการคาและการลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค  (กรมอาเซียน กระทรวง
ตางประเทศ , 2556) 

จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน และประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูวิจัยได     
ใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย 
นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย และ       
ใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก สําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหมี  
ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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6. เทคนิคการวิจัยอนาคต 

 6.1 ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัยอนาคต 

 เนื่องจากโลกในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานสังคม           
ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  ดานขอมูลข าวสาร  ด านการคมนาคม  ดาน สิ่ งแวดลอม                
ดานการทองเที่ยว ดานวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ          
การดํารงชีวิตทําใหตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนสังคมแหงการเรียนรูอยู
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพือ่ใหสามารถอยูไดอยางสงบสุข (ดวงนภา มกรานุรักษ , 2554) 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และอนาคตเปนสิ่งที่
ไมแนนอน แตสามารถคาดเดาได โดยใชการวิจัยเขามาชวย ที่เรียกวา การวิจัยอนาคต ซึ่งนักวิจัยไดให
แนวคิดไว คือ พรชุลี  อาชวบํารุง (2537:36) ไดกลาววา “ในปจจุบันผูคนตระหนักถึงความสําคัญของ
การวิจัยอนาคต เพื่อปองปรามปญหา เพ่ือการวางแผนที่เปนไปไดและเหมาะสมและเพ่ือประเมินและ
พัฒนาสถาบันตางๆ ใหเขากับบริบทของอนาคต” อีกทั้งยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความสําคัญ
กับการมองภาพอนาคต และไดพัฒนาระเบียบ วิธีวิจัยอนาคต ในการคาดการณอนาคตท่ีพึงประสงค
และไมพึงประสงค เพ่ือจะรูแนวโนมและเตรียมความพรอมในการปรับตัวกับสถานการณตางๆ        
ในอนาคต เชนเดียวกับการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร    
รุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอ
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยอนาคตดังตอไปน้ี (ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554) 

ความหมายและความสําคัญของการวิจัยอนาคต 
 อนาคตศึกษาเปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “Futures Studies” ซึ่งหมายถึง วิชาหรือ
สาขาวิชาที่ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใชในการศึกษา
แนวโนม และทางเลือกตางๆ ที่มีความเปนไปไดในอนาคต หรือ “Futures Research” หรือใชตัวยอ
วา FR เปนคําศัพทเฉพาะที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบที่ใชในการสํารวจ ศึกษา
แนวโนมที่เปนไปไดเกี่ยวกับเร่ืองที่ทําการศึกษา ทั้งแนวโนมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค แตมี       
ผูนํามาใชเปนภาษาไทยแตกตางกันไป เชน การวิจัยเพ่ืออนาคต การวิจัยอนาคต และการวิจัย          
เชิงอนาคต  ในการวิจัยคร้ังนี้เรียกวาการวิจัยอนาคต เพ่ือจะไดเขาใจความหมายตรงกัน และ        
การนําเสนอขอมูลสวนน้ีมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดใหความหมาย ความสําคัญของการวิจัย
อนาคตไวดังตอไปน้ี 
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 อเลน (Allen.1978:75) ไดกลาววาการวิจัยอนาคตเปนกิจกรรมหน่ึงที่เพ่ิมความเขาใจ
เกี่ยวกับผลลัพธที่ เกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการตัดสินใจและนโยบายในปจจุบันหรือ         
เปนการวางแผนระยะยาว ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การงวางแผน (Planning)        
การพยากรณ (Forecasting) และการตัดสินใจ (Decision making) 
 จรัส  สุวรรณเวลา (2538) ไดกลาววาการวิจัยอนาคตเปนการวิจัยเพ่ือพยากรณการเขาใจ
ธรรมชาติ หรือขอเท็จจริงของธรรมชาติ ทําใหมนุษยสามารถกะลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้นใน   
สภาพอยางหนึ่ง ตอไปจะเปนอยางไร หรือหากทําอยางหนึ่งจะเกิดอยางไรตามมา  
 นงลักษณ  วิรัชชัย (2538 อางถึงในสมหวัง  พิริยานุวัฒน, 2542 ) ไดกลาววาการวิจัยอนาคต
มีจุดมุงหมายเพ่ือบรรยายทางเลือกอนาคตท่ีเปนไปไดแบบตางๆ เพ่ือประเมินสถานภาพในปจจุบัน
และบงชี้ผลกระทบท่ีเปนไปไดแบบตางๆ เพ่ือประเมินสถานภาพปจจุบันและบงชี้ผลกระทบท่ีเปนไป
ไดในแตละทางเลือกเพ่ือเตรียมรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือวางแผนอนาคตไปใน
แนวทางท่ีพึงประสงค การวิจัยอนาคตที่ใชกันในปจจุบันมีแบบแผนท่ีแตกตางกันไปจากเดิมมาก 
เนื่องจากมีการประยุกตเทคนิควิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ มาใชรวมกับการวิจัยอนาคต 

 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2551) ไดกลาวถึงการวิจัยอนาคตวาเปนแนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และระเบียบวิธีที่ใชในการสํารวจ ศึกษาแนวโนมที่มีความเปนไปได ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ทําการศึกษาท้ังแนวโนมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค ซึ่งมีการเปรียบเทียบความเชื่อและวิธีการ
เกี่ยวกับอนาคตวามีความแตกตางกันที่เปาหมายของการศึกษาและการวิจัยอนาคตมิใชอยูที่         
การทํานายท่ีถูกตองแมนยํา เพราะเรื่องของอนาคตเปนเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
เราไมมีขอเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับอนาคต มีเพียงแตการคาดการณและความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวโนมที่เปนทางเลือกท่ีคาดวาจะมีความเปนไปได (Possible Alternative Trends) เทานั้น 

 จากความหมายและความสําคัญดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาการวิจัยอนาคตเปน
การศึกษาอนาคตดวยวิธีการสํารวจ และศึกษาแนวโนมที่เปนไปได หรือนาจะเปนของเรื่องที่ศึกษา  
มากที่สุด ทั้งที่พึงประสงค และไมพึงประสงค เพ่ือหาทางทําใหแนวโนมท่ีพึงประสงคเกิดขึ้น และ         
ในขณะเดียวกันก็ปองกันหรือหาทางขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดไปดวย เพ่ือใหการดําเนินการ
ตางๆ มีการวางแผน และเตรียมการรองรับกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา  และเพ่ือให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 
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ประโยชนของการวิจัยอนาคต 

 การวิจัยอนาคตเปนการวิจัยหาแนวโนมหรือสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีทั้งแนวโนม
ที่พึงประสงคและไมพึงประสงค เพ่ือใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นที่อาจจะไมพึงประสงคไดทันทวงทีและ
เหมาะสม ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเก่ียวกับประโยชนของการวิจัยอนาคตไวดังตอไปน้ี 

 วิโรจน  สารรัตนะ (2553) ไดกลาวถึงประโยชนของการวิจัยอนาคตไวดังนี้ 1.การวิจัยอนาคต
ชวยในการตัดสินใจในการวางแผน เพ่ือการปองกันปญหาที่คาดวาจะเกิด เพ่ือประเมินทางเลือกของ
นโยบายและการปฏิบัติ 2.ชวยในการเตรียมคนสําหรับอนาคตที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง         
3.ชวยในการสงเสริม การปรองดอง และรวมมือ เนื่องจากการมุงอนาคตทําใหคนลืมอดีต มุงอนาคต
ทําใหคนคํานึงถึงแตดานดี และมีความมุงมั่นที่จะไปใหถึงใหได 4.ชวยในการคิดสรางสรรค เพราะ      
การมองอนาคตท่ีหางไกลออกไป ทําใหคนอิสระในการคิดมีจิตนาการที่ อยากเห็นสิ่งดีๆ กอใหกระแส
ความคิดท่ีหลากหลาย 5.ชวยในการสรางปรัชญาแหงชีวิต กลาวคือชวยใหบุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกับ
เปาหมายอยางมีระบบ กอใหเกิด “ปรัชญาชีวิต” ทําใหบุคคลเปลี่ยนบทบาทจากการมีปฏิกิริยาเชิงรับ 
(reactive) กับการแกไขปญหาเปนการปองกัน และมีปฏิกิริยาเชิงรุก (proactive) ตอปญหา  
 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551) ไดกลาวถึงประโยชนของการวิจัยอนาคตไววา 1.การวิจัยอนาคต
ชวยใหไดขอมูลที่สําคัญ และจําเปนเกี่ยวกับแนวโนมในอนาคตที่สามารถจะนํามาใช ในกระบวนการ
ตัดสินใจ การกําหนดนโยบายและการวางแผน 2.การวิจัยอนาคตชวยเตรียมมนุษยใหมีความพรอมท่ี
จะเผชิญกับโลกที่ เปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ วและตอเนื่ อง  โดยใหประสบการณลวงหนา              
(Pre-experience) แกมนุษยวาอนาคตอาจจะเปนอยางไร เพ่ือจะไดเตรียมพรอมวาควรจะทํา       
ตัวอยางไร  3.การวิจัยอนาคตชวยใหมนุษยเห็นถึงความสําคัญและความสัมพันธของระบบตางๆ     
ทําใหเกิดความรวมมือ ความสามัคคีระหวางมนุษยมากขึ้น 4.การวิจัยอนาคตชวยชี้นําและเสริมสราง                
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และความคิด 5.การวิจัยเชิงอนาคตชวยใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เพราะไมติดอยูกับปญหาในอดีตและปจจุบัน 6.การวิจัยในอนาคตชวยใหมนุษย        
ใฝหาความรู โดยการเปนผูสรางความรูมากกวาเรียนรูสิ่งท่ีผูอ่ืนบอกหรือทํามาแลวแตเพียงอยางเดียว 
7.การวิจัยใหแนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตท่ีผสมกลมกลืนกับแนวโนมในอนาคต และ 8.การวิจัย
อนาคตมีประโยชนในดานอื่นๆ เชน ใหความสนุกเพลิดเพลิน ใหความทาทาย 
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จากประโยชนของการวิจัยอนาคตดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาการวิจัยอนาคต        
ชวยใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความสําคัญและจําเปนที่เกี่ยวของกับแนวโนมในอนาคตท่ีพึงประสงค และ          
ไมพึงประสงคที่สามารถนํามาใชเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายและวางแผน 

 ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต 

 การวิจัยอนาคตมีหลายวิธีที่นิยม ไดแก เทคนิคการวิเคราะหผลกระทบไขว (Cross-Impact 

Analysis) อนาคตปริทัศน (Future Scanning Process) การมองอนาคต (Foresight) แบบเทคนิค
การสรางภาพอนาคต (Scenario) เดลฟาย (Delphi) อีเอฟอาร (EFR) และอีดีเอฟอาร (EDFR) ซึ่ง
Glenn (1994) ไดทําการสรุปตารางแสดงจุดรวมและจุดตางของวิธีการศึกษาอนาคต ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจุดรวมและจุดตางของวิธีการศึกษาอนาคตแตละวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จุมพล พูลภัทรชีวิน, “เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR”.  วิจัยการศึกษา 10,5 (มิ.ย.–ก.ค. 

2530) :48-50 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ Normative Explorato

การตรวจสอบสภาพแวดลอม (environment scanning) x x x x

การวิเคราะหผลกระทบไขว (cross impact analysis) x x x x

การวิเคราะหการตัดสินใจ (decision analysis) x x

รูปจําลองการตัดสินใจ (decision models) x x

เทคนิค เดลฟาย (delphi) x x x

เทคนิค econemetrics x x x

กงลออนาคต (futures wheel) x x x

เกมส และสถานการณจําลอง (gaming and 

simulation) x x x x

การพยากรณอจัฉริยะ (genius forecasting) x x x

เทคนิค morphological analysis x x

วิธีการมีสวนรวม (participatory methods) x x

เทคนิคตนไมสัมพนัธ (relevance trees) x x

การสรางภาพอนาคต (scenarios) x x x x

หุนจําลองทางสถิติ (statistical modeling) x

เทคนิค system dynamics x x

การวิเคราะหโครงสราง (structural analysis) x

การวิเคราะหอนุกรมเทคโนโลยี (technology 

sequence analysis) x x

เทคนิค time series forecasts x x x

การวิเคราะหผลกระทบแนวโนม (trend impact 

analysis) x x

โดยวิธี โดยจดุประสงค
วิธกีาร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

6.2 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

การวิจัย EDFR เปนการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีวาอนาคต
เปนเร่ืองที่สามารถทําการศึกษาไดอยางเปนระบบ ความเชื่อของมนุษยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
อนาคต มนุษยจึงสามารถสรางอนาคตได ทั้งนี้จุดมุงหมายของการวิจัยในอนาคตมิใชการทํานายท่ี
ถูกตอง แตเปนการสํารวจ เพ่ือศึกษาแนวโนมท่ีเปนไปได ทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค เพ่ือท่ีจะ
หาทางทําแนวโนมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นและขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดไป หรือลดนอยลง 
การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชนในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะ
นําไปสูการสรางอนาคตอันพึงประสงค (จุมพล  พูลภัทรชีวิน , 2551) 

6.2.1 ขั้นตอนการทําวิจัย EDFR 

เทคนิคการวิจัย EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีผสมผสานระหวางเทคนิคการวิจัย         
2 เทคนิค คือเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน 
ขั้นตอนของ EDFR คลายคลึงกับวิธีการของเดลฟาย (Delphi) แตมีการปรับปรุงวิธีใหมีความยืดหยุน
และมีความเหมาะสมมากข้ึน ซึ่งอาจสรุปไดเปนขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวนสําคัญมาก 
เพราะผูเชี่ยวชาญเปนผูใหขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูวิจัยตองติดตามกลุมผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัว อธิบาย
จุดมุงหมายขั้นตอนตาง ๆ  ของการวิจัย เวลาที่ใชโดยประมาณ และประโยชนของการวิจัย และยํ้าถึง
ความจําเปน ความสําคัญของผูเชี่ยวชาญ 

2. สัมภาษณ (EDFR รอบท่ี 1) ลักษณะการสัมภาษณและขั้นตอนคลายกับ EFR แต 
EDFR มีความยืดหยุนมากกวา ผูวิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณรอบท่ี 1 อาจยึดรูปแบบ 
EFR กลาวคือ เริ่มสัมภาษณจาก ภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคต
ทางท่ีไมดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเปนไปไดมากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให
ผูเชี่ยวชาญคิดในหลายแงมุม ซึ่งเปนการมองในแงบวกกอน แลวจึงพิจารณาในแงลบ และความเปนไป
ไดมากที่สุด นอกจากนั้นการสัมภาษณการวิจัยอนาคตแบบ EDFR จะมีความยืดหยุนของขอมูลมาก 
หากผูวิจัยตองการขอมูลเพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ที่ตองการได โดยการผนวก    
เขากับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญลําดับตอไป หรืออาจแบงการสัมภาษณเปนชวง ๆ ก็สามารถทําได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 

3. วิเคราะห/ สังเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อเขียนแนวโนมในแบบสอบถาม 

4. สรางเครื่องมือ การสรางเครื่องมือถือวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญและยากที่สุดของ  
การวิจัย ดวยเทคนิคน้ี คือ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอน
ขอความท่ีซ้ํากันหรือตัดสวนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่กําหนดไวออกไป โดยการหาถอยคําที่
ครอบคลุมขอความทั้งหมด ทั้งนี้ผูวิจัยไดพยายามรักษาถอยคําของผูใหสัมภาษณไวใหมากที่สุด      
การเขียน ควรเปนภาษาท่ีสั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญใหมากที่สุด 
เขียนแนวโนมเพียงประเด็นเดียวใน 1 ขอ ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหผูเชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็น
นั้น ๆ  

5. การทํา EDFR รอบท่ี 2, 3 คือการนําแบบสอบถามไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ และ         
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทําการจําแนกขอมูล หาฉันทามติ (Consensus)   
ในการทํา EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบน้ีผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไดรับรูขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เปนของกลุมโดยสวนรวมโดยหาคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และ   
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range 1,3) ของกลุม ทําการผนวกดวยคําตอบเดิมของ
ตนเอง แลวขอใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม จํานวนรอบของการทําวิจัย EDFR ขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย ทั้งนี้พิจารณาจากคําตอบท่ีไดวามีความเปน
เอกพันธแลวหรือยัง มี Homogeneity ของคําตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus)ของกลุมผูเชี่ยวชาญ
ที่ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแลวหรือยัง 

6. เขียนภาพอนาคต การนําผลการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหผล
ตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑที่มีแนวโนมความเปนไปไดคอนขางสูง กลาวคือ    
คามัธยฐาน (Median) ที่มีคา 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคลองของคําตอบ โดยพิจารณา
จาก Interquartile Range (Q3-Q1) ไมเกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไมเขียนเปนวิชาการมากไป 
คือ คนทั่วไปอานแลวเขาใจไดงาย  

โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เปนเทคนิคการวิจัยที่มุงตอบสนองจุดมุงหมายและ ความเชื่อ
พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปจจุบัน เปนการวิจัยที่รวมเอาเทคนิคการวิจัยแบบ EFR 

และแบบ Delphi เขาดวยกัน ขั้นตอนตาง ๆ ของ EDFR คลายกับแบบ Delphi โดยขั้นตอนแรก        
เปนการสัมภาษณแบบ EFR และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห สังเคราะห แลวนํามา
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สรางเปนเครื่องมือ ซึ่งสวนใหญมักจะเปนแบบสอบถามแลวสงไปใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ 
(Consensus) ซึ่งมักจะทํา 2-3 รอบ หลังจากน้ันนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือหาแนวโนมที่มี   
ความเปนไปไดมากและมีความสอดคลองทางความคิดระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือสรุปและเขียน     
เปนภาพอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546:1-19) 

6.2.2 การแบงชวงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคต 

มิติการแบงชวงเวลาในการวิจัยอนาคตน้ันเปนเรื่องสําคัญมาก โดยทั่วไปผูวิจัยจะวิเคราะห
และพิจารณาจากบริบทงานวิจัยของตนเอง (จุมพล  พูลภัทรชีวิน,2552) ไดนําเสนอแนวคิดใน      
การแบงชวงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคตไววา นักอนาคตนิยมมักจะแบงชวงเวลาของการทํานายหรือ
ชวงของการวางแผน ออกเปน 4 ชวงดังนี้ 

ชวงที่ 1 คือชวงเวลา 5 ป หรือ immediate forecasting หรือ immediate planning    
นักอนาคตนิยมถือวาเปนการทํานาย หรือการวางแผนระยะกระช้ันชิด ถาเปนเรื่องของการแกปญหาก็
เปนการแกปญหาเฉพาะหนา 

ชวงที่ 2 คือชวงเวลาประมาณ 5-10 ป ชวงนี้เปนชวงนักอนาคตนิยมเรียกวา short range 

forecasting หรือ shot range planning ก็เปนการทํางานหรือการวางแผนหรือการศึกษาอนาคต
ระยะสั้น 

ชวงที่ 3 คือ ชวงเวลา 5-10 ป หรือไปจนถึง 20 ป ชวงนี้เรียกวาระยะกลาง middle range 

forecasting หรือ middle range planning นักอนาคตนิยม สวนใหญนิยมท่ีจะศึกษาอนาคต    
ในชวงน้ี เนื่องจากผูวิจัยสามารถรอท่ีจะเห็นผลได 

ชวงที่ 4 ชวงระยะยาว 20-25 ปขึ้นไป ชวงนี้ดูเปนระยะยาวนานเกินไป ขอมูลท่ีได ผลที่ได
อาจจะขาดความจูงใจ ไกลตัวคนทําวิจัยเกินไป ซึ่งกลาวโดยสรุป ผูวิจัยจะศึกษาชวงไหนอยูที่
จุดมุงหมายของการวิจัยของผูวิจัย และอยูที่องคประกอบตางๆ 

6.2.3 การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ 

การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญถือเปนประเด็นสําคัญที่สุดในการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เนื่องจาก
มีความเชื่อวาผูเชี่ยวชาญคือผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ สามารถมองหรือคาดการณ
อนาคตไดอยางชัดเจนและมีความถูกตอง แมนยํามากกวาบุคคลท่ัวไป อีกทั้งผูเชี่ยวชาญยังเปนบุคคล
ที่อยูเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมนักวิชาการ
จะตองไดรับการคัดเลือกเขาเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ เนื่องจากนักวิชาการน้ันเปนกลุมที่มีความคิด
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คอนขางเปนอิสระ มีความคิดสรางสรรคในหลากหลายรูปแบบ ทําใหไดมาซ่ึงแนวโนมท่ีเปนไปไดหรือ
นาจะเปนมากที่สุด 

6.2.4 เกณฑในการเลือกผูเชี่ยวชาญ 

การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยหากผูวิจัยรูวา
ใครเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองที่ศึกษา หรือผูวิจัยมีจุดมุงหมายเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงลงไปก็สามารถเจาะจง
เลือกผูเชี่ยวชาญไดทันที แตในกรณีที่ไมทราบ และไมมีขอมูลวาใครเปนผูเชี่ยวชาญในหนวยนั้น ก็สามารถ
ใชวิธีโยนลูก (snowball) ถามเพ่ือเชื่อมตอไปยังผูเชี่ยวชาญทานอ่ืน ซึ่งวิธีนี้เปนการลดปญหาความลําเอียง
ในการเลือกผูเชี่ยวชาญอีกดวย เนื่องจากเปนการใหผูเชี่ยวชาญเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญกันเอง 

6.2.5 จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
จํานวนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายการวิจัย โดยจํานวนผูเชี่ ยวชาญยิ่งมี

จํานวนมากจะไดความคิดเห็นใหมๆ และไดคําตอบที่มีน้ําหนักความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปไมมี
การกําหนดแนนอนตายตัว จํานวนผูเชี่ยวชาญขึ้นอยูกับลักษณะของกลุม จากรายงานการวิจัยของ
แมคมิลแลน Macmillan (1971) (อางถึงในเกษม บุญออน, 2522) พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญมีผลตอ
ความคลาดเคลื่อนของคําตอบ หากผูเชี่ยวชาญมีจํานวนตั้งแต 17 คนขึ้นไป คาความคลาดเคลื่อนจะมี
นอยที่สุด ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  จํานวนผูเชี่ยวชาญและการลดลงของความคลาดเคล่ือน 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 
 1-5  1.20-0.70 0.5 

 5-9  0.70-0.58 0.12 

 9-13 0.58-0.54 0.04 

 13-17  0.54-0.50 0.04 

 17-21 0.50-0.48 0.02 

 21-25 0.48-0.46 0.02 

 25-29  0.46-0.44 0.02 

ที่มา:เกษม บุญออน.เทคนิคการวิจัย, พิมพครั้งที ่10 (กรุงเทพฯ: ครุปริทัศน,2522),26-28. 

จํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละรอบนั้นควรใหคงที่ แตดวยเทคนิค EDFR มีความยืดหยุนได โดย
ยอมรับสภาพความเปนจริงที่วาผูเชี่ยวชาญไมสามารถอยูเปนกลุมตัวอยางใหเราไดเสมอ ฉะนั้นจึงไม
จําเปนที่จํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละรอบจะตองเทากัน 
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6.2.6 การสัมภาษณแบบ EDFR  

การสัมภาษณแบบ EDFR อาจประยุกตการสัมภาษณแบบ EFR มาใชได ซึ่งการสัมภาษณ
แบบ EFR ตองการใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็น และจินตนาการภาพในมุมมองของ             
ผูถูกสัมภาษณทั้ง 3 ภาพอนาคต (Scenario) คือ 1. ภาพอนาคตในแงดี (optimistic) 2. ภาพอนาคต      
ในแงไมดี (pessimistic) และ 3. ภาพอนาคตท่ีเปนไปไดมากที่สุด (most probably) โดยผูสัมภาษณ
ไมมีการปดก้ันหรือมีขอบเขตความคิดของผูถูกสัมภาษณ 

6.2.7 การสรางแบบสอบถาม 

หลังจากวิเคราะหผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแลว การเขียนแนวโนมในแบบสอบถามซึ่ง
ภาษาท่ีใชสําคัญคือ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย โดยพยายามคงความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญไว
ใหมากที่สุด ควรใชภาษาเปนกลาง หลีกเลี่ยงภาษาที่สอถึงทัศนคติหรือความลําเอียงของผูวิจัยลงไป 
ผูวิจัยหามทําหนาที่ตัดสินใจแทนผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยทําหนาที่ในการเขียนแนวโนม คือ การสังเคราะห
การตีความภาษาที่ผูวิจัยใชใหตรงตามท่ีผูเชี่ยวชาญตองการจริงในการเขียนแนวโนมในแบบสอบถาม
จะตองเขียนแนวโนมที่มีประเด็นแนวโนมเดียวตอ 1 ขอ ไมใหมีแนวโนมยอยๆ เล็กๆ อยูในแนวโนม
ใหญ เพราะไมเชนน้ันคะแนนท่ีออกมาจะทําใหผูวิจัยตีคาลําบาก เพราะไมรูวาผูเชี่ยวชาญน้ันตอบ
เพราะแนวโนมใด 

6.2.8 จํานวนรอบ 

จํานวนรอบและจํานวนคนขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย งบประมาณ เวลาและกําลังคนของการวิจัย 
แตในความเปนจริงแลวการที่จะหยุดตรงรอบใดรอบหนึ่งนั้น การวิจัยอนาคตจะดูที่วาคําตอบท่ีไดจาก
แตละรอบน้ัน มีความเปนเอกพันธแลวหรือยัง มี Consensus ของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม เรื่องที่
วิจัยมากพอหรือไม  ถามากพอ และ/หรือสามารถสนองตอบจุดมุงหมายไดก็อาจจะหยุดได ในรอบท่ี 2 
ซึ่งเรียกวา Mini EDFR 

6.2.9 การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  

ในการเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุนพอสมควร โดยผูวิจัยอาจ
เลือกเขียนรายงานออกเปนภาพๆ เปนอนาคต 3 ภาพ คือ อนาคตทางบวก ลบ แลวตามดวยภาพที่
เปนไปไดมากท่ีสุด 

จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต และ
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อ กําหนดกรอบ
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แนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย ใชในการกําหนดการเลือกสถิติ
สําหรับการวิจับและใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย 

7. เทคนิคการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

7.1 ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจัย (Validity) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือการวิจัย (Validity) เปนตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือตัดสินใจและเลือกเครื่องมือ
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนการเลือกเครื่องมือแตละขอหรือทั้งฉบับใหมีคุณภาพดีที่สุด เพ่ือใหสามารถ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดถูกตองชัดเจน  ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของ       
ความเที่ยงตรงไวดังนี้ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี ( 2548:99 ) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวา เปนคุณสมบัติที่สําคัญ  
ของเคร่ืองมือวัดผล ซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพดานความถูกตองของผลท่ีไดจากการวัด ทําใหสามารถ   
นําคะแนนท่ีไดไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุงวัดไดอยางเหมาะสม 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549:258) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวา เปนการวัดตรง        
ตามวัตถุประสงค วัดไดครอบคลุมครบถวน ตามเน้ือหาท่ีตองการวัดและวัดไดถูกตองตรงความเปน
จริง 

เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ ( 2549 : 195 ) ใหนิยามความเท่ียงตรง คือความเหมาะสมสมบูรณ      
มีประโยชน ในการอางอิงสิ่งที่เปนเปาหมายเฉพาะ จากผลการวัดหรือคะแนน 

       ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ อางอิงจาก พจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติ (2550:281)           
ใหความหมายของความตรงวา เปนระดับความสามารถของแบบวัดหรือเครื่องมือในการวัดคาของส่ิงท่ี
ตองการวัดไดตรงความเปนจริงหรือตรงตามวัตถุประสงคที่นักวิจัยตองการวัด คาที่วัดได นั้นควรมี
ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนจากการวัดต่ํา 

จิตราภา  กุณฑลบุตร (2550:185)  การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ คือการพิจารณาวา
เครื่องมือที่จะนําไปใชมีระดับความสามารถในการวัดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดหรือไม 
      สุวิมล  ติรกานันท ( 2551: 163) กลาววา ความเท่ียงตรง หมายถึง ความแมนยําของ
เครื่องมือในการวัดสิ่งที่ตองการจะวัดซึ่งสามารถบอกถึงสภาพที่แทจริงของตัวแปรที่ศึกษา  
       รัตนะ  บัวสนธ (2551 : 163 ) กลาววาความเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล แลวจะทําใหไดขอมูลแมนยําตรงตามตองการท่ีจะได 
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       เกียรติสุดา  ศรีสุข (2552:138) กลาววา ความเท่ียงตรงหมายถึง การท่ีเครื่องมือสามารถ   
วัดไดตรงและครบถวน ในสิ่งที่ตองการศึกษาหรือตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย การใชเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงจะทําใหผูวิจัยสามารถวัดในสิ่งที่ตองการไดอยางถูกตองและ
ครบถวน  
              โดยสรุปความเที่ยงตรง (Validity) เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของเครื่องมือ เครื่องมือ   
ทุกชนิดตองมีความเที่ยงตรง โดยสามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายที่ตองการหรือวัดในสิ่งท่ีตองการ    
วัดไดถูกตองแมนยํา ครบถวนตามหลักการวัดผล 

7.2 ประเภทความเที่ยงตรง 

นักวิชาการทางดานวัดผลและประเมินผลไดจําแนกประเภทความเที่ยงตรงไว ซึ่งสามารถ
จําแนกได 3 กลุมดังนี้ (Anastasi , 1982) 

กลุมที่ 1 จําแนกความเท่ียงตรงเปน 3 ประเภท คือ 1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) คือ การวัดไดครอบคลุมเนื้อหาหรือสาระสําคัญในสิ่งที่ตองการ 2) ความเที่ยงตรง           
เชิงโครงสราง (Construct  Validity) เปนความสามารถของเคร่ืองมือท่ีจะวัดคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมตามโครงสรางของทฤษฎี 3) ความเท่ียงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion –Related 

Validity ) เปนความสามารถของเครื่องมือวัดไดตรงกับเกณฑภายนอก ซึ่งอาจเปนเกณฑในปจจุบัน
หรือเกณฑในอนาคต ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ แบงไดเปน 2 ชนิด คือความตรงตามสภาพ
และความตรงตามการพยากรณ 

กลุมท่ี 2 จําแนกความเท่ียงตรงออกเปน 4 ประเภท คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ความเที่ ย งตรง เชิ ง โครงสร า ง  (Construct Validity) ความ เ ท่ียงตรงตามสภาพ                
(Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) 

กลุมที่ 3 จําแนกความเที่ยงตรงออกเปน 6 ประเภท คือ ความเท่ียงตรงเฉพาะหนา       
(Face Validity) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงตามหลักสูตร 
(Curriculum Validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงตามสภาพ 

(Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) 

จากการจําแนกประเภทความเท่ียงตรงของนักวิชาการ ทั้ง 3 กลุม จะเห็นวาพ้ืนฐานเดิมมา
จากการจําแนกเปน 3 ประเภทเหมือนนักวิชาการกลุมท่ี 1 โดยนักวิชาการ กลุมที่ 2 นําสาระของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion –Related  Validity) มาแบงแยกเปนรายขอเพ่ิมเปน    
2 ขอยอย คือความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ 
(Predictive  Validity) และนักวิชาการกลุมที่ 3 นําเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)        
มาแบงแยกออกเปน 2 ขอยอย คือ ความเที่ยงตรงเฉพาะหนา (Face Validity) ความเที่ยงตรงตาม
หลักสูตร (Curriculum Validity) โดยที่ใหความหมายของความเที่ยงตรงเฉพาะหนา (Face Validity)

วาเปนการพิจารณาเครื่องมืออยางผิวเผินวา สามารถใชวัดในส่ิงที่ตองการวัดไดหรือไม และใหความหมาย 
ความเที่ยงตรงตามหลักสูตร (Curriculum Validity) วาหมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีใชวัด
พฤติกรรมหรือทักษะตางๆ ไดครบตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว  สวนความเที่ยงตรง     
ตามเกณฑสัมพันธ (Criterion –Related  Validity) นํามาแบงแยกเชนเดียวกับนักวิชาการกลุมที่ 2 

7.3 เทคนิคการหาคุณภาพการคํานวณและการแปลผลความเที่ยงตรง ประกอบดวย 4 วิธี 
คือ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชผูเชี่ยวชาญ (Expert) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ความเที่ยงตรง
ตามเกณฑสัมพันธ และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ ซึ่งในหัวขอนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาโดยใชผูเชี่ยวชาญ (Expert) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชผูเชี่ยวชาญ (Expert) ในการตรวจสอบความเท่ียงตรง     
เชิงเนื้อหาจะตองดําเนินการกอนนําไปทดลองใช ทําไดโดยการนํานิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสราง        
การสรางขอคําถามควบคูกับแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง การใหโครงสราง 
ขอคําถามแกผูเชี่ยวชาญทําใหผูเชี่ยวชาญทราบท่ีมาของขอคําถามแตละขอวามาจากประเด็นใด 
ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องนั้นหรือไม จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญกรอกแบบฟอรมการพิจารณาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญควรมีตั้งแต 3 คนขึ้นไปเพ่ือหลีกเลี่ยงความคิดเห็นที่แบงเปน 2 ดาน เมื่อไดรับ           
การพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจะนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามเปน
ประเด็นที่ตองการทราบดังตัวอยางนิยามศัพท โครงสรางขอคําถามและแบบสอบถามเร่ืองลักษณะ
ผูนําชุมชนในประเด็นการมีจิตใจมุงมั่นพัฒนา โดยกําหนดเกณฑคะแนนระดับความสอดคลองดังนี้  
1=สอดคลอง 0=ไมแนใจ -1= ไมสอดคลอง ซึ่งคา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีควร       
มีคา IOC ใกลๆ สวนขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไข การนําเสนอความเท่ียงตรง  
เชิงเนื้อหาในรายงานการวิจัย นอกจากการเสนอคา IOC ของคําถามแตละขอแลว ควรมีการระบุ
คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือใหผูอานรายงานการวิจัยสามารถพิจารณาถึง   
ความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือนั้น ไดแก คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ        
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การทํางาน ผลงานวิชาการ เปนตน โดยคุณสมบัติเหลานั้นจะตองสอดคลองกับสาขาวิชาของเครื่องมือ
ที่ตองการตรวจสอบ 

สูตรที่ใชในการคํานวณ 
n
R

IOC  

R = ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 
n = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  

 จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความเที่ยงของเครื่องมือ ประเภทความเท่ียงตรง 
เทคนิคการหาคุณภาพการคํานวณและการแปลผลความเที่ยงตรง ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูล
ดังกลาวในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         
สรางเคร่ืองมือการวิจัย และใชเปนขอมูลในการเลือกสถิติสําหรับการวิจัย  และเพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการเขียนหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือการพัฒนาองคอยางยั่งยืน 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ปนัดดา เจียรกุล (2541) ศึกษาเรื่องแนวโนมหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษา      

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของ

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา (พ.ศ.2541-2550) (10 ป) โดย           

ทําการสัมภาษณกลุมนักวิชาการ กลุมผูบริหาร และกลุมอาจารยผูสอน ในประเด็นตางๆ ดังนี้ ปรัชญา

ในการจัดหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาสาระในแตละกลุมวิชา 

ลักษณะรูปแบบของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารหลักสูตร 

และปญหาในการจัดหลักสูตรในอนาคต 

 ชุมศักดิ์  อินทรรักษ,สมเกียรติ  พวงรอด, และออมใจ  วงษมณฑา (2546,น.บทคัดยอ) ศึกษา

เรื่องความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภาคใตตอนลาง         

เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เพ่ือศึกษาระดับและลักษณะความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานของหาจังหวัดภาคใตตอนลาง เพ่ือรองรับ

การพัฒนาเขตการคาเสรีอาเซียนในดานแรงงาน ดานการปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล ดานการปรับปรุงพัฒนา ศึกษาความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของแรงงาน
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ใน 6 สาขา ไดแก การพาณิชยกรรม การส่ือสารโทรคมนาคม การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรมตามขอกําหนด และ  การขนสงสินคา รวมทั้งศึกษาแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาฝมือแรงงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งพบวาแรงงานท่ีไดรับ      

การพัฒนาที่มีอยูในภาวะปจจุบันในภาคใตตอนลาง ไดมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและ

ทักษะในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และระดับการพัฒนาฝมือแรงงานสอดคลองกับ        

การพัฒนาเขตการคาเสรีอาเซียนอยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่า โดยขอเสนอแนะ ควรมีการพัฒนา

ฝมือแรงงานใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน ภาษาอังกฤษและทักษะ

อาชีพที่ประเทศตองการ ประชาสัมพันธใหใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบและเขาใจในการพัฒนา  

เขตการคาเสรีอาเซียน สถาบันการศึกษาควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานโดยรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดแหลงฝกประสบการณ 

 ชูเวช ชาญสงาเวช และคณะ (2551) อางถึงใน สุรชัย ธรรมทวีธิกุล และคณะ (2550) 

ทําการศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโครงสรางการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือเตรียม       

ความพรอมในการแขงขันอุตสาหกรรม พบวามีการระบุขอเสนอเพ่ือใหมหาวิทยาลัยตองมี            

การปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ คือ 1.พัฒนาทักษะ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ        

ดานวิชาชีพเฉพาะ ดานภาษา และปลูกฝงอุปนิสัยใหมีความสอดคลองกับความตองการของ

อุตสาหกรรม เชน มีความขยัน อดทน กระตือรือรน มีน้ําใจ และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานได

เปนอยางดี 2.พัฒนาทักษะการเรียนรูสิ่งใหมๆ การคิดเชิงวิเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนา ความคิด

สรางสรรค และการทํางานเปนทีม 3.เนนความรูดานวิชาการ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวของโดยตรง  

4.เนนใหนักศึกษากลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก และตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง 

 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2551) อางถึงใน สุรชัย ธรรมทวีธิกุล และคณะ (2550) ซึ่งสรุป

สถานภาพของเศรษฐกิจไทยตองการวิศวกรหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของการพัฒนา

ในดานตางๆ ไดแก 1.เนนวิศวกรท่ีมีทักษะการทํางานในภาคการผลิต 2.เนนวิศวกรที่มีการบริหาร

จัดการงานหลายๆ ฝายเขาดวยกัน เชน ดานเทคนิค ดานการขาย ดานการประสานงาน 3.เนนวิศวกร

ที่มีความรูดานทฤษฎีและวิชาการ เชน การออกแบบ การทําแผนยุทธศาสตร และการวิจัยควบคูกับ
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การทํางาน 4.เนนการทําวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี 5.เนนวิศวกรท่ีมีความสามารถทํางานรวมกับ

บริษัทขามชาติได   

 เฉลียว  อยูสีมารักษ (2552) ไดใหทัศนะวาเนนใหเรียนรูจากการปฏิบัติใหมากขึ้นและลด  

การเรียนทฤษฎีที่จะตองเห็นความแตกตางไปจากเดิม คือวิชาภาษาอังกฤษ คือในอนาคตจะตองเสริม

ศัพทขอมูลเกี่ยวกับชางเขาไป สายพาณิชยเพ่ิมศัพทดานการติดตอคาขายและสายการโรงแรม และ

การทองเที่ยว โดยเนนศัพทดานการสื่อสาร และอาจเสริมภาษาที่ 2 เชน ภาษาจีน หรือญี่ปุน         

ซึ่งปจจุบันบริษัทเอกชนสวนใหญเปนองคกรขามชาติ ตองการแรงงานที่มีความชํานาญดานภาษาสูง   

มีการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาการเรียน การสอนทุกๆ 2 ปเปนอยางนอย รวมทั้งจะตองพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมาดวย โดยเฉพาะการเนนหลักสูตรดานเกตษรใหมาก เนื่องจากประเทศไทยเปน

เมองเกษตรกรรม และในอนาคตการเกษตรจะมีความสําคัญมากกวาในปจจุบัน จึงตองหาวิธีให

นักเรียนไทยหันมาเรียนดานเกษตร ดานสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูที่ทันสมัยเปรียบเสมือนกลไก

หลักในการพัฒนาศักยภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมุงเนนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเปนสําคัญ ซึ่งส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมีประโยชนในการสงเสริมทักษะและ

ความสามารถในการเรียนรู และเพ่ิมพูนความเขาใจของนักเรียนนักศึกษาในการลงมือปฏิบัติจริง 

พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ,ปริญญา  ทองสอน ,และประชา  อินัง (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรม       

เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรบูรณาการกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่  2 มีคุณภาพอยู ในระดับดีมาก หลักสูตรมีองคประกอบครอบถวน  และ                

มีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน และผลการเปรียบเทียบดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานเจตคติเชิงจริยธรรมหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

โดยรวมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อรวรรณ  สีลวานิช (2554,น.บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความพรอมของนักศึกษาคณะสังคม

สงเคราะหศาสตรกับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับ
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ความรูของนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร เกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของอาเซียน และ       

การเตรียมความพรอมตอการเขาสูตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 และ 3ที่เรียนที่รังสิต จํานวน 63 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุโดยเฉลี่ย 20 ป กลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ัวไปที่สื่อไดนําเสนอตอ

สาธารณะอยูอยางสมํ่าเสมอ ในทางกลับกันกลุมตัวอยางไมสามารถตอบคําถามท่ีเกี่ยวของกับ

รายละเอียดเชิงลึกของการเคลื่อนยายแรงงานและขอตกลงท่ีอาเซียนไดจั ดทําข้ึนเพ่ือเตรียมสําหรับ

การเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีในป พ .ศ.2558 ไดถูกตองนัก คาเฉลี่ยรวมของทัศนะเกี่ยวกับ       

การปรับตัวและการเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยา งอยู ในระดับมากเกือบทุกดาน คือ            

ดานความเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ดานเวลาการทํางาน ดานรายไดและดานความหลากหลายของ

แรงงานที่จะอพยพเขาประเทศ ทัศนะที่มีคาเฉล่ียระดับปานกลาง คือ ดานการเตรียมพรอมของ

นักศึกษาในการปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลงในอนาคต ผูศึกษามีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัย

ควรใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระดับอาเซียน สง เสริมและสนับสนุนใหมี

การศึกษาเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือเตรียมตัวนักศึกษาอยางชัดเจนและจริงจัง เพ่ือนักศึกษาท่ีจะ

กาวมาเปนผูนําของสังคมในอนาคตจะไดมีความพรอมรับเปนผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นได        

อยางเหมาะสม 

 ดวงนภา  มกรานุรักษ (2554,น.บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ

หนา (พ.ศ.2554-2564) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหนา 

(พ.ศ.2554-2564) ดวยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR ผลการวิจัยสรุปไดวา การอาชีวศึกษาไทยภายใน

อีก 10 ปขางหนาจะตองเผชิญกับแนวโนมสําคัญมากมายไมวาจะเปนกระแสโลกาภิวัตน การแขงขัน

ทางการคาระหวางประเทศ และเขตการคาเสรีที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดขึ้น     

ในป ค.ศ.2015 นี้ โดยจะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทยจึงตอง

เตรียมการเตรียมคนใหพรอมดวยการอาชีวศึกษา นอกจากน้ีผลการศึกษาแนวโนมการอาชีวศึกษาไทย

ภายใน 10 ปขางหนาท้ัง 8 ดานควรมีแนวโนมในการพัฒนาดังตอไปนี้ 1.ดานคุณลักษณะผูสําเร็จ

การศึกษา จะตองเปนผูที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ มีความรู ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม 
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และทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 2.ดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรตองสามารถตอบสนอง   

ความตองการของตลาดแรงงาน  มีความหลากหลายท้ังในและนอกระบบทวิภาคี เทียบโอน

ประสบการณ และระบบทางไกล  วิธีการเรียนการสอนตองยืดหยุนตามเทคโนโลยี ผู เรียน          

สถานประกอบการ รวมไปถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 3.ดานครูผูสอนตองรูศักยภาพของนักเรียนเปน

รายบุคคล มีประสบการณวิชาชีพ เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยางแทจริง 

สามารถผลิตตําราเอง 4.ดานความรวมมือ ตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะสถานประกอบการ รวมไปถึงการมีสวนรวมในระดับทองถิ่นและภูมิภาค 5.ดานมาตรฐาน 

ตองมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพที่จะเปนบันไดความกาวหนาในแต

ละสาขาอาชีพใหมีความสอดคลองของคาจางและทักษะฝมือ 6.ดานการสนับสนุนของรัฐบาล ตองมี

นโยบายที่แนนอนชัดเจน 7.ดานคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 8.ดานการบริหารจัดการตองมี   

ความเปนอิสระและตองมีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ 

 เอกราช   อะมะวัลย (2554) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารใน

การเตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียน ใน พ .ศ.2558 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาปจจัย ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชางฝมือทหารและเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหาร ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษา

ในการเขาเปนประชาคมอาเซียนประกอบดวย ปจจัยความเขาใจ ปจจัย ดานศักยภาพบุคลากร ปจจัย

ดานคุณภาพมาตรฐาน และปจจัยดานการเปดเสรีการศึกษา ในดานปจจัยดานความเขาใจ เปน      

การสรางความตระหนักและการเตรียมความพรอมเพ่ือการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ปจจัย       

ดานศักยภาพบุคลากรเปนการพัฒนาทักษะและความชํานาญที่เหมาะสมของบุคลากรโรงเรียน

ชางฝมือทหารในการเปนประชาคมอาเซียน ปจจัยดานคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสรางความยอมรับใน

คุณสมบัติทางวิชาการและทักษะในฝมือรวมกันในอาเซียน ปจจัยดานการเปดเสรีการศึกษาเปน     

การสรางความรวมมือดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญ

ตางๆ รวมกัน เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน 
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 ปาจรีย  รุจิแสวง (2555) ศึกษาเร่ืองการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน:

กรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษา  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4    

ซึ่งลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2555 จํานวน 1,162 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกระจาย 

อยางงาย จํานวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคําถามปลายปดและ

คําถามปลายเปด ซึ่งผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 22 ป เปนนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 และผลการเรียน (GPA) ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 2.51 – 3.00 ในเร่ืองระดับ 

การเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมี

ระดับการเตรียมตัวอยูในระดับปานกลางและมีการเตรียมตัวมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการรับฟง  

การวิเคราะหทิศทางการศึกษาจากบุคลากรท่ีมีความรูของประเทศไทยเก่ียวกับ AEC รองลงมาคือการเตรียม

ความพรอมดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมและนักศึกษาทราบแหลงที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือเปดประชาคมอาเซียนตามลําดับ ในทางตรงกันขามการเตรียมตัวท่ีนอยท่ีสุดคือการเรียน

ภาษาอ่ืนๆ ของประเทศท่ีเขารวม AEC นอกจากภาษาอังกฤษ และผลการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอ 

การเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยจําแนกตามปจจัยดานทัศนคติสวนบุคคล      

ซึ่งมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถนําความรูที่เตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู AEC เพ่ิมชองทางและเพ่ิม

โอกาส ในการทํางาน รองลงมาคือชวยใหมีการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ทางการศึกษามากขึ้นและ                

เพ่ือชวยตัดสินใจในเร่ืองการศึกษาตอ  สวนปจจัยดานสังคม พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการ  

ใหขอมูลดาน AEC มาก สงผลใหเกิดความสนใจตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู AEC รองลงมา คือ 

สื่อสาธารณะเสนอขาวสารมากข้ึน สงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู AEC และมหาวิทยาลัย    

มีการใหความสําคัญกับการเปด AEC จึงสงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู AEC ตามลําดับ 

 David Atchoarena (2000) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในอนาคตวาการบูรณาการ

เยาวชนเขาสูชีวิตการทํางานเปนนโยบายท่ีสําคัญของประเทศตางๆ การเปลี่ยนแปลงของงานและ   

การจางงาน ทําใหแนวโนมของเยาวชนที่จะไดงานที่มั่นคงยาก แมแตคนที่ไดรับการศึกษาสู งก็ตาม 

กระบวนการการปรับเปลี่ยนไปสูโลกาภิวัฒนทําใหเยาวชนตองพัฒนาทักษะใหมและความสามารถใหม

ที่จะรับการฝกอบรมตอไปในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตในอนาคตใน
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สภาพตลาดแรงงานท่ีไมอาจคาดเดาได หลายคนจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ความยุงยากมากขึ้น เยาวชน

