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คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่  3) ศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวม
รวมข้อมูลเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน ใช้แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา จัดท า
ร่างฯ จัดสนทนากลุ่มประเมินร่างฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 คน ใช้แบบประเมินร่างและแบบสัมภาษณ์ 
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และพนักงาน เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน ขยายขีดความสามารถธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการ ผลกระทบ
ที่ต้องเตรียมความพร้อม ได้แก่ ด้าน: บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการท างานและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เทคโนโลยี และเงินทุน  2) คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ คือ มีความรู้ 
ทักษะด้าน: การค้าปลีกยุคใหม่  คณิตศาสตร์และสถิติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม 
การจัดการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ส่วนทักษะชีวิตและสังคม ได้แก่ การ
สื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหาซับซ้อน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น ความมีภาระ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  3) แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ และปัจจัยเอ้ือต่อความส าเร็จรวม 8 ด้าน ดังนี้ หลักสูตรและเนื้อหาสาระ การ
เรียนรู้ ครู/อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน  สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ภาวะผู้น า
ของผู้น าสถาบันการศึกษา และความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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ABSTRACT 
  

The objectives of this research were 1) To study the implications of using AI 
in New Retail 2) To study AI workforce characteristics which consistent with New 
Retail requirement and 3) To study Educational Management Guidelines for AI 
Manpower Development in New Retail.  This research used quality research method. 
The data collection were from related documents and 21-people expert interview by 
documentary records and interview records. After that performed data analysis by 
content analyzing and interpreting. Then prepared the draft and conducted the focus 
group interview of 16 experts for the draft document evaluation by  the evaluation 
form and interview form. Then performed data analysis by content analyzing and 
interpreting.  After that improveก  the “Education Management Guideline for AI 
Manpower Development in New Retail”. 

The research results were found that 1) the positive implications were 
following; to Improve operational efficiency, to improved customer and rmployee 
experience, Increased revenue growth, to reduce costs, to expand business 
capabilities, to develop products and services. The implications, need to be prepared 
were following; human resource, organizational culture, organizational processes and 
software engineering, information, technology, and Investments. 2) the AI workforce 
hard skills were: retail knowledge and skills, mathematics and statistics, software 

 



 ฉ 

engineering and programming, data management, AI and machine learning. The AI 
workforce soft skills were following; communication, collaboration and teamwork, 
creativity and innovation, critical thinking and complex problem solving, lifelong 
learning, persistence, resilience, accountability, integrity and ethics. 3) educational 
management guidelines and support factors were following; curriculums and 
contents, teaching and learning, teachers/instructors,  learners, media and learning 
resources, assessment and evaluation, leadership and involved party partnerships. 
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วิทยานิพนธ์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วยประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.ธิติ มหบุญพาชัย กรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ 
อุดมรัตน์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินจริญ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
และทรงคุณค่า 

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาพัฒนศึกษาทุกท่านที่ให้ค าแนะน า คอยติดตามการ
วิจัย และให้ก าลังใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่กรุณาตรวจแก้ไข และให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่ืองมือ ท าให้เครื่ืองมือในการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   และ
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม อีกทั้ง
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น และพ่ี ๆ สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชา รวมถึงเจ้าหน้าทีบัณฑิตวิทยาลัยที่ช่วยประสานงานทุก
อย่างอย่างราบรื่น 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณสามีและลูก ๆ ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุน
ในทุก ๆ ด้านอย่างดีท่ีสุดเสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยและผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1  
 

บทน า 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยา่งรวดเรว็และมีความส าคญัตอ่ประเทศตา่ง ๆ 

ทั่วโลก การปฏิวตัดิจิิทลัเขา้มาเปล่ียนแปลงโลกธุรกิจ ตลาดแรงงาน ระบบตา่ง ๆ กระบวนการ

ท างานทัง้ทัง้ผลิต และ ผูบ้รโิภค อนัสง่ผลกระทบตอ่การอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ทัง้ดา้นการ

อตุสาหกรรมการ เกษตร การผลิต การคา้ปลีกและบรกิาร ทัง้การแพทยแ์ละสาธารณสขุ การเงิน

การธนาคาร การประกนั โรงแรมและการท่องเท่ียวอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้  

การปฏิวตัเิทคโนโลยีนีมี้เทคโนโลยีท่ีส าคญั คือปัญญาประดษิฐ์ ซึ่งมีการตอ่ยอดหลอม

รวมกบัระบบอตัโนมตัิ หุน่ยนต ์ IOT, Big Data และการส่ือสาร 5G เป็นตวัช่วยขบัเคล่ือน

เทคโนโลยีประสานการท างานรว่มกนั เกิดเป็นพลงัท่ีไมเ่คยเกิดขัน้มาก่อน เกิดขีดความสามารถท่ี

ชาญฉลาด และสรา้งการเปล่ียนแปลงในหลากหลายระดบัและมิตใิหก้บัมนษุยชาติในโลกทัง้ใน

ชีวิตสว่นตวั การท างาน ระบบเศรษฐกิจ ระบบสงัคม และระบบสิ่งแวดลอ้ม  (เศรษฐพงศ ์ มะลิ

สวุรรณ, 2562) 

โดยปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร ์ ท าใหค้อมพิวเตอรมี์ความ 

สามารถคลา้ยสมองมนษุย ์สามารถคิดและเรียนรูไ้ด ้ รวมถึงการปรบัการเรียนรูด้ว้ยตวัเองได ้(self 

correction)  เป็นเทคโนโลยีท่ีมนษุยเ์ราสรา้งขึน้มา เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ผ่านการปอ้นขอ้มลู

ดว้ยการเรียนรูข้องเครื่อง และการเรียนรูเ้ชิงลกึ  ท าใหค้อมพิวเตอรส์ามารถจดจ า สรา้งระบบการ

ค านวณ หารูปแบบ (model) พรอ้มวิเคราะหข์อ้มลูไดเ้อง  นอกจากนีเ้รายงัใชปั้ญญาประดิษฐ์มา

ชว่ยเรื่องภาษาดว้ยระบบการประมวลภาษาธรรมชาติ และระบบรูจ้ดจ าและสงัเคราะหเ์สียงพดู 

(IBM, 2019; Mckinsey Global Institute, 2017) 
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ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานี ้การใชปั้ญญาประดิษฐ์เติบโตและแพรห่ลายมาก โดยท าหนา้ท่ี

เป็นสมองหรือปัญญาท่ีฉลาดมากใหก้บัระบบหรือสิ่งของ อปุกรณต์า่ง ๆ  ปัญญาประดษิฐ์ไดแ้ทรก

ซึมอยู่ในโลกดิจิทลัของมนุษยแ์ทบทกุท่ี  เช่น อยู่ในระบบการสั่งงานดว้ยเสียงของโทรศพัทมื์อถือ

หลายย่ีหอ้ หรืออุปกรณ์ผูช้่วยชาญฉลาด เช่น Amazon’s Alexa Assistant  การรูจ้  าใบหนา้ของ

เจา้ของโทรศพัท ์ การคน้หาเรื่องราวต่าง ๆ ของ google หรือ Baidu  การน าเสนอเพลงและหนัง

ของค่ายเพลง แมก้ระทั่งการเสนอขายสินคา้หรือบริการตามความสนใจของเราในเว็ปเพจต่าง ๆ   

อีกทัง้ความสามารถในการแปลภาษาไดอ้ยา่งธรรมชาติหลายสิบภาษา  การปรบัแตง่รูปภาพ หรือ 

แมแ้ตหุ่่นยนตท์ าความสะอาดบา้น ตูเ้ย็น ทีวี ตา่งก็เริ่มมีปัญญาประดิษฐ์อยู่แลว้ทัง้นัน้  มนษุยไ์ด้

ใช้อุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวกเหล่านี ้อยู่ทุกวัน โดยอาจรู้หรือไม่ รู ้ว่าสิ่ งเหล่านี ้มี

ปัญญาประดิษฐ์อยู่เบือ้งหลงั จงึเห็นไดว้า่ปัญญาประดิษฐ์เขา้มาชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

กลายเป็นผู้ช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวันและท่ีส าคัญคือ มนุษย์ได้อยู่ในยุคเทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ์มาหลายปีแลว้ (เศรษฐพงศ ์มะลิสวุรรณ, 2562)  

ผลการศกึษาวิจยัของบริษัทท่ีปรกึษาดา้นธุรกิจและไอทีชัน้น าระดบัโลกหลาย ๆ สถาบนั 

ในช่วงปี  2016-2020  ได้แก่  McKinsey Global Institute (MGI), Price Water House Couper 

(PWC), Boston Consulting Group (BCG), Microsoft, MIT รวมทั้ ง  World Economic Forum 

ตา่งพบแนวโนม้ท่ีคลา้ยคลึงกนัว่า ปัญญาประดิษฐ์มีความส าคญัตอ่สงัคมและเศรษฐกิจของโลก 

จงึไมใ่ชเ่พียงเรื่องแคข่องคนไอทีอีกตอ่ไป   

ปัญญาประดษิฐ์ใชค้วามสามารถประมวลผลขอ้มลูจ านวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ ส่งผล

ให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาค าตอบท่ีถูกต้อง และเหมาะสมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้

ความสามารถในการคิดคน้กระบวนการใหม่ ๆ ท่ีมากกว่าขีดความสามารถของสมองมนุษย ์รวม

กบัการท่ีปัญญาประดิษฐ์สามารถท างานในรูปแบบเดิมซ า้ ๆ โดยไม่เบื่อหน่าย และไม่น าอารมณ์

เขา้มามีส่วนตดัสินใจในการท างาน  ลดความผิดพลาดในการตดัสินใจของมนษุย ์ จงึน ามาซึ่งการ

ใหบ้ริการท่ีเหนือกว่า และท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจมากขึน้ จากความฉลาดและความสามารถท่ี

กล่าวมาทั้งหมดนั้น ปัญญาประดิษฐ์จึงก้าวเข้ามามีบทบาทบาทและมีอิทธิพลกับภาคธุรกิจ

อตุสาหกรรมตา่งๆอยา่งรวดเรว็   
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งานวิจัยของ Mckinsey Global Institute ระบุว่าจะมีคนมากกว่า 800 ลา้นคนทั่วโลก

ตอ้งสูญเสียต าแหน่งงานใหก้ับหุ่นยนตอ์ัตโนมัติระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2030 โดยกระทบ 20% 

ของตลาดแรงงาน เพราะหุ่นยนตจ์ะเขา้มาท างานแทนท่ี   แรงงานจ าเป็นตอ้งฝึกทกัษะใหม่ ๆ เพ่ือ

ท าหนา้ท่ีในการควบคมุเครื่องจกัรอตัโนมตัิ หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ   และ

การน าหุ่นยนตม์าใชใ้นระบบเศรษฐกิจอาจกดดนัใหค้า่แรงลดลงได้ (Mckinsey Global Institute, 

2560)  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง, 2560) ท่ีว่า ใน 20 ปีขา้งหน้า ความก้าวหนา้ทางดา้นปัญญาประดิษฐ์และ

หุน่ยนต ์จะสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งมากตอ่ต าแหนง่งาน โดยการจา้งงาน และกิจการตา่ง ๆ

ในประเทศไทยรอ้ยละ 44 ของการจา้งงาน (กว่า 17 ลา้นต าแหน่ง)  โดยเฉพาะอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

รองเท้า ยานยนต ์ชิน้ส่วนยานยนต ์อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

พนกังานขายและพนักงานตามเครือข่ายสาขาต่าง ๆ โดยท่ีเครือข่ายสาขาอาจตอ้งปิดตวัลงจาก

การเพิ่มขึน้ของการท าธุรกรรมผ่านทางออนไลน์    นอกกจากนีย้งัคาดการณว์า่ จะมีหลายอาชีพท่ี

จะถูกแทนท่ีโดยการท างานของปัญญาประดิษฐ์มากขึน้ ได้แก่ ผู้ดูแลออฟฟิศ นักบัญชี นัก

กฎหมาย นกัพฒันาเว็บไซต ์นกัการตลาดออนไลน ์นกัขา่วและบรรณาธิการ ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์

สายการผลิตในโรงงาน เป็นตน้ และในประเทศไทย มีการประเมินว่าอาจกระทบตอ่ตลาดแรงงาน 

ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 30-40 ใน 10-20 ปีขา้งหนา้  

จากสิ่งตา่ง ๆ ขา้งตน้ กลา่วไดว้า่ องคก์รและประเทศตอ้งเตรียมความพรอ้มในการใช้

ปัญญาประดษิฐ์  การชิงความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัเป็นกลยทุธท่ี์ส าคญั ในยคุเศรษฐกิจท่ี

แขง่ขนักนัอยา่งดเุดือด ยคุท่ีปลาเรว็กินปลาชา้ และผูช้นะจะไดท้ัง้หมด หากประเทศไทยไมน่ าเอา

ความทา้ทายนีม้าเป็นโอกาสในการชิงความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัของประเทศแลว้ ก็คงจะยากท่ี

ไทยจะพน้กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 

ปัจจยัส าคญัท่ีสุดในโลกเศรษฐกิจดิจิทลั คือ การตระหนกั การเรียนรูแ้ละปรบัตวัใหเ้ขา้

กับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และท่ีส าคญัมากสุดสิ่งหนึ่งคือการเตรียมทรพัยากร

มนุษย ์การเตรียมก าลงัคนท่ีสามารถท างานดิจิทลัรว่มงานกับหุ่นยนต ์สามารถใชง้านและสรา้ง
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ปัญญาประดิษฐ์ ประเทศไทยตอ้งมีความชัดเจนและปรบัตวัใหท้ัน ทัง้โครงสรา้งทางเศรษฐกิจ 

ระบบการศกึษา ระบบสวสัดกิาร และกฎระเบียบตา่ง ๆ เพ่ือรบัความเปล่ียนแปลงในอนาคต  

การค้าปลีกเป็นกิจกรรมท่ีส่งมอบสินคา้และบริการจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค  ซึ่งคือ

ประชาชนทั้งประเทศ อีกทั้งชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

(ประมาณ 40 ลา้นคนตอ่ปี) เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชอ้ัตราก าลงัคนท างานและใหบ้ริการจ านวนมาก 

ซึ่งอตุสหกรรมการบรกิารเป็นอตุสาหกรรมท่ีใชก้ าลงัคนเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากการเพาะปลกูและ

เลีย้งสตัว ์(ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิการทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560, น. 23) 

การคา้ปลีกเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีไดร้บัผลกระทบจากโลกและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป

ภายใตก้ารแขง่ขนัระหว่างคา้ปลีกทัง้ของไทยและตา่งประเทศท่ีด าเนินไปอยา่งเขม้ขน้ การคา้ปลีก

จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจลกูคา้ใหถ้่องแท ้  แตท่ัง้นี  ้ การสรรหาสินคา้และบริการ ท่ีมีคณุภาพ มี

ความหลากหลายใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้นัน้ จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูและเทคโนโลยีตา่ง ๆ 

เขา้มาชว่ยในการวิเคราะห ์และด าเนินธุรกิจ  เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพดีเย่ียม ตรงใจ 

ปรมิาณท่ีเพียงพอ สดใหม ่การสง่มอบท่ีรวดเร็ว รวมทัง้มีตน้ทนุท่ีประหยดั และมีคุม้คา่เหลา่นีล้ว้น

เป็นเหตใุหก้ารคา้ปลีกจ าเป็นตอ้งปรบัตวัในการด าเนินธุรกิจและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี  

กระบวนการการท างานของการคา้ปลีกมีวงจรทัง้ซพัพลายเชน และดีมานดเ์ชน (Supply 

and Demand Chain) ตัง้แต ่การเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ การสรรหา พฒันาสินคา้

ดีมีคณุภาพท่ีตรงใจลกูคา้  การจดัซือ้  การจดัการสินคา้คงคลงัและสายส่งสินคา้ การสรรหาท าเล

ท่ีตั้งรา้น การขายสินค้าและบริการและการบริหารสินค้าหน้ารา้น การท าความสะอาด ดูแล

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  การจัดการด้านบัญชีและการเงิน  การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

ตลอดจนการบรหิารจดัการ และพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ใหมี้จิตบรกิารและจิตสาธารณะ  เพ่ือการ

บริการของการคา้ปลีก จะสามารถส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดี สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 

ชมุชน และสงัคม ภายใตต้น้ทนุท่ีเหมาะสม 

ปัจจุบันการคา้ปลีกมีช่องทางในการขายเพิ่มมากขึน้จากในอดีต ทัง้การขายหนา้รา้น 

และการออนไ์ลน ์โดยแฉพาะหลงัการระบาดของโควิด-19 การขายผ่านช่องทางใดช่องทางเดียว
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ของการคา้ปลีกยุคใหม่ไม่เพียงพออีกต่อไป ตอ้งเช่ือมต่อทุกช่องทางขาย (Omni Channel) หรือ 

การคา้ปลีกยุคใหม่ (New Retail) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทั่วภูมิภาคทั่วโลก การพัฒนา

อย่างรวดเร็วของอีคอมเมิรช์  (E-Commerce) และการช าระเงินแบบดิจิทัลท่ีได้รับความนิยม

เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ นอกจากนี ้ยงัมีการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย  เช่น การรบัฝากและถอดเงินสดของ

ธนาคาร การช าระคา่บรกิารตา่ง ๆ ทัง้ คา่น า้ คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่เครดิตคารด์ ซือ้ตั๋วคอนเสริท ์

ตั๋วรถทวัร ์ตั๋วเครื่องบนิ รบัฝากสง่สินคา้ หรือซือ้ประกนัภยั เป็นตน้  

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกตอ้งเรง่ปรบัตวั ท าความเขา้ใจไลฟ์สไตลแ์ละพฤติกรรมของลกูคา้

อย่างถ่องแท้ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน อาทิ เช่น  Big Data, Cloud, IOT, 5G และ

ปัญญาประดิษฐ์ มาใชใ้นการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงขอ้มูลจากการคา้ปลีกทุก

ชอ่งทาง รวมทัง้ปรบัปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ ลดคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุ 

การศกึษาผลกระทบการใชปั้ญญาประดิษฐ์ของการคา้ปลีกยคุใหมจ่ึงมีความส าคญั อีก

ทัง้ตอ้งเขา้ใจผลกระทบของการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช ้อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยของ

สถาบนัชัน้น าของโลก พบว่า ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการคา้ปลีกประสบความขาดแคลนก าลังดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ ไดเ้ป็นอุปสรรคการใชง้าน และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีตอ้งการการบริหารจัดการ 

แกปั้ญหา ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการยกระดบัขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ ซึ่งประเทศไทยควรตระหนักถึงผลกระทบของการขาดแคลนก าลังดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ และเรง่แกไ้ขปัญหาการพฒันาก าลงัดา้นปัญญาประดิษฐ์ ใหมี้ปรมิาณท่ีเพียงพอ

และมีคณุภาพ   

การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้และทักษะดิจิทัลตอบรับกับความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาถูกคาดหวังจากสังคมมากท่ีสุดทั้งการผลิตก าลังคนและการ

ใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม  สถาบนัอดุมศกึษาไทยจ าเป็นตอ้งปฏิรูปการศกึษา สรา้งแรงบนัดาลให้

ผูเ้รียน หลกัสตูรตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชก้ าลงัคน สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู ้และเปล่ียนผู้สอนให้เป็นผู้อ  านวยการสอน เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับความ

เปล่ียนแปลง ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี (พงษเ์ดช ศรีวชิรประดษิฐ์, 2558) 
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ปัญญาประดิษฐ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคนด้านนี ้ซึ่ง

สถาบนั การศกึษาไทยก าลงัตามไม่ทนั และก าลงัจะถกูทิง้ห่างไปทกุวนั หากไม่ปรบัตวัใหท้นั อาจ

ส่งผลกระทบ และท าลายตัวเอง รวมทัง้ผูท่ี้เรียนทางดา้นสังคมก็จ าเป็นตอ้งรูท้างดา้น Coding 

คอมพิวเตอร ์คณิตศาสตร ์และปัญญาประดษิฐ์ดว้ย (สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดี

อารไ์อ), 2561) 

จากการศึกษาการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ พบว่า สถาบนัอุดมศึกษาของ

ไทยไดมี้การเปิดหลกัสูตรใหม่ดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์บา้งแลว้ในบาง แต่การ

พัฒนาก าลัง คนดา้นปัญญาประดิษฐ์ยังไม่ทันกับอุปสงคข์องก าลังคนดา้นนีอี้กมาก ท าใหข้าด

แคลนก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์อย่างมาก (ธนชาติ นุ่มนนท,์ 2563) แนวทางการจดัการศกึษา

เพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ใหมี้ความรู ้ทกัษะ และ เจตคติ/อปุนิสยั ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของภาคธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีแนวทางการจดัการศึกษาท่ีเป็นระบบ มีความชดัเจน มี

คณุภาพ และเหมาะสมกบับริบทประเทศไทย ตอบโจทยท์ิศทางของการพฒันาประเทศ  เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและเพ่ือบรรลเุปา้หมายของยทุธศาสตรช์าต ิ  

การศึกษาผลกระทบของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของการคา้ปลีกยุคใหม่ และศึกษา

คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการในอนาคต  จึงเป็นปัจจยั

หลกัของขอ้มลูน าเขา้ เพ่ือน ามาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และหาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และ มุ่งท าการวิจัย ”แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่” เพ่ือมุง่พฒันา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ ใหมี้ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และ เจตคต/ิอปุนิสยั ท่ีสอดคลอ้ง

กับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ เพ่ือเสริมสรา้งเศรษฐกิจและศกัยภาพการแข่งขนัของ

ประเทศ สนบัสนนุการพฒันาประเทศอยา่งยั่งยืน และตอบโจทยบ์รบิทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

ค าถามของการวิจัย  

จากความส าคญัของปัญหาท่ีกลา่วมาขา้งตน้ จงึก าหนดค าถามของการวิจยัดงัตอ่ไปนี  ้
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1. ผลกระทบของการคา้ปลีกยคุใหมจ่ากการใชปั้ญญาประดษิฐ์ในการด าเนินธุรกิจใหเ้กิด

ประโยชนเ์ป็นอยา่งไร 

2. ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ควรมี

คณุลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. การจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยคุใหมค่วรมีแนวทางอยา่งไร 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ไดก้ าหนดจดุมุง่หมายดงันี  ้

1. เพ่ือวิเคราะหผ์ลกระทบการใชปั้ญญาประดษิฐ์ในการด าเนินการคา้ปลีกยุคใหม่ 

2. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยคุใหม ่

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบผลกระทบการใชปั้ญญาประดษิฐ์ในการด าเนินการคา้ปลีกยคุใหม ่ เพ่ือการ

วางแผน และเตรียมก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ในอนาคต  

2. ท าใหท้ราบคณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยคุใหม ่ เพ่ือเป็นขอ้มลูปอ้นเขา้ในการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์

ของสถาบนัอดุมศกึษา ใหมี้คณุลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ 

3. เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่ และ เป็นประโยชนต์อ่ผูน้  า/ผูบ้รหิาร

การศกึษา หนว่ยงานการศกึษาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้  าขอ้มลูการวิจยัไปเป็นแนวทางใน

การจดัการศกึษาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพ และขีดความสามามรถในการแขง่ขนัของประเทศไทย 
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ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจยันี ้ไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

4.1  ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตดา้นเนือ้หาไวด้งันี  ้

1. ผลกระทบและลกัษณะการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีกทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

2. คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้

ปลีกยคุใหม ่(ซึ่งในท่ีนีจ้ะศกึษาถึงการคา้ปลีกยคุใหมเ่ท่านัน้) 

3. แนวทางการจดัการศกึษาในระบบ เพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีประดษิฐ์ท่ีสอด 

คลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่  

4.2  ขอบเขตแหล่งข้อมูล 

แนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่ก าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงันี ้

ระยะท่ี 1  การศกึษาผลกระทบการใชปั้ญญาประดิษฐ์และคณุลกัษณะก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์การคา้ปลีกยคุใหม ่จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางของผูป้ระกอบการ

การคา้ปลีก และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์  

ระยะท่ี 2 การน าเสนอแนวทางการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ตลอดจนผูท้รงคณุวฒุิดา้นการศกึษา ดา้นสารสนเทศและ

ปัญญาประดษิฐ์ และดา้นคา้ปลีก  ประกอบดว้ย  

1. การสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา  ด้าน

ศกึษาศาสตร ์ดา้นสารสนเทศ วิศวกรรม-คอมพิวเตอร ์วิทยาการ-คอมพิวเตอร ์

ธุรกิจ-คอมพิวเตอร ์ 
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2. การวิพากษง์านวิจยั โดยการสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุิ จากดา้นศกึษาศาสตร ์

ดา้นการศกึษาสายสารสนเทศ/วิศวกรรม-คอมพิวเตอร/์วิทย-์คอมพิวเตอร/์

ธุรกิจ-คอมพิวเตอร ์และดา้นคา้ปลีก  

นิยามศัพท์เฉพาะ  

การค้าปลีก หมายถึง ธุรกิจขายสินคา้หรือบริการ โดยซือ้จากมือผูผ้ลิตหรือผูค้า้ส่ง ขาย

หรือบริการใหผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ย เพ่ือการบริโภคส่วนตวั และไม่ใช่การใชเ้พ่ือธุรกิจ ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบขึน้อยู่กับเกณฑก์ารแบ่ง เช่น แบ่งตามสินคา้ แบ่งตามลกัษณะด าเนินการ 

หรือ แบง่ตามรูปแบบ คือ การคา้ปลีกแบบดัง้เดมิ และ การคา้ปลีกยคุใหม ่   

โดยการค้าปลีกยุคใหม่ในการวิจยันี ้จะหมายถึงการคา้ปลีกยคุใหม่ท่ีมีลกูคา้จ านวนมาก

ระบบงานซับซ้อน มีข้อมูลปริมาณมาก และต้องใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานธุรกิจในช่วง

ระยะเวลาประมาณ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2565-2575) 

ผลกระทบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ผลกระทบเชิงบวกท่ีท าใหเ้กิดประโยชน ์

เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มลูค้า/ยอดขาย/และรายได้ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่ม

ประสบการณท่ี์ดีใหก้บัลกูคา้ เป็นตน้ และผลกระทบเชิงลบท่ีท าใหก้ารคา้ปลีกเตรียมพรอ้มรบัมือ 

ตอ้งปรบัปรุง เปล่ียนแปลงการด าเนินการทางธุรกิจ อนัเกิดจากการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการคา้

ปลีก ได้แก่ การเตรียมบุคลากรและก าลังคน การปรับกระบวนการท างาน การเสริมสร้าง

วฒันธรรม การเตรียมดา้นเทคโนโลยี การเตรียมการดา้นขอ้มลู และการเตรียมเงินลงทนุ 

ก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์หมายถึง ก าลงัคนในวยัแรงงาน รวมถึงคนท่ีอยูใ่นสถานะ

เตรียมพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงานท่ีตอ้งการปประกอบอาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ ไดแ้ก่ นกัเรียน 

นักศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้ท  างานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีความพรอ้ม มีความรู ้

ทกัษะ และคณุลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีพงึประสงค ์เพ่ือท างานดา้นปัญญาประดษิฐ์  

การพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง การสร้างเสริม และ พัฒนา

ทรพัยากรมนุษยห์รือก าลังคนในวัยแรงงาน รวมถึงคนท่ีอยู่ในสถานะเตรียมพรอ้มเข้าสู่ตลาด 

แรงงาน ท่ีตอ้งการปประกอบอาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ ไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศกึษา ผูว้่างงาน และผู้

ท  างานในสาขาวิชาชีพตา่ง ๆ ซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีความพรอ้ม มีความรู ้มีทกัษะ และคณุลกัษณะตา่ง 

แนวทางการจดัการศึกษา  
เพ่ือพฒันาก าลงัคน 

ด้านเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ 
ทีส่อดคล้องกบั 

ความต้องการของการค้าปลกี 
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ๆ โดยใชก้ารศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาในการพฒันาก าลงัคน เพ่ือการเขา้สู่ตลาดแรงงาน และ

การประกอบอาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ ใหส้ามารถน าปัญญาประดิษฐ์ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ

ในการท างาน ทัง้ของระดบับคุคล ระดบัทีมงานและระดบัองคก์ร ใหเ้กิดประโยชน ์และสรา้งมลูคา่

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง คุณลักษณะพึงประสงคข์อง

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงทกัษะ ทางดา้นวิชาชีพ (hard skills) และทกัษะชีวิตและ

สงัคม (soft skills) ของก าลงัคนท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัปัญญาประดิษฐ์  อนัรวมถึง นกัวิทยาศาสตร์

ขอ้มลู นกัวิศวกรขอ้มลู นกัพฒันา/เขียนโปรแกรม นกัวิเคราะหข์อ้มลูธุรกิจ 

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบ

ในการจดัการศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยมีเปา้หมายท่ีชดัเจนในการพฒันาก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ ใหมี้คุณลักษณะพึงประสงคท์ัง้ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะชีวิตและสังคม 

โดยมีองคป์ระกอบของการจัดการศึกษาท่ีส าคญั 6 ดา้น ไดแ้ก่ หลกัสูตรและเนือ้หาสาระ การ

เรียนการสอน ครู/อาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน ส่ือ อปุกรณแ์ละแหล่งเรียนรู ้การวดัผลประเมินผล  และ

มีปัจจัยเอือ้ต่อความส าเร็จอีก 2 ดา้น คือ ภาวะผู้น  าของผู้น  าสถาบันอุดมศึกษา และ ความ

ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ รวมเป็น 8 ด้าน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ของประเทศ 

การประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

หมายถึง การตรวจสอบและประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน โดย

ประยุกตใ์ช้เกณฑ์การประเมินของ Joint Committee on standard for educational evaluation 

(1981) ใน 3 มิติ ดงันี ้1) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety standard) 2) มาตรฐานดา้น

ประโยชน ์(Utility standard) และ 3) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility standard) ในแต่

ละองคป์ระกอบของแนวทางการจดัการศกึษา   

ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและน าแนวคิดตา่ง ๆ ไดแ้ก่ แนวคดิปัญญาประดษิฐ์ แนวคิดการคา้ปลีกยคุ

ใหม่ แนวคิดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 แนวคิดและหลักการพัฒนาก าลังคนปัญญาประดิษฐ์ 
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แนวคิดยุทธศาสตรช์าติ  แนวคิดการจัดการศึกษา และ  แนวคิดการจัดการอุดมศึกษา มาเป็น

กรอบแนวคิดในการวิจยัเพ่ือศึกษาผลกระทบของการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชก้บัการคา้ปลีกยุค

ใหม่ คณุลกัษณะของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีก

ยคุใหม ่และแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ฯ ไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ทีส่อดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การวิจัยแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ี

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา รวบรวมเอกสาร งานวิจัย 

แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาบรูณาการเขา้ไปในแตล่ะหวัขอ้ โดยแบง่เนือ้หาเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัปัญญาประดษิฐ์  

1.1  นิยาม การท างาน และระดบัความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ 

1.2  เทคโนโลยีหลกัของปัญญาประดิษฐ์ 

1.3  ความส าคญั และความทา้ทายของปัญญาประดษิฐ์ 

1.4  ลกัษณะการประยกุตใ์ชง้านปัญญาประดษิฐ์ในอตุสาหกรรม 

ตอนท่ี 2 แนวคิด และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีก 

 2.1  ความหมาย และประเภทของการคา้ปลีก 

 2.2  ความทา้ทาย และ แนวโนม้ของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

 2.3  แนวคิด และผลกระทบการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ในการคา้ปลีก 

ตอนท่ี 3  แนวคิด นโยบาย และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ 

3.1 แนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาก าลงัคนฯ  

 3.2  คณุลกัษณะพงึประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 

3.3  คณุลกัษณะ งานและอาชีพของก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ 

ตอนท่ี 4 แนวคิด นโยบาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษา 
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4.1 แนวคิด นโยบาย และแผนยทุธศาสตรช์าติตา่ง ๆ 

4.2  กฎหมาย แนวคิด และนโยบายทางการศกึษา 

4.3  แนวคิด แนวทางการเรียนรู ้และ การจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
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ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 

 

1.1   นิยาม การท างาน และระดับความสามารถของปัญญาประดษิฐ์ 

1.1.1   นิยามของปัญญาประดษิฐ ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เป็นค าท่ี

ตัง้ขึน้ในปี 1956 โดย John McCarthy เป็นวิชาแขนงหนึ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร ์ และ

วิศวกรรมศาสตร ์โดยรวมศาสตรอ่ื์น ๆ หลายศาสตร ์เชน่ คณิตศาสตร ์จิตวิทยา ปรชัญา เป็นการ

เรียนรูเ้ก่ียวกบักระบวนการคิด การใหเ้หตผุล การอนมุาน และการท างานของสมอง 

(ScienceDaily, ม.ป.ป.)  

ตามพจนานกุรม ค าวา่ “ปัญญาประดิษฐ์” แปลวา่ “ความสามารถของสิ่งประดษิฐ์ เชน่ 

คอมพิวเตอร ์ หุน่ยนต ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกสใ์นการแสดงปฏิกิรยิาหรือกระท าการใด ๆ ใน

สถานการณอ์ย่างหนึ่งอย่างใด เสมือนการท างานของสมองมนษุย”์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2562) 

ซึ่งความสามารถนีเ้กิดจากชดุค าสั่งท่ีสรา้งขึน้ มิใชเ่พ่ือใหค้อมพิวเตอรท์  างานใหเ้กิดผลอยา่งหนึ่ง

อยา่งใดท่ีแนน่อน แตใ่หค้อมพิวเตอรส์ามารถรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์ และประมวลผลขอ้มลู 

แลว้สั่งใหหุ้น่ยนต ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกสก์ระท าการหรือไมก่ระท าการอยา่งใดหรือหลายอยา่ง 

เพ่ือใหเ้กิดหรือระงบัซึ่งผลอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยปราศจากการสั่งการเพิ่มเตมิ

ของมนษุยห์รือรว่มกบัการควบคมุของมนษุย ์(ศพัทน์ิติศาสตร)์  

นิยามของปัญญาประดษิฐ์นัน้มีการพดูถึงกนัอยา่งกวา้งขวาง มีการใหค้วามหมายท่ี

ตา่งกนัไป มกัถกูกลา่วถึงในในมิตขิองการคดิ การกระท า การใชเ้หตผุล และการกระท าอยา่งมี

เหตผุล โดยมีหลากหลายนิยาม ดงัเชน่ หมายถึง เอเจนตท่ี์มีปัญญา (Intelligent Agent) 

อปุกรณใ์ด ๆ หรือ โปรแกรม ท่ีมีความสามารถในการกระท า สามารถรบัรูถ้ึงสภาพแวดลอ้ม และ 

สามารถกระท าอยา่งมีเหตผุลเพื่อบรรลเุปา้หมายสงูสดุท่ีตัง้ไว ้ (Russell & Norvig, 2016) และ

อีกนิยาม หมายถึง ความสามารถของระบบในการตีความขอ้มลูท่ีไดร้บัอยา่งถกูตอ้ง สามารถ

เรียนรูจ้ากขอ้มลู และใชส้ิ่งท่ีเรียนรูน้ัน้ เพ่ือการกระท าท่ีบรรลเุปา้หมายและงานท่ีวางไวไ้ด ้ โดยมี

การปรบัตวัอยา่งยืดหยุน่  (Kaplan & Heanlein, 2019) สว่น merriam-webster ใหน้ิยาม ”

ปัญญาประดษิฐ์” วา่หมายถึง ความฉลาดเทียมท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ใหเ้หมือนกบัของจรงิ ท าขึน้
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ใหก้บัเครื่องจกัร และบริษัท Gartner ใหน้ิยาม ”ปัญญาประดษิฐ์” หมายถึง การประยกุตใ์ชก้าร

วิเคราะหช์ัน้สงู และเทคนิคท่ีอิงการใชต้รรกะ รวมถึงการเรียนรูข้องเครื่อง เพ่ือตีความเหตกุารณ ์

การใหก้ารสนบัสนนุ หรือการตดัสินใจอยา่งอตัโนมตัิ หรือใหเ้กิดการกระท าขึน้ “Artificial 

intelligence (AI) applies advanced analysis and logic-based techniques, including 

machine learning, to interpret events, support and automate decisions, and to take 

actions.” (Gartner Research, 2018a) 

สรุปปัญญาประดษิฐ์ หมายถึง ความสามารถท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จากชดุค าสั่งใหก้บั

เครื่องจกัร เป็นการประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะหช์ัน้สงู และเทคนิคท่ีอิงการใชต้รรกะ รวมถึงการเรียนรู้

ของเครื่อง (มิใชใ่หค้อมพิวเตอรท์  างานใหเ้กิดผลอยา่งหนึ่งอยา่งใดท่ีแนน่อน)  เพ่ือตีความ

เหตกุารณ ์การใหก้ารสนบัสนนุ หรือการตดัสินใจอยา่งอตัโนมตั ิหรือใหเ้กิดการกระท าขึน้ แลว้สั่ง

ใหหุ้น่ยนต ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกสก์ระท าการหรือไมก่ระท าการอยา่งใดหรือหลายอยา่ง โดย

ปราศจากการสั่งการเพิ่มเตมิของมนษุยห์รือรว่มกบัการควบคมุของมนษุย ์

1.1.2 การท างานของปัญญาประดษิฐ ์ การท างานของปัญญาประดิษฐ์เป็นไปไดใ้น

หลากหลายรูปแบบ หากเทียบกบัมนษุย ์ ก็ท างานไดห้ลายอยา่งดงัภาพท่ี 2 ทัง้ สมอง ตา ห ูปาก 

และ มือ ดงันี ้1) ท างานเสมือนสมองใชใ้นการคดิ การวินิจฉยั การหาแนวโนม้หรือการพยากรณ ์

2) ท างานเสมือนตา  ในการระบตุวัตนหรือการแยกแยะสิ่งของ  3) ท างานเสมือนห ูในการรบัฟัง

ค าสั่ง การท างานซ า้ ๆ  4) ท างานเสมือนปาก ในการพดู และส่ือสาร จากภาษาเขียนเป็นค าพดู 

หรือการเป็นผูช้ว่ย 5) ท างานเสมือนมือ ในการท างานเครื่องจกัรอตุสาหกรรม (KPMG, 2018) 
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ภาพท่ี 2.   การท างานของปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:   KPMG, 2018 

 

1.1.3 ระดับความสามารถของปัญญาประดษิฐ ์ การแบง่ระดบัความสามารถของ

ปัญญาประดษิฐ์นัน้มีหลายระดบั โดย Forbes (Forbes, 2018) จดัแบง่เป็น 2 ระดบั คือ 1) 

Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรือ Weak AI หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ท่ีท างานเฉพาะ

เรื่องตามท่ีตัง้ไวต้ามรูปแบบการตดัสินใจหรือท างานตามท่ีตัง้ไวล้ว่งหนา้ ไมมี่การใชเ้หตผุลแบบ

คน 2) Artificial Strong Intelligence (ASI) หรือ General AI  (GAI) หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์

ท่ีมีความสามารถและแกปั้ญหาไดห้ลายดา้น ระบบคดิคลา้ยกบัคนในหลายดา้น สว่น 

Sciencedirect.com เพิ่มระดบัท่ี 3) Artificial Super Intelligence (ASI) หมายถึง 

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีความสามารถและแกปั้ญหาไดห้ลายดา้นพรอ้ม ๆ กนั ระบบคดิคลา้ยกบัคน

และสามารถเรียนรูแ้ละคิดได ้ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  ระดับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:  https://www.sciencedirect.com 

 

1.2 เทคโนโลยีหลักของปัญญาประดษิฐ ์ 

 จากการส ารวจของ McKinsey Global Institute (2016) พบวา่เทคโนโลยีหลกัท่ีใชใ้นสรา้ง

ปัญญาประดษิฐ์นัน้ไมไ่ดถ้กูแบง่ไวอ้ยา่งชดัเจน และขอบเขตของเทคโนโลยีท่ีใชมี้ความคาบเก่ียว

กนับา้ง และแบง่เป็น 7 ชนิด ดงันี ้ 

1.2.1 การเรียนรู้เคร่ือง (Machine Learning: ML) เป็นเทคโนโลยีหลกัท่ีกา้วหนา้

และส าคญัมาก  ซึ่งเทคนิคการเรียนรูส้่วนมากเป็นการเรียนรูเ้ชิงอปุนยั (Inductive Learning) 

เป็น การเรียนรูท่ี้หาเกณฑห์รือความรูท่ี้แฝงในขดุขอ้มลูตวัอยา่งสอน และการเรียนรูเ้ชิงวิเคราะห ์ 

(Analytical Learning) เป็นการจดัรูปแบบของความรูใ้หม ่ เพ่ือใหใ้ชง้านไดมี้ประสิทธิภาพ และ

ท างานเรว็ขึน้  โดยสอนปัญญาประดษิฐ์ผา่นขอ้มลูตา่ง ๆ หากมีขอ้มลูมากปอ้นให้

https://www.sciencedirect.com/
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ปัญญาประดษิฐ์เรียนรู ้ ก็จะท านายไดแ้มน่ย าขึน้  ทัง้นีก้ระบวนการสอนและอลักอริทมึท่ีใชใ้น

การสอนปัญญาประดิษฐ์นัน้ตอ้งใชท้รพัยากรในการประมวลผลและเก็บขอ้มลูปรมิาณมาก และ

ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี Big Data คาดการณห์รือค านวณผลไดอ้ย่างแมน่ผลเหนือมนษุย ์ตา่งจากการ

เขียนโปรแกรมการท่ีมีการตัง้กฎท างานไว ้  เม่ือมีขอ้มลูท่ีปอ้นสอนเขา้ไปใหม่ โมเดลก็อาจจะ

เปล่ียนไป 

1.2.2 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และโครงขา่ยประสาทเทียม (Neural 

Network) เป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรูข้องเครื่องแบบหนึ่งท่ีประมวลขอ้มลูชนิดท่ีกวา้งขึน้ ใช้

ขอ้มลูปรมิาณท่ีตอ้งใหค้นเตรียมลดลง และท างานไดแ้มน่ย ากว่าการเรียนรูข้องเครื่อง เป็นการ

ท างานเลียนแบบสมองคน ท่ีเรียกวา่ Artificial Neural Network (ANN) ท่ีมีความซบัซอ้นมาก 

โดยการท างานจะเช่ือมโยงกนัเหมือนเครือข่ายประสาท เป็นโครงข่ายขอ้มลูปรมิาณมหาศาล 

เป็นการสรา้งโครงขา่ย (Layer) ซอ้น ๆ กนั หลาย ๆ ชัน้  และเพิ่มความซบัซอ้นตามปรมิาณ

ขอ้มลูท่ีมีเพิ่มเขา้ไป ปัญญาประดษิฐ์จะเรียนรูแ้ละพิจารณาเพิ่มความสามารถในการท านายหรือ

แยกแยะจนไดใ้กลเ้คียงท่ีสดุตามปรมิาณและชนิดขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้มกัใชใ้นการแยกแยะ

สิ่งของหรือใบหนา้คน หรือการแยกแยะจดจ าเสียง  และยงัสามารถใชใ้นการระบตุวัตนท่ีใช ้

Biometric ไดแ้ก่ มา่นตา ลายนิว้มือ เสียง ภาษากาย เป็นตน้  

1.2.3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural-Language Processing: NLP) 

เป็นเทคโนโลยีท่ีชว่ยใหก้ารส่ือสารระหว่างคนกบัคอมพิวเตอรไ์ดส้ะดวก รวดเรว็ โดยรบัเป็น

ขอ้ความในภาษาหนึ่งๆ แลว้ท าความเขา้ใจว่า ผูป้อ้นขอ้ความกลา่วถึงอะไรดว้ยระบบประมวล

ภาษาธรรมชาติ มกัใช ้ NLP ในการแปลภาษาตา่ง ๆ (Machine Translation) เชน่ แปลภาษา

องักฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีน โดยการรูจ้  าค าพดู (Speech Recognition) และ การแปลง

ภาษาเป็นค าพดู (Text to Speech) เป็นระบบท่ีท างานรว่มกบั NLP โดยการสงัเคราะหภ์าษา ท า

ใหร้ะบบคอมพิวเตอรเ์ขา้ใจเสียงพดู สามารถแปลงเสียงพดูเป็นภาษาขอ้ความ หรือในทาง

กลบักนั ก็แปลงจากภาษาขอ้ความเป็นเสียงพดูได ้มีการใชก้ารรูจ้  าค าพดูในการท างานเป็นผูช้ว่ย

เสมือนจรงิตา่ง ๆ เชน่ Siri สามารถฟังค าสั่งผา่นการพดู และตอบสนองสิ่งท่ีเราสั่งผ่านการสรา้ง

รูปประโยค และพดูประโยคนัน้ใหผู้ส้ั่งฟัง 
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1.2.4 คอมพวิเตอรว์ิทัศน ์ (Computer Vision) คือการประมวลผลภาพหรือวิดทิศัน ์

เพ่ือใหค้อมพิวเตอรส์ามารถเขา้ใจ ทศันียภาพหรือคณุลกัษณะตา่ง ๆ ในภาพ ท าใหส้ามารถ

แยกแยะวตัถตุา่ง ๆ ได ้ วิเคราะหล์กัษณะเฉพาะของคน วตัถ ุ เอามาใชใ้นการระบตุวัตน สิ่งของ 

หรือเขา้ใจทิศทางการเคล่ือนท่ีของคน สิ่งของได ้   วิเคราะหล์กัษณะของใบหนา้ หนา้ยิม้ หนา้

โกรธ เป็นตน้ 

1.2.5 หุ่นยนตช์าญฉลาด (Smart Robotics) เป็นการท าหุ่นยนตใ์หมี้ความฉลาด 

สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาเฉพาะดา้นได ้ เชน่ หุน่ยนตท์ าความสะอาด หุน่ยนตพ์นกังาน

ตอ้นรบั รถท่ีสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งทัง้หมดนีเ้ช่ือมโยงปัญญาประดิษฐ์ท่ีเป็นสมอง

กลของระบบเขา้กบัโลกแหง่ความเป็นจรงิ 

1.2.6 หุ่นยนตก์ระบวนการอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) เป็น

ระบบคอมพิวเตอรท่ี์ท างานอตัโนมตัิซ  า้ ๆ คลา้ยกับหุ่นยนตก์ารท างาน  เพ่ือใหร้ะบบท างานซ า้

ตามท่ีมุง่หวงัไว ้โดยใชปั้ญญาประดษิฐ์เขา้มาชว่ยในการตดัสินใจ 

1.2.7 เอเจนต์เสมือน  (Virtual Agents) เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถเข้าใจความ

ตอ้งการของมนุษย ์และ มีความสามสามารถในการคน้หาบริการเพ่ือตอบสนองสิ่งท่ีเราตอ้งการ

ได ้ถือเป็นหวัใจของระบบผูช้่วยเสมือนจริง ซึ่งก็คือสิ่งท่ีเรารูจ้กัผ่านเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า  Chatbot 

มกัใชใ้นงานสนบัสนนุลกูคา้ (Call Center) หรือใน Lline Application ตลอดจนฝังอยู่ในอปุกรณ์

ตา่ง ๆ เพ่ือชว่ยใหเ้ขา้ถึงคลงัความรูห้รือบรกิารตา่ง ๆ ได ้เช่น Siri ของ Apple สามารถเขา้ถึงและ

เข้าใจตารางงาน อีเมล ปฏิทิน นาฬิกา หรือ Alexa ของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการของ 

Amazon หรือ Smart Home Device ได ้

ส่วน KPMG ไดแ้บ่งเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ใกล้เคียงกับ Mckinsey ข้างตน้ 

เป็น 7 ประเภท ดังนี ้ 1. Machine Learning 2. Vision 3. Knowledge Representation and 

Reasoning 4. Planning 5. Agents และ 6. Natural Language Processing (KPMG, 2019) 

1.3 ความส าคัญ และความท้าทายของการใช้ปัญญาประดษิฐ ์
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1.3.1   ปัญญาประดิษฐ์มีความส าคัญ  เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ได้ทั่ วไป (General 

Purpose Technology: GPT) จึงสามารถใช้ประยุกต์ได้ในทุกอุตสาหกรรม และใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยรอ้ยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่าง 4 ,019 คน เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ให้ความ

ช่วยเหลือชีวิตประจ าวนัในการหาเสน้ทางขบัรถ ซือ้สิ่งของ ติดตามสขุภาพ ความปลอดภัยของ

บา้นเรือน การวางแผน การเลือกอาหาร เป็นตน้ (Gartner Research, 2018b) 

เม่ือพิจารณามลูคา่ทางเศรษฐกิจ ก็พบว่า ปัญญาประดิษฐ์สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงู

มาก Gartner (2018) ไดป้ระเมินว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจทั่วโลกถึง 3.2 ลา้น

ลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2022 จากการท่ีปัญญาประดิษฐ์มีความกา้วหนา้อย่างกา้วกระโดด การ

วิจยัยงัพบว่าบริษัทชัน้น าจะมีการใชง้านปัญญาประดิษฐ์มากขึน้อย่างรวดเร็ว ดงันี ้1) ไดต้ิดตัง้

ปัญญาประดิษฐ์และใชง้านแลว้ 2) ก าลงัจะใชภ้ายใน 1 ปี 3)  จะติดตัง้ภายใน 1 ถึง 2 ปี  4) จะ

ตดิตัง้ภายใน 2 ถึง 3 ปี และ 5)  ยงัไมมี่ความสนใจ  โดยมีรอ้ยละ 14, 23,25, 29, 9 ตามล าดบั   

ทัง้นีผู้บ้ริหารมีแรงจูงใจในการใชญ้ญาประดิษฐ์สูงสุด 4 ล าดบัแรก ดงันี ้1) 66% เห็น

ว่าช่วยท างานซ า้ ๆ อัตโนมัติ  2) 63% เห็นว่าปรบัปรุงประสบการณ์ลูกคา้ 3) 47% เห็นว่าลด

คา่ใชจ้า่ย  4) 40% เห็นวา่ชว่ยเหลือการท างานยาก ๆ ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 แรงจูงใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:   Gartner (2018) 

 

และความคิดเห็นของพนักงาน 2,661 คน พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือ ดงันี ้1) 

36% เห็นว่าจะลดความผิดพลาด  2) 33% เห็นว่าช่วยการคน้หาขอ้มูล 3) 33% เห็นว่าช่วยการ

ท างานท่ีเป็นการท างานซ า้ ๆ และ 4) 32% เห็นว่าช่วยท างานกบังานท่ีมีขอ้มูลปริมาณมาก  ดงั

ภาพท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ความคิดเหน็ของลูกจ้างที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:    Gartner (2018) 
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การประเมินมลูคา่ทางเศรษฐกิจจากการใชปั้ญญาประดษิฐ์ของธนาคารโลกในปี 2017 

ซึ่งเปิดเผยขอ้มูลของ UBS บริษัทขา้มชาติดา้นการลงทุนและการเงินใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิส 

ถึงความส าคญัของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไวว้่า ปัญญาประดิษฐ์จะสรา้งมลูค่าเศรษฐกิจใน

เอเชียแปซิฟิกระหวา่ง 1.8 ถึง 3.0 ลา้นลา้นเหรียญในปี 2030   

ส่วนการส ารวจผูน้  า 10 ประเทศ 14 ภาคธุรกิจ จ านวน 3,000 คน พบว่าบริษัทชัน้น า

ด้านเทคโนโลยีและบริษัท  Start Up ด้านเทคโนโลยี  ต่างเล็ งเห็นถึ งความส าคัญ ของ

ปัญญาประดิษฐ์ และไดมี้การลงทนุดา้นนีเ้พิ่มเป็นสามเท่าในปี 2016 โดยมีมลูค่าประมาณ 26 -

39 พันล้านเหรียญ  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ โดยศึกษาการใชง้านขององคก์รต่าง ๆ พบว่าปัญญาประดิษฐ์มีประโยชนต์่อ

หว่งโซ่คณุคา่ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เป็นอยา่งมาก (Mckinsey Global Institute, 2017) ดงัขอ้มลู

ในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6   ผลประโยชน์ทีไ่ด้ของปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ท่ีมา:    Artificial Intelligence The Next Digital Frontier?, Mckinsey Global Institute, 2017 
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ส่วนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้าปลีก พบว่าจะใช้ใน 3 ด้าน คือ  1) ด้านการ

คาดการณค์วามตอ้งการสินคา้ท่ีความถกูตอ้ง แม่นย า การสรรหาสินค้าและการพฒันาวิจยั โดย

จะเพิ่มก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 1-2% จะช่วยลดสินคา้คงคลังของอี-คอมเมิรช์ ประมาณ 

20% 2) ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการซอ่มบ ารุง โดยลดเวลาในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัดว้ย

รถยนตอ์ัตโนมัติ 30% 3) ด้านการเสนอสินคา้และบริการในราคา ขอ้ความ และเป้าหมายท่ี

ถกูตอ้ง โดยการปรบัปรุงประสิทธิภาพการคดัเลือกสินคา้ (Assortment) 50% จะเพิ่มยอดขาย 4-

6% และจะเพิ่มยอดขายออนไลน ์30% (Mckinsey Global Institute, 2017) 

Cognizant (2018) บริษัทท่ีปรกึษาธุรกิจและระบบไอทีในสหรฐัอเมริกาไดร้ายงานการ

วิจัยผู้บริการระดับสูงจ านวน 622 คน 7 ประเทศ (จีน อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น 

มาเลเซีย และฮ่องกง) พบว่า รอ้ยละ 82 ของผู้ตอบเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์มีอิทธิพลต่อการ

ท างานในอนาคตมากท่ีสุดใน 5 ปีขา้งหน้า และ รอ้ยละ 70 จะจัดเตรียมแรงงานท่ีจะท างาน

ร่วมกับเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์ไว้ดว้ย นอกจากนีย้ังรายงานว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นการเพิ่มรายได ้ลดตน้ทนุ และคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานอีกรอ้ย

ละ 20 ใน 5 ปีขา้งหนา้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์สูงถึง รอ้ยละ 13.5  

ของรายไดภ้ายใน 5 ปี  และในรายงานการส ารวจ ยงักล่าวอีกว่า การเตรียมพรอ้มส าหรบัการ

เปล่ียนแปลงเป็นสิ่งจ  าเป็นมาก  โดยรอ้ยละ 35 ไดต้รียมพรอ้มแลว้  ในขณะท่ีรอ้ยละ 42 มั่นใจ

ในการบรูณาการปัญญาประดษิฐ์กบัการท างานของธุรกิจท่ีเป็นอยู ่  

ส่วน KPMG รายงานผลการส ารวจพบว่า การใชง้านปัญญาประดิษฐ์เป็นประโยชน ์

ดังนี ้ 1) รอ้ยละ 28 เห็นว่า เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต  2) ร้อยละ 16 เห็นว่าลดต้นทุน

ค่าใชจ้่าย 16 % 3) รอ้ยละ 14 เห็นว่าเพิ่มก าไร 4) รอ้ยละ 10 เห็นว่าเพิ่มความเร็วใหก้ับวงจร

นวัตกรรม  5) รอ้ยละ 9 เห็นว่าปรบัปรุงดา้นลูกคา้  และ 6) รอ้ยละ 9 เห็นว่าเพิ่มความเร็วของ

สินคา้และบรกิารสูต่ลาด  ทัง้นี ้เป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัการท างาน หนา้บา้นดา้นการตลาด การ

ขาย การบริการลกูคา้  การท างานสว่นกลางดา้น R&D การบรหิารห่วงโซ่อปุทาน การจดัซือ้ และ

การผลิต การท างานหลังบ้านด้านการบริหารจัดการ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

(KPMG, 2019) 
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ส่วน IDC บริษัทท่ีปรกึษาชัน้น า คาดการว่า บริษัท e-commerce มากกว่ารอ้ยละ 80 

ในประเทศจีนจะใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสรา้งประสบการณท่ี์ดีแก่ลกูคา้ในปี 2019 

(ขา่วไชน่าเดลี, 2 มิถนุายน 2018) นอกจากนี ้State Council (2018) ของจีนไดร้ายงานว่า มลูคา่

ของอตุสาหกรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในจีนจะสงูถึง 1 ลา้นลา้นหยวนในปี 2030 และ

นาย ลิ่ว โตว  (2018) หัวหนา้สถาบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศจีนได้

กล่าวในงานประชุม  ”World Artificial Intelligence 2018” ท่ี เซ่ียงไฮ้ว่า จ  านวนของบริษัท

ปัญญาประดิษฐ์ของจีน ยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองทัง้ในกรุงปักก่ิง   เซ่ียงไฮ ้กวางตุง้ เจอ้เจียง 

และมณฑลเจียงซู  และมีบริษัทปัญญาประดิษฐ์จ  านวนประมาณ 1,011 แห่งในแผน่ดินใหญ่ คิด

เป็น 20.53% ของจ านวนทั้งหมดของโลก รองจากสหรฐัอเมริกาซึ่งมีบริษัทปัญญาประดิษฐ์

จ  านวน 2,028 แห่ง ตามด้วยสหราชอาณาจักร แคนาดา และอินเดีย  โดยกรุงปักก่ิงมีบริษัท

ปัญญาประดิษฐ์จ  านวน 395 ราย ติดอันดับเมืองท่ีมีบริษัทปัญญาประดิษฐ์มากท่ีสุดในโลก 

รองลงมาคือเมืองซานฟรานซิสโกมีบริษัท 287 แห่ง และลอนดอนมี 274 แห่ง ในขณะท่ีเมือง

เซ่ียงไฮ้, เซินเจิน้ และหางโจว เป็น 3 เมืองของจีนท่ีติดอันดับอยู่ใน 20 เมืองในโลกท่ีมีบริษัท

ปัญญาประดษิฐ์มากท่ีสดุเชน่กนั 

เทวฤทธ์ิ มณีฉาย (2561) เสนอขอ้มูลของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ว่าในภาพรวม

ดา้นเศรษฐกิจนัน้ ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศท่ีพฒันาแลว้ มีการขยายตวั

เพิ่ม ขึน้ถึง 1.7 เท่าในปี 2578 และช่วยเพิ่มผลิตผลของโลกไดถ้ึง 30-40% ช่วยเพิ่มก าไรในทุก

สาขาการผลิต และสรุปว่าประเทศตา่ง ๆ ใหค้วามส าคญัตอ่ปัญญาประดษิฐ์อยา่งยิ่ง โดยเห็นว่า

ปัญญาประดิษฐ์จะสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกประมาณ 1,8-16.6 ล้านล้าน

เหรียญสหรฐัในปี 2030 โดยมุ่งเน้นการสรา้งประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย และปรบัปรุง

ประสบการณล์กูคา้เพ่ือเพิ่มความพงึพอใจของลกูคา้ (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2560) 

1.3.2  ความท้าทายในการใช้ปัญญาประดิษฐ ์การใชปั้ญญาประดษิฐ์ยงัมีความ

ทา้ทายหลายเรื่องดงัผลส ารวจ ดงันี ้

ผลการส ารวจผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท Cognizant ท่ีใหค้วามคิดเห็นถึงความท้า

ทายของการใชปั้ญญาประดษิฐ์ 3 เรื่องแรก ไดแ้ก่ 1) ความสอดคลอ้งของกลยทุธดา้นแรงงานกบั
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เป้าหมายธุรกิจ  2) ความไม่พรอ้มของ IT Infrastructure   และ 3) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรูด้า้นปัญญาประดษิฐ์  โดยคดิเป็นรอ้ยละ  72, 71, 70  ตามล าดบั (Cognizant , 2018) 

ส่วนการส ารวจของ Gartner พบความทา้ทาย 3 ขอ้แรก คือ 1) การขาดแคลนทกัษะ

ของบุคลากร  2) ความเขา้ใจในประโยชนแ์ละการใชปั้ญญาประดิษฐ์  และ 3)  คุณภาพของ

ขอ้มลูท่ีมี โดยคดิเป็นรอ้ยละ  56, 42, 34 ตามล าดบั (Gartner, 2019) ดงัภาพท่ี 7 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ความท้าทายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:    The Present and Future of AI, Gartner (2019) 

 

ในขณะท่ีผลการศึกษาและส ารวจ  1,646 คน ของ McKinsey ถึงอุปสรรคของการ

ประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐ์ ก็พบผลการศกึษาท่ีสอดคลอ้งกนั คือ 1) การขาดกลยทุธท่ี์ชดัเจนใน

ปัญญาประดิษฐ์  และ  2) การขาดแคลนทกัษะของบคุลากรในงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ โดยคิด

เป็นรอ้ยละ  43, 42% ตามล าดบั  ดงัภาพท่ี 8 (McKinsey, 2017) 
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ภาพท่ี 8  อุปสรรคของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

ทีม่า :  Mckinsey (2017) 
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1.4  ลักษณะการประยุกตใ์ช้งานปัญญาประดษิฐใ์นอุตสาหกรรม  

 จากความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ท่ีใช้หลักการเดียวกันกับสมองของมนุษย์  แต่

ท างานไรขี้ดจ ากัด ท าให้ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นกุญแจส าคัญของโครงสรา้งพื ้นฐาน

ทางดา้นเทคโนโลยี น ามาซึ่งประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  Andrew Ng อดีตผู้ร่วมก่อตัง้ 

บริษัท google Brain และ หัวหน้าทีมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์  (Chief Scientist) ของบริษัท 

Baidu ไดก้ล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์ว่าจะเป็นเทคโนโลยีท่ีพลิกโฉมเหมือนเช่นไฟฟ้าพลิกโฉม

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เม่ือรอ้ยกว่าปีก่อน โดยจะเปล่ียนโฉมทุกๆอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการ

คมนาคม การแพทย ์การเงิน การธนาคาร และการเกษตร (Andrew Ng, 2016)  โดยมีลกัษณะ

การใชง้านปัญญาประดษิฐ์ ดงันี ้ 

1) อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ไดน้  าปัญญาประดิษฐ์มาใชโ้ดยการรวบรวม

ขอ้มูลต่าง ๆ ทัง้ธุรกรรมการเงินของลูกคา้และขอ้มูลอ่ืนมาแยกแยะ วิเคราะห ์โดยใชอ้ลักอริทึม

ของปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชเ้งิน และความสามารถในการผ่อนช าระของผูกู้ ้  

เพ่ือพิจารณาการปล่อยสินเช่ือและตอบโจทยส์ินเช่ือใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้รายบคุคล หรือเฉพาะ

กลุ่มมากขึน้ อีกทั้งยังลดความเส่ียงท่ีจะเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อเกิดรายได้ (Non-Performance 

Loan : NPL) ปัญญาประดิษฐ์ยังถูกน ามาใช้วิเคราะหแ์ละการโกงและท าความผิด (Fraud 

Detection) การฟอกเงิน นอกจากนีส้ถาบนัการเงินยงัใชปั้ญญาประดิษฐ์ วิเคราะหข์อ้มูลการ

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ อตัราการท าก าไร ราคาหุน้ท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการซือ้และขายหุน้ในตลาด

หลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

2) อุตสาหกรรมการผลิต มีการใช้หุ่นยนตปั์ญญาประดิษฐ์ในสายการผลิตแทน

แรงงานมนษุย ์การท านายความสามารถในการผลิต การสืบหาวตัถดุบิท่ีไมไ่ดม้าตรฐาน หรือของ

ท่ีไม่ไดม้าตรฐานจากสายการผลิต การพยากรณแ์นวโนม้ความลม้เหลวของเครื่องจกัร การจัด

สายรถขนสง่สินคา้  และการใชร้ถยนตไ์รค้นขบัในโรงงานหรือคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

3) อุตสาหกรรมการเกษตร  มีการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในพยากรณอ์ากาศ เพ่ือการ

หว่านเมล็ด การเก็บผลผลิต การบรรเทาแรงงานมนุษย ์เพิ่มผลผลิตการเกษตร การใชโ้ดรนใน
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การท างาน การรดน า้อัตโนมัติ  การท านายพืชผลการเกษตร  การคดัแยกขนาดและคุณภาพ

ผลผลิต  เป็นตน้ 

4) ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข  มีการใชปั้ญญาประดษิฐ์ในดา้นการ แพทยม์าก

ขึน้ เช่น การอ่านภาพถ่ายทางการแพทย ์ การชว่ยงานผ่าตดัของศลัยกรรม การวินิจฉัยโรคมะเร็ง  

การใชหุ้่นยนตช์ว่ยผ่อนแรงในการท ากายภาพ การใชหุ้น่ยนตใ์นการฟ้ืนฟูและพฒันาการเดนิของ

ผูพ้ิการ การพฒันาแขนขาเทียม ท าใหผู้พ้ิการสามารถชว่ยเหลือตวัเองไดดี้ขึน้ เป็นตน้ 

5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มีการใชปั้ญญาประดิษฐ์วิเคราะหข์้อมูลจากส่ือ

สงัคมออนไลน ์ และความเห็นของนกัท่องเท่ียว เพ่ือน าความคิดเห็นตา่ง ๆ มาสรา้งการแสดงผล 

เพ่ือช่วยในการวางแผนจดัการการท่องเท่ียว การบริหารราคาหอ้งพกั ราคาตั๋วเครื่องบิน รวมถึง

การบริหารและจัดการไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์มากขึ ้น นอกจากนี ้ปัญญาประดิษฐ์ยังใช้

ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยามาวิเคราะห ์ เพ่ือจัดกลุ่มลักษณะอากาศ ขอ้มูลอนุกรมเวลา ช่วยในการ

เตรียมพรอ้มของทา่อากาศยาน 

6) อุตสาหกรรมค้าปลีก ใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะหข์อ้มูลการซือ้ขาย และ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวิเคราะหก์ารตลาดเพ่ือสง่เสรมิการขาย  การตัง้ราคาขายท่ีเหมาะสม การ

ท านายความตอ้งการสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค การจดัสายรถขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน  โดย

การใชข้อ้มลูท่ีมีอยู่ในระบบตา่ง ๆ มาวิเคราะห ์และน าผลลพัธต์า่ง ๆ มาใชง้านใหเ้ห็นผลได ้ การ

ใชหุ้น่ยนตโ์ตต้อบอตัโนมตั ิ(chatbot) ในการใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัทแ์ละออนไลน ์ เป็นตน้ 

7) อุตสาหกรรมพลังงาน  ใชปั้ญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะหข์อ้มลูทัง้ในส่วนของ

การผลิตและการบริโภคพลงังาน โดยในส่วนของการผลิตพลงังาน สามารถปรบัการผลิต การ

จัดเก็บ ตลอดจนการตั้งราคาให้เหมาะสมตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ยอดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ

ช่วงเวลา เป็นตน้ และในส่วนของการบริโภคพลงังาน สามารถตรวจจับการใชพ้ลงังานภายใน

บา้น อาคารส านกังาน และโรงงานผลิต เพ่ือจดัสรรการใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพสงูดว้ยราคา

ท่ีเหมาะสม โดยเลือกแหล่งจ่ายพลงังานท่ีมีค่าใชจ้่ายท่ีต่างกัน การจ่ายไฟกลบั และค านวณหา

รูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายมากท่ีสุด  รวมทัง้ป้องกันการขาดแคลนพลังงาน   

การพยากรณค์าดการณ ์เพ่ือปอ้งกนัความผิดปกต ิและการจูโ่จมดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 
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กล่าวโดยสรุป คือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีท่ีประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะหช์ัน้สูง และ

เทคนิคท่ีอิงการใชต้รรกะ รวมถึงการเรียนรูข้องเครื่อง การตีความเหตกุารณ ์การใหก้ารสนบัสนุน 

หรือการตดัสินใจอย่างอัตโนมัติหรือใหเ้กิดการกระท าขึน้  ปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมี

ศกัยภาพและทรงพลงั สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนการใชง้าน

ในชีวิตประจ าวนั และมีความส าคญัต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของโลก การน าปัญญาประดิษฐ์มา

ประยุกตใ์ชใ้นการคา้ปลีกยุคใหม่นัน้ เพ่ือผลประโยชนใ์นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน เพิ่ม

ความเรว็ใหก้บัวงจรนวตักรรม ปรบัปรุงดา้นลกูคา้  และเพิ่มความเรว็สินคา้และบริการสู่ตลาด เป็น

ตน้ อย่างไรก็ตามการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชน้ัน้ ยังมีความทา้ทายหลายดา้น ไดแ้ก่ การขาด

แคลนตวามรูแ้ละทกัษะของบคุลากร ความเขา้ใจในประโยชนแ์ละการใชปั้ญญาประดษิฐ์ ความไม่

พรอ้มของโครงสรา้งเทคโนโลยี และคณุภาพของขอ้มลู 

 

ตอนที่ 2  แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก 

การคา้ปลีกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนจ านวนมาก  สมาคมผูค้า้ปลีกไทยไดอ้อกมาให้

ตวัเลขมลูคา่การคา้ปลีกของไทยมีประมาณ 3.6 ลา้นลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็นประมาณ 23% 

ของ GDP ของประเทศ และผูป้ระกอบการท่ีเป็นการคา้ปลีกยุคใหม่ (Modern Chain Store) จะ

มียอดขายเป็นสดัส่วนราว 32% ของมลูคา่คา้ปลีกสง่ และมีการลงทนุรวมกนักว่า 130,200 ลา้น

บาทในช่วงระหว่างปี 2559–2561 (เฉล่ียปีละ 43,400 ล้านบาท) ท าให้มีการจ้างงานโดยตรง

มากกว่า 600,000 คน และการจา้งงานทางออ้มอีกกว่า 150,000 คน การคา้ปลีกจึงมีส าคญัต่อ

เศรษฐกิจ และสงัคม ของประเทศไทยมาก (วรวฒุิ อุน่ใจ, 2019)  

2.1   ความหมาย และประเภท ของการค้าปลีก 

2.1.1 ความหมายของการค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมการคา้ขายสินคา้

ให้กับผู้บ ริโภคคนสุดท้าย (Pride, Ferrell, Lukas, Niininen, และ  Schembri, 2015)  หรือ

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขายสินคา้หรือบริการโดยตรงให้กับผู้บริโภคคน

สดุทา้ย เพ่ือการใชส้ว่นตวั และไมใ่ชเ่ป็นการใชเ้พ่ือธุรกิจ (Philip Kotler, 1997: 535)  
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ส่ ว น  Robert W. Palmatier, Louis W. Stern, แ ล ะ  Adel I. El-Ansary. ไ ด้ ใ ห้

ความหมายของค้าปลีกในหนังสือ  “Marketing Channel Strategy” ว่าหมายถึง กิจกรรมซึ่ง

หมายรวมถึงการขายสินคา้และบริการใหก้ับผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumers) เพ่ือ

การบริโภคส่วนตวั (Personnel Consumption) โดยการซือ้สินคา้นัน้เป็นไปเพ่ือความพึงพอใจ

ของตวัผูบ้รโิภคและครอบครวั ไมใ่ช่การซือ้ขายของธุรกิจ อตุสาหกรรม หรือสถาบนั โดยผูค้า้ปลีก

จะซือ้สินคา้จากใครก็ได  ้แตต่อ้งขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสดุทา้ยเท่านัน้ และในปัจจบุนัผูค้า้

ปลีกอาจมีการผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องตนเองอีกดว้ย (Robert W. Palmatier, Louis W. 

Stern, & I., A., 2015). 

นอกจากนี ้Roger Cox และ Paul Britain ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีกในหนงัสือ 

Retail Management ไวว้่า การคา้ปลีก คือ การขายสินคา้และบริการใหผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ยเพ่ือ

ใชส้่วนตวั ใชใ้นครอบครวัหรือครวัเรือน  ซึ่งรวมถึงสินคา้ท่ีจับตอ้งไม่ได ้เช่น บริการตดัผม ซัก

เสือ้ผา้ เป็นตน้ แตไ่มร่วมถึงการซือ้ขายเพ่ือธุรกิจ หรือ อตุสาหกรรม (Cox & Brittain, 1999) 

จากความหมายของคา้ปลีกขา้งตน้ สรุปไดว้่า การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการโดยตรงใหก้บัผูบ้ริโภคคนสดุทา้ย เพ่ือการใชส้่วนตวั และ

ไมใ่ชเ่ป็นการใชเ้พ่ือธุรกิจ และสามารถสรุปองคป์ระกอบของการคา้ปลีกได ้ดงันี ้1). กิจกรรมเป็น

กิจกรรมทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ  2) สินคา้หรือการบริการ และ 3) 

ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ยซึ่งเป็นผูท่ี้ซือ้สินคา้เพ่ือการใชส้่วนตวัหรือใชใ้นครอบครวัไมใ่ชก่ารใชเ้พ่ือธุรกิจ  

2.1.2 ประเภทของการค้าปลีก  ประเภทของการค้าปลีกมีรูปแบบและลักษณะ

แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับรูปแบบกิจการ ลักษณะของสินค้าท่ีจ  าหน่าย นโยบายราคาสินค้า 

ลกัษณะการด าเนินการ และการบริหารจดัการหรือความเป็นเจา้ของ ซึ่งปัจจุบนักิจการรา้นคา้

ปลีกจ านวนมากไดพ้ัฒนาเปล่ียนจากรา้นเล็ก ๆ เป็นรา้นขนาดใหญ่ อีกทัง้มีการแข่งขันกันสูง 

ตน้ทุนด าเนินการสูงมากขึน้ การบริหารงานเป็นระบบ โดยใชบุ้คลากรด าเนินการจ านวนมาก 

และใชก้ลยทุธท์างการตลาดดึงดดูใจผูบ้ริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่น การไดส้ิทธิประโยชนเ์ม่ือ

เป็นสมาชิกรา้นคา้ การสนบัสนนุการขายรูปแบบใหม่ การสะสมแสตมป์เพ่ือแลกสินคา้พรีเมียม ์

เป็นตน้ การแบ่งประเภทของการคา้ปลีกสามารถอธิบายโดยสรุปดงันี ้(อุษณีย ์จิตตะปาโล และ 
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ดดัแปลงจาก Philip Kotler, 1996:491 โดยอา้งในรายงานการศึกษาเรื่อง การคา้ปลีก การคา้ส่ง 

และการคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑล ปี  พ.ศ. 2559 (กองนโยบายและ

แผนงาน ส านกัผงัเมือง, 2559)  ดงันี ้คือ 1) แบ่งตามสินคา้หรือสายผลิตภัณฑท่ี์จ าหน่าย แบ่ง

ออกได้ 6  ประเภท ได้แก่  ร ้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Super Store) ร้านสรรพสินค้า 

(Department Store) รา้นสรรพาหาร (Supermarket)  รา้นค้าปลีกครบวงจร (Hypermarket) 

รา้นคา้สะดวกซือ้ (convenience Store) และ รา้นประเภทธุรกิจบริการ 2) แบง่ตามนโยบายดา้น

ราคาสินคา้ แบ่งออกได ้4 ประเภท ไดแ้ก่  รา้นขายสินคา้ราคาถูกกว่าราคาตลาด  (Discount 

Store)  ร้านซุปเปอรเ์ซ็นเตอร์ (Supercenter) ร้านคลังสินค้า  (Warehouse Store) ร้านขาย

สินคา้ราคาเดียว 3) แบง่ตามลกัษณะด าเนินการ แบง่ออกได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ การขายปลีกผ่าน

ทางโทรศพัทแ์ละทาง ไปรษณีย ์  การขายเครื่องจกัรอตัโนมตัิ  การขายผ่านอินเตอรเ์น็ต  การขาย

ปลีกตามบา้น และ การขายตรงตา่ง ๆ 4) แบง่ตามการควบคมุกิจการ หรือการเป็นเจา้ของ แบ่ง

ออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ ร ้านค้าอิสระ ร้านค้าแบบลูกโซ่ (Chain Store) สหกรณ์ผู้ค้าปลีก 

(Cooperative Shop) รา้นท่ีได้รับสิทธิทาง การค้า (Franchise) และ ศูนย์การค้า (Shopping 

Center)  

ส่วนธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารออมสินแห่ง

ประเทศไทย, 2018) ไดแ้บ่งประเภทการคา้ปลีก เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) การคา้ปลีกดัง้เดิม 

(Traditional Trade) โดยมีลักษณะของรา้นคา้เหล่านีจ้ะไม่ให้ความส าคัญกับการตกแต่งรา้น

มากนกั สินคา้จะถกูวางกนัตามความพอใจ และบรหิารโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง เช่น รา้นคา้ตาม

ตลาดนัด รา้นแผงลอย และท่ีรูจ้ักกันมากท่ีสุดก็คือ รา้นโชห่วย  โดยในปี 2560 การคา้ปลีก

ดัง้เดิมมีส่วนแบ่งประมาณ 32% ของมูลค่าการค้าปลีกทั้งหมด และ 2) การค้าปลีกยุคใหม ่

(Modern Trade) โดยรา้นค้าในกลุ่มนีจ้ะลงทุนในการตกแต่งรา้น มีการจัดเก็บและจ าหน่าย

สินคา้อย่างเป็นระบบ มีอ านาจต่อรองสงู สามารถขายสินคา้ในปริมาณมากได ้โดยการคา้ปลีก

ยคุใหม่ (รวมในสว่นของออนไลน)์ มีส่วนแบง่ประมาณ 68% ในมลูคา่การคา้ปลีกทัง้หมด  โดยมี

รูปแบบ 5 ประเภท คือ 1) หา้งสรรพสินคา้ (Department Store)  จะเนน้กลุ่มลูกคา้รายไดต้ัง้แต่

ปานกลางขึน้ไป จ าหน่ายสินคา้หลายชนิด ทันสมัย มีคุณภาพ มีสินคา้แบรนดเ์นม ทัง้ผลิตใน
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ประเทศและน าเขา้จากตา่งประเทศ ราคาจ าหน่ายตามราคาตลาดหรือสงูกว่า ไดแ้ก่ Robinson, 

Mega, Central, Terminal21 แ ล ะ  The Mall เ ป็ น ต้ น  2) ดิ ส เ ค า น์ ส โ ต ร์  (Discount 

Store/Hypermarket/Supercenter) เนน้กลุ่มลูกคา้รายไดป้านกลางถึงล่าง เนน้จ าหน่ายสินคา้

อปุโภคบรโิภคในชีวิตประจ าวนัในราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาดปกติ ไดแ้ก่ Big C และ Tesco Lotus 

เป็นตน้ 3) ซูเปอรม์ารเ์ก็ต (Supermarket) เนน้กลุ่มลกูคา้รายไดป้านกลางถึงสูง จ  าหน่ายสินคา้

อปุโภคบริโภค โดยเฉพาะหมวดอาหารมีความสดใหม่และหลากหลาย รวมถึงสินคา้น าเขา้จาก

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ Tops, Gourmet Market, Foodland, MaxValue และ Villa Market เป็นต้น 

4) รา้นสะดวกซือ้ (Convenience Store/ Express/ Mini Mart) เนน้จ าหนา่ยสินคา้อปุโภคบรโิภค

ในชีวิตประจ าวนัในราคาตลาด ส่วนใหญ่ตัง้ในแหล่งชุมชนโดยเนน้ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ทุก

กลุ่ม ไดแ้ก่ 7-Eleven, Family Mart, Mini Big C, Lotus Express และ Lawson เป็นตน้ 5) รา้น

ขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เน้นคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าใน

ประเภทเดียวกัน ราคาสินค้าค่อนข้างสูง เน้นกลุ่มรายได้ปานกลางขึน้ไป ได้แก่ Watsons, 

Boots, Super sports, Power Buy และ Beauty Buffet เป็นตน้ 

2.2   ความท้าทาย และแนวโน้มของการค้าปลีกยุคใหม่ 

2.2.1 ความท้าทายของการค้าปลีกยุคใหม่   Pilkington ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ The 

Retail Therapy  ถึงการคาดการณปั์ญหาและวิกฤติของรา้นคา้ปลีกเกิดขึน้ในทกุ ๆ ธุรกิจ ตัง้แต ่

รา้นเครือข่ายสินคา้ฟุ่ มเฟือย ไปจนถึงรา้นสินคา้ลดราคา เป็นท่ีคาดการณ์ว่า รา้นคา้ปลีกจะ

มาถึงจดุจบในไม่นาน เน่ืองจากรา้นคา้ปลีกมีตน้ทนุคงท่ีสงู การลงทนุการก่อสรา้งรา้นคา้สงู ตอ้ง

ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาว และตอ้งมีสินคา้คงคลงัจ านวนมาก เม่ือยอดขายตกต ่าลง รา้นคา้

ปลีกก็ทรุดตวั  การตกต ่าและลม้ละลายของการคา้ปลีก มีความหมายส าคญั และ ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโดยรวม รา้นค้าปลีกและซัพพลายเออรเ์ป็นภาคส่วนเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของ

เศรษฐกิจโลกในปี 2015 ยอดขายปลีกทั่วโลกมีมลูคา่ 23 ลา้นลา้นดอลลาร ์คิดเป็นสดัส่วน 31% 

ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก ท าใหเ้กิดการจา้งงานหลายพนัลา้นคนในองักฤษ การคา้ปลีกจา้งงาน

โดยตรง 3.5 ลา้นคน และอีก 3.5 ลา้นคน ท างานเป็นซบัพลายเออรใ์นสหรฐัอเมริกา ธุรกิจนีจ้า้ง

งาน 15 ลา้นคน และอีก 15 ลา้นคนท างานเป็นซพัพลายเออร ์ดงันัน้ การคา้ปลีกมีสดัส่วนการ
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จ้างงาน 25% ของประชากรท างาน สิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าปลีก ก็จะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโดยรวม ดังเช่น ท าให้จ  านวนคนว่างงานเพิ่มขึน้ รา้นสรรพสินคา้ในสหรฐัอเมริกา 

(2016-2017) ได้เลิกจ้างพนักงานกว่า 1 แสนคน และไดก้ล่าวถึงทางอยู่รอดของการคา้ปลีก

ว่า 1) การคา้ปลีกตอ้งยอมรับความจริงว่า อีคอมเมิรซ์เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า

ชอ่งทางจ าหน่ายแบบรา้นคา้ปลีก ทัง้ตน้ทนุการเก็บสินคา้คงคลงัและการจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค 

ในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Virtual Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีท าใหก้ารซือ้สินคา้ออนไลน์

ของลูกคา้มีสภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึน้ ท าให้ผู้บริโภคแทบไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไปซือ้สินคา้ท่ี

รา้นคา้ปลีก  2) การเปล่ียนแปลงของสดัส่วนของประชากร เอือ้อ านวยตอ่การซือ้สินคา้ออนไลน ์

ในปี 2017 ความนิยมซือ้สินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคชาวอเมรกิันมีสดัส่วนดงันี ้ a) คนสงูวยันิยม

ซือ้ออนไลน์ 28%  b) คนรุ่นเกิดหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 41%  c) คนรุ่น Gen X ท่ีเกิดช่วง 

1960-80 56% และ d) คนรุ่นอาย ุ18-24 ปี หรือ Gen M 67% ตวัเลขนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คนท่ีเกิด

ก่อนยุคท่ีมีอินเทอรเ์น็ตยังนิยมท่ีจะไปซื ้อสินค้าท่ีรา้นค้าปลีก ส่วนคนรุ่นท่ีเกิดหลังจากมี

อินเทอรเ์น็ตแล้ว นิยมซือ้สินคา้ออนไลน์ ซึ่งเห็นไดว้่า อีคอมเมิรช์มีผลกระทบต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค และต้นทุนการค้าปลีกอย่างมาก ซึ่งกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการค้าปลีกอย่าง

หลีกเล่ียงไมไ่ด ้(Pilkington, 2019) 

2.2.2  แนวโน้มการค้าปลีกยุคใหม่ การคา้ขายปลีกท่ีมีหนา้รา้น (Brick and Mortar) 

ก าลงัถดถอย และการคา้แบบอีคอมเมิรช์ (E-Commerce) ก าลงัถดถอยเช่นกนั สิ่งเปล่ียนแปลง

ท่ีก าลงัมาอย่างรวดเร็ว คือ โมเดลธุรกิจใหม่ท่ีเรียกว่า E-Business หรือเรียกว่า O2O (Online to 

Offline) หรือ Omni Channel ซึ่งเป็นการเช่ือมห้างรา้นในโลกออฟไลน์เข้ากับเทคโนโลยีโลก

ออนไลน ์ดา้นออนไลนก็์ใชป้ระโยชนจ์ากความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้  และ

ช าระเงินออนไลน ์รวมทัง้การเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภค ส่วนดา้นออฟไลนก็์ใชจุ้ดแข็งของหา้งรา้นท่ีมี

สินคา้จริง ใหค้นไดส้มัผสัและทดลอง รวมทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัเดินเล่น หรือนดัพบปะสงัสรรค์ 

(วรวฒุิ อุน่ใจ, 2019)  

PwC กล่าวว่า การคา้ปลีกแบบรา้นคา้จริงหรือออฟไลน ์และคา้ปลีกแบบอีคอมเมิรช์ 

หรือออนไลน  ์ท่ีควบรวมกันเรียกว่า Omni Channel นัน้ ธุรกิจคา้ปลีกจ าเป็นตอ้งวิเคราะหแ์ละ
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ตอบสนองรายเฉพาะลูกคา้ (Personalization) ไดอ้ย่างรวดเร็วและทันกาล ในขณะท่ี Mintel 

(2018) กล่าวว่า ตลาดอีคอมเมิรช์ในเอเชียแปซิฟิกจะมีมูลคา่เติบโตจากปี 2015 ถึง 290% ในปี 

2025 โดยจะมีสดัส่วนมากกว่า 37% ของมลูคา่คา้ปลีกทัง้หมด การเปล่ียนแปลงของชีวิตความ

เป็นอยู่และการเดินทางของสังคมคนเมือง จะท าให้เกิดรา้นเสมือนจริงเพ่ือตอบโจทย์ความ

ตอ้งการรายบคุคลมากขึน้ ในขณะเดียวกนัก็เพิ่มอตัราสงัคมไรเ้งินสดไปดว้ย (PWC, 2017) 

สหพนัธก์ารตลาดแหง่เอเชีย (Asia Marketing Federation) และสมาคมการตลาดแห่ง

ประเทศไทยไดร้ายงานถึงแนวโนม้การตลาดแห่งเอเชียท่ีน่าจับตามอง ไวว้่า อนาคตของการคา้

ปลีกยุคใหม่ต้องให้ประสบการณ์และตอบโจทย์โดนใจลูกค้า การขายผ่านช่องทางเดียวไม่

เพียงพออีกต่อไป การเช่ือมต่อทุกช่องทางขาย (Omni Channel) และโลกใหม่ของการคา้ปลีก 

(New Retail) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทั่วภูมิภาค  การพฒันาอย่างรวดเรว็ของอีคอมเมิรช์  

และการช าระเงินแบบดิจิทลัไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีการคา้ปลีกแบบออนไลนร์ายใหญ่

เริ่มให้ความส าคัญกับรา้นค้าออฟไลน์ และในขณะเดียวกันรา้นค้าออฟไลน์ก็เข้าสู่รา้นค้า

ออนไลนเ์ชน่กนั การคา้ปลีกตอ้งใหค้วามส าคญักบักลยทุธท่ี์รวมทกุชอ่งทางเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้

ลกูคา้มีประสบการณท่ี์ดี เช่ือมตอ่ประสบการณช์อ้ปป้ิงออนไลนแ์ละออฟไลนอ์ย่างสะดวกสบาย 

ไรร้อยตอ่ ตัง้แตก่ารเลือกชมสินคา้ท่ีรา้น ไดส้มัผสัสินคา้จริง หากลกูคา้สนใจซือ้ ก็สามารถสั่งซือ้

ออนไลน์ โดยตรวจสอบสินค้าคงคลัง ระบุการจัดส่งได้ทั้งท่ีบ้าน ท่ีท างาน วันท่ีจัดส่งสินค้า 

ในขณะท่ีลกูคา้ก าลงัเดนิชมสินคา้อยูท่ี่รา้นไดท้นัที (Forbes, 2019)  

ดงันัน้เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาวผูป้ระกอบการคา้ปลีก จึงจ าเป็นตอ้งเร่ง

ปรบั ตวัตลอดเวลา โดยเฉพาะการท าความเขา้ใจพฤตกิรรมการใชชี้วิต (Life Style) ของลกูคา้ให้

ไดม้ากท่ีสดุ โดยการน าเทคโนโลยีตา่ง ๆ มาช่วยวิเคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึก

ช อ ง ลู ก ค้ า  (Customer Insight)  ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เท ค โน โล ยี  Data Analytics, Big Data, 

ปัญญาประดิษฐ์ และน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิเคราะหม์าใช้บริหารจัดการ และเช่ือมโยง

การคา้ปลีกในแต่ละช่องทาง ซึ่งเป็นการเช่ือมรา้นคา้ในโลกออฟไลนเ์ขา้กับออนไลน ์ตลอดจน

ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใชส้อยสินคา้ และการช าระเงินออนไลน ์ท าใหส้ามารถเก็บ
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ขอ้มลูผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมหาศาล ทัง้นี ้รา้นคา้ออฟไลนย์งัมีจดุแข็งของรา้นคา้ท่ีมีสินคา้จริงใหค้น

ไดส้มัผสัและทดลอง รวมทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัเดนิเลน่หรือนดัพบสงัสรรคไ์ดอี้กดว้ย 

สรุปไดว้่าการแข่งขนัท่ีส าคญัของการคา้ปลีกในอนาคตตอ้งมุ่งเนน้พฤติกรรมผูบ้ริโภค

เป็นหลกั เน่ืองจากการคา้ปลีกแบบออนไ์ลน ์สามารถตอบสนองผูบ้รโิภคไดใ้นตน้ทนุท่ีต  ่ากวา่ ท า

ใหร้าคาขายสินคา้นัน้ถกูกว่ารา้นคา้ปลีก ดงันัน้ สิ่งท่ีส  าคญัในการวิเคราะหอ์าจจะไม่ใช่เรื่องของ

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมและผูช้นะในอตุสาหกรรมเพียงเท่านัน้ แต่จะตอ้งวิเคราะหไ์ปถึง

ความสามารถในการปรบัตวัของรา้นคา้ตา่ง ๆ อีกดว้ย  แน่นอนว่ารา้นคา้สะดวกซือ้อาจจะไดร้บั

ผลกระทบนอ้ยกวา่ เน่ืองจากสว่นใหญ่ผูบ้ริโภคจะซือ้สินคา้จากรา้นคา้สะดวกซือ้ไดส้ะดวกสบาย 

และไดร้บัสินคา้ทันที สินคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของอาหารท่ีสามารถรบัประทานไดท้นัที   

ซึ่งต่างจากรา้นคา้ปลีกเช่นหา้งสรรพสินคา้หรือรา้น Discount store ท่ีเนน้สินคา้ท่ีอาจจะไม่ได้

จ  าเป็นตอ้งใช้ทันที ท าใหผู้้บริโภคมีทางเลือกท่ีจะใชบ้ริการแหล่งท่ีมีราคาถูกกว่าได ้โดยท่ียัง

ไดร้บัสินคา้หรือบรกิารท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

2.3   แนวคิด และผลกระทบการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในการค้าปลีก 

2.3.1 แนวคิดการใช้งานปัญญาประดิษฐใ์นการค้าปลีก จากการวิเคราะหก์ารใช้

งานปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท UBS โดยใชข้้อมูลจากธนาคารโลก พบว่าการใช้งานปัญญา 

ประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมค้าปลีกมีมูลค่าสูงเป็นอันดับท่ี 2 รองจากอุตสาหกรรมการผลิต 

(ธนาคารโลก, 2017) ดงัภาพท่ี 9  
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ภาพท่ี 9 กระทบของปัญญาประดษิฐใ์นอุตสาหกรรมในเอเชียในปี 2030 

ท่ีมา:  World Bank, UBS (2017) 

 

Microsoft ไดก้ล่าวถึง การคา้ปลีกจะใชเ้งินลงทุนดา้นปัญญาประดิษฐ์  7.3 พันลา้น

เหรียญสหรฐัในปี 2022 โดยปัญญาประดิษฐ์จะช่วยการคา้ปลีกในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้1) การสรา้ง

ความผูกพันกับลูกคา้ โดยใชหุ้่นยนตห์รือ Chatbot โตต้อบกับลูกคา้ในเบือ้งตน้ถึง 95% ในปี 

2025 ก่อนส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ 2) ระบบอัตโนมัติจะใหอ้ านาจกับพนักงานมากขึน้ 

โดยปัญญาประดิษฐ์จะจดัการงานประจ า ท าใหพ้นกังานมีเวลาในการท างานสรา้งสรรคม์ากขึน้ 

3) 69% เช่ือว่าการท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น   4 ) 84% เช่ือว่าการลงทุน AI เพิ่ ม ขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั (Microsoft, 2018) 

ขณะท่ี IBM ไดส้  ารวจผูบ้ริหาร 1900 คนจาก 23 ประเทศ พบว่าการคา้ปลีกจะมีทั้ง 

Online & Offline ในอนาคต  และ 79% ของการคา้ปลีกจะน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในปี 

2021 โดยจะใชใ้น 1) การวางแผนหว่งโซอ่ปุทาน 2) การคาดการณค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 3) 

ท างานเก่ียวกับลูกคา้ 4) การตลาดและส่งเสริมการขาย 5) การท างานในรา้น และ 6) การตัง้



 

 

38 

ราคาและโปรโมชั่น โดยมีรอ้ยละ 85, 85, 79, 75, 73, 73 ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 10 โดยเห็นว่า

ทกัษะคนท างานและวฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดรบัการเปล่ียนแปลงเป็นปัจจยัความส าเรจ็ส าคญัใน

การน าเอาปัญญาประดษิฐ์มาใชด้  าเนินธุรกิจ (IBM, 2019) 

 

 

ภาพท่ี 10   คาดการณ์การใช้ระบบอัตโนมัติชาญฉลาดในการค้าปลีกในปี 2021 

ท่ีมา:  IBM, The coming AI revolution in retail and consumer products, 2019 

 

นอกจากนี ้ ผลการส ารวจยงัพบวา่ องคก์รท่ีใชง้านปัญญาประดิษฐ์แลว้ ไดป้ระเมิน

ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการใชปั้ญญาประดษิฐ์ ตา่งจากองคก์รท่ีวางแผนจะใชง้านปัญญาประดิษฐ์

ภายใน 3 ปีขา้ง หนา้  โดยองคก์รท่ีใชง้านปัญญาประดิษฐ์แลว้เห็นประโยชน ์3 อยา่งแรกคือ 1) 

เพิ่มคณุภาพและความเรว็ในการตดัสินใจ 2) เพิ่มความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิาน 3) เพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมีรอ้ยละ 83, 81, 79 ตามล าดบั ในขณะท่ีองคก์รท่ีวางแผน

จะใชง้านปัญญาประดษิฐ์ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ 

ทัง้นีอ้งคก์รท่ีใชง้านปัญญาประดษิฐ์มีความคาดหวงัประโยชน ์ 3 อยา่งแรก ดงันี ้ 1) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  2) เพิ่มและขยายขีดความสามารถ 3)  เพิ่มคณุภาพและ

ความเรว็ในการตดัสินใจ โดยมีรอ้ยละ 64, 59, 54 ตามล าดบั  ดงัภาพท่ี 11 

 

 

 

ภาพท่ี 11  การคาดการณ์ผลกระทบทีไ่ด้จากการใช้ระบบอัตโนมัติทีช่าญฉลาด  

ท่ีมา:  IBM, The coming AI revolution in retail and consumer products, 2019 

 

และเม่ือศึกษารายละเอียดขององค์กรท่ีใช้งานปัญญาประดิษฐ์แล้ว พบว่าได้

ผลประโยชนม์ากสดุในดา้นผลลพัธท์างธุรกิจ คือ 1) การเพิ่มประสบการณท่ี์ดีของลกูคา้ และ  2)

การเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั ดงัภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบอัตโนมัติทีช่าญฉลาด  

ท่ีมา:    IBM, The coming AI revolution in retail and consumer products, 2019 

 

2.3.2 ผลกระทบการใช้งานปัญญาประดษิฐใ์นการค้าปลีก จากผลการศกึษาและ

ส ารวจ 305 องค์กร ในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ของบริษัท SAS, Accenture Applied 

Intelligence, and Intel with Forbes Insights (2018) พบว่า องคก์รท่ีไดท้  าการศึกษามีการใช้

ปัญญาประดษิฐ์ในลกัษณะงานตา่ง ๆ โดยเรียงล าดบัดงันี ้1) การส่ือสาร ส่ือการตลาด ส่ือสงัคม 

การประชาสมัพนัธ ์2) การตลาดและการขาย 3) การติดตอ่และลกูคา้สมัพนัธ์ 4) การบริหารงาน

บุคคล 5) งานความปลอดภัยและการป้องกันทุจริต  6) การปรบัปรุงดา้นปฏิบัติการ  7) การ

ติดตามเฝ้าระวงัดา้นระบบและอุปกรณภ์ายนอก  8) งานดา้นโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน  9) 

ระบบสายการผลิต  10) การกระตุ้นให้เกิดรายการ และ 11) การบริหารและสนับสนุนการ

เคล่ือนยา้ย โดยมีรอ้ยละ 71, 66, 61, 60, 51, 47, 37, 36, 27, 24, 22  ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขององค์กรต่างๆ 

ท่ีมา:   AI MOMENTUM, MATURITY & MODELS FOR SUCCESS BASED ON FINDINGS 

FROM A GLOBAL EXECUTIVE SURVEY By SAS, Accenture Applied Intelligence, and 

Intel with Forbes Insights, 2018 

 

การศึกษาผลกระทบการใชปั้ญญาประดิษฐ์จากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ระหว่าง 

2016-2019 ของบริษัทไอทีและบริษัท ท่ีปรึกษาชั้นน าของโลก ดังเช่น Microsoft, IBM, 

McKinsey, BCG, PWC, google, SAS, Accenture และ Amazon สรุปไดว้่าปัญญาประดิษฐ์

จะสง่ผลกระทบตอ่การคา้ปลีกยคุใหม ่โดยใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้คือ  
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1)  การส่ือสาร (ส่ือการตลาด ส่ือสังคม การประชาสัมพันธ)์ ปัญญาประดิษฐ์

ท าใหเ้ขา้ใจความชอบ รสนิยม ความสนใจของลูกคา้ดีขึน้ สามารถจัดกลุ่มลูกคา้ (Customer 

Segment) หรือแม้กระทั่ งเข้าใจลูกค้าเป็นรายบุคคล (Personalize) ได้ดี  การส่ือสารทาง

การตลาด หรือการประชาสมัพนัธจ์ึงสามารถสรา้งสรรคก์ารส่ือสารท่ีแตกตา่งกนัไดเ้ป็นรายกลุ่ม 

หรือ ราย บคุคล ไมใ่ชก่ารส่ือสารทกุขอ้ความเหมือนกนัเชน่ในสมยัก่อนอีกตอ่ไป  

2) การตลาดและการขาย (สินค้าและบริการ) ความสามารถในการเขา้ใจลูกคา้

อย่างลึกซึง้ (Customer Insight) ของปัญญาประดิษฐ์ ช่วยใหร้ะบบขายสินคา้เขา้ใจความชอบ 

รสนิยม ความสนใจของลูกคา้ ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยพนักงานในการแนะน าสินคา้ไดถู้กใจ

ลกูคา้มากขึน้ ในขณะเดียวกนั ลกูคา้เองก็มีความคาดหวงัตอ่ผลิตภัณฑแ์ละบริการสูงขึน้ ลกูคา้

ตอ้งการสินคา้และการบริการท่ีมีความรวดเร็ว มีคณุภาพ มีเอกลกัษณ ์และความมีตวัตนสูงขึน้  

ดงันัน้การผลิตสินคา้หรือบรกิารปริมาณมาก ๆ เพ่ือตน้ทนุท่ีต  ่าจะไม่ตอบโจทยอี์กตอ่ไป การเพิ่ม

ประสบการณ์ท่ีดีโดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ช่วยการตลาดและฝ่ายขายในการน าเสนอสินคา้และ

บรกิารท่ีถกูใจในชว่งเวลาท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย  นอกจากนีย้งั

มีการน าปัญญาประดษิฐ์มารูจ้  าใบหนา้ ท าใหท้ราบการเขา้มาซ า้ของลกูคา้ท่ีไมใ่ชส้มาชิกได ้  

3)  การติดต่อและลูกค้าสัมพันธ ์การใชปั้ญญาประดิษฐ์ ประเภท chatbot ในการ

โตต้อบและใหบ้ริการลกูคา้ 24 ชั่วโมง X 7วนั เพ่ือประสบการณท่ี์ไรร้อยต่อแก่ลกูคา้ไม่ว่าจะซือ้

สินค้าและบริการผ่านช่องทางใด chatbot ช่วยค้นข้อมูล และตอบค าถามลูกค้าได้ถูกต้อง 

รวดเรว็มากขึน้  

4)  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดเลือก

พนกังานใหม่ตามคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็  การเขา้สืบคน้คณุลกัษณะหรือความเป็น

ตวัตนของผูส้มคัรงานในส่ือสงัคมออนไลน ์ รวมถึงการสมัภาษณง์านเบือ้งตน้ผ่าน Chatbot เพ่ือ

ช่วยคดัเลือกผูส้มคัรเบือ้งตน้ ก่อนท่ีจะไปสมัภาษณก์บัคนในรอบถดัไป และปัญญาประดิษฐ์ยงั

สามารถช่วยคาดการณแ์นวโนม้ของพนกังานท่ีจะท างานใหก้บัองคก์รในระยะยาว หรือแนวโนม้

ท่ีพนกังานจะลาออก ซึ่งจะช่วยให ้สามารถประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดล้่วงหนา้ 

เพ่ือท าการป้องกันและแกไ้ขปัญหาก่อนท่ีจะเกิดขึน้ นอกจากนีก้ารท างานดา้นงานบุคคลยงัใช ้
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Robotic Processing Automation (RPA) และ chatbot ในการท างานท่ีซ ้า ๆ เช่น การตอบ

ค าถามสวสัดกิาร การตรวจสอบ หรือ กระบวนการดา้นบคุคลหลาย ๆ กระบวนการ  

5) การเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันทุจริต ปัญญาประดิษฐ์ช่วย

ให้กลอ้งมีความสามารถในการจับพฤติกรรมต่าง ๆ ภายในรา้นได ้เช่น การลักขโมย การแอบ

รบัประทานสินคา้ในรา้น หรือ การตอ่สู ้เป็นตน้ นอกจากนีปั้ญญาประดษิฐ์สามารถตดิตามความ

ผิดปกตใินขอ้มลูการขาย การเบกิจา่ย การโอนเงิน  

6)  การปรับปรุงด้านปฏิบัติการ ปัญญาประดิษฐ์ สามารถจบัภาพจากกลอ้งเพ่ือ

ชว่ยในการเติม และจดัเรียงสินคา้   การหาสินคา้ขาดบนชัน้วางสินคา้ การใหบ้ริการการขายของ

พนกังานขาย เชน่ การยิม้แยม้ ระยะเวลาการใหบ้รกิาร   การบรหิารการขายเม่ือมีควิของลกูคา้   

7)  การตดิตามเฝ้าระวังด้านระบบและอุปกรณ ์ปัญญาประดษิฐ์ สามารถท านาย

รูปแบบ และระยะเวลาท่ีคาดว่าอุปกรณ์จะมีปัญหาการใชง้าน จากข้อมูล IOT ท่ีติดตัง้อยู่ใน

อปุกรณต์า่ง ๆ เชน่ ตูเ้ย็น กลอ้ง แอร ์เป็นตน้ ท าใหส้ามารถวางแผนการซอ่มบ ารุงล่วงหนา้ก่อนท่ี

อปุกรณจ์ะเสีย และสง่ผลตอ่การขายสินคา้และบรกิาร  

8)  งานด้านโลจิสตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์

การขายสินคา้โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ ท าใหก้ารสั่งซือ้สินคา้และวตัถดุิบในการผลิตหรืออปุกรณ์

ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม (optimize) สามารถบริหารสินคา้คงคลังในแต่ละสถานท่ีไดอ้ย่างมี

ตน้ทนุท่ีเหมาะสม อีกทัง้ลดเวลาท่ีใชใ้นการสั่งสินคา้   

9)  ระบบสายการผลิต การผลิตและการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน มีการใช้

เครื่องยนตแ์ละระบบอตัโนมตัมิากขึน้ การลงทนุช่วงแรกอาจจะสงู แตล่ดตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายใน

ระยะยาว ธุรกิจท่ีไม่สามารถปรบัตวัและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีจะไม่สามารถแข่งขนัได ้อาจเกิด

การซือ้และควบกิจการได ้ 

10) การกระตุ้นให้เกิดรายการ ปัญญาประดิษฐ์สามารถเสนอแนะราคาขายท่ี

เหมาะสม หรือรายการสง่เสรมิการตลาดเพ่ือกระตุน้รายการซือ้ใหส้งูขึน้ได ้ 
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11)  การบริหารและสนับสนุนการขนส่ง การบริหารสายรถขนส่งโดยใช้ปัญญา 

ประดิษฐ์ในการจัดสายรถ พนักงานขับรถ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งใหต้รงต่อเวลา 

ภายใตต้น้ทนุท่ีเหมาะสม  

12)  การบัญชีและการเงิน การท างานด้านบัญชีและการเงิน โดยใช้ Robotic 

Processing Automation (RPA) ในการท างานท่ีซ ้า ๆ เช่น การเดินรายการทางบัญชี  การ

ตรวจสอบรายการ หรือ กระบวนการดา้นบญัชีและการเงิน 

กล่าวโดยสรุป คือ การค้าปลีกเป็นกิจกรรมส าคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศสงู จากผลกระทบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและเทคโนโลยี รวมถึงการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ การคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งปรบัตวั เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว ตอ้ง

เขา้ใจพฤติกรรมการใชชี้วิต (Life Style) ของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ปัญญาประดิษฐ์ และขอ้มูลมาใช ้ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกของลูกคา้ และน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะหม์าใชบ้ริหารจดัการเช่ือมรา้นคา้ในโลกออฟไลนเ์ขา้กบัออนไลน ์และเช่ือมโยงขอ้มลูของ

การค้าปลีกในทุกช่องทางและรูปแบบ ทั้งนี ้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้าปลีกจะเป็น

ประโยชนต์่อการคา้ปลีกยุคใหม่ในหลาย ๆ ดา้น จึงจ าเป็นตอ้งน า ปัญญาประดิษฐ์มาใช ้เพ่ือ

สรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทนุ ตลอดจนการสรา้งธุรกิจ

ใหม ่โดยมีลกัษณะการใชปั้ญญาประดษิฐ์ในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้การส่ือสาร ส่ือการตลาด ส่ือสงัคม 

การประชาสมัพนัธ์  การตลาดและการขาย การติดต่อและลูกคา้สมัพนัธ์ การบริหารงานบุคคล 

งานความปลอดภยัและการป้องกนัทจุริต การปรบัปรุงดา้นปฏิบตัิการ การติดตามเฝา้ระวงัดา้น

ระบบและอุปกรณ์ภายนอก งานดา้นโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน ระบบสายการผลิต การ

กระตุน้ใหเ้กิดรายการ การบรหิารและสนบัสนนุการขนสง่ และการบญัชีและการเงิน 
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ตอนที่ 3  แนวคิด และนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ 

3.1  แนวคิด และนโยบายทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

3.1.1 ความหมาย และแนวคิด การพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ์  

ก าลังคน  (Work Force) หมายถึง ก าลังคนทั้งหมดท่ีมีอยู่ในประเทศ หรือหมายถึง 

บุคคลท่ีอยู่ในวัยท างาน ตามปกติหมายถึงผู้มีอายุตัง้แต่ 19 ปีขึน้ไป แต่ส  าหรบัประเทศไทย

นบัตัง้แตอ่าย ุ15 ปีขึน้ไป (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559) 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ไดใ้หน้ิยาม ก าลังคนดิจิทัล ว่าหมายถึง บุคคลท่ี

อยู่ในวัยแรงงานทั้งสายงานดิจิทัล  รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้ท  างานในสาขาวิชาชีพต่างๆ  ซึ่ง

จ  าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มใหเ้กิดความเช่ียวชาญในการใชด้ิจิทลัเพ่ือการเขา้สู่ตลาดแรงงาน

และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , 2561) ทั้ง นี ้

ปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของสายงานดิจิทัล ดังนั้น ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ 

หมายถึง ก าลงัคนในวยัแรงงาน รวมถึงคนท่ีอยู่ในสถานะเตรียมพรอ้มเขา้สู่ตลาด แรงงาน เพ่ือ

ท างานดา้นปัญญาประดิษฐ์ใหส้ามารถน าปัญญาประดิษฐ์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ดงัเช่น เพิ่ม

ยอดขาย ลดคา่ใชจ้า่ย เพิ่มประสิทธิภาพ และ สรา้งมลูคา่ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

การพัฒนาก าลังคน  (Manpower Development) มีการให้ความหมายของการ

พฒันาก าลงัคนในหลายความหมาย รวมถึงค าท่ีใกลเ้คียงกัน คือ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

หมายถึง การสรา้งและเสริมสรา้งความสามารถของทรพัยากรมนุษยผ์่านการใหก้ารศึกษาและ

ฝึกอบรบ (Abegaz, 1994) ซึ่งจะเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมใหก้ารเรียนรูแ้ละโอกาสในการพฒันา

โดยผ่านกระบวนการวางแผน การฝึกอบรม และการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้

องคก์ารมีก าลังคนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน (Omole, 2004) การ

พฒันาทรพัยากรมนษุยเ์ป็นการใชก้ารฝึกอบรม การพฒันาองคก์าร  และการพฒันาอาชีพอย่าง

ผสมผสานเพื่อปรบัปรุงกลุม่และประสิทธิผลขององคก์าร (Assawabhum, 2008)  
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ส่วน Hamlin ไดอ้ธิบายการพัฒนาก าลังคนในมุมมองท่ีต่างออกไป เป็นกิจกรรมท่ีมี

เจตนาและความพยายาม และความตัง้ใจใหบ้คุลคลเกิดทกัษะในงาน อีกทัง้สรา้งการเรียนรู ้ท า

ใหเ้กิดความรู ้ ทกัษะ สบการณ ์และทศันคติ (Hamlin, 2004) 

Onasanya (2006) กล่าวถึงการพฒันาก าลงัคน ว่าเป็นการใหก้ารศกึษารูปแบบหนึ่งท่ี

เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีเพ่ือให้การท างานมี

ประสิทธิภาพในต าแหนง่หนา้ท่ีของเขา 

ส่วน Armstrong ได้เขียนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหนังสือ Armstrong’s 

Handbook of Human Resource Management Practice ว่าเก่ียวขอ้งกับ การใหโ้อกาสในการ

เรียนรู ้การพฒันา และ การฝึกอบรม เพ่ือใหเ้กิดการปรบัปรุงประสิทธิภาพในระดบัปัจเจกบคุคล 

ระดบัทีมงาน และระดบัองคก์ร โดยผ่านทฤษฎี และ แนวคิดการเรียนรู ้เช่น กระบวนการเรียนรู ้

ทฤษฎีเสริมพลงั ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบหยั่งรู ้ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม สไตลก์ารเรียนรู ้การ

โนม้เอียงของการเรียนรู ้และแรงจงูใจสูก่ารเรียนรู ้(Armstrong, 2020) 

จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาก าลังคน หรือ การพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการท่ีจะเสริมสรา้งและเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ

ผ่านการศึกษา การพัฒนา ฝึกอบรม ในดา้นความรู ้ความสามารถ ทักษะ เจตคติหรืออุปนิสัย

ทศันคติและวิธีการท างานท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างานทัง้ของส่วนบุคคล  ทีมงาน และ

องคก์ร  

ส่วนการพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์นัน้ ยังไม่มีการใหน้ิยามอย่างเป็น

ทางการ แตห่ากรวมค า การพัฒนาก าลังคน และ ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ เขา้ดว้ยกัน 

จะหมายถึง การสรา้งเสรมิ และ พฒันาทรพัยากรมนษุย ์หรือ ก าลงัคนในวยัแรงงาน รวมถึงคนท่ี

อยู่ในสถานะเตรียมพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ผูว้่างงาน และผูท้  างานใน

สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งจ  าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้ม ใหเ้กิดความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะตา่ง 

ๆ โดยใชก้ารศึกษาในระบบในการพฒันาก าลงัคนเพ่ือการเขา้สู่ตลาดแรงงานและการประกอบ

อาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ ให้สามารถน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
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ท างานทัง้ของระดบับุคคล ระดบัทีมงาน และระดบัองคก์รใหเ้กิดประโยชน ์และสรา้งมูลคา่ทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

3.1.2 แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนของภาครัฐ ภาครฐัให้

ความส าคัญ และศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ ท่ีท างานได้หลากหลาย  จะเห็นว่า

ปัญญาประดิษฐ์มีการบรรจุอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

และเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมใหม่ ทั้งนีร้ฐับาลและองคก์รภาครัฐหลายแห่งได้มีการศึกษา 

ส ารวจ และวิจยั รวมทัง้มีนโยบาย แผนแมบ่ท และแนวทางตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาก าลงัคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัตอ่ไปนี ้

แนวทางการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ส  านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ไดก้ล่าวถึง

แนวโนม้แผนการพฒันาและผลิตก าลงัคนดา้นดจิิทลัส าหรบัพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

(อีอีซี) เพ่ือตอบโจทยก์ารพฒันาบุคลากรใหต้รงกับความตอ้งการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพฒันา

บคุลากรดา้นดิจิทลัท่ีมีคณุภาพและปริมาณท่ีตรงความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมเปา้หมาย

ดา้นดิจิทลัอีอีซีภายในปี 2566  (กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม, 2019) โดยพิเชฐ ดรุงค

เวโรจน ์ไดก้ล่าวว่า พืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ตอ้งการบุคลากรดา้นดิจิทลั 180,000 

คน โดยต้องผลิตก าลังคนด้านดิจิทัลให้ได้เฉล่ียปีละ 40,000 คน แต่ปัจจุบันมีนักศึกษาจบ

การศึกษาทัง้จากสถาบนัอุดมศึกษารฐัและเอกชนดา้นนีเ้พียง 20,000 คน/ปี และเหลือท างาน

ดา้นนีเ้พียงปีละ 2 ใน 3 ซึ่ง จึงตอ้งมีการฝึกอบรมระยะสัน้และระยะกลาง โดยมีแนวทางการ

ผลกัดนัใหไ้ดบุ้คลากรตามเป้าหมายก าลงัคนดา้นดิจิทัล  ประกอบดว้ยบณัฑิตจบใหม่ 60,000 

คน นกัศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพในการเปล่ียน หรือเรียนเพิ่มเติมในวิชาดา้นดิจิทลั จ  านวน 

120,000 คน โดยจะด าเนินการ 3 แนวทางส าหรับบุคลากร 3 กลุ่ม 1) กลุ่มนักศึกษาใน

สาขาวิชาด้านดิจิทัล โดยจะสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน เพ่ือให้มีประสบการณ์ตรงกับภาค อุตสาหกรรม 2) กลุ่ม

นักศึกษาในสาขาอื่นที่ต้องการปรับระดับทักษะ (Re-skill) โดยจะสนับสนุนค่าใชจ้่ายค่า

อบรมหลกัสูตรระยะสัน้ และ/หรือ ค่าสอบประกาศนียบตัรรบัรองความรูใ้นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั  และ 3) กลุ่มบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ 

ที่ต้องการย้ายสายงาน โดยจะสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายคา่อบรมหลกัสตูรระยะสัน้ และ/หรือคา่สอบ

ประกาศนียบตัรรบัรองความรูใ้นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมดจิิทลั 

ส่วนคณะท างานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC HDC) เน้นการพัฒนา 3 กลุ่มการศึกษาดังนี ้คือ  1) กลุ่มทักษะใหม่ (New 

Skill)  2) กลุ่มยกระดบัทกัษะ (Up Skill)  3) กลุ่มทบทวนทกัษะใหม่ (Pre Skill) เพ่ือใหท้ัง้ 3 กลุ่ม

มีความเคล่ือนไหวเท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยการด าเนินงานจะมีส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นหน่วยงานท่ีเช่ือมกับ  EEC HDC  และประสานกลุ่ม

อุตสาหกรรมชัน้น าเขา้กับการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดลจากบริษัทไอทีชัน้น าทั่ว

โลก ได้แก่  Microsoft (ไมโครซอฟท์) Huawei (หัวเหว่ย) TRUE (ทรู) Seagate (ซี เกต) และ 

Cisco (ซิสโก)้ เป็นตน้  

แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ.2561-2564) ส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั มีวิสยัทศันใ์นการขบัเคล่ือนประเทศไทย “สู่เศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีพลวตัรบนฐาน

ของสังคมท่ีรูค้ิดรูเ้ท่าทัน และก าลังคนท่ีสามารถปรบัตวั เพ่ือสรา้งโอกาสจากเทคโนโลยีและ 

นวตักรรมดิจิทลั” ผ่าน 4 ยทุธศาสตร ์10 โปรแกรม และยทุธศาสตรส์  าคญั คือ พฒันาก าลงัคนสู่

ยคุดิจิทลั มีเปา้หมายเพ่ือเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดิจิทลั 500,000 คน และ เพิ่มความตระหนกัและ

ทกัษะดา้นดิจิทัลเบือ้งตน้แก่ประชาชนทั่วประเทศ 30,000,000 คน ขบัเคล่ือนผ่าน 2 โปรแกรม 

ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการสรา้งบุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั (Digital 

Manpower)  2) โปรแกรมเสริมสรา้งทักษะดา้นดิจิทลัใหก้ลุ่มประชาชนทั่วไป (Digital Citizen) 

ใน Digital Manpower Program มุ่งเสริมสรา้งบุคลากรเพ่ือการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในอนาคต และ 

พฒันาศกัยภาพกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางเทคโนโลยี และนวตักรรมดิจิทลัในประเทศ ใหมี้ปริมาณ

เพียงพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ตั้งแต่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ 

(Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ดิจิทัลให้แก่

เด็ก ตัง้แต่ระดับประถมศึกษาขึน้ไป การสนับสนุนการเรียน และสอบ  Certificate ทักษะดา้น

ดิจิทัลท่ีจ  าเป็น  การพัฒนาแพลตฟอรม์  การเรียนรูท้ักษะดิจิทัลเพ่ือเพิ่มโอกาสการพัฒนา
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ศกัยภาพตนเองของกลุ่มคนท างาน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั ไปจนถึง

การดึงดูดผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาท างานในไทย เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนความ

เช่ียวชาญ และถ่ายทอดทกัษะดจิิทลัขัน้สงูจากผูเ้ช่ียวชาญตา่งประเทศ เขา้สู่ผูท้  างานในประเทศ 

ทัง้นีส้  านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไดต้ัง้สถาบนัไอโอที และนวตักรรมดิจิทลั ( IoT & Digital 

Innovation Institute: ID2) เพ่ือเป็นศูนยก์ลางของประเทศไทยในการพัฒนา และ ประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยี IoT, Big Data, Robotics และปัญญาประดิษฐ์ โดยเพิ่มโอกาส และ ให้บริการ

สถานท่ีส าหรบัเอกชน และวิสาหกิจดจิิทลัเริ่มตน้ ในการรว่มกนัด าเนินการตอ่ยอดการลงทนุ หรือ

ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัล และร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการ

พฒันาอุตสาหกรรมหรือนวตักรรมดิจิทลั เป็นแหล่งพัฒนาโซลูชั่นด้านดิจิทลั และใหค้  าปรกึษา

ทางเทคนิคให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการ

พฒันาบคุลากรดา้นอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิิทลั  

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการก าลังคนเพื่อใช้ในการวางแผนผลิต

และพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ได้

ท าการศึกษา และทบทวนความตอ้งการก าลงัคน เพ่ือรายงานขอ้มูล  สถานการณด์า้นการผลิต 

และพฒันาก าลงัคน ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ความตอ้งการก าลงัคนและศกัยภาพการผลิต

ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้

ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการในบริบทท่ีเปล่ียนแปลง และ สาขาท่ีเป็น

ความตอ้งการ/จ าเป็นของประเทศในอนาคต 5-10 ปีขา้งหนา้ เพ่ือรองรบัการแข่งขนัท่ีจะเกิดขึน้

ในอนาคต โดยในรายงานไดแ้บง่ระดบัการศกึษาเป็น 4 ระดบั ดงันี ้คือ 1) ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) พบว่า ในปี 2563 สาขาสงัคมศาสตรธ์ุรกิจและกฎหมาย จะเป็นสาขาท่ีมีความ

ตอ้งการแรงงานมากกวา่ก าลงัแรงงานท่ีมีอยูจ่รงิ และมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอปุสงคส์ว่นเกินสงูสดุถึง 

0.22 ลา้นคน ในปีพ.ศ. 2568 รองลงมาคือสาขาการบริการ  2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุรญิญา พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 และ ปีพ.ศ. 2568 มีความตอ้งการแรงงาน

สูงมากกว่าก าลัง แรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาจ านวนมากในสาขาวิศวกรรมศาสตรก์ารผลิต 

ก่อสรา้ง และสงัคมศาสตรธ์ุรกิจและกฎหมาย ส่งผลใหเ้กิดอปุสงคส์ว่นเกินในตลาดแรงงานระดบั
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นีส้งู ส่วนสาขาเกษตรศาสตรมี์ก าลงัแรงงานมากกวา่ความตอ้งการแรงงาน 3) ระดบัปรญิญาตรี 

พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตรมี์ความตอ้งการแรงงานมากกว่าก าลังแรงงาน 

เน่ืองจากการขยายตวัทางเกษตรศาสตรเ์พิ่มขึน้ในปีพ.ศ. 2568  ส่วนสาขาวิทยาศาสตรแ์ละ

คอมพิวเตอร  ์มีความตอ้งการแรงงานท่ีสูงกว่าก าลังแรงงานในปี พ.ศ. 2563 และ มีอัตราการ

ขยายตวัท่ีเพิ่มขึน้ทั้งความตอ้งการแรงงานและก าลังแรงงาน  แต่อัตราการขยายตวัของความ

ตอ้งการแรงงานมีสงูกวา่ก าลงัแรงงาน จึงส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานเพิ่มสงูขึน้ในปี พ.ศ. 

2568  ส่วนสาขาวิชาท่ีก าลังแรงงานยังไม่เพียงพอ ไดแ้ก่ สาขามนุษยศาสตร ์และศิลปกรรม

ศาสตร ์สาขาสุขภาพและสวสัดิการและสาขาการบริการ สาขาวิชาท่ีมีก าลงัแรงงานส่วนเกินใน

ตลาดแรงงานเป็นจ านวนมากไดแ้ก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาสงัคมศาสตรธ์ุรกิจและกฎหมาย 

และสาขาวิศวกรรมศาสตร ์การผลิต และก่อสรา้ง เพราะอตัราการขยายตวัของก าลงัแรงงานเพิ่ม

สงูขึน้มากกว่าความตอ้งการแรงงาน เป็นแนวโนม้ท่ีจะเกิดอปุทานส่วนเกินเท่ากบั 0.74 ลา้นคน 

ในปีพ.ศ. 2563 และเพิ่มขึน้เป็น 2.25 ลา้นคนในปีพ.ศ. 2568  4) ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี พบว่า 

ปีพ.ศ. 2563 สาขาวิชาการศกึษามีความตอ้งการแรงงานส่วนเกินมากท่ีสดุคือ 0.15 ลา้นคน และ 

มีจะเพิ่มขึน้เป็น 0.43 ลา้นคนในปีพ.ศ. 2568  ส่วนสาขาวิทยาศาสตรแ์ละคอมพิวเตอรมี์ความ

ตอ้งการแรงงานส่วนเกินเท่ากับ 0.03 ลา้นคน ในปีพ.ศ. 2563 และ 2568 ส่วนก าลงัแรงงานใน

สาขาสุขภาพและสวสัดิการมีแนวโนม้ท่ีจะมีก าลังแรงงานส่วนเกินเท่ากับ  0.006 ลา้นคน ในปี

พ.ศ. 2563 และเพิ่มเป็น 0.032 ล้านคนในปีพ.ศ. 2568 ส่วนสาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และ

กฎหมาย มีก าลงัแรงงานส่วนเกินในปีพ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.02 ลา้นคน และมีแนวโนม้เพิ่มเป็น 

0.05 ลา้นคน  

เม่ือพิจารณาผูมี้งานท าจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ คือ เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และ

บริการ พบว่าในปีพ.ศ. 2557 ผูมี้งานท าส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ จ านวนถึง 16.10 ลา้นคน 

รองลงมาเป็นภาคเกษตรและอุตสาหกรรม มีจ านวน 13.51 ล้านคน และ 8.71 ล้านคน

ตามล าดบั อตัราการเติบโตของผูมี้งานท าส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการมีอตัราเติบโตโดยเฉล่ียคิด

รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปีตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีภาคเกษตรลดลง 
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ในรายงานขา้งตน้ ยังไดร้ายงานถึง ผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 

2556 ซึ่งพบว่า แม้ว่าจะมีการขาดแคลนก าลังแรงงานในแต่ละระดับการศึกษา แต่จ  านวนผู้

ว่างงานก็ยงัมีอยู่มาก โดยเฉพาะระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ ต ่ากว่า มีความขาดแคลนมาก

ท่ีสุดประมาณ 57,000 คน แต่จ  านวนผู้ว่างงานก็สูงท่ีสุดเช่นกัน ส่วนระดับปวช. ขาดแคลน

ประมาณ 31,400 คน ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากสัดส่วนผูเ้ขา้เรียนระดบัปวช.ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

จากรอ้ยละ 37.7 ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 32.5 ในปี 2558 ส าหรบัระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า

และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู/อนุปริญญา มีจ านวนผูว้่างงานมากกว่าความตอ้งการ

ก าลังแรงงานถึง 1.7 เท่า แสดงใหเ้ห็นว่า การผลิตบัณฑิตในระดับปวส.และอุดมศึกษายังไม่

สอดคลอ้งระหวา่งความตอ้งการของตลาดงาน กบัอปุทานแรงงานทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ในรายงาน ยังพบว่าปัญหาเหล่านีล้ว้นมีจุดเริ่มตน้มาจากภาค

การศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการวางแผนหรือก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนา

ก าลงัคนเพ่ือลดชอ่งวา่งของความไม่สมดลุ ลดตน้ทนุการผลิต และ การสญูเสียทรพัยากรในการ

วางแผนการศกึษาใหก้ับสถานศึกษา เพ่ือใหส้ถานศกึษาผลิตก าลงัคนในสาขาวิชาท่ีสอดคลอ้ง 

และ ตอบสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค โดยเนน้การลดผูเ้รียนใน

บางสาขา และบางระดบัการศกึษา โดยเฉพาะดา้นสงัคมศาสตร ์และเพิ่มผูเ้รียนในสาขาท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการและขาดแคลนทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้น าไปใชเ้ป็นแนวทางการ

ก าหนดหลกัสูตรร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งเนน้หลักสูตรท่ีตอบ สนองทัง้เศรษฐกิจ

หลักของประเทศและเศรษฐกิจของท้องถ่ิน หรือเปิดสาขาใหม่ท่ีสะท้อนถึงความต้องการใน

อนาคต เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ทัง้นีก้ารผลิตก าลังคนไม่ ไดข้ึน้อยู่กับ

ดา้นปริมาณเท่านัน้ แต่ตอ้งค านึงถึงดา้นคณุภาพดว้ย สถาบนัอุดมศึกษาควรเร่งเพิ่มคุณภาพ

ของผูเ้รียนเพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยพัฒนาใหผู้ส้  าเร็จการศึกษาทุกระดบัให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องกับการท างาน และมีความสามารถในสาขาอาชีพสูง ทั้งด้านความรู ้ทักษะและ

ประสบการณ ์ตลอดจนมีทัศนคติท่ีพึงประสงคใ์นตลาดแรงงาน การเรียนการสอนตอ้งเนน้การ

ปฏิบตัเิป็นสดัสว่นท่ีสงูดว้ย  
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การศึกษาแนวทางการสร้างก าลังคนด้านดิจิทัลของไทย โดยสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศ ได้ให้ผลการศึกษาว่า ไทยผลิตก าลังคนด้านดิจิทัลในปี 2560 เฉพาะ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรเ์กือบ 20,000 คน จากหลกัสตูรกว่า 400 หลกัสตูรใน 170 สถาบนั 

(ไม่รวมสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ วิศวกรรมโทรคมนาคม) และพบว่า ผูส้  าเร็จปรญิญาตรีสาขา

คอมพิวเตอร ์ว่างงานเกือบ 7,000 คน ในขณะท่ีความตอ้งการก าลงัคนดา้นดิจิทลัในภาคธุรกิจ

เพิ่มขึน้กว่า 14,000 คน  โดยภาคธุรกิจสะท้อนปัญหาการขาดแคลนก าลังคนดา้นดิจิทัลท่ีมี

คณุภาพและสามารถท างานไดจ้ริง สอดคลอ้งกับการศกึษาของบริษัทสิงคโปร ์ท่ีพบว่า บณัฑิต

ไทยท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณภาพใชง้านไดจ้ริงเพียง 10% เพราะหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรท่ี์

สอนอยู่ในปัจจบุนัส่วนหนึ่ง ยงัไม่ไดป้รบัใหท้นัตอ่เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวด เร็วรวมทัง้

บางหลักสูตรไม่ได้บรรจุวิชาหลักท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ), 2561) 

การท่ีไทยจะเป็นแหล่งรวมก าลงัคนดิจิทลั (Hub) และ e-commerce  นัน้ ภาครฐัควร

ส่งเสริมการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมไดจ้ริง โดยการพัฒนา 1) ก าลังคนดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกิดขึน้ใหม่ เช่น 

ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ผ่านหลกัสูตรระยะสัน้ท่ีมี

คุณภาพเขม้ขน้ เช่น 6 เดือน เช่นในประเทศไตห้วันและเกาหลีใต ้ทัง้นีห้ัวใจส าคญัคือ ความ

เขม้ขน้ของหลกัสตูร เพ่ือน าไปท างานไดจ้ริง และไม่เนน้ปริมาณผูเ้รียน คือจะอบรมเพียงครัง้ละ 

20-30 คนเท่านัน้ 2) นกัพัฒนาซอฟตแ์วร ์ ประเทศไทยมีความตอ้งการปริมาณก าลงัคนดา้นนี ้

มาก โดยการพัฒนาก าลังคนดา้นนี ้จ  าเป็นตอ้งสรา้งความเช่ือมโยงภาคการศึกษาและธุรกิจ

อย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ท าโดยให้สถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วม

โครงการ ตอ้งเสนอหลักสูตร คณาจารย ์สถานท่ีท าวิจัย และท่ีส าคัญคือ ตอ้งสามารถดึงดูด

เอกชนมาลงทนุดว้ย  โดยใหเ้สนอโครงการรว่มกับเอกชนกา้วสู่สถาบนั ICT และคดัเลือกมา 30 

แห่ง เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคดว้ย  โดยใหง้บประมาณ 45-90 ลา้นบาท เป็นโครงการ

ระยะยาว 4 ปี และตอ้งมีการประเมินผลทกุปี ถา้ไม่ไดผ้ล จะตดัสิทธ์ิ แลว้คดัสถาบนัอดุมศึกษา
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เขา้มาใหม่  ทัง้นีก้ารสรา้งกลุ่มนักพฒันาซอฟตแ์วรนี์ต้อ้งท าและติดตามอย่างต่อเน่ือง  และ 3) 

 ระยะสัน้ น าเขา้กลุ่มคนดา้นดิจิทลัจากตา่งประเทศ เน่ืองจากไทยผลิตก าลงัคน

ไม่ทนัความตอ้งการก าลงัคน  โดยขณะนีภ้าครฐัไดอ้  านวยความสะดวกโดยออก Smart VISA ซึ่ง

มีสิทธ์ิอยู่ในประเทศไทย 4 ปี และให้รายงานปีละหนึ่งครัง้ แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า คนท่ีเข้า

เง่ือนไขเงินเดือนสงูถึง 200,000 บาท/เดือน มีจ านวนนอ้ย   และ ไม่สอดคลอ้งความตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีขาดก าลงัคนดา้นดิจิทลัระดบักลาง เพ่ือถ่ายทอดความรูค้วามช านาญใหก้ับ

พนักงานระดบักลาง ดงันัน้รฐัควรพิจารณาผ่อนปนให ้Smart VISA หลายระดบั เช่น เงินเดือน 

100,000-200,000 ใหวี้ซา่ 2 ปี เพ่ือรองรบัผูบ้รหิารระดบักลาง 

TDRI ไดส้รุปการเรียนรูปั้จจัยความส าเร็จจากประสบการณ์ต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น 

สิงคโปร ์ไตห้วนัและเกาหลีใต ้โดยเสนอให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยจัดการด าเนินการใหค้รบทุก

องคป์ระกอบอย่างเร่งด่วน ดังนี ้คือ 1) ปรับเน้นคุณภาพการศึกษา โดยให้ธุรกิจบอกความ

ตอ้งการคณุลกัษณะก าลงัคน เพ่ือใหภ้าคการศกึษาน าไปปรบัหลกัสตูร  ใหส้ามารถผลิตก าลงัคน

ท่ีตอบสอดคลอ้งกับความตอ้งการของภาคธุรกิจ     2) สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งท างานรว่มมือกับ

เอกชน 3) มีกลไกการตรวจสอบท่ีเขม้แข็ง มีการติดตามและประเมินผลทุก 1-2 ปี  4) มีกลไก

สนบัสนนุความเขม้แข็งของสถาบนัอดุมศกึษา 

ทัง้นี ้TDRI ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นดจิิทลัจากปริมาณสู่

คุณภาพ ซึ่งตอ้งท าทั้งนโยบายระยะสัน้และระยะยาว ดังนี ้นโยบายระยะส้ัน 5 ขอ้ ดงันี ้1)

ปรับปรุงโปรแกรมหรือหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นด้าน ICT 2) เพิ่ มการเช่ือมโยงระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา หรือฝึกอบรมทักษะด้าน ICT และ ภาคธุรกิจ  3) ให้เงินสนับสนุนผู้เข้า

ฝึกอบรมดา้น ICT ในสาขาท่ีมีความตอ้งการสูง โดยสถาบนัท่ีไดร้บัการรบัรอง 4) ส่งเสริมการ

สอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพ ICT ตามมาตรฐานสากล 5) อ านวยความสะดวกการเข้ามา

ท างานของนกัวิชาชีพทกัษะสงูจากตา่งประเทศ  สว่นนโยบายระยะยาว  2 ขอ้ ดงันี ้1) ปรบัปรุง

หลกัสตูร และ โปรแกรมการศกึษาดา้น ICT 2) ส่งเสริมการเช่ือมโยง ระหว่างการวิจยัและพฒันา 

และการพฒันาบคุลากรดา้น ICT 
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แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐข์องจีน 

กระทรวงศึกษาธิการของจีนรายงานว่า ปี 2018 มหาวิทยาลัย 489 แห่งในจีนได้เริ่มวิชาเอก

ปัญญาประดิษฐ์ สูงขึน้ถึง 244% จากปี 2017  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับบริษัท

เทคโนโลยีของจีน ตัง้แตปี่ 2014  ตลอด 4 ปี ไดผ้ลิตโครงการดา้นปัญญาประดษิฐ์ 600 โครงการ 

ดว้ยการสนบัสนนุจากบรษิัทเทคโนโลยีของจีนมลูคา่ 130 ลา้นหยวน  โดยใชค้นท่ีมีความรูด้า้นนี ้

จากอเมรกิา ญ่ีปุ่ น อินเดีย อิสราเอล เน่ืองจากประเทศเหลา่นีเ้ริ่มใชปั้ญญาประดษิฐ์มาก่อนจีน 

บริษัทปัญญาประดิษฐ์ในประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ภาครฐัมีส่วน

ส าคญัในการสนบั สนนุเอกชนในการพฒันานวตักรรมใหเ้กิดขึน้ และมีผลตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจ

อย่างจริงจัง และเกิดผลประจักษ์ขึ ้นแล้ว โดยรัฐบาลจีนได้ร่าง “แผนงานการพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ส  าหรบัยคุสมยั ใหม่” เม่ือกรกฎาคม 2017 ซึ่งเป็นแผนงานส่งเสริมการคน้ควา้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ครบทกุดา้น โดยอิงกบัปัจจยัท่ีเปล่ียนไปในปัจจบุนั และมีเปา้หมาย

หลัก คือ การป้ันตลาดอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์  ให้มีมูลค่า 1 ล้านล้านหยวนภายในปี 

2030 โดยเนน้การพฒันาในระยะยาว เพ่ือผลลพัธท่ี์ดีตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

ภาครฐัไดป้ระกาศแผนการร่วมมือกับบริษัทชั้นน าดา้นเทคโนโลยีของจีนทั้ง 3 ราย 

ไดแ้ก่ Baidu, Tencent และ Alibaba โดยใหแ้ต่ละรายพฒันาปัญญาประดิษฐ์ใชง้านใน 3 ดา้น 

ดงันี ้คือ 1) บริษัท Baidu พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส  าหรบัยานยนตไ์รค้นขับ 2) บริษัท Alibaba 

พฒันาเมืองอัจริยะ (Smart City) และ 3) บริษัท Tencent พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ดแูลสุขภาพ

อัจฉริยะ (Intelligent Healthcare) นอกจากการจับมือของบริษัทชั้นน ากับภาครฐัแล้ว บริษัท

ดา้นเทคโนโลยีของจีนเอง ก็ต่ืนตัวในการพฒันาปัญญาประดิษฐ์อย่างมาก โดยตา่งมีทีมพฒันา

ปัญญาประดษิฐ์เป็นของตนเอง 

นอกจากนี้ บริษัทชั้นน าด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ยังถือเป็นผู้น  าด้านการลงทุนใน 

Startup ดา้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดว้ย ท าใหจี้นมีสดัส่วนการลงทนุในเทคโนโลยีนีส้งูท่ีสดุ

ในโลก รวมถึงมีการเขา้ไปลงทนุกบั Startup ดา้นปัญญาประดิษฐ์ใน Tech Startup Ecosystem 

ชั้นน าทั่ วโลก เช่น Silicon Valley และ Tel Aviv และยังลงทุนใน Startup ท่ีเก่ียวข้องกับการ
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สนบัสนุนผลิตภัณฑข์องปัญญาประดิษฐ์ เช่น เทคโนโลยี Robotics ซึ่งสามารถต่อยอดในดา้น

การผลิตอีกดว้ย 

บริษัท Startup เป็นอีกส่วนส าคัญในระบบนิเวศน์ปัญญาประดิษฐ์ของจีน ซึ่งมีทั้ง 

Startup ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ เช่น บริษัท SenseTime และ Startup นอกประเทศ เช่นบริษัท 

Nexar ในอิสราเอลท่ีกลุ่มบริษัทจีนได้เข้าไปลงทุนด้วย  จากรายงานของ CBinsight บริษัท

เหล่านีเ้ป็น Startup ท่ีพฒันาเทคโนโลยีดา้น Computer Vision หรือการประมวลผลภาพออกมา

เป็นขอ้มลู โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถประยกุตใ์ชก้บันวตักรรมหลายส่วน ทัง้ยานยนตไ์ร้

คนขบั, เมืองอจัฉริยะ (Smart City) ในการดแูลความปลอดภยั และดา้นสาธารณสุขส าหรบัการ

ตรวจวิเคราะหโ์รคเบือ้งตน้ 

จากการศึกษาของจีน พบว่า หากมีเพียงแผนและการส่งเสริมการลงทุนนั้น จะไม่

สามารถท าใหร้ะบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ของจีนเตบิโตได ้จีนจ าเป็นตอ้งมีประสานความรว่มมือ

กบัทัง้บริษัทใหญ่ และ บริษัท Startup ในตา่งประเทศ ซึ่งส าคญัทัง้แง่เศรษฐกิจ และการพฒันา

นวัตกรรมของจีน จีนมีพันธมิตรท่ีมีประสิทธิภาพหลายแห่งในต่างประเทศ เพ่ือพาให้จีน

กลายเป็นหนึ่งในผูน้  าปัญญาประดษิฐ์ส  าคญัระดบัโลก 

ส่วนในตลาดตา่งประเทศนัน้ จีนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการเป็นฐานการผลิตสินคา้ส าคญั

ของโลก ดว้ยการรบับทบาทเป็นผู้ผลิต Hardware ให้กับผูพ้ัฒนาสินคา้ดา้นปัญญาประดิษฐ์

ระดับโลก เช่น Smart Speaker ท่ีออกแบบโดยบริษัทจากสหรัฐอเมริกาเพ่ือการส่งออก

โดยเฉพาะ ส่วนตลาดในประเทศจีนได้ร่วม มือกับบริษั ท  Startup ใน จีน  เพ่ื อพัฒ นา

ปัญญาประดิษฐ์ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศเป็นหลัก เช่น  การพัฒนาการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ (NLP) รองรับการใช้ภาษาจีน เพ่ือให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตอบโต้กับ

ผูใ้ชง้านเป็นภาษาจีนได ้

การรว่มเป็นพนัธมิตรกบับรษิัทใหญ่ในตา่งประเทศ และการลงทนุใน Startup ลว้นเป็น

กลยุทธ์ส  าคัญท่ีช่วยให้จีนขับเคล่ือนระบบนิเวศนปั์ญญาประดิษฐ์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ จีนยังคง

สามารถผลิตสินคา้เก่ียวกับเทคโนโลยีนีส้่งออกได ้รวมทัง้เพิ่มฐานความรูด้า้นปัญญาประดิษฐ์ 
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ผ่านการลงทุนกบับริษัท Startup ดา้นปัญญาประดิษฐ์ในต่00างประเทศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภาคการผลิต และ อตุสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงแตไ่ดร้บัเทคโนโลยีกลบัมาแลว้ ยงัเพิ่มโอกาสของ

จีนในการเขา้ถึงตลาดประเทศนัน้ ๆ ไดง้่ายขึน้ดว้ย 

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นถึงภาพรวมดา้นปัญญาประดิษฐ์ของจีนท่ีก าลงั

เติบโตขึน้อย่างรวดเร็วและมั่นคง มาจากการผลักดนัอย่างพรอ้มเพรียงโดยทุกส่วนของระบบ

นิเวศน์ทั้งรัฐบาล ภาคการศึกษา บริษัทเอกชนชั้นน าของจีน ตลอดจนบริษัทเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัโลก 

 

3.2   แนวคิดคุณลักษณะก าลังคนในศตวรรษที ่21 

คุณลักษณะ แปลว่า เครื่องหมาย หรือ สิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นความดีหรือลักษณะประจ า 

(พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 

ส่วน  ISO9001 2015 กล่ าวถึ ง  คุณ ลักษณะ หรือ  Characteristic ว่าหมายถึ ง 

คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่หรือได้รบัการตกทอดมา เป็นคุณสมบัติถาวรท่ีก าหนดระดับ

คณุภาพของแต่ละบุคคลหรือสิ่งของในแง่ท่ีจับตอ้งได ้เช่น ความสวยงาม ความสะอาด ความ

ทนทาน ขนาด หรือรสชาติ ส่วนคณุลกัษณะเชิงบรกิาร เช่น ความซ่ือสตัย ์ความน่าเช่ือถือ ความ

อดทน เป็นตน้ (Paxiom.com, ม.ม.ป.) 

ในการศึกษาระดับขั้นพื ้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานให้

ความหมายของคณุลกัษณะอันพึงประสงคข์องนกัเรียน ว่าหมายถึง ลักษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิด

ขึน้กับผูเ้รียน เป็นคณุลกัษณะท่ีสงัคมตอ้งการในดา้นคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม จิตส านึก อยู่

รว่มกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ทัง้ในฐานะคนไทยและพลเมืองของโลก ซึ่งหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2552 ไดก้ าหนด คณุลกัษณะพึงประสงคไ์ว ้8 ประการ คือ 1) รกัชาติ 

ศาสนา และกษัตริย ์2) ซ่ือสตัยส์จุรติ 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู ้5) มีความพอเพียง  6) มุ่งมั่นท างาน 

7) รกัความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 
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ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์อ้งคลอบคลมุ 5 ประการ คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม คือ สามารถจดัการ

ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีคณุธรรม มีจริยธรรม และวิชาชีพ เขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น มีค่านิยมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น  เป็นแบบอย่างท่ีดี ความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัยส์จุรติ มีวินยั เสียสละ และ

เขา้ใจผูอ่ื้น เป็นตน้ 2) ความรู้   มีองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน คิดอย่างเป็นระบบ รูท้ั้ง

หลักการและทฤษฎีในองคค์วามรูต้่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ในหลักสูตรวิชาชีพต้องมีความเข้าใจ

เก่ียวกับความกา้วหนา้ของความรูใ้นสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ รูจ้กัแกปั้ญหา และการต่อยอดความรู้

ของตน  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพตอ้งเนน้การลงมือท า ตอ้งตระหนักในกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

ธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ์3) ทักษะทางปัญญา   ตอ้งสามารถ

คน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ ประเมินข้อมูลท่ีมีอยู่ ใชแ้นวคิดและหลกัฐานจากแหล่งขอ้มูล

หลาย ๆ แหล่ง รูจ้กัใชข้อ้มลูในการท างานและรูจ้กัแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง สามารถศกึษาปัญหา

ท่ีซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสรา้งสรรค์ โดยค านึงถึงความรูท้าง

ภาคทฤษฎี ประสบการณท์างภาคปฏิบตั ิและผลกระทบจากการตดัสินใจ สามารถใชท้กัษะและ

ความเขา้ใจในเนือ้หาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 4) ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  สามารถแก้ปัญหาในกลุ่มไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์แสดงออกซึ่งภาวะผู้น  าใน

สถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์

ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเองและของกลุ่ม  มีความรบัผิดชอบในการเรียนรู้

อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้พฒันาตนเองและอาชีพ 5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้ IT  สามารถศกึษาท าความเขา้ใจประเด็นของปัญหา สามารถเลือกและประยกุตใ์ช้

ความรูท้างสถิติและคณิตศาสตร ์สามารถศึกษาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้เสนอแนะแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหา รูจ้กัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประมวลผล แปล

ความหมาย และน าเสนอขอ้มูลข่าวสารได้ สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้พูด เขียน 

เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ี เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้  (ส านักงาน

คณะกรรมการอดุมศกึษา, 2551) 
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การพัฒนานักศึกษาในข้อ 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา  และ 5) ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การส่ือสารและการใช้ IT จะเรียกว่า Hard Skills ส่วนข้อ 1) คุณธรรม 

จริยธรรม และ 4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ จะเรียกว่า Soft Skills 

(ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2561)  

ทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) เป็นทักษะความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ เป็นทักษะ

เฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกับสายงานหรือวิชาชีพ ท าใหเ้รามีความเช่ียวชาญในต าแหน่งงานหรือ

อาชีพนัน้มากขึน้  เช่น ความสามารถดา้นอาชีพวิศวกรโยธา-สามารถค านวณการสรา้งตึกได้, 

สถาปนิก-สามารถออกแบบได้ โปรแกรมเมอร์-สามารถเขียน code ได้  เป็นต้น  (Carter, 

O'Grady, & Rosen, 2018) 

ทักษะชีวิตและสังคม (Soft Skills) นัน้ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (2555) ไดส้รุปไว ้3 

ดา้น ดงันี ้1) ทกัษะการคิด เช่น คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห ์คิดเชิงวิพากษ ์ 2) ทกัษะการท างาน

รว่มกับผูอ่ื้น เช่น การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และ 3) ทกัษะการถามและฟัง นอกจากนี ้Soft 

Skills ยงัหมายถึงทกัษะอ่ืน ๆ เชน่ การโนม้นา้วใจ การเจรจาตอ่รอง การน าเสนอ เป็นตน้ 

Hawkins (1999) แบ่งทักษะชีวิตและสังคมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทักษะคน (People 

Skills) ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม ภาวะผูน้  า มนุษยสัมพันธ์ และ การเอาใจใส่ลูกคา้  2) ทักษะ

ความเช่ือมั่ นในตนเอง (Self-Reliance) เได้แก่  การตระหนักในตนเอง ความมั่ นใจ การให้

ก าลงัใจตนเอง ความคิดริเริ่ม การท างานเชิงรุก การมีเครือข่าย การเรียนรู ้และการวางแผน และ 

3) ทักษะทั่วไป (Generalist Skills) ไดแ้ก่ การแก้ปัญหา ความรูใ้นคอมพิวเตอร ์ความยืดหยุ่น 

ความรูใ้นตวัเลข ความรูใ้นธุรกิจ และความมุง่มั่น  

Thurner และคณะ (2012) ใหค้  าปรึกษาบริษัทซอฟตแ์วรใ์นการรบัพนักงานใหม่ถึง

ทักษะท่ีนายจา้งตอ้งการ โดยจัดกลุ่มทักษะเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ความสามารถในตนเอง (Self-

Competencies) ไดแ้ก่ การเปิดกวา้งตอ่การวิจารณท่ี์สรา้งสรรคแ์ละความมุ่งมั่น เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 2) ความ สามารถในการปฏิบตัิและความรูค้วามเขา้ใจ (Practical and Cognitive 

Competencies) ไดแ้ก่ การคิดเชิงวิเคราะห ์การท างานท่ีขยนัและถกูตอ้ง และ 3) ความสามารถ
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ทางสงัคม (Social Competencies) ไดแ้ก่ การเอาใจใส่ ความเขา้ใจผูอ่ื้น ความสามารถในการ

ท างาน และการท างานรว่มกนัเป็นทีม 

ทกัษะชีวิตและสงัคมเเป็นทกัษะระหว่างบุคคลหรือทกัษะคน ซึ่งสมาคมพฒันาทกัษะ

แห่งชาติสหรฐัอเมริกา ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุดคณุสมบตัิส่วนบุคคลท่ีซบัซอ้น ซึ่งช่วยใหบุ้คคล

เป็นสมาชิกท่ีดีและมีส่วนรว่มในองคก์รใด รวมถึงการโตต้อบกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มี

ทกัษะท่ีแตกตา่งกนัมากมายรวมอยูใ่นทกัษะชีวิตและสงัคม เช่น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะมนษุย

สัมพันธ์ ความเป็นมืออาชีพ การคิดเชิงวิพากษ์ การวางแผน การจัดระเบียบการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การท างานเป็นทีม และอ่ืน ๆ และ ความสามารถท่ีส าคญัมาก คือ ทศันคติเชิงบวก 

โดยทศันคติเชิงบวก คือ ทกัษะการท างานภายในตวัเอง และตอ้งไดร้บัการพฒันา ทศันคติเป็น

แกนหลกัท่ีพฒันาทกัษะคน 

Kaplan ไดตี้พิมพใ์นหนงัสือปกขาวเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการในการรบัสมคัรบณัฑิต 

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ การค านวณ การรูห้นงัสือ ความรู้

ดา้นเทคนิค 2) กลุ่มทักษะ (Skills) ไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ และการ

แกปั้ญหา 3) กลุ่มทศันคติ (Attitude) การท างานเป็นทีม ความมั่นใจ และทศันคติเชิงบวก เป็น

ตน้ (Pedley-Smith, 2014) 

ทักษะชีวิตและสังคมเเป็นทักษะส าคัญส่งเสริมการใช้ทักษะวิชาชีพ  ท าให้ประสบ

ความส าเร็จในชีวิตทัง้ชีวิตส่วนตวัและการท างาน การใหค้วามส าคญัในทกัษะชีวิตและสงัคมจึง

มีความส าคญัมาก และจากการศกึษาและวิจยัท่ีด  าเนินโดยมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ มลูนิธิคารเ์น

กี ้และ ศนูยว์ิจยัสแตนฟอรด์ ในปี 1918 พบวา่ คนท่ีมีทกัษะชีวิตและสงัคมดีมกัเป็นคนท่ีนายจา้ง

ส่วนใหญ่ตอ้งการจา้ง รกัษา และส่งเสริม และไดส้รุปว่า 85% ของความส าเร็จในการท างานมา

จากการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม และมีเพียง 15% ของความส าเร็จในงานมาจากทักษะ

วิชาชีพ โดยผลการศึกษาวิจัยนี ้เขียนโดย Charles Riborg Mann และ ตีพิมพใ์นปี 1918 โดย

มลูนิธิ Carnegie โดยสถิตินี ้ถูกประเมินจากการศึกษานกัวิศวกร 1,500 คน ตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกบัสิ่งท่ีพวกเขาเช่ือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุในการก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลว

ท่ีอาจเกิดขึน้ในฐานะวิศวกร พบว่าทักษะชีวิตและสังคมมีความส าคัญมากกว่าความรูด้า้น
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วิทยาศาสตร/์วิศวกรรมถึงเจ็ดเท่า  Mann ยงัไดท้  าการศกึษาวิจยัตอ่เน่ือง โดยการส ารวจสมาชิก 

30,000 คนของสมาคมวิศวกรรมขนาดใหญ่  4 แห่ง ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะถูกขอให้ระบุ

คุณสมบัติ  6 ประการท่ีจ าเป็นส าหรับวิศวกรชั้นน า มีคุณสมบัติ  6 ประการแรกคือ: 1) 

บคุลิกลกัษณะ  2) การตดัสินใจ 3) ความมีประสิทธิภาพ 4) ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น 5) 

ความรู ้และ 6) เทคนิค 

Google ไดส้รุปการเรียนรูเ้ก่ียวกบัพนกังานผ่านการวิจยัของตนเอง จากขอ้มลูการจา้ง

งานของบรษิัท ตัง้แตก่่อตัง้บรษิัทในปี 2541 ผลลพัธข์องโครงการวิจยันีเ้รียกวา่ Project Oxygen 

ท าใหเ้ห็นประจกัษถ์ึงความส าคญัของทกัษะชีวิตและสงัคม โดยสรุปวา่ 7 ขอ้แรกท่ีพบเป็นทกัษะ

ชีวิตและสงัคม  และขอ้สดุทา้ยคือขอ้ท่ี 8 เป็นทกัษะวิชาชีพ  โดยทกัษะชีวิตและสงัคม 7 ขอ้แรกท่ี

พบ คือ 1) การเป็นโคช้ท่ีดี 2) ความสามารถในการส่ือสาร 3) การมีขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับผูอ่ื้น

รวมถึงค่านิยมและมุมมองท่ีแตกตา่งกนั  4) เอาใจใส่ต่อเพ่ือนรว่มงาน 5) การคิดเชิงวิพากษ ์6) 

การแกปั้ญหา 7) การวาดขอ้สรุป (การเช่ือมตอ่ขา้มความคดิท่ีซบัซอ้น)  (Google, 2013) 

ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน ์(2559) ผูอ้  านวยการส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 ไว ้7 ประการ คือ 1) 

ทักษะดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) ทักษะ

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ทกัษะการส่ือสารสารสนเทศและรูเ้ท่าทนัส่ือ 5) ทกัษะ

อาชีพ และทกัษะการเรียนรู ้6) ทกัษะความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และ 7) ทกัษะความเขา้

ใจความต่างวฒันธรรม (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์าร

มหาชน), 2559) 

สภาเศรษฐกิจโลกประเมิน 10 ทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุในยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้ท่ี 4 ได้

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และการใชหุ้่นยนตท์ดแทนท างาน

บางอย่าง ท าให้ทักษะจ าเป็นเปล่ียนแปลงไปจากปี 2015  ดังภาพท่ี 14 โดยเรียงจากความ

ตอ้งการมากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้คือ 1) ทกัษะการแกปั้ญหาซบัซอ้น (Complex Problem 

Solving)  2) ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตมีุผล และไม่ด่วนสรุป (Critical Thinking) 

3) ทั กษ ะด้าน ก ารส ร้า งส รรค์  (Creativity)  4) ทั กษ ะ ใน การบ ริห ารบุ คค ล  (People 
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Management) 5) ทกัษะการประสานงานกับผูอ่ื้น (Coordinating with Others) 6) ทกัษะความ

ฉลาดในการใช้อารมณ์ (Emotional Intelligence)  7) ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ 

(Judgment and Decision Making)  8) ทักษะในการให้บ ริการ (Service Orientation) 9) 

ทกัษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) และ 10) ทกัษะความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive 

Flexibility) หมายความถึง การยอมรบัการเปล่ียนแปลงแสวงหาพฒันาความรูค้วามสามารถให้

ทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ (World Economic Forum, 2016)  

 

 

 

ภาพท่ี 14  ทักษะจ าเป็น 10 อันดับ ปี 2020 เทียบปี 2015 

ท่ีมา   Future of Jobs Report, World Economic Forum (2016) 

 

ในปี 2020 สภาเศรษฐกิจโลกไดป้ระเมิน10 ทกัษะท่ีส าคญัในปี 2025 ยคุหลงัโควิด-19  

โดยแบ่งเป็น  4 กลุ่ม ดงันี ้การแก้ไขปัญหา การบริหารจดัการตวัเอง การท างานรว่มกับผูอ่ื้นน 

และ การใชแ้ละพัฒนาดา้นเทคโนโลยี ดงัภาพท่ี 15 ดงันี ้คือ 1) ทกัษะคิดวิเคราะหแ์ละทักษะ

ดา้นนวตักรรม 2) ทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 3) ทกัษะการแกปั้ญหาซบัซอ้น 4) ทกัษะการคิด
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เชิงวิพากษ ์5) ทกัษะความคิดสรา้งสรรคแ์ละการริเริ่มสิ่งใหม่ 6) ทกัษะการเป็นผูน้  าและอิทธิพล

ทางสังคม  7) ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี 8) ทักษะการออกแบบและเขียน

โปรแกรม 9) ทักษะการรบัมือกับปัญหา อดทนกับความกดดนัและปรับตวั  10) ทักษะการใช้

เหตผุล ตดัสินใจ และการระดมความคดิ (World Economic Forum, 2020) 

 

 

 

ภาพท่ี 15   ทักษะส าคัญในปี 2025 โดย World Economic Forum  

ท่ีมา:  The Future of Jobs  Report 2020, World Economic Forum 
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กรอบแนวคิดเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตววษที่ 21 ของเครือข่ายองคก์ร

ความร่วมมือ (P21 Framework) ไดร้บัการพัฒนาจากเครือข่ายองคก์รความร่วมมือของนัก

การศกึษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาและธุรกิจผูน้  า เพ่ือก าหนดและแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะความรู ้

ทกัษะ/ความเช่ียวชาญ และ ระบบสนบัสนนุ ท่ีท  าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน

และความเป็นพลเมือง ดงัภาพท่ี 16 โดยมี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) พืน้ฐานจ าเป็นและความรู้ที่

ส าคัญ ท่ีทุกคนตอ้งมี คือ 3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการ

คิดเลขเป็น (Arithmetics)  ส่วนความรูท่ี้ส  าคญั เป็นสิ่งจ  าเป็นต่อความส าเร็จของนักเรียน วิชา

หลกั ไดแ้ก่ ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก เช่น องักฤษ ศิลปะ  คณิตศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ภูมิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์การเมือง และพลเมือง นอกจากนีโ้รงเรียนตอ้งส่งเสริม

ความเขา้ใจในเนือ้หาทางวิชาการในระดบัท่ีสูงขึน้มาก และตอ้งเช่ือมโยง เป็นสหวิทยาการใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมี วิชาส าคญั ไดแ้ก่: ความรูเ้ก่ียวกบัโลก  ความรูด้า้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 

และผูป้ระกอบการ การรูด้า้นการเป็นพลเมืองดี ความรูด้า้นสขุภาพ และ ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม   

 

 

ภาพท่ี 16 รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อ

ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

ท่ีมา:  http://www.battelleforkids.org/networks/p21 

 

http://www.battelleforkids.org/networks/p21
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2) ทักษะ/ความเชี่ยวชาญส าคัญ 3 ด้าน คือ  1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นสิ่งท่ี

เตรียมพรอ้มส าหรบัชีวิตท่ีซบัซอ้นมากขึน้ ทกัษะเหลา่นีร้วมถึง ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  

การคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา การส่ือสาร  การแกปั้ญหา และความรว่มมือ 2) ข้อมูลส่ือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันนี ้เราอาศัยอยู่ในเทคโนโลยีและส่ือท่ีขับเคล่ือนด้วย

สภาพแวดลอ้มท่ีเขา้ถึงขอ้มลูท่ีมีมากมาย เครื่องมือเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วใน

และความสามารถในการท างานร่วมกัน และใหก้ารสนับสนุนรายบุคคลในระดบัท่ีไม่เคยมีมา

ก่อน การท างานท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งสามารถแสดงขอบเขตการท างาน และทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ดงัเช่น การรูส้ารสนเทศ  รูเ้ท่าทนัส่ือ  การรูเ้ท่าทนั ICT (ขอ้มูลการส่ือสาร

และเทคโนโลยี) และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ผูเ้รียนตอ้งพฒันาทกัษะการคิดความรูเ้นือ้หา

และสงัคมและอารมณ ์ความสามารถในการน าทางชีวิตท่ีซบัซอ้นและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ทกัษะชีวิตและอาชีพท่ีส าคญั รวมถึง ความยืดหยุ่นและการปรบัตวั ความคิดรเิริ่มและการก ากบั

ตนเอง ทักษะทางสังคมและขา้มวัฒนธรรม ผลผลิตและความรบัผิดชอบ ความเป็นผูน้  าและ

ความรบัผิดชอบ การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการระบบการสนับสนุนท่ีเป็นนวัตกรรม เพ่ือ

ดงึดดูผูเ้รียนผา่นทกัษะและความรูเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและการเช่ือมตอ่โลกแห่งความจริง โดย 

P21 ไดร้ะบุ 4 ระบบสนับสนุนที่ส าคัญ เพ่ือใหแ้น่ใจว่านกัเรียนทุกคนจะไดร้บัการเรียนรู ้และ

ประสบการณท่ี์สรา้งความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้มาตรฐานและการประเมิน  หลกัสูตร

และการสอน การพฒันาอาชีพครู และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

จากการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้่า คุณลักษณะก าลังคนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง 

ลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับก าลงัคนในศตวรรษท่ี 21 เป็นคณุลกัษณะท่ีตอ้งการ ใน 2 ดา้น 

คือ Hard Skills หรือ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ เป็นทักษะ

เฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกับสายงานหรือวิชาชีพ ท าใหเ้รามีความเช่ียวชาญในต าแหน่งงานหรือ

อาชีพ และ Soft Skills หรือ ทกัษะชีวิตและสงัคม หมายถึง ทกัษะต่าง ๆ ในการท างาน  และอยู่

รว่มในสงัคม เช่น  ทักษะการแก้ปัญหาซับซอ้น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะดา้น

การสรา้งสรรค  ์ทักษะการท างานร่วมกัน การมีภาวะผูน้  าและความเป็นเจา้ของ ทักษะในการ

บรหิารบุคคล ทกัษะความฉลาดในการใชอ้ารมณ ์ทกัษะการประเมินและการตดัสินใจ ทกัษะใน
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การให้บริการ ทักษะในการเจรจาต่อรอง  และ ทักษะความยืดหยุ่นทางปัญญา เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัครอบคลมุถึง จริยธรรม คณุธรรม วินยั ความเสียสละ ความมุ่งมั่น และ ทศันคติเชิง

บวก  

 

3.3   แนวคิด คุณลักษณะ งาน และอาชีพของก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

3.3.1 คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง คณุลกัษณะพึงประสงค์

ของคนท างานดา้นปัญญาประดิษฐ์ ทัง้ทกัษะชีวิตและสงัคม และทกัษะวิชาชีพ ของก าลงัคนท่ี

ท างานเก่ียวข้องกับปัญญาประดิษฐ์  อันรวมถึง  นักวิทยาศาสตรข์้อมูล นักวิศวกรข้อมูล 

นกัพฒันาหรือเขียนโปรแกรม นกัวิเคราะหข์อ้มลูธุรกิจ เป็นตน้ 

LinkedIn ไดท้  าการศกึษาและวิจยัคณุลกัษณะของก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบว่านักบริหารระดบัสูงมากกว่า 57% กล่าวว่าทักษะชีวิตและสังคมมีความส าคญัมากกว่า

ทกัษะวิชาชีพ และไดส้รุปทกัษะท่ีบรษิัทตอ้งการมากท่ีสดุในปี 2019  ดงันี ้(LinkedIn, 2019) 

ทักษะวิชาชีพ  ท่ีส  าคญัไดแ้ก่  

1. Cloud Computing เป็นทกัษะท่ีมีการคน้หาผูส้มคัรท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เน่ืองจาก

ระบบคลาวดก์ าลังถูกน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางในเกือบทุกอุตสาหกรรม บริษัทต่าง ๆ 

จงึก าลงัมองหาวิศวกรท่ีมีทกัษะเพ่ือรองรบัความตอ้งการนี ้

2. Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทตอ่การพฒันาระบบ

เทคโนโลยีล า้สมยัและสรา้งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มากมายเพ่ือช่วยใหชี้วิตประจ าวนัของ

เราสะดวกขึน้ ทกัษะนีจ้งึมีความตอ้งการสงูในตลาดการจา้งงาน 

3. Mobile Application Development ห รื อ ก า รพัฒ น าแ อป พ ลิ เค ชั่ น มื อ ถื อ 

แอพพลิเคชั่นมือถือมีการพฒันาและปรบัปรุงอยู่เสมอเพ่ือรองรบัพฤติกรรมการใชง้าน

ของผู้บริโภคและมือถือไดก้ลายเป็นส่วนส าคัญในการใชชี้วิตประจ าวันรวมทั้งการ

ท างานของผูค้นไปแลว้ หากขาดแอปพลิเคชั่นมือถือก็คงเป็นเพียงแคโ่ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ธรรมดาทั่วไป นกัพฒันาแอปพลิเคชั่นมือถือจงึเป็นท่ีตอ้งการมากขึน้ 

https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/the-skills-companies-need-most-in-2019--and-how-to-learn-them
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4. Data Science หรือวิทยาศาสตรข์อ้มลู เป็นทกัษะท่ีตอ้งการมากในตลาดในหลายปีท่ี

ผา่นมาและยงัคงมีความตอ้งการเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ 