ตองเผชิญในการเขาสูตลาดแรงงาน รัฐบาลตองเอาใจใสตอปญหาการสงตอเยาวชนจากโรงเรียนสู   

การทํางาน การประสานงานระหวางนโยบายการศึกษา และนโยบายอ่ืนๆ ของรัฐที่นําเขามาใช

โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานตลาดแรงงาน 

 Murray (2003) ไดศึกษาเรื่อง Organisational Learning, Competencies, and Firm 

Performance: Empirical Observations ในอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศออสเตรเลีย            

มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบสมรรถนะที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีและเปนเลิศ       

ตองอาศัยปจจัยดานใด  ซึ่งผลการศึกษาพบวา สมรรถนะที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานมีดังนี้           

1.ดานการบริหารจัดการและบูรณาการศิลปวิทยาการเรียนรูเขาดวยกันหลายแขนง 2.ดานเทคนิคที่

จะตองมีความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถปฏิบัติงานไดจริง และ 3.ดานการเรียนรู        

เปนการแสวงหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา เพ่ือสรางสรรคงานใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น โดย          

ผลการศึกษาคร้ังนี้ไมรวมสมรรถภาพดานการดําเนินงาน เนื่องจากยังไมมีกรณีศึกษาดานนี้ สมรรถนะ

ทั้ง 3 ดานขางตนจะไมสงผลกระทบกับโครงการระยะยาวขององคกรหรือธุรกิจขนาดใหญ แตองคกร

ตางๆ ควรใหความสําคัญ สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะใหสามารถสรางผลตอบแทนใหแก

ธุรกิจในระยะยาว  

Manfred Tessaring and Jennifer Wannan (2004) ใหทัศนะวาการเพ่ิมการเคล่ือนยาย

แรงงานเพ่ือสงเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานของกลุมประเทศยุโรป โดยมีการประสานงาน           

อยางใกลชิดระหวางการปอนแรงงานของการอาชีวศึกษากับความตองการของตลาดแรงงาน             

สรางเครือขายแรงงานท่ีเขมแข็งเพ่ือการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่สอดคลองกับ        

ความตองการของตลาดแรงงานระดับโลก ทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะ        

วิชาชีพเฉพาะ มีการลงทุนในระบบคุณภาพทางการอาชีวศึกษานั้นหมายถึงวาทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

กับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทางการอาชีวศึกษาตองรับผิดชอบตอตนทุน

และการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขัน  และแรงงานทุกคนในกลุมประเทศ

ยุโรปจะตองมีการฝกทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีทางอาชีพใหมๆ ที่ทันสมัย สนองตอบความตองการ
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ตลาดแรงงาน นอกเหนือจากทักษะวิชาชีพแลวยังตองเนนในดานความคิดสร างสรรคในการสราง

นวัตกรรมใหมๆ การประยุกตวิชาความรูกับการนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูล

ดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย นิยามศัพท กําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือการวิจัย ใชเปนขอมูล ในการเลือกสถิติ

สําหรับการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย 

จะเห็นไดวาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมา

ประยกุตใชในงานวิจัยไดดังตารางสรุปที่ 6 

ตารางที่ 6 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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การวิจัย

การสราง

เคร่ืองมอื

การวิจัย

การเลือกใช

สถิติสําหรับ

การวิจัย
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แผนในการ

วิเคราะห

ขอมลู

สนับสนุน

การ

อภิปราย

ผลการวิจัย

1. ความเขาใจพืน้ฐานเกีย่วกบั

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม 

และวิศวกร

2. ทฤษฎีการจัดการและการ

ทํางานเชิงรุก

3. ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบั

หลักสูตรและทฤษฎีการพฒันา

หลักสูตร

4. แนวทางการจัดทําหลักสูตร

ฝกอบรม

5. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

6. เทคนิคการวิจัยอนาคต

7. เทคนิคการหาคาดัชนีความ

สอดคลองของขอคําถามแตละ

ขอกบัวัตถุประสงค

8. งานวิจัยท่ีเกีย่วของ

แนวทางการศกึษาและใชประโยชน

ประเด็นเกีย่วกบัแนวคิด ทฤษฎี

 และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ
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จากตารางที่ 6 สามารถสรุปไดวาจากประเด็นท่ีไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความเขาใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวิศวกรรมและวิศวกร ในเรื่องของความหมายของของวิศวกรรมศาสตร ความหมายของวิศวกร 
การเสริมศักยภาพในการเตรียมความพรอมของวิศวกรไทย การเตรียมความพรอมของวิศวกรไทยใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน 2558 คุณสมบัติของวิศวกรท่ีจะโยกยายทํางานใน ASEAN ตามคุณสมบัติ 
MRA และกฎหมายท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่อง
วิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ใชเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย           
จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ บทบาทของการจัดการ 
ปจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ การบริหารเชิงรุก การบริหารเชิงกลยุทธ และการทํางาน     
เชิงรุก ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ 
วัตถุประสงคการวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย จากประ เด็นที่ไดทบทวน
วรรณกรรมหัวขอความหมายของการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร ระดับการพัฒนา
หลักสูตร และแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อ
เรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย   
ใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย     
จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความหมายและความสําคัญ ขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
การศึกษาอบรม แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษาอบรม หลักสูตรการศึกษาอบรมที่ดี 
ประโยชนของหลักสูตรการศึกษาอบรม และส่ิงที่ควรคํานึงในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาอบรม 
ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงค
การวิจัย นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย  
ใชเปนขอมูลในการเลือกสถิติสําหรับการวิจัย และใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย   
จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน และประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูวิจั ยไดใช
ประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัย 
นิยามศัพท กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย และ          
ใชประกอบการวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย จากประเด็นที่ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต และเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ผูวิจัยไดใชประโยชนจากขอมูล
ดังกลาวในการกําหนดชื่อ กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ      
การวิจัย ใชในการกําหนดการเลือกสถิติสําหรับการวิจับและ  ใชประกอบการวิเคราะห อภิปราย
ผลการวิจัย  และจากประเด็นที่ ไดทบทวนวรรณกรรมหัวขอความเที่ยงของเครื่องมือ วิจัย                   
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ประเภทความเที่ยงตรง เทคนิคการหาคุณภาพการคํานวณและการแปลผลความเที่ยงตรง ผูวิจัยไดใช
ประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สร างเครื่องมือการวิจัย และ      
ใชเปนขอมูลในการเลือกสถิติสําหรับการวิจัย และเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเขียนหลักสูตร         
การจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงรุก และทฤษฎีแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรโดยการประยุกตแนวคิดทฤษฎีของทาบา (Taba.1962:12) เพ่ือจัดทํากรอบแนวโนม
ขององคประกอบหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม และเพ่ือการประยุกต
แนวทางวิจัยอนาคตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม โดยมี
วิธีการดําเนินการแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวนทั้งสิ้น 17 คน มี
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบงเปน 6 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการกําหนดและเตรียมผูเชีย่วชาญ 

 การกําหนดผูเชี่ยวชาญ 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดใหความสําคัญกับกลุมตัวอยางที่เปนผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ และ     
การจัดการ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม และนักบริหารหรือผูประกอบการท่ีใชผลผลิต โดยผูวิจัยทําการ
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 ผูวิจัยไดแบงกลุมผูเชี่ยวชาญ ออกเปน 3 กลุม จํานวน 17 ทาน ไดแก 1. กลุมผูเชี่ยวชาญที่มี
บทบาท อํานาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนดานบริหารธุรกิจ การจัดการทั้งทางตรงและ
ทางออม 2. กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมทั้ง
ทางตรงและทางออม 3. กลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิต และมีเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 1.1 กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีบทบาท อํานาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนดานบริหารธุรกิจ 
การจัดการทั้งทางตรงและทางออม จํานวน 7 ทาน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1.1 เปนผูที่มีบทบาท หนาที่ในการจัดการการเรียนการสอนดานบริหารธุรกิจ   
การจัดการหรือสาขาที่ เกี่ยวของ เชน อาจารยประจําสาขาการจัดการ อาจารยที่มีความรู             
ดานการบริหารจัดการ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 

  1.1.2 เปนผูที่มีประสบการณการทํางานในดานบริหารธุรกิจ ดานการจัดการท้ัง
ทางตรงและทางออม อยางนอย 5 ป   
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 1.2 กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมทั้ง
ทางตรงและทางออม จํานวน 7 ทาน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.1 เปนผูที่มีบทบาท หนาที่ในการจัดการการเรียนการสอนดานวิศวกรรมหรือ
สาขาที่เก่ียวของ เชน อาจารยประจําสาขาวิศวกรรม อาจารยที่มีความรูดานวิศวกรรม 

1.2.2 เปนผูที่มีประสบการณการทํางานในดานวิศวกรรม ทั้งทางตรงและทางออม        
อยางนอย 5 ป และเปนผูที่มีประสบการณการทํางานกับภาคอุตสาหกรรม 
 1.3 กลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิต จํานวน 3 ทาน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.3.1 เปนผูบริหารหรือผูที่มีประสบการณในหนวยงานท่ีเปนผูใชบัณฑิต เชน 
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ วิศวกร  
 การเตรียมผูเชี่ยวชาญ  
 การเตรียมผูเชี่ยวชาญในการวิจัยนี้มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในเบื้องตน ผูวิจัยตอง
ติดตอผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัว อธิบายถึงจุดมุงหมาย ขั้นตอนตางๆ  ของการวิจัย เวลาที่ใช
โดยประมาณและประโยชนของการวิจัย ย้ําถึงความจําเปนและความสําคัญของการใชผูเชี่ยวชาญ 
จากนั้นจึงขอความรวมมือ และเม่ือไดรับการตอบรับจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยตองดําเนินการนัดวัน
และเวลาสําหรับการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดสงประเด็นสําคัญของงานวิจัย แนวคําถาม หรือเคาโครง
วิทยานิพนธใหผูเชี่ยวชาญกอนการสัมภาษณ 

2. ขั้นตอนการสัมภาษณ หรือ EDFR รอบท่ี 1 
 ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญนั้น ผูวิจัยสงหัวขอการสัมภาษณไปยังผูเชี่ยวชาญกอนท่ีจะ
เดินทางไปสัมภาษณเพ่ือใหผู เชี่ยวชาญศึกษาประเด็น วางแผน และเตรียมขอมูลประกอบ           
การสัมภาษณ การสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบเปดและไมชี้นํา (Non-Directive Open Ended) 
โดยมุงเนนอนาคตภาพดานที่คาดวา มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นจริง (Most Probably) ผูวิจัยดําเนินการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทุกทานดวยตนเอง พรอมทั้งจดบันทึก ใชเทปบันทึกเสียง ทั้งนี้ตองไดรับอนุญาต
จากผูเชี่ยวชาญ และในขณะทําการสัมภาษณผูวิจัยใชเทคนิคการสรุปใจความสําคัญ (Cumulative 

Summarize) เพ่ือสรุปประเด็นใหผูเชี่ยวชาญฟงเปนระยะๆ เพื่อเปนการทบทวนและใหผูเชี่ยวชาญตัด
ตอ ตัดแตงสิ่งที่ใหสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ีคือ แบบสัมภาษณ (EDFR รอบท่ี 1) 
โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณออกเปน 7 ดานตามทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
(Taba.1962:12) ดังนี้ 
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1. ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม 

2. ดานการกําหนดจุดมุงหมาย 

3. ดานการเลือกเน้ือหาสาระ 

4. ดานการจัดเนื้อหาสาระ 

5. ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู 
6. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 
7. ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล 
ระยะเวลาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแตละทานแตกตางกันตั้งแต 30 นาที- 1 ชั่วโมง และ

ชวงเวลาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 – กมุภาพันธ พ.ศ. 2558 

แนวทางการสัมภาษณ หรือ EDFR รอบท่ี 1 

ในวันนัดสัมภาษณ ผูวิจัยไปถึงสถานที่นัดหมายกอนเวลาประมาณ 15 นาที โดยแจงให
เลขานุการ หรือเจาหนาที่หนาหองหรือผูเชี่ยวชาญทราบวาผูวิจัยไดมาถึงแลว เมื่อไดรับอนุญาตใหเขา
พบผูวิจัยทําการแนะนําตัวและเกร่ินนําเกี่ยวกับงานวิจัย รวมไปถึงขออนุญาตนําเสนองานวิจัยเอกสาร 
บทท่ี 1 ถึงบทที่ 3 พอสังเขปประมาณ 10 นาทีกอนนําเขาสูการสัมภาษณ โดยนําเสนอวัตถุประสงค
เพ่ือเปนการทบทวน และลําดับภาพใหผูเชี่ยวชาญทราบเบื้องตนและเพ่ือความเขาใจในขอบเขตการ
วิจัยและประเด็นการสัมภาษณที่ตรงกันซึ่งในลําดับนี้ผูเชี่ยวชาญจะไดทบทวนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการศึกษาเอกสารของผูวิจัย หากเห็นดวยผูวิจัยจะ
นําไปสูประเด็นคําถามตอไป หากไมเห็นดวยผูวิจัยจะถามถึงแนวโนมในทัศนะของผูเชี่ยวชาญเพ่ืองาย
ตอการเปดประเด็นสัมภาษณ และกอนการสัมภาษณไดขออนุญาตบันทึกเสยีงขณะสัมภาษณ 

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ คือ ผูเชี่ยวชาญมีทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม ในดานตางๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยเนนแนวโนมด านบวก 
แนวโนมดานลบ และแนวโนมที่เปนไปได พรอมกันนี้ผูวิจัยทําการจดบันทึกทัศนะ ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รวมไปถึงแนวโนมที่โดดเดนเพ่ือทําการสรุปประเด็นในแตละดาน ผูวิจัยทําเครื่องหมาย
สัญลักษณและทําการบันทึกเพ่ือทราบวาแนวโนมใดท่ีผูเชี่ยวชาญไดกลาวถึงและไดใหทัศนะบางแลว 

ในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญใหทัศนะ และขอมูลครอบคลุมทุกองคประกอบหลักแลว และเวลาใน            
การสัมภาษณยังเหลือ หรือผูเชี่ยวชาญยังสนุกกับการใหขอมูล ผูวิจัยจะพิจารณาสัมภาษณในประเด็น
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แนวโนมยอยในแตละแนวโนมหลักตอไป โดยย้ําถึงแนวโนมท่ีเปนไปไดทั้งที่ พึงประสงค และ           
ไมพึงประสงคในอนาคตขางหนาในทัศนะของผูเชี่ยวชาญและปจจัยที่สงผลตอการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

สวนในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญใหทัศนะและขอมูลยังไมครอบคลุม ผูวิจัยจะทําการถามในประเด็น
ที่ผูเชี่ยวชาญยังไมไดใหทัศนะ หรือประเด็นท่ีผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในดานนั้นนอย แตจะไม
คะยั้นคะยอเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญตอบ 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะห สังเคราะห ดวยเทคนิค        
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และใชกรอบที่ไดจากการศึกษาเอกสารเปนกรอบ               
ในการวิเคราะห สังเคราะห ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งหมด     
ทําการวิเคราะห สังเคราะห ความคิดที่เหมือนกัน และแตกตางกัน ดวยการจัดระเบียบขอมูลท่ีไดจาก
การสัมภาษณที่อยูในประเภทเดียวกันเขาดวยกัน โดยที่ผูวิจัยพยายามรักษาคําพูดของผูใหสัมภาษณไว
ใหมากท่ีสุด จัดกลุม จัดประเด็น จัดทําความถี่ของประเด็นแนวโนมที่ผูเชี่ยวชาญกลาวถึง 

4. ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหเนื้อหา สรางเปนขอคําถาม
มาตราประเมินคาแบบลิเคิท (Likert Scale) ตั้งแต 1-5 คือ จากนอยที่สุด ไปถึง มากท่ีสุด แทนคา
เปนตัวเลขจาก 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ จัดประเด็นหลัก ประเด็นยอย โดยมีขอความบงบอก
แนวโนม หลีกเลี่ยงการใชคําวา “และ”,“หรือ’ ในขอความที่เปนแนวโนม และแนวโนมทุกแนวโนม
จากการสัมภาษณบรรจุในแบบสอบถามทั้งหมด และไดปรับประเด็นยอยจากการวิเคราะห และ
สังเคราะหแนวโนมจากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญทั้งหมดแลว ผูวิจัยจัดกรอบขอคําถามจาก          
การสัมภาษณจํานวน 7 ดานดังนี้ 

1.  ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม 

2. ดานการกําหนดจุดมุงหมาย 

3. ดานการเลือกเน้ือหาสาระ 

4. ดานการจัดเนื้อหาสาระ 

5. ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู 
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6. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 
7. ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล 

 หากการวิเคราะห สังเคราะห พบวาบางแนวโนมไมสามารถจัดกลุมรวมกับแนวโนมอ่ืนไดเลย 

เนื่องจากผูเชี่ยวชาญใหคําจํากัดความของแนวโนมที่เจาะจง ผูวิจัยจะตองจัดเปนอีกแนวโนมหน่ึง 

สงผลใหผูเชี่ยวชาญตองใชเวลานานในการตอบแบบสอบถาม  

 ในแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไดรับรูขอมูลแนวโนมของผู เชี่ยวชาญทานอ่ืนและ

แนวโนมคําตอบเดิมของตนเอง โดยผูวิจัยจะเขาพบผูเชี่ยวชาญ เพ่ืออธิบายรายละเอียดในการ      

ตอบแบบสอบถามกับผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง เพ่ือใหไดขอมูลและคําตอบที่ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจ

ตรงกัน โดยผูวิจัยไดขอใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาคําตอบของแตละแนวโนมท้ังหมด รวมไปถึง

การยืนยันคําตอบเดิมที่ผูเชี่ยวชาญไดใหแนวโนมไวในรอบแรกจากการสัมภาษณ 

5. ขั้นตอนการทํา EDFR รอบท่ี 2  

 เมื่อสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลวผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 2 โดยใช

ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมจํานวน 17 คน และไดนําสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง ใน

แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไดรับรูขอมูลแนวโนมทั้งหมดท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ทุกคนผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเอง ผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาตอบคําถามแนวโนม  รวมถึง

แนวโนมที่ผูเชี่ยวชาญเคยใหไวจากการสัมภาษณ อีกครั้ง เพ่ือเปนการยืนยันคําตอบเดิมที่ไดใหไวใน

รอบการสัมภาษณ 

 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง เมื่อรวบรวมไดหมดแลว 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) และคํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 คาพิสัย

ระหวางควอไทลที่ คํ านวณไดของแนวโนมใดที่มีค านอยกว าหรือ เท ากับ  1 .50 แสดงว า              

ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน (Consensus) คาพิสัยระหวางควอไทลของแนวโนมใด

มีคามากกวา 1.50 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญนั้นไมสอดคลองกัน โดยผลการวิจัยคือ

ผลท่ีผานเกณฑที่มีคา Interquartile Range หรือ คา Q3 – Q1 มีคาไมเกิน 1.5 
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 การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   

ซึ่งจะกระทําตั้งแตการเก็บขอมูลในบางขั้นตอนที่สามารถวิเคราะหเบื้องตนได และกระทําหลังจาก   

การเก็บขอมูลไดทั้งหมด โดยจําแนกขอมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย การวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 เปนขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใช    

การวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ไดแก คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) โดยกําหนดเกณฑดังน้ี 

 5.1 แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใหระดับคะแนนเปน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

  1 หมายถึง แนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือเปนจริง นอยที่สุด 

  2 หมายถึง แนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือเปนจริง นอย 

  3 หมายถึง แนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือเปนจริง ปานกลาง 

  4 หมายถึง แนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือเปนจริง มาก 

  5 หมายถึง แนวโนมที่จะเกิดข้ึนหรือเปนจริง มากท่ีสุด 

 5.2 คามัธยฐาน (Median) ที่คํานวณไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ เกณฑความเปนไป

ไดหรือแนวโนมที่จะเกิดข้ึน พิจารณาในระดับมาก และมากท่ีสุด คือ คาคะแนนมัธยฐาน ตั้งแต 3.50 - 

5.00 โดยการแปลความหมายตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดตามตารางท่ี 7 

ตารางที ่7 แสดงระดับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ระดับชวง ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1.00 - 1.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นมีแนวโนมจะเปนไปได นอยที่สุด 

1.50 - 2.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นมีแนวโนมจะเปนไปได นอย 

2.50 - 3.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นมีแนวโนมจะเปนไปได ปานกลาง 

3.50 - 4.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นมีแนวโนมจะเปนไปได มาก 

4.50 - 5.00 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นมีแนวโนมจะเปนไปได มากที่สุด 
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 5.3 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ผูวิจัยคํานวณหาคาความแตกตางระหวาง 

ควอไทลที่ 1 (Q1) กับควอไทลที่ 3 (Q3) คาพิสัยระหวาง ควอไทลที่คํานวณไดของแนวโนมใดท่ีมีคานอยกวา

หรือเทากับ 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน (Consensus) คาพิสัยระหวาง 

ควอไทลของแนวโนมใดมีคามากกวา 1.50 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญนั้นไมสอดคลองกัน 

5.4 ภาพอนาคตที่พึงประสงคพิจารณาจากคาคะแนนความถี่ที่คิดเปนรอยละ (Percentage)         

85 ขึน้ไป 

ขั้นตอนที่ 2 เทคนิคการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ เพราะจะเปน    
การยืนยันถึงประสิทธิภาพของแบบสอบถามในการใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
โดยการหาคาดัชนี IOC นั้น ผูวิจัยไดนําไปตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับ
วัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญที่เปนวิศวกร จํานวน 5 ทาน 

โดยใชสูตร 
N

RIOC   

เมื่อ R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง ผลรวมของจํานวนผูเชี่ยวชาญ 
คาดัชนี IOC จะกําหนดการใหคะแนนของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  คา +1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหา 
  คา  0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหา 
  คา -1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามน้ันไมสอดคลองกับเนื้อหา 
ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี IOC มากกวา 0.5 จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มาเปน  

ขอคําถาม ซึ่งเปนขอคําถามท่ีมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดาน และครอบคลุม
วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากการผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยซ่ึงจะมีขั้นตอนการวิเคราะหเพ่ือหาแนวโนมที่เปนไปได       
มากที่สุด มาก และมีความสอดคลองทางความคิดเห็นระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ (Consensus) รวมไปถึง
ภาพอนาคตท่ีพึงประสงคที่พิจารณาจากคารอยละ 85 ขึ้นไป จากนั้นทําการเรียบเรียงและสรุปเปน     
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ภาพอนาคตของหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปข้ันตอนการวิจัยอนาคตโดยวิธี EDFR แบงเปน  
5 ขั้นตอน ไดแก 1. การวิจัยเอกสารเก่ียวกับทฤษฎีการจัดการเชิงรุก เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี       
การจัดการของผูเชี่ยวชาญของแตละคน และนํามาประยุกตใชในงานวิจัย 2. การวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba.1962:12) เพ่ือนํามาประยุกตใชในการจัดทําหลักสูตร       
การจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 3. จัดทําแบบสัมภาษณ EDFR รอบท่ี 1 สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 คน แลวทําการถอดเทป วิเคราะห สังเคราะห บทสัมภาษณ 4. จัดทําแนวโนม
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 5. นําแนวโนมองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมมาใชเปนแนวทาง  
ในการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม เพ่ือใชทํา EDFR รอบท่ี 2 แลวนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาหา      
คา IR , Mode จะไดเปนองคประกอบของหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 
และนํามาจัดทํา (ราง) หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม และนํามาทดสอบ         
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือดวยวิธี IOC โดยใชผูเชี่ยวชาญที่เปนวิศวกร 5 คน จากนั้น      
ทําการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรุปเปนหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดังภาพท่ี 2 

   
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยอนาคตโดยวิธี EDFR 

EDFR รอบที่ 2
ใชแบบสอบถาม แลวนํามาหาคา   

IR , Mode

EDFR รอบที่ 1 

- สัมภาษณ
- ถอดเทป
- รายงานการสัมภาษณ

แนวโนมองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม

+ทฤษฎีการจัดการเชิงรุก
   

ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
ของทาบา (Taba.1962:12)