5. Natural Language Processing หรือการประมวลภาษาธรรมชาติ เป็นเทคโนโลยี

ท่ีใชก้ับการคน้หาดว้ยเสียงและการสั่งงานดว้ยเสียง เทคโนโลยีนีไ้ดถู้กน ามาใชแ้ลว้

อย่างเช่น Alexa และ Google Home เป็นตน้ ทักษะนีจ้ึงมีความส าคัญและเป็นท่ี

ตอ้งการของบรษิัทเทคโนโลยีชัน้น า  

ทักษะชีวิตและสังคม ท่ีส  าคญัไดแ้ก่ 

1. Creativity ความคดิสรา้งสรรคช์ว่ยใหเ้กิดสิ่งใหม ่ๆ ท่ีชว่ยแกไ้ขปัญหาในอนาคต 

2. Persuasion การชกัชวนหรือการจงูใจ เป็นทกัษะท่ีช่วยใหค้ณุเพิ่มยอดขายไดอ้ย่างดี 

ท าอยา่งไรใหค้นอยากซือ้สินคา้/บรกิารของคณุ 

3. Collaboration ความร่วมมือท างานร่วมกัน จะช่วยสรา้งทีมงานท่ีแข็งแกร่ง และมี

ประสิทธิภาพ 

4. Adaptability การปรบัตวัจะชว่ยใหค้ณุรบัมือกบัความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างดี 

5. Time Management การบรหิารเวลาท่ีดีจะชว่ยจดัการงานใหเ้สรจ็ตามเปา้หมาย 

จากผลการศกึษาและวิจยัของบรษิัทชัน้น าขา้งตน้ สรุปวา่ แมปั้ญญาประดิษฐ์สามารถ

ท างานแทนมนษุยไ์ดดี้ในทกัษะวิชาชีพหรืองานซ า้ ๆ ท่ีไม่ตอ้งใชค้วามคิดและสไตล์  แตปั่ญญา 

ประดิษฐ์ไม่สามารถท างานท่ีตอ้งใชค้วามคิดในการตดัสินใจ ไม่สามารถปรบับทสนทนาตาม

ความเหมาะสมของสถานการณห์รือระหว่างการสนทนา ปัญญาประดิษฐ์จะพดูตามโปรแกรมท่ี

ถกูบนัทกึไวล้ว่งหนา้ ซึ่งตา่งกบัมนษุยท่ี์สามารถปรบัเปล่ียนลกัษณะการพดู การจดัการ ความคิด

ไดต้ามประสบการณแ์ละความช านาญ ดงันัน้ ทกัษะชีวิตและสงัคมจงึจ าเป็นอยา่งมากในขณะท่ี

โลกเราก าลงัเดนิไปสูย่คุท่ีหุน่ยนตเ์ขา้มาแยง่งาน 

สภาเศรษฐกิจโลกได้กล่าวถึง 10 ทักษะจ าเป็นของคนท างานด้านข้อมูลและ

ปัญญาประดษิฐ์ดงัภาพท่ี 17 ดงันี ้ 1. การโปรแกรมทางสถิต ิ2. การส่ือสาร 3. การบรหิารจดัการ

ขอ้มูล และการส่ือสาร 4. การบริหารจดัการขอ้มูล 5. การตลาด 6. การเงิน 7. การขาย 8. การ

เขียนโปรแกรม 9. การวิเคราะหท์างธุรกิจ และ 10. การเรียนรูข้องเครื่อง จากตารางขา้งล่างจะ
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เห็นไดว้า่ ระยะเวลาในการเรียนรูใ้หท้  างานไดน้ัน้  การเรียนรูข้องเครื่อง  การบรหิารจดัการขอ้มลู 

และการส่ือสาร จะใช้เวลาเรียนรูม้ากสุด คือ 86 , 84 และ 80 วันตามล าดับ ส่วนการเขียน

โปรแกรมและการโปรแกรมทางสถิติ ใชเ้วลารองลงมา คือ 76 และ 72 วันตามล าดับ  (World 

Economic Forum, 2020) 

 

 

 

ภาพท่ี 17  10 ทักษะจ าเป็นของคนท างานด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา   http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf   p30 

 

  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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3.3.2 งานและอาชีพของก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

งานสมัมนา Google cloud Next’ 19 (2019) ไดก้ลา่วว่าปัญญาประดิษฐ์ตอ้งท างาน

รว่มกนัเป็นทีม เพ่ือพฒันางานใหท้กุคนเขา้ถึง โดยทีมงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ประกอบดว้ย 1) 

Business Analyst: gain insights from data 2) Developer: Use APIs for custom ML 

models in apps 3) Data Scientist:  Build &deploy ML models 4) Machine Learning 

Engineer: Build production pipelines & serve models  และกระบวนการท างานตอ้งมี

ขัน้ตอนการท างานท่ีท าซ า้ ๆ ดงัภาพท่ี 18 ดงันี ้1) Data preparation การเตรียมขอ้มลูใหพ้รอ้ม

ใชง้าน  2) Feature engineering การจดัการกบัขอ้มลูชนิดตา่ง ๆ เชน่ ตวัเลข ตวัอกัษร วนัท่ี เป็น

ตน้ 3) Architecture Selection การเลือกโมเดลท่ีเหมาะสม เชน่ Linear Decision Tree Feed 

Forward เป็นตน้ 4) Parameter selection การเลือกพารามิเตอรท่ี์เหมาะสมกบัสถาปัตยกรรม

นัน้ 5) Tuning strategy การปรบัระบบ เลือกกลยทุธท่ี์ท าใหร้ะบบดีขึน้ 6) Model Evaluation 

คือ การประเมินโมเดลท่ีท าไว ้ 

 

ภาพท่ี 18  ลักษณะงานที่ต้องท าซ ้าของปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:  งานสมัมนา Google Cloud Next’19 
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จะเห็นวา่การสรา้งงานปัญญาประดิษฐ์จะตอ้งมีความรูใ้นหลายดา้น ทัง้นกัวิเคราะห์

ทางธุรกิจ (Business Analyst) ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจและรูจ้กัขอ้มลูท่ีเก็บไวเ้ป็น

อยา่งดี  นกัพฒันาระบบ (Developer) ท าการพฒันาระบบ ใช ้APIs และเช่ือมโยงระบบงานตา่ง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รวมทัง้นกัวิทยาศาสตรข์อ้มลู (Data Scientist) ในการสรา้งและตดิตัง้โมเดลลง

ระบบ และนกัวิศวกร-การเรียนรูข้องเครื่องท าหนา้ท่ีสรา้งการฝึกฝนเครื่องจกัร ซึ่งงานเหลา่นีต้อ้ง

ใชก้ าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  บรษิัทไอทีชัน้น า เชน่ IBM 

Microsoft Amazon Alibaba เป็นตน้ จงึไดพ้ฒันา Open Source Software เพ่ือชว่ยงานการ

สรา้งและใชปั้ญญาประดษิฐ์ใหง้่ายขึน้ โดยผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้าน Software API ท่ีเตรียมจดัไว้

ใหไ้ดเ้ลยบนกอ้นเมฆ อย่างไรก็ตามผูใ้ชง้านยงัตอ้งมีกระบวนการท างานบนกอ้นเมฆ ดงัภาพท่ี 

19 โดยตอ้งแจงขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู ท าการฝึกฝนเครื่องจกัร ประเมินผลโมเดลท่ีได ้ เม่ือไดผ้ล

เป็นท่ีพอใจแลว้ จงึติดตัง้ใชง้าน 

 

 

 

ภาพท่ี 19  วงจรการท างานของปัญญาประดิษฐ์ (การเรียนรู้ของเคร่ือง) 

ท่ีมา:     งานสมัมนา Google Cloud Next’19 
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โดย google ไดพ้ฒันาชดุการท างาน ใหง้่ายตอ่การพฒันาของนกัพฒันาปัญญา 

ประดษิฐ์ ดงัภาพท่ี 20 ไดแ้ก่ ชดุท างานดา้นการเห็น ดา้นภาษา ดา้นสนทนา และดา้นขอ้มลูท่ีมี

โครงสรา้ง นกัพฒันาตอ้งท าการเรียนรูก้ารใชง้านชดุการท างานดงักล่าวเพ่ือท างานไดเ้รว็ขึน้ 

 

 

 

ภาพท่ี 20  ชุดความสามารถของนักปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา:  งานสมัมนา Google Cloud Next’19 

 

งานและอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งท่ีค่อนขา้งใหม่ KPMG (2019) ได้

กลา่วถึงงานดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีส  าคญัสดุ 5 งาน ดงันี ้ 

1. นกัสถาปนิกปัญญาประดิษฐ์ (AI Architect)  รบัผิดชอบในการใชปั้ญญาประดิษฐ์

เพ่ือประโยชนท์างธุรกิจ รวมถึงการวดัผลงาน  

2. ผูจ้ัดการผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI Product Manager) เป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างทีมงาน ใหม้ั่นใจว่าความคิดการใชง้านนัน้สามารถท าไดจ้ริงและขยายผลได ้

จะท างานใกล้ชิดกับนักสถาปนิกปัญญาประดิษฐ์ และหน่วยงานทรพัยากรบุคคล 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่คนและปัญญาประดษิฐ์สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. นักวิทยาศาสตรข์อ้มูล (Data Scientist)  ท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลขนาดมหึมา (Big 

Data) เพ่ือหาอลักอรทิมึท่ีจะสามารถดงึความหมายจากขอ้มลูใหเ้กิดประโยชน ์ 

4. นกัวิศวกรซอฟตแ์วร ์(AI Technical Software Engineer) ท าหนา้ท่ีทัง้สรา้งระบบงาน

ปัญญาประดษิฐ์ และเขา้ใจการท างานของปัญญาประดษิฐ์  

5. นกัจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ รบัผิดชอบกบัความทา้ทายดา้นจริยธรรม สรา้งแนวทาง

ปฏิบตัใินการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ 

ในขณะท่ี  SImplilearn.com บริษัทฝึกอบรมไอทีชัน้น าระดบัโลก ไดก้ล่าวถึงงานดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีส  าคญั 5 งาน ดงันี ้ (Simplilearn, 2018) 

1. นกัวิศวกรการเรียนรูข้องเครื่อง (Machine Learning Engineer) ตอ้งมีทกัษะดา้นการ

พฒันาซอฟตแ์วร ์สามารถประยกุตโ์มเดลการพยากรณ ์และใช ้Machine Learning, 

NLP ท างานกับข้อมูลปริมาณมาก  มี agile practice สามารถใช้เครื่องมือ เช่น  

Eclipse และ IntelliJ โดยมีคุณสมบัติท่ีต้องการ คือ ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ดา้นคอมพิวเตอร ์และ คณิตศาสตร ์ สามารถเขียนโปรแกรมดว้ย Python, Java, 

Scala มีความรูด้า้น cloud มีความสามารถในการส่ือสารไดดี้เย่ียม มีทกัษะในการ

วิเคราะหแ์ละมีใบรบัรองการเรียนรูข้องเครื่อง  

2. นกัวิทยาศาสตรห์ุ่นยนต ์(Robotic Scientist) ท างานดา้นเขียนโปรแกรมใหหุ้่นยนต์

หรือเครื่องจกัรท างานตามท่ีคนสั่งตอ้งการใหท้  า ซึ่งมีตัง้แตง่านดา้นอวกาศ งานดา้น

การแพทย์ งานในอุตสาหกรรมการผลิต งานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

นกัวิทยาศาสตรห์ุ่นยนตต์อ้งท างานรว่มกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืนในการท าตน้แบบดว้ย 

โดยมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการ คือ ปริญญาตรีดา้นวิศวกร หุ่นยนต ์เครื่องกล หรือไฟฟ้า 

หรือวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ความรูด้า้นโปรแกรม  Computer-Aided Design and 

Drafting (CADD)  

3. นกัวิทยาศาสตรข์อ้มลู (Data Scientist) ท าการรวบรวม วิเคราะห ์และแปลผลขอ้มลู

โดยการใช ้machine learning การท านายพยากรณ ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเจาะลึกจากการ

วิ เคราะห์ส ถิติ  ซึ่ งต้องใช้ความช านาญด้าน  Hadoop, Pig, Hive, Spark, and 
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MapReduce. นักวิทยาศาสตรข์อ้มูลจะตอ้งช านาญในการเขียนโปรแกรม และการ

เรียกถามข้อมูลทั้งแบบมีโครงสรา้ง และไม่มีโครงสรา้ง เช่น SQL, Python, Scala,

และ  Perl  โดยมีคุณสมบัติ ท่ีต้องการ คือ  ปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน

คอมพิวเตอร ์ มีทักษะใชโ้ปรแกรมด้านสถิติและการวิเคราะห์ เช่น SAS สามารถ

เขียนโปรแกรมดว้ย Python, R มีความรูด้า้น cloud มีความสามารถในการส่ือสารได้

ดี มีทกัษะในการวิเคราะห ์และมีความรูใ้นทางธุรกิจ  

4. นกัวิทยาศาสตรก์ารวิจยั (Research Scientist) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในปัญญาประดิษฐ์

ทัง้การเรียนรูข้องเครื่อง, การเรียนรูเ้ชิงลกึ, การประมวลภาษาธรรมชาติ การประยกุต์

ทางสถิติและคณิตศาสตร ์ การแสดงผลของขอ้มูลในรูปแบบกราฟและอ่ืน ๆ  โดยมี

คณุสมบตัิท่ีตอ้งการคือปริญญาโทและปริญญาเอกดา้นคอมพิวเตอร ์หรืออ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์  ความรู้ด้านอัลกอริทึม Distributed 

Computing  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ความสามารถในการส่ือสารทั้งพูดและ

เขียนไดดี้  

5. นักพัฒนาความฉลาดทางธุรกิจ (Business Intelligence Developer) ท าหน้าท่ี

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการด าเนินธุรกิจ เช่น แนวโน้มตลาด  การเพิ่มก าไร และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองคก์ร เป็นตน้  รบัผิดชอบในการออกแบบ ท าโมเดล สรา้ง และ

บ ารุงรกัษาขอ้มูล ซึ่งเก็บบน Cloud-Based Platform โดยมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการ คือ  

ปริญญาตรี ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิศวกรคอมพิวเตอร ์หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตอ้งมีความสามารถในการออกแบบ Data Warehouse ท าเหมืองขอ้มูล มีความรู้

ด้ า น   Business Intelligence, SQL Queries, SQL Server Reporting Services 

(SSRS) and SQL Server Integration Services (SSIS)  

จากการศกึษาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่างานและอาชีพของก าลงัคนดา้นนี ้มีหลายงาน

และหลายอาชีพ มีการเรียกช่ืออาชีพแตกตง่กนับา้งในแตล่ะบรษิัท แตเ่ม่ือวิเคราะหล์กัษณะงาน 

และอาชีพ ต่างมีความคล้ายคลึงกัน โดยสรุปหลัก ๆ ได้ดังนี ้  1) นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

(Business Analyst) 2) นักพัฒนาโปรแกรม (Developer) 3) นักวิทยาสาสตร์ข้อมูล (Data 

Scientist) 4) นักวิศวกรขอ้มูล (Data Engineer)  5) นักวิศวกรการเรียนรูข้องเครื่อง (Machine 
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Learning Engineer) ซึ่งตอ้งการทกัษะวิชาชีพทีและทกัษะชีวิตและสงัคมท่ีมีส่วนเหมือนกนัและ

แตกตา่งกนั คือ การส่ือสาร ทัง้พดูและเขียน การวิเคราะห ์การท างานรว่มกนั และการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองได ้

กล่าวโดยสรุป การพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง การพฒันาก าลงัคน

ในวยัแรงงาน รวมถึงคนท่ีอยู่ในสถานะเตรียมพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงานใหมี้ความรู ้ทกัษะ และ

คุณลักษณะ โดยใช้การจัดการศึกษาในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือการประกอบอาชีพด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาก าลังคนดา้นดิจิทัลตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (พ.ศ.2561-2564) ท่ีต้องการก าลังคนด้านดิจิทัลสูง ทั้งนี ้การพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์จะมีความรว่มมือจากภาคการศึกษาภาครฐัและภาคเอกชน โดยคณุลกัษณะ

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์จะตอ้งมีทัง้ทกัษะวิชาชีพและทกัษะชีวิตและสงัคมท่ีส าคญั สรุป

รวมกันได ้ดังนี ้1. การโปรแกรมทางสถิติ 2. การส่ือสาร 3. การบริหารจัดการข้อมูลและการ

ส่ือสาร 4. การบริหารจดัการขอ้มลู 5. การตลาด 6. การเงิน 7. การขาย 8. การเขียนโปรแกรม 9. 

การวิเคราะหท์างธุรกิจ และ 10. การเรียนรูข้องเครื่อง และ 11. การเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้

 

ตอนที่ 4  แนวคิด นโยบาย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

4.1 แนวคิด นโยบาย และแผนยุทธศาสตรช์าติ   

ประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาก าลงัคน ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายของ

รฐับาลในแผนระดบัชาติ ใหท้กุภาคสว่นน าไปปฏิบตัเิพ่ือใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ดงันี  ้

4.1.1  ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (2561-2580) มีวิสัยทัศนห์รือเป้าหมายประเทศไทย 

ดงันี ้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้าหมาย 6 ประการหลกั คือ 1. ประเทศ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข 2. ยกระดบัศกัยภาพหลากมิติ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

สรา้งขีดความสามรถในการแข่งขนั 3.พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษยใ์นทกุมิต ิ

ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม 5. 
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สรา้งการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 6. ประสิทธิภาพภาครฐั เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวมอย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้

ตอ้งมีสว่นรว่มจากทกุภาคสว่น ใหไ้ทยเขา้สูก่ารเป็นประเทศท่ีมีรายสงูภายใน ปี 2579 

โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มี

เปา้หมายในการพฒันาทัง้ 4 ดา้น คือ จิตใจ กาย สติปัญญา และมีพฒันาการท่ีดีรอบดา้น มีสุข

ภาวะท่ีดีทกุช่วงวยั มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 รกัการเรียนรู ้และพฒันาตนเองตลอดชีวิต 

สูค่นไทยท่ีมีทกัษะสงู เป็นนกัคดิ เป็นเกษตรกร และผูป้ระกอบการยคุใหม ่ตามความถนดัของตน   

ส่วนยุทธศาสตรช์าติขอ้ท่ี 4 ดา้นการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม มี

เป้าหมาย เพ่ือการพัฒนา โดยดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคล่ือน ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม  เป็นการกระจายอ านาจและความ

รบัผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการในระดบัทอ้งถ่ิน เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน และการ

เตรียมความพรอ้มของประชากรใหมี้คณุภาพ พึ่งตนเองได ้และท าประโยชนแ์ก่ครอบครวั  ชมุชน 

และสังคม ทั้งนี ้ยุทธศาสตรช์าติข้อท่ี 4 เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบาย

การศึกษาท่ีส าคญั เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560–2579) ร่างแผนการปฏิรูปประเทศดา้น

การศกึษา พ.ศ.2561 พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พระราชบญัญัติการพฒันาเด็กปฐมวยั 

หลกัสตูรฐานสมรรถนะ และการปฏิรูปอดุมศกึษา เป็นตน้ 

4.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็น

แนวทางการพัฒนาประเทศใน 5 ปีแรก ท่ีจดัขึน้บนพืน้ฐานของกรอบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ได้

นอ้มน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรชัญาน าทางในการพฒันาประเทศ  เนน้ “การ

พัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา” รวมทัง้ปรบัโครงสรา้งสู่ประเทศไทย 4.0 

ตลอดจนการปฏิรูปประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 มี 10 

ยุทธศาสตร ์โดยมี 6 ยุทธศาสตรต์ามกรอบยุทธชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ี์เป็นปัจจัย

สนบัสนนุ ดงันี ้1) การเสริมสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุมนษุย ์2) การสรา้งความเป็นธรรมและ

ลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม 3) การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยืน 4) 
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การเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสรา้งความมั่นคงแหง่ชาติ

เพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน 6) การบริหารจดัการในภาครฐั การปอ้งกนัการทจุริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 7) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส ์8) การ

พฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม 9) การพฒันาภาคเมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยยุทธศาสตรท์ั้ง 10 ข้อ มุ่งเน้น

ผลสมัฤทธ์ิใน 20 ประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้1) เนน้การพฒันานวตักรรม ในการขบัเคล่ือน/พฒันาในทกุ

มิติ 2) ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม 3) 

เตรียมพรอ้มก าลังคนและส่งเสริมศกัยภาพประชากรทุกช่วงวยั  เพ่ือรองรบัสถานการณ์โลกท่ี

เปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนั  โดยการเตรียมความพรอ้มก าลงัคนนีมุ้่งเนน้ใหเ้ห็นผลเป็น

รูปธรรม 4 เรื่อง คือ (3.1) สรา้งค่านิยมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ   (3.2) สรา้ง Skillset ใหม่ให้

นกัเรียนและแรงงาน และเกิดการเรียนรูทุ้กช่วงวัย (3.3) สรา้งโอกาสใหทุ้กคนอย่างเสมอภาพ

ตามศกัยภาพท่ีมี  (3.4) สรา้งรูปแบบความร่วมมือใหม่ เติมเต็มบทบาทรฐั  4) การสรา้งความ

เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ 5) ปรบัโครงสรา้งการผลิตและการสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจใน

แต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 6) ปรบัระบบการผลิตการเกษตรใหส้อดคลอ้งกับพันธกรณีในดา้น

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพของพืน้ท่ี 7) เพิ่มศกัยภาพฐานการผลิตและ

บริการเดิมให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการท่ีใช้เทคโนโลยีและมีนวัตกรรมมากขึน้ 8) 

สง่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม ่9) สรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ

ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวและสนบัสนนุภาคการผลิต 10) สรา้งความเช่ือมโยงระหว่างภาค

การผลิต 11) พฒันาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชมุชน  และวิสาหกิจ

เพ่ือสงัคม 12) สรา้งความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและยกระดบัคณุภาพ  สิ่งแวดลอ้ม 

13) ฟ้ืนฟูพืน้ฐานดา้นความมั่นคงท่ีส าคญัต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 14) บริหาร

จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 15) การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส ์ขยายขีดความสามารถและพฒันาคณุภาพการใหบ้ริการ 

16) การพัฒนาภาคเมืองและพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 17) การสรา้งความร่วมมือระหว่างประเทศให้

เขม้ขน้และส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 19) 

การปรบัปรุงภาคการเงินใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้และใหส้ามารถแข่งขนัได ้และ 20) การปฏิรูป
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ดา้นการคลังและงบประมาณ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2560)  

4.1.3  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (2561-2580)1 โดย ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ไดก้ล่าวถึงความทา้ทายจากพลวตัของเทคโนโลยีดิจิทลั

ท่ีมีอิทธิพลมากต่อการใชชี้วิตของประชาชน การด าเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครฐั และภาค

ประชาสงัคม จึงตอ้งตระหนกัและรูเ้ท่าทนั ดงันี ้1) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างกา้ว

กระโดด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีส่ือสารความเร็วและคุณภาพสูง เทคโนโลยีอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพ่ือการ

เช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตแบบทุกท่ีทุกเวลา เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ เทคโนโลยีการ

วิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการเช่ือมตอ่ของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ และ

เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร  ์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่นหุ่นยนต ์หรือรถยนตอ์ตัโนมัต ิ 

2) การหลอมรวมกันระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจออนไลนแ์ละออฟไลน ์3) ผูบ้ริโภคกลายเป็น

ผูผ้ลิต 4) การแข่งขนับนฐานนวตักรรม  5) ยุคของระบบอจัฉริยะ  6) การแข่งขนัดว้ยขอ้มลู Big 

Data  7) การแพร่ระบาดของภัยไซเบอร ์และ 8) การเปล่ียนโครงสรา้งก าลังคน ถูกทดแทน

ก าลงัคนดว้ยเทคโนโลยี ดงันัน้ การพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร, 2559)  

โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย จะตัง้อยู่บนคณุลักษณะ

ส าคญัท่ีเกิดจากความสามารถและพลวตัของเทคโนโลยีดิจิทลั ไดแ้ก่ 1) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

เป็นเครื่องมือในการเช่ือมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนในชาติและประชาคมโลก 

2) การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างคุณค่าและขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสากล ตลอดจนการยกระดบั “คุณภาพชีวิต” ของคนใน

ชาติ 3) การสรา้งและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลจ านวนมหาศาล ทัง้ขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกโดยบุคคล 

และจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่านเครือข่าย มาวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

                                                           

1 ราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 136 ตอนท่ี 47 ก  วนัท่ี 11 เมษายน 2562 เรื่อง นโยบายและแผนระดบั 
ชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (2561-2580)  
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ประสิทธิภาพในภาคการผลิตและบริการ สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในยคุดิจิทลั  4) การ

ใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัท่ีแพรก่ระจาย สรา้งโอกาสใหค้นทกุกลุ่มมีสว่นรว่มในการสรา้งและน าพาชาติ

ไปสูส่งัคมท่ีทกุคนสามารถกลายเป็นผูผ้ลิตและสรา้งมลูคา่ 

โดยแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตินี ้มีวิสยัทศัน ์“ปฏิรูปประเทศ

ไทยสู่ดจิิทลัไทยแลนด”์ ใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งสรรค ์และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดจิิทลั

อยา่งเตม็ศกัยภาพในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน นวตักรรม ขอ้มลู ทนุมนษุย ์และทรพัยากรอ่ืน

ใด เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่ งคั่ งและยั่ งยืน และมี

เป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมการผลิตและบริการ 2) สรา้งโอกาสทางสังคม

อยา่งเท่าเทียม ดว้ยขอ้มลูข่าวสารและบริการตา่ง ๆ ผ่านส่ือดิจิทลั 3)พฒันาทนุมนษุยส์ูย่คุดิจิทลั 

เตรียมความพรอ้มใหบ้คุลากรมีความรูแ้ละทกัษะในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยคุ

ดิจิทลั และ 4) ปฏิรูปกระบวนทศันก์ารท างาน การบริการของภาครฐั ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและ

การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู  

ทัง้นีก้ารพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมไดก้ าหนดทิศทางการพฒันาเป็น 4 ระยะ 

ดงันี ้1) Digital Foundation ใชเ้วลา 1 ปี 6 เดือน สรา้งรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ดจิิทลั 2) Digital Thailand I : Inclusion ใชเ้วลาประมาณ 5 ปี โดยทกุภาคส่วนมีสว่นรว่มในการ

พัฒ นาเศรษฐ กิจและสังคมดิ จิ ทัล ในแนวทางป ระชารัฐ   3) Digital Thailand II: Full 

Transformation ใช้เวลา 10 ปี ให้ก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ท่ีขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จ าก

นวัตกรรมดิจิทัล  4) Global Digital Leadership ใช้เวลา 10-20 ปี ให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและทางสังคมอย่างยั่ งยืน  โดยมี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  6 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้ คือ 1) พัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ  2) ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทัล 3) สรา้งสงัคมคณุภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล  4) ปรบัเปล่ียน

ภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดิจิทัล 5) พัฒนาก าลังคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 

และ 6) สรา้งความเช่ือมั่นในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั โดยในส่วนของภาคอตุสาหกรรมดิจิทลั  มี
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นโยบายท่ีผลักดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (S-curve) ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การลงทุนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้ว เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต  โดยจะส่งผลต่อการ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระยะสัน้และกลาง 2) การลงทนุในอตุสาหกรรมใหม่ เปล่ียนรูปแบบ

สินคา้และเทคโนโลยี โดยอตุสาหกรรมใหม่หรืออตุสาหกรรมอนาคตนีจ้ะเป็นกลไกส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2015) 

4.2  กฎหมาย แนวคิด และนโยบายทางการศึกษา  

4.2.1  แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579) กระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2579) เป็นแผน 20 ปีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี โดยมีวิสยัทศันไ์วด้งันี ้“คนไทย

ทกุคนไดร้บัการศกึษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ ด ารงชีวิต อยา่งเป็นสขุ สอดคลอ้งกบั

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ  โลกศตวรรษท่ี  21” โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการคือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด

การศึกษาท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคณุลกัษณะ  

ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ

ยทุธศาสตรช์าติ 3) เพ่ือพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรียนรู ้และคณุธรรม จรยิธรรม รูร้กั

สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ 4) เพ่ือก้าวขา้มกับดกั

ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล า้ภายในประเทศลดลง โดยวางเปา้หมาย 2 ดา้น

คือ เปา้หมายดา้นผูเ้รียน และ เปา้หมายการจดัการศกึษา  

เปา้หมายดา้นผูเ้รียน คือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนทกุคนใหมี้คณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) โดย 3Rs ได้แก่  1) การอ่านออก (Reading) 2) การเขียนได ้

(Writing) และ 3) การคิดเลขเป็น (Arithmetics)  และ 8Cs ไดแ้ก่ 1) ทักษะดา้นการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา 2) ทกัษะดา้นการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 3) ทกัษะ

ดา้นความเขา้ใจตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศัน ์4) ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม 

และภาวะผู้น  า  5) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ 6) ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้

และ 8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินยั คณุธรรม จรยิธรรม 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ประกอบดว้ย 1) ประชากรทุกคนเขา้ถึง

การศึกษา ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายไดร้ับ

บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาผูเ้รียนให้

บรรลขีุดความสามารถ เตม็ตามศกัยภาพ 4) ระบบการบริหารจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น

การลงทุนท่ีคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย  และ 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตัและ บรบิทท่ีเปล่ียนแปลง  

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัด

การศึกษา อันประกอบดว้ย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ

จดัการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy) และ หลักความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 

Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ง ยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs 2030) (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559)  

4.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2561 คณะกรรมการอิสระเพ่ือ

การปฏิรูปการศึกษา (กอปศ) ไดเ้สนอแผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษาใหแ้ก่คณะรฐัมนตรี 

และไดร้บัความเห็นชอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ส านกัรฐัมนตรี , 2562) ทัง้นีมี้ประเด็น

การปฏิรูปส าคัญและตอ้งด าเนินการให้บรรลุผลในระยะเร่งด่วน 6 ประเด็น คือ 1) ยกเครื่อง

ระบบการศึกษา โดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่รวมถึง

กฎหมายส าคญัอ่ืน 2) บุกเบิกนวตักรรมของการจดัการศึกษาระดบัโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือ

การจดัการระดบัพืน้ท่ี โดยใหโ้รงเรียนเป็นศนูยก์ลางของการยกระดบัคณุภาพของการศึกษา มี

อิสระในการบริหารจดัการและระบบนิเวศท่ีสนบัสนุนการด าเนินการ 3) เสนอแนวทางการปรบั

หลักสูตรการจัดการศึกษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) สรา้ง 

“ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพ่ือการเรียนรูแ้ห่งชาติ” ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัล น าความรูแ้ละ

วิธีการเรียนรูไ้ปสู่โรงเรียน นกัเรียน และครู 5) จัดระบบการผลิตครูใหมี้คุณภาพและสมรรถนะ

ความเป็นครู เพ่ือการผลิตและพัฒนาครูส าหรบัครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบณัฑิตครูท่ีมีอยู่ใหต้รง

ตามความจ าเป็นของประเทศ 6) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาต ิ
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ตามท่ีก าหนดไวใ้นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลกัในการ

ขบัเคล่ือนแผนการศกึษาแหง่ชาตแิละการปฏิรูปการศกึษา  

 4.2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไข 

เปล่ียนแปลงจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระทรวงอดุมศกึษาวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรม แตค่งไวซ้ึ่งสาระส าคญัในหมวด 4 ท่ี

กล่าวถึง 1) หลกัการส าคญัของการจดัการเรียนการสอน (มาตรา 22) ว่า การจดัการศึกษาตอ้ง

ยดึหลกัผูเ้รียนเป็นส าคญัใหท้กุคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได้  ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาตามธรรมชาติและตามศกัยภาพ  2) จุดมุ่งหมายและสาระเนือ้หาของหลกัสูตร (มาตรา 

23 และ 27) ตอ้งเนน้ทัง้ความรู ้คณุธรรม กระบวนการเรียนรู ้และบรูณาการตามความเหมาะสม 

3) กระบวนการจัดการ (มาตรา 24) ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ โดย 

3.1) จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  3.2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูม้าใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.3 ) จัดกิจกรรมให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือท างานจริง รูจ้ักคิด รกัการเรียนรู ้เกิดนิสัยเรียนรูต้ลอดชีวิต 3.4) 

จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานเนือ้หาและสาระความรู ้ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม มี

ค่านิยมท่ีดี อีกทั้งคุณลักษณะพึงประสงค์ในทุกวิชา 3.5 ) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก ให้เกิดการเรียน รูแ้ละเกิด

ความรอบรู ้ ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และ 3.6) จดัการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ไดท้กุเวลา

และทุกสถานท่ี ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชมุชนทุกฝ่าย เพ่ือการพฒันา

ผูเ้รียนตามศกัยภาพ 4) การประเมินผล (มาตรา 25) รฐัตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตัง้

แหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตทกุรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้ส่งเสรมิการศกึษา

ตลอดชีวิต 5) องคก์รท่ีจัดท าหลักสูตร (มาตรา 26) ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน โดย

พิจารณาพฒันาการของผูเ้รียน  ความประพฤติ  การสงัเกตพฤติกรรม การรว่มกิจกรรม และการ

ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และทุก
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รูปแบบการศึกษา และ 6) เง่ือนไขของความส าเร็จอ่ืน ๆ (มาตรา 30) ให้สถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ส้อนท าการวิจยั  

4.2.4  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีบทบญัญัติเก่ียวกับการจ ากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล (มาตรา 26, 32, 33, 37 และ 40) โดยมีเหตผุลและความจ าเป็นใน

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่

ประชาชน ลดความเหล่ือมล ้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่ วถึง โดยมี

สาระส าคญั ดงันี ้

หมวด 1 บทท่ัวไป การจัดการอุดมศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค ์1) พัฒนา

ทรพัยากรบุคคลใหมี้ความเช่ียวชาญตามสาขาหรือวิชาชีพท่ีตนถนัด ตอบสนองความตอ้งการ

ของชาติสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก  2) พฒันาบคุคลใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ์

ทัง้กาย ใจ สติปัญญา ความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็น เป็นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ เขา้ใจสงัคมและ

วฒันธรรม ปรบัเปล่ียนตนเองเพ่ือรองรบัสงัคมโลกท่ีจะเปล่ียนแปลง มีความรบัผิดชอบ รว่มกัน

แกปั้ญหาสงัคม และอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ และ 3) ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติ แผน

แม่บท แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการศกึษาแห่งชาติต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงกับ

การศึกษาระดบัท่ีต  ่ากว่า เพ่ือเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียนในการเขา้ศึกษา  รวมทัง้ส่งเสริมใหมี้

การศกึษา อบรม เสรมิสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพ และการศกึษาตลอดชีวิต  

หมวด 2 หลักการของการจัดการอุดมศึกษา ส่วนที ่ 1 หลักการท่ัวไปในการ

จัดการอุดมศึกษา ตอ้งเป็นไปตามหลกัการ  1) หลกัความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 2) หลกัเสรีภาพ

ทางวิชาการ 3) หลกัความเป็นอิสระ  4) หลกัความเสมอภาค และ 5) หลกัธรรมาภิบาล 

หมวด 4 หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา  

ส่วนที ่ 1 หน้าที่และอ านาจ มาตรา 26 สถาบนัอดุมศกึษามีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงันี ้

1) การจดัการศกึษา 2) การวิจยัและการสรา้งนวตักรรม 3) การบริการวิชาการแก่สงัคม 4) การ

ทะนบุ  ารุงศลิปะและวฒันธรรม และ 5) หนา้ท่ีและอ านาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดใหส้อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนแม่บท แผนการปฏิรูป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิแผนการ
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ศกึษาแหง่ชาติ และแผนดา้นการอดุมศกึษา เพ่ือสนองตอ่ความจ าเป็นและความตอ้งการของ

ชาต ิ สง่เสรมิใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม ่ พฒันาก าลงัคนของประเทศ และการจดัการศกึษา

ตลอดชีวิต   

มาตรา 27 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรมีความรูเ้ท่า

ทัน  ความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยให้ทันกับความ

เปล่ียนแปลงทางวิชาการ สงัคม และเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตผลงานวิชาการ

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

มาตรา 28 สถาบนัอุดมศกึษาพึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ ภาครฐั ภาค 

เอกชน ภาคประชาสงัคมและชมุชน น าความรู ้ผลงานวิจยัหรือนวตักรรมของสถาบนัอดุมศกึษา

ไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง และสรา้งผูป้ระกอบการรายใหมใ่หก้บัประเทศ  

ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษา มาตรา 32 สถาบันอุดมศึกษาตอ้งให้การศึกษาอย่าง

เต็มท่ีกับผูเ้รียน พฒันาใหผู้เ้รียนมีความเป็นเลิศทัง้ดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของ

สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน และมีระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษา 

 มาตรา 33 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ให้รัฐ

สนบัสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง ทัง้ท่ีเป็น

ของรฐัและเอกชน  

มาตรา 34 สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน อาจร่วมมือกันในการจัด

การศึกษา การวิจัย และการสรา้งนวัตกรรม และดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในการ

พัฒนาทรพัยากรบุคคล โดยความร่วมมือ ใช้บุคลากรและใช้ทรพัยากรร่วมกัน ร่วมกันออก

คา่ใชจ้า่ย หรือรว่มมืออยา่งอ่ืน ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 35 สถาบนัอุดมศึกษาพึงสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

และ ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ดยการ

ปฏิบตัิงานจริง และพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู ้ทกัษะ สมรรถนะและคณุลกัษณะอ่ืนใหส้อดคลอ้ง
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กับความต้องการของชาติ  อาจท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรมในการจดัการศึกษา โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหนึ่งในสถาบนัอุดมศึกษาและอีก

สว่นในสถานประกอบการ 

มาตรา 36 หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานภาคเอกชน ท่ีใหค้วามร่วมมือตามมาตรา 

35 อาจไดร้บัสิทธิประโยชน ์1) การสนบัสนนุดา้นวิชาการและทรพัยากรตามสมควร 2) ไดร้บัการ

เชิดชูเกียรติ 3) สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร 4) สิทธิประโยชนอ่ื์นตามท่ี

รฐัมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ส่วนที่ 3 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มาตรา 37 ต้องสอดคล้องกับความ

ตอ้งการและความจ าเป็นของชาติ เพ่ือน าไปใชใ้นการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ และ

ความก้าวหนา้ทางวิชาการ และตอ้งสอดคลอ้งกับแนวทางท่ีสภานโยบายและคณะกรรมการ

สง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมก าหนด รฐัมีหนา้ท่ีในการส่งเสรมิใหเ้ป็นไปเพ่ือการสรา้ง

ความรูแ้ละนวตักรรม 

มาตรา 38 ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมของประเทศ  

มาตรา 39 ส่งเสริมใหน้  าผลการวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน ์สถาบนัอุดมศึกษา

พึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดา้นการวิจัย การสรา้งนวัตกรรม  การบริหารการวิจัย การ

แลกเปล่ียนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรฐัหรือเอกชน เพ่ือน า

ผลการวิจยัและนวตักรรมไปใช ้

ส่วนที่ 4 การบริการวิชาการแก่สังคม มาตรา 40 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ี

ใหบ้ริการและค าปรึกษาทางวิชาการ ถ่ายทอดองคค์วามรู ้การวิจัยและการสรา้งนวตักรรมแก่

ภาครฐั เอกชน ชมุชน และสงัคม เพ่ือน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนแ์ละส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ กบัสงัคม สรา้งเสริมจิตสาธารณะ เพ่ือ

สรา้งประโยชนแ์ก่สว่นรวม 

4.2.5  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มุง่เนน้การพฒันาคนและสงัคมไทย ให้

เป็นรากฐานท่ีแข็งแกรง่ของประเทศ มีความพรอ้มทางกาย ใจ สติปัญญา และทกัษะศตวรรษท่ี 

21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผูน้  า รูค้ณุค่าความเป็นไทย และบริบทสากล 

โดยมุ่งหวงัใหก้ารจดัการศกึษาเป็นการศกึษาตลอดชีวิต สรา้งวิถีการเรียนรูใ้หเ้ป็นสงัคมแห่งการ

เรียนรูสู้ก่ารรว่มกนัสรา้งสรรคน์วตักรรม เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม  

 

4.3  แนวคิด แนวทางการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ให้

ความส าคญัในการพฒันาคนอย่างยั่งยืน มีทกัษะในการปฏิบตัิมากกว่าเนือ้หาตามต ารา ผูเ้รียน

ควรมีทกัษะท่ีครอบคลุม 3 กลุ่ม 1. ทกัษะพืน้ฐาน คือ ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต เช่น อ่าน

ออก เขียนได ้คิดเลขเป็น 2. ทักษะท างาน คือ ทกัษะพืน้ฐานในการท างานของทุกอาชีพ ไดแ้ก่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะหก์ารคิดสรา้งสรรค ์การท างานเป็น  ทีม และการส่ือสาร 

และ 3. ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบือ้งตน้ของอาชีพ  โดยมีสาระวิชาหลกั ไดแ้ก่ ภาษาแม่

และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ  คณิตศาสตร ์การเมืองการปกครองและหน้าท่ีพล เมือง 

เศรษฐศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภูมิศาสตรแ์ละประวัติศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดและ

ยทุธศาสตรส์  าคญัตอ่การจดัการเรียนรู  ้ในเนือ้หาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหวัขอ้

ส าหรบัศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความ เขา้ใจในเนือ้หา วิชาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก โดยทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย  1) 

ทกัษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม เป็นตวัก าหนดความพรอ้มของนกัเรียนเขา้สูโ่ลกการท างานท่ี

มีความซบัซอ้นมากขึน้ 2) ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถ 

ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบตัิงานได ้และ 3) ทักษะดา้นชีวิตและอาชีพในการ

ด ารงชีวิตและท างานใหป้ระสบความส าเร็จ ผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญั และมีกรอบ
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ของระบบสนบัสนุนการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้1) ระบบมาตรฐานการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 

21 หมายถึง การใช้ข้อมูลความจริงจากการสังเกตตัง้ประเด็นค าถามจากแหล่งเรียนรูชุ้มชน  

เช่ือมโยงไปสูส่าระการเรียนรู ้บรูณาการความรู ้ลดความซ า้ซอ้นของเนือ้หาสาระ สรา้งทกัษะการ

สืบคน้ รวบรวมความรู ้สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเชิงลึกมากกวา่แบบผิวเผิน สรา้งความเช่ียวชาญ

ตามความถนดัและสนใจ และการใชห้ลกัการวดัประเมินผลท่มีีคณุภาพระดบัสูง 2) ระบบการ

ประเมิน เกิดความสมดลุในการประเมินผลเชิงคณุภาพ (ความรู ้ความถนดัสาขาอาชีพ  ทศันคติ

ต่อการท างานและอาชีพ) น าผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรบัปรุงแก้ไขงาน  ใช้

เทคโนโลยีเพ่ือยกระดบัการทดสอบวดัและประเมินผล สรา้งและพฒันาระบบแฟ้มสะสมงานและ

เสน้ทางการศกึษาตอ่อาชีพของผูเ้รียนใหเ้ป็นมาตรฐานและมีคณุภาพ 3) ระบบหลกัสตูรและการ

สอน ใหเ้กิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้เชิงสหวิทยาการ สรา้งโอกาส ประยกุตท์กัษะ

เชิงบรูณาการขา้มสาระเนือ้หา และสรา้งระบบการเรียนรูท่ี้เนน้สมรรถนะเป็นฐาน สรา้งนวตักรรม

และวิธีการเรียนรูใ้นเชิงบรูณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัหนนุการ เรียนรูแ้บบสืบคน้ และการเรียน

จากการใชปั้ญหาเป็นฐาน และการบูรณาการแหล่งเรียนรู ้จากชุมชนเขา้มาใชใ้นโรงเรียนตาม

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ 4) ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ  ฝึกฝนทักษะความรู้

ความสามารถในเชิงบูรณาการ ใชม้ิติของการสอนดว้ยเทคนิควิธ๊การสอนท่ีหลากหลาย ฝึกฝน

ทกัษะความรูค้วามสามารถในเชิงลึกเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การคิดแบบวิจารณญาณ  วิเคราะห์

ผูเ้รียนทัง้รูปแบบการเรียน สติปัญญา จดุอ่อน/จุดแข็งในตัวผูเ้รียน และวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมุ่งผล

ตอ่คณุภาพของผูเ้รียน โดยการก าหนดกลยทุธแ์ละจดัประสบการณท์างการเรียนไดเ้หมาะสมกบั

บรบิททางการเรียนรู ้ ประเมินผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างทักษะและเกิดการ

พฒันาการเรียนรู ้แบง่ปันความรูร้ะหว่างชมุชนทางการเรียนรู ้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการ

ส่ือสาร 5) ระบบสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ สรา้งสรรคแ์นวปฏิบตัิทางการเรียน การรบัการ

สนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเกือ้หนุน การสนับสนุนทางวิชาชีพ

ใหก้ับชุมชนของผูเ้รียน ทัง้ในดา้นการใหก้ารศึกษา การแบ่งปันสิ่งปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศระหว่างกัน 

การมีส่วนร่วม การสรา้งผูเ้รียนใหเ้รียนรูจ้ากสิ่งท่ีปฏิบตัิจริงตามความเป็นจริ บูรณาหลอมรวม

ทกัษะต่าง ๆ สู่การปฏิบตัิในชัน้เรียน   และการสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงส่ือเทคโนโลยีเครื่องมือ 

หรือแหลง่การเรียนรูท่ี้มีคณุภาพ 
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วิจารณ ์พานิช (2556) ไดก้ลา่วถึงการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 วา่ การเรียนรูเ้พียงเฉพาะ

สาระวิชานัน้ จะไม่เพียงพออีกตอ่ไป ผูเ้รียนตอ้งสามารถคน้ควา้และเรียนรูไ้ดเ้อง โดยผูส้อนช่วย

แนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู ้และประเมินตนเองได้  การเรียน

สมยัใหมต่อ้งใหไ้ดท้กัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทกัษะท่ีซบัซอ้น สิ่งส าคญัคือ ทกัษะแรง

บนัดาลใจ ทักษะการเรียนรู  ้และ คุณสมบตัิความเป็นมนุษย ์โดยตอ้งเป็นการฝึกฝน ลงมือท า

ดว้ยตนเอง (Learning by Doing and Thinking) ใหเ้กิดทกัษะ 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะชีวิตและการ

ท างาน 2) ทกัษะการเรียนรู ้และ นวตักรรม และ 3) ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ซึ่ง

การเรียนรูส้มยัใหม่ควรเป็นตัง้แตเ่กิดหรือจนแก่ และเป็นการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลง คือ ตอ้ง

เรียนให้ได้องคป์ระกอบส่วนท่ีเป็นผู้น  าการเปล่ียนแปลง มีทักษะผู้น  า มีภาวะผู้น  า โดยตอ้ง

สามารถน าตนเองไดก้่อน กล่าวคือ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แจกแจงไดเ้ป็น 3Rs + 8Cs และ + 

2Ls โดย 2Ls คือ การเรียนรู ้(Learning) และ การมีภาวะผู้น  า (Leadership) ทั้งนีท้ักษะการ

เรียนรู้ท่ีกล่าวถึงนี ้ประกอบด้วย 1) การเรียนสิ่ งใหม่  (Learning) 2) การเลิกเช่ือของเก่า 

(Delearning หรือ Unlearning) และ 3) การเรียนสิ่งใหม่ (Relearning) เปล่ียนชุดความรูเ้ป็น

ของใหม ่เพราะความรูเ้กิดขึน้ใหมม่ากมาย และหลายสว่นมนัไมจ่รงิ หรือ มีของใหมท่ี่ดีกวา่ 

ปรชัญา เวสารชัช (2543) ไดเ้ขียนในเอกสาร “หลกัการจดัการศกึษา” ไดก้ลา่วถึง

เปา้หมายการจดัการศกึษามุ่งท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีปรชัญาพืน้ฐานส าคญัคือ “ทกุคนตอ้ง

เป็นสว่นส าคญัของการจดัการศกึษา และการศกึษาตอ้งจดัส าหรบัคนทกุคน”  และกลา่วถึง 

องคป์ระกอบของการจัดการศึกษา 8 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่  1) หลกัสตูร เป็นตวัก าหนด

เนือ้หาสาระ  เนือ้หาสาระควรทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณเ์หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการจดัการศกึษา 2) ครูผูส้อนหรือผูใ้หก้ารเรียนรู ้ ผูถ้่ายทอด

เนือ้หาสาระ และเป็นผูน้  ากระบวนกร ซึ่งตอ้งไดร้บัการศกึษาอบรมมาทัง้ในดา้นเนือ้หาและ

วิธีการถ่ายทอด เพ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละสาระวิชาท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ครูและอาจารยค์วรตดิตามเรียนรูเ้นือ้หาวิชาการวิชาชีพใหม ่ ๆ และดา้นการจดัการเรียนรู้

ตลอดเวลา 3) ส่ือและอปุกรณส์ าหรบัการศกึษา ตอ้งมีเพียงพอ และใชง้านได ้ เพ่ือใหเ้กิดการ

ถ่ายทอดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4) รูปแบบวิธีการเรียนการสอน ตอ้งเนน้ความส าคญัท่ีตวั
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ผูเ้รียน กระบวนการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชอ้ปุกรณ ์ รูปแบบ

วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแตล่ะกลุม่ และเขา้ใจธรรมชาตกิารเรียนรูข้องผูเ้รียน 5) 

ผูบ้รหิารและบคุลากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ท่ีธุรการงานทะเบียน งานโภชนาการและ

สขุอนามยั รวมทัง้ฝ่ายสนบัสนนุอ่ืน ๆ 6) เงินทนุสนบัสนนุ การจดัการศกึษาเป็นเรื่องของการ

ลงทนุ ซึ่งอาจเป็นรฐับาล ผูป้กครอง ผูเ้รียน ชมุชน เป็นตน้ 7) สถานท่ีศกึษาและบรรยากาศ

แวดลอ้ม ตอ้งเหมาะสม ปลอดภยั และมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอือ้การเรียนรู ้ แมจ้ะมีการจดั

การศกึษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ตอ้งมีสถานท่ีส าหรบัการบรหิารจดัการ การผลิตและ

ถ่ายทอดส่ือ 8) ผูเ้รียน คือ ผูร้บัการศกึษา เป็นเปา้หมายหลกัของการจดัการศกึษา การ

ปรบัเปล่ียนความรูแ้ละพฤติกรรมของผูเ้รียน 

ไพศาล หวงัพานิช (2518) ไดก้ลา่วถึง การจดัการศกึษาวา่ ตอ้งด าเนินการใหค้รบองค ์

ประกอบส าคญั 5 ประการดงัภาพท่ี 21 คือ 1) ปรชัญาการศกึษา (Education  Philosophy) เป็น

สิ่งท่ีก าหนดเปา้หมายหรือทิศทางของการศกึษาวา่ตอ้งการใหเ้กิดผลหรือคณุภาพอะไร หรือให้

ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะอยา่งไร   2) หลกัสตูร (Curriculum) เป็นสิ่งก าหนดคณุลกัษณะผูเ้รียนท่ีจะ

บรรลเุปา้หมายท่ีตอ้งการจะตอ้งมีคณุสมบตัิ  คณุภาพอยา่งไร  และตอ้งเรียนรูส้ิ่งใด 3)  การสอน 

(Teaching) เป็นกระบวนการท่ีชกัน า ปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดคณุสมบตัิ มีคณุภาพ และเรียนรูต้าม

หลกัสตูร เพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีตอ้งการ โดยใชว้ิธีสอนและจิตวิทยาเป็นเครื่องประกอบ 4) การ

ประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบคณุภาพของผูเ้รียนวา่เกิด

คณุลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีก าหนด 5) การวิจยั (Research) เป็นกระบวนการหาความจริงหรือสาเหตุ

ของปัญหาตา่ง ๆ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร ์ เป็นแนวทางน าไปสูค่วามเปล่ียนแปลงและปรบัปรุง

หลกัสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผล  
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ภาพท่ี 21  แผนผงัองคป์ระกอบของการจดัการศกึษา 

ท่ีมา :          ไพศาล  หวงัพานิช  2518 : 21  

 

โดยองคป์ระกอบทัง้หมดจะเก่ียวขอ้งสมัพันธก์ัน  คือ เม่ือมีปรชัญาหรือเป้าประสงค์

แล้ว ก็จะมีหลักสูตรเพ่ือก าหนดสาระเนือ้หา กิจกรรม ส่ือ และ เทคนิคการเรียนการสอน ให้

เกิดผลท่ีสอดคลอ้งกบัปรชัญาหรือเปา้ประสงคน์ัน้ จากนัน้ก็มีการวดัผลและประเมินผลและการ

วิจยั ถา้ปรชัญาเปล่ียน หลักสูตร  การเรียนการสอน  การวดัผลและประเมิน ผล  การวิจัยก็จะ

เปล่ียนตามไปดว้ย  จึงไม่สามารถแยกหลักสูตร  การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

ออกจากกนัได ้ 

ผดงุชยั ภู่พฒัน ์(2555) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจดัการศึกษาว่าเป็นกระบวนการท่ีมี

ระบบและ แบบแผนในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามแนวทางพึงประสงค ์

3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา เป็นส่วนก าหนดคณุลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคจ์ากไดร้บัการ

เรียนการสอน เป็นตวับง่ชีใ้หเ้ห็นถึงแนวทางการจดัประสบการณก์ารเรียนรูห้รือกิจกรรมการเรียน

การสอน และเป็นแนวการประเมินผลการเรียน 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็น

กิจกรรมท่ีตอบสนองใหเ้กิดผลลพัธต์ามจดุมุ่งหมายทางการศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไป

ไดแ้ละความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการศึกษา และเป็นกรอบของการประเมินผลการเรียน
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อย่างเป็นรูปธรรม และ 3) การประเมินผลการเรียนเป็นสารสนเทศยอ้น และสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู ้ชว่ยตดัสินผลการเรียนท่ีเกิดขึน้กบัผูเ้รียน 

ว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือไม่และมากน้อยเพียงใด สารสนเทศท่ีได้จากการ

ประเมินผลช่วยปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนและพัฒนา

กระบวนการทางการศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กล่าวโดยสรุป ดงันี ้การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในเป็นการพฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยุทธศาสตรช์าต ิ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ลว้น

กล่าวถึงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยใช้

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาก าลงัคนดา้นดจิิทลั ดงันัน้การจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนท่ีสอดคลอ้ง

กับความต้องการของผู้ใช้ก าลังคนจึงมีความส าคัญยิ่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

แผนการศกึษาแห่งชาติ และพระราชบญัญัติการอดุมศกึษา ลว้นบญัญัติถึงการจดัการศกึษาตอ้ง

พฒันาระบบและกระบวนการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพเพ่ือพฒันาคณุภาพคนไทย โดยมีเปา้หมาย

ใหมี้คณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทัง้ดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ 

และเป็นคนดีของสงัคม มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ผ่านการจัด

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ท่ีมี 8 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1. ด้านหลกัสูตรและเนือ้หาสาระ 2. 

ดา้นการจดัการเรียนรู ้3. ดา้นครูผูส้อน 4. ดา้นผูเ้รียน 5. ดา้นส่ือ อปุกรณ ์และแหล่งเรียนรู ้6. การ

วดัผลและประเมินผล 7.ดา้นภาวะผูน้  าของสถาบนัอดุมศกึษา 8. ดา้นความรว่มมือของภาคส่วน

ตา่ง ๆ   
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บทที่  3 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

ตอบสนองกับความตอ้งการของการค้าปลีกยุคใหม่ครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษา

ผลกระทบการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ของการค้าปลีกยุคใหม่ 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ

ก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ 3) เพ่ือ

ศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่ 

 

การวิจัยนี ้ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีล าดบัขัน้ตอนการวิจัยเป็น 2 ระยะ 

ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาผลกระทบการใชง้านปัญญาประดิษฐ์ และคณุลกัษณะก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนดา้นเทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัโดยสรุป ดงัภาพท่ี 22 และตารางท่ี 1 
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ภาพท่ี 22  กรอบการวิจัย 
 

ข้ันตอนการวิจัย              กระบวนการ           ผลทีไ่ด้รับ 

  

1.2  สัมภาษณ์เชิงลกึถึงผลกระทบการใช้
ปัญญาประดษิฐ์ และ คุณลกัษณะก าลงัคนด้าน
ปัญญาประดษิฐ์ของการค้าปลกียุคใหม่ 

1.1 ศึกษาเอกสาร งานวจิยั ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ และสังเคราะห์ 

- ผลกระทบการใช้ปัญญาประดษิฐ์ของการค้า
ปลกียุคใหม่ 

- คุณลกัษณะก าลงัคนด้านปัญญาประดษิฐ์ที่
สอดคล้องกบัความต้องการของการค้าปลกี
ยุคใหม่ 

 

ผลกระทบการใช้
ปัญญาประดษิฐ์ 
ของการค้าปลีก

ยุคใหม่ 

ระยะที ่2 

การน าเสนอแนวทาง 
การจดัการศึกษา
ก าลงัคน 
ด้านปัญญาประดษิฐ์
ทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการของการค้า
ปลกียุคใหม่ 

2.4 - จดัวพิากษ์เชิงประเมนิร่างแนวทางการจดั
การศึกษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนด้านปัญญาประดษิฐ์
ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพจิารณา และเสนอแนะ 

    - ปรับปรุง ร่างแนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
ก าลงัคนด้านปัญญาประดษิฐ์ฯ 

2.3 ยกร่างแนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
ก าลงัคนด้านปัญญาประดษิฐ์ทีส่อดคล้องกบั
ความต้องการของการค้าปลกียุคใหม่ 

 

ร่าง..แนวทางการ
จัดการ ศึกษาเพ่ือ
พฒันาก าลงัคน 

ด้านปัญญาประดษิฐ์ที่
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของการค้า

ปลกียุคใหม่ 

แนวทางการจดั
การศึกษาเพ่ือพฒันา

ก าลงัคนด้าน
ปัญญาประดษิฐ์ 

ทีส่อดคล้องกบั 

ความต้องการของ 

การค้าปลกียุคใหม่ 

 

 

ระยะที ่1  

การศึกษาผลกระทบ
การใช้
ปัญญาประดษิฐ์ของ 
การค้าปลกียุคใหม่  
และ 
ศึกษาคุณลกัษณะ
ก าลงัคน 
ด้านปัญญาประดษิฐ์ 
ของการค้าปลกียุค
ใหม่ 

คุณลกัษณะ
ก าลงัคน 
ด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ 
ที่สอดคล้องกบั
ความต้องการ
ของการค้าปลีก

ยุคใหม่ 
2.1 ศึกษาข้อมูลระยะที ่1 เอกสาร งานวจิยัทั้งในและ

ต่างประเทศ และสังเคราะห์ เป็นแนวทางการ 
จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนด้านปัญญาประดษิฐ์  

2.5  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 

2.2  สัมภาษณ์เชิงลกึถึงแนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือ
พฒันาก าลงัคนด้านปัญญาประดษิฐ์ของการค้าปลกี 

ยุคใหม่ 
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ตารางท่ี 1  แสดงวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 

วตัถปุระสงค ์ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั วิธีการวิจยั เครื่องมือท่ี

ใช ้

การวเิคราะหข์อ้มลู ผลการศกึษาท่ีได ้

1. เพือ่ศึกษา

ผลกระทบ

การใช้ปัญญา 

ประดษิฐข์อง

การค้าปลีก

ยุคใหม่ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของ

การคา้ปลีกดา้น

นโยบาย และดา้น

สารสนเทศและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดษิฐ ์

1.ศกึษาเอกสาร

งานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง 

2.สมัภาษณเ์ชิงลกึ 

-แบบบนัทกึ

เอกสาร  

และ  

แบบ

สมัภาษณ ์

1. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากศกึษาเอกสาร 

ใชก้ารวิเคราะหข์เ้นือ้หา 

2. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์

ตรวจสอบสามเสา้ จากนัน้หา

ขอ้สรุปโดยการตีความผ่าน

การวเิคราะหเ์นือ้หา 

3.สงัเคราะหข์อ้มลูจากชอ้ท่ี 1 

และ 2 

ผลกระทบการใช้

ปัญญา ประดษิฐ์

ของการคา้ปลีก

ยคุใหม ่

2.เพือ่ศึกษา

คุณลักษณะ

ก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิ

ษฐข์อง

การค้าปลีก

ยุคใหม่ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของ

การคา้ปลีกดา้น

นโยบายและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูดา้น

สารสนเทศ 

 

1.ศกึษาเอกสาร

งานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง 

2. สมัภาษณเ์ชงิลกึ 

-แบบบนัทกึ

เอกสาร  

และ  

-แบบ

สมัภาษณ ์   

1.ขอ้มลูท่ีไดจ้ากศกึษาเอกสาร

ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา 

2.ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์

ตรวจสอบสามเสา้ จากนัน้หา

ขอ้สรุปโดยการตีความผ่าน

การวเิคราะหเ์นือ้หา 

3. สงัเคราะหข์อ้มลูจากชอ้ท่ี 1 

และ 2 

คณุลกัษณะ

ก าลงัคนดา้น

ปัญญา 

ประดษิฐ์ท่ี

สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยคุ

ใหม่ 

3.เพือ่เสนอ

แนวทางการ

จัดการศึกษา

เพือ่พัฒนา

ก าลังคนด้าน

ปัญญา 

ประดษิฐท์ี่

สอดคล้องกับ

ความ

ต้องการของ

การค้าปลีก

ยุคใหม่ 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้น

การศกึษา 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้น

การศกึษาสาย

สารสนเทศ 

วิศวกรรม-

คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร-์

คอมพิวเตอร ์

- ผูท้รงคณุวฒุดิา้น

การคา้ปลีก 

 

 

1.การศกึษาเอกสาร 

งานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง 

2. สมัภาษณเ์ชงิลกึ 

3.สงัเคราะหข์อ้มลู

จากขอ้ 1 และ 2 

เพ่ือยกรา่งแนว

ทางการจดั

การศกึษาฯ 

4.การวพิากษ์เชิง

ประเมินรา่งแนว

ทางการจดั

การศกึษาฯ 

แบบบนัทกึ

เอกสาร 

 

แบบ

สมัภาษณ ์   

 

แบบ

ประเมินรา่ง 

ฯ 

แบบบนัทกึ

การวพิากษ ์

1 .ขอ้มลูท่ีไดจ้ากศกึษาเอกสาร 

ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู 

2. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์

ตรวจสอบสามเสา้ จากนัน้หา

ขอ้สรุปโดยการตีความผ่าน

การวเิคราะหเ์นือ้หา 

3. วเิคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ

และคณุภาพจากขอ้มลู

วิพากษ์ใน 4 ประเดน็ คือ 

ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นประโยชน ์ความ

เป็นไปได ้

แนวทาวการจดั

การศกึษาเพ่ือ

พฒันาก าลงัคน

ดา้นปัญญา 

ประดษิฐ์ท่ี

สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยคุ

ใหม่ 
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ระยะที่ 1  การศึกษาผลกระทบการใช้งาน และ คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

การด าเนินการวิจัย  เป็นการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องทั้งในและ

ต่างประเทศ น ากรอบความคิดเบือ้งตน้นีม้าเป็นประเด็นแนวทางสรา้งแบบสัมภาษณ เพ่ือเก็บ

ขอ้มลูผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคาระหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู 

1.1 แหล่งข้อมูลหลัก  ในระยะท่ี 1 มี 2 แหลง่หลกั ดงันี ้

1) เอกสารและงานวิจัย ในหวัขอ้ผลกระทบการใชง้านปัญญาประดิษฐ์ของการคา้

ปลีกยุคใหม่ คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการคา้ปลีกยคุใหม่ และ 

การจดัการศึกษาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ฯ โดยเอกสารท่ีศกึษาเป็นเอกสารสาธารณะ ทัง้

หนงัสือ งานวิจยั ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตในเว็บไซตต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหแ้หล่งขอ้มลูสว่นใหญ่

มีความทนัสมยั ไดแ้ก่ 

- แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 

12 (2560-2564)  

- แนวคดิการคา้ปลีกยคุใหมข่องบริษัทชัน้น าของโลก 

- ประเภทและเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์  

- ผลกระทบการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีก  

- โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปป ฏิบัติ งาน เพ่ื อ เพิ่ ม ขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในภาคเอกชน  

- แนวทางการพัฒนาก าลังคนดา้นดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สงัคม (2019)  

2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในหวัขอ้ “ผลกระทบการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีก

ยุคใหม่” และ “คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับการคา้ปลีกยุคใหม่” 

เป็นการเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัแบบเจาะจง รวมทัง้สิน้ 11 คน โดยมีรายช่ือในภาคผนวก ก 

และใชเ้กณฑค์ณุสมบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มที่ 1 ผูบ้ริหารระดบัสูงของการคา้ปลีกยุค

ใหม่ดา้นนโยบายการ จ านวน 5 คน ในประเด็น ผลกระทบการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการ
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ด าเนินธุรกิจการคา้ปลีกยคุใหม่ และ คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต กลุ่ม

ที่ 2  ผู้บริหารระดับสูงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการคา้ปลีกยุคใหม่ จ  านวน 3 คน  ใน

ประเด็นผลกระทบการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจการคา้ปลีกยุคใหม่ และ 

คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ และ กลุ่มที่ 3  ผูบ้รหิารอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 

3 คน ในประเดน็คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ 

1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) แบบบนัทกึเอกสาร โดยก าหนดประเดน็การศกึษา และบนัทกึขอ้มลูการศกึษา

ผลกระทบการน าปัญญาประดษิฐ์มาใชใ้นการคา้ปลีกและคณุลกัษณะก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ฯ 

2) แบบสมัภาษณ ์ ประกอบดว้ยประเด็นสมัภาษณผ์ูบ้ริหารระดบัสงูทางดา้นนโยบาย

ธุรกิจ และดา้นสารสนเทศ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึแบบกึ่ง

มีโครงสรา้ง (Semi-Structure In-Depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทัง้ 3 กลุม่ เพ่ือ

ศกึษาผลกระทบการใชง้าน และคณุลกัษณะก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีดา้นปัญญาประดษิฐ์ของ

การคา้ปลีกยคุใหม ่ตลอดจนการจดัการศกึษาเพ่ือก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีดา้นปัญญาประดิษฐ์ฯ 

เพ่ือใชใ้นระยะท่ี 2 ดว้ย 

3) การสรา้งและตรวจสอบแบบสมัภาษณ ์

1. ศกึษาแนวคดิการสรา้งแบบสมัภาษณ ์

2. ศึกษาและพิจารณาเนือ้หาในเอกสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกรอบแนวคิดในการ

วิจยั ศกึษาเอกสารท่ีเลือกมาศกึษา  จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูโดยพิจารณาความ

น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของเอกสาร ปีท่ีพิมพ ์หน่วยงานท่ีพิมพห์รือโพสว่ามี

ความครบถว้น สมบรูณแ์ละนา่เช่ือถือ 

3. ด าเนินการยกรา่งแบบสมัภาษณ ์โดยมีประเดน็หลกัและประเดน็ยอ่ย 

4. น าแบบสมัภาษณท่ี์สรา้งเสร็จแล้ว เสนอตอ่ประธานและกรรมการท่ีปรกึษาและ 

ควบคมุการท าปริญญานิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ ์และความถูก

ตอ้งของเนือ้หาตลอดจนภาษาท่ีใช ้ 
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5. เม่ือปรบัปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ น าแบบสมัภาษณเ์สนอต่อผูท้รงคณุวฒุิ 5 คน เพ่ือ

พิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ส  านวนภาษท่ีใช้ ความ

เหมาะสมและความสมบูรณข์องแบบสมัภาษณ ์โดยมีเกณฑค์ณุสมบตัิในการ

คดัเลือกผูท้รงคณุวุฒิ ดงันี ้1) ผูท้รงคณุวุฒิดา้นคา้ปลีก  จ  านวน 2 คน ท่ีมีวุฒิ

การศกึษาระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณด์า้นการคา้ปลีกมากกวา่ 15 ปี

ขึน้ไป และ 2) ผูท้รงคณุวุฒิดา้นการศึกษา-สารสนเทศ จ านวนประมาณ 3 คน  

ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ 

มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป  โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

a. ดร.ธนัยวตั สมใจทวีพร  คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ

ผูอ้  านวยการศนูยน์วตักรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ  สถาบนัการ

จดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

b. รศ. ดร. สภุาวดี อรา่มวิทย ์รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดา้นความ

เป็นนานาชาติ และหวัหนา้หนว่ยปฏิบตักิารวิจยัวิเคราะหแ์ละประมวลผล

ส่ือประสม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

c. ผศ.ดร.วฒุิพงษ ์ชินศรี  ผูอ้  านวยการหลกัสตูร การจดัการความมั่นคง

ปลอดภยัไซเบอร ์และผูอ้  านวยการส านกังานวตักรรมวิสาหกิจดจิิทลั 

มหาวิทยาลยัรงัสิต  

d. ดร. ธรรมวิชญ ์สิรภิาณพุงศ ์ ผูบ้รหิาร บรษิัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

e. ดร. สกลธร นทีสวสัดิ ์ท่ีปรกึษาคณะผูบ้รหิาร บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั 

(มหาชน) 

เม่ือผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยน าผลการตรวจสอบแบบ

สัมภาษณ์มารวมกัน เพ่ือพิจารณาค่าความตรงเชิงเนื ้อหา หรือค่าความ

สอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC: Index of Item Objective 

Congruence) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาตรวจค าถาม ดงันี ้ 

  1   หมายถึง  มีความคดิเห็นวา่สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

  0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จวา่สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

http://www.tunyawat.com/
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 -1  หมายถึง  มีความคดิเห็นวา่ไมส่อดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

ซึ่งดัชนีความสอดคล้องท่ีวัดไดใ้นแต่ละข้อตอ้งมากกว่า 0.5 ขึน้ไป และเม่ือ

ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากนัน้ ผูว้ิจยัวิเคราะหค์่าความตรงเชิงเนือ้หา พบว่าค่า เฉล่ีย

ความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสมัภาษณท์ัง้ฉบบัเทา่กบั 0.80 

6. ปรบัปรุงแบบสมัภาษณต์ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ จดัท าแบบสมัภาษณ์

ฉบบัสมบรูณ ์แลว้จงึน าไปท าการสมัภาษณต์อ่ไป 

1.3 การรวบรวมข้อมูล 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยการอ่านเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้งในและ

ต่างประเทศในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของการคา้ปลีกยุคใหม่” และ 

“คณุลกัษณะก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับการคา้ปลีกยุคใหม่” โดยเอกสารท่ี

ศึกษาเป็นเอกสารสาธารณะ ทั้งหนังสือ งานวิจัย ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตในเว็บไซตต์่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ท าใหแ้หลง่ขอ้มลูสว่นใหญ่มีความทนัสมยั แลว้ท าการบนัทกึในแบบบนัทึกเอกสาร 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  ผู้ วิ จั ย ด า เนิ น ก าร เก็ บ

รวบรวมขอ้มลูในการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์ 

1. วางแผนการสัมภาษณ์ โดยก าหนดแผนการสัมภาษณ์และประสานการนัด

หมาย ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั และน าประเด็นการสมัภาษณท่ี์ไดร้บัการตรวจสอบ

ความเหมาะสมจากคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธแ์ละผูท้รงคณุวุฒิ

แลว้ไปใหผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญั 

2. ชีแ้จง บอกวตัถปุระสงคแ์ละนดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี ในการสมัภาษณ ์

3) การด าเนินการสมัภาษณ ์โดยด าเนินการ ดงันี ้ 

1. สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูใ้หข้อ้มูล เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มูลเกิดไวว้างใจเป็นกนัเอง 

ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล  ขออนุญาตในการบันทึกเสียงและจด

บนัทกึระหวา่งการสมัภาษณ ์  

2. ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารวิจยัและการสมัภาษณ ์ 
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3. ด าเนินการสมัภาษณ์ตามใชป้ระเด็นท่ีเตรียมไวใ้นแบบสัมภาษณ์ พรอ้มกับ

บนัทกึเสียงและภาพ  เวลาท่ีใชจ้ะอยูร่ะหวา่ง 45-90 นาที และ 

4. ทบทวนขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความครบถว้นของประเด็นสมัภาษณ ์

4) การตรวจสอบขอ้มลูท่ีได ้ผูว้ิจยัด  าเนินการตรวจสอบ โดยใชเ้ทคนิควิเคราะหใ์นการ

ตรวจสอบขอ้มลู ดงันี ้

1. การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data triangulation check) โดยใชเ้กณฑ์

การพิจารณาเรื่อง เวลา สถานท่ี และสถานการณท่ี์ตา่งกนั เพ่ือตรวจว่าตรงกนั

หรือไม่ จนกว่าจะได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน  หลังจากนั้น น าข้อมูลมาวิเคราะห ์

ตีความหมาย และอธิบายความสมัพนัธ ์เช่ือมโยงตา่ง ๆ ตามวตัถปุระสงคก์าร

วิจยั 

2. การตรวจสอบขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูท่ีตา่งกนั ผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณเ์ก่ียวกับ

การค้าปลีกยุคใหม่  ลักษณะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  และ

คุณลักษณะก าลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  น ามาหาความ

สอดคลอ้ง เพ่ือตรวจสอบวา่ ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ มากนอ้ยเพียงใด 

3. การตรวจสอบขอ้มูลในสถานท่ีและเวลาท่ีต่างกัน ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์

แบบเป็นทางการ และไม่ทางการ ซึ่งผูส้ัมภาษณ์สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลอย่าง

นอ้ย 2 ครัง้ และจะสมัภาษณใ์นเวลาและสถานท่ีต่างกนั โดยปล่อยเวลาห่าง

กนั  หากพบว่าขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์2 ครัง้ มีบางช่วงบางตอนท่ีแตกต่าง

กัน ผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลท่ีได้ไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูล อ่ืน ๆ หรือ

สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูทา่นอ่ืน ๆ อีกครัง้ 

4. การตรวจสอบกบัเจา้ของขอ้มลู เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจนน าไปสู่การ

เขียนรายงานวิจัยเบือ้งตน้เสร็จ จะน าขอ้มูลรายงานวิจัยเบือ้งตน้ไปให้ผูใ้ห้

ขอ้มลูอ่าน ตรวจสอบ แสดงความเห็นว่า ขอ้มูลท่ีเขียนเป็นจรงิ ถกูตอ้งหรือไม ่

เพ่ือใหม้ั่นใจในความเท่ียงของขอ้มลู 

 

1.4 การวิเคราะหข้์อมูล  
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1) ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกเอกสารและการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 

กลุม่ มาถอดค าสมัภาษณ ์และจดัท าเอกสารเตรียมไปวิเคราะห ์

2) วิเคราะหเ์นือ้หา โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์นือ้หา  วิเคราะห ์สังเคราะห ์และ

ตีความจากขอ้มลู 

3) แปลความหมายขอ้มูลแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การวิเคราะหข์อ้มูลแบบ

สรา้งขอ้สรุป เป็นขอ้มูลการบรรยาย ซึ่งไดจ้ากการสงัเกต สมัภาษณ ์และจดบนัทึก และ 2. การ

วิเคราะหเ์นือ้หาเป็นขอ้มลูบรรยาย  

4) ตรวจสอบเอกสารท่ีได ้แลว้สง่ขอ้มลูยอ้นกลบัใหผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญั  
 

ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

การด าเนินการวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ น า

กรอบความคิดเบือ้งตน้นีม้าเป็นประเดน็แนวทางสรา้งแบบสมัภาษณ ์และเก็บรวบรวมขอ้มลูโดย

การสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสรา้ง เพื่อศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคน

ด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ ท าการยกร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ฯ และจัดสนทนากลุ่มวิพากษ์เชิงประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ

พฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ฯ 

2.1 แหล่งข้อมูลหลัก แหลง่ขอ้มลูหลกัในระยะท่ี 2 มี 2 แหลง่หลกั ดงันี ้

1) เอกสารและงานวิจัย โดยศึกษาและพิจารณาเฉพาะเนื ้อหาในเอกสารส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสารท่ีน ามาศึกษา  จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดย

พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหลง่ท่ีมาของเอกสาร ปีท่ีพิมพ ์หน่วยงานท่ีพิมพห์รือโพสว่ามีความ

ครบถว้น สมบรูณแ์ละนา่เช่ือถือ ดงันี ้ 

- แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(2560-2579) 

- แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศกึษา พ.ศ.2561 

- พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 
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- พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 

- แนวทางการพัฒนาก าลังคนดา้นดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สงัคม (2019)  

- โครงการศกึษาเพ่ือทบทวนความตอ้งการก าลงัคนเพ่ือใชใ้นการวางแผนผลิตและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 

2559) 

- การศึกษาแนวทางการสรา้งก าลงัคนดา้นดิจิทลัของไทย โดยสถาบนัวิจยัเพ่ือการ

พฒันาประเทศ (TDRI) 

- แนวคดิ แนวทางการจดัการศกึษา 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาแนวทางการจดัการศึกษา 

จะมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สายสารสนเทศ วิศวกรรม -คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร -์คอมพิวเตอร ์หรือ ธุรกิจ-คอมพิวเตอร ์จ  านวน 11 คน แบบเลือกเจาะจง โดยมี

เกณฑค์ณุสมบตัิการคดัเลือก ดงันี ้1) วฒุิการศกึษาระดับปริญญาเอกขึน้ไป และมีต าแหน่งทาง

วิชาการผศ.ขึน้ไป หรือ 2) มีประสบการณค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดษิฐ์ 

มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป หรือ มีความสนใจ หรือ มีประสบการณด์า้นการจดัการศกึษามากกวา่ 5 ปีขึน้ 

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจงท่ีมีคณุลกัษณะ

ตรงตามเกณฑท่ี์ระบขุา้งตน้ (โดยมีรายช่ือดงัปรากฏในภาคผนวก ก) 

2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  

1) แบบบันทึกเอกสาร โดยก าหนดประเด็นการศึกษา และบันทึกข้อมูลการศึกษา

แนวทาง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

2) แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการจัดการศึกษา  ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi-structure In-Depth Interview) เพ่ือ

ศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพัฒนาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งดบัความ

ตอ้งการของการคา้ปลีก 
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3) แนวค าถามในการสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์เชิงประเมิน ผูว้ิจยัจะตัง้แนวค าถามให้

ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิ จารณา “ร่างแนวทางทางการจัดการศึกษาเพ่ื อพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่”  

4) แบบประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหมด่ว้ยการสนทนากลุม่  

5) การสรา้งและตรวจสอบเครื่องมือ 

1. ศกึษาหลกัการสรา้งแบบสมัภาษณ ์  

2. ศกึษาและพิจารณาเฉพาะเนือ้หาในเอกสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกรอบแนวคิดใน

การวิจยั จากนัน้ตรวจสอบขอ้มูลโดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา

ของเอกสาร ปีท่ีพิมพ ์หน่วยงานท่ีพิมพห์รือโพสวา่มีความครบถว้น สมบรูณแ์ละ

นา่เช่ือถือ 

3. ด าเนินการยกรา่งแบบสมัภาษณ ์(ซึ่งแบบสมัภาษณข์องระยะท่ี 2 นีไ้ดด้  าเนินไป

ดว้ยขึน้ตอนดียวกบัระยะท่ี 1 และด าเนินไปพรอ้ม ๆ กนักบัระยะท่ี 1) 

4. ศึกษาแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เขิงประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ฯ ในทั้ง 8 องคป์ระกอบของการจัด

การศึกษาในร่างแนวทางการจัดการศึกษาฯ โดยไดใ้ช้เกณฑก์ารประเมินของ 

Joint Committee on standard for educational evaluation (1981) ท่ี

ประกอบด้วย 3 มิติ  ได้แก่  1) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety 

standard) 2) มาตรฐานด้านประโยชน์ (Utility standard) และ 3) มาตรฐาน

ดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility standard) ว่าแต่ละองคป์ระกอบของการจัด

การศกึษามีความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไป

ได ้ว่าเป็นไปตามหลกัวิชาการ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทางการศกึษาหรือธุกิจการคา้

ปลีกยคุใหม ่หรือไม ่อยา่งไร 

5. ศึกษาแบบประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ฯ โดยประยกุตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมินของ Joint Committee on 
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standard for educational evaluation (1981)   ในแต่ละองคป์ระกอบของแนว

ทางการจัดการศึกษาทั้ง 8 ด้าน โดยแบบประเมินก าหนดคะแนนให้มี

ความหมายดงันี ้

1  หมายถึง องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม 

มีความเป็นประโยชน ์หรือ   มีความเป็นไปได ้ระดบันอ้ยท่ีสดุ  

 2  หมายถึง องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม 

มีความเป็นประโยชน ์และ  มีความเป็นไปได ้ระดบันอ้ย 

  3 หมายถึง องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม 

มีความเป็นประโยชน ์และ มีความเป็นไปได ้ระดบัปานกลาง  

  4 หมายถึง องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม 

มีความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปได ้ระดบัมาก  

  5 หมายถึง องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม 

มีความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปได ้ระดบัมากท่ีสดุ 

6) น าแนวค าถามสนทนากลุ่ม และแบบประเมินรา่งแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือ

พฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ฯ ท่ีสรา้งเสรจ็ เสนอตอ่ประธานและกรรมการท่ีปรกึษาและ

ควบคมุการท าปรญิญานิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถกูตอ้งของเนือ้หาภาษาท่ี

ใช ้และน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงแนวค าถามการสนทนากลุม่และแบบประเมินรา่งฯ และจดัท า

แบบสนทนาและแบบประเมินรา่งฉบบัสมบรูณ ์ แลว้จึงน าไปท าการสนทนากลุม่และประเมินรา่ง

แนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ฯ ตอ่ไป 

2.3 การรวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษาและรวบรวมจากเอกสารงานวิจยั ต  ารา บทความวิชาการ เพ่ือรวบรวมแนว

การจดัการศกึษา โดยใชแ้บบบนัทกึเอกสาร 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยจดัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์



 

 

102 

1. วางแผนการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยก าหนดแผนสัมภาษณ์  ประสานงานกับ

ผูท้รงคุณวุฒิ และน าประเด็นการสมัภาษณใ์หผู้ท่ี้ทรงคุณวุฒิ และชีแ้จง บอก

วตัถปุระสงคแ์ละนดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี ในการสมัภาษณ ์

2. การด าเนินการสมัภาษณ์ โดยการสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีกับผูใ้หข้อ้มูล เพ่ือให้

ผู้ให้ข้อมูลเกิดไว้วางใจ เป็นกันเอง ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล  ขอ

อนุญาตในการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกระหว่างการสมัภาษณ ์ กล่าวขอบคณุ 

ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ด าเนินการสมัภาษณต์ามประเดน็สมัภาษณท่ี์เตรียมไวใ้นบท

สัมภาษณ์ พรอ้มบันทึกเสียงและภาพ  เวลาท่ีใช้จะอยู่ระหว่าง 45-90 นาที 

ทบทวนขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบความครบถว้นเขิงประเด็นสมัภาษณ ์ท าการถอด

เทป วิเคราะห ์และสังเคราะหเ์นือ้หา แลว้ยกร่างแนวทางการพัฒนาก าลังคน

ดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

3) เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่มการวิพากษ์ร่างแนวทางการพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

1. ผูว้ิจยัประสานงาน นดัหมายผูท้รงคณุวฒุิ และน าประเด็นวิพากษเ์ชิงประเมิน ท่ี

ไดร้บัการตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

และผูท้รงคณุวฒุิแลว้ไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิ ชีแ้จง บอกวตัถปุระสงคแ์ละนดัหมาย 

วนั เวลา สถานท่ี ในวิพากษเ์ชิงประเมิน 

2. การด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูท้รงคณุวุฒิ เพ่ือให้

ผู้ให้ข้อมูลเกิดไว้วางใจ เป็นกันเอง ใช้ภาษาท่ีเหมาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอ

อนุญาตในการบนัทึกวีดีโอ และจดบนัทึกระหว่างการวิพากษ์เชิงประเมิน แลว้

ด าเนินการสนทนากลุ่มการวิพากษ์เชิงประเมิน โดยใชป้ระเด็นท่ีเตรียมไวเ้ป็น

แนวทางในการวิพากษเ์ชิงประเมิน พรอ้มจดบนัทกึ  เวลาท่ีใชจ้ะอยูร่ะหวา่ง 150 

- 180 นาที ท าการทบทวนขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบความครบถว้น ท าการถอดเทป 

และยกรา่งแนวทางการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ฯ  

3. การประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ โดยน า
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คะแนนท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนมาค านวน และวิเคราะหค์่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน 4 มิติ คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความมี

ประโยชน ์และความเป็นไปได ้ตลอดจนเก็บขอ้เสนอแนะจากแบบประเมิน  

2.4 การวิเคราะหข้์อมูล  

1) ผูว้ิจัยจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม มาถอดค าสนทนา จดัท า

เอกสารเตรียมไปวิเคราะห ์

2) วิเคราะหเ์นือ้หา โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์นือ้หา  วิเคราะห ์สังเคราะห ์และ

ตีความจากขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูลแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การวิเคราะหข์อ้มูล

แบบสรา้งขอ้สรุป เป็นขอ้มูลการบรรยาย ซึ่งไดจ้ากการสังเกต สมัภาษณ ์และจดบนัทึก และ 2. 

การวิเคราะหเ์นือ้หา เป็นขอ้มลูบรรยาย ท ากบัขอ้มลูเอกสาร 

3) ตรวจสอบเอกสารท่ีได ้และใชเ้ครื่องมือสถิติวิเคราะหค์่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงแบน

มารฐานใน 4 ประเด็น คือ ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไป

ได้ มาปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห ์ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอตามวตัถปุระสงคเ์ป็น 3 ตอน ดงันี  ้

ตอนท่ี 1  ผลกระทบการน าปัญญาประดษิฐ์มาใชข้องการคา้ปลีกยคุใหม่ 

ตอนท่ี 2  คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของการคา้

ปลีกยคุใหม ่ 

ตอนท่ี 3  แนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองกบั

ความ  ตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

3.1 ผลวิเคราะหข์อ้มลูการจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาก าลงัคนดา้น   

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

3.2 การจดัท ารา่งแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

3.3 ผลการประเมินรา่งแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

3.4 แนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่(ท่ีปรบัปรุงแลว้) 

โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหข์อ้มลูในแตล่ะตอน ดงัตอ่ไปนี ้
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ตอนที่ 1  ผลกระทบการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ของการค้าปลีกยุคใหม่  
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากเอกสารขอ้มลู (Documentary study) จากแหลง่ขอ้มลู

มากกวา่ 20 แหลง่ ท่ีเป็นบรษิัทเทคโนโลยี/บรษิัทท่ีปรกึษาชัน้น าของโลก ทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและปัญญา ประดษิฐ์ เชน่ Accenture, Amazon, BCG, Forbes, Gartner, google, 

IBM, IDC, KPMG, Mckinsey, Microsoft, PWC, SAS และ World Economic Forum เป็นตน้ 

และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการคา้ปลีกยคุใหมช่ัน้น าระดบัโลก ไดแ้ก่ Alibaba, Amazon, Argos, 

Mark&Spensor, Walmart เป็นตน้ และการคา้ปลีกระดบัใหญ่ของไทย ไดแ้ก่ ซีพีออลล ์เซ็นทรลั 

และเทสโก ้ (ประเทศไทย) เป็นตน้ รวมถึงไดท้  าการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญซึ่งเป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู

ส าคญั (Key Informants) จ านวน 11 คน โดยแบง่ผูเ้ช่ียวชาญของธุรกิจคา้ปลีกยคุใหม ่ เป็น 3 

กลุม่ คือ 1) ผูบ้รหิารระดบัสงูของธุรกิจ จ านวน 5 คน  2) ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 3 คน  และ 3) ผูบ้รหิารอ่ืนท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

จ  านวน 3 คน โดยการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content 

Analysis) ซึ่งอาศยัการตีความ (Interpretation) เพ่ือรวบรวม และสรุปเป็นประเดน็ที่ีเก่ียวกบั 1. 

ผลกระทบเชิงบวก และ ลกัษณะการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีกยคุใหม ่ และ 2. 

ผลกระทบการใชปั้ญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีกยคุใหม่ท่ีจ  าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิด

ความพรอ้มในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชง้านของการคา้ปลีกยคุใหม ่  ซึ่งสามารถสรุปผลการ

วิเคราะห ์ไดด้งันี ้ 

1.1 ผลกระทบเชิงบวก และลักษณะการใช้งานปัญญาประดษิฐข์องการค้าปลีกยุคใหม่  

การศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญต่างๆของโลกทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ 

เทคโนโลยี  ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัยะและรวดเร็วในหลายมิติ ท าใหก้ารคา้ปลีกจ าเป็นตอ้ง

ปรบัตวัใหส้อดรบักบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือหาโอกาสในการอยูร่อดของธุรกิจ  และแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจใหม่ๆ  จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้   

หัวใจการค้าปลีกยุคใหม่ คือ การด าเนินธุรกิจค้าปลีกโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

(Customer Centric) เช่ือมโยงการขายทุกช่องทางอย่างไรร้อยต่อเพ่ือสรา้งประสบการณ์ท่ีดี
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ใหก้ับลูกคา้ และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยีและขอ้มูลเป็นเครื่องมือส าคัญ2  

ซึ่ งเทคโนโลยีท่ีทรงอานุภาพท่ีการค้าปลีกยุคใหม่ต้องน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ คือ 

ปัญญาประดิษฐ์ ทัง้นี ้Accenture กล่าวไวว้่า หากการคา้ปลีกยคุใหม่ไม่เตรียมศกัยภาพและใช้

งานปัญญาประดิษฐ์ภายใน 2-3 ปีนี ้ธุรกิจคา้ปลีกนัน้อาจจะสญูเสียความสามารถการแข่งขนัใน

ตลาด และลม้หายไป (Accenture, 2018) 

1.1.1  ผลกระทบเชิงบวกทีเ่ป็นประโยชนจ์ากการใช้ปัญญาประดิษฐข์องการค้า

ปลีกยุคใหม่ ผูว้ิจยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากเอกสารขอ้มลู และขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั พบวา่ 

1) เพิม่ความประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน จากการท่ีสินคา้ท่ีตอ้งเตรียมไวบ้รกิาร

ลูกคา้ในการคา้ปลีกยุคใหม่มีหลายช่องทางและมีความหลากหลายมากขึน้    ตอ้งมีประเภท

สินคา้และมีจ านวน SKU (Stock Keeping Unit) มากขึน้ เพ่ือบริการลูกค้าท่ีมีความตอ้งการ

สินคา้ท่ีแตกตา่งกนั จึงใชปั้ญญาประดิษฐ์มาชว่ย ดงัเช่น 1) การวางแผนห่วงโซ่อปุทาน เป็นส่วน

ส าคญัของกลยทุธเ์พิ่มประสิทธิภาพ หลงัจากพยากรณค์วามตอ้งการสินคา้ของลกูคา้แลว้ ระบบ

จะสั่งและเตรียมสินคา้เข้าคลังเพ่ือรองรบัการสั่งสินคา้จากรา้นและลูกคา้ท่ีสั่งออนไลน ์(โดย

เช่ือมโยงขอ้มูลการคาดการณก์ารขาย ขอ้มูลการตลาด และขอ้มูลจดัซือ้ต่าง ๆ) ลดปัญหาของ

การส่งสินคา้ออนไลนล์่าชา้จากสินคา้ขาด ซึ่งส่งผลตอ่เน่ืองใหล้ดอตัราการคืนสินคา้ของลกูคา้ท่ี

สั่งออนไลนส์งู นอกจากนัน้ยงัเพิ่มความสดใหม่ของสินคา้อีกดว้ย 2) การใช ้RPA ในการท างาน

ซ า้ ๆ ท่ีไม่ตอ้งใชว้ิจารณานและการตดัสินใจนกั อีกทัง้ท าไดร้วดเร็ว และลดความผิดพลาดของ

การท าอีกดว้ย 3) การท างานเรื่อง fraud detection ตรวจสอบการท างานท่ีผิดปกติทัง้ดา้นงาน

บญัชี และการเงิน 4) การ detect log ท่ีมีความผิดปกติตา่ง ๆ ของการท างานประจ าวนัดา้นไอที 

และไซเบอรซ์ิเคียวรตีิ ้

                                                           

2  จากค ากลา่วของนกัธุรกิจท่ีมีความส าคญัในวงการธุรกิจหลายทา่น อาทิ  คณุธานินทร ์บรูณ

มานิต CEO ของบรษิัท CPALL, คณุทศ จิราธวฒัน ์CEO ของบรษิัทเซ็นทรลั รีเทล, มร. มารค์ 

รฟัลีย ์ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด เทสโก ้โลตสั, นายวรวฒุิ อุน่ใจ ประธานสมาคมผูค้า้

ปลีกไทย และ Mr. Ma จาก Alibaba 
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2) ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  การใชปั้ญญาประดิษฐ์จะช่วยลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ได้หลายด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานแลว้ ยงัลดค่าใชจ้่ายตน้ทุนสินคา้คงคลัง ลดค่าใชจ้่ายของสินคา้ตดัจ่ายจากสินคา้

หมดอาย ุลดค่าใชจ้่ายขนส่งในการเก็บสินคา้คืนหรือยกเลิกการขายแลว้กลบัคืนคลงัหรือผูผ้ลิต

อีกดว้ย 2) การพยากรณก์ารเสียของอุปกรณก์่อนการช ารุด และท าการซ่อมบ ารุงล่วงหนา้ก่อน

การช ารุด ท าใหส้ามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงเป็นโซน ลดตน้ทนุการเดนิทาง และความเสียหาย

ของสินคา้ท่ีเกิดจากการช ารุดของอุปกรณข์าย 3) การใช ้Chatbot  โตต้อบและใหบ้ริการลูกคา้ 

24 ชั่วโมงทุกวนั ทัง้แบบเสียงและขอ้ความ อีกทัง้ท าหนา้ท่ีเป็น Social Sale Assistant ในการ

บริการลกูคา้ วิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึของลกูคา้และเสนอขายสินคา้และบริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว

ไรร้อยต่อ ไม่ว่าลูกคา้จะเคยซือ้สินคา้และบริการผ่านช่องทางหรือรูปแบบใด  ลดค่าใชจ้่ายการ

จา้งพนกังาน Call Center ท่ีตอ้งเตรียมไวร้องรบัการตดิตอ่ตลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุ 

3) เพิ่มการเติบโตของรายได้ การเพิ่มประสบการณท่ี์ดีของลกูคา้นัน้ ส่งผลใหล้กูคา้

มีความภกัดีตอ่แบรนดแ์ละการซือ้ซ  า้ของลกูคา้ ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีท่ีใชง้านไดจ้ริงใน

การคาดการณค์วามตอ้งการลูกคา้ในการซือ้ครัง้ต่อไป (Next Buy) เสนอสินคา้ท่ีลกูคา้มีโอกาส

จะซือ้ (Likely Buy) นอกจากนีย้งัสามารถแนะน าขา้มหมวดสินคา้ดว้ย (Cross Sale) ไดอี้กดว้ย  

4) ปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า เช่น ใชปั้ญญาประดิษฐ์ช่วยในวิเคราะห์

ไลฟ์สไตลล์กูคา้และคาดการณค์วามตอ้งการของลกูคา้ จากการท่ีการคา้ปลีกยคุใหม่จ  าเป็นตอ้ง

เขา้ใจลกูคา้อย่างลึกซึง้และสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บัลกูคา้ซึ่งใหค้ณุคา่มากขึน้กว่าในอดีต ไม่

ว่าลูกค้าจะเลือกซื ้อจากช่องทางไหน การเข้าใจลูกค้ารายบุคคลเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห ์แยกแยะ แบ่งกลุ่มลูกคา้ (Customer Segmentation) ตาม

พฤติกรรมการซือ้  ติดตามความพึงพอใจและภักดีของลูกคา้ โดยการวิเคราะห ์RFM ซ่ืงคือการ

ซือ้ครัง้สุดทา้ย (Recency) ความถ่ี (Frequency) จ านวนเงินท่ีซือ้แต่ละครัง้ (Monetary Value) 

รวมถึงไลฟ์สไตลข์องลูกคา้จากข้อมูลแหล่งอ่ืน ๆ ของลูกค้าได้ และบนการซือ้ออนไลน์ก็ใช้

ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะหก์ารใชง้านของลูกคา้บนเว็บไซตว์่า ลูกคา้สนใจหมวดสินคา้ใดเป็น

พิเศษ หรือติดปัญหาในการใชง้านบนเว็บไซตท่ี์จดุใด พรอ้มทัง้เสนอความช่วยเหลือใหลู้กคา้ได้

อยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 
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5) ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ จากการท่ีปัญญาประดิษฐ์เป็นคอมพิวเตอรท่ี์

ท างาน 24 ชั่วโมง 7 วัน ท าให้งานบางอย่างท่ีติดขัดจากขอ้จ ากัดของมนุษยมี์ความเป็นไปได ้

และไดง้านท่ีรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ  

6) ปรับปรุงประสบการณท์ี่ดีของพนักงาน เช่น การใชปั้ญญาประดิษฐ์ช่วยท างาน

ซ า้ ๆ งานน่าเบื่อ ท่ีตอ้งใชเ้วลาการท างาน เช่น การตรวจ log หาความผิดปกติของระบบงาน

คอมพิวเตอร ์ งานซ า้ซากท่ีไม่ต้องใช้วิจารญาณ เช่น การลงบันทึกรายงานทางบัญชี อีกทั้ง

ปัญญาประดษิฐ์มีความแม่นย า ถกูตอ้ง ลดขอ้ผิดพลาด ท าใหพ้นกังานสามารถใชเ้วลากบังานท่ี

ตอ้งใชท้กัษะมนษุย ์งานท่ีใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ช่วยใหค้ณุภาพชีวิตของพนกังานดีขึน้ เป็นการ

ปรบัปรุงประสบการณท่ี์ดีของพนกังาน  

7) ลด เวลาในการพัฒนาสิน ค้ าและบ ริการให ม่ออก สู่ตลาด  โดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์ประเภท Computer Vision ในการจับภาพพฤติกรรม สีหนา้ และอารมณ์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ท่ีวางบนชัน้วางมาวิเคราะหค์วามนิยมในภาพลักษณ์ของสินคา้ หรือใช้

ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะหแ์นวโนม้ความสนใจของลูกคา้จากสงัคมออนไลนม์าเป็นขอ้มลูในการ

พฒันา สรรหาสินคา้และบรกิารออกสูต่ลาด 

1.1.2  ผลกระทบที่จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการน าปัญญาประดิษฐ์

มาใช้งานของการค้าปลีกยุคใหม่ การน าปัญญาประดิษฐ์มาใชง้านนั้น มีผลกระทบท่ีตอ้ง

ปรบัเปล่ียน เพ่ือใหเ้กิดความพรอ้มในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชง้าน โดยตอ้งเริ่มจากวิสยัทศัน  ์

และกลยุทธท์างธุรกิจ ตอ้งเห็นคณุคา่และประโยชนข์องการใชง้านปัญญาประดิษฐ์ ในการเพิ่ม

ความภักดีของลูกคา้ เปล่ียนกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดความผิดพลาด 

และคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนการสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ ในองคก์ร โดยการตัง้โจทย์

ทางธุรกิจท่ีเหมาะสมว่า จะน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ในเรื่องใด และใช้งานอย่างไร แล้วจึง

พัฒนากลยุทธ์ด้านไอทีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายท่ีชดัเจน และก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหถ้ึงเปา้หมาย ซึ่งในการด าเนินการนัน้มี

ผลกระทบดา้นตา่ง ๆ ท่ีตอ้งปรบัเปล่ียน เพ่ือใหเ้กิดความพรอ้มในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้

งานของการคา้ปลีกยุคใหม่ โดยจ าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้ม และปรบัเปล่ียนดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้
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1) ดา้นบุคลากร  2) ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  3) ดา้นขอ้มูล  4) ดา้นกระบวนการท างาน 5) ดา้น

เทคโนโลยีไอ และ 6) ดา้นเงินลงทนุ  

1)  ด้านบุคลากร เป็นสิ่งส าคญัสดุท่ีธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงและมีความพรอ้มในการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ โดยตอ้งมีกลยุทธ/์ทิศทางการใชปั้ญญาประดิษฐ์ และ ความพรอ้มของคนใน

องคก์รในทกุระดบั ซึ่งหมายถึง ความรูค้วามเขา้ใจตัง้แตผู่บ้ริหารระดบัสงูลงไปถึงระดบัพนกังาน 

เน่ืองจากการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุนัน้ ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย 

แต่เป็นการปรับกระบวนการท างานแบบใหม่ ผู้น  าด้านธุรกิจจ าเป็นต้องเข้าใจการใช้งาน

ปัญญาประดิษฐ์ และสนับสนุนการปรบัวัฒนธรรมองคก์รตลอดจนกระบวนการท างานใหม ่

ในขณะเดียวกับผูน้  าทาง ดา้นไอทีก็จะตอ้งเขา้ใจธุรกิจอย่างดี เพ่ือสามารถเสนอแนวทางการ

ท างานแบบใหมไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

“ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้ริหารระดบัสูงที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์มีความส าคญัมาก 

ไม่ใช่แค่ตอ้งการใชปั้ญญาประดิษฐ์ เพราะเห็นคนอืน่เขาน ามาใช ้แต่ไม่เขา้ใจว่าจะน ามาใขท้ า

อะไร” เน่ืองจากมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์  (Business Used Cases) ท่ี

สามารถเป็นไปได้จริง และมีความเหมาะสมในการใช้งาน เพ่ือเพิ่มรายได้และก าไร เพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลดค่าใชจ้่ายและเวลาในการท างาน  อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในการน า

ปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นการปรับเปล่ียนท่ีต้องใช้ระยะเวลาและ มีความยากล าบาก การ

สนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูงท่ีจดัสรรงบประมาณ ทรพัยากรต่าง ๆ การตดัสินใจและการให้

ความส าคญัในเรื่องตา่ง ๆ เป็นสิ่งส าคญัมาก จึงจ  าเป็นท่ีผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งมีความรู ้ความ

เขา้ใจ และเห็นความส าคญัของปัญญาประดษิฐ์  

เม่ือผูบ้รหิารระดบัสงูใดก้ าหนดกลยทุธแ์ละทิศทางองคก์รในการน าปัญญาประดิษฐ์มา

ใช ้จ าเป็นตอ้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รทกุระดบัมีความรูค้วามเขา้ใจ เพ่ือใหเ้กิดความรว่มมือ

ในการท างานท่ีปรบัเปล่ียนไป  รวมถึงจดัเตรียมแผนการอบรมใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนตอ้ง

ส่ือสารประชาสมัพนัธ ์เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจไมต่อ่ตา้นการเปล่ียนแปลงในการใชง้าน 

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือท่ีมาช่วยท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ แต่องคป์ระกอบ

ส าคัญ  คือ  คน ท่ีจะใช้เครื่ องมือนี ้  ดังข้อมูลจากผู ให้ข้อมูลส าคัญ ท่ีว่า  “การใช้งาน
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ปัญญาประดิษฐ์ ตอ้งค านึงถึงความพรอ้มของคนที่เกี่ยวขอ้งทุกระดบั ไม่สามารถน ามาใชไ้ด้

ทนัที”   โดยเฉพาะการเตรียมความพรอ้มของคนในการพฒันาและใชง้านปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่ง

ส าคญัมาก  

จึงมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมก าลังคนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ทัง้ความรู ้และ 

ทกัษะการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ แตจ่ากการส ารวจของบริษัทชัน้น าทางไอทีของโลก ตา่งพบว่า 

ทกัษะและก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์มีความขาดแคลนมาก จนกลายเป็นความทา้ทายอนัดบั

ตน้ ๆ ท่ีท าให้ธุรกิจไม่มีก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีทักษะและปริมาณเพียงพอต่อการ

ตอบสนองกลยุทธด์า้นนี ้ธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งจา้งบริษัทท่ีปรึกษาเขา้มาท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

ด้วยความท่ีปัญญาประดิษฐ์ เป็น General Purpose Technology (GPT) ท่ี ใช้ได้

หลากหลายในทกุอตุสาหกรรม ยิ่งทวีคณูความตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์  และเป็น

การถาโถมปัญหาความขาดแคลนก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ เม่ืออุปสงคก์ าลงัคนดา้นนีสู้ง 

จึงมกัเกิดการแข่งขนัในเชิงค่าตอบแทนหรือการใหเ้งินเดือนสูง การเตรียมความพรอ้มก าลงัคน

ด้วยการสรรหาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์จากภายนอกจึงมักไม่ทันกาล หลายองค์กร

จ าเป็นตอ้งพฒันาจากคนภายใน (Growth In-house)  โดยจดัอบรมเพิ่มความรูแ้ละทกัษะดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ใหก้ับนักวิศวกรขอ้มูล นักพัฒนาระบบงาน หรือทีมนักวิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีอยู ่

อยา่งไรก็ดี เม่ือพฒันาความรูแ้ละทกัษะปัญญาประดิษฐ์ใหค้นในองคก์รแลว้  การรกัษาก าลงัคน

เหลา่นีก็้ท าไดล้  าบาก 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สรุปผลกระทบท่ี

จ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนดา้นบุคลากร โดยตอ้งเตรียมความพรอ้ม ดงันี ้1) ความรูค้วามเขา้ใจใน

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ของผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรในด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ 2) ความรูแ้ละเขา้ใจในการใชปั้ญญาประดิษฐ์ของพนกังานทกุระดบั 3) ความรู ้

และทกัษะของก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ และ 4) ความพรอ้มดา้นก าลงัคนดา้นนี ้

2)  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  เป็นเรื่องส าคัญมากอีกด้านหนึ่ ง ท่ีต้องสร้างและ

ปรับ เป ล่ียนให้เกิดความพร้อมในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์  ความก้าวหน้าในงาน

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งอาศยัการเรียนรู ้การทดลอง ความกลา้เส่ียง การท างานเป็นทีมท่ีมุ่ งเนน้
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ความยืดหยุ่นและคล่องตวั จึงจ  าเป็น ตอ้งสรา้งเสริมวฒันธรรมความเช่ือใจ วฒันธรรมเปิดกวา้ง

และท างานขา้มสายงาน วฒันธรรมการยอมรบัการเปล่ียนแปลงและกลา้รบัความเส่ียง  ซึ่งลว้น

เป็นรากฐานส าคญัของความส าเรจ็ของการพฒันาและใชง้านปัญญาประดษิฐ์ในระยะยาว  

วฒันธรรมการยอมรบัการเปล่ียนแปลงและกลา้รบัความเส่ียงเป็นวฒันธรรมท่ีส าคญั 

หากองคก์รไม่กลา้ทดลอง ไม่กลา้เส่ียงในความลม้เหลวท่ีอาจเกิดขึน้ หรือไม่สามารถยอมรบัการ

ท างานท่ีไม่ไดต้ามแผนในระหว่างการเรียนรูห้รือการสอนงานปัญญาประดิษฐ์แลว้ ความส าเร็จ

ของการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ก็คงเกิดขึน้ยาก  อีกทัง้ตอ้งมีวฒันธรรมการเรียนรู ้ซึ่งจ  าเป็นตอ้ง

เกิดขึน้ตลอดเวลา  

วัฒนธรรมท่ีเปิดกว้าง (Receptive Culture) เช่ือใจกัน (Trust) การท างานร่วมกัน 

(Collarboration) และการท างานข้ามสายงาน (Cross Functional) เป็นเรื่องส าคัญ  ซึ่งในการ

พฒันาปัญญาประดิษฐ์นัน้ จ  าเป็นตอ้งอาศยัความรูท้างธุรกิจ ความรูท้างไอทีและความรูด้า้น

ปัญญา ประดิษฐ์ ในการท างานไปดว้ยกัน แกไ้ขปัญหาและใชข้อ้มูลในการท างานและตดัสินใจ 

ปรบัเปล่ียนการท างานใหเ้หมาะสมกบัเหตกุารณต์ลอดเวลาดว้ยกระบวนการท างานแบบ  Agile 

ชว่ยใหก้ารท างานคลอ่งตวัยืดหยุน่และรวดเรว็ นอกจากนีปั้ญญาประดษิฐ์ยงัเป็นเหมือนกล่องด า 

ซึ่งหลายเรื่องไม่สามารถอธิบายเหตผุลการท างานได ้จึงตอ้งใชค้วามเช่ือใจกนั ซึ่งไมใ่ชแ่ตเ่ฉพาะ

ภายในองคก์รเท่านัน้ ยงัรวมถึงภายนอกองคก์ร เครือขา่ยคูค่า้และลกูคา้ ซึ่งการพฒันาความเช่ือ

ใจนัน้ใชเ้วลา อาจเริ่มจากการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันของคนในองคก์ร และ ขยาย

ความเช่ือใจระหวา่งนกัวิทยศาสตรข์อ้มลูกบัธุรกิจไปสู่ถึงคูค่า้และลกูคา้ 

 นอกจากนี ้วฒันธรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิต ก็เป็นรากฐานส าคญัของความส าเร็จของ

การพัฒนาและใชง้านปัญญาประดิษฐ์ในระยะยาว เน่ืองจากปัญญาประดิษฐ์ใชข้อ้มูลในการ

เรียนรูเ้พ่ือสรา้งโมเดลในการตดัสินใจหรือท างานอตัโนมตัิ เม่ือขอ้มูลหรือปัจจยัในการใชง้านมี

การเปล่ียนแปลง โมเดลหรือสิ่งปัญญาประดิษฐ์ท่ีไดส้รา้งไว้ จะเกิดความไม่แม่นย าหรือไม่

เท่ียงตรงในการใชง้านอีกตอ่ไป ก็จ าเป็นตอ้งท าการปรบัปรุงโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ตา่งจากการ

พฒันาโปรแกรมหรือระบบงานคอมพิวเตอรท่ี์มีอายกุารใชง้านท่ีคอ่นขา้งยาวกวา่ 
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จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สรุปผลกระทบท่ี

จ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนดา้นวฒันธรรมองคก์ร ไดด้งันีคื้อ 1) กลา้ทดลองและพรอ้มรบัความเส่ียง 

2) เปิดกวา้ง ความร่วมมือขา้มสายงาน และใชข้อ้มูลในการท างานและตดัสินใจ 3) การเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

3)  ด้านข้อมูลเป็นวตัถดุิบส าคญัของปัญญาประดิษฐ์ เปรียบเสมือนน า้มนัหรืออาหาร

ท่ีเขา้มาหล่อเลีย้งการเรียนรูแ้ละท างานของปัญญาประดิษฐ์ใหถู้กตอ้งแม่นย า มีประสิทธิภาพ  

ขอ้มูลจึงเป็นสินทรพัยข์ององคก์รท่ีตอ้งจัดหารวบรวมและจัดเก็บมาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์  

แมน้ว่าโมเดลทางปัญญาประดิษฐ์บางเรื่องอาจจดัหาหรือซือ้มาใชไ้ดก็้ตาม ก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยให้

ประสบความ ส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทัง้องคก์รมีความแตกตา่งกัน มีความเฉพาะตน มีลูกคา้ 

มีพนกังาน มีการท างาน ท่ีเป็นแบบฉบบัขององคก์รแตล่ะแห่งเอง  ปัญญาประดษิฐ์จึงจ  าเป็นตอ้ง

เรียนรูใ้หมจ่ากขอ้มลูขององคก์รนัน้ ๆ จงึจะท างานไดถ้กูตอ้งและแมน่ย าส าหรบัองคก์รนัน้ 

การมีขอ้มูลจึงเป็นเรื่องส าคญัท่ีองคก์รตอ้งเตรียมความพรอ้ม ตอ้งมีกลยุทธข์อ้มูลใน

การน าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มารวมศูนยอ์ย่างเป็นระบบ ปรบัเปล่ียนขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปแบบ

ดิจิทลั  สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือการใชง้าน โดยเตรียมสถาปัตยกรรมของขอ้มลู (การอธิบาย

ถึงรูปแบบและโครงสรา้งของขอ้มูลในระบบฐานฐานขอ้มูล โดยไม่ขึน้อยู่กับโครงสรา้งจริงของ

ระบบฐานขอ้มูล หรือมีลักษณะการจัดเก็บขอ้มูลแท้จริงเป็นเช่นไร) ตลอดจนการก ากับดูแล

ขอ้มลู ใหข้อ้มลูมีคณุภาพ มีความเท่ียงตรง ความทนัตอ่เวลา ความเก่ียวขอ้ง และความพรอ้มใช ้

ตลอดจนการรกัษาความปลอดภยั เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร  

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายดา้นขอ้มูลเป็นปัจจัยส าคญัยิ่งยวดท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงควรให้

ความส าคญั และจดัหาขอ้มลูท่ีตอ้งใช ้รวบรวมขอ้มลูท่ีจดัเก็บกระจดักระจาย แปลงขอ้มลูท่ีไมไ่ด้

อยู่ในรูปแบบดิจิทลัใหเ้ป็นดิจิทลั ใหมี้ขอ้มลูพรอ้มใชง้าน เช่ือมโยงรอ้ยเรียงเรื่องราวในการสรา้ง

ความฉลาดใหก้บัปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งตอ้งมาจากโจทยข์ององคก์รว่า ขอ้มลูจะสามารถท าใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่องคก์รอะไรไดบ้า้ง และจะตอ้งท าอยา่งไร ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัหนว่ยงานหลกัทัง้หมด  

คณุภาพ ความพรอ้มใช ้ความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรง และปริมาณขอ้มูลมหาศาลท่ี

ตอ้งจัดเก็บเป็นเรื่องส าคัญในการสรา้งความฉลาดและแม่นย าใหปั้ญญาประดิษฐ์ ซึ่งตอ้งใช้
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ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและท าความสะอาดขอ้มูล และ “ขอ้มูลที่จัดเก็บและพรอ้มใชใ้น

การคา้ปลีก มักเป็นขอ้มูลที่มีโครงสรา้ง เช่น รายการขายสินคา้ ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลรา้นสาขา 

และขอ้มูลลูกคา้สมาชิก แตข่อ้มูลอืน่ทีม่กัไม่มีโครงสรา้ง เช่น ขอ้มูลในสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ ยงั

เป็นการเก็บทีก่ระจดักระจาย และไม่มีระบบ จึงจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงใหม้ีความพรอ้มในดา้นนี”้ 

สถาปัตยกรรมขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์รอย่าง

รวดเร็วและถูกต้องเป็นสิ่งจ  าเป็นและสนับสนุนการท างานของปัญญาประดิษฐ์  จากการท่ี

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งใชข้อ้มูลหลากหลายและปริมาณมหาศาลในการเรียนรูแ้ละท างาน หาก

ข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บโดยความรับผิดชอบแบบรวมศูนย์ ก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

ปัญญาประดษิฐ์ 

ธรรมภิบาลข้อมูล ซึ่งหมายถึง การก ากับดูแล บริหารจัดการการเก็บและใช้ข้อมูล 

ตลอดจนการเก็บส ารองและรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดจากการใช้

งานข้อมูล ล้วนเป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องเตรียมพร้อมและปรับปรุง เพ่ือการใช้งานข้อมูล และ

ปัญญาประดษิฐ์ในระยะยาว  

จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สรุปผลกระทบดา้น

ขอ้มูลไดด้งันี ้ 1) กลยุทธดา้นขอ้มูล ผลักดนัในจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ เช่ือมโยง

ขอ้มลูหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก การรวมศนูยข์อ้มูลจากท่ีตา่ง ๆ 2) คณุภาพและ

ปริมาณของข้อมูล -ความเท่ียงตรง ความทันต่อเวลา ความเก่ียวข้อง ความพร้อมใช้ 3) 

สถาปัตยกรรมของขอ้มลู และ 4) ธรรมมาภิบาลขอ้มลู   

4) ด้านกระบวนการท างาน ผลกระทบดา้นกระบวนการท างานเป็นสิ่งท่ีตอ้งเกิดขึน้ 

ความส าคญัท่ีตอ้งปรบัเปล่ียนการท างานแบบตามลกัษณะงาน (Function-Centric) จากตวัใคร

ตวัมนั Silo) ใหเ้ป็นการท างานท่ีไหลตอ่กนัเป็นกระบวนการท างาน (Process-Centric Mindset) 

โดยตอ้งเช่ือมตอ่หลาย ๆ ลกัษณะงาน และหลาย ๆ หน่วยงานเขา้หากนั ตอ้งอาศยัภาวะผูน้  าใน

การเปล่ียนแปลง ดว้ยกระบวนการท างานแบบ  Agile Method ช่วยให้การท างานท่ีคล่องตัว 

ยืดหยุน่ และรวดเรว็ขึน้ ทัง้นีผ้ลจากการน าปัญญาประดษิฐ์มาใช ้อาจท าใหง้านบางอยา่งเปล่ียน

หรือไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง จึงเป็นสิ่งท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้

ความส าคญัเชน่กนั 
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จากความกา้วหนา้ทนัสมยัของปัญญาประดิษฐ์ Accenture (2019) ไดก้ล่าวไวว้่า จะ

ท าใหค้นกบัปัญญาประดษิฐ์ท างานรว่มกนัได ้การคดิกระบวนการธุรกิจใหมต่อ้งปรบัมมุมอง คิด

รูปแบบการท างานแบบใหม่ ไม่ใช่เพียงเปล่ียนกระบวนการใหเ้ป็นอตัโนมตัิเท่านัน้ โดยการลด

ชอ่งวา่งระหวา่งคนกบัปัญญาประดษิฐ์  

ปัญญาประดิษฐ์จะท างานไดดี้และมีประสิทธิภาพนัน้ ตอ้งใชข้้อมูลหลายชนิดจาก

หลายกระบวนงานท างานท่ีเช่ือมโยงข้อมูลเข้าหากัน  การปรับเปล่ียนวิศวกรรมระบบและ

ซอฟตแ์วร ์จึงจ  าเป็นตอ้งปรบัปรุงกระบวนการท างานใหเ้กิดความเช่ือมโยงของระบบงาน การ

พฒันาและติดตัง้ระบบท่ีมีความรวดเรว็ เช่น DevOps และ AIOps ซึ่งเป็นการท างานท่ีบคุลากร

ทางธุรกิจ และบคุลากรไอที ทัง้ทีมพฒันา (Development: Dev) และทีมปฏิบตัิการ (Operation: 

Ops) ควรท างานเป็นทีมเดียวกันเพ่ือการท างานท่ีคล่องตัว มีการติดตามผลและปรบัเปล่ียน

อย่างรวดเร็วตามสถานการณ ์ อีกทัง้ “การพฒันาปัญญาประดิษฐ์ ไม่ใช่การพฒันาครัง้เดียวจบ 

แตเ่ป็นการท างานของทีมงานท่ีตอ้งใชข้อ้มูลวิเคราะหแ์ละตดัสินใจและปรบัปรุงการท างานของ

ปัญญาประดษิฐ์เป็นระยะๆ” 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สรุปผลกระทบท่ี

จ าเป็น ตอ้งปรบัเปล่ียนดา้นกระบวนการท างาน ดงันี ้1) การบริหารจดัการกระบวนการท างาน 

การเช่ือมโยงการท างาน และการบริหารการเปล่ียนแปลง 2) การเช่ือมโยงการท างานด้าน

วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ท่ีมุง่เนน้ความคลอ่งตวัในการปรบัเปล่ียนอยา่งคล่องตวั  

5)  ด้านเทคโนโลยี จากผลการส ารวจของบริษัทชัน้น าของโลกหลายสถาบนัพบว่า

องคก์รส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพรอ้มในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ ใน

การนี ้การใช้โครงสรา้งพื ้นฐานในรูปแบบ Infrastructure As A Service เช่น cloud platform 

และเทคโนโลยีสมยัใหม่/เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ท่ีพรอ้มใช ้ในรูปแบบ Platform As A Service 

เช่ น  Amazon ML, Google cloud ML engine, IBM Watson Studio, Microsoft Azure ML 

Studio เป็นตน้ เป็นสิ่งท่ีช่วยให้องคก์รสามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไดร้วดเร็วและมีความ

ยืดหยุน่  
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เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลระบบเขา้ดว้ยกันเป็นเรื่องส าคัญ จะต้อง

จดัเตรียมหรือปรบัปรุงใหพ้รอ้ม ดงัเช่น Chatbot ในการบริการลกูคา้ ตอ้งดึงขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูล

จากการขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลส่งเสริมการขาย ข้อมูลร้านสาขา รอบการส่งสินค้าของ

คลงัสินคา้ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ยงัมีระบบปฏิบตัิการเพ่ือปัญญาประดิษฐ์ส  าหรบั IT Operations (AIOps) 

Platform ในรูปแบบ Software As A Service รวมถึง software ท่ีติดตัง้ปัญญาประดิษฐ์มาแลว้ 

เป็น Pre-trained Model, Pre-package Model, Embeded CRM/ERP เช่น CRM ท่ีมาพรอ้ม

กับ ML prediction & NLP เพ่ือ interact กับลูกคา้ ก็เป็นสิ่งท่ีตอ้งจดัหาและเตรียมความพรอ้ม

ขององคก์รในการใชปั้ญญาประดษิฐ์ 3 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สรุปผลกระทบท่ี

จ าเป็น ตอ้งปรบัเปล่ียนดา้นเทคโนโลยี ดงันี ้คือ 1) Infrastructure & Supported Technology 

2) การเช่ือมโยงข้อมูลระบบต่าง ๆ  3) การหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และ 4) การใช้งาน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ท่ีเป็น Pre-trained Model, Pre-package Model, AI Embeded 

CRM/ERP เป็นตน้  

6)  ด้านเงนิลงทุน การพฒันาและน าปัญญาประดษิฐ์มาใชเ้ป็นท่ียอมรบักนัวา่ จ าเป็น 

ตอ้งอาศยัเงินลงทุนสูง อีกทัง้ตอ้งลงทุนอย่างต่อเน่ือง และอาจไม่เห็นผลตอบแทนเป็นเม็ดเงิน

ในทนัที การคา้ปลีกจงึตอ้งท าความเขา้ใจ และเตรียมความพรอ้มดา้นเงินลงทนุเหลา่นี ้

แม้ว่าการคา้ปลีกยุคใหม่จะมีเม็ดเงินท่ีพรอ้มลงทุน แต่การจัดสรรงบประมาณการ

ลงทุนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็ยังไม่ชัดเจน เน่ืองจาก “ยังไม่มีวิธีการท่ีชัดเจนในการ

ค านวณผลตอบ แทนของปัญญาประดิษฐ์ และการวดัผลผลส าเร็จท าไดค้่อนขา้งล าบาก จาก

ปัจจยัหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและใชง้านปัญญาประดษิฐ์” จงึตอ้งอาศยักลยทุธแ์ละ

ทิศทางองคก์รเป็นตวัน าในการจดัสรรงบประมาณ 

                                                           

3 ขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทกุทา่นสอดคลอ้งกนัในการน า CRM software ท่ีมี Machine 
Learning prediction พรอ้มใชง้านเพื่อท าการตลาดกบัลกูคา้รายบคุคล 
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จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สรุปผลกระทบท่ี

จ าเป็น ตอ้งเตรียมพรอ้มดา้นเงินลงทนุ ดงันี ้คือ 1) การลงทนุสงู 2) การลงทนุตอ่เน่ือง 3) การไม่

เห็นความคุม้คา่ของการลงทนุในชว่งแรก 

โดยสรุปผลกระทบท่ีจ าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ได้

ตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลกระทบทีต้่องเตรียมความพร้อมในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ 
 

ด้านบุคลากร ด้านวัฒนธรรมองคก์ร ด้านข้อมูล 

1) ความรูค้วามเขา้ใจในการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ของผูบ้รหิาร 

รวมถงึกลยทุธแ์ละทิศทางของ

องคก์ร  

2) ความรูค้วามเขา้ใจในการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ของพนกังาน  

3)  ความรูแ้ละทกัษะของก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดิษฐ์  

4)  ความพรอ้มดา้นก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ 

1)  ความพรอ้มในการรบัความ

เสีย่ง 

2)  ความรว่มมือขา้มสายงาน 

3)  การใชข้อ้มลูในการท างานและ

ตดัสนิใจ  

4)  การเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

 

1) กลยทุธดา้นขอ้มลู - การรวม

ศนูยข์อ้มลูจากที่ตา่ง ๆ  

2) คณุภาพของขอ้มลู - ความ

เที่ยงตรง ความทนัตอ่เวลา 

ความเก่ียวขอ้ง ความพรอ้มใช ้ 

3) สถาปัตยกรรมของขอ้มลู  

4) ธรรมมาภิบาลขอ้มลู – การ

ผลกัดนัใหจ้ดัเก็บในรูปแบบ

ดิจิทลั ท่ีมีคณุภาพ เช่ือมโยง

ขอ้มลูหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้

ภายในและภายนอก 

ด้านกระบวนการท างาน ด้านเทคโนโลย ี ด้านเงนิลงทุน 

1) การบรหิารจดัการ ปรบัปรุง

กระบวนการท างาน เช่ือมโยง

การท างาน  

2) วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ที่เช่ือมโยง

การท างาน และยดืหยุน่ 

คลอ่งตวั 

1) โครงสรา้งพืน้ฐาน และสว่น

สนบัสนนุ  

2) การเช่ือมโยงระบบตา่ง ๆ  

3) การใชง้านเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ ท่ีมีการเตรยีม

โมเดลปัญญาประดษิฐ์ไว้

ลว่งหนา้ 

4) การหาพนัธมติรดา้นเทคโนโลยี 

1) การลงทนุสงู  

2) การลงทนุตอ่เนื่อง  

3) การไมเ่ห็นความคุม้คา่ของ

การลงทนุในช่วงแรก 
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1.1.3 ลักษณะการใช้งานปัญญาประดิษฐข์องการค้าปลีกยุคใหม่  จากผลวิจัย

เอกสาร และขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ต่างมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันในเรื่องนีว้่า การคา้

ปลีกยคุใหมจ่  าเป็นตอ้งน าปัญญาประดษิฐ์มาใชง้านในทัง้ 3 สว่น ดงันี ้คือ  

1) งานหนา้บา้น (Front Office) ท่ีติดต่อกับลูกคา้ เช่น การตลาด การขาย  และการ

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  ดังเช่น การตลาด โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือคาดการณ์

พฤติกรรมของลูกค้า ในการจัดกลุ่มลูกค้า (Segmentation) หรือการตอบสนองรายบุคคล 

(Personalization) เพ่ือปรบักลยุทธต์อบสนองใหโ้ดนใจลูกคา้อย่างอตัโนมตัิ เพิ่มความภักดีของ

ลูกค้า (Customer Loyalty) ทั้งนีธุ้รกิจค้าปลีกจ าเป็นต้องวิเคราะห์และตอบสนองลูกค้าเป็น

รายบุคคล (Personalization) ไดอ้ย่างรวดเร็วและทันกาล  การขายและการปฏิสัมพันธ์กับ

ลูกค้า โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเลือกสินคา้ ระยะเวลาท่ี

ลูกคา้ใชใ้นการพิจารณาสินคา้แต่ละหนา้จอหรือชัน้วางสินคา้ ช่วยใหลู้กคา้หาสินคา้ท่ีตอ้งการ 

และถูกใจได้เร็วขึน้ เพ่ือเพิ่มประสบการท่ีดีในการเลือกซื ้อสินค้า (Shopping Experience) 

โดยรวมขอ้มูลจากการเลือกซือ้สินคา้ทัง้ท่ีรา้นและออนไลนเ์ขา้ดว้ยกัน เพ่ือน าเสนอสินคา้และ

บริการอย่างไรร้อยตอ่ (Seamless Experience Across Channel)  รวมถึงการน าเสนอราคาและ

สินค้าท่ีเหมาะสมกับลูกค้ารายตัว (Personalized Promotion and Recommendation) ได้แก่ 

Chatbot, Virtual Assistance เป็นตน้ การบริการลูกค้าสัมพันธ ์ใชปั้ญญาประดิษฐ์ ประเภท 

Chatbot ในการโตต้อบและให้บริการลูกคา้ 24 ชั่วโมง 7 วัน เพ่ือประสบการณ์ท่ีไรร้อยต่อแก่

ลูกค้าไม่ว่าจะซือ้สินค้าและบริการผ่านช่องทางใด  Chatbot ยังช่วยค้นหาข้อมูล และตอบ

ค าถามลกูคา้ไดถ้กูตอ้ง รวดเรว็มากขึน้  

นอกจากผูบ้ริหารระดบัสงูการคา้ปลีกตอ้งการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชแ้ลว้ ลกูคา้เอง

ก็มีความคาดหวังการให้การค้าปลีกยุคใหม่ท าเรื่อง Personalization เพ่ือให้การคา้ปลีกเข้า

ใจความตอ้งการและน าเสนอสินคา้และบริการท่ีโดนใจลูกคา้รายบุคคลมากท่ีสุดเช่นกัน  โดย

ลกูคา้มีความคาดหวงัจากผูค้า้ปลีก ดงันี ้คือ 1) ตอ้งการใหก้ารคา้ปลีกออนไลนข์องการคา้ปลีก

ยุคใหม่ใหบ้ริการและตอบค าถามตลอด 24 ชั่วโมง  2) การคา้ปลีกยุคใหม่ควรตอบสนองดา้น

ราคาและโปรโมชั่นท่ีลกูคา้สนใจ  3) ตอ้งการใหก้ารคา้ปลีกยคุใหมใ่หบ้ริการท่ีเช่ือมโยงไรร้อยตอ่ 
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ไม่ว่าลูกคา้จะซือ้ท่ีหนา้รา้นหรือออนไลน ์4) พนักงานท่ีใหบ้ริการตอ้งรูป้ระวัติการซือ้ขายของ

ลกูคา้อยา่งดี ไมว่า่จะซือ้ผา่นชอ่งทางใด 

2) งานส่วนกลาง (Middle Office) งานระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้าน ได้แก่ การ

พยากรณ์ความต้องการซือ้สินค้าของลูกค้า โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์พยากรณค์วามตอ้งการ

ซือ้สินคา้จากขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูการขายสินคา้ พฤติกรรมการซือ้ เช่น เวลาและสถานท่ีซือ้ 

รูปแบบการซือ้ขาย ขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกิจของพืน้ท่ีและประเทศ ขอ้มลูพยากรณอ์ากาศ ในการ

พยากรณค์วามตอ้งการซือ้สินคา้ของลูกคา้ในอนาคต เพ่ือใหก้ารสั่งซือ้สินคา้มาขายตอบสนอง

การซือ้ของลูกคา้ดีท่ีสุด เกิดของเหลือท่ีตอ้งตดัจ่ายนอ้ยท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ไม่สูญเสีย

โอกาสในการขายดว้ย การท างานห่วงโซ่อุปทาน โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์พยากรณก์ารสั่งซือ้

สินค้า เพ่ือเติมสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังในคลังสินค้าแบบ Replenishment คือเติม

สินคา้เขา้คลงัเพ่ือส่งหรือกระจายสินคา้จากคลังไปท่ีรา้นอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการขาด

สินคา้ท่ีคลงั และมีสินคา้คงคลงัปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่เกิดของเสียหายหรือลา้สมยัท่ีคลงั และ

จากขอ้มูลผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้หข้อ้มูลว่า “ในอนาคตจะมีคลงัสินคา้อีกรูปแบบคือ คลงัสินคา้

แบบ Fulfillment โดยเป็นคลงัทีม่ีสินคา้เป็นแสน ๆ ชนิด การใชค้นท างานหยิบสนิคา้เพือ่จดัส่ง

เป็นไปไดล้ าบาก จ าเป็นตอ้งใชปั้ญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในการหยิบและจัดสินคา้เพือ่จดัส่ง

สินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดความผิดพลาด” การปรับปรุงการพัฒนาสินค้า

และบริการ โดยปัญญาประดิษฐ์สามารถจับภาพจากกลอ้งเพ่ือช่วยในการเติม และจัดเรียง

สินคา้   การหาสินคา้ขาดบนชัน้วางสินคา้ การใหบ้ริการการขายของพนกังานขาย เช่น การยิม้

แยม้ ระยะเวลาการใหบ้ริการ   การบริหารการขายเม่ือมีคิวของลกูคา้  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์

โดยปัญญาประดิษฐ์สามารถท านายรูปแบบ และระยะเวลาท่ีคาดว่าอปุกรณจ์ะมีปัญหาใชง้าน 

จากขอ้มูล IOT ท่ีติดตัง้อยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตูเ้ย็น กลอ้ง แอร ์เป็นตน้ ท าให้สามารถวาง

แผนการซ่อมบ ารุงล่วงหนา้ก่อนท่ีอปุกรณจ์ะช ารุด และส่งผลต่อการขายสินคา้และบริการ  การ

จัดการ-การขนส่ง โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดสายรถ พนักงานขับรถ เพ่ือช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนสง่ใหต้รงตอ่เวลา ภายใตต้น้ทนุท่ีเหมาะสม 

3) งานหลงับา้น (Back Office) เป็นงานภายในองคก์รท่ีสนบัสนนุการท างานส่วนหนา้

กบัส่วนตรงกลาง เช่น การบญัชีการเงิน การบริหารทรพัยากรมนษุย ์การซ่อมบ ารุงอปุกรณ ์เป็น
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ตน้ โดยใชใ้น การปรับปรุงด้านปฏิบัติการ โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ช่วยท างานใหเ้ป็นอตัโนมตัิ

มากขึน้ เช่น Robotic Process Automation ให้ปัญญาประดิษฐ์ศึกษาลักษณะงานท่ีท า แล้ว

จัดการให้เป็นอัตโนมัติ เพ่ือ1) การลดความผิดพลาด  2) ช่วยการคน้หาข้อมูล  3) ช่วยการ

ท างานท่ีเป็นการท างานซ า้ ๆ  และ 4) ช่วยท างานกับงานท่ีมีขอ้มูลปริมาณมาก   และ 5) แกไ้ข

ปัญหายาก ๆ การบัญชีและการเงิน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเภท Robotic Processing 

Automation ท างานท่ีซ ้า ๆ เช่น การเดินรายการทางบัญ ชี  การตรวจสอบรายการ หรือ 

กระบวนการดา้นบญัชีและการเงิน การป้องกันการทุจริตและลดความเส่ียงการโจมต ีโดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์ตรวจตราและลดความเส่ียงดา้นต่าง ๆ เช่น การคดโกงทางการเงิน (Fraud 

Detection) การโจมตีทางไซเบอร ์ใชปั้ญญาประดิษฐ์ติดตามพฤติกรรม โดยใชข้อ้มูลใน Log 

System หรือกล้อง CCTV ท่ี จับพฤติกรรมพนักงานภายในสถานประกอบการแล้วให้

ปัญญาประดิษฐ์ตีความหมายและส่งสารไปใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือการบริหารจดัการก่อนท่ีจะเกิด

ความเสียหายมากขึน้ได ้เช่น การลกัขโมย การแอบรบัประทานสินคา้ในรา้น การปลน้หรือการ

ตอ่สู ้เป็นตน้ นอกจากนีย้งัสามารถติดตามความผิดปกติในขอ้มลูการขาย การเบิกจ่าย การโอน

เงิน เป็นตน้ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการคดัเลือกพนกังาน

ใหมต่ามคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็  การเขา้สืบคน้คณุลกัษณะหรือความเป็นตวัตนของ

ผู้สมัครงานในส่ือสังคมออนไลน์  รวมถึงการสัมภาษณ์งานเบือ้งต้นผ่าน Chatbot เพ่ือช่วย

คัดเลือกผู้สมัครเบือ้งตน้  ก่อนท่ีจะไปสัมภาษณ์กับคนในรอบถัดไป และปัญญาประดิษฐ์ยัง

สามารถช่วยคาดการณแ์นวโนม้ของพนกังานท่ีจะท างานใหก้บัองคก์รในระยะยาว หรือแนวโนม้

ท่ีพนกังานจะลาออก ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดล้่วงหนา้ 

เพ่ือท าการป้องกันและแกไ้ขปัญหาก่อนท่ีจะเกิดขึน้ นอกจากนีก้ารท างานดา้นงานบุคคลยงัใช้ 

Robotic Processing Automation (RPA) และ chatbot ในการท างานท่ีซ ้า ๆ เช่น การตอบ

ค าถามสวสัดิการ การตรวจสอบ หรือ กระบวนการดา้นบุคคลหลาย ๆ กระบวนการ ด้านการ

คัดเลือกท าเลเปิดร้าน ใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการประเมินศกัยภาพท าเลเปิดรา้น การเลือก

ท าเลการเปิดรา้นนัน้เป็นเรื่องส าคญัยิ่งอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อยอดขาย ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ

และช านาญของพนักงานคัดเลือกท าเล การใช้ปัญญาประดิษฐ์เขา้มาช่วยประเมินจะท าให้
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สามารถคดัเลือกท าเลในปริมาณท่ีมากขึน้ ลดระยะเวลาการคดัเลือก ลดความเส่ียง เพิ่มความ

แมน่ย า 

กลา่วโดยสรุปถึงผลการศกึษาถึงผลกระทบของการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการคา้

ปลีก ดงันี ้ผลกระทบเชิงบวกท่ีเป็นประโยชน ์ คือ 1) เพิ่มความประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

2) เพิ่มอตัราการเตบิโตของรายได ้ 3) ลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 4) ปรบัปรุงประสบการณท่ี์ดีของ

ลกูคา้ 5) ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ 6) ปรบัปรุงประสบการณท่ี์ดีของพนกังาน 7) พฒันา

สินคา้และบรกิาร ตลอดจนลดระยะเวลาสินคา้ใหมอ่อกสูต่ลาด  โดยมีลักษณะการใช้งาน

ปัญญาประดษิฐข์องการคา้ปลีกยคุใหม ่ คือ 1) งานหนา้บา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ โดยใช้

ปัญญาประดษิฐ์ในการขายและการปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้  2) งานสว่นกลางระหว่างงานหนา้บา้น

กบัหลงับา้น โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการพยากรณค์วามตอ้งการซือ้สินคา้ของลกูคา้ การ

ท างานหว่งโซ่อปุทาน การปรบัปรุงการพฒันาสินคา้และบรกิาร การซ่อมบ ารุงอปุกรณ ์ การ

จดัการการขนสง่ และ 3) งานหลงับา้นท่ีสนบัสนนุการท างานหนา้บา้นและสว่นกลาง โดยใช้

ปัญญาประดษิฐ์ในการปรบัปรุงดา้นปฏิบตักิาร การบญัชีและการเงิน การปอ้งกนัการทจุรติและ

ลดความเส่ียงการโจมตี การบรหิารงานทรพัยากรบคุคล และการคดัเลือกท าเลเปิดรา้น สว่น

ผลกระทบท่ีการคา้ปลีกยคุใหมต่อ้งเตรียมความพรอ้มในการน าปัญญาประดษิฐ์มาใชง้าน 6 

ดา้น คือ 1) ดา้นบคุลากร 2) ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 3) ดา้นขอ้มลู 4) ดา้นกระบวนการท างาน 5) 

ดา้นเทคโนโลยี และ 6) ดา้นเงินลงทนุ 

 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองกับความต้องการของการค้าปลีก
ยุคใหม่   

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มลูจากเอกสารขอ้มลู โดยศึกษาในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้คณุลกัษณะ

ก าลังคนศตวรรษท่ี 21 ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ และแนวคิดก าลังคนยุคดิจิทัล จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งองคก์รฝึกอบรม และผู้ใช้ก าลังคน เช่น Coursera, Edureka, LinkedIn 

และ บริษัทชัน้น าคา้ปลีก อีกทัง้ศึกษาเอกสารวิจัยของบริษัทท่ีปรึกษาชัน้น าของโลกทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์  ได้แก่  Accenture, Amazon, BCG, Forbes, 
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Gartner, google, IBM, IDC, KPMG, Mckinsey, Microsoft, PWC, SAS แ ล ะ  World 

Economic Forum เป็นตน้   รวมทัง้ไดท้  าการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญซึ่งเป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั

จ านวน 11 คน โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา  ซึ่งอาศัยการ

ตีความ รวบรวม และสรุปเป็นประเด็นที่ีเก่ียวกับคุณลักษณะก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

ตอบสนองกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความรูท้างวิทยาศาสตรข์อ้มูล ซึ่งไม่ใช่เพียงการ

เรียนคณิตศาสตร ์สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยขาดการบูรณาการร่วมกัน  แต่ตอ้งน า

วิทยาการหลาย ๆ ศาสตร ์รวมทัง้ความรูท้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนัน้ ๆ มาบูรณาการอย่าง

เหมาะ สม เพ่ือเสาะหาขอ้มลูเชิงลึกจากชดุขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) โดยอาจน าไปสรา้งเป็น

ผลิตภณัฑ ์หรือน าไปสู่การตดัสินใจต่าง ๆ ซึ่งตอ้งผสมท้ังศาสตรแ์ละศิลป์ จึงจะสามารถสรา้ง

ผลงานออกมาไดดี้ 

การคา้ปลีกยคุใหมต่อ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ท่ี “มีความรูค้วามเขา้ใจทาง

ธุรกิจ เห็นภาพเชื่อมโยงทางธุรกิจ มีความเขา้ใจลูกคา้ และสามารถประยุกต์ใชข้อ้มูลที่มีอยู่

หลายประเภท และมีปริมาณมหาศาล ตีโจทย์เพื่อหาทางออกของค าถามหรือปัญหา และ

สามารถหาโอกาสทางธุรกิจจากความหมายที่ซ่อนอยู่ในขอ้มูลเพือ่สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจ” 

โดยแบ่งก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์เป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับพื้นฐาน/ประยุกตใ์ช้ 

และ 2) ระดับผู้สร้าง/ผู้วิจัยที่สร้างความฉลาดให้ปัญญาประดิษฐ ์โดยการคา้ปลีกยุคใหม่

ตอ้งการก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ระดบัพืน้ฐานและประยุกตใ์ชจ้  านวนมาก  และมากกว่า

ระดบัผูส้รา้ง หรือระดบัวิจยั โดยขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเห็นว่า ในอุดมคติแลว้ ตอ้งการใหมี้

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ระดบัพืน้ฐานหรือประยุกตใ์ชใ้นทุก ๆ หน่วยงานของการคา้ปลีก

ยุคใหม่ เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าใจปัญหาของหน่วยงานและองคก์ร สามารถเห็นโอกาสในการ

พฒันาปรบัปรุงท่ีแฝงอยูใ่นหนว่ยงาน 

จากผลการศกึษาวิจยัพบว่า คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองกับ

ความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุ แยกเป็นทกัษะวิชาชีพ และ ทกัษะชีวิตและสงัคม ดงัตอ่ไปนี ้



 

 

122 

2.1 ทักษะวิชาชีพ  เป็นความรู้และทักษะทางอาชีพ ท่ีต้องใช้การประกอบอาชีพด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นความรูแ้ละทักษะวิชาชีพดา้นสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใชม้ากถึง 75% 

เม่ือเทียบกบัวิชาชีพดา้นอ่ืน ๆ ดงัภาพท่ี 23 

 

 
 

ภาพท่ี 23  สัดส่วนความรู้และทักษะวิชาชีพและความรู้ท่ัวไป ในวิชาชีพต่าง ๆ  
ท่ีมา  The Human Factor The hard time employers have finding Soft Skills, Burning 

Glass Technologies, 2015 

 

สภาเศรษฐกิจโลกได้แบ่งหมวดหมู่ความรู้และทักษะวิชาชีพของก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ เป็น 6 หมวดหลัก ซึ่งยังไม่รวมความรู้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรม โดย

ภาคอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคในภาคพื ้นเอเชียจะให้ความส าคัญเรียงอันดับ ดังนี ้คือ 1) 

คณิตศาสตร ์(Mathematics) 2) การเรียนรูท้างเครื่องจกัร (Machine Learning ) 3) การบริหาร
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จัดการข้อมูล (Data Management 4)  การน าเสนอข้อมูล (Data Visualization) 5) การเขียน

โปรแกรมทางสถิต ิ(Stat. Programming) และ 6) สถิต ิ(Statistics) ดงัภาพท่ี 24  

 

 

ภาพท่ี 24  ทักษะทางวิชาชีพของสายงานวิทยาการข้อมูล ในแต่ละอุตสาหกรรมและ
ภูมิภาค 

ท่ีมี  Coursera, 2018-2019 และ World Economic Forum 2019 

 

Workera บริษัทปัญญาประดิษฐ์ไดส้รุปลักษณะงานและบาทบาทหน้าท่ีทีมงานดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ว่า จะต้องท างานวิษวกรรมข้อมูล การสรา้งโมเดล การลงระบบงาน การ

วิเคราะหท์างธุรกิจ และโครงสรา้งทางปัญญาประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันดงัภาพท่ี 

25 และ ทักษะส าคญัของนักวิทยาศาตรข์อ้มูลท่ีตอ้งมีระดบัสูงใน 4 ดา้น ดงัในภาพท่ี 26 ดงันี ้
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ดา้นความรูท้างธุรกิจ ความรูด้า้นระบบขอ้มูล ความรูด้า้นคณิตและสถิติ การเรียนรูข้องเครื่อง 

และมีทกัษะระดบักลางใน 2 ดา้น คือ การส่ือสาร และ การเขียนอลักอรทิมึ (Workera , 2020) 

 

 

ภาพท่ี 25  งานทีต้่องท าในแต่ละบทบาทหน้าทีข่องทีมงานปัญญาประดิษฐ์  

ท่ีมี  Workera (2020)  

 

ภาพท่ี 26  ทักษะส าคัญของบทบาทหน้าทีนั่กวิทยาศาสตร์ข้อมูล  

ท่ีมี  Workera (2020)  
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สว่น Edureka กลา่วถึง 10 ทกัษะท่ีนกัวิทยาศาสตรข์อ้มลูตอ้งมี ดงันี ้(Edureka, 2020) 

1)  พื ้นฐาน ได้แก่  1.Matrices and Linear Algebra Functions 2. Hash Functions 

and Binary Tree 3 .Relational Algebra, Database Basics 4 .ETL (Extract 

Transform Load) 5.Reporting VS BI (Business Intelligence) VS Analytics  

2)  ความรู้ทางสถิติ ได้แก่ 1. Descriptive Statistics 2.Exploratory Data Analysis 

3 . Percentiles and Outliers 4 . Probability Theory 5 . Bayes Theorem 

6.Random Variables 7.Cumulative Distribution function (CDF) 8. Skewness  

3)  Programming ไดแ้ก่ 1. ภาษา R  และ 2. Python  

4)  Machine Learning & Deep Learning ไ ด้ แ ก่  1 .  Supervised Learning 2. 

Unsupervised Learning 3. Reinforcement Learning 

5)  Data Visualization ไ ด้ แ ก่  1 .  Tableau 2. Kibana 3.Google Charts 4. 

Datawrapper  

6)  Big Data ไดแ้ก่ 1. Hadoop และ 2. Spark    

7)  Data Ingestion ไดแ้ก่ 1. Apache Flume และ 2. Apache Sqoop  

8)  Data Munging ไดแ้ก่ 1. ภาษา R  และ 2. Python  

9)  Tool Box ไดแ้ก่ 1. MS Excel 2. Python or R 3. Hadoop 4. Spark 5.Tableau 

10)  Data-Driven Problem Solving ได้แก่ 1. การตั้งค  าถาม 2. การตัดสินใจ 3. การ 

ปรกึษาผูท่ี้เหมาะสมในการกระบวนการวิเคราะห ์

ในประเด็นทักษะวิชาชีพของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองกับความ

ตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่น าเสนอผลการศกึษาขอ้มลูจากเทคนิควิธีขา้งตน้ไดด้งัตอ่ไปนี ้

1) ความรู้และทักษะด้านการค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นสิ่งท่ีส  าคญัมากท่ีก าลงัคนดา้น

ปัญญ าประดิษ ฐ์ ของการค้าป ลีกยุค ใหม่ ต้อง มี ความ รู้ด้านการค้าป ลีก  (Business 

https://www.edureka.co/blog/hadoop-tutorial/
https://www.edureka.co/blog/spark-tutorial/
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Understanding) ทัง้การตลาด การขาย การบริหารสินคา้ ห่วงโซ่อปุสงคแ์ละอปุทาน การบญัชี/

การเงิน การบริหารทรพัยากรมนุษย ์ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งสามารถมองเห็นความ

เช่ือมโยงทางธุรกิจ สามารถเขา้ใจว่าปัญหาคืออะไร  ตอ้งการค าตอบในทิศทางหรือลกัษณะใด 

และยงัตอ้งสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ แลว้น าเสนอความคิดเห็นวา่จะน าปัญญาประดิษฐ์

มาประยกุตใ์ชท้างธุรกิจ ใหเ้กิดคณุคา่และประโยชนไ์ดอ้ยา่งไร หากไม่เขา้ใจปัญหาอย่างถ่องแท้

แล้ว จะท าให้ขั้นตอนการด าเนินการต่อไปด าเนินไปผิดทิศทาง เป็นการสูญเสียเวลาและ

ทรพัยากรอย่างไรป้ระโยชน์ ความรูแ้ละทกัษะนีเ้ป็นสิ่งคาดหวงัสูงสุดทัง้ผูบ้ริหารทัง้ทางธุรกิจ

และสารสนเทศ ต่างเห็นตรงกันว่า “ความรูแ้ละทักษะดา้นธุรกิจ (Business Acumen) นัน้มี

ลกัษณะเฉพาะของตน ซ่ึงไม่มีใครสอนได ้นอกจากการเขา้มาเรียนรูจ้ากการคา้ปลีกยคุใหม่เอง”  

ซึ่งจะตา่งจากทกัษะวิชาชีพอ่ืน ท่ีสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากสถาบนัอดุมศกึษาหรือการเรียนหลกัสตูร

ออนไลนไ์ด ้นอกจากนีผู้ใ้หข้อ้มูลส าคญัทีเป็นผูบ้ริหารดา้นสารสนเทศยงัมีความเห็นว่า “ความ

ยากไม่ใช่ดา้นเทคนิค แต่ความยากคือการท าความเขา้ใจธุรกิจ ตอ้งเขา้ใจผูใ้ชท้างธุรกิจ แลว้ตัง้

ค าถามทีเ่ป็น Corner Case ใหไ้ด ้เนือ่งจากกรณีเหล่านีม้กัจะหลดุและไม่สามารถดกัได ้หากไม่

รู ้ธุรกิจดีพอ จะไม่สามารถป้องกันปัญหาล่วงหน้าได้” จึงต้องให้ก าลังคนด้าน นี ้เข้าใจ

กระบวนการท างานของการคา้ปลีก เก็บรายละเอียดกระบวนการท างานกับผูใ้ชง้านดว้ยตนเอง 

แลว้น าปัญญาประดษิฐ์มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดี  

2) ความรู้และทักษะด้านข้อมูล ขอ้มูลเกิดขึน้รอบตวัเราตลอดเวลาในโลกดิจิทัล 

เทคโนโลยีสมัยใหม่และส่ือสังคมออนไลน์ต่างสรา้งข้อมูลปริมาณมาก (Volume) รวดเร็ว 

(Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) เกิดเป็น Big Data  โดยขอ้มูลจะถูกเก็บรวบรวม 

(Colllect) จัดการข้อมูล (Manage & Measure) และวิเคราะห์ (Analyse) แล้วน ามาแสดงผล 

(Visualized) ในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ขอ้มลูทางสถิตกิราฟหรือภาพเพ่ือการตดัสินใจ ดงัภาพท่ี 27 
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ภาพท่ี 27  What Is Data – Statistics and Probability – Edureka 

ทีมา:   https://www.edureka.co/blog/statistics-and-probability/, 2020 

 

ขอ้มูลเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาและใชปั้ญญาประดิษฐ์ มีปริมาณมหาศาล หลาย

รูปแบบ และจากหลายแหล่ง มีทัง้แบบมีโครงสรา้ง (ขอ้มูลยอดขายสินคา้ ขอ้มูลสินคา้คงคลัง 

ขอ้มูลสมาชิกของรา้นคา้ ขอ้มูลท่ีตัง้รา้น เป็นตน้) และแบบไม่มีโครงสรา้ง (เช่น ขอ้มูลเสียงการ

ท างานของอุปกรณ์ รูปภาพสินคา้ วิดีโอต่าง ๆ เป็นตน้) การน าขอ้มูลมาใชจ้  าเป็นตอ้งมีความ

แตกฉานดา้นขอ้มลู คือ ความสามารถในการตอบค าถามตา่ง ๆ โดยใชข้อ้มลูเป็นหลกัฐานในการ

อ้างอิงแนวคิด สามารถเลือกใช้ข้อมูล เครื่องมือ และเครื่องหมาย/สัญลักษณ์แทนในการ

สนบัสนุนแนวความคิด และสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาของธุรกิจโดยอาศยัขอ้มูลเชิงลึก

ตา่ง ๆ เน่ืองจากโลกปัจจบุนัเป็นโลกของขอ้มลูและสถิติ มีขอ้มลูขนาดใหญ่เกิดขึน้ตลอดเวลาทัง้

จากการคา้ปลีกออนไลนแ์ละออฟไลน ์ไดแ้ก่ จากอุปกรณ์ Internet of Things อุปกรณ์ต่าง ๆ 

เช่น เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น รวมทัง้จากส่ือสงัคมและอินเทอรเ์น็ต ท าใหข้อ้มูลมี

ความหลากหลาย (Variety) มีความรวดเร็ว (Velocity) และมีปริมาณมหาศาล (Volume) การท่ี

จะน าปัญญาประดิษฐ์มาใชน้ัน้ จึงจ  าเป็นตอ้งใชค้วามแตกฉานทางสถิติและขอ้มลู เพ่ือสรา้งองค์

ความรูใ้หม่ท่ีสามารถน าไปต่อยอดและใชง้านไดจ้ริง ซึ่งก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ใชเ้วลา

ท างาน 60-70% ในการจดัารขอ้มลู (Data Wrangling และ Data Munching) ซึ่งตอ้งใชศ้ิลปะใน

การจดัการหรือการแปลงขอ้มลูท่ีไม่ครบถว้นหรืออยู่ในรูปแบบท่ีไม่ถูกต้อง ใหเ้ป็นรูปแบบท่ีง่าย

ตอ่การวิเคราะห ์ สิ่งท่ีตอ้งท าอนัดบัตน้ ๆ คือการตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดม้าวา่ มีความสมเหตสุมผล

https://www.edureka.co/blog/statistics-and-probability/
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หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือไม่ หรือขอ้มูลเป็นไปตามท่ีคาดหวงัและตอ้งการ (Sanity Check) และ

ผลการศกึษาวิจยัของ Forbes พบว่างานหลกั 80% ของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ คือ การ

เตรียมและจดัการขอ้มลู ซึ่งเป็นงานท าความสะอาดขอ้มลูถึง 60% ดงัภาพท่ี 28 และพบว่า 76% 

ของก าลงัคนดา้นนีมี้ความคิดเห็นว่าการเตรียมและจดัการขอ้มลูเป็นงานท่ีนา่รื่นรมยน์อ้ยสดุเม่ือ

เทียบกบังานอ่ืน ๆ  (Forbes, 2016) 

 

 

ภาพท่ี 28 สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมี:  https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-

time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-

says/#333bbb26f637 

 

จะเห็ น ได้ว่ าความ รู้และทักษะด้านข้อมู ล เป็ นส่ วนส าคัญ ท่ีก าลั งคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีและต้องใช้งานมาก ดังนี ้คือ การท าความเข้าใจข้อมูลว่าข้อมูลท่ีจะ

น ามาใชมี้ลักษณะอย่างไร แหล่งขอ้มูลอยู่ท่ีใด และค่าใชจ้่ายหรือตน้ทุนท่ีจะไดม้าซึ่งขอ้มูลท่ี

ตอ้งการมีคา่ใชจ้่ายอย่างไร รวมทัง้ตอ้งประเมินมลูค่าของประโยชนท่ี์จะไดจ้ากการน าขอ้มูลนัน้

มาเข้าระบบ การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ในการใช้เก็บข้อมูลและน าข้อมูลเข้านั้น 

ขอ้มลูส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบท่ีพรอ้มใชง้าน ตอ้งมีการแปลงขอ้มลู (Data Transformation) 

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/#333bbb26f637
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/#333bbb26f637
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/#333bbb26f637
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หรือการเปล่ียนขอ้มูล (Data Conversion) เพ่ือใหอ้ยู่ในลกัษณะหรือรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไป

ประมวลผลหรือวิเคราะหต์อ่ไป  

ทกัษะดา้นขอ้มลูนี ้ยงัหมายรวมถึงความรู้และทักษะด้านการน าเสนอข้อมูล (Data 

Visualization) เป็นการถ่ายทอดข้อมูลในเชิงปริมาณท่ีมีความซับซ้อนให้ออกมาเป็นภาพท่ี

น่าสนใจ ซึ่งอาจมีทัง้ตาราง ตวัเลข ขอ้มูลหรือภาพอย่างมีประสิทธิผล มีความชดัเจน (Clarity) 

แม่นย า (Precision)  และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือให้การส่ือสารทั้งผู้ส่ือและผู้รับส่ือ

สามารถคน้พบเห็นนยัยะของขอ้มูลในรูปแบบแนวโนม้พฤติกรรม หรือความเช่ือมโยงตา่ง ๆ ซึ่ ง

มักใช้เทคนิค รูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ โดยตอ้งค านึง

องคป์ระกอบ เช่น 1) ประเภทของขอ้มูล ทัง้ขอ้มูลเชิงตวัเลข (Numeric), ขอ้มูลท่ีเป็นหมวดหมู ่

(Categorical), และข้อมูลตามล าดับเวลา (Time Series)  2) การแปลงข้อมูลให้แสดงใน

ลกัษณะของรูปร่าง, สี, หรือขนาด 3) ระบบพิกัดท่ีช่วยท าใหเ้กิดพืน้ท่ีท่ีมีโครงสรา้ง ส าหรบัใส่

ขอ้มลูท่ีตอ้งการแสดงโดยทั่วไปคือ ระบบพิกดัท่ีมีแกน X แกน Y และในกรณีท่ีผูใ้ชห้รืออ่านขอ้มลู

ไม่คุน้เคยกับขอ้มูล นกัวิทยาศาสตรข์อ้มูลจะตอ้งระบุบริบทของขอ้มลูใหช้ดัเจน และอธิบายว่า

ควรจะอ่านขอ้มูลจากกราฟอย่างไร ให้ผู้อ่านตีความและเขา้ใจได ้ เครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการ

น าเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นภาพท่ีนิยมใชใ้นองคก์ร เช่น Power BI และ Tableau ซึ่งผลการวิจยัความรู้

และทกัษะดา้นการน าเสนอขอ้มลูนี ้พบมากในเอกสารและงานวิจยัของตา่งประเทศ แต่ไมไ่ดเ้ป็น

ทักษะส าคัญหลักของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ของการค้าปลีกยุคใหม่ของไทย อาจ

เน่ืองจากการคา้ปลีกยุคใหม่อยู่ในระยะเริ่มใชง้านปัญญาประดิษฐ์เท่านัน้ ดงัค ากล่าวสะทอ้น

ท่ีวา่ ”เราอาจจะไม่ถงึขัน้ Data Visualization มนัเป็นแคก่ึ่ง ๆ ในเชิงทีเ่ป็นการสือ่สารเทา่นัน้”   

โดยสรุป คือ การคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ท่ีมีความรูแ้ละ

ทกัษะดา้นขอ้มูล เขา้ใจลกัษณะและธรรมชาติของขอ้มลูท่ีมีอยู่หลากหลายชนิด และ มีปริมาณ

มาก ตอ้งท าการแปลงขอ้มูล (Data Transformation) ตอ้งรูว้่าควรส่งขอ้มูลขึน้มาท่ีศูนยข์อ้มูล

ส่วนกลางนั้นอย่างไร จึงจะใช้งานได้ดีท่ีสุด และเข้าใจกระบวนการวิศวกรรมข้อมูล (Data 

Engineer) ซึ่งรวมถึงความรูฐ้านขอ้มลูและการน าเสนอขอ้มลู 
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3) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตรแ์ละสถิติ Edureka ไดก้ล่าวถึงความรูแ้ละ

ทกัษะดา้นคณิตศาสตรแ์ละสถิติไวว้่า จากขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเก็บรวบรวม เขา้มาจะถูกแปลงใหเ้ป็น

ขอ้มลูดิจิทลั จึงตอ้งใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์ใชก้รอบความคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับ

การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห ์ตีความ และแปลความเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ เขา้ใจในภาษาสถิต ิ

ไดแ้ก่ ค  า สญัลกัษณ ์และขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ความสามารถในการตีความกราฟและตาราง รวมทัง้

การอ่านและหาความสมเหตุสมผลทางสถิติ ส่วน Obi Tay (2019) ไดพู้ดถึงความรูแ้ละการใช้

งานทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตท่ีิจ  าเป็นในไว ้ดงันี ้ (Toward Data Science, 2019) 

1) สถิติและความน่าจะเป็น เป็นพืน้ฐานส าคญัของปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะการ

เรียนรูท้างเครื่องจกัร และคอมพิวเตอรว์ิชั่น โดยก าลงัคนดา้นนีต้อ้งมีความรูพื้น้ฐาน

ทางสถิติ เขา้ใจความหมายของประชากร การสุ่มตวัอย่างแบบตา่ง ๆ การค านวณ

ค่าทางสถิติและความหมายของค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่ากลาง ค่าฐานนิยม  ค่า

ความเบี่ยงเบนและความแปรปรวน ค่าสหสัมพันธ ์ค่าความแจกแจงความน่าจะ

เป็น คา่ p-value คา่ mean square error คา่ R2 score, Baye’s theorem เป็นตน้ 

2) Multivariable Calculus ใช้ ใน การส ร้า ง โม เดลหลายตัวแป รของ  Machine 

Learning จะตอ้งมีความรูเ้รื่อง Differentiation ในการแบ่งส่วนของฟังคช์ั่น เพ่ือ

สามารถเขา้ใจองคป์ระกอบในการวิเคราะหอ์ย่างลึกซึง้ เข้าใจในผลกระทบหรือ

สง่ผล (Sensitivity) ของแตล่ะตวัแปรได ้

3) Linear Algebra เป็นทักษะทางคณิตศาสตรท่ี์ใชม้ากใน Machine Learning เพ่ือ

เตรียมและแปลงขอ้มลู เพ่ือการสรา้งโมเดล  โดยขอ้มลูมกัเก็บในรูปแบบ Matrix ใช้

ความรูเ้รื่อง Vectors Matrices และ Matrix Operations 

4) วิธีการหาค่าเหมาะสุด (Optimization methods) ต่าง ๆ เพ่ือสรา้งโมเดลในการ

ท านายท่ีเหมาะสม เชน่ การหาเสน้ทางการสง่สินคา้ เป็นตน้ 

การคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ท่ีมีความรูพื้น้ฐานในศาสตร์

เหลา่นี ้เพ่ือใชใ้นการเตรียมขอ้มลู แปลงขอ้มลู วิเคราะห ์สรา้งและประเมินโมเดลทางสถิตท่ีิใชใ้น

การจดักลุ่ม เข่น การจดักลุ่มลกูคา้ (Customer Segmentation) ซึ่งเป็นกระบวนการจดักลุ่มของ

ลูกคา้ โดยอิงความสอดคลอ้งเหมือนกันของพฤติกรรมลูกคา้ การจดัความคลา้ยของรา้นสาขา 
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(Store Clustering) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีหาความเหมือนของรา้นสาขา เพ่ือการจัดกลุ่มรา้น 

ตลอดจนการท านายผลต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมลกูคา้ การท านายยอดขายสินคา้รายตวั ยอดขาย

รายวนั รายเดือน รวมถึงการประเมินผลลพัธท์างคณิตศาสตรแ์ละสถิติ 

4) ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรม เป็นทกัษะ

จ าเป็นท่ีก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งเป็นและตอ้งใช ้เพ่ือจดัการและด าเนินการกบัขอ้มูล 

เพ่ือการวิเคราะห ์และประยกุตใ์ชข้อ้มลูตอ่ไป ภาษาคอมพิวเตอรท่ี์ใชเ้ขียนในแตล่ะองคก์ร มกัจะ

มีการใชห้ลายภาษาตามความเหมาะสม  และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ใหข้อ้มูลส าคญัพบว่า 

“การค้าปลีกยุคใหม่ก็ใช้หลายภาษาเช่นกัน คือ Python, Java และ .net และ Angular 

Expression”  และผลการส ารวจวิจยัขอ้มลู 1,001 ราย ของ LinkedIn พบว่า ภาษาคอมพิวเตอร์

ท่ีนิยมเขียนในหมู่นักวิทยาศาสตรข์้อมูลเพ่ือการจัดการข้อมูลจะแตกต่างกันเล็กน้อยใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเรียงล าดบั ไดด้งันี ้1) Python 2) R 3) SQL 4) MATLAB 5) Java 

และ 6) C++  โดยมีความนิยมรอ้ยละ 54, 45, 36, 19, 18 และ 8 ตามล าดบั (LinkedIn, 2019) 

นอกจากความรูแ้ละทักษะการเขียนโปรแกรมแล้ว การคา้ปลีกยุคใหม่ยังคาดหวัง

ก าลังคนด้านนี ้สามารถท างานแบบ Agile Method ท่ีท  างานร่วมกับผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด 

คล่องตัวและยืดหยุ่น เน่ืองจากสังคมยุคดิจิทัลมักเกิดการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา จึงตอ้ง

ท างานรว่มกันแบบเป็นทีมขา้มสายงาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธข์องงานออกมาตรงกับความตอ้งการ

อย่างรวดเร็ว และใชค้วามรู ้Design Thinking ซึ่งเป็นทักษะส าคญัในการออกแบบและพัฒนา

งานต่าง ๆ ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์จึงตอ้งมีความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น (Empathy) ทัง้ลูกคา้ 

พนกังาน คูค่า้ และผูใ้ชง้าน  

ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางดา้นสารสนเทศของการคา้ปลีกยุค

ใหม่ยังให้ความส าคัญ กับการออกแบบ UX/UI (User Experience/User Interface) ของ

ระบบงานตา่ง ๆ ดั่งขอ้มลูท่ีว่า “งานดา้นไอที ตอ้งใหค้วามส าคญักบั User Interface เพราะเป็น

ด่านแรกของการใช้งานระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบออฟไลน์หรือออนไลน์ หากผู ้ใช้งานไม่มี

ประสบการณ์ที่ดีต่อการใชง้านระบบ ก็อาจจะไม่เกิดรายการซือ้ขาย” อีกทัง้ระบบงานเป็นตัว

น าเข้าซึ่งข้อมูลตลอดการใช้งานของลูกคา้อีกดว้ย ซึ่งเป็นขอ้มูลลูกคา้มีความส าคัญท่ีท าให้

การคา้ปลีกเขา้ใจถึงความสนใจ ความชอบ และพฤตกิรรมอ่ืนของลกูคา้หรือผูใ้ชร้ะบบงานนัน้ 
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5) ความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

(Machine Learning)  การเรียนรู้ของเครื่องจักรเป็นหัวใจส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ โดย 

World Economic Forum ปี 2018 ใหค้วามส าคญัทกัษะนีเ้ป็นอนัดบัหนึ่งส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ

นักวิทยาศาสตรข์อ้มูล (Data Science Specialist) “ก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งเขา้ใจ 

Framework ของการเรียนรูข้องเครื่องจักร และสามารถเลือกใชอ้ัลกอริทึมใหเ้หมาะสมกับ

ประเภทและความซบัซอ้นของปัญหาตามโดเมนของธุรกิจ เพือ่สรา้งแบบจ าลองเพือ่การท านาย

ต่าง ๆ ได”้ (Predictive Model) จากขอ้มูลท่ีไดร้บัมาอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ซึ่งการ

เรียนรูข้องเครื่องจกัรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) Supervised Learning เป็นการเรียนรูท่ี้มีการสอน มกัใช้

เ พ่ื อการท าน าย  ซึ่ ง มี ทั้ งแบบ  Continuous Variable Prediction แ ละ  Discrete Variable 

Prediction และ 2) Unsupervised Learning เป็นการเรียนรูท่ี้ไม่มีการสอน มักใช้เพ่ือการจัด

กลุ่ม เช่น K-means clustering algorithm เพ่ือใช้ในการจัดกลุ่มลูกคา้ และจัดกลุ่มรา้นสาขา 

เพ่ือใชบ้รหิารจดัการตา่ง ๆ ของรา้นสาขาของการคา้ปลีกยุคใหม่ใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้ และรา้น

ได ้เชน่ การคดัเลือกสินคา้ท่ีเหมาะกบักลุม่ลกูคา้ การจดัผงัชัน้วางสินคา้ เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้นัน้ ลว้นเป็นคณุลกัษณะท่ีเนน้ความรูแ้ละทกัษะวิชาชีพ 

โดยผูใ้หข้อ้มลูส าคญัดา้นสารสนเทศตา่งย า้ถึงความรูแ้ละทกัษะวิชาชีพเหล่านีว้า่ “ก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ควรเขา้ใจในแก่นความรูแ้ละทกัษะวชิาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์อยา่งแทจ้ริง ซ่ึง

ตา่งจากการท่องจ าความรู ้แลว้เอาความรูแ้ละทกัษะเหล่านี ้มาต่อยอดมาใชก้บัการคา้ปลีก” ซึ่ง

รวมกนัเป็นความรูแ้ละทกัษะวิชาชีพท่ีตอ้งการในก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ในดา้นกวา้งและ

ลกึ ซึ่งเขียนเป็นรูป T Shape ดงัภาพท่ี 29 
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ภาพท่ี 29  ความรู้และทักษะด้านกว้างและลึกของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่

ตอบสนองการค้าปลีกยุคใหม่ 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

 

2.2 ทักษะชีวิตและสังคม  (Soft Skills) เป็นทักษะท่ี Google และ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 

(2555) ตา่งใหค้วามส าคญั ว่าเป็นทกัษะส าคญัท่ีส่งเสริมการใชท้กัษะอาชีพ  ท าใหป้ระสบความ 

ส าเร็จในชีวิตทัง้ส่วนตวัและการท างาน และผลการศกึษาวิจยัทกัษะชีวิตและสงัคมของก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่มีดงันี ้คือ 

2.2.1 การส่ือสาร (Effective Communication)  คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคนตัง้แต่

สองคนขึน้ไปหรือมากกว่านัน้ติดต่อกัน ส่ือสารกัน ท าใหมี้ความเขา้ใจกัน และรบัรูข้อ้มูล   การ

ส่ือสารเป็นทักษะส าคญัอันดบัหนึ่งหรืออันดบัตน้ ๆ โดย อานนท ์ศกัดิ์วรวิชญ์ ไดใ้หเ้หตุผลว่า 

เน่ืองจากก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งส่ือสารเรื่องยาก ๆ ทางเทคนิค ใหค้นท่ีไม่มีความรู้

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณิตศาสตรห์รือสถิติ ฟังแลว้เขา้ใจ (อานนท ์ศกัดิ์วรวิชญ์, 2562) 

การส่ือสารท่ีดีมาจากทกัษะตา่ง ๆ เชน่ ทกัษะการฟัง ซึ่งส  าคญัมากท่ีมกัถกูละเลย การส่ือสารท่ีดี

ตอ้งมีความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น (Empathy) มีความเป็นมิตร ใหเ้กียรติผูฟั้ง มีความเปิดเผย  จรงิใจ 
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และรูจ้ักการสะทอ้นกลับ (Feedback) อย่างสรา้งสรรค ์นอกจากนีย้ังรวมถึง การน าเสนองาน 

การประชุม การเขียนรายงาน การส่งสารอ่ืน เช่น อีเมล ์ซึ่งลว้นมีผลต่อการท างานร่วมกับผูอ่ื้น

และสง่ผลถึงความส าเรจ็  

การคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีทักษะการส่ือสาร มี

มนุษยสมัพนัธ ์สามารถน าเสนองาน รูจ้กัการซกัถาม เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงหรือความ

ตอ้งการทางธุรกิจ เจรจาตอ่รองเป็น ตอ้งมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รูจ้กัสงัเกต และเขา้ใจอปุนิสยัของผูท่ี้

ส่ือสารดว้ย เลือกใชภ้าษาไดเ้หมาะสม และจากค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มลูส าคญัดา้นสารสนเทศ ท่ี

สะทอ้นความคิดเห็นดา้นนีว้่า ”คนท างานดา้นนีต้อ้งมีทกัษะการส่ือสาร การน าเสนอ การโนม้

นา้วใจ และไดร้บัความไวว้างใจ เน่ืองจากบคุลากรกลุม่นีจ้ะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นเกตเวยท่ี์สนบัสนนุ

ผูบ้รหิารในการใช ้AI”  และ ”ท่ีแน ่ๆคือ คือตอ้งท าหนา้ท่ี ส่ือสารใหไ้ด”้ 

2.2.2 ก ารท า งาน ร่วม กั บ ผู้ อื่ น แล ะท า งาน เป็ น ที ม  (Collaboration and 

Teamwork) มีเปา้หมายการท างานรว่มกนั มีความไวใ้จกนั มีความสมัพนัธก์นั และตอ้งพึ่งพากนั 

ตอ้งแสวงหาวิธีการแกไ้ขปัญหารว่มกนั มีความเปิดเผยจริงใจต่อกัน ซึ่งจะเสริมสรา้งผลงานทัง้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการใชศ้กัยภาพของบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ จึงตอ้งอาศยั

การส่ือสารและมีความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) คือ มีความเขา้ใจในความตอ้งการของตนเอง ใน

ขณะเดียวกันก็ตอ้งมีความฉลาดทางสงัคม (SQ) มีความเขา้ใจผูอ่ื้น สามารถปรบัตวัเขา้กบัการ

เปล่ียนแปลงของผู้คน เข้าใจคนรอบข้าง ยอมรับสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงและปรบัตัวเองได้ สรา้ง

ความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตวั เขา้ใจและเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  (Respect for 

Diversity) มองสิ่งต่าง ๆ ดว้ยมุมมองของคนอ่ืนรอบ ๆ ตวั เพ่ือใหเ้ขา้ใจคนอ่ืนคิดอย่างไร รูส้ึก

อย่างไร (Interpersonal Intelligent) ท าใหเ้กิดความร่วมมือกัน ซึ่งตอ้งอาศยัมีทักษะการฟังท่ีดี 

เขา้ใจผูอ่ื้น ใชค้วามเห็นอกเห็นใจ และความเขา้ใจถึงอารมณแ์ละความรูส้ึกของผูอ่ื้น ท าใหเ้กิด

บรรยากาศท่ีดีในการท างานรว่มกนั เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

การท างานของก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งท างานร่วมกัน จ าเป็นตอ้งส่ือสาร

และพูดคยุกัน มีการประชุมและติดตามงานรว่มกนัอยู่เสมอ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ความรู้ จึงต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
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ความส าเร็จของผลงาน ต้องมีความเช่ือใจ ไว้วางใจกัน ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน 

โดยเฉพาะคนท างานของการค้าปลีกยุคใหม่ส่วนใหญ่เป็น Generation Y ชอบการท างาน

รว่มกันเป็นทีมมากกว่าการท างานคนเดียว จึงตอ้งรูจ้กัตนเอง มีทกัษะดา้นอารมณ์ และทกัษะ

ทางสงัคมท่ีเหมาะสม4 และดั่งค  าสะทอ้นของผูใ้หข้อ้มลูส าคญัดา้นสารสนเทศในการท างานของ

ทีมงานด้านนี ้ว่า “การคา้ปลีกยุคใหม่ท างานกันอย่างใกลช้ิด มีการประชุมกันทุกเชา้ และ

ผูใ้ชง้านจะมีสว่นร่วมในการท างานร่วมกนัดว้ย เป็นการท างานแบบอไจล์ทีเ่นน้ความร่วมมือและ

ความยดืหยุน่ในการท างาน” 

2.2.3 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม (Creative and Innovation) Teresa M. 