7 ขั้นตอน ไดแก
   - การวินิจฉัยความตองการ
และความจําเปนของสังคม
   - การกําหนดจุดมุงหมาย
   - การเลือกเนื้อหาสาระ
   - การจัดเนื้อหาสาระ
   -การเลือกประสบการณ
การเรียนรู
   - การจัดประสบการณ
การเรียนรู
   - การกําหนดวิธีการ
ประเมินผล
   

องคประกอบของหลักสูตรการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

จัดทํา (ราง) 

หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม 
นักวิศวกรรุนใหม

IOC 

โดยใชผูเช่ียวชาญที่เปนวิศวกร        
5 ทาน

หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม 
นักวิศวกรรุนใหม

ตกลง

ตกลง

1

3

4

5 ปฏิเสธ

ปฏิเสธ

การวิจัยเอกสาร
2

แนวทางการสัมภาษณ

แบบสอบถาม

เร่ิมตน

สิ้นสุด
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม  

เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 การศึกษาข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประมวลภาพแนวโนมที่เปนไปไดและพึงประสงคของ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรอง รับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยกระบวนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยผูวิจัย
พิจารณาจากความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว โดยนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร 
รุนใหม เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ 

ในเบื้องตนนั้นผูวิจัยกําหนดผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ 17 ทาน โดยผูวิจัยไดทําการแบงกลุม
ผูเชี่ยวชาญเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอน          
ดานบริหารธุรกิจ ดานการจัดการท้ังทางตรงและทางออมจํานวน 7 ทาน 2.กลุมผูเชี่ยวชาญที่มี
บทบาท อํานาจ หนาที่ในการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมทั้งทางตรงและทางออมจํานวน       
7 ทาน 3.กลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิต 3 ทาน โดยทุกทานมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว  

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท้ัง 17 คน โดยผูวิจัยไดถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวโนมหลักทั้ง 7 ดานวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร พบวาผูเชี่ยวชาญ    
กลุมดานบริหารจัดการ ดานวิศวกรรม และดานผูใชบัณฑิตท้ัง 17 ทาน มีความคิดเห็นครอบคลุม       
ทุกประเด็นของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือกาวเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผูเชี่ยวชาญทุกทานมีความเห็นไปในแนวโนมเดียวกัน 
ซึ่งการสัมภาษณครั้งนี้ผูวิจัยพบวาผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหทัศนะและแนวโนมตามประสบการณ 
ความสามารถ ความชํานาญและบทบาทหนาที่ของแตละทาน โดยผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญๆ 
จากการสัมภาษณ และแนวโนมที่เปนไปไดทั้งหมดของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
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ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม   
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ตามลําดับตอไปน้ี 

 1.1 ประเด็นแนวโนมดานความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตลาดแรงงาน และวิศวกร 

 สรุปผลการสัมภาษณในดานความเขาใจเ ก่ี ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตลาดแรงงาน และวิศวกร จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ดังตอไปน้ี 

 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการรวมตัวของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพ่ือ
ประโยชนดานเศรษฐกิจที่เปนโอกาสตอประเทศสมาชิก รวมไปถึงการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี   
ซึ่งจะสงผลกระทบในสวนของแรงงานคือกอใหเกิดการแขงขันในตลาดแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น” (ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1) 
 “การที่แรงงานของไทยจะเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิศวกรไทย
จะมีขอเสียเปรียบวิศวกรในอาเซียนเรื่องทักษะดานภาษาทําใหวิศวกรไทยอาจถูกแยงงานโดยวิศวกร
ในอาเซียนได ซึ่งเปนผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2) 
 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสของวิศวกรไทยและวิศวกรอาเซียน ตองศึกษา
กฎหมายการเคล่ือนยายในเรื่องใบประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติของวิศวกรที่จะเคลื่อนยาย และ       
เรื่องภาษา” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4) 
 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปดกวางสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถดานภาษา      
แตจะมีกําแพงสําหรับอาชีพระหวางบุคคลท่ีจะเคลื่อนยาย เนื่องจากวิศวกรจะตองมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะทาง” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5) 
 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองอยูรวมกันใน 10 ประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน       
การตอรองกับแรงงานภายนอกกลุมอาเซียน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6) 
 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกอให เกิดผลกระทบในดานของโอกาสสําหรับ
ผูประกอบการ และวิศวกรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให  
มีการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรีระหวางประเทศสมาชิกที่มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น” (ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 8) 
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 “ความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีที่เพ่ิมมากข้ึนนั้นในการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เปนโอกาสท่ีดีสําหรับผูประกอบการในการที่จะสามารถคัดเลือกบุคลกรทาง     
ดานวิศวกรเขาสูสถานประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีวิศวกรก็จะมีโอกาสในการท่ีจะมี        
สถานประกอบการรองรับในการเขาสูตลาดแรงงานที่เพ่ิมมากข้ึนดวยเชนกัน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11) 
 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถกอใหเกิดอุปสรรคสําหรับวิศวกร เนื่องจากมี      
การแขงขันในตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหากวิศวกรไมมีความรูความสามารถ หรือความนาสนใจ
อยางเพียงพอ จะสงผลทําใหไมสามารถแขงขันเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานได” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12) 
 “คุณภาพของวิศวกรนอยลง เนื่องจากจํานวนวิศวกรเพ่ิมมากขึ้น สถาบันการศึกษา    
ดานวิศวกรรมมากข้ึน ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพวิศวกรไดเต็มท่ี” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13) 
 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการไหลเวียนของแรงงานมากขึ้น แรงงานมีอิสระ
และความคลองตัวในการทํางานที่สูงขึ้น การสื่อสารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ี
จะมีบทบาทกับแรงงานที่จะเคลื่อนยายเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” 

(ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15) 

 1.2 ประเด็นแนวโนมดานการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม      
นักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามทฤษฎี  
การพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba.1962:12)  

 สรุปผลจากการสัมภาษณตามทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba.1962:12)  
ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร    
รุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันตามประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม 

 “หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความจําเปนตอวิศวกร สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางมาก เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3) 
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 “นอกจากประสบการณของวิศวกรแลว ตองศึกษาความตองการของประเทศในอาเซียน
ดวยวามีความตองการแรงงานกลุมไหน มีคุณลักษณะอยางไร” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5) 
 “การออกแบบหลักสูตรตองออกแบบตามความตองการของตลาด ซึ่งทั้งนี้วิศวกรตองมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีโดดเดน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6) 
 “การพัฒนาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองศึกษาเกี่ยวกับประสบการณของวิศวกรกอน 
เนื่องจากวิศวกรแตละคนจะมีประสบการณที่แตกตางกัน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7) 
 “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ   
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับความตองการ 
ความสนใจ และประสบการณของผูอบรมกอน โดยเฉพาะในสวนของประสบการณของท่ีมีอยูเดิม” 

(ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10) 
 “ประสบการณของผูอบรมก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถนํามาออกแบบหลักสูตรที่จะใช               
ในการฝกอบรม ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณจะเปนสวนหน่ึงในการกําหนดความตองการ และ     
ความสนใจในหลักสูตรดวยเชนกัน หากสามารถออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับประสบการณของ   
ผูอบรมแลวจะกอใหเกิดความตองการ ความสนใจ ในการฝกอบรมที่เพ่ิมมากขึ้น” (ผูเชี่ยวชาญ      
คนที่ 14) 
 “การพัฒนาหลักสูตรฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสูดสําหรับผูอบรมควรจะมี
องคประกอบอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปน ยกตัวอยางเชน ความตองการของสถานประกอบการ          
ความตองการของตลาดแรงงาน ฯลฯ เขามาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวดวย” 

(ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15) 
 “ความตองการ และความสนใจของผูอบรมจะเปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจใน     
การอบรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะสงผลทําใหหลักสูตรฯ มีโอกาสในการประสบความสําเร็จเพ่ิมสูงมากข้ึน
ดวย” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 16) 
 “การพัฒนาหลักสูตรท่ีดีตองคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และความจําเปน         
ทั้ง  3 ดานเขาดวยกัน  คือ หลักสูตรตองตรงกับความตองการและความสนใจของผู เรียน                
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความจําเปนตองพัฒนาใหสามารถนํามาใช
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิศกรรุนใหม ใหสามารถแขงขันวิศวกรในอาเซียนได ” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 17) 
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 2. ดานกําหนดจุดมุงหมาย 

“มุงเนนในเรื่องการส่ือสารโดยใชภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะศัพทเฉพาะ
เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกร เพื่อใหสามารถแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1) 

“การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ควรมุงเนนเรื่องวัฒนธรรมอาเซียน การจัดการ
ดานตางๆ เชน การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการการเงิน การจัดการบุคคล การศึกษาความเปนไป
ได และเนนเรื่องกฎหมายระหวางประเทศ” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4) 

“มุงเนนเร่ืองขนาดของความตองการ ซึ่งดูความตองการแรงงานในแตละดานในเรื่อง
ความตองการสูง-ต่ํา” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5) 

“ความสามารถในการแขงขันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีความแตกตางอยางโดดเดน และเหนือชั้นกวาคูแขงขันที่มีอยูในตลาดแรงงาน
เดียวกัน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8) 

“การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับ   
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมุงเนนในเรื่องหลักการบริหารงานและ     
การจัดการทั่วไป ใหสามารถทํางานได ตัดสินใจได แกปญหาได และสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรตางๆ ในการทํางานได” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11) 

“มุงเนนเรื่องทักษะวิชาชีพเฉพาะใหเกิดความชํานาญ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานให
สามารถทํางานไดเลย” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12) 

 “มุงเนนเร่ืองเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีจะแฝงอยูในการปฏิบัติงาน ชวยอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน ชวยลดระยะเวลาการทํางาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากข้ึน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15) 

 3. ดานการเลือกเน้ือหาสาระ 

 “วิศวกรท่ีเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีจะเคลื่อนยายไปทํางาน กฎหมายอาเซียน กฎหมายแรงงาน และต องมี
ความรูในดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เพราะแตละประเทศในอาเซียนจะมีลักษณะที่แตกตางกัน      
ในทุกดาน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2) 
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 “หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื้อหาตองมุงเนนในเรื่องแนวทางการสรางขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน โดยการสรางความแตกตางที่มีความโดดเดนเหนือชั้นกวาคูแขงขั นที่มีอยูใน
ตลาดแรงงานเดียวกัน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3) 
 “ความรูความสามารถท่ีมีอยูเฉพาะทางของวิศวกรจะเปนปจจัยหลักในการสรางอาชีพ 
สรางรายได แตทายที่สุดหากไมมีทักษะในดานของการสรางขอไดเปรียบ โอกาสที่จะไดรับคัดเลือกเขา
ทํางานก็จะลดนอยลงไปดวย ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพของนักวิศวกรไทย” (ผูเชี่ยวชาญ   
คนที่ 10) 
 “หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื้อหาตองมุงเนนในเรื่องหลักการบริหารงานตั้งแต
เริ่มตนจนส้ินสุดการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและการจัดการทั่วไป เพ่ือ    
บูรณาการความรูในศาสตรตางๆ เขาดวยกันเพื่อแกปญหา” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12) 
 “นักวิศวกรรุนใหมตองประยุกตใชทฤษฎีวิชาชีพเฉพาะทางกับการทํางานภาคปฏิบัติ    
เขาดวยกัน เพื่อชวยแกปญหาและตัดสินใจในการทํางาน ใหมีความถูกตอง ซึ่งอาจใชเทคโนโลยีมาชวย
ในดานบริหารจัดการใหทํางานไดคลองตัวมากขึ้น และงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย” (ผูเชี่ยวชาญ   
คนที ่14) 
 “ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนมีความจําเปนตอวิศวกรในการเขาสูตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากการแขงขันที่สูงขึ้นจากการเคลื่อนแรงงานอยางเสรี อีกทั้ง
วิศวกรในอาเซียนมีความสามารถในดานทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีกวาวิศวกรของไทย” (ผูเชี่ยวชาญ   
คนที่ 17) 
 4. ดานการจัดเนื้อหาสาระ 

 “เนื้อหาในหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ     
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรเปนลักษณะเชิงประยุกตหรือบูรณาการและ
เนื้อหาสาระในหลักสูตรน้ีตองมีความเช่ือมโยงกันอยางมีเหตุมีผล” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7) 

 “เ น้ือหาที่สําคัญในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานวิศวกรรม ทักษะ         
ดานภาษาสากล ทักษะดานการบริหารจัดการเชิงรุก ทักษะดานการทํางานรวมกันและการปรับตัวเขา
กับวัฒนธรรม และทักษะดานเทคโนโลยี” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9) 
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 5. ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู 

 “วิศวกรแตละคนจะมีประสบการณการเรียนรูที่ตางกัน เพราะประสบการณเกิดจาก    
การทํางาน และความชํานาญในงานที่ทําอยูประจํา” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 16) 

 6. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

 “ควรมีการนํารูปแบบการสอนแบบ ASSURE ซึ่งเปนวิธีระบบรูปแบบการสอนท่ีมาจาก
แนวคิดของไชนพิชและคณะ (1993) มาใชเพ่ือตอความแตกตางระหวางบุคคล ในเร่ืองของความสนใจ 
ความตองการ ประสบการณใหสอดคลองกับผูเรียน โดยมีระบบการดําเนินงานตามลําดับขั้นดังนี้ 
            1. A = ANALYZE LEARNER'S CHARACTERISTICS การวิเคราะหพฤติกรรม
เบื้องตนและความตองการของผูเรียน ที่สําคัญไดแก ยกตัวอยาง เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา     
เจตคติ ระบบสังคม วัฒนธรรม ประสบการณเดิม ทักษะ เจตคติ ความรูพ้ืนฐาน และความสามารถ   
ในการเรียน เปนตน ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวจะชวยใหผูสอนสามารถตัดสินใจเลือกสื่อและจุดมุงหมาย
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

            2. S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกําหนดจุดมุงหมาย 
เพ่ือใชเปนเกณฑในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายน้ัน ไมวาจะเปนวิธีการปฏิบัติ  
หรือ เกณฑ มาตรฐานการปฏิบัติ ซึ่งควรตั้งอยูบน พ้ืนฐานของความเปนจริง เชน ระดับของ
ความสามารถในการปฏิบัติ ระดับของความรูที่จําเปน เพ่ือการศึกษาตอในหนวยการเรียนที่สูงขึ้นไป 

          3. S = SELECT, MODIFY OR DESIGN MOTHODS AND MATERIALS         
การกําหนดส่ือ การเรียนการสอน ซึ่งผูสอนอาจจะสามารถเลือกใชสื่อการสอนตาง ๆ จากวิธีการท่ี
แตกตางกันออกไปไมวาจะเปนการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมแลว การดัดแปลงจากสื่อ
วัสดุที่มีอยูแลวหรือการออกแบบสื่อใหม 
            4. U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การกําหนดกิจกรรมการใชสื่อ  
การเรียนการสอนที่มีความแตกตางกันออกไป   
         5. R = REQUIRE LEARNER'S RESPONSE การกําหนดพฤติกรรมตอบสนองของ
ผู เรียน ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะหากผู เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนอง และ            
มีการเสริมแรง ก็จะเปน สิ่งที่สามารถทําใหผูสอนสงขอมูลยอนกลับตอการตอบสนองของผูเรียนได
ทันท ีซึ่งจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนที่เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  
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         6. E = EVALUATION การประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือการนําไปใชในการพัฒนา หรือ 
ปรับปรุงแกไขใหการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับผูเรียนที่เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  
 ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนดังกลาวควรจะตองมีการจัดเรียงลําดับประสบการณของ
ผูเรียนไวดวย เพ่ือประโยชนในการนําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกับประสบการณตามลําดับ ซึ่งจะ
นําไปสูการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดเกิดความสนใจในการเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นอีกทางหน่ึงดวย” 

(ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1) 

 “ศึกษาความตองการของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางโดยมุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ 
และศึกษาควบคูกับความตองการของตลาดแรงงานดวย” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4) 

 “ตองมีการสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอนการอบรม เพ่ือทราบพ้ืนฐานความแตกตาง
ของแตละคน เพื่อหาจุดรวมของประสบการณ ซึ่งยุทธศาสตรการสอนท่ีสําคัญของหลักสูตรการจัดการ
เชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือการเรียนรูจากประสบการณจริงจากผูมีประสบการณ
โดยตรงในตลาดแรงงาน เรียนรูปญหาที่เกิดขึ้น แลกเปลี่ยนปญหาระหวางทีมงาน แกไขปญหารวมกัน 
และกําหนดแนวทางการปองกันปญหา” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8) 
 “วิศวกรจบใหมตองฝกงานเยอะๆ และตองตอยอดประสบการณเดิมท่ีมีอยู ซึ่งตองศึกษา
คุณสมบัติโดยรวมของวิศวกรแตละคน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11) 
 “ตองมีการจัดลําดับ มีการละลายพฤติกรรม เพ่ือใหทุกคนมีพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งวิศวกรจะ
มีความสนใจในเร่ืองเทคนิค นวัตกรรมใหมๆ” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13) 

 7. ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล 

 “มีการประเมินผลแบงเปน 3 แนวทาง คือ 1. ผูทรงคุณวุฒิในสาขาเปนผูประเมิน 2. ผูใช
ในตลาดแรงงานเปนผูประเมิน ผูเขารับการอบรมเปนผูประเมิน” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4) 

 “ประเมินผลโดยการวัดจากการพัฒนาขึ้นขององคประกอบตาง  ๆ ในหลายปจจัยที่
สามารถเปนตัวบงชี้ถึงผลของการพัฒนาหลักสูตรนั้น ๆ ยกตัวอยางเชน ความพึงพอใจของผูเรียนและ
ตลาดแรงงาน ผลการศึกษาของผูเรียน ผลการรับเขาทํางานจากตลาดแรงงานของผูเรียน ฯลฯ”

(ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10) 
 “การประเมินผลหลักสูตรฯ ตองทําการประเมินแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงเริ่มตน    
ชวงระหวางอบรม และชวงส้ินสุดการอบรม” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

 “การประเมินผลหลักสูตรฯ ตองทําการประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรที่
กําหนดไว” (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 16) 

 1.3 ประเด็นแนวโนมดานปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงานใน           
การเคลื่อนยายเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 สรุปผลจากการสัมภาษณดานปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน               
ในการเคลื่อนยายเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันตามประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

 “ความรูความสามารถทางดานวิชาชีพเฉพาะทางของแรงงาน, ความรูความสามารถ             
ทางดานการติดตอสื่อสาร, ความรูความสามารถทางดานการติดตอประสานงาน, ความรูความสามารถ   
ทางดานกฎระเบียบเง่ือนไขในสวนที่เกี่ยวของกับแรงงานแต ละประเทศที่เปนสากล , ความรู
ความสามารถทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน , ความรูความสามารถทาง            
ดานการประกอบธุรกิจ ,ความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และ ความรับผิดชอบ , 
ความสามารถในการปรับตัวและการทํางานเปนทีม, ความรูในดานเทคโนโลยีสมัยใหม” (ผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 17 คน) 

 1.4 ประเด็นแนวโนมดานคุณสมบัติของวิทยากรในหลักสูตรการจัดการเชิงรุก สําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 สรุปผลจากการสัมภาษณดานคุณสมบัติของวิทยากรในหลักสูตรการจัดการเชิงรุก สําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันตามประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

 “เปนผูมีความรูความสามารถทางดานการจัดการ , เปนผูมีความรูความสามารถ                     
ในการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะในการพูดเพ่ือสรางแรงจูงใจในการรับฟงของผูเขารับการอบรม , 
เปนผูมีความรูความสามารถในการสรางอารมณขัน สามารถประยุกตรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ     
การบรรยายใหเขากับสถานการณที่ใกลตัวกับผูเขารวมรับฟง ซึ่งจะชวยใหสามารถสรางแรงจูงใจใน
การรับฟงของผูเขารับการอบรมมากย่ิงขึ้น” (ผูเชี่ยวชาญที่ 3) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 “เปนผูที่มีประสบการณโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม และมีพ้ืนฐานดานการจัดการเชิงรุก 
และมีความรูดานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพททางวิชาชีพ” (ผูเชี่ยวชาญที่ 6) 
 “เปนผูที่มีทักษะในการสื่อสาร นําเสนอดีมาก เพ่ือดึงดูดความสนใจ และเปนผูที่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษดานวิศวกรรมไดเปนอยางด”ี (ผูเชี่ยวชาญคนที่ 16) 

2. แนวโนมที่เปนไปไดทั้งหมดของอนาคตภาพการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก สําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ผูวิจัยรวบรวมแนวโนมจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท้ัง 17 คน ที่มีตอการพัฒนาหลักสูตร        
การจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเข าสูตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ไดแนวโนมที่เปนไปไดท้ังหมดของอนาคตจํานวนทั้งสิ้น 297 แนวโนม โดยแยกตาม
ประเด็นดังนี ้

 1. ดานความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร 
จํานวน 53 แนวโนม  

 2. ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม จํานวน 29 แนวโนม 

 3. ดานการกําหนดจุดมุงหมาย จํานวน 34 แนวโนม 

 4. ดานการเลือกเน้ือหาสาระ จํานวน 35 แนวโนม 

 5. ดานการจัดเนื้อหาสาระ จํานวน 26 แนวโนม 

 6. ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู จํานวน 19 แนวโนม 

 7. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู จํานวน 21 แนวโนม 

 8. ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล จํานวน 25 แนวโนม 

 9. ดานปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน จํานวน 55 แนวโนม 

 ผูวิจัยจะนําเสนอประเด็นแนวโนมพรอมความถี่ในการตอบแบบสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ 
ตามตารางดังตอไปน้ี 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ความถี่จํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ 

  ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเปนการรวมตัวของประเทศสมาชิก

ในอาเซียน เพือ่ประโยชนดานเศรษฐกจิทีเ่ปนโอกาสตอประเทศ

สมาชิก รวมไปถึงการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี

5 9.43

2 การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทําใหมกีารไหลเวียน

แรงงานไดอยางเสรีมากขึ้น

5 9.43

3 ตลาดแรงงานในอาเซียนจะมกีารเคล่ือนยายแรงงานระหวาง

ประเทศสมาชิกเพิม่ขึ้น

3 5.66

4 การเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรีในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

กอใหเกดิการแขงขันในตลาดแรงงานทีเ่พิม่ขึ้น

9 16.98

5 วิศวกรจะเปนสายงานทีม่คีวามตองการเพิม่ขึ้นหลังจากการเปด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

2 3.77

6 การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทําใหวิศวกรตางประเทศ

เขามาแยงงานวิศวกรไทย เนื่องจากความไดเปรียบดานภาษา

5 9.43

7 การส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษมคีวามจําเปนอยางมากตอ

การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

11 20.75

8 วิศวกรของไทยไดเปรียบดานวิชาชีพเฉพาะทาง แตเสียเปรียบ

ดานภาษา

4 7.55

9 วิศวกรตองมกีารพฒันาศักยภาพ เพือ่ใหสามารถแขงขันไดใน

ตลาดแรงงานของอาเซียน

9 16.98

53 100.00

ขอ ประเดน็แนวโนม

ดานความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร

ความถ่ีในการตอบ คารอยละ

รวม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

 

ตารางที่ 8 ความถี่จํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ          
  ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ   
     อาเซียน (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

มคีวามจําเปนตอวิศวกร สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

10 34.48

2 การพฒันาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

5 17.24

3 การพฒันาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ตองศึกษาเกีย่วกบัประสบการณของวิศวกรกอน เนื่องจากวิศวกร

แตละคนจะมีประสบการณทีแ่ตกตางกนั

7 24.14

4 การพฒันาหลักสูตรท่ีตรงกบัความสนใจของวิศวกรรุนใหมจะ

เปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจของวิศวกรในการเรียน

4 13.79

5 ประสบการณของวิศวกรสามารถนํามาออกแบบหลักสูตรการ

จัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่รองรับการ

เขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีเ่หมาะสมได 

เนื่องจากประสบการณจะเปนตัวกําหนดความตองการ และ

ความสนใจของผูเรียน

3 10.34

29 100.00รวม

ดานการวินิจฉัยความตองการและความจาํเปนของสงัคม

ขอ ประเดน็แนวโนม ความถ่ีในการตอบ คารอยละ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ความถี่จํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ          
  ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ   
     อาเซียน (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 การพฒันาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม ควรมุงเนนในเร่ืองความสามารถในการแขงขันเพือ่