Amabile จากมหาวิทยาลัยฮารเ์วิรด์ได้ให้ความหมายของความคิดสรา้งสรรค ์ว่าหมายถึง 

ความสามารถในการคิดสิ่งท่ีแปลกใหม่ (Novel) ไม่ซ  า้แบบใคร (Originality) และมีคณุค่าไดร้บั

การยอมรบัจากสงัคม (Social Valued Idea) โดยคณุลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดสรา้งสรรคข์อง 

Guilford (1959) คือ ผูมี้ความคิดสรา้งสรรคจ์ะเป็นผูท่ี้ต่ืนตวั มีความไวต่อปัญหา มีความคล่อง

ในการคิด สามารถใชส้มาธิในการผลิตแนวความคิดจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว มีความคิด

รเิริ่มในการหาแนวทางใหม ่ๆ มีความยืดหยุน่ในการคิด โดยพินิจวิเคราะห ์ความคดิถ่ีถว้น เพ่ือใช้

ในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการสอบสวน คน้หารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งอย่างละเอียดกวา้งขวาง มีแรงจงูใจสงู ท าใหมี้ความสนใจในการหาแนวทางแกปั้ญหาอย่าง

กระตือรือรน้ ส่วนภาคีเพ่ือการศึกษาไทย สรุปนิยามไวคื้อ กระบวนทางความคิดทางสมองท่ีท า

ใหค้นคิดไดห้ลายทิศทาง คดิไดห้ลายแบบหลายค าตอบ และเห็นความสมัพนัธข์องสิ่งตา่ง ๆ โดย

มีสิ่ งเร้าเป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดความคิดใหม่  ซึ่ งอาจเกิดจากความคิดผสมผสานกับ

ประสบการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป (ภาคีเพ่ือการศกึษาไทย, 2563) 

จากผลการวิจัยยงัพบว่า ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม เป็นค่านิยมขอ้หนึ่ง ของ

การคา้ปลีกยุคใหม่ท่ีตอ้งการจากบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

                                                           

4 ฮมั ซิน ฮนุ, 2018 รองคณบดี NUS Business School, National University of Singapore และ
ผูว้ิจยัพบทัง้ในสว่นท่ีเป็นการวิเคราะหเ์นือ้หาในเอกสารและการเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญั 
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เน่ืองจาก ”ก าลงัคนเหล่านีต้อ้งคอยหาค าตอบหรือทางออกของปัญหาใหก้ับธุรกิจ ตลอดจน

เปลีย่นกระบวนการท างานใหม่” โดยมีความเห็นว่า “ความคิดสรา้งสรรค์เกิดจากการช่างสงัเกต 

มีความขีส้งสัย คน้หาขอ้เท็จจริง (Fact Finding) คน้หาปัญหา (Problem Finding) ใฝ่รู ้และ

ตอ้งมีความกลา้คิด (Ideal Finding) กลา้ที่จะลงมือท าเพื่อคน้พบค าตอบ (Solution Finding) 

และยอมรับการคน้พบ (Acceptance Finding) และคิดต่อว่าจะท าใหเ้กิดความคิดใหม่หรือ

ความทา้ทายในทิศทางใหม่ต่อไป” โดยผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแสดงทศันคติว่า “ปัญญาประดิษฐ์เป็น

เทคโนโลยีทีส่ามารถน าไปประยกุต์ใชใ้นงานไดม้าก ทัง้งานขายสินคา้ งานบญัชี งานเลือกท าเล

เปิดรา้น งานคดัสรรบุคลากร คดัเลือกสินคา้มาขาย ตลอดจนงานซ่อมบ ารุง เป็นตน้ จึงเห็นได้

ชัดว่าการประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับการสรา้งสรรค์และจินตนาการของผูป้ระยุกต์ใช้งาน

ปัญญาประดิษฐ์” “ซ่ึงอาจเร่ิมจากการใช้ในงานที่เป็นงานน่าเบื่อซ ้าซาก งานเฝ้าติดตาม

พฤติกรรมบางอย่าง ที่แมแ้ต่คนก็ไม่อยากท า เช่น ติดตาม Log ของระบบงาน การเฝ้าการโจม

ตีความปลอดภัยทางไซเบอร์” เป็นตน้ และ “ปัญญาประดิษฐ์ไดเ้ปิดมุมมองใหม่ เช่น RPA ได้

เปิดความเป็นไปได ้เรือ่งหนึ่ง คอื แรงงานคือสิ่งมีไม่จ ากดั เพราะแรงงานปัญญาประดิษฐ์ท างาน

ได ้24 ชั่วโมง สิ่งนีท้  าใหทุ้กคนเกิดความคิดสรา้งสรรค์ ปลดขอ้จ ากดัเรื่องเวลาหรือชั่วโมงการ

ท างาน แลว้เรื่องที่สอง คือ ลดแรงตา้นเรื่องการติดต่อสื่อสารของคน โดยใช ้chatbot ใหบ้ริการ

คน้หาขอ้มูลสอบถามทัง้ทางเวบ็และโมบายแอพ 24 ชั่วโมง” 

2.2.4 ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาซับซ้อน (Critical Thinking 

and Complex Problem Solving)   สิทธิผล วิบูลยธ์นากูล (2563) ไดเ้ขียนไวว้่า การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เป็นความสามารถในการตัง้ค  าถามต่อสารท่ีเราไดร้บัว่าถกูตอ้ง น่าเช่ือถือเพียงไร 

ซึ่งประกอบดว้ย 1) การฟังหรือรบัสารอย่างตัง้ใจ ไม่น าอารมณเ์ราไปตดัสิน 2) การมีขอ้มูล หรือ

ประสบการณ์มากพอเพ่ือใช้พิ จารณา ซึ่ งได้จากการอ่านมาก  ฟังมาก เป็นการสะสม

ประสบการณ ์3) การน าสารท่ีไดร้บัมาพิจารณารว่มกบัขอ้มูลหรือประสบการณท่ี์มี  ความเขา้ใจ

บรบิทของเรื่องราวหรือสถานการณ ์วิเคราะหโ์ดยปราศจากอคต ิใหน้  า้หนกัแตล่ะขอ้มลู หลกัฐาน 

หรือสถานการณ์แต่ละเรื่อง และ 4) การสรุปความถูกตอ้งหรือน่าเช่ือถือของสารได้ ใหเ้หตุผล 

วิเคราะหแ์ละตัง้ค  าถามท่ีเหมาะสมตอ่เรื่องนัน้ ใหค้วามคดิเห็นหรือการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน ์  
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ส่วนการแกปั้ญหาซับซอ้นนัน้ ตอ้งมองเห็นภาพรวม เห็น  “ความเช่ือมโยง”  ซึ่งตอ้ง

พิจารณาความสัมพันธข์องผลกระทบ เป็นการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นทักษะ

การมองภาพรวมหรือองคร์วมท่ีเก่ียวขอ้งกัน และคน้หาวิธีการจัดการผลกระทบ ไม่ใหเ้กิดผล

กระทบซ า้ (Causal Loop) ผา่นการสงัเคราะหส์าเหตจุากความสมัพนัธข์องปัจจยัตา่ง ๆ สามารถ

วางแผนและตดัสินใจจดัการปัญหาได ้เกิดประโยชนส์งูสดุ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2562) 

จงึถือเป็นปัจจยัท่ีจะชว่ยขบัเคล่ือนองคก์รใหส้ามารถรบัมือกบัอนาคตไดอ้ยา่งมั่นคง 

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาซับซ้อน  เป็นกระบวนการท่ี

น ามาใชต้ัง้ค  าถาม แลว้น าขอ้มูลมาพิจารณา วิเคราะห ์หาความเช่ือมโยง เพ่ืออธิบายเหตุผล 

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได ้และสรุปแนวทางเลือก น าไปสู่การตดัสินใจในการแกปั้ญหาหรือหาทาง

ออกอยา่งเป็นเหตเุป็นผลทางวิทยาศาสตร ์ 

จากผลวิจัยพบว่า การค้าปลีกยุคใหม่ต้องการก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีมี

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น คือ ตอ้งขีส้งสยั ชอบคิด ชอบสงสยัและ

ตัง้ค  าถาม ชอบการมีโจทยปั์ญหาใหแ้ก ้  มีความอยากรูอ้ยากเห็น ชอบวิเคราะห ์และ เจาะหา

สาเหต ุในเชิงวิเคราะหเ์จาะลึก (Drill Down) หาสาเหต ุและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได ้(Cause and 

Effect) แลว้น าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาหรือหาทางออกได ้  

2.2.5 ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในยคุท่ีทกุ

สิ่งรอบตัวเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในอัตราเร่ง ท าให้ความรูเ้ดิมท่ีเคยมีหรือเคยท ากันมาไม่

สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก สิ่งท่ีจะท าใหอ้ยู่รอดได ้คือ ตอ้งมีความใฝ่รูแ้ละการเรียนรูต้ลอดชีวิต ซึ่ง

จะเกิดไดก็้ตอ่เม่ือควบคมุตนเองใหส้ามารถเรียนรูเ้รื่องใหม่ได ้(Self-Directed Learning) โดยไม่

มีใครบงัคบั คือตอ้งมีเปา้หมายท่ีชดัเจน วิเคราะหด์ว้ยตนเองไดว้า่ควรเรียนเรื่องอะไร เพราะอะไร     

รูจ้กัเลือกกลยทุธใ์นการเรียน และสิ่งส  าคญั คือ ตอ้งรูจ้กัประเมินผล เพ่ือบรหิารจดัการตนเอง  

คนท่ีมี Growth Mindset จะอยากเรียนรู ้เช่ือว่าทุกอย่างพัฒนาได ้ไม่เก่งก็ตอ้งฝึกฝน 

ไมรู่ก็้ตอ้งเรียน ซึ่งจะแตกตา่งจากคนท่ีมี Fixed Mindset ท่ีเช่ือวา่ทกุอย่างบนโลกนีถ้กูก าหนดมา

หมดแล้ว  ทั้ ง นี ้  The World Economic Forum ราย งาน ว่ า  ภ าย ใน ปี  2022 คน ท่ี อยู่ ใน

ตลาดแรงงานจะใชเ้วลาเฉล่ีย 101 วันในการเรียนรูเ้รื่องใหม่ๆ แต่ไม่ไดห้มายถึงวิชาใหม่เสีย
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ทัง้หมด แต่เป็นการเรียนรูจ้ากการท างานไปดว้ย หรือเรียนเรื่องบางอย่างเพ่ือท่ีจะเรียนรูแ้บบ

พอประมาณ   (World Economic Forum, 2020) 

เน่ืองจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนา และมีความก้าวหน้าอยู่

ตลอดเวลา ก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์จึงต้องเป็นคนใฝ่รู ้สามารถริเริ่มและน าตนเองได้ 

(Initiative and Self Direction) ตอ้งเรียนรูด้ว้ยงตนเองเป็น และเรียนรูส้ิ่งใหม่ตลอดเวลา  ตอ้ง

หมั่นฝึกฝนการมองปัญหา ติดตามอ่านข่าวสาร และกรณีศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Use 

Case) ในวงการคา้ปลีก ว่าในโลกนีมี้ใครใชปั้ญญาประดิษฐ์อะไรบา้ง มีก่ีแบบ แบบไหนบา้ง ใช้

เทคนิคปัญญาประดิษฐ์แบบไหน ไดป้ระโยชนอ์ะไร และช่วยแกปั้ญหาทางการคา้ปลีกไดอ้ย่างไร 

สิ่งส  าคญัคือ ตอ้งสามารถเช่ือมโยงประโยชนข์องปัญญาประดิษฐ์ใหเ้ป็นตวัเงินใหผู้บ้รหิารรบัรูไ้ด ้

จงึตอ้งมีความรูใ้นดา้นกวา้งดว้ย  

ในปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีกา้วหนา้ จะมี Platform และ Community ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นแหล่ง

รวมความรู ้รวมโจทยปั์ญหาทาง Data Science ไดแ้ก่ LinkedIn, github, Coursera, Towards 

Data Science/Towards AI publications เป็นตน้  ซึ่งสามารถเขา้ไปศกึษา และหาไอเดียต่าง ๆ 

ฝึกการคิดวิเคราะห ์แก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาตวัเองได ้และหากบางเรื่องนัน้ ไม่สามารถเรียนรู้

ดว้ยตวัเองได ้ ก็ตอ้งไปหาผูรู้ ้ เพ่ือขอค าแนะน า และน าไปเรียนรูต้อ่ไป   

2.2.6 ความมุ่งม่ัน สู้ไม่ถอย (Persistence)  คือ มีความเพียรพยายาม ความกลา้ท่ี

จะลงมือท า กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึน้ หากมีอุปสรรค

ขอ้ขดัขอ้ง ก็เพียรก าจดัใหห้มดสิน้ไปโดยไม่ย่อทอ้ ไม่สิน้หวงั เดินหนา้เรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุ

เป้าหมายคือ ความส าเร็จตามประสงค์  Angela Lee Duckworth นักจิตวิทยาได้กล่าวถึง

งานวิจยัเก่ียวกับสิ่งท่ีท าใหค้นประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิต คือความมุ่งมั่น สูไ้ม่

ถอย ไม่ใช่ IQ หรือพรสวรรค ์(Talent) ท่ีท  าให้สามารถในการเรียนรูท้ักษะได้เร็ว แม้จะจะมี

พรสวรรค ์ก็พยายามเรียนรูท้ักษะ และถ้าไม่มีพรสวรรค ์ก็ตอ้งพยายามใหม้ากกว่าคนอ่ืน สิ่ง

ส าคญัคือความพยายามอย่างต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยหรือผิดหวงั โดยเฉพาะการท าสิ่งใหม่ ๆ โดย

ช่วงแรกอาจตอ้งเผชิญกับสิ่งท่ีไม่คุน้เคย ไม่เคยท า ตอ้งออกจากสภาวะเดิมท่ีคุน้ชิน (Comfort 

Zone) อาจเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ก็ต้องไม่ย่อท้อ ต้องมองในแง่บวก เพ่ือ

ความส าเรจ็ท่ีรออยูข่า้งหนา้  

https://towardsdatascience.com/
https://towardsdatascience.com/
https://towardsai.net/
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การท างานของก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความมุ่งมั่น สู้ไม่ถอย มีแรงขับ 

(drive) ในงานท่ีท าหรือรบัผิดชอบ ตอ้งมีการลองผิดลองถูกเยอะมาก จึงตอ้งมีความมุ่งมั่น มี

ความเพียร มานะ  ดงัสะทอ้นจากค าพูดผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีว่า “ตอ้งการคนท่ีอยู่กบัตวัเองได ้อยู่

กบัตวัเลขได ้ตอ้งโฟกัสกับงานได”้ เพราะงานดา้นปัญญาประดิษฐ์เป็นงานยาก ก าลงัคนดา้นนี ้

จึงตอ้งคิดเสมอว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ คือการท่ีเรายังท างานไม่ส  าเร็จ 

ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ และเป็นเรื่องปกติท่ีจะเกิดขึน้ได ้จึงตอ้งฝึกฝนเพ่ือ

รบัมือกบัความลม้ เหลว ความผิดพลาด และการเป็นคนคดิบวก  

2.2.7 ความยืดหยุ่น/ปรับตัว ล้มแล้วลุก (Resilience) คือ ทกัษะในการปรบัมมุมอง

หรือวิธีคิด ปรบัแผนงานเพ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์เปล่ียนไปไดง้่าย จะไม่ใชเ้วลามากไปในการ

ปรบัตวัใหรู้ส้ึกผ่อนคลายกับสถานการณใ์หม่ หรือปรบัวิธีคิด หรือมุมมองเพ่ืออยู่ในสถานการณ์

ตรงหนา้ไดอ้ย่างสะดวกใจ และคิดหาวิธีจัดการสถานการณต์รงหนา้ไดใ้นท่ีสดุ ในโลกยคุ VUCA 

โดย V คือ Volatility-เปล่ียนไว  U คือ Uncertainty-ไม่แน่นอน C คือ Complexity-ซับซอ้น และ 

A คือ Ambiguity-คลุมเครือ นี ้ศ.เฮนรี มิทซเ์บิรก์ นกัวิชาการดา้นกลยทุธม์หาวิทยาลยัแมคกิลล ์

แคนาดา ไดก้ล่าวไวว้่า “เม่ือโลกพยากรณไ์ด ้เราตอ้งการคนฉลาด แตเ่ม่ือโลกพยากรณไ์มไ่ด ้เรา

ตอ้งการคนท่ีปรบัตวัได้” ส่วนคนท่ีมีความยืดหยุ่นและปรบัตวันัน้ ในมุมมองของ เจฟ บอส ท่ี

ปรกึษาอาวโุสแห่ง N2Growth มีลกัษณะดงันีคื้อ ปรบัตวัไดห้รือพรอ้มเปล่ียนแปลง มกัเห็นวิกฤต

เป็นโอกาส แกปั้ญหาไดดี้ มองหาโอกาสอยู่เสมอ ไม่ฟูมฟาย ไม่โทษคนอ่ืน ไม่เอาหนา้ มกัใคร่รู ้

ไมห่นีปัญหา มองเห็นระบบ มีใจเปิดกวา้ง และเห็นคณุคา่ของตนเอง 

โจทยข์องการคา้ปลีกยุคใหม่เปล่ียนแปลงเร็วมาก ตอ้งรบัมือกับการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรม ผูบ้ริโภค รวมถึงคู่แข่งขนัทางการคา้ท่ีมีการปรบัตวัตลอด จึงมกัมีรูปแบบการท างาน

ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีบุคลากรในการค้าปลีกยุคใหม่ตอ้งมีความยืดหยุ่น รบัมือการ

เปล่ียนแปลง   ดังข้อมูลสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลายท่านท่ีว่า “การรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงจะตอ้งท าเป็น เพราะโจทยท์างธุรกิจจะเปล่ียนบ่อย หรือบางครัง้  ตนเองนั่นแหละ 

พบว่ามาผิดทาง ก็ต้องรูจ้ักปล่อยวาง แล้วลองใหม่….ไม่ตอ้งเสียดายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไป

แลว้แตใ่ชไ้มไ่ด ้Junk Cost ท่ีเกิดขึน้” 
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การคา้ปลีกยุคใหม่จึงตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ก าลงัคนเจน Y ท่ีมีความ

อดทน รบัมือกบัความกดดนั รบัมือกบัความเปล่ียนแปลง ซึ่งเกิดขึน้อยู่เสมอ ๆ ได ้ ดั่งขอ้มลูจาก

ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ดงันี ้“ปัจจุบนัการท างานดา้นปัญญาประดิษฐ์เป็นงานค่อนขา้งใหม่ ไม่มีอะไร

ชดัเจน ยงัไม่มีบรรทดัฐาน หรือการท างานที่เป็นระบบใหเ้ดินตาม”  อีกทัง้ “การท างานของคน

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งใกลช้ิดกบัผูบ้ริหารทางธุรกิจ อาจมีช่องวา่งระหว่างวยั ตอ้งอาศยัทกัษะ

การรบัมือกับความหลากหลายทางความคิดของคนรุ่นต่าง ๆ ทัง้ Baby Bloomer และเจน X”  

และ “อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันกับก าลงัคนยุคใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นเจน Y ที่พยายามมองหา

ความเป็นเหตุเป็นผลว่าท าไปท าไม แต่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บางครัง้นั้น ธุรกิจเองก็

อาจจะไม่รูเ้ช่นกัน ตอ้งลองผิดลองถูกเสียก่อน และบางครัง้ก็อาจไปผิดทางได”้ จึงตอ้งการ

ทศันคติของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ียอมรบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะไม่เป็นอปุสรรคตอ่

การท างานท่ีมีการปรบัเปล่ียนตลอดเวลา 

2.2.8 ความมีภาระรับผิดชอบ   (Accountability) มีความหมายมากกว่าความ

รบัผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งหมายถึง การท่ีคนนัน้มีทศันะคติใหก้ับองคก์ร ถามตนเองอย่าง

ตอ่เน่ืองเสมอ ว่า  “มีอะไรอย่างอืน่ทีต่นจะท าไดอ้ีก เพือ่ทีจ่ะสามารถควบคมุสถานการณ์และท า

ให้ไดผ้ลลัพธ์และเป้าหมายที่ตอ้งการ”  ซึ่งเป็นกระบวนการของ  “การรับรู ้(See it) การเป็น

เจา้ของเรื่อง (Own it) ลงมือแกปั้ญหา (Solve it) และน าไปปฏิบตัิ (Do it)” กล่าวคือ มีความรูส้ึก

เป็นเจ้าของ พรอ้มท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเข้ามากระทบกับองคก์ร ไม่ใช่มองแค่ว่าตนเองไดท้  าตาม

หน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายเป็นพอ ซึ่งก็ย่อมจะส่งผลให้องคก์รมีโอกาสท่ีจะบรรลุผลลัพธ์และ

เปา้หมายมากขึน้ สิ่งท่ีตามมาคือธุรกิจสามารถแขง่ขนัไดแ้บบยั่งยืน องคก์รและคนในองคก์รก็อยู่

ไดอ้ยา่งยั่งยืนเชน่กนั 

จากผลวิจยัพบวา่ การคา้ปลีกยคุใหมต่อ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีความมี

ภาระรบัผิดชอบ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัหลายท่าน เรียกภาระรบัผิดชอบนี ้ว่า “ความเป็นเถ้า

แก่” ซึ่งหมายถึง การท างานดุจดั่งเป็นเจา้ของเอง มีความรบัผิดชอบ มุ่งมั่น นอกจากท างานท่ี

ไดร้บัมอบหมาย แลว้ยงัมองสถานการณร์อบดา้น ลงมือปฏิบตัิ ควบคมุงานต่าง ๆ  ท าการลด

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้  อีกทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้  ซึ่งเป็นการท างานเชิง รุก 
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(Proactive) ไม่นิ่งเฉย หรือท าตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลลัพธ์ดงัท่ีตัง้ไว ้

หรือเหนือความคาดหมาย 

2.2.9 ความซื่อสัตยแ์ละมีจริยธรรม  (Integrity) เป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานของคนดีท่ี

ตอ้งการ หากไดก้ าลงัคนเก่งท่ีมีทักษะอาชีพ มีศกัยภาพในหนา้ท่ีการงาน แต่ก าลงัคนนัน้ไม่มี

ความซ่ือสตัยแ์ลว้ ก็ไม่สามารถใหค้วามเช่ือใจ ไม่ไวว้างใจในการมอบหมายงานส าคญั ๆ ได ้ซึ่ง

งานดา้นปัญญาประดษิฐ์เป็นงานส าคญั ใชเ้วลา และการลงทนุ การท างานดา้นปัญญาประดษิฐ์

จ  าเป็นต้องมีจริยธรรม (Ethic) และโปร่งใส ไม่มีอคติในการสร้างหรือพัฒนา ซึ่งบางครั้ง 

อลักอรทิึมท่ีไดจ้ากการสรา้งของปัญญาประดิษฐ์ ก็ไม่สามารถใหส้อบเหตผุลได ้จึงตอ้งการคนท่ี

มีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรยิธรรมในการท างาน  

 ทัง้นีห้ากน าทกัษะชีวิตและสังคมทัง้ 9 ทักษะขา้งตน้ มาจดัเรียงล าดบัใหม่ เพ่ือใหมี้

ความหมายและจดจ าง่าย จะไดเ้ป็น P R A C T I CE & L(earning) ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ทักษะชีวิตและสังคมของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ  
 

 ทักษะชีวิตและสังคมของก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

P  Persistence มุ่งมั่น ยืนหยัด สูไ้ม่ถอย มีความเพียรพยายาม กลา้ท่ีจะลงมือท า กล้า

เผชิญกับความทกุขย์าก ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึน้ หากมีอุปสรรค

ขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ก็เพียรก าจดัใหห้มดสิน้ไป โดยไม่ย่อทอ้ ไม่สิน้หวงั  งาน

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีการลองผิดลองถูกเยอะมาก จึงตอ้งมีความ

มุง่มั่น มีความเพียร มานะ สูไ้มถ่อย 

R  Resilience มีความยืดหยุน่ รบัมือกบัการเปล่ียนแปลง ลม้แลว้ลกุ โจทยข์องโลกมีการ

เปล่ียนแปลงเรว็มาก จ าเป็นตอ้งรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรม

ผูบ้ริโภค รวมถึงการแข่งขนั จึงมกัมีรูปแบบการท างานใหม่เกิดขึน้เสมอ 

บางครัง้ก็เกิดขึน้อย่างฉบัพลนั จงึเป็นความทา้ทายท่ีตอ้งมีความยืด หยุ่น 

รบัมือการเปล่ียนแปลง ตลอดจนการลองผิดลองถูก เม่ือผิดก็ตอ้งลอง

ใหม ่มีทศันะคตเิชิงบวก 
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A  Accountability มีภาระรบัผิดชอบ ท างานดุจดั่งเป็นเจ้าของ มีความรบัผิดชอบ มุ่งมั่น 

นอกจากท างานท่ีไดร้บัมอบ หมาย แลว้ ยงัมองสถานการณร์อบดา้น ลง

มือปฏิบตัิ ควบคมุงานตา่ง ๆ  ท าการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ อีกทัง้

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเป็นการท างานเชิงรุก (Proactive) ไม่นิ่ง

เฉย 

C  Critical 

Thinking & 

Complex 

Problem 

Solving 

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น เป็นคนท่ีมีความ

ขีส้งสยั ชอบคิด ชอบตัง้ขอ้สงสยัและค าถาม ชอบการมีโจทยปั์ญหาใหแ้ก ้  

มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบวิเคราะห์ และ เจาะหาสาเหตุ ในเชิง

วิเคราะหเ์จาะลึกหาสาเหต ุและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได ้แลว้น าเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหา หรือ ทางออกได ้ซึ่งการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ

แกปั้ญหาซบัซอ้นนัน้ เป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปสูค่วามคดิสรา้งสรรคอี์กดว้ย 

T  Teamwork & 

Collaboration 

ท างานร่วมกันเป็นทีม ต้องส่ือสาร และพูดคุยกัน มีการประชุมและ

ตดิตามงานรว่มกันอยู่เสมอ จะตอ้งรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของผูอ่ื้น มีแลกเปล่ียนความรู ้โดยทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จ

ของผลงาน ตอ้งมีความเช่ือใจ ไวว้างใจกนั ใหค้วามเคารพและใหเ้กียรติ

ผูอ่ื้น 

I  Integrity ความซ่ือสตัย ์ซ่ือตรง มีจริยธรรม และโปร่งใส ไม่มีอคติในการสรา้งหรือ

พฒันา ซึ่งบางครัง้ อลักอรทิึมท่ีไดจ้ากการสรา้งของปัญญาประดิษฐ์ ก็ไม่

สามารถใหส้อบเหตผุลได ้จึงตอ้งการคนท่ีมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม

ในการท างาน 

C  Creativity & 

Innovation 

สร้างสรรค์และนวัตกรรม หาค าตอบหรือทางออกของปัญหา สร้าง

มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนกระบวนการท างานใหม ่

ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการช่างสังเกต มีความขี ้สงสัย ค้นหา

ขอ้เท็จจริง คน้หาปัญหา ใฝ่รู ้และตอ้งมีความกลา้คิด กลา้ท่ีจะลงมือท า

เพ่ือค้นพบค าตอบ และยอมรบัการค้นพบ และคิดต่อว่าจะท าให้เกิด
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ความคดิใหมห่รือความทา้ทายในทิศทางใหมต่อ่ไป 

E  Effective 

Communication 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดี สามารถน าเสนองาน 

รูจ้ักการซักถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงหรือความตอ้งการทาง

ธุรกิจ ตอ้งรูจ้ักเจรจาต่อรอง มีความเขา้ใจผูอ่ื้น รูจ้ักสังเกต และเข้าใจ

อปุนิสยัของผูท่ี้ส่ือสารดว้ย สามารถเลือกใชภ้าษาไดเ้หมาะสม 

L  Lifelong 

Learning 

การเรียน รู้ตลอดชีวิต  มีความสนใจ ใฝ่ รู ้ เรียน รู้สิ่ งใหม่อยู่ เสมอ 

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันากา้วหนา้อยู่ตลอดเวลา จึง

ตอ้งเป็นคนใฝ่รู ้ตอ้งริเริ่มและน าตนเองได ้เรียนรูด้ว้ยตนเองเป็น และ

เรียนรูส้ิ่งใหม่ตลอดเวลา จึงตอ้งมั่นฝึกฝนการมองปัญหา ติดตามอ่าน

ขา่วสาร และกรณีศกึษาดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

 

สรุปผลการวิจยัไดว้่า การคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีทัง้

ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวิตและสงัคม แมว้่าก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ

อาชีพ ถึง 70-75% แต่การจะท างานส าเร็จนัน้ตอ้งใชท้กัษะชีวิตและสงัคม ซึ่งมีความส าคญัใน

การด ารงชีพและการท างาน การเรียนรูแ้ละนวตักรรม เพ่ือการท างานอย่างมีความสขุ เกิดความ

สมดลุทางจิตใจ  

โดยทกัษะวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ ตอ้งมีความรูแ้ละ

ทกัษะใน 5 ดา้น ดงันี ้1) ความรูแ้ละทกัษะดา้นการคา้ปลีกสมัยใหม่ 2) ความรูแ้ละทกัษะดา้น

ข้อมูล 3) ความรูแ้ละทักษะด้านคณิตศาสตรแ์ละสถิติ 4) ความรูแ้ละทักษะด้านวิศวกรรม

ซอฟตแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรม 5) ความรูแ้ละทกัษะดา้นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้อง

เครื่องจกัร  

สว่นทกัษะชีวิตและสงัคมท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่ มี 9 ดา้น 

คือ 1) การส่ือสาร 2) การท างานรว่มกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม 3) ความคิดสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรม 4) ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น  5) การเรียนรูต้ลอดชีวิต  

6) ความมุง่มั่น สูไ้มถ่อย  7) ความยืดหยุ่นและปรบัตวั 8) ความมีภาระรบัผิดชอบ และ 9) ความ

ซ่ือสตัยแ์ละมีจรยิธรรม 
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ตอนที่ 3  แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองกับความ 
ต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

 

3.1 ผลวิเคราะหก์ารจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐท์ี่

สอดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

จากผลการศึกษาวิจัยในวัตถุประสงคท่ี์ 1 และ 2 ท่ีได้กล่าวถึงไปข้างตน้ ได้น ามา

สงัเคราะหเ์ป็นขอ้มูลน าเขา้ในการศึกษาวิจยัวตัถุประสงคท่ี์ 3 ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษา

เพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่  โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกับการจัดการอุดมศึกษา การเรียนรูใ้น

ศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ยุทธศาสตรก์ารพฒันานิสิตนกัศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษา การปฏิรูปอดุมศกึษา และหลกัสตูรอดุมศกึษาท่ีเก่ียวกบัวิทยาการขอ้มูลและ

ปัญญาประดิษฐ์   ได้แก่ Stanford, University of London, Coursera, และมหาวิทยาลัยใน

ประเทศทัง้มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัและมหาวิทยาลยัเอกชน ไดแ้ก่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถาบนัเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น วิทยาลยัวิทยาศาสตร์

การแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณร์ว่มกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี และหลกัสตูรรว่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รวมทั้งได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) จ านวน 11 คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 3 ด้าน คือด้านธุรกิจ ด้าน

วิศวกรรม/วิทยาการ-คอมพิวเตอร ์ และดา้นศึกษาศาสตร ์ โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพ 

ดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา ซึ่งอาศยัการตีความ  เพ่ือรวบรวมและสรุปเป็นประเด็น ใหไ้ดร้า่งแนว

ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีคุณลักษณะก าลังคนท่ี

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ ทั้งนีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดองคป์ระกอบการจัด

การศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์เพ่ือตอบสนองการคา้ปลีกยคุใหม่เป็น 6 ดา้น 

คือ ดา้นหลักสูตรและเนือ้หาสาระ ดา้นการจัดการเรียนรู ้ดา้นครู/อาจารยผ์ูส้อน ดา้นผู้เรียน  



 

 

145 

ดา้นส่ือ อุปกรณแ์ละแหล่งเรียนรู ้ดา้นวดัผลและประเมินผล และปัจจยัเอือ้ตอ่ความส าเร็จอีก 2 

ดา้น คือ ภาวะผูน้  าของผูน้  าสถาบนัอดุมศกึษา และ ความรว่มมือของภาคส่วนตา่ง ๆ รวมทัง้สิน้

เป็น 8 ดา้น โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ด้านหลักสูตร และเนือ้หาสาระ ประกอบดว้ยจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

ลกัษณะของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระของหลกัสตูร โดยมีรายละอียด ดงันี ้

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ตอ้งการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะตรงกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชก้ าลังคน และสามารถท างานได ้ โดยพระราชบญัญัติอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

มาตรา 32 และ 35 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหก้ารศกึษาอย่างเต็มท่ีกบัผูเ้รียน โดยมุ่งใหผู้เ้รียนมี

ความเป็นเลิศทัง้ในดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสงัคม และพึงสรา้งความร่วมมือ

กบัหน่วยงานรฐั เอกชน และอุตสาหกรรม เพ่ือใหพ้ฒันาผูเ้รียนมีความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ และ

คณุลกัษณะอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งท างานรว่มกบัผูใ้ชง้าน

บณัฑิตในการก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร และสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งตระหนกัถึงภาระกิจ

ในการผลิตนักศึกษาท่ีท างานไดจ้ริง ดงัค าสะทอ้นท่ีว่า และตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาค

ธุรกิจ “หลกัสูตรตอ้งผลิตนกัเรียนใหม้ี Competency ที่ท างานไดจ้ริง ไม่ใช่แค่มีความรู ้แต่ท า

อะไรไม่เป็น” ซึ่งมีคณุลกัษณะของก าลงัคนท่ีมีทกัษะวิชาชีพ 6 ดา้น คือ ความรูแ้ละทกัษะดา้น

การคา้ปลีกสมัยใหม่ ดา้นขอ้มูล ดา้นคณิตศาสตรแ์ละสถิติ ดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการ

เขียนโปรแกรม ดา้นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้องเครื่องจกัร  โดยมีทกัษะชีวิตและสงัคมท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 9 ดา้น คือ การส่ือสาร การท างานรว่มกับผูอ่ื้น

และท างานเป็นทีม ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหาซับซอ้น  การเรียนรูต้ลอดชีวิต ความมุ่งมั่นและสูไ้ม่ถอย  ความยืดหยุ่นและปรบัตวั 

ความมีภาระรบัผิดชอบ และความซ่ือสตัยแ์ละมีจรยิธรรม 

2) ลักษณะของหลักสูตร ควรมีเนือ้หาทันสมัย เป็นหลักสูตรท่ีเน้นสมรรถนะ มี

โครงสรา้งของหลกัสตูรการเรียนแบบโมดลู มีระบบคลงัหนว่ยกิต และเป็นการศกึษาแบบไตรภาค 

ดงันี ้ 

2.1) เนื้อหาหลักสูตรต้องมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ก าลังคน  โดยการสรา้งหลักสูตรตอ้งมาจากความตอ้งการของผูใ้ชง้านก าลังคน ตอ้งรูว้่าผูใ้ช้
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ตอ้งการก าลังคนท่ีมีความรูแ้ละทักษะอย่างไร ซึ่งการส ารวจความตอ้งการอย่างเดียวอาจไม่

เพียงพอ โดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูบ้ริหารงานสารสนเทศไดใ้หข้อ้มูลว่า “สถาบนัอุดมศึกษา

ควรจะส ารวจและหาขอ้มูลความตอ้งการในความรูแ้ละทกัษะท่ีตอ้งการจากบณัฑิตอย่างนอ้ยปี

ละ 1-3 ครัง้ เพ่ือน ามาปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และควรให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบหลกัสตูร เพ่ือใหห้ลกัสตูรทนัสมยัทนักบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนตลอดเวลา และตรงกบัการ

ใชง้านของภาคเอกชน” และ “สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒนไ์ดใ้ห้อาจารยบ์างท่านเขา้ไป

ท างานรว่มกบับริษัท และบางทา่นเขา้ไปอยูใ่นบอรด์ผูบ้ริหาร เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจผูใ้ชก้ าลงัคน

อย่างถ่องแท ้ อีกทัง้การออกแบบหลกัสตูรมีหลกัการท่ียึดความตอ้งการใชง้านก าลงัคนเป็นหลกั 

โดยจะสรา้งหลกัสตูรท่ีมีความตอ้งการก าลงัคนเท่านัน้” 

2.2) หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ (Competency Base) จากการวิเคราะหเ์อกสาร

และผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบขอ้มูลสอดคลอ้งในทางเดียวกัน คือ หลกัสูตรตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้

สมรรถนะ และตอ้งก าหนดผลลพัธท่ี์เกิดขึน้กับผูเ้รียน ไม่เนน้เพียงทฤษฎี แต่หมายรวมถึงการ

พฒันาทกัษะทั่วไป ทกัษะชีวิตสงัคมและทกัษะวิชาชีพ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถบูรณาการในการ

ด าเนินชีวิต ดงัค าสะทอ้นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีว่า “หลกัสูตรตอ้งสรา้งใหเ้ด็กมี Competency 

ใหท้ างานได ้ตอ้งไม่ใช่แค่ Knowledge Base ต่างจากในอดีต คุณตอ้งเขา้มหาวิทยาลยัดงั ถึง

จะเจอครูเก่ง และวิชาการถึงจะเขม้ แต่วิชาการเขม้ไม่ไดแ้ปลว่าท างานเก่ง” ทัง้นีห้ลกัสตูรท่ีเนน้

สมรรถนะตอ้งก าหนดจากภาพใหญ่ วา่ผลลพัธก์ารเรียนรูใ้นแตล่ะชัน้ปีตอ้งเป็นอย่างไร ในแตล่ะ

วิชาตอ้งไดผ้ลลพัธอ์ะไรในแตล่ะสปัดาห ์ในแตล่ะคาบวิชา และแตล่ะชั่วโมงตอ้งการผลลพัธก์าร

เรียนรูท้ัง้ในแง่ความรูแ้ละทกัษะท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้  

2.3) หลักสูตรบูรณาการ จากเทคโนโลยีท่ีเจรญิกา้วหนา้ โลกตอ้งการความรวดเร็ว

ในการท างาน ผู้ใชก้ าลังคนตอ้งการก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีเขา้ใจโจทยธ์ุรกิจท่ีมีการ

แข่งขนัตลอดเวลา  จึงจ าเป็นท่ีหลกัสตูรตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรูแ้ละทกัษะท่ี

เรียนรูม้าใชใ้นการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยบูรณาการความรูแ้ละประยกุตท์กัษะจาก

ศาสตรต์า่ง ๆ ไดแ้ก่ การคา้ปลีกยคุใหม่ คณิตศาสตรแ์ละสถิติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์การจดัการ

ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้โจทย์ปัญหา แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 

เสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรูข้องตนเอง น าความรูแ้ละทักษะมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
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สอดคลอ้งกับความเป็นจริง เช่น บูรณาความรูแ้ละทกัษะขา้มศาสตรข์อง การตลาด จิตวิทยา 

คณิตศาสตร ์สถิติ และปัญญาประดิษฐ์ในการท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและลกูคา้ 

โดย อดุม คชินทร ไดก้ล่าวในส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (2561) ถึงเรื่องการบูรณาการ

ขา้มศาสตรว์่า คณะตา่ง ๆ ของสถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งลดขอบเขต (Boundary) ระหว่างคณะ 

เพ่ือใหเ้กิดการบรูณาการระหวา่งหลกัสตูรของคณะ 

2.4) โครงสร้างของหลักสูตรที่เป็นทางเลือกแบบโมดูล เป็นการแบ่งโครงสรา้ง

หลกัสูตรใหเ้ป็นโมดลู โดยแต่ละโมดลูจะมีเนือ้หาท่ีจบสมบูรณใ์นตวั ท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือก

เรียนโมดลูตา่ง ๆ ตามความสนใจและความตอ้งการเรียนท่ีแตกตา่งกนัได ้หรือตามเวลาท่ีผูเ้รียน

มี จึงเป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล5 ท าใหค้นวยัท างานสามารถเลือกเรียนโมดลูท่ี

ตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือการใชง้านได ้เป็นการเช่ือมโลกของการศกึษากบัโลกของการท างานใหเ้ขา้หา

กนัได ้เป็นการรองรบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งคน

รุน่ใหมจ่ะมีวิถีการด ารงชีพท่ีจะเปล่ียนไปมากขึน้ในอนาคต และจากผลการศกึษาในรายงานของ

คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิ รูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “แผนปฏิรูประบบการ

อุดมศึกษา” (สภาขับ เค ล่ือนการปฏิ รูปประเทศ, 2560) พบว่า ผู้ เรียนจะคาดหวังใน

สภาพแวดลอ้มของการศกึษาท่ีแตกต่างไป โดยความคาดหวงัของผูเ้รียนจะมีความหลากหลาย

มากตามไปดว้ย เช่น ผูเ้รียนท่ีดอ้ยความรูท้างวิชาการหรือเรียนรู้ไดช้า้ ผูเ้รียนท่ีตอ้งท างานดว้ย

เพ่ือด ารงชีพ ผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนในสถานท่ีท างาน ผูเ้รียนต่างชาติท่ีไม่ไดพู้ดภาษาอังกฤษ หรือ

กระทั่ งผู้ เรียน ท่ีท างานแล้วแต่ต้องการเป ล่ียนลักษณะงานหรือต้องการเพิ่ มทักษะ 

(Reskill/Upskill) ก็อาจตอ้งมาเรียนรูเ้พิ่มเติม เพ่ือพฒันาบทบาทหนา้ท่ีในอาชีพการงาน ท าใหมี้

ผูเ้รียนมีหลากหลายรูปแบบและมีระดบัอายท่ีุตา่งกนัในอนาคต จึงตอ้งการโครงสรา้งหลกัสูตรท่ี

เอือ้ตอ่การเรียนรูแ้ละด ารงชีพท่ีตอ้งยืดหยุ่น คล่องตวัในมิตติา่ง ๆ ทัง้เนือ้หาวิชา ระยะเวลา เวลา 

และสถานท่ีเรียน สถาบันอุดมศึกษาจึงตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะสนับสนุนผู้เรียนไดต้ลอด 24 

                                                           

5  อา่นเพิ่มเตมิไดจ้าก “The Benefits and Challenges of Modular Higher Education 
Curricula” (2015) ไดท่ี้ https://www.semanticscholar.org/paper/The-Benefits-and-
Challenges-of-Modular-Higher/f366ce92c6cf36e7d3ab77136b47754fe56695d6?p2df 
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ชั่วโมง 7 วนัต่อสัปดาห ์เพ่ือสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการความ

ยืดหยุน่ และการเรียนรูท่ี้มีคณุภาพ 

2.5) ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเป็นทางเลือกใหส้  าหรบัคนท่ีตอ้งการ

เก็บสะสมหนว่ยกิตไว ้เพ่ือจะไดป้รญิญาภายหลงั เป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย 

และเพิ่มโอกาสในการเรียนรูแ้ละส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต  ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ไดป้ระกาศแนวทางการด าเนินงานระบบคลงัหน่วยกิตระดบั

อดุมศกึษา พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานเุบกษาในปี 2563 เพ่ือใหก้ารพฒันาระบบการจดัการศกึษา

สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย โดยยึดหลัก

การศึกษาตลอดชีวิตส าหรบัประชาชน และใหผู้เ้รียนสามารถสะสมผลการเรียนไวใ้นระหว่าง

รูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ในการจัดการศึกษาทั้ง  3 รูปแบบ (การศึกษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั) และผลการศกึษาพบว่า แมค้วามตอ้งการใน

การเก็บสะสมหน่วยกิตในปัจจบุนัมีไม่มาก โดยผูเ้รียนในหลกัสตูรระยะสัน้ท่ีเป็นการศกึษาตาม

อัธยาศัยยังเน้นถึงการน าความรู้ไปใช้งานในองค์กร แต่ “ผู ้เรียนในอนาคตจะศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้ระบบคลังหน่วยกิตมี

ความส าคญัที่มีความตอ้งการสูงขึน้เรื่อย ๆ ตามสภาพสงัคมที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต” ดงันัน้

สถาบนัอุดมศึกษาจึงควรเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและประชาสัมพันธถ์ึงสาระส าคญัของ

ระบบคลงัหน่วยกิต การเทียบโอนประสบการณแ์ละผลการเรียน พรอ้มทัง้วิธีการประเมิน (การ

ทดสอบแบบมาตรฐาน และไม่ใช่มาตรฐาน) การประเมินการศึกษาอบรมท่ีไม่ใช่จัดโดย

สถาบนัอดุมศกึษา และแฟ้มสะสมการเรียนรู้ (Portfolio)) ใหก้บัประชาชนและผูเ้รียนใหร้บัรูม้าก

ขึน้ พรอ้มทัง้จดัระบบการด าเนินการท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรูแ้ละผูเ้รียนในการเก็บสะสมหน่วย

กิตไว ้รวมทัง้การใหค้  าปรกึษา 

2.6) หลักสูตรการศึกษาแบบไตรภาค เพ่ือให้ไดเ้รียนรูเ้นือ้หาสาระความรูข้อง

หลกัสูตร ตลอดจนการฝึกทกัษะต่าง ๆ ไดค้รบตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร การจัดหลักสูตร

แบบไตรภาค โดยไม่มีการปิดเทอมภาคฤดรูอ้น ท าใหมี้ระยะเวลาในการเรียนรูม้ากขึน้ โดยผูใ้ห้

ขอ้มลูส าคญัท่านหนึ่งกลา่วไวว้า่ ในชีวิตการท างานนัน้ไมมี่การปิดภาคฤดรูอ้น ตอ้งท างานตลอด

ทัง้ปี จึงเป็นการเตรียมผูเ้รียนสู่ชีวิตการท างานต่อไป โดยไดมี้การจัดหลักสูตรลักษณะนี ้เช่น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์โดยปฏิบตัิตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และจากผลการศึกษาวิจัยของอนุรกัษ์ ปัญญานุวัฒน ์

และคณ ะ (2548) โดยศึกษาส ารวจผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสียในการจัดการศึกษาของ 8 

สถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไดท้  าการเปรียบเทียบระบบการจดัการศึกษาแบบไตรภาคและ

ทวิภาค พบว่าการจดัการศกึษาทัง้ 2 รูปแบบไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสถิติ  จึงอาจด าเนินไดท้ัง้

สองแบบตามความเหมาะสมของหลกัสตูร     

3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร จากการวิเคราะหห์ลกัสูตรทางดา้นคอมพิวเตอร์

จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย

หอการค้า เป็นต้น พบว่า สถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

คอมพิวเตอร์ ซึ่ งต่างจากหลักสูตร Computer Science ของ Stan ford และ University of 

London ไม่มากนกั แต่พบว่ามหาวิทยาในต่างประเทศมีวิชาใหเ้ลือกเรียนจ านวนมากกว่า และ

จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัยงัพบว่า “เนือ้หาวิชาในบางสถาบนัอดุมศึกษาของไทยนัน้ ยงัพฒันาตาม

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีไม่ทนั” และผูใ้หข้อ้มลูส าคญัยงัไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ “หลกัสูตรตอ้ง

มีการปรับหลักสูตรอย่างจริงจัง ไม่ใช่การปรับเพียงเล็กน้อย ซ่ึงต้องอาศัยผู ้บริหารของ

สถาบนัอดุมศึกษาในการบริหารจดัการ” โดยยงัคงแบง่เป็นหมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาชีพ และ

หมวดวิชาเลือกเสรี ตามมาตราฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2552 ได้

ก าหนดโครงสรา้งหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรท์ั้ง 5 สาขาวิชาตามตารางท่ี 4 โดยแบ่งเป็น 3 

หมวด คือ หมวดทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

3.1) หมวดวิชาท่ั วไป  เน้นการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)  โดย Tan 

อธิการบดี Yale-NUS College Singapore (2563) และพระไพศาล วิสาโล (2562) ไดก้ล่าวถึง

ความส าคญัของการเรียนรูศ้ิลปศาสตรว์่าเป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะให้ความรูท้ั่วไป และทักษะเชิง

ปัญญา มีเป้าหมายเพ่ือสรา้งมนุษยเ์ป็นเสรี คิดไดอ้ย่างวิพากษ์ ตัง้ค  าถามและแกไ้ขปัญหาเป็น 

รวมถึงเขา้ใจผูอ่ื้นได ้สอนเรื่องคณุค่า เนน้ความเท่าเทียม เป็นธรรม และเสรี เป็นคนคิดเป็น ตัง้

ปัญหาเป็น วิพากษร์ะบบเป็น เป็นการสรา้งคนกลา้วิพากษ์ ส่ือสารโนม้นา้วใจ ภาวะผูน้  า ความ

ฉลาดทางอารมณ์ และความเข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเติบโตในวิชาชีพ และสรา้งการ
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เปล่ียนแปลง ความกา้วหนา้และนวตักรรมไดดี้ท่ีสดุ ศิลปะศาสตรจ์ึงเป็นศาสตรส์  าคญัพืน้ฐานใน

การเรียนรู ้  

3.2) หมวดวิชาเฉพาะ  จากการวิ เคราะห์เอกสาร (Edureka, 2020; Udemy, 

LinkinEd, 2019) และผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบว่าวงจรชีวิตของวิทยาการขอ้มูล 6 ขัน้ตอน คือ 1. 

การตีความโจทย ์2. การเตรียมข้อมูล 3. การวางแผนสรา้งโมเดล 4. การสรา้งโมเดล 5. การ

ด าเนินการ 6.การส่ือสารผล โดยมีความคาบเก่ียวของนักวิเคราะหข์อ้มูลและนักวิทยาศาสตร์

ขอ้มูล ดงัภาพท่ี 30 ซึ่งจะเห็นว่านักวิทยาศาสตรข์อ้มูลจะตอ้งท าเรื่องการพยากรณ์ขอ้มูลและ

การเรียนรูข้องเครื่องจกัร จงึตอ้งใชค้วามรูท้างคณิต ศาสตรแ์ละสถิติท่ีลกึซึง้ และตอ้งใชเ้ครื่องมือ

เพ่ือสรา้งโมเดล เชน่ R, SAS/ Access 

 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ 5 สาขาวิชา 

ท่ีมา   มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2552 
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ภาพท่ี 30  ปริมาณลักษณะงานของนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

ท่ีมี:  https://www.edureka.co/blog/what-is-data-science/, 2020 

 

และจากการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่  World Economic Forum (2019), Edureka 

(2020),  Udemy (2020), Coursera (2020) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  พบข้อมูลสอดคล้องใน

ทิศทางเดียวกนั คือจะตอ้งมีความรูใ้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.คณิตศาสตร ์2. วิทยาการคอมพิวเตอร ์3. 

ความรูใ้นโดเมน ดงัภาพท่ี 31 ทั้งนีผู้้ให้ขอ้มูลส าคัญไดเ้น้นความส าคญัของขอ้มูล เน่ืองจาก

พืน้ฐานทัง้หมดปัญญาประดิษฐ์คือขอ้มูล จึงตอ้งมีวิชาการจดัการขอ้มูล เพ่ือเขา้ใจว่าขอ้มูลจะ

บรหิารจดัการอยา่งไร เพ่ือจะน ามาท าระบบปัญญาประดิษฐ์ได ้และตอ้งเรียนการเขียนโปรแกรม 

เพ่ือจัดการกับข้อมูล และใช้ความรูท้างดา้นสถิติและคณิตศาสตร ์ซึ่งทั้งหมดนีต้อ้งอยู่ในตัว

นกัวิทยาศาสตรข์อ้มูล โดยผูใ้หข้อ้มูลดา้นสารสนเทศไดเ้นน้ถึงทกัษะวิชาชีพเหล่านีว้่า “ผูเ้รียน

ควรเขา้ใจในแก่นความรู ้ซ่ึงต่างจากการท่องจ าความรู ้แลว้เอาความรูแ้ละทกัษะเหล่านีม้าต่อ

ยอดมาใชก้บัการคา้ปลกี”  
 

 

https://www.edureka.co/blog/what-is-data-science/
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ภาพท่ี 31 ความรู้หลักของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

ท่ีมี:   https://www.edureka.co/blog/what-is-data-science/ 

 

จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ท าใหท้กัษะท่ีใชง้านมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

โดย World Economic Forum ไดเ้ปรียบเทียบและจดัอนัดบัทกัษะท่ีใชม้ากและเปล่ียนแปลงในปี 

2018 จากปี 2015 ในบทบาทหนา้ท่ีท่ีเกิดใหม ่(Emerging Roles) ในสหรฐัอเมรกิาดงัภาพท่ี 32

ทัง้นี ้ พบวา่บทบาทหนา้ท่ีความเช่ียวชาญดา้นปัญญาประดษิฐ์ (Data Scientist Specialist) มี

ทกัษะส าคญั 10 อนัดบัแรก คือ 1. การเรียนรูข้องเครื่อง (Machine Learning) (+1 อนัดบั) 2. 

วิทยาการขอ้มลู (Data Science) (+2 อนัดบั) 3. Python (-2 อนัดบั) 4. R (+1 อนัดบั) 5. SQL 

(+5 อนัดบั) 6. สถิติ (+3 อนัดบั) 7. Tableau (มาใหม)่ 8. Data Visualization (มาใหม)่ 9. NLP 

(มาใหม)่ 10. Apache (-5 อนัดบั) 

 

https://www.edureka.co/blog/what-is-data-science/
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ภาพท่ี 32 หน้าที ่บทบาทใหม่ และทักษะของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

ท่ีมา https://www.weforum.org/reports/data-science-in-the-new-economy-a-

new-race-for-talent-in-the-fourth-industrial-revolution 

https://www.weforum.org/reports/data-science-in-the-new-economy-a-new-race-for-talent-in-the-fourth-industrial-revolution
https://www.weforum.org/reports/data-science-in-the-new-economy-a-new-race-for-talent-in-the-fourth-industrial-revolution
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นอกจากนี ้World Economic Forum (2020) ยงัไดศ้กึษาและส ารวจเทคโนโลยีท่ีจะถกู

น ามาใชใ้นปี 2025 ดงัภาพท่ี 33 พบว่า เทคโนโลยี 5 อนัดบัแรก ได้แก่ Cloud Computing, Big 

Data Analytics, IOT, Encryption and Cyber Security แล ะ  Artificial Intelligence ซึ่ ง ล้ ว น

เป็นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งสัมพันธก์ับทักษะวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสถาบนัอุดมศึกษาควร

น ามาบรรจอุยูใ่นเนือ้หาของหลกัสตูร โดยอาจบรรจเุป็นวิชาเลือกในหลกัสตูร  

3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านใหค้วามเห็นว่า ควรใหผู้้เรียน

เลือกเรียนไดต้ามอิสระ และเลือกเรียนขา้มสาขาวิชาหรือคณะได ้ซึ่งผูใ้หข้อ้มลูส าคญับางทา่นยงั

ย ้าว่า นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลควรมีทั้งศิลป์และศาสตรท์ั้ง 2 ด้าน โดยเฉพาะผู้ออกแบบ

ปัญญาประดษิฐ์จะตอ้งรูศ้าสตรศ์ลิปะ ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการท างานมากยิ่งขึน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 33 เทคโนโลยีทีจ่ะถูกน ามาใช้ในปี 2025  

ท่ีมี:    http://www3.weforum.org/docs/WEF Future of_Jobs_2020.pdf 

 

3.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธส์  าคญัระหว่างครู/อาจารย์

ผูส้อนและผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงคใ์หผู้้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เกิดการเรียนรู ้

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ี์หลักสูตรก าหนดไว ้ซึ่งตอ้งอาศยัทั้งศาสตรแ์ละศิลป์ของครู/อาจารย์

http://www3.weforum.org/docs/WEF%20Future
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ผู้สอน  โดยการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนรูแ้บบ

บรูณาการขา้มศาสตร ์ท่ีมุง่เนน้สมรรถนะและผลลพัธเ์ป็นฐาน ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู ้โดยมี

ประเดน็ ดงันี ้ 

1) การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการเรียนรูท่ี้วงการศกึษาใหก้ารยอมรบั

วา่สามารถท่ีจะสรา้งสรรค ์และพฒันาผูเ้รียน ใหเ้กิดคณุลกัษณะไดต้ามเจตนาของหลกัสตูร และ

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติปี 2542 โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดเรียนรู้

ดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการสืบคน้ดว้ยตนเอง คน้หาเอง เกิดความคิดสรา้งสรรค ์เรียนรูด้ว้ย

ความสนุก การเรียนการสอนตอ้งเปล่ียนจากเนน้ “การสอน” มาเนน้ “การเรียน” ซึ่งสมศกัดิ์ ภู่

วิภาดาวรรธน ์(2552) อาจารยค์ณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดก้ล่าวถึงหลกัส าคญั

ของการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ไวเ้ป็น 7 ขอ้  ดงันี ้คือ 1. ความตอ้งการหรือความสนใจ

ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด 3. เนน้ใหผู้เ้รียน

สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ทัง้จากประสบการณ ์การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ และสืบคน้

หาความรูด้ว้ยตนเอง 4. เป็นการพึ่งพาตนเอง เพ่ือใหเ้กิดทกัษะท่ีจะน าสิ่งท่ีเรียนรูไ้ปใชไ้ดจ้ริงใน

ชีวิตประจ าวัน และเขา้ใจวิธีการเรียนรูข้องตนเอง คือรูว้ิธีคิดและพรอ้มท่ีจะปรบัเปล่ียนวิธีคิด

อย่างเหมาะสม ไม่เนน้การจดจ าเพียงเนือ้หา 5. เนน้การประเมินตนเอง  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเองได ้รูจุ้ดเด่นจุดดอ้ย 

และพร้อมจะปรับปรุง พัฒนา 6. เน้นความร่วมมือ ซึ่ งเป็นทักษะส าคัญในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั 7. เนน้รูปแบบการเรียนรู ้ท่ีอาจจดัไดท้ัง้รูปแบบเป็นกลุม่หรือเป็นรายบคุคล 

2) การเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์คือการเรียนการสอนโดยใชเ้รื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง หรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นหลกัแกน แลว้เช่ือมโยงใหส้มัพนัธก์ับเรื่องหรือวิชานัน้ ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างกลมกลืน เนน้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงเนือ้หาสาระเขา้กับ

บริบทชีวิตจริง  ซึ่งชีวิตการท างานนั้น ไม่สามารถแยกวิชาความรูเ้ป็นเรื่อง ๆ แต่ทุกอย่างจะ

สมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั จากการวิจยัเอกสาร ผูว้ิจยัพบว่ามหาวิทยาลยัหลายแห่งไดใ้หค้วามส าคญั

ในการบูรณาการขา้มศาสตร ์เช่น คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
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ทหารลาดกระบงั (สจล.) ใหน้กัเรียนแพทยท่ี์นอกเหนือจากการรกัษาผูป่้วยแลว้ ตอ้งมีความเป็น

แพทยท่ี์สามารถคิด วิเคราะห ์วิจยั ต่อยอดสรา้งอปุกรณท์างการแพทย ์ดว้ยการใหผู้เ้รียนเลือก

เรียนสิ่งท่ีนกัเรียนสนใจ เช่น การบริหารจดัการ การออกแบบ เป็นตน้ หรือ มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) ไดมี้การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่ทุกคณะภายใตช่ื้อวิชา 

SWU โดยสง่เสรมิใหมี้การบรูณาการขา้มศาสตร ์เช่น ผูเ้รียนสายวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จะไดเ้รียน

ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับสุนทรียศาสตร ์ศิลปะ การวิจัย ทางสังคมศาสตร ์และเพิ่มเติม องค์

ความรูข้า้มศาสตรจ์ากท่ีเรียนในหลกัสูตรตามวิชาชีพของผูเ้รียน ซึ่งลว้นเป็นการบูรณาการขา้ม

ศาสตร ์หรือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี (มทร.) ไดบ้รูณาการหลกัสตูรวิศวกรรมสิ่ง

ทอกับคณะคหกรรมศาสตรเ์ข้าดว้ยกัน อย่างไรก็ตามการเรียนบูรณาการขา้มศาสตรมี์หลาย

ระดบั และการบรูณาการขา้มศาสตรแ์บบเช่ือมโยงจรงิ ๆ ยงัมีไม่มาก เน่ืองจากครู/อาจารยผ์ูส้อน

ตอ้งใชเ้วลาในการจดัเตรียมการเรียนการสอนมาก แต่เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้

และความคดิท่ีกวา้ง เช่ือมโยงเนือ้หาสาระเขา้กบับรบิทชีวิตจรงิไดม้ากยิ่งขึน้ 

3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธเ์ป็นฐาน คือ

การเรียนรูท่ี้ค  านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรูเ้ป็นส าคัญ ว่าตอ้งการให้ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะ และ

คุณลักษณะอะไร เพ่ือน ามาออกแบบการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ตลอดจนการ

ประเมินผลลพัธ ์เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลผุลลพัธท่ี์ประกอบดว้ยเนือ้หาท่ีไดเ้รียนรู้

การปฏิบตัิท่ีผูเ้รียนท าไดจ้ริง มีหลายรูปแบบและใชร้ว่มกนัได ้ไดแ้ก่ การจัดการการเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน โดยครู/อาจารย์

ผูส้อนตอ้งสรา้งความน่าสนใจและแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน การเช่ือมโยงกบัเนือ้หาและใหเ้ห็น

ถึงการใชง้านจริง รวมถึงการอภิปราย และการแลกเปล่ียนความรู้   เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูเ้ชิงลึก

ของผูเ้รียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ คือ 1.สรา้งแรงบนัดาลใจ 2. เรียนรู ้3. คน้ควา้ 4. สรา้งสรรค ์และ 

5. แบ่งปันความรูแ้ละการเรียนรู ้โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน  

การจัดการการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Based Learning)   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้

ความคิดเห็นวา่การท าโครงการเป็นการเรียนรูท่ี้ส  าคญั โดยเริ่มจากโครงการเล็กก่อน ซึ่งอาจเป็น

โครงการท่ีท าคนเดียวก่อนเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการ แล้วค่อยเพิ่มขนาดของโครงการ เป็น
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โครงการกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และควรเป็นโครงการจากโจทยจ์ริง ท่ีอาจเป็น

ปัญหาของสถานประกอบการ การจัดการการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning) จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเห็นความส าคญัของปัญหา เกิดการเรียนรูใ้นการ

แก้ไขปัญหาโดยตอ้งวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ไดฝึ้กทักษะการส่ือสาร 

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ฝึกความอดทน ฝึกความคดิริเริ่มและการน าเสนอผลงาน ซึ่งจะท าให้

ผูเ้รียนภูมิใจในตนเองเม่ือโครงการส าเร็จและไดใ้ชง้านจรงิ การฝึกการท าโครงการมีประโยชนใ์น

การพฒันาผูเ้รียนหลายดา้น  

ทัง้นีจ้ากผลการศึกษาและส ารวจของ Business Over Broadway (2017) ดังภาพท่ี 

34 พบว่า 1. การท าโครงการรายบคุคล (Personal Project) เป็นการเรียนรูท่ี้มีประโยชนส์งูสดุ 2. 

การศกึษาแบบ Online Courses มีประโยชนร์องมา 3. การเรียนรูจ้ากเว็บ Stack Overflow Q&A 

(เป็นชุมชนเปิด (Open Community) ท่ีสามารถถามตอบใหญ่ท่ีสุดเว็บหนึ่ง) 4.การเรียนรูจ้าก

เว็บ Kragger ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ส าหรบั Predictive Modeling และการแข่งขนัวิเคราะหเ์พ่ือหา

โมเดลท่ีดีท่ีสุดส าหรบั Dataset จากบริษัทหรือบคุคลทั่วไป จากการส ารวจนีจ้ะพบว่า การเรียนรู้

แบบท าโครงการ การเรียนรูแ้บบออนไลนค์อรส์และการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านเว็บท่ีเป็นสงัคมเปิด

ท่ีมีการถามตอบ จะเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียนรูไ้ดม้าก   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดปัญหาโรคระบาด Covid 19  การเรียนรูท่ี้เป็นออนไลนก็์ยิ่ง

มีความส าคัญมาก ท าให้การเรียนรู้แบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ (Blended 

Learning) เป็นท่ีนิยมมากขึน้ในหมู่อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาท่ีน ามาพัฒนาการเรียน

การสอนและเห็นผลชดัเจน ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอน และผูเ้รียนมี

ทกัษะการเรียนรูม้าก อีกทัง้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษามี

ความพรอ้มในการเรียนรูแ้บบออนไลนท่ี์สามารถเพิ่มการติดตอ่และมีปฏิสมัพนัธร์ว่มในชัน้เรียน

มากยิ่งขึน้6  โดยการเรียนรูแ้บบผสมผสานออนไลนแ์ละออฟไลนเ์ป็นการใชข้อ้ดีหรือจุดแข็งของ

การเรียนรูท้ัง้สองแบบรว่มกัน ทัง้แบบพบหนา้กัน (Face to Face) ระหว่างครู/อาจารยผ์ูส้อน

                                                           

6 อา่นเพิ่มเตมิไดจ้าก ดษุฎีนิพนธ ์“Blended Learning กบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21” (2557) มหาวิทยาลยันเรศวรl 
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กับผูเ้รียน หรือออฟไลน ์และการเรียนผ่านอินเตอรเ์น็ตหรือการเรียนการสอนแบบออนไลนซ์ึ่ง

ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเองทกุท่ีทกุเวลาผ่านส่ือการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์แต่

ขณะเดียวกันก็ยังสามารถพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหอ้งเรียนระหว่างครู/อาจารย์

ผูส้อนและผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัได ้ทัง้นีค้รู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความสามารถในการ

ใชเ้ครื่องมือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน และตอ้งค านึงถึงผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม เนือ้หา 

สถานการณ์ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู ้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูสู้งสุด และบรรลุตาม

วตัถปุระสงค ์

 

 
 

ภาพท่ี 34  10 แพลตฟอร์มหรือแหล่งการเรียนรู้วิทยาการข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 

ท่ีมา  https://businessoverbroadway.com/wp-

content/uploads/2018/02/platforms_resources_usefulness.png 

https://businessoverbroadway.com/wp-content/uploads/2018/02/platforms_resources_usefulness.png
https://businessoverbroadway.com/wp-content/uploads/2018/02/platforms_resources_usefulness.png
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นอกจากนี้ค รู /อาจารย์ผู้สอนยังอาจใช้แนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน  (Flip 

Classroom) โดยการน าแพลตฟอรม์การเรียนรูแ้ต่ละชนิดมาปรบัใช ้เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถท า

การวิจัย คน้หาขอ้มูลดว้ยไดด้ว้ยตนเอง หรือ Research-Based Learning หรือ การเรียนแบบ

ออนไลนท่ี์บา้น จากการใหก้ารบา้นหรือโจทยใ์หผู้เ้รียนศึกษามาล่วงหนา้ แล้วน าความรูท่ี้ได ้มา

ถามและถกกันในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดปัญญาขึน้ดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการ

วิเคราะห ์การส่ือสาร ตลอดจนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง นอกจากนีย้งัมีรูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะและผลลพัธเ์ป็นฐาน ท่ีเริ่มเป็นท่ีรูจ้กักนัมากขึน้อีกรูปแบบ คือ การเรียนรู้

ควบคู่การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) เป็นการเรียนรูท่ี้บูรณาการความรูท้าง

วิชาการและการลงมือท า เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเผชิญสภาพจริง ปัญหาจริง ในโลกแห่งความเป็น

จริง (Authentic Learning) ผูเ้รียนตอ้งแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัผูอ่ื้น ไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การ

ด ารงชีพ เป็นการจัดการการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนด้วยการเช่ือมสาระการเรียนรูจ้าก

หอ้งเรียนกบัประสบการณก์ารท างานในแหล่งเรียนรูต้ามสภาพจริง ณ สถานประกอบการ เป็น

การเรียนรูท่ี้เกิดจากท างานในสภาพจริง โดยคุณก่อศกัดิ์ ไชยรศัมีศกัดิ์ และผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ

หลายท่านตา่งเนน้ความส าคญัของการเรียนรูล้กัษณะนีว้่า “ท าใหผู้เ้รียนไดเ้หน็วฒันธรรมองคก์ร

ทีต่อ้งทุม่เทการท างาน ไม่คิดเอาประโยชน์ส่วนตวั ความซื่อสตัยน์ัน้เป็นพืน้ฐานทีต่อ้งมี โดยการ

มาท างานกบับริษัทซีพีออล์ลนัน้ จะไดเ้ห็นวฒันธรรมการเรียนรูโ้กะ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจปรชัญา 

และกลยทุธ์”  อีกทัง้ “การมาเรียนรูท้ีส่ถานประกอบการเป็นสิ่งดี ท าใหไ้ดร้บัองค์ความรูโ้ดยตรง

จากเจา้ขององค์ความรูท้ี่ตอ้งปรบัตวัตลอด เวลาในสถานการณ์ที่ตอ้งแข่งขนั คือ Live Text ที่

ทนัสมยั ซ่ึงต่างจากการเรียนจากต าราที่อาจจะลา้สมยัและไม่ทนักับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว” และ “การฝึกทกัษะชีวิตและสงัคมนัน้จะไม่ไดจ้ากการบรรยายภาคทฤษฎี การ

ฝึกงานกบัสถานประกอบการ เช่น การฝึกงานในรา้นขายปลีกท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในตวั

ผูเ้รียนไดด้ี เขา้ใจโลกที่เป็นจริง ใชช้ีวิตในสงัคมเป็น ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได”้ “นักศึกษาตอ้งมี

ทกัษะทางสงัคม บริหารชีวิตตนเองได ้การศึกษาตอ้งสอนใหผู้เ้รียนคิดเป็น มีทศันคติที่ดี และ

เรียนรูต้ลอดชีวติ สามารถอบรมสั่งสอนตนเองไดเ้มือ่สิ่งตา่ง ๆ เปลีย่นไป”   
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สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์(PIM) เป็นสถาบนัอดุมศกึษาหนึ่งท่ีจดัการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรูค้วบคูก่ารท างาน  โดยจะฝึกงาน 3 เดือนสลบักบัการเรียนอีก 3 เดือน โดยใน 

1 ปีการศึกษา จะมี 4 ภาคการศึกษา  “เราท าการศึกษาที่ไม่เหมือนคนอื่น ที่ท าเพื่อความรู ้แต่

ของเราบอกเราไม่ใช่  เราต้องให้นักศึกษามีงานท า เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เค้ามี 

Competency จะพบว่าสถานทีเ่ด็กไปฝึกงาน เห็นว่าเด็กเรามีสมรรถนะ สูง้าน มีวนิยั และทกุคน

ตอ้งผา่นรา้นเซเวน่ มีวนิยั มีความอดทน ดงันัน้ทกุอตุสาหกรรมรบัคนของเราไปหมด”    

การจัดการเรียนรูแ้บบนีมี้เง่ือนไขการเรียนรู ้ดงันี ้คือ 1) การเรียนรูข้องผูเ้รียนตอ้งอยู่

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการท างานจรงิของสาขาวิชา 2) การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ช้

ความรูใ้นการท างานตามสาขาวิชา 3) กิจกรรมท่ีจดัตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาในหลกัสตูร 

และ 4) ลกัษณะงานตอ้งตรงตามสาขาวิชา และงานนัน้ตอ้งสามารถพัฒนาผลลัพธก์ารเรียนรู้

ของผู้เรียนตามท่ีก าหนดได้ ซึ่งอาจจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนสลับกับการท างาน 

(Sandwich Course) สหกิจศึกษา (Cooperative Course) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยกับ

อุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มและบริหารจดัการทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีต้อ้งอาศยัความ

รว่มมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษากบัสถานประกอบการ  

ทัง้นีผู้ช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ ซึ่งเป็น

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ข้อมูลส าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน 

ภาคอตุสาหกรรม ภาคเทคโนโลยี รวมทัง้สถาบนัอดุมศกึษา ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดย

ต้องเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ดังนี ้ 1) การเตรียมการฝึก  โดยเริ่มจากเครือข่ายสถาน

ผูป้ระกอบการ สถาบันอุดมศึกษาตอ้งคัดเลือกสถานประกอบการในการฝึกให้เหมาะสมกับ

นกัศึกษา และวางโปรแกรมการท างานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของหลักสูตรและสถาน

ประกอบการ โดยตอ้งก าหนดผูร้บัผิดชอบทัง้ 2 ฝ่าย ทัง้นีส้ถานประกอบการตอ้งเตรียมผูฝึ้กซึ่งมี

บทบาทเป็นหัวหน้างาน ท่ี มีทักษะการส่ือสาร การสอนงาน และมีเวลาเพียงพอ ส่วน

สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งเตรียมครู/อาจารยผ์ูส้อนผูร้บัผิดชอบวิชาและเจา้หนา้ท่ีพฒันานกัศึกษา

หรือพ่ีเลีย้ง  โดยก าหนดวตัถปุระสงคข์องการฝึกใหช้ดัเจน มีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งรว่มกนั 2) การ

เตรียมตัวผู้เรียนก่อนการฝึก เริ่มตัง้แต่สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งรูจ้กัผูเ้รียน รูค้วามสนใจในการ
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ประกอบอาชีพของผู้เรียน เพ่ือคัดเลือกและจับคู่ระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการให้

เหมาะสม รวมถึงการเดินทางระหว่างท่ีพักของผู้เรียนและสถานประกอบการ นอกจาก

สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเตรียมความรูด้า้นทฤษฎีแลว้ ยงัตอ้งเตรียมความพรอ้มและทกัษะดา้นอ่ืน

ใหก้ับผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในมาตรฐานการท างานของวิชาชีพและสถานประกอบการนัน้ 

การสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูเ้รียนและผูฝึ้ก ทักษะการส่ือสาร ทักษะการวิเคราะหแ์ละ

แกปั้ญหา ทกัษะการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม เป็นตน้ นอกจากนีส้ถาบนัอดุมศกึษายงั

ตอ้งปลูกฝังความมีวินยัและความรบัผิดชอบของผูเ้รียนท่ีมีต่องานท่ีไดร้บัมอบหมายอีกดว้ย 3) 

กระบวนการฝึกและการนิเทศ การฝึกงานของผูเ้รียน ผูฝึ้กสอนตอ้งมีความเขม้แข็งในการฝึก 

และระหว่างการฝึกนัน้ ครู/อาจารยผ์ูส้อนท่ีรบัผิดชอบควรเดินทางไปนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียน

ท่ีสถานท่ีฝึกร่วมกับสถานประกอบการคา้ปลีก หรือติดต่อส่ือสารกันผ่านโซเซียลมีเดีย เพ่ือให้

ค  าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการฝึกงาน และยังมีพ่ีเลีย้งก ากับดูแล

ติดตาม (Supervision) ประสานงานกับสถานประกอบการและผูฝึ้กอีกดว้ยเพ่ือรายงานความ

เคล่ือนไหวใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดการ

เรียนรูม้ากท่ีสุด 4) การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ว่าไดต้ามวัตถุประสงคข์องการฝึก มี

ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ ระหว่างการฝึกเป็นอย่างไร โดยตอ้งสะทอ้นผลการเรียนรูต้ามความ

เป็นจรงิ และตอ้งประเมินโดยผูฝึ้กของสถานประกอบการ และประเมินผลโดยครู/อาจารยผ์ูส้อน 

ตลอดจนครูพ่ีเลีย้ง โดยใหผู้เ้รียนน าเสนอรายงานการฝึกงานสรา้งสรรคห์รือนวตักรรมจากการฝึก

ดว้ย  และแสดงความคดิเห็นตอ่การฝึกในสถานประกอบการนัน้ เพ่ือการปรบัปรุงและพัฒนาการ

ฝึกรว่มกนัไป ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี ้ 

นอกจากเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนดังท่ีกล่าวไปแล้ว ก็ ยังเป็นประโยชน์ต่อสถาน

ประกอบการและสถาบนัอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ และมหาวิทยาลยัไวกาโต ้(ประเทศนิวซีแลนด)์ ได้กล่าวถึงประโยชณ ์

ดัง เช่น  1 ) เกิ ดความ ร่วม มื อทางวิชาการ การวิจัย  และความสัมพัน ธ์ ท่ี ดี ระหว่า ง

สถาบนัอดุมศกึษากบัสถานประกอบการ 2) ไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรบัปรุงหลกัสูตร 3) ไดร้บั

การยอมรบัจากตลาดแรงงาน 4) สามารถผลิตบณัฑิตไดต้รงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 5) ไดน้  า
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ปัญหาจรงิมาดดัแปลงใหเ้ป็นกรณีศกึษาในหอ้งเรียน  และ 6) เพิ่มประสบการณภ์าคปฏิบตัิและ

พฒันาศกัยภาพของอาจารย ์

3) การใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน  (Innovative 

Environment Learning) ผลจากความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีและอินเตอรเ์น็ตท่ีรวดเร็ว ท าให้

เกิดแพลตฟอรม์การเรียนรูท่ี้ส  าคัญ เช่น  Massive Open Online Courses (MOOCs) ส่ือวีดิ

ทศัน ์(YouTube) เกมมิฟิชั่น (Gamifition)  ส่ือสงัคม (Social Media) ส่ือทางเสียง (Audiobooks 

and Podcasts) เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนท่ี์รองรบัผูเ้รียนไดจ้  านวนมาก และเรียนรู้

ไดทุ้กท่ีทุกเวลาผ่านสมารต์โฟน คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต โดยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีใน

การเรียนการสอนดว้ยมิติท่ีหลากหลาย สรา้งความน่าสนใจและเกิดการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยครู/

อาจารยผ์ู้สอนและสถาบันอุดมศึกษาตอ้งให้ความส าคญัในการจัดท าเนือ้หาหลัก (Content) 

ของสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู ้และบริบทหรือเนือ้หาแวดลอ้ม (Context) ในการน าเสนอ ให้

นา่อา่น นา่สนใจ นา่ตดิตาม และเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายหรือผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (Student Development) เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยพัฒนา

ผูเ้รียนนอกเหนือจากวิชาการในหอ้งเรียน ใหส้ามารถบูรณาทกัษะชีวิตและสงัคม ไดแ้ก่ ความ

รบัผิดชอบ การจงูใจตนเอง การจดัการตนเอง การพึ่งพากนั การตระหนักตนเอง การศกึษาตลอด

ชีวิต ความฉลาดทางอารมณ ์การใชค้วามสามารถของตนเอง  กับทกัษะวิชาชีพ ไดแ้ก่ความคิด 

ความเขา้ใจ การเรียนรู ้ความจ า ความตัง้ใจ การแกปั้ญหา ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการด ารงชีพ 

โดยการพัฒนาผูเ้รียนแบบองคร์วม ทัง้นีกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนนัน้มีไดห้ลายรูปแบบตามความ

เหมาะสม ไดแ้ก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมตามเทศกาลส าคัญ ท่ีส่งเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรมของชาติ (เช่น กิจกรรมสงกรานต ์ลอยกระทง) กิจกรรมแข่งขัน (เช่น แข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลยั การ Pitching และ Hackathon)  นอกเหนือการพฒันาผูเ้รียนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

ยงัท าใหเ้กิดเป็นความสามคัคี ความรว่มมือระหว่างผูเ้รียน ผูเ้รียนกับครู/อาจารยผ์ูส้อน รวมถึง

บคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษา อีกทัง้เกิดความรกัความผกูพนัของผูเ้รียนตอ่สถาบนัอดุมศกึษา 

อันจะส่งผลต่อผูท่ี้ส  าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะระลึกถึงสถาบันอุดมศึกษาและย้อนกลับมาท า

ประโยชนต์อ่สถาบนัอุดมศกึษาในภายหนา้ เช่น การเป็นอาจารยพ์ิเศษ การรบันกัศึกษาฝึกงาน 

การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น  ดังนั้นผู้ เรียน ครู/อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้บริหารของ
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สถาบันอุดมศึกษาควรตอ้งให้ความส าคญักับกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยให้ทัง้ แรงงาน เวลา 

และงบประมาณในการสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

5) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ (Learning Environment and 

Atmosphere) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมช่วยส่งเสริมความสนใจใฝ่รูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน โดย

แบ่งเป็นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และไม่ใช่กายภาพ   โดยสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่

รอบตัวผู้เรียนทั้งกายภาพและไม่ใช่กายภาพ จะเอือ้อ านวย ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง

แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูท้ั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน

หอ้งเรียนท่ีมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกนัและกัน เป็นแรงจงูใจท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู ้

รกัการอยู่รว่มกันในชัน้เรียนและช่วยปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมและความประพฤติอนัดีงามให้

เกิดขึน้กับผู้เรียน โดยแนวคิดของภัทรพร  บุญน าอุดม (2563) ในด้านห้องเรียนในฝันของ

การศกึษาศตวรรษท่ี 21 ไวก้ล่าวไวว้่า สภาพแวดลอ้มควรจดัใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีอยาก

เรียนรู ้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎของหอ้งเรียน ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการ

แสวงหาความรู ้และรบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเอง   เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ใหก้ับนกัเรียนในโลกสมยัใหม่ได ้โดยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  เช่น อาคาร 

สถานท่ี หอ้งเรียน การจดัโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งเรียนใหส้ามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดส้ะดวก เหมาะ

กับการเรียน รู้เชิ ง รุก  ทั้งการท างานแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม  ส่วนบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่กายภาพ ตอ้งเอือ้ต่อการเรียนรู ้ช่วยสรา้งสรรคค์วามกลา้คิด กลา้ท า 

เกิดความรูส้กึท่ีปลอดภยั และแบง่ปันความรู ้เกิดการเรียนรูร้ว่มกนัได ้ 

3.1.3 ด้านครู/อาจารยผู้์สอน เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน มีประเด็นส าคญั 

ดงันี ้ 

1. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของครู/อาจารยผู้์สอน เป็นพืน้ฐานเป็นสิ่งส าคญั 

โดยครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีจิตส านึกและจิตวิญญาณความเป็นครู มีทศันะคติท่ีดีต่อความเป็น

ครู รวมถึงมีโลกทัศนแ์บบเปิด มีจริยธรรม และจรรยาบรรณครู ดงัค าสะทอ้นของ กระแส ชนะ

วงศ ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีวา่ “ครูตอ้งมีจรรยาบรรณครู ทัง้ตอ่ลูกศษิย ์ตอ่ตนเอง และตอ่ครูดว้ยกนั” 

และ “ครู อาจารย์ตอ้งเป็นตวัอย่างทีด่ี นั่นคือ ตอ้งมีภาวะผูน้  าทางการศึกษา เพราะตวัอย่างที่ดี
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นัน้ มีค่ามากกว่าค าสอน” และ “ครูจะตอ้งรกันกัเรียน รกัการสอน รกัทีเ่จอนกัเรียน มีความสขุที่

จะไดเ้ห็นนกัเรียนประสบความส าเร็จ ...... และสิ่งที่ส  าคญั คือ ครูตอ้งมีความรกั ความสนใจที่

จะสอนหนงัสอื” 

2. องคค์วามรู้ของครู/อาจารยผู้์สอน ตอ้งมีทัง้ 3 มิติ  ทัง้ความรูด้า้นเนือ้หา ความรู้

ดา้นวิธีการสอน และความรูด้า้นเทคโนโลยี ซึ่งเขา้มามีสว่นส าคญัในการเรียนการสอนมากขึน้ใน

ปัจจุบัน หากไม่มีความรู้เทคโนโลยี จะใช้ส่ือ อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ 

3. สมรรถนะของครู/อาจารยผู้์สอน ส  านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะของครูใน 4 มิติ คือ 1) การออกแบบ

และจดักิจกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน 2) การด าเนินกิจกรรมการเรียนรูข้องครู/อาจารยผ์ูส้อน 3) 

การเสริมสรา้งบรรยากาศการเรียนรูแ้ละสนับสนุนการเรียนรู ้ 4) การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน นอกจากสมรรถนะทัง้ 4 นี ้ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัไดเ้สนอเพิ่มอีก 2 สมรรถนะ คือ 5) 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง 

ครบถ้วน อย่างสรา้งสรรค ์โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลงาน และพัฒนา

ปรบัปรุงผลงานอย่างต่อเน่ือง และ 6) การพัฒนาตนเอง เรียนรูส้ิ่งใหม่  รบัรูข้่าวสาร วิทยาการ

ใหม ่ๆ อยูต่ลอดเวลา ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิท่ีจะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

4. การพัฒนาครู/อาจารยผู้์สอน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหค้วามเห็นว่า 1) การส่งเสริม

สนบัสนนุครู/อาจารยผ์ูส้อนไปประชมุสมัมนา ตลอดจนการเขา้รว่มประชมุวิชาการเป็นสิ่งท่ีจะท า

ให้ครู/อาจารยผ์ู้สอนไดค้วามรูใ้หม่ ๆ 2) การศึกษาดูงานในกิจการคา้ปลีก และอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง จะท าใหเ้ห็นสภาพการท างาน และเทคโนโลยีท่ีอตุสาหกรรมใชง้านจรงิ 3) 

การไปร่วมท างานกับภาคเอกชน โดยต้องเกิดจากความร่วมมือของภาคการศึกษาและ

ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม ซึ่งจะท าใหค้รู/อาจารยผ์ูส้อนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูแ้ละ

ทัศนคติ รวมถึงเข้าใจความตอ้งการดา้นก าลังคนของการคา้ปลีกไดล้ึกซึง้มากขึน้ โดย “การ

พฒันาครู อาจารยอ์ดุมศกึษาตอ้งจริงจงั ลงทนุ ลงแรง และตรงประเดน็” 

5. ประเภทครู/อาจารยผู้์สอน อาจจ าแนกตามแหล่งท่ีได้มาไดห้ลายลักษณะ คือ 

ครู/อาจารยผ์ูส้อนประจ า ครู/อาจารยผ์ูส้อนจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ ครู/
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อาจารยผ์ูส้อนจากภาคเอกชน ซึ่งมีองคค์วามรูจ้ากการปฏิบตัิจรงิ การวิจยัและลงมือท าจรงิ  การ

ใหค้รู/อาจารยผ์ูส้อนจากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากสถาบนัอดุมศกึษาตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนไดร้บั

ความรู ้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เน่ืองจากครู/อาจารยผ์ูส้อนจากแหล่งเดียวไม่สามารถจะรู้

และเก่งในทุกดา้นได ้ผูเ้รียนจะไดมุ้มมองและแรงบนัดาลใจจากเจา้ของความรูท่ี้เกิดจากการ

ปฏิบตั ิรูปั้ญหา และความตอ้งการในการใชง้านก าลงัคนดา้นนี ้

6. การท างานด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการ  พลสณัห ์โพธ์ิศรีทอง (2557) ได้

สรุปในการบรรยายเรื่อง “ภารกิจอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21” ไวส้อดคลอ้งกับเลิศชยั สุธรรมา

นนท ์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ว่า “การเรียนการสอน” “การวิจัย” และ “การบริการ” เป็น”สิ่ง

เดียวกัน” จะ”แยกกันไม่ได”้ กล่าวคือ ครู/อาจารยผ์ูส้อนควรสอนในสิ่งท่ีไดว้ิจัย แลว้ วิจัยองค์

ความรูเ้พ่ือเอาไปสอน และน าผลการวิจยัท่ีใชส้อนแลว้ไปบรกิารสงัคม 

3.1.4 ด้านผู้เรียน เป็นองคป์ระกอบส าคัญของการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนตอ้งมี

พืน้ฐาน STEM  (Science, Technology, Engineer และ Mathematic) ท่ีดีเพียงพอในการศกึษา

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ ตอ้งมีทศันคติท่ีดีในการเรียนรู ้เน่ืองจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีท่ี

กา้วหนา้ตลอดเวลา ความรูแ้ละทกัษะมีโอกาสลา้สมยัไดเ้รว็ ผูเ้รียนจงึตอ้งมีความเขา้ใจตนเอง มี

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู ้นอกจากนีต้อ้งมีการเตียมความพรอ้มใหผู้เ้รียนและผูป้กครองมีความรู ้

มีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนรูท่ี้เน้นสมรรถนะ ท่ีเป็นการเรียนรูค้วบคู่การท างาน อัน

เน่ืองมาจากขอ้มูลท่ีว่า “เนื่องจากพบว่า นกัเรียนและผูป้กครองหลายท่านไม่เขา้ใจรูปแบบการ

เรียนรูแ้บบนี ้รับการเรียนรูท้ี่ต ้องไปท างานแบบนีไ้ม่ได ้ผูป้กครองจึงมารอ้งเรียนที่สถาบัน 

ตอ้งการเอานกัเรียนออก เพราะเหน็วา่ใหน้กัเรียนท างานหนกัเกินไป” 

3.1.5 ด้านส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ เป็นส่ือกลางหรือเครื่องมือในการ

ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดยส่ือ อุปกรณ์ และแหล่ง

เรียนรูใ้นปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก ส่ือท่ีเป็น e-Learning/Mobile Learning เป็นสิ่งท่ี

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงทุกท่ี ทุกเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบ Content และ Context ให้

น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ต่างประเทศ มีสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง อาทิ เช่น  

edX (ก่ อตั้ง โดย  Harvard และ  MIT), Udemy, Ucacity (ก่ อตั้ง โดย  Standford) Coursera 
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(ก่อตั้งโดยอาจารย์จาก Standford) เป็นต้น ส่วนของไทย ได้แก่ Thai MOOC และเม่ือเกิด

สถานการณ์ โควิด -19 เกิดขึ ้น  สถาบันอุดมศึกษาต้องสอนออนไลน์ในลักษณะ Video 

Conference อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายท่ีมีความเร็วท่ีเพียงพอ และระบบงานท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงมีความส าคญั อีกทัง้เทคนิการสอน เชน่ เกมมิฟิเคชั่น และเทคโนโลยีใหเ้ห็นภาพ 

เป็นสิ่งท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนเขา้ใจง่าย น่าสนใจ และจดจ าได้นาน นอกจากนี ้การเรียนการ

สอนสมัยใหม่ตอ้งการซอฟตแ์วรท่ี์ช่วยเตรียมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การสรา้งภาพ การสรา้ง

วิดีโอ การท ากราฟฟิก การออกแบบส ารวจและแบบทดสอบต่าง ๆ เป็นตน้ รวมไปถึงเครื่องมือ 

อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนคอมพิวเตอร ์ปัญญาประดิษฐ์  ไดแ้ก่ Cloud Storage, Cloud 

Service ต่าง ๆ  สถาบันอุดมศึกษาจึงควรเตรียมโครงสรา้งพื ้นฐาน  ระบบงานให้ผู้เรียนได้

ทดสอบและเรียนรู ้โดยอาจรว่มมือกบั Amazon, Google หรือ Microsoft เป็นตน้ นอกเหนือจาก

แหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และสังคมออนไลน์ (เช่น Web Site, YouTube, Podcasts, 

Facebook  เป็นต้น) ส่วนแหล่งเรียนรูป้ระเภทองค์กรและบุคลากร ได้แก่ บริษัทชั้นน าด้าน

เทคโนโลยีและบุคคลท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการใชปั้ญญาประดิษฐ์ เป็นแหล่งเรียนรู้

ส  าคัญ เช่น การไปเย่ียมชมหรือเชิญวิทยากรจาก Amazon, Alibaba, Central, CPAll เป็นตน้ 

เน่ืองจากการไดเ้ห็น ไดร้บัรูว้ิธีการท างาน และการใชง้านปัญญาประดษิฐ์จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ห็น

ของจริง เกิดสรา้งแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนไดดี้ ซึ่งคุณก่อศักดิ์ ไชยรศัมีศกัดิ์ ไดก้ล่าวไวว้่า

สถานประกอบการเป็น Live Text เป็นแหล่งความรูท่ี้ใชง้านจริง ปฏิบตัิจริง จึงมีความรูท้ัง้เชิง

ปฏิบตัท่ีิผา่นการทดลองมาแลว้  

3.1.6 ด้านวัดผลและประเมินผล  ท าการประเมินผู้เรียนตามสภาพเป็นจริง 

(Authentic Assessment)  โดยสิ่งท่ีประเมินหมายรวมถึง ความรู ้ทกัษะและคณุลกัษณะ ซึ่งตอ้ง

เก็บขอ้มลูอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน ใชเ้ครื่องมือท่ีหลากหลาย อาทิ

เช่น การสังเกต การพูดคุย การตรวจงาน การรายงานตนเอง แบบทดสอบ แบบสอบถาม การ

แสดงออก แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ มีการแจง้ประเด็นและแนวทางการประเมินใหผู้เ้รียนใหท้ราบ

ตัง้แต่แรก เน้นการประเมินความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดบู้รณาการศาสตรต์่าง ๆ เข้า

ดว้ยกัน โดยการประเมินความเข้าใจ การสรา้งสรรค ์การสืบคน้ ทักษะการท า (Competency 
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Base) มากกว่าการวดัเนือ้หาสาระท่ีเนน้การจดจ า (Content Base)  เช่น การใชส้ถิติในคา้ปลีก 

การประยกุตใ์ชข้อ้มลูท่ีมีอยูใ่นการท าการตลาด ใชห้ลกัวดัผลและประเมินผล โดยใหก้ารสะทอ้น

กลับให้ผู้เรียนอย่างสรา้งสรรค ์ให้ผู้เรียนเห็นจุดเด่น /จุดดอ้ย น าไปสู่การพัฒนาตนเอง หรือ

ปรบัปรุงแกไ้ขงานไดท้นัท่วงที ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ให้ขอ้คิดเห็นเรื่องนีว้่า ผูเ้รียนสมยันี ้

ตอ้งการการสะท้อนกลับท่ีรวดเร็ว ตรงไปตรงมามากกว่าผู้เรียนรุ่นก่อน ๆ นอกจากนีต้อ้งน า

สารสนเทศจากวดัผลและประเมินผลไปพัฒนาการจดัการเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

ใหค้รู/อาจารยผ์ูส้อนเห็นขอ้ท่ีควรปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

3.1.7 ด้านภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา จากขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั

ต่างเห็นว่าภาวะผู้น  า  วิสัยทัศน์ของผู้น  ามีผลต่อการจัดการการศึกษามาก โดยผู้น  า

สถาบันอุดมศึกษาจะตอ้งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ และ

ก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในความส าเร็จของการจัด

การศึกษา โดยผูน้  าของสถาบนั การศึกษาตอ้งกระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์รตระหนักรูถ้ึงความ

จ าเป็นของการเปล่ียนแปลงการจดัการศกึษาใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิ สนบัสนนุการ Upskill/Reskill ของ

ครู/อาจารยผ์ูส้อนใหมี้คณุสมบตัท่ีิเหมาะสม ทนักบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ

สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และปรบัเปล่ียนเกณฑก์ารวดัผลและตวัชีว้ดั รวมทัง้การให้

รางวัลให้เอือ้ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง อีกทั้งสนับสนุนและสรา้ง Platform ระบบงาน อีกทั้ง

โครงสรา้งดา้นไอทีต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ มีความเสถียรและรวดเร็ว เอือ้อ านวยต่อการเรียน

การสอนและการท าวิจยัของอาจารยแ์ละผูเ้รียน นอกจากนี ้แคทเธอรีน ค ู(2562) ไดแ้นะว่าผูน้  า

สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งสรา้งวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ความส าเรจ็ของผูเ้รียน มุ่งสรา้งความสมัพันธ์

ท่ีดีของอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียน และสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อความคิด

สรา้งสรรค ์เอือ้ต่อการท างานรว่มกันเป็นทีมมากยิ่งขึน้ ใหเ้กิดเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้มีการ

แลกเปล่ียนความรูก้ับภาคอุตสาหกรรมและรูจ้กัการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้าง

เทคโนโลยีท่ีหมาะสมและใชง้านไดจ้ริง ตลอดจนสรา้งเครือข่ายภาครฐั ภาคเอกชน และภาค

เทคโนโลยี สรา้งความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือทั้งในการแลกเปล่ียน

ความรู ้ประสบการณ์และบุคลากร ตลอดจนท่ีมาของงบประมาณและแหล่งเงินทุน  การเปิด
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กว้างให้ส่วนงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครฐัและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะท าให้

สามารถผลิตก าลงัคนท่ีตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชก้ าลงัคนไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  ทัง้นีผู้ใ้ห้

ขอ้มูลส าคญัทุกท่านต่างใหค้วามส าคญักบัผูน้  าสถาบนัอุดมศึกษาอย่างมากท่ีจะท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงต่อหลักสูตร การเรียนการสอน  ครู/อาจารยผ์ู้สอน ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ้

ตลอดจนการวดัผลการประเมินผล 

3.1.8 ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครฐั และ

ภาคเอกชน หมายถึง นายจา้ง/สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม/บริษัท และผูใ้ชป้ระโยชน์

จากงานวิจัย สถาบันวิจัย ภาคการศึกษา ภาครัฐ  และเอกชน ซึ่งล้วนมีความเช่ือมโยง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องหาความต้องการทั้งปริมาณและคุณลักษณะของก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอ้งการของประเทศ และให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและ

ทบทวนหลกัสตูร รว่มแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองคค์วามรูข้องภาคอตุสาหกรรม รวมทัง้ใหค้วาม

อนเุคราะหเ์ครื่องมือ ตลอดจนขอ้มลูท่ีเป็นส่วนส าคญัในการเรียนรูด้า้นปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้ให้

การฝึกฝนและการฝึกงานผูเ้รียน เพ่ือใหก้ าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีใชง้านไดจ้ริงและตรง

ความตอ้งการ นอกจากนีอ้าจมีการแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างกัน เพ่ือเกิดความรูค้วามเขา้ใจ

ของภาคเอกชนและสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหข้อ้มูลว่า “ในความเป็นจริงของ

เรื่องนีย้ ังมีปัญหาในเรื่องการปรบัตัวของบุคลากร อนัเนื่องมาจากวฒันธรรมการท างานและ

สิ่งแวดลอ้มที่แตกต่างกันมาก” ส่วนความร่วมมือทางวิชาการนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรจัด

หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวท่ีตอบสนองความต้องการการใช้งานก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ของภาคเอกชนท่ีมีความขาดแคลนความรูแ้ละทกัษะในก าลงัคนดา้นนี ้และจาก

พระราชบัญญัติอุดมศึกษาพ.ศ. 2562 ได้ส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของ

สถาบนัอุดมศึกษาไปใชป้ระโยชน ์การรว่มมือดา้นวิชาการ งานวิจยั และการสรา้งนวตักรรมจึง

เป็นเรื่องส าคญั หากสถาบนัอุดมศึกษาสามารถน าโจทยจ์ริงของสถานประกอบการท่ีมีความ

ต้องการใช้ผลลัพธ์จากการวิจัย ก็จะท าให้การท างานร่วมกันเกิดเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี ้

สถาบันอุดมศึกษาตอ้งมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกต้อง มีปริมาณ

เพียงพอ โดยตอ้งท าการแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นนิรนาม หรือท าใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงไปถึงเจา้ของ
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (Anonymize or Pseudonymize)  เพ่ือใชข้อ้มูลในการเรียนการสอนอีกได ้มี

ทีมงานวิจยัพฒันาดา้นปัญญาประดษิฐ์ มีโครงสรา้งพืน้ฐานทางไอทีท่ีมีประสิทธิภาพ และมีพืน้ท่ี

ใหท้ดสอบใชจ้รงิ 

ส่วนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันนั้น สถาบันอุดมศึกษาควร

แลกเปล่ียนความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์ตลอดจนช่วยเหลือกนัในดา้นบคุลากร รว่มกนัสรา้งและ

แบ่งปันเนือ้หาสาระท่ีน่าสนใจส าหรบัการเรียนออนไลน ์รวมทัง้สนับสนุนการเทียบโอนหน่วยกิ

ตขา้มสถาบนั หรือการเรียนขา้มสถาบนั   

นอกจากนี้ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นเรื่องส าคัญท่ีจะส่งเสริม

เอือ้อ านวยให้การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น การทบทวน

กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีไม่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาในโลกท่ีตอ้งการความเป็นพลวตัสูง การบูรณา

การยทุธศาสตรต์ลอดจน ความรว่มมือและการเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานตา่ง ๆ ของรฐั

จะช่วยลดความซ า้ซอ้นและล่าชา้ ท าใหก้ารใชท้รพัยากรร่วมกันใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดได ้เช่น 

BOI, อว. สกสว.(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม), ส านกังาน

การวิจัยแห่งชาติ , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาก าลังคนและทุนด้านพัฒนา

สถาบนัอดุมศกึษา, NECTEC, เป็นตน้ 

 

3.2 การจัดท า ร่างแนวทางการจัดการศึ กษ าเพื่ อก ารพัฒนาก า ลั งคนด้ าน

ปัญญาประดษิฐท์ีส่อดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่  

จากผลวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ในหวัขอ้ 3.1 ผูว้ิจยัไดจ้ดัท ารา่งแนวทางการ

จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยุคใหม่ โดยมีรา่งแนวทางในการจดัการศึกษา 6 ดา้น และปัจจยัเอือ้ตอ่ความส าเร็จ 

2 ดา้น ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1 ด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระ หมายถึง การจัดเนือ้หาสาระ ความรู ้

ทกัษะและประสบการณต์า่ง ๆ ท่ีจดัไวอ้ย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัการศกึษาเพ่ือการ
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พัฒนาก าลังคนให้มีคุณลักษณะก าลังคนท่ีต้องการทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยมี

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร ลกัษณะของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความคาดหวงัของหลกัสูตรท่ีเป็นเป้าหมายในการจดั

การศกึษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนมีคณุลกัษณะเป็นนกัวิทยาศาสตรข์อ้มลูท่ีมีความรู ้มีทกัษะวิชาชีพ มี

ความรูท้างวิทยาศาสตรข์้อมูล สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา สามารถเขียน

โปรแกรมจดัการขอ้มลู มีความรูใ้นการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างสถิติ และ

พฒันาอลักอรทิึม สรา้งแบบจ าลองเพ่ือท านายเหตกุารณ ์สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ใชข้อ้มลูเชิ งลึกเพ่ือ

การตัดสินใจในการคา้ปลีกยุคใหม่ และมีทักษะชีวิตและสังคม 9 ดา้น คือ การส่ือสาร  การ

ท างานร่วมกับผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม  ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม  ความคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น  การเรียนรูต้ลอดชีวิต  ความมุ่งมั่นและสูไ้ม่ถอย  ความ

ยืดหยุน่และปรบัตวั ความมีภาระรบัผิดชอบ และความซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม ตามรายละเอียด

ไปแลว้ในหวัขอ้คณุลกัษณะของก าลงัคนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

2)  ลักษณะของหลักสูตร ควรมีลกัษณะของหลกัสตูร ดงันี ้

2.1) หลักสูตรต้องมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ก าลังคน 

กล่าวคือ เนือ้หาสาระตอ้งมีความทนัสมยัและทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีไม่หยดุนิ่ง และ

ตอ้งตอบโจทยใ์หท้ันต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี การออกแบบหลักสูตร

ควรยึดความตอ้งการของผู้ใชง้านก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก ควรร่วมมือกับผูใ้ช้

ก าลังคนในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้งานก าลังคนทั้งในมิติด้าน

ปริมาณและคุณลักษณะก าลังคน โดยท าการส ารวจความต้องการคุณลักษณะก าลังคนท่ี

ตอ้งการเป็นระยะ ๆ เพราะความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีพลิกผนั 

ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาควรส ารวจความตอ้งการถ่ีมากยิ่งขึน้ อย่างนอ้ยปีละ 2-3 ครัง้ เพ่ือให้

หลกัสตูรและบรบิทมีความสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของ

อตุสาหกรรมและสงัคม  

2.2) หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ  เป็นหลักสูตรท่ีไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องทฤษฎีหรือ

ความรูท่ี้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา แต่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ซึ่งหมายถึง
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ความรู ้ความสามารถ ทกัษะท่ีมีอยู่ในตวับุคคลท่ีวดัได ้หรือสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรม การท างาน 

สง่ผลใหท้ างานไดบ้รรลเุปา้หมาย โดยการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ผา่นการลงมือปฏิบตัจิรงิ เพ่ือท่ีจะ

สรา้งผู้เรียนให้สามารถประยุกตใ์ช้และท างานไดจ้ริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน จึงตอ้ง

ก าหนดจุดหมายหลัก (Key Purpose) ต้องการให้ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะในการแก้ไข

ปัญหา สามารถเขียนโปรแกรมจดัการขอ้มลู มีความรูใ้นการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ ประยกุตใ์ช้

ความรูท้างสถิติ และพฒันาอลักอริทึม สรา้งแบบจ าลองเพ่ือท านายเหตกุารณ ์สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่

ใช้ข้อมูล เชิ งลึก เพ่ื อการตัดสิน ใจ ในการค้าป ลีกยุคใหม่  และบทบาทในวิชาชีพด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา หาทางออกและโอกาสทางธุรกิจ  ท าความเขา้ใจ

ขอ้มลู  เก็บรวบรวม ตรวจสอบขอ้มูล รวมถึงการท าความสะอาดขอ้มูลเพ่ือการใชง้าน การสรา้ง

โมเดล  วิเคราะหแ์ละน าเสนอผลของการวิเคราะหแ์ละสรา้งโมเดลจากขอ้มลู  ส่ือสารและน าไปสู่

ความรูท่ี้สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง แลว้ก าหนดหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)  และ

หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) โดยออกแบบจากภาพใหญ่ (Macro) ไปหา

ภาพเล็ก (Micro)  

2.3) หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง เป็นหลกัสูตรท่ีเอาเนือ้หาวิชาต่าง ๆ มาหลอม

รวมกัน ท าให้ความเป็นรายวิชาหายไป มีการเช่ือมโยง บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์

(Multidisciplinary Integration) เป็นหลกัสูตรท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรูแ้ละทกัษะท่ีเรียนรู้

มาใชใ้นการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยบรูณาการความรู ้และประยกุตท์กัษะจากศาสตร์

ต่าง ๆ อันไดแ้ก่ การคา้ปลีกยุคใหม่ คณิตศาสตรแ์ละสถิติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์การจดัการ

ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ในการแก้โจทย์ปัญหา (Problem) หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

(Solution) สรา้งประสบการณ์การเรียนรูข้องตนเอง น ามาใช้ประโยชนไ์ด ้และสอดคล้องกับ

ความเป็นจรงิในธุรกิจคา้ปลีก 

2.4) โครงสร้างหลักสูตรแบบโมดูล (Module) เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น 

หมายถึง มีวิชาเลือกได้ตามความสนใจของผู้เรียน  (Individual Base) และมีความยืดหยุ่น 

(Flexible Pedagogy) ให้ผู้ เรียนสามารถ เลือกวิชาเรียนให้ เหมาะสมกับตัวตนผู้ เรียน 

(Personalized)  ทัง้ในมิติ ความเร็วในการเรียนรู ้สถานท่ี และวิธีการในการเรียนรู ้เพ่ือเป็นการ

ใหอ้ านาจการเลือกและตดัสินใจ (Empower) กบัผูเ้รียน โดยมีวิชาใหเ้ลือกตามอิสระมากขึน้ ทัง้
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สามารถเลือกขา้มสาขาวิชาและคณะได ้เป็นการเติมเต็มความเขา้ใจมนษุย ์การเขา้อกเขา้ใจกนั 

และจรยิธรรม ทัง้นีห้ลักสูตรการเรียนแบบโมดูล หมายถึง การจดัแบง่กลุ่มวิชาเรียนเป็นโมดลู 

โดยในโมดลูหนึ่ง ๆ จะมีความสมบูรณใ์นตวั (Inclusive) โดยไม่ตอ้งผ่านการเรียนจากโมดลูอ่ืน

มาก่อน ยกเวน้บางโมดลูท่ีเป็นวิชาชัน้สงู ผูเ้รียนจะตอ้งมีพืน้ฐานวิชานัน้มาก่อน การจดัหลกัสตูร

แบบโมดูลท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนโมดูลต่าง ๆ ตามความสนใจ ความตอ้งการเรียนใน

โมดลูตา่งกนัได ้หรือตามเวลาท่ีมีท่ีสามารถเรียนได ้เป็นการสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล 

นอกจากนี ้หลกัสูตรแบบโมดลูยงัสามารถเช่ือมโลกของการศึกษากับโลกของการท างานใหเ้ขา้

หากันได ้ซึ่งผูเ้รียนในอนาคตจะมีหลายรูปแบบ ทัง้ 1) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. 

แลว้ศกึษาต่ออดุมศกึษาทนัที 2) จบมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.แลว้ ท างานไปดว้ยเรียน

ไปดว้ย 3) จบมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.แลว้ ไปท างานก่อน แลว้ค่อยกลบัมาศึกษาต่อ

อุดมศึกษา 4) ส าเร็จอุดมศึกษา และท างานแลว้หรือว่างงานอยู่ แต่ตอ้งการสรา้งทักษะใหม ่

(Upskill) หรือตอ้งการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม เพ่ือยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึน้ (Reskill) ดังนั้น 

ผูเ้รียนจึงอาจจะเป็นผูเ้รียนท่ีมีอายสุงูขึน้ มีเวลาใหก้บัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ก็จะสามารถเลือก

เรียนบางโมดูลท่ีตอ้งการเรียนรูห้รือใชง้านก่อนได ้และหากผูเ้รียนส าเร็จอุดมศึกษาแลว้และมี

ความรูใ้นบางโมดลูแลว้ ก็ไมจ่  าเป็นตอ้งศกึษาโมดลูนัน้ และหากเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสบการณก์าร

ท างานแลว้ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนควบคูก่ารท างาน (Work-Based Education) ท าใหเ้กิดแรงจงูใจ

ใหอ้ยากศกึษาเรียนรูต้ลอดชีวิต ซึ่งหลกัสตูรแบบโมดลูนีมุ้ง่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัเองเป็นหลกั  

โดยครู/อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูแ้นะน าปรกึษา  

2.5) ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) หมายถึง การใหผู้เ้รียนสามารถน าผลการ

เรียนท่ีไดจ้ากการศึกษา (ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั) และจากประสบการณข์อง

ผูเ้รียนมาเก็บสะสมในคลงัหน่วยกิต  เพ่ือใหผู้เ้รียนท่ีไม่มีเวลาเรียนปกติ หรือตอ้งการเรียนรูใ้น

สว่นท่ีจ าเป็น หรือตอ้งการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนจ์ากการเรียนรูก้่อนได ้หรือการเรียนควบคูก่บั

การท างาน ก็สามารถส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยไม่จ  ากัดอายุผูเ้รียน ระยะเวลาใน

การสะสมหนว่ยกิต และระยะเวลาในการเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูแ้ละส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมไดป้ระกาศแนว

ทางการด าเนินงานระบบคลงัหน่วยกิต ระดบัอดุมศึกษาแลว้ ดงันัน้สถาบนัอุดมศกึษาควรสรา้ง
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เสริมความรูค้วามเขา้ใจ และประชาสมัพันธ์ระบบคลังหน่วยกิตใหก้ับผูเ้รียนและผูส้นใจเรียน 

พรอ้มทัง้การอ านวยความสะดวกในการเทียบโอนประสบการณ์และความรู ้รวมถึงการสะสม

หนว่ยกิตแก่ผูเ้รียน  ทัง้นีร้ะบบคลงัหนว่ยกิตจะมีความส าคญัมากย่ิงขึน้เรื่อย ๆ ในอนาคต 

2.6) การศึกษาแบบไตรภาค โดยจัดการศึกษาปีละ 3 ภาค และภาคละ 4 เดือน 

โดยไม่มีปิดภาคฤดรูอ้น เป็นการใหผู้เ้รียนมีเวลาเรียนนานขึน้ เปิดโอกาสใหมี้การฝึกการท างาน

ไดทุ้กปี และเป็นเวลานานขึน้ สลับกับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากก าลังคนดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งอาศยัความรูท่ี้หลากหลาย สามารถประยุกตเ์ช่ือมโยงใชง้านไดจ้ริงในการ

วิเคราะหปั์ญหา หาแนวทางแกโ้จทย ์อีกทัง้ตอ้งฝึกฝนทกัษะนวตักรรมและการเรียนรู ้ตลอดจน

ทกัษะชีวิตและสงัคม ท่ีตอ้งตดิตอ่ส่ือสารกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย จึงตอ้งใชเ้วลาในการ

เรียนรูก้วา้งในศาสตรต์า่ง ๆ และรูล้กึ รูจ้รงิ ในศาสตรว์ิชาชีพ  

3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถ 

และทกัษะในการวิเคราะหข์อ้มูล สรา้งนวตักรรมและประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลไปใชใ้นการคา้

ปลีกยคุใหม ่ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปรญิญาตรีสาขาคอมพิวเตอร ์ ไดแ้ก่ 

3.1) หมวดวิชาท่ัวไป  โดยมีกรอบเนือ้หาสาระประกอบดว้ยวิชาต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

คือ มนุษยศ์าสตร ์สังคมศาสตร ์ปรชัญา/รฐัศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์บัญชีและ

การเงิน การบริหารและการตลาด เศรษฐศาสตร ์และภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นความรูพื้น้ฐานส าคญั

ในการเขา้ใจมนุษย ์สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยู่

ตลอดเวลา เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความรบัผิดชอบตอ่

สว่นรวม รวมทัง้มีความตระหนกัในคณุคา่ของวฒันธรรม ควบคูไ่ปกบัการพฒันาจิตใจและความ

เป็นอยู่   ท าใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะหเ์ช่ือมโยงกับวิชาต่าง ๆ เป็นประโยชนใ์นเชิงการด าเนิน

ชีวิตและอาชีพ  รูจ้กัใชค้วามคิดและมีวิจารณญาณในการสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีมมุมองหลากหลาย 

รูจ้กัการตัง้ค  าถาม และช่วยท าใหชี้วิตมีคณุคา่ บ าเพ็ญตนเป็นประโยชนต์อ่ส่วนรวม มีความเป็น

คนท่ีมีความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น ซึ่งน าไปสูค่วามคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีมีประโยชน ์ 
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3.2) หมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการ

วิเคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลูไปใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา สรา้งสรรคน์วตักรรมจากขอ้มลู โดย

มีกรอบเนือ้หาส าคญั 5 หมวดยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

1. ความรูแ้ละทักษะดา้นการคา้ปลีกสมัยใหม่  ได้แก่ การค้าปลีกยุคใหม ่

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมการตลาด บัญชีและ

การเงิน กฎหมายทางธุรกิจ Business Intelligence, เป็นตน้ 

2. ความ รู้และทักษะด้านข้อมูล  ได้แก่  Database Management, Data 

Architecture & Governance, รวมถึงความรูแ้ละทักษะดา้นการน าเสนอ

ขอ้มลู (Data Visualization) 

3. ความรูแ้ละทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และสถิติ ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็น ทฤษฎี

และการประยุกต์ใช้ทางสถิติ , Basic Linear & Algebra, Optimization, 

Regression เป็นตน้ 

4. ความรูแ้ละทักษะดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม ไดแ้ก่ 

การเขียนโปรแกรม ภาษา R, Python, TensorFlow, HTML, Java  เป็นตน้ 

5. ความรูแ้ละทักษะดา้นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้องเครื่อง ได้แก่ 

Intro to AI, Machine Learning, Multimedia Mining, AI Tools เป็นตน้ 

3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี ท่ีเปิดอิสระใหผู้เ้รียนเลือกเรียนไดต้ามความสนใจและ

ความถนดัของผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเลือกวิชาท่ีเหมาะสมกบัตวัเองท่ีสดุ โดยเปิดใหเ้ลือกวิชาขา้ม

คณะได ้ซึ่งการใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกวิชาเลือกเสรีโดยอิสระเป็นการเสรมิการตดัสินใจของผูเ้รียน และ

เสรมิความถนดัท่ีแตกต่างกนั เชน่ วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร ์ซึ่งมาตอ่ยอดปัญญาประดษิฐ์ใน

หุน่ยนต ์ หรือวิชาในคณะศิลปศาสตรห์รือภาษาศาสตร ์ซึ่งน ามาตอ่ยอดปัญญาประดษิฐ์ในเรื่อง

ภาษา เป็นตน้ หรืออาจตอ้งการลงลึกในสาขาวิชาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ เช่น NLP, Object & 

Face recognition, Tools for Data Science การพยากรณท์างธุรกิจ การตลาดดจิิทลั เป็นตน้ 

ทัง้นีผู้ว้ิจัยไดร้่างตวัอย่างหลักสูตรและเนือ้หาสาระเพ่ือพัฒนาก าลังคนท่ีตอบสนอง

ความต้องการก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ของการค้าปลีกยุคใหม่ โดยประยุกตห์ลักสูตร
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วิทยาศาสตร์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และน าคุณ ลักษณะของก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคา้ปลีกยคุใหมเ่ป็นฐาน ไดด้งันี ้

ตัวอย่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรข้์อมูล   

หลักสูตร 4 ปี จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน่อ้ยกว่า 129 หนว่ยกิต (วิชาเลือกเสรี 6 

หนว่ยกิต สามารถเลือกขา้มสาขาและคณะได)้ 

1. หมวดวิชาทั่วไป แยกเป็น Module ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้  30 หนว่ยกิต   

a. Module-General Education 1   15 

b. Module-General Education 2   15  

(โดย 3 หนว่ยกิต เป็น Work Integrated Learning 1st  ) 

2. หมวดวิชาชีพ แยกเป็น Module ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้   93  หนว่ยกิต 

a. Module-Business & Innovation     

(วิชาแกนทางธุรกิจและการคา้ปลกียคุใหม)่   15  หนว่ยกิต 

(โดย 3 หนว่ยกิต เป็น Work Integrated Learning 2nd) 

b. Module-Basic Mathematic & Stat     9   

Module Adv. Stat in Business    9 

(วิชาแกนทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ)    18  หนว่ยกิต 

c. Module-Computing & Software Engineering  

Module-Computing     9 

Module-Coding     6 

(วิชาแกนทางคอมพวิเตอร)์     15  หนว่ยกิต 

d. Module-Data Management      

(วิชาแกนทางการบรหิารจดัการขอ้มลู)   12 หนว่ยกิต 

e. Module-Business Analytics   

(วิชาแกนทางการวิเคราะหข์อ้มลู)    15  หนว่ยกิต 

(โดย 3 หนว่ยกิต เป็น Work Integrated Learning 3rd) 

f. Module-Artificial Intelligent  

(วิชาแกนทางปัญญาประดษิฐ์)    12  หนว่ยกิต 

g. Work Integrated Learning 4th     6  หนว่ยกิต 
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(ผูเ้รยีนที่มีประสบการณท์ างาน สามารถเลอืกลงลงวิชาอื่นแทนได)้ 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี       6 หนว่ยกิต 

 

 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 3 

ปี

ที่ 

1 

Module-General Education 1 

1. สงัคม – พลเมืองโลก 

2. มนษุย ์– ทกัษะชีวติ 

3. วิทย&์คณิต – ชีวิตประจ าวนั 

4. วิชาเลอืกเสรทีั่วไป เช่น  

เศรษฐศาสตรก์บัชีวิตและธุรกิจ 

5. วิชาเลอืกเสรทีั่วไป เช่น  

Creativity & Innovation 

6. องักฤษ – พืน้ฐาน 1 (ไมม่ีหนว่ย

กิต) 

Module-General Education 2 

1. สงัคม – โลก อาเซียน ไทย / 

สงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 

2. มนษุย ์– ความคิดสรา้งสรรค ์/ 

ธุรกิจกบัชีวิตประจ าวนั 

3. วิทย&์คณิต – ดิจิทลั การ

แกปั้ญหา 

4. วิชาเลอืกเสรทีั่วไป เช่น   

จิตวิทยาการด ารงชีวิต/การ

ท างาน 

5. วิชาเลอืกเสรทีั่วไป เช่น   องักฤษ 

– การสือ่สาร 

6. องักฤษ - พืน้ฐาน 2 

Work-Based 

ฝึกงานคา้ปลกี 

>=15 สปัดาห์

ตอ่เนื่อง 

( 4 เดือน) 

( 3 หนว่ยกิต ) 

 

 

 

ปี

ที่ 

2 

Module-Business & Innovation 

1. นวตักรรม และการเป็น

ผูป้ระกอบการ  

2. นวตักรรมการตลาด  

3. บญัชีและการเงินธุรกิจและ

กฎหมายทางไอที วิชาเลอืกเสรี

ทางธุรกิจ เช่น Supply Chain 

Management, Strategic 

Management, Design 

Thinking 

Module-Design Thinking  

1. Design Thinking 

2. Agile method 

Module-Computing  

1. O/S, Network, Security 

2. System Analysis & Design 

3. Software Engineering 

Module-Data Management  

1. Database Management 

2. Data Architecture 

3. Big data  

4. Data Governance 

 

 

ฝึกงานคา้ปลกี 

>=15 สปัดาห์

ตอ่เนื่อง 

( 4 เดือน)  

( 3 หนว่ยกิต ) 
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 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 3 

ปี

ที่ 

3 

Module-Math & Stat 

1. Problem Solving 

2. Probability & Statistic 

Theory 

3. Basic Linear & Algebra 

Module-Adv. Stat in Business 

(select 2) 

1. Intro to Optimization 

2. การวจิยัเชิงธุรกิจ / การ

พยากรณท์างธุรกิจ 

3. การวเิคราะหห์ลายตวัแปร 

(Regression) 

 

Module-Business Analytics  

1. Data Exploration 

2. Data Science Algorithm 

3. Business Intelligence 

4. Marketing Analytics 

5. Data Science Tools 

Module-Software Engineering  

(select 2) 

1. Coding1: เช่น Python, R, 

Tensorflow 

2. Coding 2: เช่น 

HTML,Java, PHP,Ruby 

ฝึกงานดา้นไอที/เอไอ 

ณ สถาน

ประกอบการ 

>=15 สปัดาห์

ตอ่เนื่อง 

( 4 เดือน) 

 

( 3 หนว่ยกิต ) 

 

ปี

ที่ 

4 

Module-AI & Machine Learning 

1. Intro to AI & Machine 

Learning 

2. ANN & Deep Learning 

3. Multimedia Mining 

4. AI Project 

Module Data Visualization 

5. Data Visualization 

6. Multimedia Representation 

Management 

 

ฝึกงานดา้นไอที/เอไอ 

ณ สถานประกอบการ 

>=6 เดือน ตอ่เนื่อง 

( 6 หนว่ยกิต ) 

 

 

สรุปการฝึกสหกิจ 

และ ปัจฉิมนิเทศ 

(ไมม่ีหนว่ยกิต) 

 

ตัวอย่างวิชาเลือกเสรี:   (สามารถเลือกวิชานอกคณะได)้ 

คณิตศาสตรแ์ละสถิติ:  การพยากรณเ์ชิงธุรกิจ, การวิเคราะหห์ลายตวัแปร เป็นตน้  
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Retail Business:  การวิจยัเชิงธุรกิจ, การพยากรณเ์ชิงธุรกิจ, การตลาดดจิิทลั, Online-

Commerce เป็นตน้ 

Artificial Intelligence:      Knowledge Based System, Robotic Process Automation 

(RPA),  Computer Vision / Image Processing เป็นตน้ 

Software Engineering: Agile Methodology, DevOps development  เป็นตน้  

 

3.2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน  เป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคัญ เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู/อาจารยผ์ู้สอนและผู้เรียน ซึ่งมี

วตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เกิดการเรียนรู ้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์

หลกัสตูรก าหนดไว ้ซึ่งตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ของครู/อาจารยผ์ูส้อน  โดยการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 จะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงอาจจะเรียก “การจดัการเรียนรู”้ แทน “การเรียนการ

สอน” โดยการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์มี

แนวทางดงัภาพท่ี 35 ดงันี ้ 

 
 

ภาพท่ี 35  การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีมา ผูว้ิจยั 
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1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

บทบาทผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นกระบวนการสืบคน้ดว้ย

ตนเอง คน้หาเอง เกิดความคิดสรา้งสรรค ์เรียนรูด้ว้ยความสนุก และเป็นการไดร้างวลัไปในตวั 

โดยการออกแบบหลักสูตรควรเป็น Flexible Pedagogy ท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนไดต้าม

ความชอบ ความถนดัตามท่ีวางแนวทางอาชีพและการด าเนินชีวิตของตนไว ้

2) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์เป็นการเรียนการสอนโดย

ใชเ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นหลกัแกน แลว้เช่ือมโยงใหส้มัพนัธก์บัเรื่องหรือวิชานัน้ 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างกลมกลืน เนน้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงเนือ้หาสาระเขา้

กับบริบทชีวิตจริง เป็นการเสริมสรา้งทักษะ Critical Thinking & Complex Problem Solving 

น าไปสู่ Creativity and Innovation เนน้การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ใหอ้าจารยต์า่งคณะ 

ตา่งสาขามารว่มสอนในวิชาเดียวกนั ใหมี้เนือ้หาท่ีครอบคลมุหลากหลาย  

3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธเ์ป็นฐาน คือ

การเรียนรูท่ี้ค  านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรูเ้ป็นส าคัญ ว่า ตอ้งการใหผู้้เรียนมีความรู ้ทักษะ และ

คณุลกัษณะท่ีตอ้งการคืออะไร แลว้น ามาออกแบบการเรียนการสอน  กลยทุธก์ารสอน ตลอดจน

การประเมินผลลพัธ ์เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูเ้รียนจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีประกอบดว้ยเนือ้หาท่ีได้

เรียนรูก้ารปฏิบตัท่ีิผูเ้รียนท าไดจ้รงิ และความมั่นใจในการประยกุตใ์ช ้โดยมีรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี ้

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากผูเ้รียน ปฏิบตัิหรือลงมือกระท า

ดว้ยตนเอง และใชก้ระบวนการคดิเก่ียวกบัสิ่งท่ีท า ไมใ่ชเ่รียนแบบเป็นผูร้บั โดยตอ้งเริ่มตัง้แตก่าร

ออกแบบกิจกรรม วตัถุประสงคข์องการเรียนรู ้การสรา้งความน่าสนใจและแรงบนัดาลใจใหก้ับ

ผู้เรียน การเช่ือมโยงกับเนือ้หา และให้เห็นถึงการใช้งานจริง รวมถึงการอภิปราย และการ

แลกเปล่ียนความรู ้  เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูเ้ชิงลกึของผูเ้รียน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเป็นการจัดการเรียนรูจ้ากการ

แก้ปัญหาท่ีมาจากโจทยใ์นโลกความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้อยู่ และตอ้งการแกไ้ข

หรือการสรา้งนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิด

วิเคราะหท่ี์ซบัซอ้น ใชค้วามรูจ้ากทางวิชาการผสานกับภาคปฏิบตัิ เจอโจทยจ์ริง ปัญหาจริง ท า
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ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้และมีความมุ่งมั่นในการแกปั้ญหาใหส้  าเร็จ และเกิด

ความภมูิใจในตนเอง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน โดยเป็นการจดัจดัการเรียนรูจ้ากการ

ท าโครงการจากโจทยข์องอุตสาหกรรมเป็นตวัตัง้ อาจเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม ่

ติดตัง้ระบบใหม่ หรือจดักระบวนการท างานใหม่ เป็นตน้ โดยการท าโครงการจากโจทยจ์ริงของ

สถานประกอบการ ซึ่งจะตา่งจาก Senior Project ท่ีคิดกนัเองในสถาบนัอดุมศกึษา และไม่ไดถ้กู

น าไปใช้จริง ทั้งนีโ้ครงการท่ีท าอาจตอ้งการท่ีปรึกษาและความรูห้ลายศาสตร ์ฉะนั้น ทีมครู/

อาจารยผ์ูส้อนอาจจะตอ้งปรกึษา หาผูรู้ห้ลายศาสตร ์ครู/อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประสานงานกัน

เพ่ือช่วยคดิแกโ้จทยข์องผูเ้รียน และเช่ือมโยงความรูก้นั ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งท าลายไซโลท่ีมีอยู ่

อันเน่ืองจากครู/อาจารยผ์ู้สอนทุกท่านมีความรูล้ึกในศาสตรข์องตน ตอ้งมาช่วยกันแก้โจทย์

ร่วมกัน และเช่ือมโยงกับโลกจริง เพ่ือสรา้งความรู ้ทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห ์

สรา้งสรรค ์และแกไ้ขปัญหา โดยการท างานโครงการนีค้วรท าในลกัษณะงานกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึก

ทกัษะความเป็นผูน้  าและผูต้าม ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทัง้ท่ีเป็นเพ่ือนรว่มเรียน หรือ

การรว่มงานกบัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้ของโครงการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการนัน้ เป็นตน้ อีก

ทัง้เป็นการฝึกทกัษะการใชส่ื้อ การน าเสนอผลงาน รวมถึงการรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้นอีกดว้ย 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมออนไลนแ์ละออฟไลน ์เป็นการเรียนการสอนท่ีผสม

ระหว่างการสอนในหอ้งเรียน (Onsite) และการเรียนแบบออนไลน ์(Onsite) เป็นการใชข้อ้ดีหรือ

จุดแข็งของการเรียนรูท้ั้งสองแบบร่วมกัน คือการสอนแบบออนไลน ์ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้

ตวัเอง ทกุท่ี ทกุเวลาผา่นส่ือการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์แตข่ณะเดียวกนัก็ยงัสามารถพบปะและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในหอ้งเรียนระหว่างครู/อาจารยผ์ู้สอนและผูเ้รียน หรือผูเ้รียนดว้ยกันได ้

อาจใชแ้นวคิด Flip Classroom การน า Platform การเรียนรูแ้ต่ละชนิดมาปรบัใช ้เนน้ใหผู้เ้รียน

สามารถท าการวิจยั คน้หาขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้ารวิจยัเป็น

ฐาน (Research-Based Learning) หรือ การเรียนแบบออนไลนท่ี์บา้น จากการใหก้ารบา้นหรือ

โจทยใ์หผู้เ้รียนศึกษามาล่วงหนา้ แลว้น าความรูท่ี้ได ้มาถามและถกกนัในหอ้งเรียน ท าใหผู้เ้รียน

เกิดปัญญาขึน้ดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร ตลอดจนการเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 
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การเรียนรู้ควบคู่การท างาน  (Work Integrated Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ี

บรูณาการทฤษฎีเขา้กบัการลงมือปฏิบตัิ โดยฝึกประสบการณจ์ากสถานการณก์ารท างานจรงิใน

สถานท่ีประกอบการ (Experience Learning) จากผลการศึกษาวิจัยบ่งชีว้่า การพัฒนาทักษะ

ชีวิตและสงัคม นัน้ ไม่สามารถสอนไดด้ว้ยทฤษฎีหรือการบรรยาย แตจ่ะตอ้งมีสถานการณ ์การ

จ าลองใหน้กัเรียนไดฝึ้กไดฝ้นกนัจรงิ ๆ  การฝึกทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและสงัคมท่ีดีนัน้ ควรให้

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ไปอยู่กบับรรยากาศการท างานจริง ไดเ้ห็นวฒันธรรมองคก์ร ไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรูท่ี้

ไม่แบ่งแยกวิชา ไม่แยกครู/อาจารยผ์ูส้อน เป็นการพัฒนาผูเ้รียนในลักษณะองคร์วม (Holistic 

Approach) ซึ่งพัฒนาทั้ง Cognitive และ Non Cognitive ผู้เรียนจะได้เห็นชีวิตการท างาน ได้

เรียนรูก้ารวางตนและปฏิบัติตัว ได้บูรณาการความรูโ้ดยลงมือท าจริง เป็นการซึมซับความรู ้

ค่านิยม ไดฝึ้กทักษะชีวิตและสังคมจากการท างานท่ีสถานประกอบการผ่านกิจกรรมและการ

ท างาน เพ่ือให้ได้สมรรถนะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยการฝึกท างานในสถาน

ประกอบการคา้ปลีกนี ้จะเริ่มตัง้แตก่ารศกึษาปีท่ี 1 และฝึกงานตอ่ในปีท่ี 2 3 และ 4 ทัง้นีใ้นปีท่ี 3 

หรือ 4 ตอ้งท าโครงการของสถานประกอบการ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ์จากการท างาน

จริงในวิชาชีพท่ีเรียนมา ได้บูรณาการความรู้โดยการปฏิบัติจริง และได้องค์ความรู้จาก

ภาคอตุสาหกรรมโดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม ไดฝึ้กทกัษะชีวิตและสงัคม การแกปั้ญหา การส่ือสาร 

ความรบัผิดชอบ จรยิธรรม ความซ่ือสตัย ์และมีวินยัในการท างาน  การฝึกประสบการณใ์นสถาน

ประกอบการมีความส าคญัตอ่การเรียนรูแ้ละตอ้งไดร้บัความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดย

จะตอ้งมีผูร้บัผิดชอบของทกุฝ่ายในระดบัตา่ง ๆ อยา่งชดัเจน รวมทัง้มีการสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่

ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีกระบวนการในการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีจะเขา้รว่มโครงการ 

มีการก าหนดให้ท ารายงานเม่ือเสร็จสิน้การปฏิบัติงาน รวมทั้งทางภาครัฐให้สิทธิประโยชน์

ทางดา้นภาษีเพ่ือเป็นแรงจงูใจใหก้บัสถานประกอบการท่ีเขา้รว่มมอบหมาย ตัง้แตก่ารเตรียมการ

ฝึกงาน กระบวนการฝึก การนิเทศ  และการวดัผลและประเมินผล  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้ 

1. การเตรียมการฝึก เริ่มตัง้แต่การคดัเลือกสถานประกอบการฝึก การวางโปรแกรม

การท างานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูรและสถานประกอบการ โดย

ตอ้งก าหนดผู้รบัผิดชอบทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนีส้ถานประกอบการตอ้งเตรียมผู้ฝึกซึ่งมี

บทบาทเป็นหวัหนา้งานท่ีมีทกัษะการส่ือสาร การสอนงาน และมีเวลาเพียงพอ สว่น
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สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเตรียมครู/อาจารยผ์ูส้อน ผูร้บัผิดชอบวิชา และเจา้หน้าท่ี

พฒันานกัศกึษาหรือพ่ีเลีย้ง  โดยก าหนดวตัถปุระสงคข์องการฝึกใหช้ดัเจน มีความ

เขา้ใจท่ีถกูตอ้งรว่มกนั  

2. การเตรียมตวัผูเ้รียนก่อนการฝึก เริ่มตัง้แต่สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งรูค้วามสนใจใน

การประกอบอาชีพ ของผู้เรียน เพ่ือคัดเลือกและจับคู่ระหว่างผู้เรียนกับสถาน

ประกอบการใหเ้หมาะสม เช่น คา่นิยม บรบิทของสถานประกอบการ ตลอดจนการ

เดินทางระหว่างท่ีพกัของผูเ้รียนและสถานประกอบการสถาบนัอดุมศกึษานอกจาก

ตอ้งเตรียมเรื่องความรูด้า้นทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานแลว้ ยงัตอ้งเตรียมความพรอ้มและ

ทกัษะดา้นอ่ืนใหก้บัผูเ้รียน เชน่ ความเขา้ใจในมาตรฐานการท างานของวิชาชีพและ

สถานประกอบการนั้น การสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีระหว่างผูเ้รียนและผูฝึ้ก ทักษะ

การส่ือสาร ทกัษะการวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหา ทกัษะการอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นและท างาน

เป็นทีม เป็นตน้ นอกจากนีส้ถาบนัอดุมศกึษายงัตอ้งปลกูฝังความมีวินยัและความ

รบัผิดชอบของผูเ้รียนท่ีมีตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมายอีกดว้ย 

3. กระบวนการฝึกและการนิเทศ การฝึกงานของผูเ้รียน ผูฝึ้กสอนตอ้งมีความเขม้แข็ง

ในการฝึก และระหว่างการฝึกนั้น ครู/อาจารยผ์ู้สอนท่ีรบัผิดชอบควรเดินทางไป

นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนท่ีสถานท่ีฝึกร่วมกับสถานประกอบการคา้ปลีก  ให้

ค  าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการฝึกงาน และมีพ่ีเลี ้ยง 

(Mentor) นิ เทศ  ก ากับดูแล  ติดตาม  (Supervision) ประสานงานกับสถาน

ประกอบการและผู้ฝึก รายงานความเคล่ือนไหวให้สถาบันอุดมศึกษาทราบ 

วิเคราะหส์ถานการณท่ี์ปรากฎจริง ความเส่ียงท่ีมีตามสถานการณท่ี์เกิด ซึ่งอาจผนั

แปรไม่ไดค้าดคิด รวมทัง้ใหค้  าปรึกษาและสนับสนุนผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้

มากท่ีสดุ  

4. การวัดผลและประเมินผล เป็นการประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนว่าได้ตาม

วตัถุประสงคข์องการฝึก มีความรู ้ทักษะ และเจตคติ ระหว่างการฝึกเป็นอย่างไร 

โดยต้องสะท้อนผลการเรียนรูต้ามความเป็นจริง โดยต้องประเมินโดยผู้ฝึกของ

สถานประกอบการ และประเมินผลโดยครู/อาจารยผ์ูส้อนและพ่ีเลีย้ง ทัง้นีอ้าจให้
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ผูเ้รียนน าเสนอรายงานการฝึกงาน งานสรา้งสรรค์หรือนวตักรรมจากการฝึกดว้ย  

และแสดงความคิดเห็นต่อการฝึกในสถานประกอบการ เพ่ือการปรับปรุงและ

พฒันาการฝึกฝนรว่มกนัตอ่ไป 

4) การใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน  (Innovative 

Environment Learning) เป็นการใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดการเรียนรู ้รวมถึงมิติการ

สอนดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย สรา้งความนา่สนใจ และเกิดการเรียนรูข้องผูเ้รียน มีตวัอย่างท่ีเป็น

ท่ีประสบความส าเร็จ มีการใชแ้พรห่ลายทัง้ในและตา่งประเทศ และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ

คนรุน่ใหม่ และมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการเรียนรูใ้นอนาคตอนัใกล ้ไดแ้ก่ 

หลกัสตูรออนไลนแ์บบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs) ส่ือวีดิทศัน ์(YouTube) 

เกมมิ ฟิ เคชั่ น  (Gamification) ส่ื อสังคม  (Social Media) ส่ื อทางเสี ยง  (Audiobooks and 

Podcasts) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์รองรับผู้เรียนได้จ  านวนมาก และ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านสมารท์โฟน คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต และ

สามารถมีแบบฝึกหดัก่อนและหลงับทเรียน เพ่ือดพูฒันาการของผูเ้รียน 

5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Student Development) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วย

พฒันาผูเ้รียน โดยอาจจดัใหผู้เ้รียน หรือผูเ้รียนร่วมกัน เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากวิชาการหรือ

กิจกรรมในห้องเรียน เช่น การจัดค่ายอาสา ค่ายความรู้ การจัดแข่งขันกีฬา ดนตรี และ 

Hackathon เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีส้่งเสริมการพัฒนา Soft Skills ท่ีบูรณาการกับ Hard Skills 

อย่างสมดลุ เช่น ความเป็นผูน้  า ความรบัผิดชอบ การส่ือสาร การเสียสละ และความยืดหยุ่นใน

การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น นอกจากนัน้ ยงัเป็นการส่งเสริมเครือข่ายของสถานบนัการศกึษาในการ

พัฒนานิสิตนักศึกษาใหเ้ป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง มีความรบัผิดชอบต่อสังคม มีความรูค้วบคู่

คณุธรรม อีกทัง้สรา้งความผกูพนัของผูเ้รียนกบัสถาบนัอดุมศกึษา สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่ง

ผู้เรียนด้วยกัน หรือผู้เรียนกับครู/อาจารย์ผู้สอน สรา้งความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ภาควิชาหรือคณะ  ซึ่งเป็นปัจจยัตอ่ความส าเรจ็ของผูเ้รียนตามจดุมุง่หมายของผูเ้รียน   

6) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้   หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั

ผูเ้รียนทั้งกายภาพและไม่ใช่กายภาพ ท่ีเอือ้อ านวย ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งแรงจูงใจให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม 
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1. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อาคาร สถานท่ี หอ้งเรียน 

การจดัโต๊ะเกา้อีใ้นหอ้งเรียนใหส้ามารถแยกท างานแบบปัจเจกบุคคล และต่อ

รวมกลุ่มท างานแบบร่วมมือหรือแข่งขันไดอ้ย่างคล่องตวั รวมทัง้ สี เสียง แสง 

อณุหภมูิและการถ่ายเทของอากาศ ลว้นมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู ้

2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่กายภาพ การเรียนรูค้วรสรา้งสรรค์

แนวปฏิบัติทางการเรียนให้มีลักษณะเปิดเผย (Open) จริงใจ (Candid) และ

เป็นมิตร (Friendly) มีความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เกิด

บรรยากาศการเรียน รู้  ส่ งเสริม ให้มี การท างานร่วมกัน ในกลุ่มผู้ เรียน 

(Collaboration) เกิดการบูรณาการทกัษะและความเป็นผูน้  า เป็นการเรียนท่ีมี

ชีวิต (Lively) สนบัสนนุใหมี้การแบง่ปันความรู ้เป็นสงัคมแบง่ปัน ( Knowledge 

Sharing Society) แบ่งปันสิ่งท่ีท าไดดี้หรือมีความเป็นเลิศระหว่างกัน เกิดการ

เรียนรูร้่วมกัน  ไม่ใช่การแข่งขนัเรียนเพ่ือท าเกรดดี ๆ และสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ของการเรียนรูท่ี้ทา้ทาย สนุกสนาน สรา้งสรรค ์ส่งเสริมการรกัท่ีจะเรียนรู ้เกิด

การเรียนรูต้ลอดชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 

ไม่ใช่แข่งขนัเพ่ือผลการเรียน พรอ้มทัง้ปลกูฝังแนวคิดท่ีว่า “ทุกคนในสงัคมเป็น

ทัง้ครูและเป็นผูเ้รียนรู”้  และสง่เสรมิใหเ้ป็น “คนท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง”  

3.2.3 ด้านครู/อาจารยผู้์สอน เป็นองคป์ระกอบส าคญัหลกัในการจดัการศกึษา 

เพราะครู/อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้  าหลกัสตูรไปสูก่ารพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์อง

หลกัสตูร การมีครู/อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุภาพและจ านวนท่ีเพียงพอสง่ผลตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียน 

ครู/อาจารยผ์ูส้อนจงึควรมีคณุลกัษณะ  องคค์วามรู ้สมรรถนะ การพฒันา และ ประเภทของครู/

อาจารยผ์ูส้อน ดงันี ้ 

1)  คุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิองครู/อาจารยผู้์สอน 

1. จิตส านึกและจิตวิญญาณความเป็นครู  โดยครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีทศันคติท่ีดี

ต่อความเป็นครู มีความผูกพันต่อผู้เรียน มีความเสียสละ มีความปรารถนา
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อยากใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี ท่ีมีความสุข และสรา้งคณุคา่ของความเป็นคน

ของผูเ้รียน สรา้งคณุคา่ความเป็นครูของครู/อาจารยผ์ูส้อน 

2. โลกทัศน ์และทัศนคติของครู/อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมีลักษณะเปิด (Open Mind 

and Open Heart) มีกรอบความคิดท่ีเติบโต (Growth Mindset) คือ พรอ้มท่ีจะ

เปิดรบัและเรียนรูส้ิ่งใหม ่มีความสนใจ ใฝ่รู ้และพฒันาตนเองตลอดเวลา   

3. จรยิธรรมและจรรยาบรรณครู/อาจารยผ์ูส้อน ท่ีมีตอ่ตนเอง ตอ่อาชีพ ตอ่ลกูศษิย ์

ตอ่ผูร้่วมวิชาชีพ และต่อสงัคม เป็นตวัอย่างท่ีดีของลูกศิษย ์เป็นตวัอย่างท่ีดีใน

คณุลกัษณะตา่ง ๆ ธ ารงไวซ้ึ่งจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพความเป็นครู 

2) องคค์วามรู้ของครู/อาจารยผู้์สอน ตอ้งมีองคค์วามรู ้ใน 3 มิต ิ ดงันี ้

1. ความรูด้า้นเนือ้หา หมายถึง สาระ ความรู ้เนือ้หาวิชาการในหลักสูตรท่ีต้อง

ถ่ายทอดไปยงัผูเ้รียน ครู/อาจารยผ์ูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเช่ียวชาญใน

เนื ้อหาของวิชาท่ีสอน มีการวิจัย ติดตาม ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 

ตลอดเวลา โดยครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความรูล้ึกและเปิดกวา้งในการเช่ือมโยง

กบัโลกปัจจบุนัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

2. ความรูด้า้นวิธีการสอน หมายถึง ความรูค้วามสามารถของผูส้อนท่ีตอ้งน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ทักษะ ใหเ้กิดการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ซึ่งรวมไปถึงกลยุทธ ์กระบวนการ เทคนิค การปฏิบตัิหรือการเรียน

การสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตามท่ีไดก้ล่าววถึงไปแลว้ในหัวขอ้ท่ี 2 การ

เรียนการสอน 

3. ความรูด้า้นเทคโนโลยี หมายถึง ความรู ้ความสามารถของครู/อาจารยผ์ูส้อนใน

การประยุกตใ์ช ้Software, Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพ่ือสรา้งส่ือ

การเรียนรูต้ามความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเนือ้หาและบรบิทการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

3) สมรรถนะของครู/อาจารยผู้์สอน (Competencies) ใน 6 มิต ิดงันี ้
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1. การออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยออกแบบและวาง

แผนการเรียนการสอนเป็นแบบสืบเสาะ ใหผู้เ้รียนหาความรูด้ว้ยตนเองจากการ

ลงมือท า เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความรูท่ี้คงทน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอี้ก 

2. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ไดต้ามแผนการ

เรียนการสอนนัน้ ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีทกัษะในการตัง้ค  าถาม ทกัษะส่ือสาร

ในการสอนการคดิ การวิเคราะห ์ใหผู้เ้รียนรูจ้กัการคดิ วิเคราะหด์ว้ยตวัเองได ้

3. การเสริมสรา้งบรรยากาศการเรียนรูแ้ละสนบัสนนุการเรียนรู ้ ครู/อาจารยผ์ูส้อน

ตอ้งมีจิตบริการท่ีดี มีความเข้าใจในความต่างของปัจเจกบุคคล อีกทั้งต้อง

ยอมรบัการเปล่ียนแปลง สามารถปฏิสัมพันธ์ เช่ือมโยงครู/อาจารยผ์ูส้อนกับ

ผูเ้รียน ตลอดจนผูเ้รียนกบัผูเ้รียนได ้และเป็นท่ีปรกึษาท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน  

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยผสานการวดัและประเมินผล

เขา้กับการเรียนรู ้โดยการประเมินตามสภาพจริง โดยสงัเกคตจุากการน าเสนอ 

การให้เหตุผล ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีมอบหมายให้กับผู้เรียน ตลอดจน

สะทอ้นกลบัอยา่งสรา้งสรรค ์

5. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความมุ่งมั่นในการปฏิบตังิาน

ในหนา้ท่ีอย่างมีคณุภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น อย่างสรา้งสรรค ์โดยมีการก าหนด

เป้าหมาย ติดตามประเมินผลงาน และพฒันาปรบัปรุงผลงานของตนเองอย่าง

ตอ่เน่ือง 

6. การพัฒนาตนเอง เรียนรูส้ิ่งใหม่  ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งรบัรูข้่าวสาร วิทยาการ

ใหม่ ๆ ได้แก่ ภาษาคอมพิวเตอร ์เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ และระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีเกิดใหม่ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้

ตลอดเวลา  ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งไม่หยุดนิ่งท่ีจะแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมท่ีจะ

พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

4) การพัฒนาครู/อาจารยผู้์สอน เน่ืองจากเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมมีการ

เปล่ียนแปลง จึงท าให้วิทยาการและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ

การคา้ปลีกเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นสาเหตใุห้ครู/อาจารยผ์ูส้อนมีพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
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ใหท้ันกับความเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยการสัมนาและฝึกอบรม การศึกษาดงูาน และการไป

รว่มท างานกบัภาคอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การสมัมนาและฝึกอบรมใหก้ับครู/อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนการประชมุวิชาการ 

ซึ่งเป็นไดท้ัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์สิ่งส  าคญั คือ ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเปิด

ใจในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ และพรอ้มเรียนรูเ้พ่ือตนเองและเพ่ือผูเ้รียน โดยเฉพาะ

องคค์วามรูใ้หมท่ี่เกิดใหมต่ลอดเวลา (Content Knowledge)  การเรียนการสอน

ศต ว รรษ ท่ี  2 1  (Pedagogy Knowledge) ต ล อ ด จน ก า รใช้ เท ค โน โล ยี 

(Technology Knowledge) ในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยใหก้ารเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพท่ีมีคณุภาพ 

2. การศกึษาดงูาน  โดยส่งครู/อาจารยผ์ูส้อนไปศกึษาดงูานในสถาบนัอดุมศกึษาท่ี

ผลิตผูเ้รียนท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ และศกึษาดงูานในภาคเอกชน ใหเ้ห็น

และเขา้ใจวิธีการบริหารจดัการ การเรียนการสอนของโลกการศกึษาในศตวรรษ

ท่ี 21 และการท างานของภาคเอกชนท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัยและพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา  

3. การไปร่วมท างานกับภาคเอกชน โดยส่งครู/อาจารย์ผู้สอนบางส่วนไปร่วม

ท างานกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู ้ทัศนคติ เกิด

ความประจกัษ์ในการตอ้งการก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสรา้ง

เครือข่ายกับภาคเอกชน  ซึ่งการไปร่วมท างานกับภาคเอกชนนัน้ จ  าเป็นตอ้งมี

การเตรียมการความพรอ้มของภาคการศึกษาและภาคเอกชน  ให้ทราบถึง

วตัถปุระสงค ์แนวทางการท างาน วฒันธรรมการท างานของทัง้ 2 ฝ่าย ตลอดจน

ตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุของผูบ้รหิารของทัง้สองฝ่ายดว้ย 

5) ประเภทครู/อาจารย์ผู้สอน หมายถึง การจัดจ าแนกครู/อาจารย์ผู้สอน  ตาม

แหล่งท่ีมา หรือบทบาทท่ีเขา้มามีส่วนรว่มในการสอน ควรมีหลายแบบ เพ่ือประสิทธิภาพในการ

สง่มอบความรู ้ประสบการณ ์และเสรมิสรา้งทกัษะใหก้บัผูเ้รียนใหค้รบถว้นสมบรูณ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. อาจารยผ์ูส้อนประจ า เป็นอาจารยผ์ูส้อนหลักในการบริหารการเรียนการสอน 

ตอ้งมีเขา้ใจผูเ้รียน และความตอ้งการของผูป้ระกอบการ สามารถสรา้งเครือขา่ย
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ความสมัพนัธส์ถานประกอบการคา้ปลีก เพ่ือปทูางการสรา้งอาชีพใหก้บัผูเ้รียน 

การคดัเลือกครู/อาจารยผ์ูส้อนประจ าจึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะผูค้รูสอนเป็นส่วน

ส าคญัในการเสริมสรา้ง ความรู ้ทักษะ และสรา้งแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

ใหก้บัผูเ้รียน   

2. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดย

สถาบนัอดุมศกึษาอาจเชิญครู/อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มา

ใหค้วามรู ้ประสบการณ์และสรา้งแรงบันดาลใจในการเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รียน ใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา  

3. อาจารยจ์ากภาคเอกชน เป็นการจดัอาจารยท่ี์มีประสบการณ์จริงจาก การคา้

ปลีก และภาคเทคโนโลยี เช่น Google, Alibaba, Apple, Huawei, Amazon, 

IBM, Microsoft, กลุ่มโทรคมนาคม, กลุ่มซีพีออลล,์ กลุ่มเซ็นทรลั เป็นตน้ ซึ่ง

เป็นการเรียนรูจ้ากเจา้ขององคค์วามรู ้จากอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งเป็นแหล่ง

ความรูท่ี้ไดจ้ากการวิจยัและลงมือท าจริง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัการถ่ายทอดองค์

ความรู ้ประสบการณก์ารท างาน ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเห็นโดยตรงจากตวัจริง

ในอตุสาหกรรม ในขณะเดียวกนัครู/อาจารยผ์ูส้อนก็ไดเ้รียนรู ้รบัฟังขอ้มลู ความ

คิดเห็น และความรูจ้ากภาคเอกชนพรอ้มกับผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสรา้ง

เครือข่ายกับภาคเอกชน เพ่ือส่งผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์และรบัผู้เรียนเข้า

ท างาน 

6) การท างานวิจัยและการให้บริการวิชาการ เป็นบทบาทในการท าวิจยัและการ

ใหบ้ริการทางวิชาการของครู/อาจารยผ์ูส้อนแก่องคก์ร ซึ่งตอ้งมีความรูแ้ละทกัษะการท าวิจยั มี

ความรูใ้นสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และประชุมวิชาการอยู่เสมอ เพ่ือขยายพรมแดนความรูเ้ชิง

บรูณาการใหก้วา้งขวาง มีการสรา้งสรรค ์ประยกุตส์รา้งนวตักรรม ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเรียน

การสอน ตลอดจนเป็นประโยชนใ์นระดบั ชมุชน สงัคม และประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหาก

ครู/อาจารยผ์ูส้อนสามารถร่วมมือและไดร้บัทุนอุดหนุนวิจยัจากภาคเอกชนดว้ย ก็เป็นการเพิ่ม

โอกาสในการใชง้านวิจยันัน้มากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนัครู/อาจารยผ์ูส้อนก็ตอ้งใหบ้รกิารวิชาการ
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แก่สังคม โดยต้องมีความเข้าใจ ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนท่ีเป็นกลุ่ม

ผูร้บับริการวิชาการ แลว้เช่ือมโยงการบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

พรอ้มทั้งเผยแพร่ความรู ้เสริมสรา้งความเข้มแข็งและ  ความยั่งยืนโดยมีการประสานความ

ร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละงานวิจัย 

น ามาใชใ้นการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ือง 

 

3.2.4  ด้านผู้เรียน  ผูเ้รียนถือเป็นตวัปอ้น (Input) ท่ีส  าคญัของการจดัการศกึษา ควรมี

องคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้

1) คุณสมบัตผู้ิเข้าเรียน ตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. มี ค ว า ม รู้ พื ้ น ฐ า น ด้ า น  STEM (Science, Technology, Engineer แ ล ะ 

Mathematic) เน่ืองจาก STEM เป็นพืน้ฐานท่ีส าคัญยิ่งยวดในการศึกษาดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ หากพืน้ฐานดา้นนีไ้มแ่ข็งแรง การเรียนรูจ้ะเป็นไปไดช้า้ และไม่

สามารถติดตามการเรียนการสอนไดท้นั หากตอ้งเริ่มตน้ใหม่ท่ีระดบัปรญิญาตรี 

อาจจะเป็นการชา้เกินไป  

2. มีความเข้าใจตนเอง รู ้ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง เน่ืองจาก

การศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ต้องใช้ความรูห้ลายศาสตร ์ทั้งความรูด้้าน

คณิตศาสตรแ์ละสถิติ ความรูด้า้นสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมและการจดัการ

ขอ้มลูปรมิาณมาก อีกทัง้ตอ้งมีความรูท้างธุรกิจและการคา้ปลีก เพ่ือท่ีจะคน้หา

ขอ้มลูเชิงลึกและหาประโยชนจ์ากขอ้มลูมาใชป้ระโยชนใ์นทางธุรกิจได ้ผูเ้รียนจึง

ตอ้งมีความมุง่มั่นในการเรียนรู ้และสามารถน าตนเองได ้ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการศึกษาและเรียนรู ้ผูเ้รียนตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาและ

การเรีนรู ้จึงจะท าให้ใส่ใจ ตั้งใจเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาตนเอง  ไม่ใช่เพียงเพ่ือใบ