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

6 17.65

2 จุดมุงหมายของการพฒันาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนควรมุงเนนในเร่ืองหลักการ

บริหารงานและการจัดการทัว่ไป

5 14.71

3 นักวิศวกรรุนใหมตองมคีวามรูทางดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง

เปนอยางดี สามารถทํางานได ตัดสินใจได แกปญหาได และ

สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ในการทํางานได

9 26.47

4 นักวิศวกรรุนใหมตองพฒันาในเร่ืองการส่ือสาร โดยใช

ภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) โดยเฉพาะศัพทเฉพาะเกีย่วกบั

วิชาชีพวิศวกร เพือ่ใหสามารถแขงขันกบัแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

11 32.35

5 เทคโนโลยีมคีวามสําคัญตอการพฒันาการทํางานของนักวิศวกร

รุนใหมใหมปีระสิทธิภาพในการทํางานท่ีเพิม่มากขึ้น เนื่องจาก

เทคโนโลยีจะแฝงอยูในการปฏิบัติงาน ชวยอํานวยความสะดวก

ในการทํางาน ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง

3 8.82

34 100.00

ดานการกําหนดจุดมุงหมาย

ขอ ประเดน็แนวโนม ความถ่ีในการตอบ คารอยละ

รวม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ความถี่จํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ          
  ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ   
     อาเซียน (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 3 8.57

2 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 5 14.29

3 นักวิศวกรรุนใหมตองนําทฤษฎีดานวิชาชีพมาประยุกตใชกบัการ

ทํางานภาคปฏิบัติในการแกปญหาและตดัสินใจในการทํางาน

7 20.00

4 ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนมคีวามจําเปนตอวิศวกรในการ

เขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื่องจากมี

การแขงขันทีสู่งขึ้นจากการเคล่ือนแรงงานอยางเสรี

13 37.14

5 วิศวกรทีเ่ขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนตอง

ทําความเขาใจเกีย่วกบัวัฒนธรรมของประเทศทีจ่ะเคล่ือนยายไป

ทํางาน กฎหมายอาเซียน กฎหมายแรงงาน เพือ่การปฏิบัติตัวที่

ถูกตอง

2 5.71

6 วิศวกรตองนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน และตองปรับตัว

ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

3 8.57

7 นักวิศวกรตองมคีวามรูในดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 2 5.71

35 100.00

1 เนื้อหาในหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนควรเปนลักษณะเชิงประยุกตหรือบูรณาการ

7 26.92

2 เนื้อหาทีสํ่าคัญในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดาน

วิศวกรรม ทักษะดานภาษาสากล ทักษะดานการบริหารจัดการ

เชิงรุก ทักษะดานการทํางานรวมกนัและการปรับตัวเขากบั

วัฒนธรรม และทักษะดานเทคโนโลยี

13 50.00

3 เนื้อหาสาระในหลักสูตรนี้ตองเชื่อมโยงกนัอยางมเีหตุมผีล และ

เพือ่การพฒันาศักยภาพของนักวิศวกรรุนใหม

6 23.08

 ดานการเลอืกเน้ือหาสาระ

ดานการจดัเน้ือหาสาระ
รวม

ขอ ประเดน็แนวโนม ความถ่ีในการตอบ คารอยละ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ความถี่จํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ 

              ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ 

              อาเซียน (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วิศวกรแตละคนจะมปีระสบการณการเรียนรูทีต่างกนั 11 57.89

2 ประสบการณเกดิจากการทํางาน และความชํานาญในงานทีท่ํา

อยูประจํา

8 42.11

19 100.00

1 ตองมกีารสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอนการอบรม เพือ่

ทราบพืน้ฐานความแตกตางของแตละคน เพือ่หาจุดรวมของ

ประสบการณ

10 47.62

2 ยุทธศาสตรการสอนทีสํ่าคัญของหลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือ การเรียนรูจาก

ประสบการณจริงจากผูมปีระสบการณโดยตรงในตลาดแรงงาน 

เรียนรูปญหาทีเ่กดิขึ้น แลกเปล่ียนปญหาระหวางทีมงาน แกไข

ปญหารวมกนั และกําหนดแนวทางการปองกนัปญหา

8 38.10

3 ใชการสอนรูปแบบ ASSURE คือ

   A = การวิเคราะหพฤติกรรมเบือ้งตนและความตองการของ

ผูเรียน

   S = การกําหนดจุดมุงหมาย

   S = การกําหนดสื่อการเรียนการสอน

   U = การกําหนดกจิกรรมการใชส่ือทีแ่ตกตางกนั

   R = การกําหนดพฤตกิรรมการตอบสนองของผูเรียน

   E = การประเมนิผล

   ประโยชนเพือ่นําเสนอเนื้อหาทีส่อดคลองกบัประสบการณ 

และนําไปสูการสรางแรงจูงใจ

ของผูเรียน

3 14.29

21 100.00

ความถ่ีในการตอบ

รวม

ดานการเลอืกประสบการณการเรียนรู

คารอยละ

รวม

ดานการจดัองคประกอบของประสบการณการเรียนรู

ขอ ประเดน็แนวโนม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ความถี่จํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ 

  ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
             (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1 วัดความพงึพอใจของนักวิศวกรจากการทดสอบความรูกอน

อบรมกบัหลังอบรม

5 20.00

2 การประเมนิตองประเมนิ 3 ชวง คือ ชวงเร่ิมตน ชวงระหวาง

อบรม และชวงส้ินสุดการอบรม

8 32.00

3 ประเมนิผลจากการบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร 12 48.00

25 100.00

1 เปนผูมคีวามสามารถเฉพาะทางดานทักษะวิชาชีพของแรงงาน 9 16.36

2 มคีวามรูความสามารถดานภาษาสากลในการตดิตอส่ือสารและ

การประสานงานทีดี่  โดยเฉพาะศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ

14 25.45

3 ความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงรุก การแกปญหา และ

การทํางานรวมกนัเปนทีม

8 14.55

4 มคีวามสามารถ และทักษะท่ีหลากหลาย รวมถึงทักษะตางสาขา

อาชีพ

6 10.91

5 ความสามารถในการปรับตัว เรียนรูกฎระเบียบ กฎหมาย

แรงงานวัฒนธรรมในประเทศทีเ่คล่ือนยายไปทํางาน

3 5.45

6 ความซ่ือสัตย ขยัน มรีะเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ

ความอดทน

12 21.82

7 ความรูในดานเทคโนโลยีสมยัใหม 3 5.45

55 100.00รวม

ดานการกาํหนดวิธกีารประเมินผล

ปจจยัทีส่งผลตอความสาํเร็จและไมสาํเร็จของแรงงาน
รวม

ขอ ประเดน็แนวโนม ความถ่ีในการตอบ คารอยละ

   ส
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 จากตารางดังกลาวขางตน ไดสรุปจํานวนแนวโนมความถี่ของประเด็นแนวโนม             

ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมด 9 ดาน ไดแก ดานความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร ประเด็นแนวโนมท่ีไดคาสูงสุด คือ การส่ือ สาร 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางมากตอการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม ประเด็นแนวโนมท่ีไดคาสูงสุด คือ 

หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงง านใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจําเปนตอวิศวกร สถานประกอบการ และตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานการกําหนดจุดมุงหมาย ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ นักวิศวกร

รุนใหมตองพัฒนาในเรื่องการสื่อสารโดยใชภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะศัพทเฉพาะเก่ียวกับ

วิชาชีพวิศวกร เพ่ือใหสามารถแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานการเลือกเนื้อหา

สาระ ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนมีความจําเปนตอวิศวกรใน

การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมีการแขงขันที่สูงขึ้นจากการ เคลื่อน

แรงงานอยางเสรีในกลุมอาเซียน ดานการจัดเนื้อหาสาระ ประเด็นแนวโนมท่ีไดคาสูงสุด คือ เนื้อหา   

ที่สําคัญในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานวิศวกรรม ทักษะดานภาษาสากล ทักษะ       

ดานการบริหารจัดการเชิงรุก ทักษะดานการทํางานรวมกันและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรม และ

ทักษะดานเทคโนโลยี ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู ประเด็นแนวโนม ที่ไดคาสูงสุด คือ 

วิศวกรแตละคนจะมีประสบการณการเรียนรูที่ตางกัน ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ประเด็น

แนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ ตองมีการสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอนการอบรม เพ่ือทราบพ้ืนฐาน

ความแตกตางของแตละคน เพ่ือหา จุดรวมของประสบการณ ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล 

ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ ประเมินผลจากการบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรดานปจจัยที่

สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน ประเด็นแนวโนมท่ีไดคาสูงสุด คือ มีความรู

ความสามารถดานภาษาสากลในการติดตอสื่อสารและการประสานงานที่ดี โดยเฉพาะศัพทเทคนิค  

ทางวิชาชีพวิศวกรรม  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

3. ผลการศึกษาแนวโนมที่เปนไปไดทั้งหมดของอนาคตภาพการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 การวิจัยในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหกับผู เชี่ยว จํานวน 17 คน โดยใช

ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมเพ่ือเปนการยืนยันเดิม โดยแบบสอบถามนี้เปนการแบงมาตราสวน 5 ชวงคะแนน                 

หลังจากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล เพ่ือหา       

แนวโนมที่เปนไปไดมากที่สุด คือ แนวโนมที่มีคามัธยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และแนวโนมที่มี         

ความสอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญมีคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.5 เปนแนวโนมที่พึงประสงค    

มีคารอยละ 5 ขึ้นไป (ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554) โดยสรุปแตละดาน ดังนี้ 

 3.1 ดานความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก ฯ          

ดานความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร มีโอกาสเปนไปไดอยู

ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงค      

ในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม   

(QR ≤ 1.5) 

 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตลาดแรงงาน และวิศวกรมีแนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กอใหเกิดการแขงขันในตลาดแรงงานที่เพ่ิมขึ้น การสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจําเปน    

อยางมากตอการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิศวกรจึงตองมีการพัฒนา

ศักยภาพ เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงานของอาเซียนอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยู

ในชวง 4.50-5.00 และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการรวมตัวของประเทศสมาชิก          

ในอาเซียน เพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจท่ีเปนโอกาสตอประเทศสมาชิก รวมไปถึงการเคลื่อนยาย
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แรงงานอยางเสรีทําใหมีการไหลเวียนแรงงานไดมากข้ึน มีการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ

สมาชิกเพ่ิมข้ึน วิศวกรจะเปนสายงานท่ีมีความตองการเพ่ิมขึ้นและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนทําใหวิศวกรตางประเทศเขามาแยงงานวิศวกรไทย เนื่องจากความไดเปรียบดานภาษาเพราะ

วิศวกรของไทยไดเปรียบดานวิชาชีพเฉพาะทาง แตเสียเปรียบดานภาษา มีโอกาสความเปนไปไดอยูใน

ระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละ

แนวโนม (QR ≤ 1.5) 

ตารางที ่9 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานความเขาใจเกี่ยวกบั 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A B

1 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

เปนการรวมตัวของประเทศ

สมาชิกในอาเซียน เพือ่

ประโยชนดานเศรษฐกจิที่

เปนโอกาสตอประเทศ

สมาชิก รวมไปถึงการ

เคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

2 การเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนทําใหมี

การไหลเวียนแรงงานได

อยางเสรีมากขึ้น

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

3 ตลาดแรงงานในอาเซียนจะ

มกีารเคล่ือนยายแรงงาน

ระหวางประเทศสมาชิก

เพิม่ขึ้น

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

4 การเคล่ือนยายแรงงานอยาง

เสรีในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนกอใหเกดิการ

แขงขันในตลาดแรงงานที่

เพิม่ขึ้น

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ภาคอนาคต
ดานความเขาใจเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ตลาดแรงงาน และวิศวกร

มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 

ตารางที่ 9 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานความเขาใจเก่ียวกับ 

              ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 
 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 

  

 

A B

5 วิศวกรจะเปนสายงานท่ีมี

ความตองการเพิม่ขึ้น

หลังจากการเปดประชาคม

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

6 การเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนทําให

วิศวกรตางประเทศเขามา

แยงงานวิศวกรไทย เนื่องจาก

ความไดเปรียบดานภาษา

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

7 การส่ือสาร โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษมคีวามจําเปน

อยางมากตอการเขาสู

100 0 5.00 5.00 0.50 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

8 วิศวกรของไทยไดเปรียบ

ดานวิชาชีพเฉพาะทาง 

แตเสียเปรียบดานภาษา

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

9 วิศวกรตองมกีารพฒันา

ศักยภาพ เพือ่ใหสามารถ

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ดานความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ตลาดแรงงาน และวิศวกร

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.2 ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก ฯ          
ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก        
(Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ  
85 ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นดังน้ี คือ หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร
รุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความจําเปนตอวิศวกร 
สถานประกอบการ และตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตองศึกษาความตองการของวิศวกร ตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม เพ่ือดูทิศทาง
ความตองการแรงงานในอนาคต โดยศึกษาเกี่ยวกับประสบการณของวิศวกรกอน เนื่องจากวิศวกรแต
ละคนจะมีประสบการณที่แตกตางกัน การพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของวิศวกรรุนใหมจะ
เปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจของวิศวกรในการเรียน และประสบการณของวิศวกรสามารถนํามา
ออกแบบหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะสมได เนื่องจากประสบการณจะเปนตัวกําหนด
ความตองการ และความสนใจของผูเรียน อยูในระดับมาก  คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 และ
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
ตารางที ่10 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการวินิจฉัย       
               ความตองการและความจําเปนของสังคม 

 

 

 

 

 

 

A B

1 หลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน มคีวาม

จําเปนตอวิศวกร สถาน

ประกอบการ และ

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานการวินิจฉัยความตองการ
และความจําเปนของสงัคม

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่10 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการวินิจฉัย     
               ความตองการและความจําเปนของสังคม (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการฯ  

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการฯ 

A B

2 การพฒันาการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับ

การเขาสูตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกจิ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

3 การพฒันาการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรม

นักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนตองศึกษา

เกีย่วกบัประสบการณของ

วิศวกรกอน เนื่องจากวิศวกร

แตละคนจะมีประสบการณ

ทีแ่ตกตางกนั

100 0 4.00 4.00 1.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

4 การพฒันาหลักสูตรที่

ตรงกบัความสนใจของ

วิศวกรรุนใหมจะเปนสวน

หนึ่งในการสรางแรงจูงใจ

ของวิศวกรในการเรียน

98 2 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

5 ประสบการณของวิศวกร

สามารถนํามาออกแบบ

หลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

โอกาส
ความ

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง

ดานการวินิจฉัยความตองการ
และความจําเปนของสงัคม

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.3 ดานการกําหนดจุดมุงหมาย 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ          
ดานการกําหนดจุดมุงหมาย มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด (Md. ≥ 3.5) และ
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ขึ้นไป) โดย
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการกําหนดจุดมุงหมาย ไดแก นักวิศวกรรุนใหมตองมี
ความรูทางดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเปนอยางดี สามารถทํางานได ตัดสินใจได แกปญหาได และ
สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ในการทํางานได และนักวิศวกรรุนใหมตองพัฒนา            
ในเรื่องการส่ือสาร โดยใชภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะศัพทเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกร เพ่ือให
สามารถแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 
4.50-5.00 และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาควรมุงเนนในเรื่องความสามารถในการแขงขันเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเชิงรุกฯ ควรมุงเนนในเรื่องหลักการบริหารงานและการจัดการทั่วไป และเทคโนโลยีมี
ความสําคัญตอการพัฒนาการทํางานของนักวิศวกรรุนใหมใหมีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีจะแฝงอยู ในการปฏิบัติงานชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน            
ลดระยะเวลาการทํางานใหสั้นลง มีโอกาส   ความเปนไปไดอยูในระดับมากคามัธยฐานอยูในชวง 
3.50-4.49 โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
ตารางที่ 11 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการกําหนด 

  จุดมุงหมาย 

 

 

 

 

 

A B

1 การพฒันาหลักสูตรการ

จัดการเชิงรุกสําหรับ

ฝกอบรมนักวศิวกรรุนใหม 

ควรมุงเนนในเร่ือง

ความสามารถในการแขงขัน

เพือ่ตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานการกําหนดจุดมุงหมาย

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการกําหนด 

  จุดมุงหมาย (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B

2 จุดมุงหมายของการพฒันา

หลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวศิวกร

รุนใหมเพือ่รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนควรมุงเนน

ในเร่ืองหลักการบริหารงาน

และการจัดการท่ัวไป

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

3 นักวศิวกรรุนใหมตองมี

ความรูทางดานทักษะวชิาชีพ

เฉพาะทางเปนอยางดี 

สามารถทํางานได ตัดสินใจ

ได แกปญหาได และ

สามารถบูรณาการความรู

ในศาสตรตางๆ ในการ

ทํางานได

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

4 นักวศิวกรรุนใหมตองพฒันา

ในเร่ืองการส่ือสาร 

โดยใชภาษาสากล 

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

5 เทคโนโลยีมคีวามสําคัญตอ

การพฒันาการทํางานของ

นักวศิวกรรุนใหม ใหมี

ประสิทธภิาพในการทํางานท่ี

เพิม่มากขึ้น เนื่องจาก

เทคโนโลยีจะแฝงอยูในการ

ปฏิบัติงาน ชวยอํานวย

ความสะดวกในการทํางาน 

ลดระยะเวลาการทํางานให

ส้ันลง

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานการกําหนดจุดมุงหมาย

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.4 ดานการเลือกเน้ือหาสาระ 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ         
ดานการเลือกเน้ือหาสาระ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด (Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นวา  เปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการเลือกเน้ือหาสาระ ไดแก ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนมีความจําเปนตอวิศวกรในการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมี
การแขงขันที่สูงขึ้นจากการเคล่ือนแรงงานอยางเสรี อยูในระดับมากท่ีสุด คามัธยฐานอยูในชวง      
4.50-5.00 และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาเน้ือหาตองมุงเนนในเรื่องแนวทางการสราง   ขอไดเปรียบทางการ
แขงขัน เร่ืองหลักการบริหารงานและการจัดการท่ัวไป เพ่ือใหสามารถควบคุมงานไดตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และนักวิศวกรตองมีความรูเรื่องเศรษฐศาสตร
วิศวกรรม ซึ่งวิศวกรท่ีเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีจะเคล่ือนยายไปทํางาน กฎหมายอาเซียน กฎหมายแรงงาน เพ่ือการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง อีกทั้งนักวิศวกรรุนใหมตองนําทฤษฎีดานวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานภาคปฏิบัติ      ในการ
แกปญหาและตัดสินใจในการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน และตองปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีโอกาสความเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 

โดยผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการเลือกเน้ือหาสาระ 

 

 

 

 

 

A B

1 หลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวศิวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เนื้อหา

ตองมุงเนนในเร่ือง

แนวทางการสราง

ขอไดเปรียบทางการแขงขัน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ดานการเลอืกเน้ือหาสาระ

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการเลือก 

                เนื้อหาสาระ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

2 หลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เนื้อหา

ตองมุงเนนในเร่ือง

หลักการบริหารงานและ

การจัดการทัว่ไป เพือ่ให

สามารถควบคมุงานไดต้ังแต

เร่ิมตนจนส้ินสุดการทํางาน

ใหเกดิประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

3 นักวิศวกรรุนใหมตองนํา

ทฤษฎีดานวิชาชีพมา

ประยุกตใชกบัการทํางาน

ภาคปฏิบัติในการแกปญหา

และตัดสินใจในการทํางาน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

4 ภาษาองักฤษและภาษา

อาเซียนมคีวามจําเปนตอ

วิศวกรในการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เนื่องจาก

มกีารแขงขันทีสู่งขึ้น จาก

การเคล่ือนแรงงานอยางเสรี

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ดานการเลอืกเน้ือหาสาระ

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

 

ตารางที่ 12 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการเลือกเน้ือหาสาระ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ  

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ  

 3.5 ดานการจัดเนื้อหาสาระ 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ          
ดานการจัดเนื้อหาสาระ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญ               
มีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญ      
มีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาดานการจัดเนื้อหาสาระในหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื้อหา
ตองเปนลักษณะเชิงประยุกตหรือบูรณาการ เนื้อหาที่สําคัญในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ทางดานวิศวกรรม ทักษะดานภาษาสากล ทักษะดานการบริหารจัดการเชิงรุก ทักษะดานการทํางาน
รวมกันและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรม และทักษะดานเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาสาระในหลักสูตรนี้    
ตองเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุมีผล และเปนการพัฒนาศักยภาพของนักวิศวกรรุนใหม มีโอกาส      
ความเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

A B

5 วิศวกรทีเ่ขาสูตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกจิ

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

6 วิศวกรตองนําเทคโนโลยีมา

ชวยในการทํางาน และตอง

ปรับตัวใหทันตอการ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

7 นักวิศวกรตองมคีวามรูใน

ดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานการเลอืกเน้ือหาสาระ

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่13 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการจัดเนื้อหาสาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 
 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 

A B

1 เน้ือหาในหลักสูตรการ

จัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม

นักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนควรเปน

ลักษณะเชิงประยุกตหรือ

บูรณาการ

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

2 เน้ือหาทีสํ่าคัญในหลักสูตร 

คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม ทักษะ

ดานภาษาสากล ทักษะ

ดานการบริหารจัดการ

เชิงรุก ทักษะดานการ

ทํางานรวมกนัและการ

ปรับตัวเขากบัวัฒนธรรม 

และทักษะดานเทคโนโลยี

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

3 เน้ือหาสาระในหลักสูตรนี้

ตองเชื่อมโยงกนัอยางมเีหตุ

มผีล และเพือ่การพฒันา

ศักยภาพของนักวิศวกร

รุนใหม

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานการจดัเน้ือหาสาระ

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.6 ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ         
ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด (Md. ≥ 3.5) และ
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ขึ้นไป)         
โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการเลือกประสบการณการเรียนรู ไดแก วิศวกรแตละคน
จะมีประสบการณการเรียนรูที่ตางกัน ซึ่งประสบการณเกิดจากการทํางาน และความชํานาญในงานท่ี
ทําอยูประจํา อยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

ตารางที ่14 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการเลือก 

               ประสบการณการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 

 3.7 ดานการจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ         
ดานการจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
(Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 

ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

A B

1 วิศวกรแตละคนจะมี 100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

2 ประสบการณเกดิจากการ

ทํางาน และความชํานาญใน

งานท่ีทําอยูประจํา

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

ดานการเลอืกประสบการณการ
เรียนรู

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู  ไดแก          
การสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอนการอบรม เพ่ือทราบพ้ืนฐานความแตกตางของแตละคน เพ่ือ
หาจุดรวมของประสบการณ และยุทธศาสตรการสอนที่สําคัญของหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือการการเรียนรูจากประสบการณจริงจากผูที่มีประสบการณโดยตรงใน
ตลาดแรงงาน เรียนรูปญหาที่เกิดขึ้น แลกเปลี่ยนปญหาระหวางทีมงาน แกไขปญหารวมกัน และ
กําหนดแนวทางการปองกันปญหาอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และ
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาการใชรูปแบบการสอนแบบ ASSURE คือ  A = การวิเคราะห
พฤติกรรมเบ้ืองตนและความตองการของผูเรียน S = การกําหนดจุดมุงหมาย S = การกําหนดสื่อ    
การเรียนการสอน U = การกําหนดกิจกรรมการใชสื่อท่ีแตกตางกัน R = การกําหนดพฤติกรรม      
การตอบสนองของผูเรียน E = การประเมินผล เพ่ือประโยชนในการนําเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลองกับ
ประสบการณ และนําไปสูการสรางแรงจูงใจของผูเรียน มีโอกาสความเปนไปไดอยูในระดับมาก 
คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 โดยผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม     
(QR ≤ 1.5) 
ตารางที ่15 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการจัดองคประกอบ  
               ของประสบการณการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

A B

1 ตองมกีารสํารวจ และ

ทดสอบนักวิศวกรกอน

การอบรม เพือ่ทราบ

พืน้ฐานความแตกตางของ

แตละคน เพือ่หาจุดรวม

ของประสบการณ

100 0 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ดานการจดัองคประกอบของ
ประสบการณการเรียนรู