ปริญญาหรือการไดเ้กรดเรียนดี ๆ เท่านัน้  แต่ตอ้งการความรู ้ความเขา้ใจ และ

ทักษะเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเอง  เน่ืองจาก

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาก้าวหนา้อยู่ตลอดเวลา ความรู้
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และทกัษะท่ีมีอยู ่มีโอกาสลา้สมยัไดง้่าย และเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทศันคติท่ีดี

ในการศกึษาและเรียนรู ้จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิส าคญัของผูเ้ขา้เรียนท่ีจะตอ้งมี 

4. มีความเขา้ใจในการเรียนรูค้วบคูก่ารท างาน เน่ืองจากการเรียนรูแ้บบนีเ้ป็นการ

ปฏิบตัิงานจริง ณ สถานประกอบการ จึงต้องการทกัษะท่ีแตกตา่งจากการเรียน

ปกติ7 ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองจะตอ้งเข้าใจกระบวนการการเรียนรูจ้ากการ

ท างาน ท่ีตอ้งลงไปปฏิบตัิงาน เรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหาหรืออปุสรรคท่ีอาจประสบ

ในชีวิตจริง  ผู้เรียนจะไม่สะดวกสบายเหมือนการเรียนแบบเป็นฝ่ายรบัอย่าง

เดียว (Passive Learning) จึงตอ้งปรบัตวั ปรบัทกัษะต่าง ๆ เกิดการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองได ้และมีความรบัผิดชอบในสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมาย  ซึ่งเป็นผู้เรียนเชิงรุก 

(Active Learner) 

2) การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  จ  าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มผูเ้รียน ดงันี ้

1. การปฐมนิเทศผูเ้รียน รวมถึงผูป้กครองเพ่ือใหร้บัทราบ และมีความเขา้ใจในแนว

ทางการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะ ท่ีเรียนปีละ 3 ภาค โดยไม่มีปิดภาคฤดรูอ้น และเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียน

ตอ้งลงมือปฏิบตั ิไมใ่ชก่ารเรียนรูแ้บบรบัอยา่งเดียว  

2. การเตรียมความพรอ้มในพืน้ฐานส าคัญดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้กับผูเ้รียนมีความ

พรอ้มในการเรียนรูม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรแ์ละสถิติ การ

เขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ เป็นตน้ โดยอาจท าการทดสอบความรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็น

ของผูเ้รียน เปิดหลกัสูตรวิชาท่ีตอ้งเตรียมความพรอ้มใหก้ับผูเ้รียน หรือเป็นการ

แนะแนวเว็บไซตส์าธารณะท่ีสอนพืน้ฐานท่ีจ าเป็นของวิชาส าคัญ ๆ เพ่ือให้

ผูเ้รียนสามารถเตรียมตวัและเขา้ไปเรียนรู ้เป็นประโยชนใ์นการเรียนรูว้ิชาอ่ืน ๆ 

ตอ่ไปในอนาคตของผูเ้รียน 

 

                                                           

7  อา่นเพิ่มเตมิไดจ้าก “การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ทางเลือกใหมข่องอดุมศกึษาไทย” 
(2561) โดย เลิศชยั สธุรรมานนท,์ มลัลิกา บญุญาศรีรตัน ์และ ดารา วธันเวทย.์ ไดท่ี้ 
https://www.pim.ac.th/api/PIM10YEARS.pdf   p.50  

https://www.pim.ac.th/api/PIM10YEARS.pdf
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3.2.5 ด้านส่ือ อุปกรณ ์ และแหล่งเรียนรู้    เป็นการจดัเตรียมสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็น

ตวักลาง หรือเครื่องมือส าคญัในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ ประสบการณ ์ หรือสิ่งตา่ง ๆ ระหวา่ง

ครู/อาจารยผ์ูส้อนไปสูผู่เ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ เกิดความเขา้ใจตรงกนั เกิดการเรียนรู้

ไดเ้รว็ จดจ าไดน้าน ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้ และเรียนรูบ้รรลตุาม

วตัถปุระสงคข์องการเรียนการสอน  ซึ่งในยคุเทคโนโลยีกา้วหนา้ การเช่ือมโยงเกิดขึน้ไดท้ั่วโลกใน

เวลาอนัรวดเร็ว ท าใหส่ื้อ อปุกรณ ์ และแหลง่การเรียนรูเ้ปิดกวา้งขึน้อยา่งมาก โดยผูส้อนตอ้งท า

การประเมิน คดัเลือก ส่ือ อปุกรณ ์และแหลง่เรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัวิชาท่ีสอน และผูเ้รียน ทัง้นี ้ส่ือ 

อปุกรณ ์และแหลง่การเรียนท่ีส าคญัตอ่การเรียนรู ้ไดแ้ก่ 

1) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่เป็น e-Learning/Mobile Learning คือการจัดการเรียนรู้

ดว้ยตนเองผ่านเครือข่ายไรส้ายและอินเทอรเ์น็ต  ซึ่งผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดทุ้กท่ี ทุก เวลา ผ่าน

อปุกรณข์องผูเ้รียน เช่น Notebook, Tablet, Mobile phone เป็นตน้ ซึ่งส่ือและแหล่งการเรียนรูนี้ ้

จ  าเป็นตอ้งออกแบบเนือ้หา (content) และบริบท (Context) ใหเ้ขา้ใจง่าย ดงึดดูความสนใจของ

ผูเ้รียนรูไ้ด ้จงึจะประสบความส าเรจ็ ซึ่งอาจเป็น e-Learning ของสถาบนัอดุมศกึษาเอง หรือเป็น 

Massive Open Online Courses (MOOCs) ซึ่งมีทั้งแบบมีและไม่มีค่าใช้จ่าย มีทั้งภาษาไทย

และต่างประเทศ  เช่น Thai MOOC, edX (ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT), Udemy, Ucacity 

(ก่อตัง้โดย Standford) Coursera (ก่อตัง้โดยอาจารยจ์าก Standford) เป็นตน้ โดยส่ือและแหล่ง

เรียนรูนี้ ้จะมีฟังกช์นัสนบัสนนุการเรียนรู ้เช่น การดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การส่งงานและรายงาน การรบัส่งอีเมลร์ะหว่างผู้เรียนผูส้อน การทบทวนบทเรียนและเนือ้หา 

รวมถึงการสอบ ซึ่งส่ือและแหลง่เรียนรูนี้ ้จ  าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีวินยัในการเรียนรู ้โดยมีประเด็น

ส าคญัในดา้นส่ือและแหล่งเรียนรูนี้ ้ดงันี ้การพฒันาหลกัสตูร MOOCs รว่มกบัภาคอตุสาหกรรม 

การรวบรวมและเผยแพร่ช่องการเรียนรูใ้ห้รูจ้ักในวงกว้าง  และการส่งเสริมให้มีการแปลช่อง

ความรูจ้ากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

2) ส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน ์หมายถึงส่ือท่ีผูเ้รียนและครู/อาจารยผ์ูส้อนอยู่คนละ

ท่ีกันในลักษณะ Video Conference ท่ีผู้เรียนและครู/อาจารย์ผู้สอนสามารถถามตอบแบบ
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ออนไลนเ์รียลไทมไ์ด ้และสามารถบนัทึกเทปไวด้ภูายหลงัส าหรบัการทบทวน หรือผูม้าสามารถ

เขา้รว่มการเรียนรูส้ดพรอ้มกนัได ้เชน่ Zoom, Team, Bluejeans  เป็นตน้ 

3) ส่ือประเภทเทคนิควิธี เป็นส่ือเทคนิควิธีท่ีใช้เกมมิฟิชั่น  (Gamification) และ

เทคโนโลยีช่วยให้เห็นภาพ เช่น การใช้ AR/VR และ มาใช้ให้เกิดการเรียนรู ้ท าให้เกิดความ

นา่สนใจ มีสว่นรว่มในการเรียนรู ้เกิดความเขา้ใจ และจดจ าไดง้่ายและนาน 

4) เคร่ืองมือ ระบบงาน และอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร ์เป็นเครื่องมือของผูเ้รียน

ในการเรียนรู ้และเป็นเคร่ืองมือของครู/อาจารยผ์ูส้อนในการเตรียมส่ือการเรียนการสอน ไดแ้ก่  

1. คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Notebook, Tablet หรือ มือ

ถือ และอปุกรณไ์มโครโฟน ล าโพง เป็นตน้ ทัง้ของครู/อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน  

2. ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรท่ี์ชว่ยในการเรียนการสอน เชน่  

- ซอฟ ต์แ ว ร์ช่ ว ย ส ร้า ง ง าน  (เช่ น  Interactive, Keynote, Pages, Book 

Creator) 

- ซอฟตแ์วรช์ว่ยสรา้งวิดีโอ (เชน่ Imovie, Spark Video, Clip5) 

- ซอฟต์แวร์ช่วยทดสอบความเข้าใจ (เช่น Socrarive, Teacher, Kahhot, 

Quizlet) 

- ซอฟตแ์วรช์ว่ยสรา้งท ากราฟฟิก (เชน่ Popplet, Graffito, Inspiration Map) 

- ซอฟตแ์วรช์่วยในการเรียนการสอน (Computer Assistant Instruction หรือ 

CAI) ใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้เรียนในประสบการณ์การเรียนรู้ จึง

จ  าเป็นตอ้งมีบุคลากรหรือผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบและพฒันาระบบงาน

คอมพิวเตอร ์

3. ศูนย์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Content Center) และการพัฒนาระบบการเรียนรู้

ดว้ย e-Learning รวมถึง Virtual Classroom และ Virtual Laboratory หรือชุด

อุปกรณ์ เพ่ือการจัด Distance Learning, e-Registration, e-Counseling, e-

Testing, e-Academy, e-Platform, Classroom Without Walls, Outdoor 

Education เป็นตน้  
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4. IT Infrastructure และ ห้องปฏิบัติการ หมายถึงโครงสรา้งพืน้ฐานทางระบบ

คอมพิวเตอรท่ี์ตอ้งใชใ้นการเรียนการสอน และการทดลองระบบงานซึ่งรวมถึง

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบแบบออนไลนท่ี์ตอ้งพึ่งระบบ

โครงสรา้งคอมพิวเตอร ์เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 

ท่ีมีความเร็วสงูเพียงพอตอ่การใชง้านของครู/อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน, มีท่ีเก็บ

ขอ้มลูและระบบงาน (Cloud Storage) ท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถเขา้ถึง

ไดท้กุท่ี ทกุเวลา เป็นตน้    

5) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส ์ประเภท Website และ Audio books 

เช่น YouTube, Podcasts, google และ website การเรียนรู้ต่าง เช่น อเมซอน (AWS) จะมี

บทความ แบบฝึกหดั วิธีการใชง้าน VDO แนะน าการพฒันาแอปบน AWS รวมทัง้เครื่องมือและ

โปรแกรมงานใหศ้กึษาเรียนรูแ้ละทดลองใชง้านฟรี เป็นตน้   

6) ส่ือและแหล่งเรียนรู้สังคมออนไลน์ หมายถึง แพลทฟอรม์ (Platform) สังคม

ออนไลน ์(เช่น Facebook, Blockdit, และ Line) โดยสังคมและชุมชนเหล่านีส้ามารถแบ่งปัน

ความรูแ้ละประสบการณ์การใชข้อ้มูลและปัญญาประดิษฐ์ ดงัเช่น Data Driven Business by 

Coraline, Facebbok Data Science, Data TH.com, Botnoi AI & Data Science classroom, 

Robotics and AI Thailand Fanclub และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นตน้ รวมทัง้

สามารถสรา้งกลุ่มพูดคุยกัน (Chat) ส่งขอ้ความ ภาพ วิดีโอ ในการประยุกตใ์ช้ในการจัดการ

เรียนรูไ้ด ้ 

7) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ประเภทองคก์รและบุคลากร หมายถึง องคก์รหรือบริษัท

ชัน้น าดา้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ สถาบนัดา้นปัญญาประดษิฐ์ บคุคลหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ี

มีความรู ้ความสามารถดา้นคา้ปลีกหรือดา้นปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสถานประกอบการท่ีมีการ

ปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ ท่ีประสบความส าเร็จในการน าเอาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มา

ประยกุตใ์ชง้าน โดยอาจใหผู้เ้รียนไปเย่ียมชมบริษัทและระบบงานตา่ง ๆ หรือ เชิญบุคลากรจาก

แหล่งต่าง ๆ ขา้งตน้มาถ่ายทอดความรู ้ทักษะและประสบการณ์ในการท างานดา้นนีแ้ก่ผูเ้รียน 

เพ่ือเสริมสรา้งความรู ้เทคโนโลยีท่ีนิยมใชใ้นอุตสาหกรรม สรา้งความเขา้ใจ และแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัผูเ้รียน  
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3.2.6  ด้านวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการ

พฒันาการเรียนการสอน และปรบัปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ มี

ประเดน็ ดงันี ้ 

1) หลักการวัดผลและประเมินผล  เพ่ือให้ได้ผลการวัดท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ ครู/

อาจารยผ์ูส้อนตอ้งสรา้งความสมดลุในการวดัผลการประเมินผลตามวตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

ทั้งความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ  โดย 1) ประเมินผู้เรียนตามสภาพเป็นจริง และ 2) ใช้

เครื่องมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 3) การประเมินนีจ้ะท าไปพรอ้มกบัการเรียนการสอน มี

การเก็บขอ้มลูระหวา่งการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองทัง้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัการเรียน โดย

ยึดการปฏิบตัิท่ีไดอ้อกมาจริง และใหค้วามส าคญัในการพฒันาจดุเด่นของผูเ้รียน โดยตัง้อยู่บน

พืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูสู้่ชีวิตจริง เน้นผลการบูรณาการความรูแ้ละทกัษะของผูเ้รียน และ

สนบัสนนุความรว่มมือของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด เครื่องมือท่ีใชใ้นการวัดผลการเรียนการสอน จะตอ้งมี

ความเท่ียงตรง มีความเช่ือมั่น และมีความเป็นปรนยั และใชเ้ครื่องมือท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การ

สังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง แบบทดสอบ แบบสอบถาม การ

แสดงออก แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้  โดยอาจใชเ้ครื่องมือใหค้ะแนนท่ีเรียกว่า รูบริค (Rubrics)  ท่ี

ออกแบบไวส้  าหรบัการประเมิน ซึ่งท าใหก้ารใหค้ะแนนท าไดง้่ายขึน้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(Scoring Rubrics) ท่ีครอบคมุและชดัเจน 

3) ประเด็นและแนวทางการประเมิน  ประเด็นการวดัผลและประเมินผลควรเป็น

การวดัและประเมินท่ีวัดทักษะกระบวนการคิดและความเขา้ใจของผูเ้รียน โดยเปิดเผยเนือ้หา

ประเด็นการประเมินใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวดัผลการประเมินผลร่วมกับครู/อาจารย์

ผูส้อน และผู้เรียนไดร้บัรูเ้กณฑก์ารประเมินผล ทั้งนีแ้นวการวัดผลการประเมินผลควรเน้นวัด

ความเขา้ใจ (Literacy Based Test) เปิดโอกาสใหบ้รูณาการความรูค้วามสามารถหลายดา้น ให้

ผูเ้รียนไดค้ิดอย่างลึกซึง้ ซึ่งค  าตอบถูกมีหลายค าตอบ มากกว่าการวัดเนือ้หาสาระ (Content 

Based Test) และควรเป็นการประเมินการเรียนรู ้ความเขา้ใจ การสรา้งสรรค ์การส ารวจสืบคน้ 
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และการแบ่งปันของผู้เรียน เพ่ือสะท้อนการเรียนรูข้องผู้เรียน กระตุน้การเรียน การคิด และ

ก่อใหเ้กิดการพฒันาในตวัผูเ้รียน (Formative Assessment) 

4) การสะท้อนกลับ (Feed back) เป็นกระบวนการสะทอ้นกลบั การใหผ้ลของการ

วดัและประเมินผลผูเ้รียนใหก้บัผูเ้รียน ควรเป็นการสะทอ้นกลบัเชิงสรา้งสรรค ์เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็น

จดุเดน่ จดุดอ้ย เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง ปรบัปรุงการเรียนรู ้แกไ้ขงาน ไดท้นัทว่งที ซึ่งผูเ้รียน

ท่ีเป็น Generation Z ตอ้งการการสะทอ้นกลบัทนัทีและตรงไปตรงมา  

5) การน าสารสนเทศจากการวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวตัถปุระสงคส์  าคญัอีกขอ้ของการวดัผลและประเมินผล เป็นการประเมิน

เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรูเ้ทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง   โดยน าการ

ประเมินผลมาใชพ้ฒันาการจดัการเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  เพ่ือปรบัปรุงหรือปรบัเปล่ียน

วิธีการสอน ปรบัเปล่ียนส่ือการสอน ใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการ

จัดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการตรวจสอบตัวครู/อาจารยผ์ู้สอนเอง ช่วยให้ครู/

อาจารยผ์ูส้อนเห็นจดุบกพรอ่งของกระบวนการจดัการเรียนรู ้หาก ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีจดุบกพรอ่ง

จดุเดียวกนั  ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งทบทวนว่าอาจจะเป็นเพราะวิธีการจดัการเรียนรูไ้ม่เหมาะสม

ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม     

3.2.7 ด้านภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา  ผูน้  าของสถาบนัอดุมศกึษา 

หมายถึง สภามหาวิทยาลยั อธิการบดี และทีมผูบ้รหิาร โดยผูน้  าของสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมี

วิสยัทศันแ์ละภาวะผูน้  า กระตุน้และสนบัสนนุในการสรา้งการเปล่ียนแปลง สรา้งและรกัษา

วฒันธรรมองคก์รท่ีเอือ้ตอ่  “ความส าเรจ็ของผูเ้รียน” โดยมีประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) วิสัยทัศน ์และ ภาวะผู้น า  ผูน้  าของสถาบนัศกึษาตอ้งมีวิสยัทศัน ์มีภาวะผูน้  า 

ก าหนดกลยุทธ์ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน ปรบัเปล่ียนทัศนคติของครู/อาจารย์ผู้สอน

ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน โดยผูน้  าจะตอ้งสรา้งแรงบันดาลใจใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและ

ความส าคญัของการเปล่ียนแปลง วางรากฐานใหทุ้กส่วนในสถาบนัอุดมศึกษาตระหนกั มีส่วน

รว่ม และร่วมรบัผิดชอบต่อ “การเรียนรูแ้ละความส าเร็จของผูเ้รียน”  โดยสนบัสนุนผูบ้ริหารทุก
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ระดบั ตัง้แตร่ะดบัสงู ลงไปสู่ผูบ้รหิารระดบัล่างสดุ ระดบัคณะ ภาคสาขาวิชา จนถึงอาจารยแ์ละ

บคุลากรท่ีปฏิบตังิานและเก่ียวขอ้งสมัพนัธ ์ใกลช้ิดกบัผูเ้รียนมากท่ีสดุ  

2) ก ารก ระตุ้ น  ส นั บ ส นุ น  แล ะส ร้ า งค วาม เป ล่ี ยน แป ล งข อ ง ผู้ น า

สถาบันอุดมศึกษา   ผู้น  าต้องมีบทบาทและแนวทางในการสนับสนุนการสร้างความ

เปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึน้กบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจะมีบทบาทขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคม โดยมี

ประเดน็ส าคญั ดงันี ้

1. การกระตุน้บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาในการปรบัความคิด ความเช่ือ และ

ทัศนคติใหค้รู/อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปล่ียนแปลง 

แล ะต ระหนั ก รู ้ถึ ง วิ ก ฤต  (Sense Of Emergency Or Crisis)  ท่ี ต้ อ งก าร

เปล่ียนแปลงตนเอง และเปิดรบัการเปล่ียนแปลง เป็นกรอบความคิดท่ีเติบโต 

(Growth Mindset) และใหก้ารสนบัสนนุเพ่ือใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

2. การยกระดบัทกัษะหรือปรบัทกัษะครู/อาจารยผ์ูส้อน ใหมี้ทักษะใชก้ารใชแ้ละ

สอนดว้ยนวตักรรม (Pedagogy Knowledge) เทคโนโลยียคุใหม่ (Technology 

Knowledge) และมีความรูใ้นเนือ้หาวิชา (Content Knowledge) ใหท้นัยคุสมยั 

3. การปรบัเปล่ียนเกฑณ์การวัดและประเมินผลและการให้รางวัล (Rewards & 

Incentive) แก่ครู/อาจารยผ์ูส้อน และ บคุลการของสถาบนัอดุมศกึษา ใหเ้อือ้ตอ่

การเปล่ียนแปลง 

4. การปรบัปรุง พฒันา สรา้ง Platform ระบบงาน และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอที  

ใหมี้ความพรอ้ม มีประสิทธิภาพ และรวดเรว็ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท า

วิ จั ย แล ะท า งาน ให้ กั บ ค รู /อ าจ า รย์ผู้ ส อ น  ต ล อดจนบุ ค ล าก รขอ ง

สถาบนัอดุมศกึษา 

5. การสรา้งเครือข่ายระหว่างสถาบนัอุดมศกึษา ภาครฐั และภาคเอกชน โดยผูน้  า 

ผูบ้รหิาร ครู/อาจารยผ์ูส้อนตลอดจนบุคลากรของสถาบนัอดุมศกึษา ตอ้งมีส่วน

รว่มในการสรา้งเครือข่าย ความเช่ือมโยงและความสมัพนัธก์ับภาคส่วนต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทั้งดา้นความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ บุคลากร และ 
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งบประมาณ หรือ แหล่งเงินทุนของภาคส่วนต่าง ๆ มาสนับสนุนการจัด

การศกึษา  

6. การเปิดกวา้งใหภ้าคเอกชนเขา้มามีสว่นรว่มกบัการจดัการศกึษาและการวิจยั ท่ี

ตอ้งตอบสนองการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในภาคอตุสาหกรรมจรงิ 

7. การสรา้งและปรบัสิ่งแวดลอ้มเป็นเรื่องส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาศกัยภาพ

บคุคล สง่ผลตอ่คณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษาโดยรวมใหมี้บรรยากาศเชิงบวก  

3) วัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้น  าสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริม

วฒันธรรมองคก์รท่ีส าคญัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วัฒนธรรมมุ่งเน้นความส าเร็จของผู้เรียน  (SoC : Success-Oriented 

Culture) ซึ่งไม่เพียงแตก่ารส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีเท่านัน้ แตร่วมถึงปัจจยั

ความส าเรจ็อ่ืน ๆ เช่น จดุมุ่งหมายในการฝึกงาน การประกอบอาชีพ การศกึษา

ต่อในระดบัท่ีสูงขึน้ และสนับสนุนให้ผูเ้รียนเป็นเจา้ของการเรียนรูด้ว้ยตัวเอง 

รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้เรียนในการปรับหรือเปล่ียน

จดุมุง่หมาย ท่ีอาจเปล่ียนไปตามกาลเวลาและสถานการณ ์  

2. วฒันธรรมมุ่งเนน้ความสมัพนัธท่ี์ดีของครู/อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน (Teacher 

and Student Relationship) เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ครู/อาจารยผ์ู้สอน ผูเ้รียน 

ตลอดจนบคุลากรในสถาบนั เกิด (Engagement) รว่มกนัสรา้งสรรคว์ิธีการเรียน

การสอนในชั้นเรียนจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และหลอมรวมเป็นวิถีชีวิตของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

3. วฒันธรรมมุ่งเนน้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละสรา้งนวตักรรม โดยสนับสนุน

ครู/อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มีความคิด

สรา้งสรรค ์มีนวตักรรม เกิดการแลกเปล่ียนความรูก้ับภาคอุตสาหกรรม และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจะท าใหเ้กิดการสรา้งเทคโนโลยีท่ีหมาะสม ใชง้านไดจ้รงิ 

3.2.8 ด้านความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยมีความร่วมมือทั้งภาครฐัและ

ภาคเอกชน ซึ่งหมายถึง นายจา้ง/สถานประกอบการ ภาคอตุสาหกรรม/บริษัท และผูใ้ชป้ระโยชน์

จากงานวิจยั สถาบนัวิจยั ภาคการศึกษา และภาครฐัอ่ืน ทัง้หมดนีล้ว้นมีความเช่ือมโยง และมี
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ส่วนไดส้่วนเสียจากผลผลิตของการจดัการศกึษา ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาและ

งานวิจัย เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดก้ าลงัคนท่ีมีความรู ้ทักษะ และคุณสมบตัิ

ตามท่ีตอ้งการ และใชง้านไดจ้รงิ ผลการวิจยันีพ้บประเดน็ความรว่มมือของภาคสว่นตา่ง ๆ ดงันี  ้

1) ความร่วมมือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา

กับภาคเอกชนและผู้ใช้ก าลังคน ทั้งในเรื่องของความต้องการด้านอุปสงคแ์รงงาน การ

ออกแบบหลักสูตร การแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี การฝึกทักษะและ

ประสบการณใ์หก้บัผูเ้รียน โดยมีประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้คือ 

1. การให้ความต้องการดา้นอุปสงคแ์รงงานของผู้ใช้แรงงาน เพ่ือใช้ในการวาง

แผนการพัฒนาก าลังคนร่วมกัน เช่น จ านวนคนท่ีตอ้งการในแต่ละปี  ความรู ้

ทกัษะ และคณุสมบตัขิองก าลงัคนท่ีตอ้งการ 

2. ความรว่มมือในการออกแบบ และทบทวนหลกัสตูรจากมมุมองผูใ้ชก้ าลงัคน 

3. การแลกเปล่ียน และถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี จากภาคอุตสาหกรรม 

ทัง้การคา้ปลีกยคุใหม ่และภาคอตุสากรรมเทคโนโลยีและไอซีที  

4. การอนเุคราะห ์สนบัสนนุ ใหค้วามชว่ยเหลือเครื่องมือ ตลอดจนขอ้มลู เน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัของสถาบนัอดุมศกึษาในเรื่องงบประมาณ และการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีใชใ้น

การฝึกอบรม สถานประกอบการจะตอ้งแบ่งปันขอ้มูลของสถานประกอบการ

บางสว่น ท่ีไดร้บัการแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นนิรนามหรือท าใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงไป

ถึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบบุคคล (Anonymize or Pseudonymize)  เพ่ือใชใ้นการ

เรียนการสอน 

5. การสรา้งเสริม ฝึกฝน ทักษะ และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนโดยผู้ใชแ้รงงาน  ใน

ภาคอตุสาหกรรมการคา้ปลีกยุคใหม่ ภาคอตุสากรรมเทคโนโลยีและไอซีที โดย

สถานประกอบการตอ้งเตรียมพรอ้มในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความ

พรอ้ม ความเหมาะสมกับการฝึกประสบการณข์องผูเ้รียน และผูฝึ้กของสถาน

ประกอบการจะตอ้งมีทกัษะการส่ือสารการถ่ายทอดงาน และเวลาท่ีเพียงพอ 
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2) ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งหาความรว่มมือ ความรู้

และประสบการณ์จากแหล่งส าคัญต่าง ๆ ของโลก บริษัทเทคโนโลยีชั้นน า รวมถึงสถาบัน

ปัญญาประดิษฐ์ หรือภาคี (Consortium) ต่าง ๆ  ซึ่งเม่ือครู/อาจารยผ์ูส้อนและนักวิจัยสามารถ

ท าความเข้าใจเทคโนโลยีล่าสุด ย่อมสามารถให้ค  าแนะน ากับภาคเอกชนเก่ียวกับการใช้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีตา่ง ๆ เพ่ือปรบัใชใ้นการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั  เป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  ให้สามารถเข้าสู่กลุ่ม เทคโนโลยีระดับกลางได้  นอกจากนี ้

สถาบันอุดมศึกษายังสามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของ

ภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมระยะสั้นหรือระยะยาว การจัด

ประชุมสมัมนา การเป็นท่ีปรึกษา การใหบ้ริการตรวจสอบหรือทดสอบ โดยหากภาคเอกชนส่ง

บคุลากรมารบัการฝึกอบรม จะสามารถเก็บหน่วยกิตสะสมได ้หรือสามารถนบัประสบการณข์อง

บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร หรือการจัดตารางเรียนใหส้ัน้ลง เขม้ขน้ขึน้ หรือมีความยืด

หยนุมากขึน้ เพ่ือใหภ้าคเอกชนสามารถส่งบคุคลากรเขา้มารบัการอบรมสะดวกมากย่ิงขึน้ ความ

ร่วมมือเหล่านีจ้ะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู ้วิชาการ ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ ระหว่าง

สถาบนัอดุมศกึษา ภาคอตุสาหกรรม ภาคเทคโนโลยี และภาคเอกชนมากขึน้ 

3) ความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เป็นความร่วมมือในการวิจัย 

สร้างองค์ความรู้ใหม่  สร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม ทัง้นี ้การวิจยัร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research) นัน้เป็นกลไกท่ี

จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนใหภ้าคเอกชนมีศกัยภาพในการท าการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพิ่ม

มูลค่า และสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหก้ับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้งานวิจัยท่ี

ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ในระดบัหอ้งปฏิบตักิารและพรอ้มท่ีจะตอ่ยอดสู่เชิงพาณิชย ์เป็นการสง่เสริม

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง โดย

โครงการวิจัยร่วมกันในการสรา้งนวัตกรรมควรตอ้งมีผลกระทบสูง มีบทบาทชีน้  าประเทศ ซึ่ง

สามารถเป็นไดท้ัง้การวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) และการวิจยัประยกุต ์(Apply Research) 

โดยมีองคป์ระกอบส าคัญ  คือ  1) การตั้งโจทย์การวิจัย ต้องตั้งจากโจทย์จริง มีปัญหาและ

ตอ้งการผลลพัธจ์รงิ 2) การสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง และมีปรมิาณท่ีพียงพอ 3) การ
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มีทีมงานพัฒนาท่ีมีความรูแ้ละเช่ียวชาญดา้นปัญญาประดิษฐ์ 4) การมีโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมี

ความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ 5) การมีพืน้ท่ีในการทดสอบใชจ้รงิ 

4) ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เป็นการประสานงาน เช่ือมโยง การ

รวมตัว การพึ่งพา การแลกเปล่ียนความรู้และนวัตกรรม การช่วยกันพัฒนาหลักสูตร  การ

ช่วยเหลือแลกเปล่ียนบุคลากรการสอน การสนับสนุนการโอนหน่วยกิตระหว่างกัน (Credit 

Transfer)  การสร้างแนวทางในการเทียบโอนประสบการณ์  ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ภายในประเทศและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึ่งความรว่มมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาในปัจจบุนัยงั

มีไม่มาก อาจมาจากสาเหตุของปริมาณผู้เข้ารับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีจ านวน

นอ้ยลง จงึเกิดการแข่งขนัในการรบัผูเ้รียน ดั่งค  าสะทอ้นจากอาจารยท์่านหนึ่งท่ีว่า “มหาวิทยาลยั

ตอ้งใชส่ื้อของตนเอง ตอ้งผลิตเอง เพ่ือใหมี้ความแตกต่าง” ส่วนความรว่มมือในการโอนหน่วยกิ

ตระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษานัน้ มีกฎระเบียบบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ จงึไมมี่ปัญหาแตอ่ยา่งไร 

5) ความร่วมมือและสนับสนุนของภาครัฐกับสถาบันอุดมศึกษา ในกลไกและ

ระบบท่ีสง่เสรมิและเอือ้อ านวยตอ่ความรว่มมือและสนบัสนนุตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

1. การออกกฎหมายท่ี เอื ้อต่อความร่วมมือ และแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น  สิท ธิ

ผลประโยชนท์างภาษีของสถานประกอบการ  

2. การทบทวนกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด

การศกึษา  

3. การส่งเสรมิการแลกเปล่ียนบคุลากรระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาและภาคเอกชน 

เช่น Dual Assignment, Secondment หรือการใหบุ้คลากรทางการศึกษาไปมี

ส่วนรว่มท างานกับภาคเอกชน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถและศกัยภาพ เขา้

ไปมีส่วนในการท างานภาคเอกชนระยะหนึ่ง ทัง้นีมี้วตัถุประสงคใ์หบุ้คลากรได้

เรียนรู ้พฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ ประสบการณ ์ตลอดจนความเขา้ใจซึ่งกัน

และกัน อันจะท าใหก้ าลังคนภาคการศึกษาเกิดความเป็นพลวัตทางความคิด 

เป็นตน้ 

4. การตัง้ศนูยค์วามรว่มมือทางการวิจยัรว่มกนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความซ า้ซอ้นในการ

วิจยั และเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหมี้ประโยชนส์งูสดุ 
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6) ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ส  านกังาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(สวทช.) และส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ส านกังานส่งเสริมการพฒันาก าลงัคน

ดจิิทลั ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั เป็นตน้ โดยบรูณาการการด าเนินโครงการรว่มกนั เพ่ือ

สนบัสนุนใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหว่างนักวิจัยในภาครฐักับภาคเอกชนมากขึน้ และสามารถน า

ผลงานวิจยัไปใชเ้ชิงพาณิชยไ์ดจ้รงิมากขึน้ 

 

3.3 ผลการประเมิน “ร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐท์ีส่อดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่”  

จากผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ฯ นี  ้ประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินของ Joint Committee on standard for 

educational evaluation (1981) ท่ีประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม 

2) มาตรฐานดา้นประโยชน ์และ 3) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้ในแตล่ะองคป์ระกอบของการ

จดัการศกึษา ปรากฎผลปรากฏดงัตารางท่ี 5-12 

3.3.1 ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาก าลังคน

ด้านปัญญาประดษิฐฯ์ ด้านหลักสูตรและเนือ้หาสาระ จากตารางท่ี 5 พบวา่ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระ มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก (Mean=4.09, SD=0.89) ความเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมาก (Mean=4.37, 

SD=0.81 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (Mean=3.83, SD=0.75) เม่ือพิจารณา

องคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.08, 

SD=0.90) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.79 และมีความเป็นไป

ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.75, SD=0.75 
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2) ลักษณะของหลักสูตร  มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก (Mean=4.08 , 

SD=0.90) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.33, SD=0.89 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=0.72)  

3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.09, 

SD=0.94) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.36, SD=0.81 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.91, SD=0.83)  

ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยในระดับมาก  ทั้ง 3 มิติ  โดยมี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผูท้รงคณุวฒุิภาคคา้ปลีก/เอกชนไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า 

ควรมุ่งใหไ้ดผู้ส้  าเร็จการศึกษามีความพรอ้มในการท างานไดจ้ริง และมีทศันคติท่ีพรอ้มยกระดบั

และเรียนรูไ้ดเ้องตลอดเวลา ผูท้รงคณุวฒุิไดเ้นน้ย า้ความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความ

ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม เน่ืองจากพบว่า “นกัศึกษาฝึกงานบางคนไดน้ าค าสั่งโปรแกรมบางส่วน 

รวมถึงน ารายชื่อลูกคา้ออกไปใหก้ับบริษัทที่เป็นคู่แข่ง”  และเสนอให้เน้นเรื่องความคิดเห็น

สรา้งสรรค ์“ตอ้งการอะไรทีแ่ตกต่างจากเดิม เพือ่ใหเ้ป็นคนในอนาคต ใหผู้เ้รียนสามารถคิดนอก

กรอบได ้Think Out Of The Box หรือ Think From Different Box ได ้ซ่ึงถา้ท าได ้จะท าให้

สามารถต่อยอดไปไดใ้นหลายระดบั ตัง้แต่ระดบัอนบุาล ประถม มธัยมดว้ย” นอกจากนีเ้สนอว่า 

“หลกัสูตรตอ้งพฒันาคนใหม้ีความคิดสรา้งสรรค์ และสรา้งนวตักรรม โดยเนน้สมองซีกขวามาก

ขึน้ ควรมีวิชาดา้นศิลปะและจิตวิทยา เพือ่ใหม้ีความคิดสรา้งสรรค์ และมีความเข้าใจในมนุษย ์

ท าใหส้ามารถออกแบบระบบงานใหน้า่ใช”้ 

2) ลักษณะของหลักสูตร ผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย ดงันี ้  

เนือ้หาหลกัสูตรตอ้งมีความทนัสมยั และตรงกับความตอ้งการของผูใ้ชก้ าลงัคนนัน้ดี

มาก และตอ้งผลิตคนท่ีใชง้านไดจ้ริง และท่ีส าคญัคือ ผูเ้รียนตอ้งสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

และควรออกแบบใหเ้ป็นการเรียนรูต้ลอดชีวิต นอกจากนี ้“เนือ้หาหลกัสูตรควรมีความเป็นพล

วตัร (Dynamic) จะตอ้งปรบัเปลี่ยนไดร้วดเร็วทนักบัเทคโนโลยีที่กา้วหนา้ตลอดเวลา หากภาค

การศึกษาติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีไม่ทนั เนือ้หาของวทิยาการจะลา้สมยั ท าใหผ้ลิต

บณัฑิตทีจ่บออกไป ก็ลา้สมยัแลว้”  และ “ในอดีตการออกแบบและเขียนหลกัสูตรทีใ่ชเ้วลา 2 ปี 
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และส่งอนุมัติอีก 2 ปีนัน้ชา้เกินไป  หลกัสูตรลา้สมัยแลว้ สมัยนีโ้ลกเปลี่ยนเร็ว เมื่อเทียบแบบ

สมัพทัธ์กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ร็วขึน้ ก็เทา่กบัเราชา้ไปหลายเทา่” 

หลักสูตรท่ีเน้นสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) นั้น เป็นเรื่องใหม่ ท่ี

ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ก าลงัจะประกาศหลกัสตูรใหม่ในปี 2565  

หลกัสตูรตามแนวทางการจดัการศึกษานีจ้ึงควรเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้สมรรถนะดว้ย ซึ่งรองรบักับ

นกัเรียนท่ีจบใหม ่  

หลักสูตรควรเนน้ Corporative Work Integrated Education (CWIE) ในลักษณะรว่ม

ผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ และเป็น Work-Based Education ให้

ชดัเจนขึน้ 

ควรจดัท าหลกัสูตรโมดลู ใหมี้ความหลากหลายและผูเ้รียนสามารถยมุ่งเนน้ (Focus) 

แต่ละโมดลูใหเ้ป็นวิชาเอก (major) ตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ โดยหลกัสูตรไม่ตอ้งระบุชัน้ปีท่ีศึกษา  

ใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการเรียนของแต่ละคน เพราะปัญญาประดิษฐ์มี

ความหลากหลาย แตกแขนงไดห้ลายวิชาเอก ความตอ้งการศึกษาแต่ละคนต่างกัน นอกจากนี ้

หลกัสตูรควรพิจารณา Microcredential ดว้ย 

การก าหนดหลักสูตรใหเ้รียน 4 ปีนัน้ ใชร้ะยะเวลาเรียนนานเกินไป จะผลิตก าลงัคน

ดา้นนีไ้ม่ทนัใชง้าน ควรก าหนดหลกัสูตรระยะสัน้ แบบ Non-Degree โดยผูเ้รียนอาจจะเป็นใคร 

ระดบัไหนก็สามารถเขา้เรียนได ้อาจเป็นนกัรียนระดบัมธัยมศกึษา นกัศกึษาตา่งสาขา ตลอดจน

คนท างานหรือว่างงาน ทัง้ในสายงานไอทีและไม่ใช่ไอที และจะตอ้งใหเ้ก็บสะสมคลงัหนว่ยกิตได ้

ทั้งนี ้อาจมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) Boot Camp ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแบบเข้มข้น 2) 

Certificate ใชเ้วลาประมาณ 0.5-1 ปี  และ 3)  Self Learning ใช้เวลาประมาณ 1.5 ปี 

โดยทัง้ 3 แบบนี ้เม่ือเรียนจบแลว้จะตอ้งฝึกงานโดยมีพ่ีเลีย้งท่ีท างานเป็นในดา้นนี ้

ลักษณะของหลักสูตรควรออกแบบใหเ้ป็น road map แบบ Life Time Journey หรือ 

Lifelong Learning อาจจะเป็น หลกัสูตรระยะสัน้ท่ีสามารถใหป้ระกาศนียบตัร (Certificate)  ก็

ได ้และมหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มมีการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแบบ Non 

degree 4 เดือนเพ่ือ up-skill, re-skill  โดยมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรว่า เม่ือจบการศึกษาแลว้

ตอ้งสามารถท าอะไรเป็นบางอย่าง และสามารถน าไปเทียบหลกัสตูรได้  เชน่ หลกัสตูร 4 เดือน 3 
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วิชา =9 หน่วยกิต เป็นตน้ และผูท้รงคณุวฒุิใหแ้นวคิดว่า “ในปัจจุบนั นกัศึกษารุ่นใหม่บางส่วน

ไม่ค่อยสนใจเรียนเพื่อไดใ้บปริญญา และที่บริษัทเองก็ใหค้วามส าคัญกับการจบและไดใ้บ

ปริญญาลดลงแลว้ แต่ใหค้วามส าคญักบัความสามารถทีจ่ะตอ้งท างานไดจ้ริง ซ่ึงปัจจุบนัมีการ

รบัพนกังานทีไ่ม่มีปริญญาบตัร แต่มีวฒุิบตัรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาชีพหลายใบละมีประสบการณ์แ ซ่ึง

ก็พบวา่ท างานไดด้”ี 

3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยภาพรวมผูท้รงคณุวฒุิทุกคนเห็นว่า เนือ้หาสาระ

ของหลกัสตูร มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 

เนือ้หาสาระของหลกัสตูร ควรมีการออกแบบใหมี้ความยืดหยุ่นในการจดัการเรียนการ

สอน โดยในแตล่ะปีสามารถปรบัและเปล่ียนแปลงได ้ดั่งเสียงสะทอ้นของผูท้รงคณุวฒุิ “เนือ้หา

สาระของหลกัสูตรตอ้ง Dynamic ไม่ใช่ Static เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์หรือแนวโนม้ของการ

เปลีย่นแปลงของโลกได”้ สว่นบางทา่นไดใ้หค้วามคดิเห็นและเสนอว่า “เนือ้หาสาระของหลกัสูตร

ที่ เสนอไว้ค่ อนข้างซับซ้อน   ควรจะแยกสายสาระ เนื ้อหาวิชาให้เฉพาะเจาะจงลง 

(Specialization) เป็นไปตามบทบาทงานทางวิชาชีพ หรือเป็นเส้นทางอาชีพ (Path Way) 

เนื่องจากจะเรียน module ที่ไม่ เหมือนกัน เช่น Data Eng ineer, Business Analyst, Data 

Scientist, DevOps, Full Stack, QA Engineer ใหผู้เ้รียนเลือกว่าอยากท าอะไร แลว้ตอ้งเรียน

อะไร” 

เนื ้อหาสาระของหลักสูตรควรมีความโดดเด่น น่าสนใจและมีรูปแบบท่ีจับต้องได ้

เพ่ือให้ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้น  าของสถาบันอุดมศึกษาเอง และกระทรวงารอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม (อว.) และสิ่งส าคัญคือ ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภาคเอกชน

ดว้ย  

“ควรปรับเนือ้หาสาระหลักสูตรใหเ้ป็นแบบประยุกต์มากขึ้น ใหส้ามารถปรับใช้ไป

ขา้งหนา้ไดแ้ละใช้งานไดจ้ริง ไม่เนน้เพียงแต่ภาคทฤษฎี ควรเนน้เรื่องการออกแบบในกลุ่ม 

UX/UI การน าเสนอกราฟ”  และ “การสรุปประเด็นในการสื่อสารขอ้มูลที่เหมาะสมควบคู่ไปกบั

ทกัษะวิชาชีพ และควรเสริมแนวคิด Design Thinking ตลอดจนความมีภาวะผูน้  า และควรดึง
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เอาความสามารถเหล่านี ้มาประกอบกับความสามารถในการน าวิทยาศาสตร์ข้อมูลมา

ประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง” 

“ควรออกแบบเนือ้หาสาระ ใหผู้เ้รียนเห็นภาพรวม และ การประยุกต์ใชก้่อน เพื่อให้

ผูเ้รียนสนใจติดตาม และเรียนรูต้่อ คลา้ยเป็นลายแทงใหผู้เ้รียนติดตามต่อ  เมื่อผูเ้รียนสนใจ

ตดิตามแลว้ จึงคอ่ยเรียนรูค้อร์สทีใ่หค้วามรูภ้าคทฤษฎีเชิงลึก เพือ่ใหเ้ป็น Lifelong Learning ซ่ึง

ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะภาษาองักฤษทีด่ีเพยีงพอต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองได”้ และค ากลา่ว “การเรียน

การสอนในปัจจุบนันัน้ นกัเรียนมกัลืมตัง้แต่หลงัสอบ เพราะฉะนัน้ อาจเลิกสอนความรูพ้ืน้ฐาน 

แต่ใหส้อนการประยุกต์ใชก่้อน เพราะการสอนทฤษฎี เราจะไดน้กัวิชาการแทนคนท างานไดจ้ริง 

อาจให้ผู ้เรียนเรียนรู ้Machine Learning on Tool เลย    และสนับสนุนการใช้งานจริงเลย 

เพือ่ใหไ้ดป้ระสบการณ์จริง ใหเ้เรียนแลว้เกิดความสนใจ และถา้ผูเ้รียนสนใจเรียนจริงแบบลึก ๆ 

จึงคอ่ยไปเรียนตอ่ปริญญาโท/เอก” 

“จ านวนหน่วยกิตที่น าเสนอไว้ในตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรสาขา

คอมพิวเตอร์นัน้เขา้ใจยาก ควรปรบัการน าเสนอใหม่ใหเ้ขา้ใจไดง้่าย” และ “การเพิ่มหลกัสูตร ”

วิทยาการขอ้มูล (DC)” ลงในตารางเปรียบทียบโครงสรา้งหลกัสูตรสาขาคอมพิวเตอร์นัน้ เป็น

การไม่ถูกตอ้ง และอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ จึงควรพจิารณาทบทวนปรบัใหม่ “ 
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3.3.2  ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐฯ์ ด้านการจัดการเรียนรู้ จากตารางท่ี 6 พบวา่  

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (Mean=4.61, SD=0.64) ความเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.56, 

SD=0.69) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (Mean=3.79, SD=0.67) เม่ือพิจารณา

องคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

1) การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(Mean=4.58, SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, SD=0.67) ความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=0.72)  

2) การเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (Mean=4.58 , SD=0.67) ความเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.67 , 

SD=0.49 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=0.62)  

3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธเ์ป็นฐาน มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.58, SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบั

มาก (Mean=4.58, SD=0.67 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.75, SD=0.62)  

4) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (Mean=4.67, SD=0.65) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมาก (Mean=4.50, 

SD=0.80 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.75, SD=0.62)  

5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.58, 

SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, SD=0.67 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.75, SD=0.75)  

6) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด (Mean=4.67 , SD=0.65) ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก (Mean=4.42 , 

SD=0.79 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=0.72)  
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 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นดว้ยในระดับมาก ทั้ง 3 มิติ โดยมีความ

คดิเห็นและขอ้เสนอแนะใหน้ าเสนอรายละเอียดเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 

1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นขึน้กับอาจารยผ์ูส้อนเป็นส าคัญ ซึ่งจะตอ้งมีการปรบัการสอนจาก 

Traditional Teaching Center เป็น Student-Based Learning 

2) การเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์ควรมีแกนหลกัใหเ้กิดความเขา้ใจ

ก่อน เพ่ือใหเ้นือ้หาเช่ือมโยงได ้และผูบ้รูณาการคือปัจจยัส าคญัของการบรูณาการขา้มศาสตร  ์

3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์เป็นฐาน 

ดงันี ้

“เห็นดว้ยกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้สมรรถนะและผลลพัธ์เป็นฐานที่

เสนอมาทัง้หมด ทัง้ Active Learning, Problem Based Learning, Project-Based Learning 

Blended Learning และ Work Integrated Learning นั้นดี แต่ ให้ข้อสังเกตุ Problem-Base 

learning ที่มักเขา้ใจผิดว่าผูส้อนน าปัญหาไปใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา (problem solving) ซ่ึงเรื่องนี ้

ตอ้งมีการเสนอ scenario ใหผู้เ้รียนและใหเ้ป็นผูต้ัง้วตัถุประสงค์เอง ผูส้อนแค่คอยแนะน า ซ่ึง

เนน้ใชใ้นดา้นการแพทย”์ 

การเรียนการสอนแบบ Blended Learning ควรเสนอวา่ offline สว่นไหนควร Online 

Work Integrated Learning นั้น  เสนอให้เพิ่ มความเป็น  Work-Based Education 

แบบสถาบนัปันปัญญาภิวฒันม์ากขึน้ เพ่ือการพฒันาคนใหต้อบโจทยภ์าคอตุสาหกรรมมากขึน้  

“กระบวนการหลัก ๆ คือ สถาบันอุดมศึกษาต้องเรียนรูไ้ปพรอ้มกับภาคอุตสาหกรรมและ

ผูป้ระกอบการ และร่วมผลิตหลักสูตรร่วมกัน (Cooperative education or work integrated 

learning หรือ CWIE) และการจดัการศึกษาควรเนน้ Work Based Education ในหลกัสูตร เพือ่

เนน้ทักษะการท างานและใชช้ีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมกับอาชีพ ซ่ึง

ส าคญัมากส าหรบัการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว” และดงัค ากล่าว 

“นกัวทิยาการขอ้มูลนัน้ ตอ้งเอาขอ้มูลมาท าเป็นผลลพัธ์ได ้จึงตอ้งการนกัวิชาชีพทีใ่ชง้านไดจ้ริง 

ดงันัน้ การเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning จึงจ าเป็น ไม่ตอ้งมาสอนกนัมาก แต่ตอ้ง
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ใหเ้ด็กไทยจบมาแลว้ พรอ้มท างานไดเ้ลย” และ “การเรียนการสอน ควรเนน้สอนหลกัคิดหรือ

กรอบการคิด ส่วนรายละเอียดใหผู้เ้รียนไปศึกษาต่อเอง และตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนรูด้ว้ยตนเองได ้

และใหค้ิดเชิงออกแบบไดม้ากขึน้ เพือ่เพิ่มมูลค่า (Value) เป็น” และแนวทางการนิเทศระหว่าง

ฝึกงานนั้น ควรระบุสถานท่ีและจ านวนครัง้ท่ีนิเทศดว้ย เช่น ตอ้งนิเทศ ณ สถานประกอบการ

อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีน าเสนอ มีการน าไปปฏิบตัทิัง้ในและตา่งประเทศแลว้ จึง

ควรมีการติดตามวา่ใชไ้ดผ้ลอยา่งไรในบรบิทใด และควรเพิ่มรายละเอียดมากขึน้ ใหมี้แนวการ

จดัการเรียนการสอนท่ีมีความชดัเจนขึน้ และเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัการวดั/ประเมินผลดว้ย 

4) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสดุ แตต่อ้งมีความพรอ้มของเทคโนโลยี ในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ควรมุ่งเนน้การพฒันาภาวะผูน้  า

ใหก้บัผูเ้รียนเป็นส าคญั เพราะภาวะผูน้  าเป็นพฤตกิรรมของคนท่ีจะท างานใหเ้กิดความส าเรจ็ มี

ความฉลาดทางอารมณ ์และเขา้ใจผูอ่ื้น  

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ควรตอ้งเสรมิสรา้งสิ่งแวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวย

กบัการเรียนรูเ้ป็นสิ่งส  าคญั “ตอ้งใหรู้ส้ึกวา่การเรียนปัญญาประดิษฐ์นัน้ไมย่าก การเรียนรูเ้ป็นสิ่ง

สนกุ นา่สนใจ โดยตอ้งอาศยัความรว่มมือจากหลายส่วน” และ “ตอ้งสรา้งหรือหา Community 

of Expert ใหผู้เ้รียนเขา้รว่มสงัคม เพ่ือใหเ้รียนรูแ้ละสืบคน้ความรู ้ และควรใหส้อดคลอ้งกบัภาค

ธุรกิจดว้ย”
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3.3.3 ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐฯ์ ด้านครู/อาจารยผู้์สอน จากตารางท่ี  7 พบวา่ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านครู/อาจารยผู้์สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก (Mean=4.33, SD=0.71) ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก (Mean=4.47, SD=0.77 

และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (Mean=3.64, SD=0.70) เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบย่อย 

พบวา่ 

1) คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.33, 

SD=0.78) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, SD=0.80 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.67, SD=0.65) 

2) องค์ความรู้ของ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.33, SD=0.78) 

ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.79 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั

มาก (Mean=3.67, SD=0.65) 

3) สมรรถนะของครูผู้สอน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.25, 

SD=0.75) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.79 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.58, SD=0.67) 

4) การพัฒนาครูผู้สอน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.33, SD=0.65) 

ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.33, SD=0.89 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั

มาก (Mean=3.50, SD=0.80) 

5) ประเภทครู/อาจารยผู้์สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, 

SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.67, SD=0.65 และมีความเป็นไป

ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.75, SD=0.75) 

6) การท างานวิจัยและการให้บริการวิชาการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

(Mean=4.25, SD=0.75) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, SD=0.80 และ

มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.67, SD=0.78)  
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ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นดว้ยในระดับมาก ทั้ง 3 มิติ และมีความ

คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 

1) คุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิองครูผู้สอน “คณุสมบตัขิองอาจารยท์ีก่  าหนดมา

เหมาะสมแลว้ แต่บริบทของการศกึษาไทยนัน้ การพฒันาครู/อาจารยใ์หม้ีสมรรถนะและองค์

ความรูท้ีต่อ้งการ ทัง้ดา้นเนือ้หาสาระ การเรียนการสอน และเทคโนโลยนีัน้เป็นเรื่องทีท่า้ทาย

มาก” และมีขอ้เสนอแนะวา่ การสรา้งแรงจูงใจใหค้นเก่งเขา้มาเป็นครูนัน้ควรจะเป็นอย่างไร  

เพราะ “คนเก่งมกัไปท างานเป็นทีป่รึกษา ไดค้า่ตอบแทนสูงกนั”   

2) องคค์วามรู้ของครูผู้สอน มีผูท้รงคณุวฒุิหลายคนเสนอวา่ “อาจารย์ควรจะมี

ประสบการณ์การท างานจริงดว้ย และท างานร่วมกบัเอกชน เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทนัต่อ

เหตกุารณ์และทนัสมยั” โดยการเขา้รว่มอาจเป็นแบบออนไลนใ์นฐานะโคช้ของโครงการ ทัง้นี ้

จะตอ้งระบบุทบาทหนา้ท่ีไว ้

3) สมรรถนะของครูผู้สอน ผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นวา่ นอกจากสมรรถนะท่ี

น าเสนอแลว้ ควรเพิ่มสมรรถนะการใชส่ื้อของอาจารย ์ 

4) การพัฒนาครูผู้สอน การพฒันาครู/อาจารยผ์ูส้อนนัน้เป็นการบรหิาร ไมใ่ชก่ารจดั

การศกึษา  

5) ประเภทครู/อาจารยผู้์สอน ควรเพิ่มประเภท “ครูพ่ีเลีย้ง” ดว้ย เน่ืองจากมี

ความส าคญั มีความใกลช้ิดกบัผูเ้รียน และใหค้รูพ่ีเลีย้งชว่ยดแูลผูเ้รียน 

6) การท างานวจัิยและการให้บริการวชิาการ การวิจยั/วชิาการควรเป็นส่วนหน่ึงของ

สมรรถนะอาจารยห์รือไม่
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3.3.4 ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐฯ์ ด้านผู้เรียน จากตารางท่ี 8  พบวา่  

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านผู้เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=

4.21, SD=0.59) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.58, SD=0.50 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.88, SD=0.68) เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

1) คุณสมบัติ ผู้ เข้ าเรียน  มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก (Mean=4.25, 

SD=0.62) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.58, SD=0.51 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=0.72) 

2) การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=

4.17, SD=0.58) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.58, SD=0.51 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.92, SD=0.67) 

ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยในระดับมาก ทั้ง 3 มิติ  และมี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้  

1) คุณสมบัติผู้เข้าเรียน  ผูท้รงคณุวฒุิดา้นคา้ปลีก/เอกชนหลายคนเสนอแนะว่าควร

เพิ่ม Art เขา้ไปในคณุสมบตัิของผูเ้รียนดว้ย “ปรบัจาก STEM เป็น  STEAM เนือ่งจาก แนวโนม้ 

STEM ก าลงัจะตาย โลกอนาคตตอ้งเนน้สมองซีกขวา ฉะนัน้ควรเพิ่มวิชาทีเ่นน้สมองซีกขวา ตอ้ง

เพิ่ม ART เป็น STEAM  เพราะศิลปะ ตลอดจนความรูด้า้นจิตวิทยาจะ ช่วยใหก้ารออกแบบ

สินคา้หรือบริการ ซ่ึงหมายรวมถึงระบบงานต่าง ๆ มีความน่าสนใจ น่าใช ้ง่ายต่อการใชง้าน”  

นอกจากนีก้ารคดัเลือกนักศึกษาเขา้เรียน ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงความคาดหวงัในอาชีพ 

เพ่ือใหน้กัเรียนไดค้น้พบตนเอง อาจจะจดั Data Camp ใหท้ดลอง 

- การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ตามรา่งแนวทางฯ มีความเห็นว่าท่ีน าเสนอมาชดัเจน

ดี มีประโยชนม์ากท่ีสดุ และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการทดสอบความรูเ้บือ้งตน้ 

เพ่ือจัดระดับผู้เรียนให้เหมาะสม และ “ควรมีการเตรียมผูเ้รียนตัง้แต่ระดับอนุบาลหรือ

ประถมเลย เพราะมัธยมศึกษาตอนปลาย รอสอบเขา้มาหาวิทยาลัยก็ไม่ทันแลว้” และ 

“จาก Super AI Camp ปี 2563 พบว่า ผู ้เข้าร่วมอายุน้อยสุดที่สอบผ่านระดับ 1 คือ 
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นกัเรียนมธัยม2 (ในขณะทีอ่าจารย์ระดบัมหาวทิยาลยับางคนสอบไม่ผ่าน) แสดงใหเ้ห็นถึง

ความสามารถของผูเ้รียนบางกลุ่ม ดังนั้นการเตรียมความพรอ้มและการดูแลนักเรียน 

จ ะ ต้ อ ง จั ด ก า ร ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ”
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3.3.5 ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนา

ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐฯ์ ด้านส่ือ อุปกรณ ์และแหล่งเรียนรู้ จากตารางท่ี  9 พบวา่ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านส่ือ อุปกรณ ์และแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด (Mean=4.57, SD=0.70) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean=

4.75, SD=0.49 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.43, SD=0.54) เม่ือพิจารณา

องคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

2) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่เป็น e-Learning/Mobile Learning มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด (Mean=4.58, SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=

4.75, SD=0.45 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.58, SD=0.51) 

3) ส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=

4.58, SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.75, SD=0.45 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.51) 

4) เทคนิควิธี เป็นส่ือเทคนิควิธีท่ีใช้เกมและเทคโนโลยีช่วยให้เห็นภาพ มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.90) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(Mean=4.67, SD=0.65 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.25, SD=0.75 

5) เคร่ืองมือ ระบบงาน และอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร ์มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (Mean=4.67, SD=0.65) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=

4.83, SD=0.39 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.50, SD=0.52) 

6) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็คโทรนิกส ์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

(Mean=4.58, SD=0.67) ความเป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.75, SD=0.45 

และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.51) 

7) ส่ือและแหล่งเรียนรู้สังคมออนไลน ์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=

4.50, SD=0.80) ความเป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.67, SD=0.65 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.51) 
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8) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ประเภทองคก์รและบุคลากร มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ (Mean=4.67, SD=0.65) ความเป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.83, 

SD=0.39 และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.42, SD=0.51) 

 ผลการประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิทกุคนเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้ 3 มิติ โดย

ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการศกึษาแนะน าวา่ควรแยกใหช้ดัเจนวา่ขอ้ใดเป็น 1) ส่ือการเรียนรู ้2) อปุกรณ ์

3) แหลง่เรียนรู ้และทบทวนการใชค้  าใหถ้กูตอ้ง และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้คือ 

1) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทีเ่ป็น e-Learning/Mobile Learning ไดเ้สนอแนะวา่ ส่ือการ

เรียนแบบ e-Learning อาจเป็นลิงคส์ง่ใหผู้เ้รียนไปท างานมาสง่ โดยเพิ่มระดบัความยากท่ีละ

นิด เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทีละขัน้ 

2)  ส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน ์มีเสนอความเห็นวา่ “ส่ือออนไลน ์เป็น Platform &  

Infrastructure และเป็น Management System ที่ส  าคญั ซึง่การสรา้งเนือ้หาสาระ(Content) ของบทเรยีน

ออนไลน ์(e-Learning Courseware) เป็นเรื่องส าคญัมาก จะท าอย่างไรใหน้า่สนใจ ซึ่งจดัท าไมง่่าย

เลยท่ีจะใหผู้เ้รียนสนใจ  และจะตอ้งส่ือไดว้า่จะเรียนอะไร และเอาไปท าอะไร” 

3) เทคนิควิธี มีความคิดเห็นว่า เทคนิควิธีท่ีน  าเสนอ จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่ายและ

จดจ านาน แตต่อ้งใชเ้วลาในการเตรียมมาก 

4) เคร่ืองมือ ระบบงาน และอุปกรณด์้านคอมพวิเตอร ์มีความคดิเห็นวา่ 

เครื่องมือ ระบบงาน และอปุกรณด์า้นคอมพิวเตอร ์เหลา่นีเ้ป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัการเรียนการ

สอน ทัง้นีต้อ้งมีความเสถียรดว้ย 

5) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็คโทรนิกส ์มีความคิดเห็นวา่ แหลง่เรียนรู ้ความรู้

ใหม ่ๆ จะเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งมีบทบาทและความส าคญัอยา่งมากกบัการเรียนคณะนี ้ดงันัน้ 

“การปลกูฝังนกัศกึษาใหเ้ป็น Lifelong Learning ตอ้งสง่เสรมิความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษเป็นหลกั”  

6) สื่อและแหล่งเรียนรู้สังคมออนไลน ์มีขอ้เสนอแนะวา่  ควรหาแหลง่เรยีนรูท้ี่เป็น AI 

Community ใหผู้เ้รยีนเขา้ไปแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละหาประสบการณ ์

7) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ประเภทองคก์รและบุคลากร มีการเสนอความเห็นวา่ควรมี

การระบใุหช้ดัว่า สว่นไหนจะใหภ้าคเอกชนเขา้มาใหค้วามรู ้สว่นไหนอาจารยส์อนเอง  
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3.3.6 ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐฯ์ ด้านการวัดผลและประเมินผล จากตารางท่ี 10 พบวา่ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก (Mean=4.17, SD=0.74) ความเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมาก (Mean=4.17, 

SD=0.74 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (Mean=3.95, SD=0.65) เม่ือพิจารณา

องคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

1) หลักการวัดผลและประเมินผล  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.08, 

SD=0.79) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.08, SD=0.79 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.92, SD=0.79) 

2)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.17, 

SD=0.72) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.08, SD=0.72 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.00, SD=0.60) 

3) ประเด็นและแนวทางการประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=

4.08, SD=0.79) ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก (Mean=4.25, SD=0.72 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.92, SD=0.67) 

4) การสะท้อนกลับให้ผู้เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.25, 

SD=0.75) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.08, SD=0.79 และมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.00, SD=0.60) 

5) การน าวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.25, SD=0.75) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก 

(Mean=4.25 , SD=0.79 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (Mean=3.92, SD=0.67)
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ผลการประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิทกุคนเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้ 3 มิต ิโดยผูท้รงคณุวฒุิบาง

ทา่นมีความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้คือ 

1)  หลักการวัดผลและประเมินผล    มีการเสนอแนะว่า “หลักการวัดผลควรจะ

วดัผลการประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา และวดัสมรรถนะที่ท างานไดจ้ริง โดยยึด

การปฏิบัติหรือผลงงานที่ได้ออกมาจริง และสะท้อนกลับถึงการท างานของอาจารย์และ

สถาบนัอดุมศึกษา” นอกจากนีย้งัเสนอแนะว่า “ควรมีการวดัผลดา้นความสามารถในการแขง่ขนั

ของเด็กไทยกบัต่างชาติ โดยอาจมี dashboard ของผูเ้รียนและอาจารย ์ว่า เด็กท่ีจบแลว้ สูก้ับ

ชาตอ่ืินไดไ้หมดว้ย 

2) ประเด็นและแนวทางการประเมิน ไดแ้สดงทศันะว่าการวดัผลยงัอธิบายกวา้ง

เกินไป ควรก าหนด Key Objective Key Result ให้ชัดเจน เพ่ือการวัดผล/ประเมินผล

เหมาะสม และจับต้องได้  เสนอให้การวัดผลควรจะวัดทักษะท่ีสามารถท างานได้จริง และ

สะทอ้นกลบัหลงัจากการท างาน Work Based Education 

3) การสะท้อนกลับให้ผู้เรียน มีความคิดเห็นว่า ควรมีการสะทอ้นการท างานของ

ผูเ้รียนกลบัไปใหอ้าจารยผ์ูส้อนดว้ย เพ่ือใหอ้าจารยไ์ดร้บัขอ้มลูท่ีเกิดจากการใชง้าน “เนื่องจาก

พบปัญหาจากการเรียนหนกั ท าใหป่้วยเป็นโรคซึมเศรา้” และ “ควรใหม้ี feedback การท างาน

ของผูส้  าเร็จการศึกษากลบัมาทีอ่าจารย์ดว้ยว่า นกัศึกษาจบแลว้ไดง้านแบบไหน ไดใ้ชส้ิ่งทีเ่รียน

ตามหลกัสูตรหรือไม่ ตกงานจ านวนเท่าไหร่” และสิ่งท่ีส  าคญัคือการสะทอ้นกลบัใหอ้าจารยแ์ละ

สถาบนัการศึกษานัน้ “ควรเป็นรูปธรรม เพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงกับหลกัสูตรและการเรียนการ

สอน ซ่ึงตอ้งมีพลวตั (Dynamic) มีความคล่องตวั (Agility) เกิดการปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง ท าไป 

ปรบัไป” 

4) การน าวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการ

เสนอว่า ควรเพิ่มการน าไปเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนดว้ย ไม่ใช่เพียงพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ท่านัน้
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3.3.7  ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐฯ์ ด้านภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา จากตารางท่ี 11 พบวา่ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.44, SD=0.69) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(Mean=4.53, SD=0.61 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (Mean=4.19, SD=0.71) เม่ือ

พิจารณาองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

1)  วิสัยทัศนแ์ละภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษา มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ (Mean=4.58, SD=0.51) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.58, SD=0.51 

และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.33, SD=0.65) 

2)  ก ารก ระตุ้ น  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะส ร้ า งค ว าม เป ล่ี ย น แป ล งข อ ง ผู้ น า

สถาบันอุดมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.42, SD=0.79) ความเป็น

ประโยชนอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.67, SD=0.49 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 

(Mean=4.17, SD=0.72) 

3)  วัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=

4.33, SD=0.78) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.33, SD=0.78 และมีความเป็นไป

ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.08, SD=0.79) 

ผลการประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิทกุคนเห็นดว้ยในระดบัมาก ทัง้ 3 มิติ โดยผูท้รงคณุวฒุิ

มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้คือ  

1)  วิสัยทัศนแ์ละภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษา ควรเพิ่มปัจจยั VUCA เขา้ไปใน

วิสยัทศันแ์ละภาวะผูน้  าของสถาบนัอดุมศึกษา และเห็นว่า “ผูน้  าสถาบนัอดุมศึกษาควรเป็น idol 

เป็นทีน่่านบัถือในการเอาปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการขอ้มูล มาใชง้านจริงใหเ้ป็นที่ยอมรบัและ

เป็นทีรู่จ้กักนัในวงสงัคม” 

2)  ก ารก ระตุ้ น  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะส ร้ า งค ว าม เป ล่ี ย น แป ล งข อ ง ผู้ น า

สถาบันอุดมศึกษา มีผูน้  าสถาบนัอุดมศึกษาควรเนน้ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรระยะ

สัน้/ยาว รว่มกบัภาคเอกชน 
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3) วัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา วฒันธรรมของสถาบนัอุดมศกึษา ไม่น่าจะอยู่

ในภาวะผูน้  า ควรเป็นสว่นของการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษา 
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3.3.8 ผลการประเมินร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ ์ฯ ด้านความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  จากตารางท่ี 12  พบวา่ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.46, SD=0.89) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(Mean=4.63, SD=0.72 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมาก (Mean=3.88, SD=0.80) เม่ือ

พิจารณาองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ 

1) ความร่วมมือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนกับภาคเอกชนและผู้ใช้

ก าลังคน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.42, SD=1.16) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (Mean=4.67, SD=0.89 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมาก (Mean=3.67, 

SD=1.07) 

2) ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean=

4.42, SD=1.16) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Mean=4.67, SD=0.65 และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=1.03) 

3) ความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั

มาก (Mean=4.50 , SD=0.67) ความเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.67 , 

SD=0.65) และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.00, SD=0.60) 

4) ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั

มาก (Mean=4.50 , SD=0.80) ความเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.67 , 

SD=0.65) และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=4.00, SD=0.74) 

5) ความร่วมมือระหว่างกับภาครัฐ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, 

SD=0.80) ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.58, SD=0.79) และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.92, SD=0.67) 

6) ความร่วมมือกับภาครัฐอื่นที่ เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

(Mean=4.42, SD=0.79) ความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก (Mean=4.50, SD=0.80) และมี

ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.83, SD=0.72) 
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ผลการประเมินโดยผูท้รงคณุวุฒิทกุคนเห็นดว้ยในระดบัมาก ทัง้ 3 มิติ โดยมีความคิด

เหน้และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับความร่วมมือดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอนกับภาคเอกชน

และผูใ้ช ้ดงันี ้

“ภาคการศึกษาและภาคเอกชนยงัมีมุมมองที่ต่างกัน ยงันั่งกันคนละโต๊ะ จึงตอ้งท า

ความเขา้ใจและร่วมมือกันมากขึ้น ตอ้งช่วยเหลือกันในบทบาทของตัวเอง  ภาคการศึกษาปู

พืน้ฐานทฤษฎีใหแ้น่นและใชง้านไดจ้ริง ส่วนภาคเอกชนตอ้งแน่นในภาคปฏิบตัิ สามารถดึงสิ่งที่

เดก็เรียนรูม้าใชท้ างานใหไ้ดม้ากทีส่ดุโดย  ในปัจจุบนั PIM ไดป้รบัเปลีย่นไมากแลว้ โดยใหเ้รียน

อยู่กับสถาบัน 2 ปี และเรียนกับเอกชน 18 เดือน  โดย ปี 1 ใหฝึ้ก Soft Skill และใหเ้ขา้ใจ

ธุรกิจ 3 เดือน  ปี 2 ใหฝึ้กกบับริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 6 เดือน ส่วนปี 3 เรียนที่สถาบนั 

และปี 4 ใหอ้ยูก่บัเอกชนอีก 9 เดอืน  ซ่ึง 99% ของนกัศกึษาฝึกงานจะไดง้านในบริษัททีฝึ่ก ซ่ึงก็

ยงัมีช่องว่างระหว่างเด็กจบใหม่ แลว้กว่าจะไดเ้ร่ิมท างาน ตอ้งผ่านการอบรม  ฝึกงานระยะหนึ่ง 

จึงท างานไดจ้ริง วิธีคือใหรุ่้นพีใ่นทมีงานเป็น mentor เวยีนมาสอนเด็กทีจ่บใหม่ ใหรู้ห้ลากหลาย 

ทกุ ๆ function”  

“การสรา้งนกัวิทยาการขอ้มูลนัน้ จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการศึกษาเรียนรู ้จึงตอ้งไดร้บั

ความร่วมมือจากเอกชน เนื่องจากภาคการศึกษาไม่มีขอ้มูลของตัวเอง ซ่ึงเรื่องนีเ้อง ก็ยังไม่

ชดัเจนวา่จะไดข้อ้มูลมาไดอ้ยา่งไร” 

นอกจากนี ้ยงัมีความคิดเห็นว่า “ภาคเอกชนมีการใชปั้ญญาประดิษฐ์ จึงมีกรณีศึกษา

มากกว่าภาคการศึกษา” และ “ภาคเอกชนขนาดใหญ่ ก็มีมากเพียงพอใหผู้เ้รียนได ้Explore 

เรือ่งตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งรูเ้กีย่วกบัวิทยาการขอ้มูล ปัญญาประดิษฐ์ และการคา้ปลกี”  “ควรริเร่ิม

ใหม้ีการน าขอ้มูลจริงของการคา้ปลีกทีเ่ก็บไว ้มาเป็นตวัอย่างจริงใหน้กัเรียนไดท้ดลองใชง้านกบั

ขอ้มูลจริงในอดีต เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจเชิงปฏิบัติ”  ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ามารถ

สนบัสนนุภาคการศกึษาได ้

ทัง้นีผู้ท้รงคณุวฒุิไดเ้นน้ถึงความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนใน

การใหผ้ลสะทอ้นกลับของผลการใชก้ าลงัคนท่ีมาฝึกงานหรือส าเร็จแลว้ “การส่งขอ้มูลสะทอ้น

กลับควรมีกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ใหเ้กิดการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึง

จะตอ้งสะทอ้นเร็ว เพือ่การปรบัปรุงไดท้นั”   
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 “แมค้วามร่วมมือเป็นสิ่งส าคญั แตค่วรพจิารณาช่องวา่งความร่วมมือทีม่ีในปัจจุบนั ที่

ท าใหค้วามร่วมมือไม่เกิดขึน้  เพือ่ใหเ้หน็ความเป็นไปไดข้องร่างแนวทาง”  

นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นว่า “หากท าหลกัสูตรใหมี้ความโดดเด่น มีประโยชน ์และเหมาะสม

แลว้ ความรว่มมือจากทกุภาคสว่นจะตามมาเองโดยมืตอ้งรอ้งขอ” 
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3.4 แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐท์ี่สอดคล้อง

กับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

การก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์  ฯ นี ้ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ โดยก าหนดองคป์ระกอบของแนวทางการจดัการศกึษา

เพ่ือการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ ฯ  8 ดา้น โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

 

3.4.1 ด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระ มีรายละเอียดของจุดมุ่งหมายหลักสูตร 

ลกัษณะของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระของหลกัสตูร ดงันี ้

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นนักวิทยาศาสตรข์อ้มูล เป็น

บุคลากรท่ีมีความรูท้างวิทยาศาสตรข์้อมูล บูรณาการศาสตรต์่าง ๆ  มาแก้ไขปัญหาและใช้

ประโยชนใ์นการคา้ปลีกสมัยใหม่ กล่าวคือ ตอ้งมีความรูแ้ละทักษะการคา้ปลีก สามารถเขียน

โปรแกรมจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตรแ์ละสถิติ พัฒนาอลักอริทึม สรา้งแบบจ าลองเพ่ือท านายเหตกุารณ์ สรา้งสรรคส์ิ่ง

ใหม่ได ้และการพฒันาผูเ้รียนให ้ส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นและท างาน

เป็นทีม มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น 

เรียนรูต้ลอดชีวิต มุ่งมั่น สูไ้ม่ถอย  ยืดหยุ่นและปรบัตวั  มีภาระรบัผิดชอบ และมีความซ่ือสตัย์

และจรยิธรรม   

2) ลักษณะของหลักสูตร เป็นหลกัสตูรท่ีมีเนือ้หาหลกัสตูรทนัสมยั เนน้สมรรถนะ มี

โครงสรา้งแบบโมดลู มีระบบคลงัหน่วยกิต มีหลกัสตูรประกาศนียบตัร และเป็นแบบไตรภาค โดย

มีประเดน็สาระส าคญั ดงันี ้

2.1) เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย  และตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ

สถาบนัอดุมศกึษาและการคา้ปลีกยคุใหม่ การออกแบบเนือ้หาหลกัสตูรนัน้ควรยึดความตอ้งการ

ของผู้ใช้งานก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักโดยร่วมมือกับการคา้ปลีกยุคใหม่ในการ
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ออกแบบหลักสูตร ให้หลักสูตรและบริบทได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ี

ตอบสนองความต้องการของการค้าป ลีกยุคใหม่ ทั้ งด้านปริมาณ และคุณ ภาพ  โดย

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งท าการส ารวจคณุลักษณะก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอ้งการเป็น

ระยะ ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ดา้นทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและสงัคม ท่ีอาจเปล่ียนแปลงจาก

การเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

2.2) หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะของผูเ้รียนเป็นหลกั 

ซึ่งหมายถึงความรู ้ความสามารถ ทกัษะท่ีสามารถท างานไดจ้รงิตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  มี

บทบาทในวิชาชีพวิทยาศาตรข์อ้มูล โดยการพฒันาทกัษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบตัิจริง สรา้ง

ผูเ้รียนใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ละท างานไดจ้รงิ มีความรูใ้นการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ สามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างสถิติ และพฒันาอลักอรทิึม สรา้งแบบจ าลองเพ่ือท านายเหตกุารณ ์ส่ือสาร 

สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่และใช้ขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือการตัดสินใจ ไม่เนน้เพียงทฤษฎี หรือความรูท่ี้อาจ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยอาจเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิต 

(Corporative Work Integrated Education) ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

คา้ปลีก หรือหลักสูตรเรียนรูค้วบคู่การท างาน หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ เพ่ือใหไ้ดก้ าลังคน

พรอ้มสู่โลกแห่งการท างานจริงไดท้ันที และมีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุค

ใหม ่

2.3)  หลักสูตรบูรณาการ ควรออกแบบหลกัสตูรท่ีบรูณาการขา้มศาสตร ์โดยน าเอา

เนือ้หาวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมกัน ท าให้ความเป็นรายวิชาหายไป มีการเช่ือมโยง บูรณาการ

ความรู ้และประยุกตท์ักษะศาสตรต์่าง ๆ อาทิ เช่น การคา้ปลีกยุคใหม่ คณิตศาสตรแ์ละสถิต ิ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์การจัดการข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ มาแก้โจทย์ปัญหาหรือหา

แนวทางสรา้งมูลค่าเพิ่มในการคา้ปลีก หลักสูตรจึงตอ้งเป็นหลักสูตรท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง

ความรู  ้และทักษะท่ีเรียนรูม้า เพ่ือสรา้งผูเ้รียนให้ประยุกตใ์ช้และบูรณาการท างานไดจ้ริง ให้

สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในการคา้ปลีก อนัจะเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียนและการคา้ปลีกตอ่ไป 
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2.4) โครงสร้างหลักสูตรแบบโมดูล โดยแบง่โครงสรา้งหลกัสตูรเป็นโมดลู โดยแต่

ละโมดูลมีเนื ้อหาท่ีจบสมบูรณ์ในตัวโมดูลเอง ท าให้โครงสรา้งหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น 

(Flexible Pedagog)  เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนเลือกเรียนโมดูลตามความสนใจและความ

เหมาะสมกับตวัตนผูเ้รียน (Personalized)  ทัง้มิติความเร็ว สถานท่ี ระยะเวลา และโหมดการ

เรียนรู ้เป็นการใหอ้ านาจการเลือกและตดัสินใจกบัผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะหลากหลายขึน้  ทัง้วยัเรียน 

วยัท างาน รวมถึงคนว่างงาน หรือตอ้งการเปล่ียนสายอาชีพ  หลกัสูตรแบบโมดลูนีจ้ะเช่ือมโลก

ของการศกึษากบัโลกของการท างานใหเ้ขา้หากนั และสนบัสนนุการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยไม่ตอ้ง

ระบุปีเรียน และควรออกแบบโมดูลให้มีวิชาเอก เป็นเส้นทางตามบทบาทอาชีพ เน่ืองจาก

ปัญญาประดิษฐ์มีความหลากหลายมาก จึงอาจมีหลายวิชาเอกใหเ้ลือกตามความสนใจ ความ

ถนดัของแตล่ะบคุ 

2.5) ระบบคลังหน่วยกิต ใหผู้เ้รียนสามารถน าผลการเรียนท่ีไดจ้ากการศกึษา ทัง้ใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงจากประสบการณ์ของผู้เรียนมาเก็บสะสมในคลัง

หน่วยกิต  เพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีไม่มีเวลาเรียนปกติ หรือตอ้งน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนจ์ากการเรียนรู้

ก่อนได ้หรือตอ้งการเรียนควบคู่กับการท างาน โดยระบบคลังหน่วยกิตจะไม่จ  ากัดอายุผูเ้รียน 

ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูแ้ละ

ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต ทั้งนี ้สถาบันอุดมศึกษาควรสรา้งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ และ 

ประชาสัมพันธ์ระบบคลังหน่วยกิตให้กับผู้เรียนและผู้สนใจเรียน พรอ้มทั้งการอ านวยความ

สะดวกในการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ ์เพ่ือการสะสมหนว่ยกิตใหก้บัผูเ้รียน  ซึ่งระบบ

คลงัหนว่ยกิตนีจ้ะมีความส าคญัมากย่ิงขึน้เรื่อย ๆ ในอนาคต 

2.6) หลักสูตรประกาศนียบัตร เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนทั้งวัยเรียน วัย

ท างาน/ว่างงาน หรือผู้ต้องการพัฒนาทักษะใหม่หรือยกระดับทักษะ (Reskill/Upskill) ด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่จ  ากัดเพศ อายุ หรืออาชีพ ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น แบบเขม้ขน้ 

เช่น AI Boot Camp, การฝึกอบรมระยะสัน้ เช่น การพยากรณพ์ฤติกรรมการซือ้สินคา้ การเสนอ

สินคา้ใหก้ับลูกคา้รายบุคคล เป็นตน้  ระยะยาว เช่น การใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการตลาด และ

หลักสูตรการเรียนรูด้้วยตนเองท่ีเป็นการเรียนแบบออนไลน์ โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรนี ้
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จะตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคข์องความรูแ้ละทกัษะท่ีจะไดห้ลงัส าเร็จหลกัสูตรใหช้ดัเจน เป็นการ

ตอบโจทย์การเป ล่ียนแปลงท่ี รวดเร็วของเทคโนโลยี  ความขาดแ คลนก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ และตอบโจทยก์ารเรียนรูต้ลอดชีวิต ทัง้นีห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรตอ้งสามารถ

เทียบหน่วยกิต เพ่ือสะสมเขา้ระบบคลังหน่วยกิตได ้รวมทัง้มีหน่วยการรบัรองความสามารถท่ี

เฉพาะเจาะจงของบุคคล (Micro-Credential หรือ MC) ท่ีสามารถมีเกณฑก์ารวัด (Evaluation 

Criteria) สมรรถนะ (Competency) ซึ่งตอ้งมีหลกัฐานท่ีวดัไดช้ดัเจน (Evident) ได ้ก็จะเป็นส่วน

สนบัสนนุการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

2.7) การศึกษาแบบไตรภาค ปีละ 3 ภาค และภาคละ 4 เดือน โดยไม่มีปิดภาคฤดู

รอ้น ท าใหฝึ้กงานไดท้กุปี ฝึกไดม้ากขึน้ และเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนระบบ 4 เดือนนี ้สะดวกต่อ