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการจัดองคประกอบ 

  ของประสบการณการเรียนรู (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A B

2 ยุทธศาสตรการสอนท่ี

สําคัญของหลักสูตรการ

จัดการเชิงรุกสําหรับ

ฝกอบรมนักวศิวกรรุนใหม 

คือการเรียนรูจาก

ประสบการณจริงจากผูมี

ประสบการณโดยตรงใน

ตลาดแรงงาน เรียนรูปญหา

ทีเ่กดิขึ้น แลกเปล่ียนปญหา

ระหวางทีมงาน แกไขปญหา

รวมกนั และกําหนด

98 2 5.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

3 ใชการสอนรูปแบบ ASSURE

 คือ

   A = การวเิคราะหพฤติกรรม

เบื้องตนและความตองการของ

ผูเรียน

   S = การกาํหนดจุดมุงหมาย

   S = การกาํหนดส่ือการเรียน

การสอน

   U = การกาํหนดกจิกรรมการ

ใชส่ือที่แตกตางกนั

   R = การกาํหนดพฤตกิรรม

การตอบสนองของผูเรียน

   E = การประเมินผล

   ประโยชนเพือ่นําเสนอ

เนื้อหาทีส่อดคลองกบั

ประสบการณ และนําไปสู

การสรางแรงจูงใจ

ของผูเรียน

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานการจดัองคประกอบของ
ประสบการณการเรียนรู

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.8 ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล 

 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการกําหนด
วิธีการประเมินผล มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปน
แนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละ
แนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการกําหนดวิธีการประเมินผล  ไดแก การวัด           
ความพึงพอใจของนักวิศวกรจากการทดสอบความรูกอนอบรมกับหลังอบรมแบงการประเมินเปน 3 

ชวง คือ ชวงเริ่มตน ชวงระหวางอบรม และชวงสิ้นสุดการอบรม และประเมินผลจากการบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลักสูตร มีโอกาสความเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 

โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

ตารางที ่16 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานการกําหนดวิธีการ 
      ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 
 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 

A B

1 วดัความพงึพอใจของนัก

วศิวกรจากการทดสอบ

ความรูกอนอบรมกบัหลัง

อบรม

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

2 การประเมนิตองประเมนิ 3 

ชวง คือ ชวงเร่ิมตน 

ชวงระหวางอบรม และชวง

ส้ินสุดการอบรม

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

3 ประเมนิผลจากการบรรลุ

วตัถุประสงคตามหลักสูตร

100 0 4.00 4.00 1.50 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ดานการกําหนดวิธกีาร
ประเมินผล

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.9 ดานปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน 

 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด      
(Md. ≥ 3.5) และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 

ขึ้นไป) โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน
ไดแก วิศวกรตองมีความรูความสามารถดานภาษาสากลในการติดตอสื่อสารและการประสานงานท่ีดี  
โดยเฉพาะศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ ทั้งนี้นักวิศวกรตองมีความซื่อสัตย ขยัน มีระเบียบวินัย              
มีความรับผิดชอบ และอดทน อยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาปจจัยที่สําคัญ ไดแก เปนผูมีความสามารถเฉพาะทางดานทักษะ
วิชาชีพของแรงงาน มีความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงรุก การแกปญหาและการทํางานรวมกัน
เปนทีม มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย รวมถึงทักษะตางสาขาอาชีพ มีความสามารถในการ
ปรับตัว เรียนรูกฎระเบียบ กฎหมายแรงงาน วัฒนธรรมในประเทศที่เคลื่อนยายไปทํางาน และมี
ความรูในดานเทคโนโลยีสมัยใหม มีโอกาสความเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-

4.49 โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
ตารางที่ 17 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานปจจัยที่สงผลตอ 

  ความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

A B

1 เปนผูมคีวามสามารถเฉพาะ

ทางดานทักษะวชิาชีพของ

แรงงาน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

2 มีความรูความสามารถดาน

ภาษาสากลในการติดตอ 

ส่ือสารและการประสานงาน

ที่ดี  โดยเฉพาะศัพทเทคนคิ

ทางวิชาชีพ

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พงึประสงค สอดคลอง

ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

ดานปจจยัทีส่งผลตอ
ความสาํเร็จและไมสาํเร็จของ

แรงงาน

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 แสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ ดานปจจัยที่สงผลตอ 

  ความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงาน (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 
 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกฯ 

 

 

A B

3 ความสามารถดานการ

บริหารจัดการเชิงรุก การ

แกปญหา และการทํางาน

รวมกนัเปนทีม

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

4 มคีวามสามารถ และทักษะ

ทีห่ลากหลาย รวมถึงทักษะ

ตางสาขาอาชีพ

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

5 ความสามารถในการปรับตัว

 เรียนรูกฎระเบียบ 

กฎหมายแรงงานวัฒนธรรม

ในประเทศทีเ่คล่ือนยายไป

ทํางาน

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

6 ความซ่ือสัตย ขยัน มี

ระเบียบวินัย ความ

รับผิดชอบ และความอดทน

100 0 5.00 5.00 0.50 มากทีสุ่ด พงึประสงค สอดคลอง

7 ความรูในดานเทคโนโลยี

สมยัใหม

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พงึประสงค สอดคลอง

ดานปจจยัทีส่งผลตอ
ความสาํเร็จและไมสาํเร็จของ

แรงงาน

ภาคอนาคต มัยยฐาน
(Md.)

≥3.5

ฐานนิยม
(Mo.)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส
ความ

เปนไปได

ภาพอนาคต ความ
สอดคลอง
ของ

ความเหน็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ผลการวิเคราะหขั้นตอนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective 

Congruence : IOC ) 

 หลังจากข้ันตอนการทําวิจัยดวยกระบวนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ครบท้ัง 2 รอบ 
ผูวิจัยไดแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากนั้นผูวิจัยไดนํามาใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
วิศวกร จํานวน 5 คนมาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ตอไป ถาคา IOC มีคา 0.5 ขึ้นไป แสดง
วาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุ กสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมนั้น                
มีความเหมาะสม ซึ่งไดผลการวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
ตารางที ่18 แสดงผลการพิจารณาคา IOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร คะแนนรวม ผลการวิเคราะห

1 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเปนการรวมตัวของประเทศสมาชิกใน

อาเซียน เพือ่ประโยชนดานเศรษฐกจิทีเ่ปนโอกาสตอประเทศสมาชิก 

รวมไปถึงการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี

1 เหมาะสม

2 การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทําใหมกีารไหลเวียนแรงงานได

อยางเสรีมากขึ้น

1 เหมาะสม

3 ตลาดแรงงานในอาเซียนจะมกีารเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศ

สมาชิกเพิม่ขึ้น

1 เหมาะสม

4 การเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรีในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

กอใหเกดิการแขงขันในตลาดแรงงานทีเ่พิม่ขึ้น

1 เหมาะสม

5 วิศวกรจะเปนสายงานทีม่คีวามตองการเพิม่ขึ้นหลังจากการเปด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

1 เหมาะสม

6 การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทําใหวิศวกรตางประเทศเขามา

แยงงานวิศวกรไทย เนื่องจาก

ความไดเปรียบดานภาษา

0.6 เหมาะสม

7 การส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษมคีวามจําเปนอยางมากตอการ

เขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

1 เหมาะสม

8 วิศวกรของไทยไดเปรียบดานวิชาชีพเฉพาะทาง แตเสียเปรียบ

ดานภาษา

1 เหมาะสม

9 วิศวกรตองมีการพฒันาศักยภาพ เพือ่ใหสามารถแขงขันไดใน

ตลาดแรงงานของอาเซียน

1 เหมาะสม

ดานความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่18 แสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร คะแนนรวม ผลการวิเคราะห

10 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

มคีวามจําเปนตอวิศวกร สถานประกอบการ และตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

1 เหมาะสม

11 การพฒันาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนตองศึกษา

ความตองการของวิศวกร ตลาดแรงงาน และภาคอตุสาหกรรมเพือ่ดู

ทิศทางความตองการแรงงานในอนาคต

1 เหมาะสม

12 การพฒันาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนตองศึกษา

เกีย่วกบัประสบการณของวิศวกรกอน เนื่องจากวิศวกรแตละคนจะมี

ประสบการณทีแ่ตกตางกนั

1 เหมาะสม

13 การพฒันาหลักสูตรทีต่รงกบัความสนใจของวิศวกรรุนใหมจะเปนสวน

หนึ่งในการสรางแรงจูงใจของวิศวกรในการเรียน

0.6 เหมาะสม

14 ประสบการณของวิศวกรสามารถนํามาออกแบบหลักสูตรการจัดการ

เชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีเ่หมาะสมได เน่ืองจาก

ประสบการณจะเปนตัวกําหนดความตองการ และความสนใจของ

ผูเรียน

1 เหมาะสม

15 การพฒันาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม ควรมุงเนนในเร่ืองความสามารถในการแขงขันเพือ่ตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

1 เหมาะสม

ดานการวินิจฉัยความตองการและความจาํเปนของสงัคม

ดานการกําหนดจุดมุงหมาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่18 แสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร คะแนนรวม ผลการวิเคราะห
16 จุดมุงหมายของการพฒันาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม

นักวิศวกรรุนใหมเพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนควรมุงเนนในเร่ืองหลักการบริหารงานและ

การจัดการทัว่ไป

0.6 เหมาะสม

17 นักวิศวกรรุนใหมตองมคีวามรูทางดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเปน

อยางดี สามารถทํางานได ตัดสินใจได แกปญหาได และสามารถ

บูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ในการทํางานได

1 เหมาะสม

18 นักวิศวกรรุนใหมตองพฒันาในเร่ืองการส่ือสารโดยใชภาษาสากล 

(ภาษาองักฤษ) โดยเฉพาะศัพทเฉพาะเกีย่วกบัวิชาชีพวิศวกร เพือ่ให

สามารถแขงขันกบัแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

1 เหมาะสม

19 เทคโนโลยีมคีวามสําคัญตอการพฒันาการทํางานของนักวิศวกรรุนใหม 1 เหมาะสม

20 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื้อหา

1 เหมาะสม

21 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพือ่

รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื้อหา

ตองมุงเนนในเร่ืองหลักการบริหารงานและการจัดการทัว่ไป เพือ่ให

สามารถควบคมุงานไดต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการทํางานใหเกดิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1 เหมาะสม

22 นักวิศวกรรุนใหมตองนําทฤษฎีดานวิชาชีพมาประยุกตใชกบัการ

ทํางานภาคปฏิบัติในการแกปญหาและตดัสินใจในการทํางาน

1 เหมาะสม

23 ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนมคีวามจําเปนตอวิศวกรในการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื่องจากมกีารแขงขันที่

สูงขึ้นจากการเคล่ือนแรงงานอยางเสรี

1 เหมาะสม

24 วิศวกรทีเ่ขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองทํา 1 เหมาะสม

25 วิศวกรตองนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน และตองปรับตัวใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1 เหมาะสม

26 นักวิศวกรตองมคีวามรูในดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 0.6 เหมาะสม

 ดานการเลอืกเน้ือหาสาระ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่18 แสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร คะแนนรวม ผลการวิเคราะห

27 เนื้อหาในหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนควร

เปนลักษณะเชิงประยุกตหรือบูรณาการ

1 เหมาะสม

28 เนื้อหาทีสํ่าคัญในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานวิศวกรรม 1 เหมาะสม

29 เนื้อหาสาระในหลักสูตรน้ีตองเชื่อมโยงกนัอยางมีเหตุมผีล และเพือ่

การพฒันาศักยภาพของนักวิศวกรรุนใหม

1 เหมาะสม

30 วิศวกรแตละคนจะมีประสบการณการเรียนรูทีต่างกนั 1 เหมาะสม

31 ประสบการณเกดิจากการทํางาน และความชํานาญในงานทีท่ําอยู

ประจํา

1 เหมาะสม

32 ตองมกีารสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอนการอบรม เพือ่ทราบ

พืน้ฐานความแตกตางของแตละคน เพือ่หาจุดรวมของประสบการณ

1 เหมาะสม

33 ยุทธศาสตรการสอนทีสํ่าคัญของหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือ การเรียนรูจากประสบการณจริงจาก

ผูมปีระสบการณโดยตรงในตลาดแรงงาน เรียนรูปญหาทีเ่กดิขึ้น 

แลกเปล่ียนปญหาระหวางทีมงาน แกไขปญหารวมกนั และกําหนด

แนวทางการปองกนัปญหา

0.6 เหมาะสม

34 ใชการสอนรูปแบบ ASSURE คือ

   A = การวิเคราะหพฤติกรรมเบือ้งตนและความตองการของผูเรียน

   S = การกําหนดจุดมุงหมาย

   S = การกําหนดสื่อการเรียนการสอน

   U = การกําหนดกจิกรรมการใชส่ือทีแ่ตกตางกนั

   R = การกําหนดพฤตกิรรมการตอบสนองของผูเรียน

   E = การประเมนิผล

   ประโยชนเพือ่นําเสนอเนื้อหาท่ีสอดคลองกบัประสบการณ และ

นําไปสูการสรางแรงจูงใจของผูเรียน

1 เหมาะสม

ดานการจดัเน้ือหาสาระ

ดานการเลอืกประสบการณการเรียนรู

ดานการจดัองคประกอบของประสบการณการเรียนรู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่18 แสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากตารางที่ 18 สามารถอธิบายไดวา เมื่อผูวิจัยไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวนั้น 
สามารถนําแนวทางในแตละขอที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 คน มาใหผูเชี่ยวชาญ   
ทางดานวิศวกรตรวจสอบใหคะแนนความเหมาะสม แตละแนวทางเหมาะสมหรือไมในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอไปในอนาคต ซึ่งคะแนนท่ีออกมา แตละแนวทางผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรท้ัง 5 คน ไดให
ความคิดเห็นและคัดเลือกวาทุกแนวทางเหมาะสม 

 

ขอ แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร คะแนนรวม ผลการวิเคราะห

35 วดัความพงึพอใจของนักวศิวกรจากการทดสอบความรูกอนอบรมกบั

หลังอบรม

1 เหมาะสม

36 การประเมนิตองประเมนิ 3 ชวง คือ ชวงเร่ิมตน ชวงระหวางอบรม 

และชวงส้ินสุดการอบรม

1 เหมาะสม

37 ประเมนิผลจากการบรรลุวตัถุประสงคตามหลักสูตร 1 เหมาะสม

38 เปนผูมคีวามสามารถเฉพาะทางดานทักษะวชิาชีพของแรงงาน 1 เหมาะสม

39 มคีวามรูความสามารถดานภาษาสากลในการตดิตอส่ือสารและ

การประสานงานทีดี่ โดยเฉพาะศัพทเทคนิคทางวชิาชีพ

1 เหมาะสม

40 ความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงรุก การแกปญหา และ

การทํางานรวมกนัเปนทีม

1 เหมาะสม

41
มคีวามสามารถ และทักษะท่ีหลากหลาย รวมถึงทักษะตางสาขาอาชีพ

1 เหมาะสม

42 ความสามารถในการปรับตัว เรียนรูกฎระเบียบ กฎหมายแรงงาน

วฒันธรรมในประเทศทีเ่คล่ือนยายไปทํางาน

1 เหมาะสม

43 ความซ่ือสัตย ขยัน มรีะเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ และความอดทน 1 เหมาะสม

44 ความรูในดานเทคโนโลยีสมัยใหม 1 เหมาะสม

ดานการกําหนดวิธกีารประเมินผล

ปจจัยทีส่งผลตอความสาํเร็จและไมสาํเร็จของแรงงาน
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม
เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือการประยุกต  
แนวทางการวิจัยเอกสารเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงรุก และทฤษฎีแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร สําหรับจัดทํากรอบแนวโนมขององคประกอบหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม   
นักวิศวกรรุนใหม และเพ่ือการประยุกตแนวทางวิจัยอนาคตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย แบงเปน 7 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นตอนการกําหนดและเตรียมผูเชี่ยวชาญ           
2.ขั้นตอนการสัมภาษณหรือ EDFR รอบท่ี 1 3.ขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล             
4.ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 5.ขั้นตอนการทํา EDFR รอบ 2 6. ขั้นตอนการหาคาความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม (IOC) 7.ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต 

 ซึ่งในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ คือ สรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ตามลําดับ  

1. สรุปผลการวิจัย 

 1.1 สรุปผลการวิเคราะหแนวโนมจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ หรือ EDFR รอบท่ี 1  

 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งสิ้น จํานวน 17 คน ผลการวิเคราะหแนวโนมที่
เปนไปไดของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับ     
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประมาณคาแนวโนมท่ีไดจากกระบวนการวิจัย 
แบบ EDFR รอบท่ี 1 ซึ่งสามารถสรุปเปนรายดาน ไดดังนี้ 

ดานที่ 1 การวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม  
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดของการพัฒนาสูตรการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
มีความจําเปนอยางยิ่งตอนักวิศวกร สถานประกอบการ และตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ซึ่งตองมีการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม จากการศึกษาความตองการ
ของวิศวกร สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือดูทิศทางความตองการ
แรงงานในอนาคต โดยศึกษาเกี่ยวกับประสบการณของวิศวกรกอน เนื่องจากวิศวกรแตละคนจะมี
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ประสบการณที่แตกตางกัน การพัฒนาหลักสูตรฯ จึงตองพัฒนาใหตรงกับความสนใจของวิศวกรเพ่ือ
เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนของวิศวกร และประสบการณของวิศวกรแตละคนสามารถนํามา
ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับวิศวกรได เนื่องจากประสบการณจะเปนตัวกําหนดความตองการ 
และความสนใจของวิศวกรนั่นเอง  

ดานที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย  
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดในดานการกําหนดจุดมุงหมาย คือ 

1.การที่นักวิศวกรรุนใหมตองมีความรูทางดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเปนอยางดี ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติใหสามารถทํางานได ตัดสินใจได แกปญหาได และสามารถบูรณาการความรูในศาสตร
ตางๆ ในการทํางานได 2.นักวิศวกรรุนใหมตองพัฒนาในเร่ืองการส่ือสาร โดยใชภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะศัพทเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกร เนื่องจากวิศวกรในอาเซียนจะไดเปรียบวิศวกรของไทยใน   
ดานภาษา  3.นักวิศวกรตองมุงเนนในเรื่องความสามารถในการแขงขันเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงหลักการบริหารงาน การจัดการท่ัวไปท่ีชวยให
การบริหารงานมีความเปนระบบต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด  และ 4.มุงเนนเรื่องเทคโนโลยี เนื่องจาก
เทคโนโลยีจะแฝงอยูในการปฏิบัติงานชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ลดระยะเวลาการทํางาน
ใหสั้นลง และเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิศวกรของไทยใหมีความโดดเดนและมีความนาสนใจ
มากข้ึน 

ดานที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ  
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการเลือกเน้ือหาสาระในหลักสูตรการจัดการเชิงรุก
สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมนั้น เนื้อหาสาระท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในหลักสูตรฯ นี้ ณ เวลาที่
ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน คือภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เนื่องจากมีการแขงขัน
ระหวางแรงงานที่สูงข้ึน จากการเคลื่อนแรงงานอยางเสรี ประกอบเนื้อหาดานแนวทางการสราง      
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหแรงงานไทยมีการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน และ
เรื่องหลักการบริหารงานและการจัดการทั่วไป เพ่ือใหสามารถควบคุมงานไดตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด  
การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และนักวิศวกรตองมีความรูเรื่อง เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม อีกท้ังวิศวกรที่เขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองทําความเขาใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมของประเทศที่จะเคล่ือนยายไปทํางาน กฎหมายอาเซียน กฎหมายแรงงาน เพ่ือการปฏิบัติ 
ที่ถูกตอง ซึ่งนักวิศวกรรุนใหมตองนําทฤษฎีดานวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานภาคปฏิบัติในการ
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แกปญหาและตัดสินใจในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน และตองปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ดานที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ  
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดดานการจัดเนื้อหาสาระใน
หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก เนื้อหาตองเปนลักษณะเชิงประยุกตหรือบูรณาการ เนื้อหาท่ีสําคัญ
ในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานวิศวกรรม ทักษะดานภาษาสากล ทักษะดานการบริหาร
จัดการเชิงรุก ทักษะดานการทํางานรวมกันและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรม และทักษะ            
ดานเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาสาระในหลักสูตรนี้ตองเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุมีผล และเปนการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิศวกรรุนใหมใหมีความแตกตางและไดเปรียบในการแขงขัน  

ดานที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู  
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมท่ีมีโอกาสเปนไปไดดานการเลือกประสบการณการ
เรียนรูตองมีการทดลองหรือสัมภาษณเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับประสบการณของวิศวกรแตละคนกอน 
เพราะวิศวกรแตละคนจะมีประสบการณการเรียนรูที่ตางกันขึ้นอยูกับการ ทํางานและระยะเวลา    
การทํางาน ซึ่ งประสบการณเกิดจากการทํางาน  และความชํานาญในงานที่ทําอยูประจํา               
ซึ่งประสบการณไมสามารถนํามาจัดเรียงได แตสามารถนํามาออกแบบหลักสูตรใหตรงกับความสนใจ
ได 

ดานที่ 6 การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู  
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดดานการจัดองคประกอบของ
ประสบการณการเรียนรู ไดแก 1.การสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอนการอบรมเพ่ือทราบพ้ืนฐาน      
ความแตกตางของแตละคน เพ่ือหาจุดรวมของประสบการณ 2.ยุทธศาสตรการสอนท่ีสําคัญของ
หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือการการเรียนรูจากประสบการณจริง
จากผูที่มีประสบการณโดยตรงในตลาดแรงงาน เรียนรูปญหาที่เกิดขึ้น แลกเปล่ียนปญหาระหวาง
ทีมงาน แกไขปญหารวมกัน และกําหนดแนวทางการปองกันปญหา และ 3.การใชรูปแบบการสอน
แบบ ASSURE คือ A = การวิเคราะหพฤติกรรมเบื้องตนและความตองการของผูเรียน                   
S = การกําหนดจุดมุงหมาย S = การกําหนดสื่อการเรียนการสอน U = การกําหนดกิจกรรมการใชสื่อ
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ที่แตกตางกัน R = การกําหนดพฤติกรรมการตอบสนองของผูเรียน E = การประเมินผล เพ่ือประโยชน
ในการนําเสนอเนือ้หาท่ีสอดคลองกับประสบการณ และนําไปสูการสรางแรงจูงใจของผูเรียน  

ดานที่ 7 การกําหนดวิธีการประเมินผล 
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดในดานการกําหนดวิธีการ
ประเมินผล ไดแก การวัดความพึงพอใจของนักวิศวกรจากการทดสอบความรูกอนอบรมกับหลังอบรม
เพ่ือดูระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถแบงการประเมินเปน 3 ชวง คือ ชวงเร่ิมตน      
การอบรม ชวงระหวางการอบรม และชวงสิ้นสุดการอบรมซ่ึงรวมถึงการนําไปใชกับการทํางานเพ่ือดู
ประสิทธิภาพของงานดวย และประเมินผลจากการบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร 

2. การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งน้ี ผลการวิจัยปรากฏวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการรวมตัวของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน เพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจที่เปนโอกาสตอประเทศสมาชิก รวมไปถึง  
การเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีทําใหมีการไหลเวียนแรงงานไดมากขึ้น  มีการเคล่ือนยายแรงงาน
ระหวางประเทศสมาชิกเพ่ิมขึ้น วิศวกรจะเปนสายงานที่มีความตองการเพ่ิมขึ้นจากการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหวิศวกรตางประเทศเขามาแยงงาน
วิศวกรไทย เนื่องจากความไดเปรียบดานภาษา ดังนั้นนักวิศวกร รุนใหมจะตองมีการพัฒนา             
ในดานตางๆ คือ ดานความรูความสามารถเฉพาะทางดานทักษะฝมือแรงงาน ดานการติดตอ
ประสานงาน ดานการส่ือสารดวยภาษาสากล ดานการปรับตัวในการทํางานเปนทีม ดานความขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และดานการทํางานเชิงรุกใหสามารถแขงขัน
กับแรงงานใน AEC ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชูเวช ชาญสงาเวช และคณะ (2551) อางถึงในสุรชัย 
ธรรมทวีธิกุล และคณะ (2550) ระบุขอเสนอเพ่ือใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตใน
ดานตางๆ ไววา  “ ตองพัฒนาทักษะ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพเฉพาะดานภาษา และ
ปลูกฝงอุปนิสัยใหมีความสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม เชน มีความขยัน อดทน 
กระตือรือรน มีน้ําใจ และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานไดเปนอยางดี และพัฒนาทักษะการเรียนรู
สิ่งใหมๆ การคิดเชิงวิเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนา ความคิดสรางสรรค และการทํางานเปนทีม 
และเนนความรูดานวิชาการโดยเฉพาะในสาขาที่เก่ียวของโดยตรง และเนนใหนักศึกษากลาคิด กลาทํา 
และกลาแสดงออก และตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ” และสอดคลองกับงานวิจัยของ
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เฉลียว  อยูสีมารักษ (2552) ที่ไดใหทัศนะวา “ ใหเนนเรียนรูจากการปฏิบัติใหมากขึ้นและลด       
การเรียนทฤษฎีที่จะตองเห็นความแตกตางไปจากเดิม คือภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตตองเสริมศัพท
ขอมูลเกี่ยวกับชางเขาไป และอาจเสริมภาษาที่ 2 เชน ภาษาจีน หรือญี่ปุน ซึ่งปจจุบันบริษัทเอกชน
สวนใหญเปนองคกรขามชาติ ตองการแรงงานที่มีความชํานาญดานภาษาสูง รวมทั้งจะตองพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ  นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2551) อางถึงใน         
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล และคณะ (2550) ซึ่งสรุปสถานภาพของเศรษฐกิจไทยตองการวิศวกร          
หลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของการพัฒนาใน ดานตางๆ วา “ เนนวิศวกรท่ีมีทักษะ  
การทํางานในภาคการผลิต เนนวิศวกรที่มีการบริหารจัดการงานหลายๆ ฝายเขาดวยกัน เชน        
ดานเทคนิค ดานการขาย ดานการประสานงาน เนนวิศวกรท่ีมีความรูดานทฤษฎีและวิชาการ เชน 
การออกแบบ การทําแผนยุทธศาสตร และการวิจัยควบคูกับการทํางาน เนนการทําวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี และเนนวิศวกรที่มีความสามารถทํางานรวมกับบริษัทขามชาติได  ” และสอดคลองกับ
งานวิจัยของดวงนภา  มกรานุรักษ  (2554,น .บทคัดยอ ) กลาวไว ในผลการศึกษาแนวโนม             
การอาชีวศึกษาไทยภายใน 10 ปขางหนาท้ัง 8 ดานควรมีแนวโนมในการพัฒนาดังตอไปนี้              
“1.ดานคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษา จะตองเปนผูที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ มีความรู 
ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 2.ดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ตองสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน มีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบทวิ
ภาคี เทียบโอนประสบการณ และระบบทางไกล วิธีการเรียนการสอนตองยืดหยุนตามเทคโนโลยี 
ผูเรียน สถานประกอบการ รวมไปถึงบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 3.ดานครูผูสอนตองรูศักยภาพของ
นักเรียนเปนรายบุคคล มีประสบการณวิชาชีพ เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอน
อยางแทจริง สามารถผลิตตําราเอง 4.ดานความรวมมือ ตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยเฉพาะสถานประกอบการ รวมไปถึงการมีสวนรวมในระดับทองถิ่นและภูมิภาค           
5.ดานมาตรฐานตองมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ เปนบันได
ความกาวหนาในแตละสาขาอาชีพใหสอดคลองของคาจางและทักษะฝมือ 6.ดานการสนับสนุนของ
รัฐบาล ตองมีนโยบายที่แนนอนชัดเจน 7.ดานคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 8.ดานการบริหาร
จัดการตองมีความเปนอิสระและตองมีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตระดับปริญญาตรี    
สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ” ดังนั้นการทําใหนักวิศวกรรุนใหมสามารถแขงขันไดใน
ตลาดแรงงาน AEC การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ทักษะภาษา การทํางานเปนทีมและการทํางาน  
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เชิงรุกนั้นถือเปนเรื่องสําคัญมาก ดังที่ Murray (2003) กลาววาสมรรถนะที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
คือ การบริหารจัดการบูรณาการศิลปะวิทยาการเรียนรูหลายแขนงเขาดวยกัน และจะตอง             
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีการแสวงหาความรูใหมๆ และสามารถปฏิบัติงานไดจริง ดังนั้น       
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมจึงมีความสําคัญมากตอการเขาสู
ตลาดแรงงานใน AEC  
  หากนําผลการศึกษาในแตละดานของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับการเขาสูคลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ศึกษาไว 
มาสรุปเปนแนวทางแตละดานไดดังนี้ 

1. ดานการวินิจฉัยความตองการและความจําเปนของสังคม เนนการวินิจฉัยความตองการ
และความจําเปนของสังคมจากการศึกษาความตองการของวิศวกร สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือดูทิศทางความตองการแรงงานในอนาคต โดยศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ
ของวิศวกรแตละคนกอน เนื่องจากวิศวกรแตละคนจะมีประสบการณ ความตองการ ความสนใจท่ี
แตกตางกัน จึงทําใหมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองท่ีแตกตางกันดวย  ดังนั้น
หลักสูตรจึงตองสามารถตอบสนองความตองการในสวนนี้ได 

2. ดานการกําหนดจุดมุงหมาย จุดมุงหมายที่ควรมุงเนน คือ 1.นักวิศวกรรุนใหมตองมีความรู
ทางดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเปนอยางดี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหสามารถทํางานได 
ตัดสินใจได แกปญหาได และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ในการทํางานได 2.นักวิศวกร
รุนใหมตองพัฒนาในเรื่องการสื่อสาร โดยใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพทเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกร 
เนื่องจากวิศวกรในอาเซียนจะไดเปรียบวิศวกรของไทยในดานภาษา 3.นักวิศวกรตองมุงเนนในเร่ือง
ความสามารถในการแขงขันเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมถึงหลักการบริหารงาน  การจัดการทั่วไปที่ชวยใหการบริหารงานมีความเปนระบบต้ังแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด และ 4.มุงเนนเรื่องเทคโนโลยี เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิศวกรของไทยใหมี
ความโดดเดนและมีความนาสนใจมากข้ึน สามารถแขงขันวิศวกรในอาเซียนได 

3. ดานการเลือกเนื้อหาสาระถือเปนประเด็นสําคัญมาก ซึ่งหลักสูตรนี้เนื้อหาสาระที่มี     
ความจําเปนอยางยิ่ง คือดานภาษา ซึ่งไดแก ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และอาจจะเพ่ิมเติมใน
สวนของภาษาจีนไปดวย แนวทางการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน หลักการบริหารงานและ    
การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตรวิศวกรรม อีกทั้งวิศวกรที่เขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศท่ีจะเคล่ือนยายไปทํางาน กฎหมายอาเซียน 
กฎหมายแรงงาน เพ่ือการปฏิบัติ ที่ถูกตอง ซึ่งนักวิศวกรรุนใหม ตองนําทฤษฎีดานวิชาชีพมา
ประยกุตใชกับการทํางานภาคปฏิบัติในการแกปญหาและตัดสินใจในการทํางาน   

4. ดานการจัดเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระในหลักสูตรนี้ตองเปนเน้ือหาลักษณะเชิงประยุกตหรือ  
บูรณาการ ซึ่งเนื้อหาท่ีสําคัญ คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานวิศวกรรม ทักษะดานภาษาสากล 
ทักษะดานการบริหารจัดการเชิงรุก ทักษะดานการทํางานรวมกันและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรม 
และทักษะดานเทคโนโลยี อีกท้ังเน้ือหาสาระเหลานี้ตองมีความเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุมีผล  

5. ดานการเลือกประสบการณการเรียนรู วิศวกรแตละคนจะมีความชํานาญ ประสบการณ
การเรียนรูที่ตางกันขึ้นอยูกับการทํางานและระยะเวลาการทํางาน ซึ่งประสบการณเกิดจากการทํางาน 
และความชํานาญในงานที่ทําอยูประจํา  

6. ดานการจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู ตองมีการสํารวจ และทดสอบ
วิศวกรกอนการอบรมเพื่อทราบพ้ืนฐานความแตกตางของแตละคน เพ่ือหาจุดรวมของประสบการณ 
ซึ่งยุทธศาสตรการสอนที่สําคัญของหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือ
การการเรียนรูจากประสบการณจริงจากผูที่มีประสบการณโดยตรงในตลาดแรงงาน เรียนรูปญหาที่
เกิดข้ึน แลกเปลี่ยนปญหาระหวางทีมงาน แกไขปญหารวมกัน และกําหนดแนวทางการปองกันปญหา 
และการใชรูปแบบการสอนแบบ ASSURE คือ  A = แสดงถึงการวิเคราะหพฤติกรรมเบื้องตนและ           
ความตองการของผูเรียน S = แสดงถึงการกําหนดจุดมุงหมาย S = แสดงถึงการกําหนดสื่อการเรียน
การสอน U = แสดงถึงการกําหนดกิจกรรมการใชสื่อที่แตกตางกัน R = แสดงถึงการกําหนดพฤติกรรม
การตอบสนองของผูเรียน E = แสดงถึงการประเมินผล เพ่ือประโยชนในการนําเสนอเน้ือหาที่
สอดคลองกับประสบการณ และนําไปสู  การสรางแรงจูงใจของผูเรียน  

7. ดานการกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ไดแก การวัดความพึงพอใจของนักวิศวกร            
จากการทดสอบความรูกอนอบรมกับหลังอบรมเพ่ือดูระดับความรูรูความเขาใจท่ีเพ่ิมขึ้น  ซึ่งสามารถ
แบงการประเมินเปน 3 ชวง คือ ชวงเริ่มตนการอบรม ชวงระหวางการอบรม และชวงสิ้นสุดการอบรม
ซึ่งรวมถึงการนําไปใชกับการทํางานเพ่ือดูประสิทธิภาพของงานดวย และประเมินผลจากการบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลักสูตร 

สรุปไดวาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน และการพัฒนา
หลักสูตรเปนการมองภาพอนาคตและแนวโนมความเปนไปไดจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณโดยตรง 
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ซึ่งหลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะที่ตอบสนองความตองการและความจําเปนของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการศึกษาความตองการของนักวิศวกรควบคูกับความตองการของตลาดแรงงานใน
ประเทศท่ีจะเคล่ือนยายไปทํางานดวย เนื่องจากแตละประเทศจะมีความตองการกําลังแรงงานในแต
ละสาขาอาชีพที่แตกตางกัน และหลักสูตรจะตองมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
ปจจุบันได ซึ่งนักวิศวกรรุนใหมตองมีการจัดการเชิงรุก คือ “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน” หมายถึง 
เปนผูที่มีความสามารถในการทํางาน มีการทํางานที่เปนระบบเปนขั้นตอน และมีความเชี่ยวชาญ   
ดานวิชาชีพวิศวกรรมเปนอยางดี เสริมทักษะดานภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และการทํางาน
โดยเฉพาะศัพทเทคนิคดานวิศวกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน  อีกทั้งนักวิศวกร
จําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนที่จะเคลื่อนยายไปทํางาน และตองเรียนรูภาษา
ถิ่นพ้ืนฐานใชสามารถส่ือสารเบ้ืองตนได ซึ่งการเสริมสรางศักยภาพดังกลาวขางตน เปนการสราง  
ความไดเปรียบในการแขงขันใหแกนักวิศวกร เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
ได ซึ่งสามารถแสดงผลการศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร
รุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดดังภาพที่ 3  

 

ภาพที่ 3 สรุปแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม 

หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม
เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การพัฒนาหลักสูตร

ดานวินิจฉัย ความตองการ 
และความจําเปนของสังคม
 - ตองมีการศึกษาความตองการของ 

วิศวกร สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อดูทิศทางและแนวโนม          

ความตองการกําลังแรงงานในอนาคต

ดานการกําหนดจุดมุงหมาย 
มุงเนนเรื่อง

- ภาษาอังกฤษ

- วิชาชีพเฉพาะทาง

- ความสามารถใน การแขงขัน

- หลักการบริหารและ 

การจัดการเชิงรุก

- เทคโนโลยีสมัยใหม

ดานการเลือกเนื้อหาสาระ
- ศัพททางดานวิศวกรรม

- ประยุกตใชทฤษฎี 

ดานวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน

- หลักการบริหารจัดการ 

เชิงรุก

ดานการจัดเนื้อหาสาระ
- เปนการบูรณาการหรือ 

ประยุกตความรูในหลาย 

แขนงเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ของแรงงานใหมีความ 

ไดเปรียบในการแขงขัน 

อาทิเชน ดานภาษา 

ดานการจัดการเชิงรุก 

ดานวัฒนธรรม 

และเทคโนโลยี เปนตน

ดานการเลือกประสบการณ
 - ประสบการณ     

การเรียนรูของแตละคน 

จะแตกตางกันขึ้นอยู 

กับการทํางาน

ดานการจัดองคประกอบ 
ของประสบการณ 
การเรียนรู
 - มีการสํารวจ และทดสอบ 

ความรูพื้นฐานของแตละคน 

เพื่อหาจุดรวมของ 

ประสบการณ และเทคนิค 

การสอนที่สําคัญ คือ 

การเรียนรูจากประสบการณ 

ตรงจากผูที่อยูในตลาด 

แรงงาน

ดานการกําหนดวิธีการประเมินผล
 - ประเมินผลจากการบรรลุ 

วัตถุประสงคตามหลักสูตรแบง 

การประเมิน 3 ชวง คือ 

เริ่มตนการอบรม ระหวางการอบรม 

และชวงสิ้นสุดการอบรม 

1

2

7

64

3 5
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3. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

 1. จากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ
ฝกอบรม      นักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จําเปนตองศึกษาภาพรวมความตองการและทิศทางของตลาดแรงงานกอน เพ่ือตอบสนอง          
ความตองการและพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และถามี
การพัฒนาหลักสูตรตามที่ผลการวิจัยออกมานั้นก็จะสามารถเตรียมความพรอมของนักวิศวกรรุนใหม
เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเชนกัน 
 2. งานวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนกับนักวิศวกรรุนใหมในการใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม        
เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบบสัมภาษณเชิงลึกในแตละ
ประเด็นยอยเพ่ือใหไดขอมูลในแตละดานที่สมบูรณมากขึ้น 

 2. การวิจัยครั้งตอไป อาจนํางานวิจัยนี้ไปตอยอดโดยทําการศึกษาความตองการของ               
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรมอยางจริงจัง เพ่ือใหสามารถกําหนดหลักสูตร
ไดตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดดียิ่งขึ้นไป 
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หลักสูตรฝกอบรม 

“การจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม   
เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 

Community : AEC) ป 2558 ซึ่งปจจุบันพบวาคนไทย สังคมไทยใหความสําคัญกับกระแสการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวนมาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน  
เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา โดยมีเปาหมาย ในการรวมตัวกันทางดานเศรษฐกิจที่เปนโอกาสตอ
ประเทศสมาชิก 4 เรื่อง คือ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การสรางอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่
มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกอาเซียน 
และการเชื่อมโยงของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะครอบคลุมถึงดานสินคา ดานบริการ        
ดานการลงทุน ดานเงินทุน และดานแรงงานใหมีการถายเทแรงงานฝมือไดอยางเสรีมากขึ้น โดย
กําหนดใหเปนไปตามขอตกลงยอมรับรวมกันในคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแตละวิชาชีพ (Mutual 

Recognition Arrangements: MRAs) (ดวงพร รอดเพ็งสังคหะ และคณะ, 2554) วัตถุประสงคเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผูมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะดานของอาเซียนไดอยางเสรีในตลาดแรงงาน (สิงหเดช ชูอํานาจ, 2556) 

การเคล่ือนยายแรงงานของ 8 สาขาอาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล บริการบัญชี 
บริการวิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ และนักวิชาชีพทองเท่ียวไดอยางเสรีภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกอใหเกิดผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ กลาวคือ ดานบวกจะสามารถแกปญหา         
การขาดแคลนแรงงานฝมือได เนื่องจากจะมีแรงงานตางชาติเขามาทํางานในประเทศไดสะดวกย่ิงข้ึ น 
อีกทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เนื่องจากมีการแขงขันกันมากขึ้น สวนดานลบคือแรงงาน
ฝมือไทยในสาขาวิชาชีพที่สําคัญและมีความขาดแคลนที่ไดทําขอตกลง MRAs รวมกันแลว อาจจะถูก
แยงงานหรือลดบทบาทในการทํางานลง รวมทั้งการเขามาทดแทนของแรงงานท่ีมีคาตอบแทนท่ีต่ํา
กวาไทย เพราะคาตอบแทนท่ีไมเทากันของแตละประเทศ ทําใหบุคลากรวิชาชีพบางสวนของไทย
เคลื่อนยายไปทํางานตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานในภาพรวมของกลุมประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2555) 

ตลาดแรงงานไทยในภาพรวมอยูในสถานะระดับปานกลางเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานใน
กลุมอาเซียนดวยกัน โดยแรงงานไทยมีจุดเดนดานการทํางานที่ตองอาศัยความละเอียดและความคิด
สรางสรรค แตเสียเปรียบดานจํานวนแรงงาน ตนทุนคาแรงงาน และดานภาษา เมื่อมองตลาดแรงงาน
ทักษะสูง พบวา สิงคโปรและมาเลเซียอยูแถวหนา เปนผลจากการยกระดับมาตรฐานการศึกษา    
ความไดเปรียบดานการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทําใหแรงงานส วนใหญมีทักษะสูง สามารถ
รองรับอุตสาหกรรมไฮเทค เทคโนโลยีซับซอนและธุรกิจบริการไดอยางดี (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่แรงงานกลุมนี้จะตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) 

การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) จะทําให
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตางชาติใหความสนใจมาลงทุนมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนตางชาติ
สามารถเขามาถือครองการลงทุนในสัดสวนสูงถึง 70% นอกจากการลงทุนจากภายนอกประเทศแลว 
ยังมีการขยายตัวภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) อาชีพวิศวกรจึงเปนอาชีพ
หนึ่งที่มีความตองการสูงในตลาด (พิรุณ  ศรีวุฒิชาญ , 2556) ในตลาดแรงงาน  

ตลาดแรงงานในป 2557 อุตสาหกรรมภายในประเทศกําลังอยูระหวางการเรงพัฒนา
ประสิทธิภาพ การผลิต เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได ดังนั้นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางจึงเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจากมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม      
สายงานวิศวกรท่ีถือไดวาเปนตําแหนงงานที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของทุกอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) กลุมสายงานวิศวกรก็ยิ่งเปน
ที่ตองการของตลาดมากขึ้น ผลสรุปจากการศึกษาหรือสํารวจของแมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทยให
ความเห็นวาสายงานวิศวกรมีความตองการสูงถึงรอยละ 25 จากยอดรวมของสายงานทั้งหมด และมี
แนวโนมจะสูงขึ้นอีกและจากผลการสํารวจของกลุมบริษัทอเด็ดโก ประเทศไทย พบวา สายงานท่ีมี  
การจางงานและหาคนมากท่ีสุดในตลาดแรงงาน คือ สายงานวิศวกรรม อีกทั้งยังเปนตําแหนงงานที่มี
คนสมัครมากเปนอันดับที่ 2 รองจากการตลาดและประชาสัมพันธ (กรุงเทพธุรกิจ, 23 พฤศจิกายน 
2557) ในสวนความเปลี่ยนแปลงของกลุมสายงานดานวิศวกรหลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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(ASEAN Economics Community: AEC) นั้น มีแนวโนมจะเกิดปญหาในดานทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซียน และการทํางานเชิงรุก ที่ทําใหวิศวกรไทยตกเปนรองประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนใน
กลุมของวิศวกรที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต 40 ปขึ้นไป ถึงแมจะความชํานาญดานเทคนิค แตในเร่ืองภาษาตอง
มีการพัฒนาอยางมากใหสามารถแขงขันในสนามแขงขันโลกได แตในสวนของวิศวกรรุนใหม ถือวามี
ทักษะภาษาคอนขางดี เ พ่ือเตรียมความพรอมต อการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          
(ASEAN Economics Community: AEC) (ณัฐญา เนตรหิน.สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2557)   

การเตรียมความพรอมสําหรับแรงงานไทยท่ีจะมีการเคลื่อนยายเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในป 2558 ควรมุงเนนในเรื่องทักษะฝมือ ทักษะ
ดานภาษาสากลและภาษาอาเซียน ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองศึกษามาตรฐานฝมือ
แรงงาน รวมถึงวัฒนธรรมในประเทศท่ีไปลงทุนดวย เพ่ือยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยใหมีศักยภาพ
มาก ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองจัดทําหลักสูตรฝกอบรมใหความรูและทํา
ความเขาใจใหนักวิศวกรมีการทํางานเชิงรุกท่ีมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว มีการ
วางแผนการทํางานลวงหนา และมีศักยภาพในการแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economics Community: AEC) จึงควรใหความสําคัญกับการฝกอบรม เนื่องจากในปจจุบัน
เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหนวยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แรงงานไทยจึงควรไดรับการพัฒนาใหสามารถทํางานสอดคลองกับ
สถานการณตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู 
ความสามารถใหตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economics Community: AEC) และการฝกอบรมเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักวิศวกรกอน   
การเคลื่อนยายแรงงานเขาสูตลาดแรงงานงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 

Community: AEC) จึงไดจัดทําหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพ่ือรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและมีการเตรียมความพรอมกอนการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุงเนนพัฒนาในดานความรูความสามารถเฉพาะ
ทางดานทักษะฝมือแรงงาน  ดานการติดตอประสานงานและการส่ือสารดวยภาษาสากลโดยเฉพาะ
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การเรียนรูศัพททางวิชาชีพวิศวกรรมใหสามารถสื่อสารและใชในการทํางานได  ดานการปรับตัวใน   
การทํางานเปนทีม ดานความขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี และ    
ดานการทํางานเชิงรุกใหสามารถแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดระยะเวลาการทํางาน ลดขอผิดพลาด
ในการทํางาน และวิศวกรจําเปนตองศึกษามาตรฐานฝมือแรงงาน รวมถึงวัฒนธรรมในประเทศที่ไป
ลงทุนดวย เพ่ือยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยใหมีศักยภาพมากขึ้นเพ่ือแขงขันกับแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3. ผูเขารับการอบรม 

 บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปนวิศวกรท่ีเขาสูตล าดแรงงานแลวหรือ       
กลุมนักศึกษาจบใหมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานที่มีความตองการในการเพ่ิมพูนความรู และพัฒนา
ศักยภาพในดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. วัน เวลา และสถานที่ในการฝกอบรม 

 วัน/เวลา : จํานวน  5  วัน  
 สถานที่ในการฝกอบรม : โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผู เข า รับการอบรมสามารถนําสิ่ งที่ ได รั บจากการอบรมทั้ งความรู  ประสบการณ                
ในการแลกเปล่ียนเรียนรูไปประยุกตใชในการทํางานในสถานท่ีจริง และเปนการเตรียมความพรอม
กอนเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยเพ่ิมเติม ทักษะดานฝมือแรงงาน          
ดานการติดตอประสานงานและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดานการทํางานเปนทีมดวยความขยัน อดทน 
มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีการทํางานเชิงรุก เปนการยกระดับมาตรฐาน
วิศวกรรุนใหมใหมีศักยภาพในการทํางานมากข้ึนและสามารถแขงขันกับแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได  
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6. เกณฑการผานการอบรม 

 ผูเขารับการอบรม เขาอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาการฝกอบรมทั้งหมด และ         
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑและเงื่อนไขที่ผูบริหารโครงการกําหนด จะไดรับหนังสือสําคัญตามหลักสูตร    
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. การประเมินผล 

 การประเมินผลสามารถทําไดโดยการวัดความรูของผูเขารับการอบรมจากการทําแบบทดสอบ
เพ่ือดูพ้ืนฐานของผูอบรมแตละคน เพื่อใหวิทยากรทราบและปรับเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับผูเขา
รับการอบรม ซึ่งการประเมินนี้จะแบงเปน 3 ชวง คือ ชวงเริ่มตนโครงการจะประเมินโดยแบบทดสอบ 
ชวงระหวางอบรมทดสอบโดยการสังเกตความตั้งใจเรียน ความสนใจ การมีสวนรวม และ           
ความพึงพอใจของผูอบรม และชวงหลังการอบรมดูจากการนําความรู ประสบการณที่ไดจากการอบรม
ไปประยุกตใชกับการทํางาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งการประเมินดังกลาวขางตนตองบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

8. คาลงทะเบียน 

 คาลงทะเบียน 17,500.- บาท ตอคน 

***บุคลากรของหนวยงานภาครัฐสามารถเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ*** 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 034-218-788  โทรสาร 034-243-435 

10. หัวขอในการอบรม 

 รายละเอียดปรากฏตามตารางตอไปน้ี 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 

 

ตารางกําหนดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ เวลา เรื่อง
9.00 - 10.00 น.  - บริบทความเช่ือมโยงระหวางวิศวกร ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียนที่

สรางความทาทายใหกบัวิชาชีพวิศวกรรม

10.00 - 12.00 น.  - บทบาทของสภาวิศวกรในการสงเสริมวิศวกรสูอาเซียน

13.00 - 16.00 น.  - การจดทะเบียนวิศวกรอาเซียนและการพฒันาศักยภาพสูตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

16.00 - 18.00 น.  - วัฒนธรรมอาเซียน และการปรับตัวในการเคล่ือนยายไปทํางานในอาเซียน

9.00 - 12.00 น.  - ภาษาองักฤษในการส่ือสารและติดตอประสานงาน

13.00 - 15.00 น.  - ศัพทเฉพาะดานวิชาชีพวิศวกรรมกบัการนําไปใช

15.00 - 18.00 น.  - แบงกลุมฝกปฏิบัติ เร่ือง การสนทนาภาษาองักฤษระหวางการทํางาน

9.00 - 12.00 น.  - หลักการบริหารจัดการเชิงรุก เพือ่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน

13.00 - 15.00 น.  - กลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และการคิดเชิงสรางสรรค

15.00 - 17.00 น.  - แบงกลุมฝกปฏิบัติ เร่ือง การแลกเปล่ียนความคิด การแกไขปญหา ระหวาง

ทีมงาน เพือ่เสริมสรางการทํางานเปนทีม

17.00 - 18.00 น.  - นําเสนอส่ิงทีไ่ดจากการแลกเปล่ียนระหวางกลุม

9.00 - 12.00 น.  - เทคโนโลยีกบัวิชาชีพวิศวกรรม

13.00 - 16.00 น.  - การเขียนโปรแกรมเพือ่งานดานวิศวกรรม

15.00 - 18.00 น.  - แบงกลุมฝกปฏิบัติ เร่ือง เขียนโปรแกรมประยุกตกบังานดานวิศวกรรม

9.00 - 12.00 น.  - ความไดเปรียบของวิศวกรไทยใน AEC

13.00 - 16.00 น.  - การเตรียมความพรอมของวิศวกรไทยในการเขาสูตลดแรงงานใน AEC

17.00 - 18.00 น.  - มอบหนังสือสําคัญการผานการฝกอบรมและปดการฝกอบรม

1
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

ชื่อ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ โปรดระบุ)……………………………………………………………………………… 

อายุ……………..ป    วุฒิ/สาขา………………………………………….สถานศึกษา……………………………………… 

ตําแหนงปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที…่…………………………ถนน…………………………………….ตําบล/แขวง………………………………………….. 

อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย………………… 

โทรศัพท………………………………โทรสาร…………………………………………..โทรศัพทมือถือ…………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

โดย  ชําระคาลงทะเบียนที่ฝายการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ชําระคาลงทะเบียนผานบัญชีออมทรัพย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 

   ลงชื่อ………………………………………… 

(…………………………………………) 

วันที่………/……………………./………………… 

สงใบสมัครที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000 โทรศัพท 0-34253843-44 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-3425-5099 

 e-mail : www.su.ac.th 

ใบสมัครฝกอบรม “หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพื่อ
รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม  
เพื่อรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที ่1
สมัภาษณ

รอบที ่2
แบบสอบถาม

อาจารยฐิติมนต  ธนกติิเอือ้องักรู อาจารยประจําคณะบริหารธรุกจิ

รศ.รุงทิวา  ชูทอง อาจารยประจําคณะบริหารธรุกจิ

อาจารยพสชนันท   บุญชวย หัวหนาสาขาวชิาการตลาด/อาจารยประจํา

คณะบริหารธรุกจิ

ผศ.สุภาภร   ภิญโญฉัตรจินดา ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและวจิัย/อาจารย

ประจําคณะบริหารธรุกจิ

นายรพ ี มวงนนท ผูอํานวยการวทิยาลัยนวตักรรมการจัดการ

ดร.กอบกลู  จันทรโคลิกา รองผูอํานวยการวทิยาลัยนวตักรรมการจัดการ

อาจารยรพภัีทร   มานะสุนทร หัวหนางานอาเซียนศึกษา/อาจารยประจํา

คณะบริหารธรุกจิ

ดร.รัฐศักด์ิ   พรหมมาศ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร/อาจารยประจํา

คณะวศิวกรรมศาสตร

นายสถาพร  เสือเทศ หัวหนาสาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส

นายวฒิุไกร  บัวแกว อาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร

ดร.ไกรฤกษ   เชยชื่น อาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร

ผศ.จาตุรนต   ธนะสมบูรณ อาจารยพเิศษคณะวศิวกรรมศาสตร 

(ผูทรงคุณวฒิุ)

ผศ.ดร.เจนศักด์ิ  เอกบูรณะวฒัน   ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ/อาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร

ดร.ธริีนทร  คงพนัธุ รองคณบดีฝายวชิาการและวจิัย/อาจารยประจํา

คณะวศิวกรรมศาสตร

นายผดงุศักด์ิ   ไอยะรา บริษทัไทยออโต ทูลส แอนด ดาย จํากดั

นายอนุสาร  หนูกระจาง บริษทั ท.ีท.ีเอส.เอน็จิเนียร่ิง (2004) จํากดั

นายบุญเลิศ   เพช็รจันทร บริษทั Freyssinet (thailand) Ltd.

กลุมผูเช่ียวชาญทีเ่ปนผูใชผลผลติ จาํนวน 3 ทาน

EDFR

ตาํแหนงขณะดาํเนินการวิจยั/บริษัทช่ือ-สกุล

กลุมผูเช่ียวชาญทีม่ีบทบาท อํานาจ หนาที ่ในการจัดการเรียนการสอนดานบริหารธรุกิจ การจดัการทัง้
ทางตรงและทางออม จาํนวน 7 ทาน

กลุมผูเช่ียวชาญทีม่ีบทบาท อํานาจ หนาที ่ในการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมทัง้ทางตรงและทางออม
 จาํนวน 7 ทาน
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ภาคผนวก ค 

กําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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กําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

EDFR รอบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน-เดือน-ป เวลา

อาจารยฐิติมนต  ธนกติิเอือ้องักรู 20-ม.ค.-58 12.30 - 13.30 น.

รศ.รุงทิวา  ชูทอง 21-ม.ค.-58 14.30 - 15.30 น.

อาจารยพสชนันท   บุญชวย 22-ม.ค.-58 16.30 - 17.30 น.

นายรพ ี มวงนนท 23-ม.ค.-58 10.30 - 11.30 น.

ดร.กอบกลู  จันทรโคลิกา 23-ม.ค.-58 13.30 - 14.30 น.

อาจารยรพภีัทร   มานะสุนทร 28-ม.ค.-58 9.30 - 10.30 น.

ผศ.สุภาภร   ภิญโญฉัตรจินดา 28-ม.ค.-58 15.30 - 16.30 น.

ดร.รัฐศักด์ิ   พรหมมาศ 21-ม.ค.-58 9.00 - 10.00 น.

นายสถาพร  เสือเทศ 22-ม.ค.-58 10.30 - 11.30 น.

นายวุฒิไกร  บัวแกว 22-ม.ค.-58 14.00 - 15.00 น.

ดร.ไกรฤกษ   เชยชื่น 26-ม.ค.-58 9.30 - 10.30 น.

ผศ.จาตุรนต   ธนะสมบูรณ 27-ม.ค.-58 10.00 - 11.00 น.

ผศ.ดร.เจนศักด์ิ  เอกบูรณะวัฒน           27-ม.ค.-58 12.30 - 13.30 น.

ดร.ธีรินทร  คงพนัธุ 27-ม.ค.-58 15.30 - 16.30 น.

นายผดงุศักด์ิ   ไอยะรา

นายอนุสาร  หนูกระจาง

นายบุญเลิศ   เพช็รจันทร

ตอบคําถามแนวโนมในแบบสัมภาษณ

ตอบคําถามแนวโนมในแบบสัมภาษณ

ตอบคําถามแนวโนมในแบบสัมภาษณ

ชื่อ-สกุล

กลุมผูเชี่ยวชาญทีม่ีบทบาท อํานาจ หนาที ่ในการจดัการเรียนการสอนดานบริหารธรุกิจ 
การจดัการทัง้ทางตรงและทางออม จาํนวน 7 ทาน

กลุมผูเชี่ยวชาญทีม่ีบทบาท อํานาจ หนาที ่ในการจดัการเรียนการสอนดานวิศวกรรมทัง้
ทางตรงและทางออม จาํนวน 7 ทาน

กลุมผูเชี่ยวชาญทีเ่ปนผูใชผลผลติ จาํนวน 3 ทาน

กําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 

ภาพการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135 

 

ภาพการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจกผูเชี่ยวชาญทุกทานเปนอยางดีในการใหทัศนะ 
แนวคิด แนวโนมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือ
รองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดขออนุญาต
ผูเชี่ยวชาญในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะดําเนินการสัมภาษณ (บางทาน) เนื่องจาก
ผูเชี่ยวชาญบางทานไมสะดวกใหผูวิจัยเขาไปสัมภาษณจึงทําการตอบคําถามแนวโนมการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดแนบไปพรอมกับหนังสือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะขอนําเสนอภาพการสัมภาษณเพียงบางสวนเทานั้น 
ดังภาพตอไปน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  ธนะสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒดานวิศวกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสัมภาษณ ดร.รัฐศักดิ์  พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสัมภาษณอาจารยวุฒิไกร  บัวแกว  อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยสุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา   
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย/อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสัมภาษณ ดร.ไกรฤกษ  เชยชื่น  อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสัมภาษณ อาจารยรพี  มวงนนท  ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสัมภาษณ อาจารยรพีภัทร มานะสุนทร   
หัวหนางานอาเซียนศึกษา/อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสัมภาษณอาจารยฐิติมนต  ธนกิติเอ้ืออังกูร อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสัมภาษณผูชวยศาสตราจารย ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และสารสนเทศ /อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสัมภาษณอาจารยสถาพร  เสือเทศ  หัวหนาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก จ 

เครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสัมภาษณ (EDFR รอบที่ 1) 

 จากการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท้ังหมด เพ่ือสรางเปน         
แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 ทาน ดังนี้   

 

 

แนวสัมภาษณเชิงลึก 

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงาน 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอ 1 เมื่อพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน วิศวกร ทานมีความคิดเห็นอยา งไรกับ
ประเด็นดังกลาวเหลานี้ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 2  ทานคิดวาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับ ความตองการ ความ
สนใจและประสบการณของผูเรียนกอนหรือไม เพราะเหตุใด 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 3 ทานคิดวาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจําเปนตอวิศวกร/องคกร/สังคม หรือไม 
อยางไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 4 วัตถุประสงค/จุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร
รุนใหม เพ่ือรองรับการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมุงเนนในเร่ืองใด และ
พิจารณาจากปจจัยอะไรบาง 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 5 การเลือกเนื้อหาสาระในหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือ
รองรับ      การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทานคิดวาควรเลือกเน้ือหาท่ีมุงเนน
เรื่องใด เพราะอะไร และเน้ือหาในหลักสูตรนี้จําเปนจะตองเปนเนื้อหาในรายวิชาเรียนดานวิศวกรรม
หรือไม  

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 6 การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู จะตองคํานึงถึงเทคนิคการสอนดานใดเพ่ือ
ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องของความสนใจ ความตองการ ประสบการณ ให
สอดคลองกับผูเรียน และจะตองมีการจัดเรียงลําดับของประสบการณหรือไม เพราะเหตุใด 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 7 การจะพัฒนาหลักสูตร 1 หลักสูตรจําเปนจะตองมีการประเมินผลหรือไม และจะมีวิธีการ
ประเมินผลอยางไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 8 ทานคิดวาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพ่ือรองรับ
การเขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจําเปนมาก-นอยเพียงใด 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 9 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแรงงานที่เคลื่อนยายเขาสูตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทานคิดวามีปจจัยใดบาง 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 10 แนวทางดานการจัดการฝกอบรมแรงงานเพ่ือเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ควรใหความสําคัญเรื่องใดบาง 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 11 วิศวกรจะตองมีหลักสูตรอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหสามารถแขงขันไดในกลุม
ประชาคมอาเซียน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 12 ทานคิดวาวิทยากรในหลักสูตรนี้ควรมีคุณสมบัติหรือจุดเดนอยางไร และหลักสูตรนี้ควรมี
ระยะเวลา การฝกอบรมกี่วัน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 13 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 2) 

แบบสอบถาม 

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม เพื่อรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคําตอบท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง 
1. เพศ 

 1.  ชาย    2.  หญิง 
 

2. สถานภาพ 

 1.  โสด    2.  สมรส 

 3.  หยา    4.  หมาย 

 5.  แยกกันอยู     

 

3. อายุ 
 1.  20-30 ป    2.  31-40 ป     

3.  41-50 ป    4.  51-60 ป     

5.  มากกวา 60 ป 
 

4. ระดับการศึกษา 
 1.  ต่ํากวาปริญญาตรี   2.  ปริญญาตรี 
 3.  ปริญญาโท/สูงกวาปริญญาโท 

 

5. ผูใหขอมูล 

 1.  กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนดาน
บริหารธุรกิจ การจัดการทั้งทางตรงและทางออม  

2.  กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาท อาํนาจ หนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรม
ทั้งทางตรงและทางออม 

 3.  กลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิต   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และ
วิศวกร จํานวน 9 ขอ 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดของทานมากที่สุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

มากทีส่ดุ
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีส่ดุ
A B

1 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเปนการรวมตัวของ

ประเทศสมาชิกในอาเซียน เพือ่ประโยชน

ดานเศรษฐกจิท่ีเปนโอกาสตอประเทศสมาชิก 

รวมไปถึงการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี

2 การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทําใหมี

การไหลเวียนแรงงานไดอยางเสรีมากขึ้น

3 ตลาดแรงงานในอาเซียนจะมกีารเคล่ือนยายแรงงาน

ระหวางประเทศสมาชิกเพิม่ขึ้น

4 การเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรีในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนกอใหเกดิการแขงขัน

ในตลาดแรงงานท่ีเพิม่ขึ้น

5 วิศวกรจะเปนสายงานท่ีมคีวามตองการเพิม่ขึ้น

หลังจากการเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

6 การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทําใหวิศวกร

ตางประเทศเขามาแยงงานวิศวกรไทย เนื่องจาก

ความไดเปรียบดานภาษา

7 การส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความจําเปน

อยางมากตอการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

8 วิศวกรของไทยไดเปรียบดานวิชาชีพเฉพาะทาง 

แตเสียเปรียบดานภาษา

9 วิศวกรตองมีการพฒันาศักยภาพ เพือ่ใหสามารถ

แขงขันไดในตลาดแรงงานของอาเซียน

ภาพอนาคต 
(เลอืกได 1 ชอง)

ขอ นาหลกัสตูรการจัดการเชิงรุกสาํหรับฝกอบรมนักวิศวกร

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึนหรือเปนจริง
(เลอืกได 1 ชอง)

เหตุผล
(ถามี)

ความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน และวิศวกร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5

มากทีส่ดุ
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีส่ดุ
A B

1 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มคีวามจําเปนตอวิศวกร 

สถานประกอบการ และตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

2 การพฒันาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนัก

วิศวกรรุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนตองศึกษา

ความตองการของวิศวกร ตลาดแรงงาน และ

ภาคอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม เพือ่ดูทิศทาง

ความตองการแรงงานในอนาคต

2 การพฒันาการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม

นักวิศวกรรุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนตองศึกษาเกีย่วกบั

ประสบการณของวิศวกรกอน เนื่องจากวิศวกร

แตละคนจะมปีระสบการณทีแ่ตกตางกนั

4 การพฒันาหลักสูตรทีต่รงกบัความสนใจของวิศวกรรุน

ใหมจะเปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจของวิศวกร

ในการเรียน

5 ประสบการณของวิศวกรสามารถนํามาออกแบบ

หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีเ่หมาะสมได เนื่องจาก

ประสบการณจะเปนตัวกําหนดความตองการ และ

ความสนใจของผูเรียน

ดานการวินิจฉัยความตองการและความจาํเปนของสงัคม

ขอ
การพัฒนาหลกัสตูรการจดัการเชิงรุกสาํหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึนหรือเปนจริง ภาพอนาคต เหตุผล
(ถามี)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5

มากทีส่ดุ
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีส่ดุ
A B

6 การพฒันาหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม ควรมุงเนนในเร่ือง

ความสามารถในการแขงขันเพือ่ตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

7 จุดมุงหมายของการพฒันาหลักสูตรการจัดการเชิงรุก

สําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหมเพือ่รองรับการเขาสู

ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควร

มุงเนนในเร่ืองหลักการบริหารงานและการจัดการ

ทัว่ไป

8 นักวิศวกรรุนใหมตองมคีวามรูทางดานทักษะวิชาชีพ

เฉพาะทางเปนอยางดี สามารถทํางานได ตัดสินใจได 

แกปญหาได และสามารถบูรณาการความรูในศาสตร

ตางๆ ในการทํางานได

9 นักวิศวกรรุนใหมตองพฒันาในเร่ืองการส่ือสาร 

โดยใชภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) โดยเฉพาะศัพท

เฉพาะเกีย่วกบัวิชาชีพวิศวกร เพือ่ใหสามารถแขงขัน

กบัแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

10 เทคโนโลยีมคีวามสําคัญตอการพฒันาการทํางานของ

นักวิศวกรรุนใหมใหมปีระสิทธิภาพในการทํางานท่ี

เพิม่มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีจะแฝงอยูใน

การปฏิบัติงาน ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง

11 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื้อหาตองมุงเนนใน

เร่ืองแนวทางการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ดานการกําหนดจุดมุงหมาย

 ดานการเลอืกเน้ือหาสาระ

ขอ
การพัฒนาหลกัสตูรการจดัการเชิงรุกสาํหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึนหรือเปนจริง ภาพอนาคต เหตุผล
(ถามี)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5

มากทีส่ดุ
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีส่ดุ
A B

12 หลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกร

รุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื้อหาตองมุงเนนใน

เร่ืองหลักการบริหารงานและการจัดการทัว่ไป เพือ่ให

สามารถควบคุมงานไดต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการ

ทํางานใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

13 นักวิศวกรรุนใหมตองนําทฤษฎีดานวิชาชีพมา

ประยุกตใชกบัการทํางานภาคปฏิบัติในการแกปญหา

และตัดสินใจในการทํางาน

14 ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนมคีวามจําเปนตอ

วิศวกรในการเขาสูตลาดแรงงานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เนื่องจากมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น

จากการเคล่ือนแรงงานอยางเสรี

15 วิศวกรทีเ่ขาสูตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนตองทําความเขาใจเกีย่วกบัวัฒนธรรมของ

16 วิศวกรตองนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน และ

ตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

17 นักวิศวกรตองมคีวามรูในดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม

18 เนื้อหาในหลักสูตรการจัดการเชิงรุกสําหรับฝกอบรม

นักวิศวกรรุนใหม เพือ่รองรับการเขาสูตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนควรเปนลักษณะ

เชิงประยุกตหรือบูรณาการ

19 เนื้อหาทีสํ่าคัญในหลักสูตร คือ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม ทักษะดานภาษาสากล ทักษะ

ดานการบริหารจัดการเชิงรุก ทักษะดานการทํางาน

รวมกนัและการปรับตัวเขากบัวัฒนธรรม และทักษะ

ดานเทคโนโลยี ตามลําดับ

20 เนื้อหาสาระในหลักสูตรนี้ตองเช่ือมโยงกนัอยางมีเหตุ

มผีล และเพือ่การพฒันาศักยภาพของนักวิศวกรรุนใหม

ดานการจดัเน้ือหาสาระ

ขอ
การพัฒนาหลกัสตูรการจดัการเชิงรุกสาํหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึนหรือเปนจริง ภาพอนาคต เหตุผล
(ถามี)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5

มากทีส่ดุ
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีส่ดุ
A B

21 วิศวกรแตละคนจะมปีระสบการณการเรียนรูทีต่างกนั

22 ประสบการณเกดิจากการทํางาน และความชํานาญ

ในงานท่ีทําอยูประจํา

23 ตองมกีารสํารวจ และทดสอบนักวิศวกรกอน

การอบรม เพือ่ทราบพืน้ฐานความแตกตางของ

แตละคน เพือ่หาจุดรวมของประสบการณ

24 ยุทธศาสตรการสอนท่ีสําคัญของหลักสูตรการจัดการ

เชิงรุกสําหรับฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม คือ

การเรียนรูจากประสบการณจริงจากผูมปีระสบการณ

โดยตรงในตลาดแรงงาน เรียนรูปญหาท่ีเกดิขึ้น 

แลกเปล่ียนปญหาระหวางทีมงาน แกไขปญหารวมกนั

 และกําหนดแนวทางการปองกนัปญหา

25 ใชการสอนรูปแบบ ASSURE คือ

   A = การวิเคราะหพฤติกรรมเบือ้งตนและความ

ตองการของผูเรียน

   S = การกําหนดจุดมุงหมาย

   S = การกําหนดสื่อการเรียนการสอน

   U = การกําหนดกจิกรรมการใชส่ือทีแ่ตกตางกนั

   R = การกําหนดพฤตกิรรมการตอบสนองของ

ผูเรียน

   E = การประเมนิผล

   ประโยชนเพือ่นําเสนอเน้ือหาทีส่อดคลองกบั

ประสบการณ และนําไปสูการสรางแรงจูงใจ

ของผูเรียน

26 วัดความพงึพอใจของนักวิศวกรจากการทดสอบ

ความรูกอนอบรมกบัหลังอบรม

27 การประเมินตองประเมิน 3 ชวง คือ ชวงเร่ิมตน 

ชวงระหวางอบรม และชวงส้ินสุดการอบรม

28 ประเมนิผลจากการบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร

ดานการกําหนดวิธกีารประเมินผล

ดานการเลอืกประสบการณการเรียนรู

ดานการจดัองคประกอบของประสบการณการเรียนรู

ขอ
การพัฒนาหลกัสตูรการจดัการเชิงรุกสาํหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึนหรือเปนจริง ภาพอนาคต เหตุผล
(ถามี)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มากทีส่ดุ
4

มาก
3

ปานกลาง
2

นอย
1

นอยทีส่ดุ
A B

29 เปนผูมคีวามสามารถเฉพาะทางดานทักษะวิชาชีพ

ของแรงงาน

30 มคีวามรูความสามารถดานภาษาสากลใน

การติดตอส่ือสารและการประสานงานทีดี่  

โดยเฉพาะศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ

31 ความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงรุก 

การแกปญหา และการทํางานรวมกนัเปนทีม

32 มคีวามสามารถ และทักษะทีห่ลากหลาย รวมถึง

ทักษะตางสาขาอาชีพ

33 ความสามารถในการปรับตัว เรียนรูกฎระเบียบ 

กฎหมายแรงงานวัฒนธรรมในประเทศทีเ่คล่ือนยาย

ไปทํางาน

34 ความซ่ือสัตย ขยัน มรีะเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

และความอดทน

35 ความรูในดานเทคโนโลยีสมัยใหม

ขอ
การพัฒนาหลกัสตูรการจดัการเชิงรุกสาํหรับ

ฝกอบรมนักวิศวกรรุนใหม

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึนหรือเปนจริง ภาพอนาคต เหตุผล
(ถามี)

ปจจยัทีส่งผลตอความสาํเร็จและไมสาํเร็จของแรงงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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