การบรหิารจดัการการศกึษา 

3) เนือ้หาสาระของหลักสูตร เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะในการวิเคราะหข์อ้มูล สรา้งนวตักรรมและประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลของการคา้ปลีกยุค

ใหม่ โดยในหมวดวิชาความรูท้ั่วไปเป็นความรูก้วา้ง สิ่งแวดลอ้ม สงัคม วฒันธรรม มองสิ่งตา่ง ๆ 

เป็นองคร์วม สามารถเช่ือมโยงกบัความรูใ้นสาขาวิชาชีพได ้คิด วิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ ไม่ติด

อยู่ในกรอบท่ีเป็นความรูเ้ฉพาะทาง เป็นความรูเ้ชิงศิลปศาสตร ์และตอ้งเน้นภาษาอังกฤษท่ี

จ าเป็นในการสืบคน้ความรูท่ี้เกิดใหม่ตลอดเวลา นอกสิ่งส  าคญัคือตอ้งมีความรูแ้ละทกัษะการคา้

ปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ การตลาด บัญชีการเงิน บุคคล ห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น รวมถึง Design 

Thinking และการออกแบบ User Interface (UX/UI) เพิ่มทักษะสมองซีกขวาด้านศิลปะให้มี

ความคิดสรา้งสรรค ์เขา้ใจจิตใจมนุษย ์รวมทัง้การท างานแบบเป็นทีมขา้มหน่วยงาน เป็นการ

ท างานรว่มกนัท่ีคล่องตวั ยืดหยุน่ และตอบรบักบัการเปล่ียนแปลง สว่นความรูล้ึกในหมวดทกัษะ

วิชาชีพ 4 ดา้น ดงันี ้1) คณิตศาสตรแ์ละสถิติ 2) วิศวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรม 3) 

การจัดการขอ้มูล ซึ่งรวมการน าเสนอขอ้มูล 4) ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้องเครื่อง โดย

เนือ้หาสาระของหลกัสตูรตอ้งมีความน่าสนใจ เป็นรูปธรรม และไดร้บัการยอมรบัจากภาคเอกชน 

มีความสมดลุทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ นอกจากนีเ้นือ้หาสาระของหลักสูตรควรเป็นการประยุกตใ์ช้

มากขึน้ ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และใช้านจริง การออกแบบเนือ้หาสาระควรให้ผู้เรียนเห็น
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ภาพรวม รูป้ระโยชนแ์ละการประยกุตใ์ชก้่อน เพ่ือใหเ้กิดความสนใจในการเรียนรู ้แลว้จึงตอ่ยอด

เชิงทฤษฎีตามความสนใจของผูเ้รียน ทัง้นีบ้ทบาทหนา้ท่ีของก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์มี

หลายด้านและใช้ความรูแ้ละทักษะแตกต่างกันบ้างตามตารางท่ี 13 โดยตัวเลขในตาราง 

หมายถึงระดบัความรูท่ี้ใชใ้นบทบาทอาชีพ  โดย 5 หมายถึงใชม้ากท่ีสดุ และ 3 หมายถึงใชป้าน

กลาง ดงันัน้ เน่ือหาสาระจงึตอ้งเนน้ใหเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี 

 

ตารางท่ี 13 แสดงระดบัความรูแ้ละทกัษะทีต่อ้งใชใ้นแต่ละบทบาทอาชีพ  
 

 การ

จดัการ

ขอ้มลู 

คณิต 

และ

สถิติ 

การเรยีนรู ้

ของเครือ่ง 

การ

วิเคราะห์

ทางธุรกิจ 

วิศวกรรม

ซอฟตแ์วร ์

Data Scientist 5 5 3 5 3 

Machine Learning Engineer 5 5 5 3  

Data Analyst 5 3 3 5 3 

Machine Learning 

Researcher 

 5 3 3 3 

Software Engineer 5 3 3 3 5 

 

3.4.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรม เกิดการเรียนรู ้บรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูร โดยมีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

1) การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลางให้ผู้เรียนเกิดเรียนรูด้้วย

ตนเอง เป็นกระบวนการสืบคน้ดว้ยตนเอง คน้หาความรูเ้องเป็น เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มใน

การเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนสรา้งองคค์วามรูเ้องเป็น สามารถประเมินตนเองได ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิด

สรา้งสรรค ์เรียนรูด้ว้ยความสนกุ และเป็นการไดร้างวลัไปในตวั โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้

ตามความชอบ ความถนดัตามท่ีวางแนวทางอาชีพและการด าเนินชีวิต 
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2) การบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร ์การเรียนการสอนโดยใชเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นหลักแกน แลว้เช่ือมโยงใหส้ัมพันธ์กับเรื่องหรือวิชานัน้ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

กลมกลืน เนน้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงเนือ้หาสาระเขา้กบับริบทความเป็น

จรงิของการคา้ปลีก เช่น การบรูณาการคณิตศาสตรแ์ละสถิติ เพ่ือวิเคราหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคและ

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์กับภาษาศาสตรเ์พ่ือใชใ้นการโตต้อบลูกคา้

แบบอตัโนมตัิ เป็นตน้  การบูรณาการความรูข้า้มศาสตรจ์ะเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์

การคิดเป็นระบบ และคดิแกไ้ขปัญหาซบัซอ้นใหก้บัผูเ้รียน ซึ่งน าไปสูค้วามคดิสรา้งสรรค ์โดยครู/

อาจารยผ์ูส้อนเป็นปัจจยัการบูรณาการท่ีส าคญั และตอ้งใชเ้วลาในการจดัเตรียมการเรียนการ

สอน เช่ือมโยงเนือ้หาสาระเขา้กบับรบิทชีวิตจรงิท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างไมมี่เสน้แบง่ขอบเขต 

3) รูปแบบการมุ่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์เป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้

มุ่งเนน้สมรรถนะ ค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะท่ีตอ้งการให้

ผูเ้รียนมี เพ่ือน ามาออกแบบการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผล  เพ่ือให้มั่นใจว่า

ผูเ้รียนจะสามารถบรรลุผลลพัธ์ ท่ีประกอบดว้ยเนือ้หาท่ีไดเ้รียนรู ้การปฏิบตัิท่ีผูเ้รียนท าไดจ้ริง

ผ่านการฝึกประสบการณจ์ากสถานประกอบการ และเกิดความมั่นใจในการประยุกตใ์ชค้วามรู ้

โดยมีรูปแบบการเรียนรูท่ี้ส  าคญั ไดแ้ก่ การเรียนรูค้วบคูก่ารท างาน  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเชิง

รุก  การเรียนรูโ้ดยใช้โครงการเป็นฐาน การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนไดร้ับ

ประสบการณ์จากการท างานจริงในวิชาชีพท่ีเรียนมา ไดบู้รณาการความรูโ้ดยการปฏิบตัิจริง 

ไดร้บัองคค์วามรูจ้ากการคา้ปลีกยุคใหม่โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม ไดฝึ้กทกัษะชีวิตและสังคม 

การแกปั้ญหา การส่ือสาร ความรบัผิดชอบ จรยิธรรม ความซ่ือสตัย ์และมีวินยัในการท างาน เกิด

การเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิหรือลงมือกระท าของผูเ้รียน ใชก้ระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีท า ไม่ใช่

การเรียนแบบเป็นผูร้บั โดยตอ้งเริ่มตัง้แตก่ารออกแบบกิจกรรม วตัถุประสงคข์องการเรียนรู ้การ

สรา้งความน่าสนใจและแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียน เช่ือมโยงกับเนือ้หาสาระของการคา้ปลีกยุค

ใหม่กบัปัญญาประดษิฐ์ และการประยกุตใ์ชง้าน รวมถึงการอภิปราย และการแลกเปล่ียนความรู้

เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูเ้ชิงลึกของผูเ้รียน ทัง้นีก้ารเรียนการสอนควรเป็นการผสมระหว่างการเรียน

การสอนในหอ้งเรียนและการเรียนแบบออนไลน ์เพ่ือใชข้อ้ดีหรือจดุแข็งของการเรียนรูท้ัง้สองแบบ
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รว่มกนั อย่างไรก็ตาม การเรียนรูค้วบคูก่ารท างานนัน้ ตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มดา้นตา่ง ๆ กบั

ผู้ท่ี เก่ียวข้องทั้งสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค ์

กระบวนการของการเรียนการสอนลักษณะนี ้จึงตอ้งเตรียมการฝึก ตัง้แต่การเตรียมผู้ฝึกของ

สถานประกอบการท่ีมีทกัษะการส่ือสาร การถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ ์ ผูร้บัผิดชอบหรือ

เจา้หนา้ท่ีหรือครูพ่ีเลีย้งในการติดตาม ดแูลและใหค้  าปรกึษา ตลอดจนเตรียมความพรอ้มของผู้

ฝึกงาน ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครองด้วย  ต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้ฝึกหรือผู้เรียนกับสถาน

ประกอบการท่ีเหมาะสมกบัความสนใจและความถนดัเพ่ือประโยชนส์งูสดุ มีกระบวนการฝึกและ

การนิเทศ โดยตอ้งนิเทศท่ีสถานประกอบการอย่างนอ้ย 1-2 ครัง้ต่อการฝึก มีกระบวนการวดัผล

และประเมินผลท่ีวดัว่า การฝึกนัน้ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการฝึก มีความรู ้ทักษะ และเจตคต ิ

ระหวา่งการฝึกเป็นอยา่งไร โดยตอ้งสะทอ้นผลการเรียนรูต้ามความเป็นจรงิ ซึ่งตอ้งประเมินโดยผู้

ฝึกของสถานประกอบการ และประเมินผลโดยครู/อาจารยผ์ูส้อนและพ่ีเลีย้ง และอาจใหผู้เ้รียน

น าเสนอรายงานการฝึกงาน งานสรา้งสรรคห์รือนวตักรรมจากการฝึก และแสดงความคิดเห็นต่อ

การฝึกในสถานประกอบการ เพ่ือการปรบัปรุงและพฒันาการฝึกฝนรว่มกันต่อไป  เพ่ือใหบ้รรลุ

ตามจดุมมุง่หมายของหลกัสตูรทัง้ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวิตและสงัคม 

4) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  การใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย สรา้งความน่าสนใจ จดจ าง่ายและเกิดการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน ใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมคนรุน่ใหม่ อาทิ เช่น MOOCs ส่ือวีดิทศัน ์ส่ือสงัคม 

ส่ือทางเสียง และเกมมิฟิเคชั่น เป็นตน้ ซึ่งการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีนัน้ช่วยรองรบัผู้เรียน

จ านวนมาก เรียนรูไ้ด้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยครู/อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะการใช้

เทคโนโลยียคุใหม่ และมีเวลาในการจดัเตรียมและจดัท าการเรียนการสอนล่วงหนา้ อีกทัง้ตอ้งมี

ความพรอ้มของเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีตอ้งใชง้านดว้ย 

5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกเหนือจากวิชาการหรือ

กิจกรรมในห้องเรียน อาทิ เช่น  ค่ายอาสา ค่ายความรู้ การจัดแข่งขันกีฬา ดนตรี และ 

Hackathon เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมอย่างสมดุล   

โดยเฉพาะความเป็นผู้น  า ความรบัผิดชอบ การส่ือสาร การเสียสละ มีความฉลาดทางอารมณ ์
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และมีความยืดหยุ่นในการใชชี้วิตรว่มกบัผูอ่ื้น นอกจากนัน้ยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้ภาวะผูน้  า น าการเปล่ียนแปลง มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม มีความรูค้วบคูค่ณุธรรม อีกทัง้ยงั

เป็นการสรา้งความผูกพนัและความสมัพนัธท่ี์ดีของผูเ้รียนกบัสถาบนั ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ตลอดจน

ผูเ้รียนกับครู/อาจารยผ์ูส้อน อีกทัง้ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร/ภาควิชาหรือคณะ  ซึ่ง

เป็นปัจจยัตอ่ความส าเรจ็ของผูเ้รียน 

6) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ สิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียนทัง้

กายภาพและไมใ่ชก่ายภาพ ท่ีเอือ้อ านวย สง่เสรมิ สนบัสนนุ และสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู ้ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจึงควรสรา้งสรรคแ์นวปฏิบตัิ

ทางการเรียนใหมี้ลักษณะเปิดเผย จริงใจ ทา้ทาย สนุกสนาน สรา้งสรรค ์ส่งเสริมการรกัท่ีจะ

เรียนรูต้ลอดชีวิตทัง้ในและนอกหอ้งเรียน มีความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น เกิดการ

ท างานและเรียนรูร้ว่มกนั  พฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าท่ีมีจริยธรรม และเป็นการเรียนท่ีมีชีวิต ซึ่ง

สนับสนุนใหแ้บ่งปันความรู ้เกิดเป็นสังคมแบ่งปัน ไม่ใช่แข่งขันเพ่ือผลการเรียน ซึ่งตอ้งอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทัง้ปลูกฝังแนวคิดท่ีว่า “ทุกคนในสังคมเป็นทัง้ครูและเป็นผู้

เรียนรู”้  และสง่เสรมิใหเ้ป็น “คนท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง” 

3.4.3 ด้านครู/อาจารยผู้์สอน เป็นองคป์ระกอบส าคญั มีรายละเอียดส าคญั ดงันี ้

1)  ประเภทครู/อาจารยผู้์สอน  ในการจดัการศกึษาตามแนวทาง ควรมีครู/อาจารย์

ผูส้อน 4 ประเภท ดงันี ้

1. อาจารยผู้์สอนประจ า เป็นผส้อนหลกัในหลกัสตูร ตอ้งมีความเขา้ใจผูเ้รียน

และผูป้ระกอบการ สรา้งเครือข่ายและความสมัพนัธก์บัการคา้ปลีก เพ่ือปู

ทางการสรา้งอาชีพใหก้บัผูเ้รียน การคดัเลือกอาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุลกัษณะ 

องคค์วามรู ้และสมรรถนะท่ีเหมาะสมจงึเป็นสิ่งส  าคญั ในกสนเสรมิสรา้ง ความรู ้

ทกัษะ และสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน 

2. อาจารยจ์ากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เป็นอาจารยพ์ิเศษจากสถาบนัอดุมศกึษา

ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเชิญอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
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ดา้น มาใหค้วามรู ้ ประสบการณ ์ และสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูใ้หแ้ก่

ผูเ้รียน ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูข้องครู/อาจารยผ์ูส้อน 

3. อาจารยจ์ากภาคเอกชน เป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณจ์ากภาคเอกชน 

จากการคา้ปลีกยคุใหม่ และบรษิัทดา้นเทคโนโลยี มารว่มสอน และถ่ายทอด

องคค์วามรู ้ ประสบการณก์ารท างาน เทคโนโลยีท่ีใช ้ ความคดิเห็น และ

ขอ้เสนอแนะโดยตรงจากภาคอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นองคค์วามรูจ้ากการวิจยั และ

ลงมือท าจรงิ ขณะเดียวกนั ครู/อาจารยผ์ูส้อนก็ไดเ้รียนรู ้ รบัฟังขอ้มลู ความ

คดิเห็น และความรูจ้ากภาคเอกชนพรอ้มกบัผูเ้รียน เป็นการสรา้งความ สมัพนัธ์

และเครือข่ายกบัภาคเอกชน ในการสง่ผูเ้รียนไปฝึกงานและประสบการณ ์

ตลอดจนการรบัผูเ้รียนเขา้ท างาน 

4. ครูพีเ่ลีย้ง เป็นอาจารยท่ี์มีส่วนส าคญัส าหรบัการเรียนการสอนแบบ WBE โดย

ครูพ่ีเลีย้งมีหนา้ท่ีตดิตาม ดแูล และใหค้  าปรกึษากบัผูเ้รียน จงึตอ้งมีคณุลกัษณะ 

ดงันี ้มีจิตวิทยา เขา้ใจบริบทการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา และบริบท

การท างานของสถานประกอบการ โดยครูพ่ีเลีย้งท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่ง

สถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ คอยรายงานความกา้วหนา้การฝึก

ของผูเ้รียนใหก้บัสถาบนัอดุมศกึษา 

2) คุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิองครู/อาจารยผู้์สอน โดยครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมี

คณุสมบตั ิดงันี ้

1. จิตส านึกและจิตวิญญาณความเป็นครู  ตอ้งมีทศันคตท่ีิดีตอ่ความเป็นครู มี

ความผกูพนัตอ่ผูเ้รียน มีความเสียสละ มีความปรารถนาอยากใหผู้เ้รียนเป็นคน

เก่ง คนดีท่ีมีความสขุ และมีคณุคา่ของความเป็นคน 

2. โลกทัศนแ์ละทัศนคตขิองครู/อาจารยผู้์สอน ตอ้งมีทศันคตแิบบเปิด มีกรอบ

ความคดิท่ีเตบิโต พรอ้มเปิดรบัและเรียนรูส้ิ่งใหม่ มีความสนใจ ใฝ่รู ้ และพฒันา

ตนเองตลอดเวลา 
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3.  จริยธรรมและจรรยาบรรณครู/อาจารยผู้์สอน ท่ีมีตอ่ตนเอง ตอ่อาชีพ 

ตอ่ลกูศษิย ์ตอ่ผูร้ว่มวิชาชีพและตอ่สงัคม เป็นตวัอยา่งท่ีดีของลกูศษิย์ 

3) องคค์วามรู้ของครู/อาจารยผู้์สอน โดยครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีองคค์วามรู ้ดงันี ้

1. ความรู้ด้านเนื้อหา ตอ้งมีความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างาน

จริงในเนือ้หาวิชาท่ีสอน ท างานวิจัย ติดตาม ค้นควา้ความรูใ้หม่ ๆ เพิ่มเติม

ตลอดเวลา โดยอาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความรูล้ึกและเปิดกวา้งในการเช่ือมโยงกับ

โลกปัจจบุนัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2. ความรู้ด้านวิธีการสอน ต้องมีความรูค้วามสามารถในการเรียนการสอน 

ประยุกตแ์ละถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ ใหเ้กิดการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งรวมไปถึง

กลยทุธ ์กระบวนการ เทคนิค การปฏิบตั ิทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช ้

Software, Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพ่ือการถ่ายทอดความรู้

และทักษะ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งส่ือใหเ้หมาะสมกับเนือ้หาและ

บรบิทการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

4) สมรรถนะของครู/อาจารยผู้์สอน ควรมีสมรรถนะเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงันี ้

1. การออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจดัการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะ ใหผู้เ้รียนหาความรูด้ว้ยตนเองจากการลงมือท า ใหผู้เ้รียน

เกิดความรูท่ี้อยูอ่ยา่งคงทน สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้

2. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งมีทักษะในการตัง้ค  าถาม ทักษะส่ือสาร 

การสอนวิธีการคิด การวิเคราะหแ์ละแยกแยะข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  รวมทั้งการ

น าเสนอความคดิเห็น ขอ้มลู และความรูไ้ด ้

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้  ตอ้งมีจิต

บริการท่ีดี มีความเขา้ใจในความต่างของปัจเจกบุคคล อีกทัง้ตอ้ง ยอมรบัการ

เปล่ียนแปลง มีจิตวิทยา สามารถปฏิสัมพันธ์ เช่ือมโยงกับผู้เรียน และเป็นท่ี
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ปรกึษาท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน  ซึ่งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างครูอาจารยผ์ูส้อนกบัผูเ้รียน

เป็นปัจจยัความส าเรจ็หนึ่งของการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

4. การใช้ส่ือในการเรีนการสอน สามารถเลือกและใชส่ื้อ อปุกรณเ์ทคโนโลยี อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยบูรณาการการวัดและ

ประเมินผลเข้ากับการเรียนรู ้ประเมินตามสภาพจริงและสะท้อนกลับอย่าง

สรา้งสรรค ์

6. การท าวิจัย เรียนรู้ส่ิงใหม่ เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ รวมทั้งขยายพรมแดน

ความรูเ้ชิงบรูณาการใหก้วา้งขวาง มีการสรา้งสรรค ์ประยกุตส์รา้งนวตักรรมจาก

การวิจยั ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นประโยชนใ์นระดบั 

ชมุชน สงัคม และประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากไดร้บัทนุอดุหนนุวิจยัจาก

ภาคเอกชนดว้ย ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการใชง้านวิจยั  

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีอย่างมี

คณุภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น และสรา้งสรรค ์โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ติดตาม

ประเมินผลงาน และพฒันาปรบัปรุงผลงานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

3.4.4 ด้านผู้ เรียน ผู้เรียนถือเป็นตัวป้อน ท่ีส าคัญของการจัดการศึกษา เป็น

องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการศึกษา ควรมีคณุสมบตัิผูเ้ขา้เรียนและการเตรียมความพรอ้ม

ผูเ้รียน ดงันี ้ 

1)  คุณสมบัตผู้ิเข้าเรียน โดยผูเ้รียนควรมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. ความรู้พื้นฐานด้าน STEAM (Science, Technology, Engineer, Art และ 

Mathematic) เ น่ื อ ง จ า ก  STEAM เ ป็ น พื ้ น ฐ า น ส า คั ญ ใน ก า รศึ ก ษ า

ปัญญาประดษิฐ์ หากพืน้ฐาน STEAM ไมเ่พียงพอ จะท าใหก้ารเรียนรูช้า้ และไม่

สามารถติดตามการเรียนการสอนได้ทัน ซึ่งการสร้างพื ้นฐาน STEAM นั้น 
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จ าเป็นตอ้งสรา้งเริ่มและพัฒนาตัง้แตว่ยัอนบุาล ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 

และท าอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

2. ความเข้าใจตนเอง  รู ้ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง เน่ืองจาก

การศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ต้องใช้ความรูห้ลายศาสตร ์ทั้งความรูด้้าน

คณิตศาสตรแ์ละสถิติ ความรูด้า้นสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมและการจดัการ

ข้อมูลปริมาณมาก อีกทั้งต้องมีความรู้ทางธุรกิจและการค้าปลีก เพ่ือท่ีจะ

สามารถคน้หาขอ้มูลเชิงลึกและหาประโยชนจ์ากขอ้มูลมาใชป้ระโยชนใ์นทาง

ธุรกิจได ้ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู ้มีวินยัและสามารถน าตนเอง

ได ้

3. มีทัศนคติที่ดีในการศึกษาและเรียนรู้ ตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาความรูแ้ละ

ทักษะของตนเอง ไม่ใช่เพียงเพ่ือใบปริญญาหรือการไดเ้กรดเรียนดี ๆ เท่านั้น  

แต่ตอ้งการความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะเพ่ือการพฒันาตนเอง และใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ เน่ืองจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันากา้วหนา้

ตลอดเวลา ความรูแ้ละทกัษะท่ีมีอยู่ มีโอกาสลา้สมยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทศันคติท่ีดี

ในการศกึษาและเรียนรู ้จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิส าคญัของผูเ้ขา้เรียน 

2) การเตรียมความพร้อมผู้เรียน 

1. การปฐมนิเทศผูเ้รียน รวมถึงผูป้กครองใหร้บัทราบ และท าความเขา้ใจแนวทาง 

การเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นหลกั และเป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ 

เรียนโดยไม่มีปิดภาคฤดรูอ้น และเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบตัิ ไม่ใช่

การเรียนรูแ้บบรบัอยา่งเดียว 

2. การเตรียมความพร้อมในพื้นฐานส าคัญด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ได้แก่ 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตรแ์ละสถิติ การเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ เป็นตน้ โดยท า

การทดสอบความรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็นของผูเ้รียน จดัระดบัความรูแ้ละทกัษะของ

ผูเ้รียน และเปิดหลกัสตูรวิชาท่ีตอ้งเตรียมความพรอ้มใหก้บัผูเ้รียน หรือแนะแนว

แหล่งเรียนรู ้เช่น เว็บไซตส์าธารณะท่ีสอนพื ้นฐานจ าเป็นของวิชาส าคัญ ๆ 
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เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเตรียมตวัและเขา้ไปเรียนรู ้เป็นประโยชนใ์นการเรียนรูว้ิชา

อ่ืน ๆ ตอ่ไป 

3.4.5 ด้านส่ือ อุปกรณ ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นส่ือกลางหรือเครื่องมือส าคญัในการ

ถ่ายทอดความรุแ้ละทกัษธจากครู/ผูส้อนสูผู่เ้รียน มีประเดน็ส าคญั ดงันี  ้

1)  ส่ือการเรียนรู้ที่เป็นออนไลน ์เช่น e-Learning/Mobile Learning เป็น Platform /

โครงสรา้งส าคญั และอาจเป็น Management System ดว้ย สิ่งส  าคญัของส่ือออนไลน ์คือ เนือ้หา 

(Content) ซึ่งจ  าเป็นตอ้งออกแบบเนือ้หาและบริบทใหน้่าสนใจ เขา้ใจไดง้่าย ตอ้งส่ือใหไ้ดว้่าจะ

เรียนอะไร และน าไปใช้งานอย่างไร ตลอดจนดึงดูดความสนใจของผู้เรียนรูไ้ดจ้ึงจะประสบ

ความส าเร็จ โดยมีประเด็นส าคญัดา้นส่ือออนไลน ์ดงันี ้1) การพัฒนาเนือ้หาของส่ือออนไลน์

รว่มกบัภาคอตุสาหกรรม 2) การรวบรวมและเผยแพรช่อ่งทางการเรียนรูใ้หรู้จ้กัในวงกวา้ง 3) การ

ส่งเสริมใหมี้การแปลช่องความรูด้า้นปัญญาประดิษฐ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เพ่ือให้

สะดวกตอ่การเรียนรูข้องคนไทยในวงกวา้ง 4) การพฒันาส่ือท่ีเป็นเกมมิฟิชั่น 

2)  อุปกรณด์้านคอมพวิเตอร ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเรียนการสอน ดงันี ้ 

1. คอมพวิเตอรส่์วนบุคคล และอุปกรณต์่อพ่วง เช่น Notebook, Tablet หรือ 

มือถือ และอปุกรณไ์มโครโฟน ล าโพง เป็นตน้ ทัง้ของครู/อาจารยผ์ูส้อนและ

ผูเ้รียน  

2. ซอฟตแ์วรแ์ละระบบงานคอมพวิเตอรท์ีช่่วยในการเรียนการสอนส าหรบั

ครู/อาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร ์ Video Conference ซอฟตแ์วรช์ว่ยสรา้ง

งาน ซอฟตแ์วรช์ว่ยสรา้งวิดีโอ ซอฟตแ์วรช์ว่ยทดสอบความเขา้ใจ ซอฟตแ์วรช์ว่ย

สรา้งท ากราฟฟิก ซอฟตแ์วรช์ว่ยในการเรียนการสอน เป็นตน้ 

3. ศูนยส่ื์ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Content Center) และการพัฒนาระบบการเรียนรู้

ด้วย e-Learning รวมถึง Virtual Classroom และ Virtual Laboratory หรือชุด

อุปกรณ์ เพ่ือการจัด Distance Learning, e-Registration, e-Counseling, e-
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Testing, e-Academy, e-Platform, Classroom Without Walls, Outdoor 

Education เป็นตน้ 

4. IT Infrastructure และ ห้องปฏิบัติการ หมายถึงโครงสรา้งพืน้ฐานทางระบบ

คอมพิวเตอรท่ี์ตอ้งใชใ้นการเรียนการสอน และการทดลองระบบงานซึ่งรวมถึง

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนแบบออนไลนท่ี์ต้องพึ่งระบบ

โครงสรา้งคอมพิวเตอร ์เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Computer Network) 

ท่ีมีความเร็วสงูเพียงพอตอ่การใชง้านของครู/อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน, มีท่ีเก็บ

ขอ้มลูและระบบงาน (Cloud Storage) ท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ สามารถเขา้ถึง

ไดท้กุท่ี ทกุเวลา 

5. ข้อมูลทีต่้องใช้ในการเรียนรู้วิทยาการข้อมูล การไดล้งมือปฏิบตักิบัขอ้มลู

จรงิ จะท าใหผู้เ้รียนเห็นถึงปัญหาขอ้มลูท่ีเป็นอยูใ่นชีวิตจรงิ เพ่ือเรียนรูก้ารแกไ้ข

ปัญหาของขอ้มลู 

3) แหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส ์มีหลายประเภทท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ประเภท Website และ Audio books เชน่ YouTube, Podcasts, google 

และ website การเรียนรูต้า่ง เชน่ Amazon (AWS), Google, Microsoft, IBM 

จะมีบทความ แบบฝึกหดั วิธีการใชง้าน VDO แนะน าการพฒันาระบบงานบน 

Cloud รวมทัง้เครื่องมือและโปรแกรมงานใหศ้กึษาเรียนรูแ้ละทดลองใชง้านฟรี 

เป็นตน้ 

2. ประเภทแพลทฟอรม์ (Platform) การเรียนรู้ ไดแ้ก่ MOOCs ทัง้แบบมีและ

ไมมี่คา่ใชจ้า่ย ทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศ เชน่ Thai MOOC, edX, Udemy, 

Ucacity, Coursera เป็นตน้ โดยแหลง่เรียนรูเ้หลา่นี ้ จะมีฟังกช์นัสนบัสนนุการ

เรียนรู ้ เชน่ ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน การสง่งาน/รายงาน 

การรบัสง่อีเมลห์รือพดูคยุระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน การทบทวนบทเรียน/เนือ้หา 

รวมถึงการสอบ ซึ่งส่ือและแหลง่เรียนรูนี้ ้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีวินยัและมีทกัษะ

ภาษาองักฤษ 
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3. ประเภทสังคมออนไลน ์ เช่น Facebook, Blockdit, และ Line โดยสงัคมและ

ชมุชนเหลา่นี ้ สามารถแบง่ปันความรูแ้ละประสบการณก์ารใชข้อ้มลูและ

ปัญญาประดษิฐ์ รวมทัง้สามารถสรา้งกลุม่คยุกนั (Chat) สง่ขอ้ความ ภาพ 

วิดีโอ ในการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรูไ้ด ้

4)  แหล่งเรียนรู้ประเภทองคก์รและบุคลากร องคก์รหรือบรษิัทชัน้น าดา้น

เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ สถาบนัดา้นปัญญาประดษิฐ์ บคุคลหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู ้

ความสามารถ ดา้นคา้ปลีกหรือดา้นปัญญาประดษิฐ์ รวมถึงสถานประกอบการท่ีมีการ

ปฏิบตัิการท่ีเป็นเลิศท่ีประสบความส าเรจ็ในการน าเอาเทคโนโลยี ขอ้มลู และปัญญาประดิษฐ์มา

ประยกุตใ์ชง้าน โดยอาจใหผู้เ้รียนไปเย่ียมชมการท างาน ระบบงานตา่ง ๆ ของบรษิัท และ/หรือ 

เชิญบคุคากรจากแหลง่ ขา้งตน้มาถ่ายทอดและแบง่ปันความรู ้ ทกัษะ และประสบการณใ์นการ

ท างานดา้นนีใ้หก้บัผูเ้รียน เพ่ือเสรมิสรา้งความรู ้ ใหรู้ถ้ึงเทคโนโลยีท่ีนิยมใชใ้นอตุสาหกรรม 

ประสบการณก์ารท างาน เสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน 

3.4.6 ด้านวัดผลและประเมินผล มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

1)  หลักการวัดผลและประเมินผล  เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลถูกตอ้งและ

นา่เช่ือถือนัน้ ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งสรา้งความสมดลุในการวดัผล/ประเมินผล ตามวตัถปุระสงค์

ของการศกึษา ทัง้ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ  โดยประเมินผูเ้รียนตามสมรรถนะท่ีท าไดต้าม

ความเป็นจริง โดยใชเ้ครื่องมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย ซึ่งการประเมินนีจ้ะท าไปพรอ้ม

กบัการเรียนการสอน มีการเก็บขอ้มลูระหวา่งการเรียนการสอน/การปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง และให้

ความส าคญัการพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูสู้่ชีวิตจริง 

เนน้การบูรณาการความรูแ้ละทกัษะของผูเ้รียน ดว้ยการสนบัสนุนและมีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนได้

สว่นเสีย 

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด ความเท่ียงตรง มีความเช่ือมั่น และมีความเป็นปรนัย 

โดยการวัดผลและประเมินผลนัน้จะไม่ใช่แค่การสอบ แต่ควรวดัทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการ

เรียน โดยใชเ้ครื่องมือท่ีหลากหลาย เชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ ์การตรวจผลงาน การรายงาน

ตนเอง แบบทดสอบ แบบสอบถาม การแสดงออก แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้  โดยอาจใชเ้ครื่องมือ
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รูบริค (Rubric)  ท่ีออกแบบไวส้  าหรบัการประเมินใหค้ะแนน ท าใหก้ารใหค้ะแนนท าไดง้่ายขึน้ 

โดยมีองคป์ระกอบส าคญัคือ 1.คณุลกัษณะและมิติย่อย (Concept) 2. เกณฑ ์(Criteria) โดยก า

หน ดเกณฑภ์าพรวมและแยกส่วน 3. ระดบัคะแนน (Scale) ตัง้แตดี่ท่ีสดุไปถึงแย่ท่ีสดุ และ 4. ค  า

บรรยาย (Description) 

3) ประเด็นและแนวทางการประเมิน   ควรเป็นการวัดและประเมินท่ีวัดทักษะ 

กระบวนการคิด และความเขา้ใจของผูเ้รียน โดยเปิดเผยเนือ้หาประเด็นการประเมินของเนือ้หา

สาระของหลกัสูตรใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวดัผลประเมินผลร่วมกับครู/อาจารยผ์ูส้อน 

และผูเ้รียนไดร้บัรูเ้กณฑก์ารประเมินผล ทัง้นีแ้นวการวดัผล/ประเมินผลควรเนน้วดัความเขา้ใจ 

(Literacy Based Test) เปิดโอกาสใหบ้รูณาการความรูค้วามสามารถหลายดา้น ใหผู้เ้รียนไดค้ิด

อย่างลึกซึง้ ซึ่งค  าตอบถูกมีหลายค าตอบ มากกว่าการวดัเนือ้หาสาระ (Content Based Test) 

และควรเป็นการประเมินการเรียนรู ้ความเข้าใจ การสรา้งสรรค ์การส ารวจสืบค้น และการ

แบ่งปันของผูเ้รียน เพ่ือสะทอ้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน กระตุน้การเรียน การคิดและก่อใหเ้กิดการ

พฒันาในตวัผูเ้รียน (Formative Assessment) 

4) การน าสารสนเทศจากผลวัดผลและประเมินผลสะท้อนกลับเพือ่ปรับปรุง

และพฒันาการจดัการเรียนรู ้รวมทัง้พฒันาผูเ้รียน  

การน าผลของการวดัและประเมินผลผูเ้รียนมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้รียนในเชิงสรา้งสรรค ์

ใหผู้เ้รียนเห็นจุดเด่นและจดุดอ้ย เพ่ือน าไปสู่การพฒันาตนเอง ปรบัปรุงการเรียนรู ้แกไ้ขงานได้

ทนัท่วงที ซึ่งผูเ้รียนท่ีเป็น Generation Z ตอ้งการการสะทอ้นกลบัทนัทีและตรงไปตรงมา ไม่ตอ้ง

รอผลปลายภาคเรียน 

การน าผลการวัดผลและประเมินผลมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยน ามาปรบัปรุงการเรียนการสอน เทคนิควิธี ส่ือการเรียนการสอน และ

การใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู  ้เพ่ือน าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ อีก

ทัง้เป็นการตรวจสอบตวัผูส้อน ช่วยใหค้รู/อาจารยผ์ูส้อนเห็นจดุบกพรอ่งของกระบวนการจดัการ
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เรียนรู ้หากผูเ้รียนส่วนใหญ่มีจุดบกพรอ่งจุดเดียวกัน  ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งทบทวน ว่าอาจจะ

เป็นเพราะวิธีการจดัการเรียนรูไ้มเ่หมาะสมตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

3.4.7 ภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา  

1) วิสัยทัศน์ และ ภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา ผูน้  าของสถาบนัศึกษา

ตอ้งมีวิสยัทศัน ์มีภาวะผูน้  า ก าหนดกลยทุธ ์มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน ปรบัเปล่ียนทศันคติ

ของครู/อาจารยผ์ูส้อนและบคุลากรของสถาบนั โดยสรา้งแรงบนัดาลใจ ใหเ้ห็นความจ าเป็น และ

ความส าคญัของการเปล่ียนแปลง ตอ้งวางรากฐานใหทุ้กส่วนงานตระหนักถึงความมีส่วนร่วม 

และรว่มรบัผิดชอบตอ่ “การเรียนรูแ้ละความส าเรจ็ของผูเ้รียน” 

2) การกระตุ้ น  ส นับสนุน  และส ร้างความ เป ล่ียนแปลงโดยองผู้น า

สถาบันอุดมศึกษา  ดงันี ้

1. การกระตุน้บคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษา ตัง้แตผู่บ้ริหารระดบัสงูลงไปสู่ระดบั

ล่างสุด รวมถึงระดบัคณะ สาขาวิชา ภาควิชา ตลอดจนอาจารยแ์ละบุคลากรท่ี

ปฏิบตัิงานและเก่ียวขอ้งสัมพันธใ์กลช้ิดกับผูเ้รียน ใหป้รบัความคิด ความเช่ือ 

ทัศนคติ และตระหนักรูถ้ึงวิกฤตท่ีเกิดขึน้ ตอ้งเปล่ียนแปลงตนเอง เปิดรบัการ

เปล่ียนแปลงให้เป็นกรอบความคิดท่ี เติบโต (Growth Mindset) และให้การ

สนบัสนนุเพ่ือใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

2. การ upskill และ reskill ครู/อาจารยผ์ู้สอน ให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์

ปัญญาประดิษฐ์ท่ีทันกับยุคสมัย สามารถประยุกตใ์ชก้ับการคา้ปลีก มีทักษะ

การเรียนการสอนแบบ Active Learning และเข้าใจ Work Based Education 

สามารถใชส่ื้อการสอนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีทนักบัยคุสมยัท่ีกา้วหนา้ 

3. การปรบัเปล่ียนการท างาน เกณฑก์ารวดัและประเมินผล รวมถึงการใหร้างวลัแก่

ครู/อาจารยผ์ูส้อน และบคุลการของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การเปล่ียนแปลง 

4. การปรบัปรุง พฒันาส่ือ รวมทัง้สรา้ง Platform ระบบงาน และโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นไอที  ใหมี้ความพรอ้ม มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพ่ืออ านวยความสะดวก

ในการท าวิจยัและท างานใหก้บัครู/อาจารยผ์ูส้อนและบคุลากรของสถาบนั 
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5. การสรา้งเครือข่ายระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา ภาครฐั และภาคเอกชน โดยผูน้  า 

ผูบ้ริหาร ครู/อาจารยผ์ู้สอน ตลอดจนบุคลากรของสถาบนั อุดมศึกษา ตอ้งมี

ส่วนร่วมในการสรา้งเครือข่าย และความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิด

ความร่วมมือ ทัง้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์บุคลากร และ งบประมาณ หรือ

แหลง่เงินทนุของภาคสว่นตา่ง ๆ มาสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

6. การเปิดกวา้งใหภ้าคเอกชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการศกึษาและการวิจยัใน

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีตอ้งตอบสนองการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในภาคอตุสาหกรรม 

7. การสรา้งและปรับสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเชิงบวก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ

พฒันาศกัยภาพบคุคล สง่ผลตอ่คณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษาโดยรวม 

3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา ดงันี ้

3.1)  วัฒนธรรมมุ่งเน้นความส าเร็จของผู้เรียน ซึ่งไม่เพียงแตก่ารส าเรจ็การศกึษา

ปริญญาตรีเท่านั้น แต่รวมถึงปัจจัยความส าเร็จอ่ืน ๆ เช่น จุดมุ่งหมายในการฝึกงาน การ

ประกอบอาชีพ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นเจา้ของการเรียนรูด้ว้ย

ตวัเอง รวมถึงการสนบัสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผูเ้รียนในการปรบัหรือเปล่ียนจุดมุ่งหมาย ท่ี

อาจเปล่ียนไปตามกาลเวลาและสถานการณ ์

3.2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีของครู/อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 

(Teacher and Student Relationship) เป็นส่วนส าคัญ ท่ีท าให้ค รู/อาจารย์ผู้สอน ผู้ เรียน 

ตลอดจนบุคลากรในสถาบนัเกิดความผูกพนัรว่มกนั สรา้งสรรคว์ิธีการเรียนการสอนในชัน้เรียน

จนเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิและกลายเป็นวิถีชีวิตของสถาบนัอดุมศกึษา 

3.3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม โดย

สนบัสนุนครู/อาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และบคุลากรในสถาบนัอุดมศึกษา ใหมี้ความคิดสรา้งสรรค ์

มีนวตักรรม เกิดการแลกเปล่ียนความรูก้บัภาคอตุสาหกรรม และรูจ้กัการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจะ

ท าใหเ้กิดการสรา้งเทคโนโลยีท่ีหมาะสม ใชง้านไดจ้รงิ 

3.4.8  ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ดงันี ้
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1) ความร่วมมือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนกับภาคเอกชนและผู้ใช้

ก าลังคน ในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การได้ความต้องการแรงงานของผู้ใช้แรงงาน/ภาคเอกชน ในการวาง

แผนการพฒันาก าลงัคนร่วมกัน เช่น จ านวนคนท่ีตอ้งการในแตล่ะปี  ตลอดจน

ความรู ้ทกัษะ และคณุสมบตัขิองก าลงัคนท่ีตอ้งการ 

2. ความร่วมมือในการร่าง ออกแบบ และ ทบทวนหลักสูตร  จากมมุมองผูใ้ช้

ก าลงัคน/ภาคเอกชน 

3. ก ารแลก เป ล่ี ย น  ถ่ ายท อด อ งค์ค ว าม รู้  แ ล ะ เท ค โน โล ยี  จ าก

ภาคอตุสาหกรรมทัง้การคา้ปลีกยคุใหมแ่ละอตุสากรรมเทคโนโลยีไอซีที 

4. การอนุเคราะห์เคร่ืองมือ ตลอดจนข้อมูลของการค้าปลีก เน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัของสถาบนัอดุมศกึษาในเรื่องการเขา้ถึงเครื่องมือและขอ้มลูท่ีใชใ้นการ

เรียนการสอน การคา้ปลีกควรแบ่งปันเครื่องมือและขอ้มลูบางส่วน หรือในอดีต 

ท่ีได้รับการแปลงข้อมูลให้เป็นนิรนาม หรือท าให้ไม่สามารถเช่ือมโยงไปถึง

เจา้ของขอ้มูลส่วนบบุคคล เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนใหไ้ดป้ระสบการณจ์าก

ขอ้มลูจรงิ 

5. การสร้างเสริม ฝึกฝน ทักษะ และประสบการณใ์ห้ผู้เรียน โดยการคา้ปลีก

ยุคใหม่ ภาคอุตสากรรมเทคโนโลยีและไอซีที ซึ่งสถานประกอบการตอ้งมีการ

เตรียมพรอ้มในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความพรอ้ม ความเหมาะสม

กับการฝึกประสบการณ์ของผูเ้รียน และผูฝึ้กของสถานประกอบการจะตอ้งมี

ทกัษะการส่ือสารการถ่ายทอดงาน มีจิตวิทยาและเวลาท่ีเพียงพอใหก้บัผูเ้รียน 

2) ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับภาคส่วนต่าง ๆ  โดยสถาบนัอุดมศึกษา

ตอ้งหาความรว่มมือ ความรู ้และประสบการณจ์ากแหล่งส าคญัของโลก บริษัทเทคโนโลยีชัน้น า 

รวมถึงสถาบันปัญญา ประดิษฐ์ หรือ ภาคีต่าง ๆ  เม่ือครู/อาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยของ

สถาบนัอุดมศึกษามีความรู ้เขา้ใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อมสามารถใหค้  าแนะ น ากับภาคเอกชน

เก่ียวกับการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี น าไปประยุกต ์ใชส้รา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั  
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ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถเข้าสู่กลุ่ม เทคโนโลยีระดับกลางได้  นอกจากนี ้

สถาบนัอุดมศึกษายังสามารถบูรณาการความรูข้า้มศาสตร ์และใชท้รพัยากรร่วมกันของภาค 

เอกชน โดยการจดัอบรมระยะสัน้และยาว การจดัประชมุสมัมนา การเป็นท่ีปรกึษา การใหบ้ริการ

ตรวจสอบหรือทดสอบ หากภาคเอกชนสง่บคุลากรมารบัการฝึกอบรม ก็สามารถเก็บสะสมหน่วย

กิตเพ่ือรบัใบปริญญาบัตรภายหลังได้ หรือนับประสบการณ์ของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตร หรือจัดตารางเรียนให้สั้นลง/เขม้ขน้ขึน้ หรือยืดหยุ่นให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ

เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถส่งบุคคลากรเข้ามารบัการอบรมสะดวกมากยิ่งขึน้ ความร่วมมือ

เหล่านี ้จะท าให้เกิดการแลก เปล่ียนความรู้ วิชาการ ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ ระหว่าง

สถาบนัอดุมศกึษา ภาคอตุสาหกรรม ภาคเทคโนโลยี และภาคเอกชนมากขึน้ 

3) ความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การวิจยัรว่มกบัภาคเอกชน เป็น

กลไกท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุใหภ้าคเอกชนมีศกัยภาพในการท าการวิจยัและพฒันา เพิ่ม

มลูค่า และสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยมุ่งเนน้งานวิจยัท่ีไดร้บัการพิสูจน์

แลว้ในระดบัหอ้งปฏิบตัิการ และพรอ้มท่ีจะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความ

รว่มมือระหว่างภาคเอกชนและนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาอย่างแทจ้ริง โครงการวิจยัรว่มกนันี ้

ควรตอ้งมีผลกระทบสงู มีบทบาทชีน้  าประเทศ ซึ่งสามารถเป็นไดท้ัง้การวิจยัพืน้ฐานและการวิจยั

ประยุกต ์โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้คือ 1. การตัง้โจทย์การวิจยัควรตัง้จากโจทยจ์ริงท่ีเป็น

ปัญหาและต้องการผลลัพธ์จริง 2. การสามารถเข้าถึงขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง และมีปริมาณ

เพียงพอ 3. การมีทีมงานพัฒนาท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ 4. การมี

โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัการวิจยั และสรา้งนวตักรรม และ 5. การมีพืน้ท่ี

ในการทดสอบใชจ้รงิ 

4)  ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน อนัหมายถึง การประสานงาน 

เช่ือมโยง รวมตวั แลกเปล่ียนความรู ้และนวตักรรม การช่วยกันพัฒนาหลักสูตร การสรา้งแนว

ทางการเทียบโอนประสบการณ ์สนบัสนนุการโอนหนว่ยกิตระหวา่งกนั การชว่ยเหลือ แลกเปล่ียน

ครู/อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนความร่วมมือสรา้งส่ือการเรียนออนไลนข์องสถาบันอุดมศึกษาทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศ สถาบนัอดุมศกึษาควรเปล่ียนทศันคติจากการแขง่ขนัเป็นความ
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ร่วมมือระหว่างกัน  เอือ้ให้การจัดการศึกษาไดใ้ชจุ้ดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันอย่าง

สรา้งสรรค ์เกิดหลักสูตรร่วมกันสอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้มากกว่าหนึ่งมหาวิทยาลัย 

นอกจาก นี้แล้ว  สถาบันอุดมศึกษา ก็ควรเช่ื อม โยงสู่ โรง เรียน ท่ีป้ อนนัก เรียน เข้าสู่

สถาบันอุดมศึกษาด้วย เพ่ือให้นักเรียน ท่ีมีความสนใจ ได้รู ้ และเข้าใจสายงานอาชีพ

ปัญญาประดษิฐ์  

5) ความร่วมมือและสนับสนุนของภาครัฐ ในหลายดา้น ไดแ้ก่ 

1. การออกกฎหมายท่ีเอื ้อต่อความร่วมมือ และแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น สิท ธิ

ผลประโยชนท์างภาษีของสถานประกอบการ  

2. การทบทวนกฎระเบียบของสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้อิสระ ไม่เป็นอุปสรรค และ

ตอ้งเอือ้ตอ่การจดัการศกึษาท่ีตอ้งการความคลอ่งตวัและยืดหยุ่น 

3. การส่งเสริมการแลกเปล่ียนบคุลากรระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาและภาคเอกชน  

เช่น Dual Assignment, Secondment หรือการให้บุคลากรทางการศึกษาไป

เป็นรว่มท างานกบัภาคเอกชน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถและศกัยภาพ เขา้ไป

มีส่วนในการท างานภาคเอกชนระยะหนึ่ง เพ่ือให้บุคลากรไดเ้รียนรู ้พฒันาองค์

ความรูแ้ละทกัษะ ประสบการณ ์ตลอดจนความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั อนัจะท าให้

ก าลงัคนภาคการศกึษาเกิดความเป็นพลวตัทางความคดิ เป็นตน้ 

4. การตัง้ศูนยค์วามร่วมมือทางการวิจัยร่วมกัน ไม่เกิดความซ า้ซอ้นในการวิจัย 

และเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหมี้ประโยชนส์งูสดุ 

6) ความร่วมมือกับภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ส  านกังานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

(สกอ.) ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล ส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นตน้ โดยบูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ

เช่ือมโยงระหว่างนกัวิจยัในภาครฐักับภาคเอกชนมากขึน้ และสามารถน าผลงานวิจยัไปใชเ้ชิง

พาณิชยไ์ดจ้รงิมากขึน้ 
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 กล่าวโดยสรุป คือ แนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และเนน้สมรรถนะ
เป็นฐาน เป็นการเรียนรูคู้่การท างาน เพ่ือใหผู้้เรียนมีทักษะต่างๆ  ท่ีท างานไดจ้ริง สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชก้ าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ จ  าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือจากภาคส่วน
ตา่ง ๆ ตามท่ีไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ จะมีระบบนิเวศนว์ิทยา (Ecological System) ท่ีสนบัสนนุแนว
ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องความตอ้งการของ
ก า ร ค้ า ป ลี ก ยุ ค ใ ห ม่  ดั ง ภ า พ ท่ี  36
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บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การวิจัยครั้งนี ้ มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ  ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดเก่ียวกับการคา้ปลีกยุคใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาก าลังคนดา้น

ปัญญาประดิษฐ์  และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษา โดยงานวิจัยเชิงนีเ้ป็นการวิจัย

คณุภาพ แบง่การวิจยัเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่ 1 ศกึษาผลกระทบการใชง้านปัญญาประดิษฐ์ และคณุลกัษณะก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ ์และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญของ

การค้าปลีกยุคใหม่ จ  านวน 11 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนด

คณุสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญ ไวด้งันี ้ เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายทางธุรกิจ และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของการคา้ปลีกยุคใหม่ รวมถึงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  

โดยเครื่องมือท่ีใช ้คือ แบบบนัทึกขอ้มลูจากเอกสารและแบบสมัภาษณ ์ ท าการวิเคราะหข์อ้มูล  

วิเคราะหเ์นือ้หา ตีความ และสรุปเป็นประเด็นส าคญัของผลกระทบการใชง้านปัญญาประดิษฐ์ 

และคณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุค

ใหม ่

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง ผลสังเคราะห์ข้อมูลจากระยะท่ี  1 และการสัมภาษณ์   โดยมีเกณฑ์คัดเลือก

ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการศกึษา สายสารสนเทศ วิศวกรรม-คอมพิวเตอร ์วิทยาศาสตร-์คอมพิวเตอร ์
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หรือ ธุรกิจ-คอมพิวเตอร ์จ  านวน 11 คน เป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  ซึ่งไดม้าโดยวิธีเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง และก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญ ไวด้งันี ้ ผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษาดา้น

ศกึษาศาสตร ์และดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์และสารสนเทศ และเครื่องมือท่ีใช ้คือแบบบนัทึก

ขอ้มูลจากเอกสารและแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินร่าง และแบบบันทึกการสนทนา จากนั้น

วิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา การตีความ และสรุปเป็นประเด็นส าคญั และจดัท ารา่ง

แนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนดา้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ หลงัจากนัน้จดัท าเครื่องมือแบบประเมินรา่ง แบบค าถาม

สนทนากลุ่ม และแบบบันทึกข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสนทนากลุ่ม  ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบประเมินร่าง โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล เนื ้อหาและ

ขอ้เสนอแนะ ใชก้ารตีความ และสรุปเป็นประเด็นส าคญั หลงัจากนัน้จึงใชข้อ้มูลผลการประเมิน

รา่ง ฯ และขอ้เสนอแนะ มาปรบัปรุงและจดัท า “แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลงัคน

ดา้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ ” ฉบับ

สมบรูณ ์

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่” ผูว้ิจัยสรุปผลการวิจัย

ตามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1.  ผลการศึกษาผลกระทบการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการคา้ปลีกยุคใหม่  ผูว้ิจัยได้

วิเคราะหข์อ้มูลผลกระทบการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการด าเนินการคา้ปลีกยุคใหม่ พบว่า 1. 

ผลกระทบเชิงบวกในการใช้ปัญญาประดษิฐข์องการค้าปลีก ไดแ้ก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน 2) เพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ 3) ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  4) ปรับปรุง

ประสบการณท่ี์ดีของลกูคา้ 5) ขยายขีดความสามารถของธุรกิจ 6) ปรบัปรุงประสบการณท่ี์ดีของ

พนักงาน 7) พัฒนาสินค้าและบริการ  ตลอดจนลดระยะเวลาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด    2. 
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ผลกระทบการใช้ปัญญาประดิษฐข์องการค้าปลีกยุคใหม่ที่จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม 

ดงันี ้1) ดา้นบคุลากร โดยผูน้  าของการคา้ปลีกยคุใหม่จะตอ้งมีความรูแ้ละความเขา้ใจ ในการน า

ปัญญาประดิษฐ์มาใช ้ตอ้งจัดเตรียมความพรอ้มก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีความรูแ้ละ

ทักษะในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 2) ดา้นวัฒนธรรมองคก์ร โดยสรา้งเสริมวัฒนธรรมท่ีมี

ความเช่ือใจ ยืดหยุ่น คล่องตวั กลา้รบัความเส่ียง และรบัการเปล่ียนแปลง 3) ดา้นกระบวนการ

ท างานขององคก์รและวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์โดยปรบักระบวนการท างานใหเ้ป็นการท างานท่ีไหล

ตอ่กันเป็นกระบวนการท างาน (Process-Centric Mindset) โดยตอ้งเช่ือมต่อหลาย ๆ ลกัษณะ

งานของทกุหน่วยงานเขา้หากัน และปรบักระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟตแ์วรใ์หเ้ช่ือมโยง

ระบบงานและข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ดังเช่น DevOps และ AIOps รวมถึงการท างานแบบ 

Agile Method  4) ดา้นขอ้มลู โดยเตรียมสถาปัตยกรรมขอ้มลู ตลอดจนการก ากบัดแูลขอ้มลูใหมี้

คณุภาพ เท่ียงตรง ถูกตอ้ง พรอ้มใช ้ทันต่อเวลา มีการรกัษาความปลอดภัย และมีธรรมภิบาล

ขอ้มลู 5) ดา้นเทคโนโลยี โดยเตรียมโครงสรา้งพืน้ฐานไอที และเครื่องมือปัญญาประดษิฐ์ โดยหา

พันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีประสบการณ์ และการใช้โครงสร้างพื ้นฐานในรูปแบบ 

Infrastructure As A Service ได้แก่  Cloud Platform และ  Software ท่ี มี ก ารติ ดตั้ ง โม เดล

ปัญญาประดิษฐ์มาแลว้ (Pre-trained Model), Pre-package Model, Embedded CRM ท่ีมา

พร้อมกับ Machine Learning Prediction & NLP เป็นต้น และ 6) ด้านเงินลงทุน โดยเตรียม

เงินทุนท่ีเพียงพอ ทัง้นี ้การคา้ปลีกยุคใหม่พึงเตรียมการทัง้ 6 ดา้นใหมี้ความพรอ้มทุกดา้น เพ่ือ

การน าปัญญาประดิษฐ์มาใชเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงคข์องการคา้ปลีกไดอ้ย่างยั่งยืน โดย

มีลักษณะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของการคา้ปลีกยุคใหม่ คือ 1) งานหน้าบ้าน (Front 

Office) ท่ีเก่ียวขอ้งกับลูกคา้ โดยใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการขายและการปฏิสัมพันธ์กับลูกคา้ 

(การบริการลกูคา้สมัพนัธ)์  2) งานส่วนกลาง (Middle Office) ระหวา่งงานหนา้บา้นกบัหลงับา้น 

โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพยากรณ์ความตอ้งการซือ้สินคา้ของลูกคา้ การท างานห่วงโซ่

อุปทาน การปรบัปรุงการพัฒนาสินคา้และบริการ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การจดัการการขนส่ง 

และ 3) งานหลังบ้าน (Back Office) ท่ีสนับสนุนการท างานหน้าบ้านและส่วนกลาง โดยใช้
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ปัญญาประดิษฐ์ในการปรบัปรุงดา้นปฏิบตัิการ การบญัชีและการเงิน การปอ้งกนัการทจุริตและ

ลดความเส่ียงการโจมตี การบรหิารงานทรพัยากรบคุคล และการคดัเลือกท าเลเปิดรา้น 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่พบว่า การคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์

ท่ีมีทัง้ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตและสงัคม สรุปผลการวิจยั ไดด้งันี ้  

ทักษะวิชาชีพ มี 5 ดา้น คือ 1) ความรูแ้ละทกัษะดา้นกรคา้ปลีก 2) ความรูแ้ละทกัษะ

ดา้นคณิตศาสตรแ์ละสถิติ  3) ความรูแ้ละทกัษะดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรม 

4) ความรูแ้ละทักษะดา้นการจัดการขอ้มูล ซึ่งรวมถึงการน าเสนอขอ้มูล 5) ความรูท้ักษะดา้น

ปัญญาประดษิฐ์และการเรียนรูข้องเครื่อง  

สว่นทักษะชีวิตและสังคม หมายถึง ทกัษะการด าเนินชีวิต การท างานรว่มกนั ทกัษะ

เรียนรู ้ และทกัษะสรา้งสรรคน์วตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม ่ มี 9 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) การส่ือสาร 2) การท างานรว่มกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม 3) ความคิดสรา้งสรรค์

และนวตักรรม 4) ความคดิอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น 5) การเรียนรูต้ลอด

ชีวิต 6) ความมุง่มั่น สูไ้มถ่อย 7) ความยืดหยุน่และปรบัตวั 8) ความมีภาระรบัผิดชอบ และ 9) 

ความซ่ือสตัยแ์ละมีจรยิธรรม  

3. ผลการศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่  แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์เพ่ือตอบสนองการค้าปลีกยุคใหม่  6 ด้าน และปัจจัยเอือ้ต่อ

ความส าเร็จอีก 2 ดา้น รวมเป็น 8 ดา้น ดังนี ้1) ดา้นหลักสูตรและเนือ้หาสาระ ประกอบดว้ย  

จดุมุง่หมายของหลกัสตูร ลกัษณะของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 2) ดา้นการจดัการ

เรียนรู ้ประกอบดว้ย การเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเรียนรูแ้บบบูรณาการความรูข้้าม

ศาสตร ์รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เนน้สมรรถนะและผลลพัธเ์ป็นฐาน การใชน้วตักรรม

และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม

ของการเรียนรู ้3) ดา้นครู/อาจารยผ์ูส้อน ประกอบดว้ย ประเภทครู/อาจารยผ์ูส้อน คณุลกัษณะ
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หรือคุณสมบตัิของครูผูส้อน  องคค์วามรูข้องครู/อาจารยผ์ูส้อน และสมรรถนะของครู/อาจารย์

ผูส้อน  4) ดา้นผูเ้รียน  ประกอบดว้ย คณุสมบตัิผูเ้ขา้เรียน และการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน 

5) ด้าน ส่ือ อุปกรณ์  และแหล่งเรียน รู้ ประกอบด้วย ส่ือการเรียน รู้ท่ี เป็นออนไลน์ ( e-

Learning/Mobile Learning) อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรูท้างอิเล็กทรอนิกส์ และ 

แหล่งเรียนรูป้ระเภทองคก์รและบุคลากร  6) ดา้นวดัผลและประเมินผล ประกอบดว้ย หลกัการ

วดัผลและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชใ้นการวดั ประเด็นและแนวทางการประเมิน และ การน า

สารสนเทศจากการวดัผลและประเมินผลไปปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนา

ผูเ้รียน 7) ภาวะผูน้  าของผูน้  าสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์และ ภาวะผูน้  าของผูน้  า

สถาบนัอดุมศกึษา  การกระตุน้สนบัสนนุและสรา้งความเปล่ียนแปลงของผูน้  าสถาบนัอดุมศกึษา  

และ การเสริมสรา้งวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษา และ 8) ความรว่มมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย ความรว่มมือดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอนกบัภาคเอกชนและผูใ้ชก้ าลงัคน 

ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้าง

นวัตกรรม ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน ความร่วมมือและสนับสนุนของ

ภาครฐั และ ความรว่มมือกบัภาครฐัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อภิปรายผล 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัตามกรอบของวตัถปุระสงคใ์นการวิจยัท่ีเป็นประเดน็ส าคญั ดงันี ้

 

1. ผลกระทบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการด าเนินการค้าปลีกยุคใหม่ ผลวิจัยยงัพบว่า

การคา้ปลีกยคุใหม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูและปัญญาประดิษฐ์มาช่วยด าเนินธุรกิจแบบ 24 ชั่วโมง 

x 7 วัน/สัปดาห ์เพ่ือความอยู่รอด เน่ืองจากหากด าเนินธุรกิจดว้ยวิธีการท างานเดิมโดยไม่น า

เทคโนโลยีตลอดจนขอ้มลูมาใช ้และตอ้งท า24 ชั่วโมง x 7 วนัตอ่สปัดาหน์ัน้จะมีตน้ทนุท่ีสงูมาก 

ไม่สามารถแข่งขนักบัการคา้ปลีกยคุใหม่ท่ีใชปั้ญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี และขอ้มลูมาใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจได ้อย่างไรก็ตามการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการคา้ปลีกยคุใหม่นัน้ แมจ้ะมีผลกระทบ

เชิงบวกหรือประโยชน์ท่ีต้องการ แต่ก็มีผลกระทบทางลบท่ีต้องเตรียมพรอ้มเช่นกัน  โดย
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ผลการวิจยัผลกระทบการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการด าเนินการคา้ปลีกยุคใหม ่พบประเดน็ส าคญั 

ดงันี ้ 

1.1  ผลกระทบเชิงบวกของการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ของการค้าปลีกมี

ผลกระทบเชิงบวกใน 7 ดา้น ดงันี ้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ผลการวิจัย

พบว่า การคา้ปลีกใชปั้ญญาประดิษฐ์ในงานหลายดา้น ไดแ้ก่ 1) การวางแผนหว่งโซ่อปุทาน โดย

เริ่มจากพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้แลว้ สั่งและเตรียมสินคา้เขา้คลัง ลดปริมาณ

สินคา้คงคลงั การการเสียกาสในการขาย เพิ่มความสดใหมข่องสินคา้ ตลอดจนการคืนสินคา้ของ

ลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการ่งสินคา้ท่ีสั่งผ่านออนลล์่าชา้  2) การใช้ RPA ในการท างานซ า้ ๆ เพ่ือ

ความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดของการท าอีกดว้ย 3) การท างานเรื่อง Fraud Detection 

ตรวจสอบการท างานท่ีผิดปกติทัง้ดา้นงานบญัชี และการเงิน 4) การตรวจสอบความผิดปกติของ

การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 2) เพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ ผลการวิจัย

พบว่า การคา้ปลีกใชปั้ญญาประดิษฐ์จดัแบง่กลุม่ลกูคา้ตามไลฟ์สไตล ์ท าใหเ้ขา้ใจลกูคา้มากขึน้ 

สามารถตอบสนองและน าเสนอลูกคา้เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จึงเป็น

การเพิ่มอัตรการเติบโตของรายไดแ้ละก าไร 3) ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  ผลการวิจัยพบว่า 

การคา้ปลีกตอ้งการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการลดตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายไดห้ลากหลายดา้น ไดแ้ก่ 

ลดปริมาณสินคา้คงคลงั ลดค่าใชจ้่ายของสินคา้ตดัจ่ายจากสินคา้หมดอาย ุลดคา่ใชจ้่ายขนส่ง

ในการเก็บสินคา้คืน ลดตน้ทุนการเดินทางของช่างซ่อมอุปกรณ ์และความเสียหายของสินคา้ท่ี

เกิดจากการเสียของอุปกรณ์ ลดค่าใช้พนักงานลูกค้าสัมพันธ์โดยใช้ Chatbot  โต้ตอบและ

ให้บริการลูกคา้ 24 ชม.ทุกวัน 4) ปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า 

การคา้ปลีกตอ้งการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะหไ์ลฟ์สไตลล์ูกคา้และคาดการณ์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ จึงสามารถสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บัลูกคา้ โดยปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห ์

แยกแยะ แบ่งกลุ่มลูกคา้ ตามพฤติกรรมการซือ้  ติดตามความพึงพอใจและภักดีของลูกคา้ของ

ลกูคา้ โดยการวิเคราะห ์RFM ซ่ืงคือการซือ้ครัง้สุดทา้ย ความถ่ี จ านวนเงินท่ีซือ้แต่ละ 5) ขยาย

ขีดความสามารถของธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า จากการท่ีปัญญาประดิษฐ์เป็นคอมพิวเตอรท่ี์

ท างาน 24 ชั่วโมง 7 วัน ท าให้งานบางอย่างท่ีตอ้งใช้คน ซึ่งท าไดเ้พียง 8 -10 ชั่วโมง มีความ
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เป็นไปได ้และไดง้านท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการท่ีปัญญาประดิษฐ์ช่วยใหก้ารคา้

ปลีกเขา้ใจลูกคา้มากขึน้ จึงเป็นโอกาสของการคา้ปลีกในการขยายขีดความสามารถของธุรกิจ  

6) ปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน  ผลการวิจัยพบว่า การค้าปลีกต้องการใช้

ปัญญาประดษิฐ์ชว่ยท างานซ า้ ๆ งานน่าเบื่อ และงานยาก ๆ ท่ีตอ้งใชเ้วลาท า ปัญญาประดษิฐ์มี

ความแมน่ย า ถกูตอ้ง ลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากมนษุยไ์ด ้ท าใหพ้นกังานสามารถใชเ้วลากบังานท่ี

ตอ้งใชท้กัษะมนษุย ์งานท่ีใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ช่วยใหค้ณุภาพชีวิตของพนกังานดีขึน้ เป็นการ

ปรบัปรุงประสบการณท่ี์ดีของพนกังาน 7) พัฒนาสินค้าและบริการ และลดระยะเวลาออกสู่

ตลาด ผลการวิจยัพบว่า การคา้ปลีกตอ้งการใชปั้ญญาประดิษฐ์ประเภท computer vision ใน

การจบัภาพพฤติกรรม สีหนา้และอารมณข์องผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่สินคา้ท่ีวางบนชัน้วางมาวิเคราะห์

ความนิยมในภาพลักษณ์ของสินคา้ หรือวิเคราะห์แนวโน้มความสนใจของลูกค้าจากสังคม

ออนไลนม์าเป็นขอ้มลูในการพฒันา สรรหาสินคา้และบรกิารออกสู่ตลาด  ซึ่งผลกระทบเชิงบวกห

ล่ า นี ้ส อดคล้อ งกั บ ผ ลการวิ จั ย เอ กส าร  ( IBM, 2019; KPMG, 2018; McKinsey, 2018; 

Microsoft, 2018; PwC, 2017 และ Gartner, 2018) ท่ี เห็นว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน เพิ่มความคล่องตวั ความสามารถในการวิเคราะหเ์ชิงลึก ปรบัปรุง

คณุภาพและความรวดเร็วในการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของการคา้ปลีกได ้ เพิ่มอตัราเติบโต

ของรายไดแ้ละก าไร ในขณะท่ีลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของการคา้ปลีก อีกทัง้

ช่วยขยายขีดความสามารถของการคา้ปลีกได้ ปรบัปรุงประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้ของการคา้

ปลีกท่ีจะทวีความส าคญัสูงขึน้เม่ือการคา้ปลีกแบบออนไลนมี์สัดส่วนสูงขึน้ นอกจากนีก้ารใช้

ปัญญาประดิษฐ์จะท าใหพ้นกังานมีเวลาในการดแูลบรกิารลกูคา้มากขึน้ สรา้งสรรคง์านใหม่ ท า

ใหพ้นักงานมีความรูส้ึกท่ีดีขึน้ได ้และยังช่วยการพัฒนาสินคา้และบริการ ลดระยะเวลาออกสู่

ตลาด ของการคา้ปลีกอีกดว้ย 

1.2 ผลกระทบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของการค้าปลีกยุคใหม่ที่ต้องเตรียม

ความพร้อม ผลการวิจยัพบวา่การคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งเตรียมความพรอ้มใน 6 ดา้น ดงันี ้1) ด้าน

บุคลากร การวิจยัพบวา่ผูบ้รหิารระดบัสงูของการคา้ปลีกยคุใหมใ่หค้วามส าคญักบัการน าขอ้มลู

และปัญญาประดษิฐ์มาใช ้แตย่งัไมป่ระสบความส าเรจ็ เน่ืองจากปัญหาความพรอ้มของก าลงัคน



 

 

 

261 

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ การค้าปลีกยุคใหม่ขาดแคลนก าลังคนดา้นนีท้ั้งความรูแ้ละทักษะ ไม่

สามารถหาบุคลากรดา้นนีใ้นตลาดได้เพียงพอกับความตอ้งการใช้งาน 2) ด้านวัฒนธรรม

องคก์ร เป็นความทา้ทายท่ีการคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป อย่างฉับพลันจาก

สถานการณโ์ควิด-19 ท าใหก้ารคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งเรง่ปรบัตวั ปรบัวฒันธรรมองคก์ร ตอ้งท างาน

รว่มมือขา้มสายงานใหมี้ความคล่องตวั รบัความเส่ียงได ้ใชข้อ้มลูในการตดัสินใจมากขึน้ เรียนรู้

และปรบัตวัตลอดเวลา 3) ด้านข้อมูล เป็นปัจจยัส าคญัของการใชง้านปัญญาประดิษฐ์ เพราะ

หากไมมี่ขอ้มลูท่ีมีคณุภาพและปรมิาณท่ีเพียวพอ ก็ไม่สามารถพฒันาปัญญาประดษิฐ์มาใชง้าน

ได ้ผลการวิจยัพบว่าการคา้ปลีกตอ้งเตรียมความพรอ้มดา้นขอ้มูล ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจยั

เอกสารท่ีกล่าวถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้งและทนัเหตุการณ์ มีสถาปัตกรรม

ขอ้มูลท่ีดี และการวิจยัยงัพบว่า การคา้ปลีกยคุใหม่ใหค้วามส าคญักับกลยุทธแ์ละสถาปัตกรรม

ในการรวมศูนยข์อ้มูลจากท่ีต่าง ๆ การเตรียมสถาปัตยกรรมขอ้มูล และประเด็นคุณภาพและ

ปริมาณของขอ้มูล เน่ืองจากเหตผุลท่ีขอ้มูลหลาย ๆ ส่วนของการคา้ปลีกยังกระจดักระจาย 4) 

ด้านกระบวนการท างานขององค์กรและวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ จากผลการวิจัยพบว่าการ

ท างานโดยใชปั้ญญาประดิษฐ์นัน้จะตอ้งเช่ือมโยงระบบงานต่างๆ หลายส่วนเขา้ดว้ยกัน และ

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งท างานอย่างรวดเร็วไร ้โดยไม่ตอ้งรอการตดัสินใจของคนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเอกสารท่ีกล่าวถึงการเตรียมการ

บริหารจัดการการเปล่ียนแปลง ปรบัปรุงกระบวนการท างานของกระบวนการท างานท่ีต้อง

เช่ือมโยงกัน ตลอดจนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟตแ์วรใ์หเ้ช่ือมโยงทัง้ระบบงานและ

ขอ้มลูท่ีมีความรวดเรว็  5) ด้านเทคโนโลยี โดยเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานไอท ีและเคร่ืองมือ

ปัญญาประดิษฐ์ ท่ีว่า การคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งเตรียมความพรอ้มดา้นโครงสรา้งและเครื่องมือ

ปัญญาประดิษฐ์ โดยเนน้โครงสรา้งพืน้ฐานในรูปแบบ Infrastructure As A Service เช่น Cloud 

Platform และ Software ท่ีมีการตดิตัง้โมเดลปัญญาประดษิฐ์มาแลว้ เน่ืองจากการใชง้าน Cloud 

Storage & Platform ท าใหก้ารพฒันาและใชปั้ญญาประดิษฐ์เกิดไดร้วดเร็วขึน้  นอกจากนีค้วร

เนน้หาพันธมิตรทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีประสบการณ์  เพ่ือใหก้ารใชง้านปัญญาประดิษฐติดตัง้
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และใชง้านไดเ้รว็ขึน้ จากประสบการณท่ี์มีของพนัธมิตรดา้นปัญญาประดษิฐ์ ท าใหก้ารคา้ปลีกไม่

ตอ้งเสียเวลาในการลองผิดลองถกูอีก  อย่างไรก็ตาม การคา้ปลีกยคุใหมจ่  าเป็นตอ้งเรียนรูก้ารใช้

งานและวิธีการดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์จากพันธมิตร เพ่ือการดูแลรกัษา ปรบัปรุง พัฒนา

ระบบปัญญาประดษิฐ์ตอ่ไปดว้ย  

6) ด้านเงินลงทุน ผลการวิจยัพบว่า การน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งใช้

เงินลงทนุสงู ลงทนุตอ่เน่ือง และเห็นผลตอบแทนไม่ชดัเจน จึงเป็นสาเหตใุหก้ารคา้ปลีกยคุใหม่มี

ความกังวลใจกบัการลงทุนระบบงานปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะโครงการท่ีใชง้บประมาณเงิน

ลงทุนสงู การคา้ปลีกจึงอาจเริ่มจากโครงการปัญญาประดิษฐ์ท่ีไม่ตอ้งไม่ลงทนุสูงมาก เป็นการ

เริ่มตน้เพ่ือการเรียนรูก้ารใชปั้ญญาประดิษฐ์ เม่ือมีความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ จึง

ขยายการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคา้ปลีกต่อไป ซึ่งข้อคน้พบผลกระทบเชิงลบท่ีตอ้ง

เตรียมความพรอ้มเหล่านี ้สอดคล้องกับการวิจัยเอกสาร (Gartner, 2018; Mckinsey, 2018; 

KPMG, 2018; Deloitte, 2018) ท่ีพบว่า การใช้ปัญญาประดิษฐ์ต้องเริ่มจากผู้น  าองค์กรมี

วิสยัทศันแ์ละเขา้ใจการใชปั้ญญาประดิษฐ์ เตรียมความพรอ้มก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ใหมี้

ความรูแ้ละทกัษะดา้นปัญญาประดิษฐ์ เตรียมความพรอ้มดา้นวฒันธรรมองคก์รใหก้ลา้รบัความ

เส่ียง ท างานขา้มสายงานไดอ้ยา่งยืดหยุน่และคลอ่งตวั เพราะหากการคา้ปลีกยคุใหมไ่มส่ามารถ

ปรบัวฒันธรรมองคก์รขา้งตน้ได ้จะท าใหก้ารคา้ปลีกยคุใหม่ไม่สามารถรบัมือกบัสงัคมยคุดิจิทลั

ท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว และพลิกผนัตลอดเวลาได ้เตรียมความพรอ้มดา้นขอ้มูล โดยเตรียมสถาปัต

กรรมขอ้มลูและธรรมมาภิบาลขอ้มลูมาก เน่ืองจากเห็นวา่สถาปัตกรรมขอ้มลูและธรรมมาภิบาล

ขอ้มูลเป็นส่วนก ากับดูแลขอ้มูลให้มีขอ้มูลมีการจัดเก็บและใชข้้อมูลในรูปแบบดิจิทัลอย่างมี

คุณภาพ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างมี

ประสิทธิภาพและทนัต่อการใชง้าน ตอ้งเตรียมความพรอ้มดา้นกระบวนการท างานขององคก์ร

และวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์และเตรียมความพรอ้มดา้นเงินลงทุน ทัง้นีก้ารคา้ปลีกพึงเตรียมความ

พรอ้มทั้ง 6 ดา้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชง้านของ

การคา้ปลีกยคุใหม ่
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1.3 ลักษณะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของการค้าปลีกยุคใหม่   พบว่า 

การคา้ปลีกยุคใหม่จะเริ่มใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการท างานหลงับา้นก่อน ไดแ้ก่ การใช ้Robotic 

Process Automation ในหน่วยงานบัญชี ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานไอทีท่ีตรวจจับ

เหตกุารณผ์ิดปกติ (Log Monitoring) ซึ่งเป็นงานท่ีมีขอบเขตไม่กวา้งขวางนกั เพิ่มประสิทธิภาพ

และลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย   แตส่ิ่งท่ีการคา้ปลีกยคุใหม่ตอ้งการใชปั้ญญาประดิษฐ์มากกว่านัน้ 

คือ งานส่วนกลาง ท่ีใชปั้ญญาประดิษฐ์พยากรณค์วามตอ้งการซือ้สินคา้ของลูกคา้ การท างาน

ห่วงโซ่อุปทาน การซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์การจดัการขนส่ง ลว้นเป็นงานส าคญัของการคา้ปลีกยุค

ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มอัตรา

ยอดขายและรายไดใ้หก้บัการคา้ปลีกยคุใหม ่เน่ืองจากจะมีสินคา้ท่ีสดใหม่ ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกค้าอยู่เสมอ แต่เน่ืองจากงานเหล่านีมี้ความเช่ือมโยงกับระบบต่าง ๆ จ านวนมาก มี

ปริมาณขอ้มูลสูง ตลอดจนมีความซบัซอ้น จึงตอ้งใช้เงินลงทุนสูง จึงท าใหก้ารคา้ปลีกยุคใหม่มี

ความกังวลในผลตอบแทนการลงทุน ส่วนงานหนา้บา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับลูกคา้นัน้ การคา้ปลีกยุค

ใหม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Chatbot) ในการบริการลูกค้าสัมพันธ์แล้ว และคาดหวังว่าจะน า

ปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นงานท่ีเก่ียวกบัการแนะน าและเสนอขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้เป็นรายบคุคล

ในอนาคต เพ่ือเพิ่มรายไดแ้ละยอดขายใหก้บัการคา้ปลีก อย่างไรก็ตามการคา้ปลีกยงัไม่มีความ

พรอ้มในระบบงานดา้นนี ้โดยเฉพาะความขาดแคลนความรู ้ความเช่ียวชาญของก าลงัคนดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนีก้ารใชง้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ มีความละเอียดอ่อน

สูง จึงต้องมีความพรอ้มในการสรา้งประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าให้ได ้มิเช่นนั้นอาจจะเกิด

ผลกระทบทางลบแทนได ้จงึตอ้งมีความระมดัระวงัสงู 

 

 

2. คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐท์ี่สอดคล้องกับความต้องการของการค้า

ปลีกยุคใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ทีมงานและบทบาทหนา้ท่ีของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์มี

หลายบทบาท ไดแ้ก่ นกัวิเคราะหธ์ุรกิจ  นกัพฒันา นกัวิทยาศาสตรข์อ้มลู และวิศวกรการเรียนรู้

ของเครื่อง ซึ่งกลุ่มก าลงัคนเหล่านีต้อ้งมีความรูแ้ละทกัษะอาชีพท่ีคาบเก่ียวกันหลายดา้น และ

พบว่านักวิทยาศาสตรข์้อมูลมีความขาดแคลนมาก ดั่งค  ากล่าวท่ีว่า  “นักวิเคราะห์ธุรกิจและ
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นักพัฒนานั้น เป็นก าลังคนท่ีองค์กรมีอยู่แล้ว  แต่ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ี เป็น

นักวิทยาศาสตรข์้อมูลและวิศวกรการเรียนรู้ของเครื่องนั้นหายากมาก ” สอดคล้องกับผล

การศึกษาและวิจยัเอกสาร (Forbes, 2019; LinkedIn, 2019, World Economic Forum, 2018;  

World Economic Forum, 2020 ) ท่ีพบว่าก าลังด้าน ปัญญาประดิษฐ์ ขสดแคลน โดยมี

คณุลกัษณะก าลงัดา้นปัญญาประดษิฐ์ในประเดน็ส าคญั ดงันี ้

2.1) ทักษะวิชาชีพของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของการคา้ปลีกยุคใหม่นั้น  ต้องมีความรูแ้ละทักษะดังนี ้ 1. ด้านการค้าปลีก พบว่าต้องมี

ความรูแ้ละทกัษะการตลาด การขาย การบรหิารสินคา้ และห่วงโซ่อปุสงคแ์ละอปุทาน การบญัชี

และการเงิน การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวิจยัเอกสาร (อานนท ์ศกัดิว์รวิชญ,์ 

2562; Forbes, 2019; Mckinsey, 2018; TowardDataScience, 2019)  ท่ี ก า ลั ง ค น ด้ า น

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความรูแ้ละทกัษะในโดเมนท่ีท า เน่ืองจากก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์

ตอ้งสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงทางธุรกิจ เขา้ใจปัญหา สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

แลว้น าเสนอความคิดเห็นว่าจะน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกตใ์ชท้างธุรกิจใหเ้กิดคณุค่า  และ

ประโยชน ์เก็บรายละเอียดกระบวน การท างานกับผูใ้ชง้านดว้ยตนเอง แลว้น าปัญญาประดิษฐ์

มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดี  2.ด้านข้อมูล พบวา่ความรูแ้ละทกัษะดา้นการคา้ปลีกจะ

ท าใหก้ าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์มีความเขา้ใจว่าตอ้งใชข้อ้มูลอะไร จะหาขอ้มูลนัน้ไดท่ี้ใด 

ควรเก็บขอ้มลูในรูปแบบใด ซึ่งก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ใชเ้วลาท างาน 60-70% ในการท า 

Data Wrangling หรือ Data Munching ซึ่งตอ้งใชศ้ิลปะในการจดัการหรือการแปลงขอ้มูลท่ีไม่

ครบถว้น หรืออยู่ในรูปแบบท่ีไม่ถกูตอ้ง ใหก้ลายเป็นรูปแบบท่ีง่ายตอ่การวิเคราะห ์ซึ่งสอดคลอ้ง

กั บ ก า ร วิ จั ย เอ ก ส า ร  (Forbes, 2019; WEF, 2018; Mckinsey, 2018; Edureka, 2020; 

TowardDataScience, 2019; Simplilearn, 2018) ท่ีกล่าวถึงความส าคัญในความรูแ้ละทักษะ

ดา้นขอ้มูลของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ เน่ืองจากหากไม่มีทกัษะดา้นขอ้มลู จะไม่สามารถ

จดัการขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นวิทยาการท่ีตอ้งใชข้อ้มลูในการเรียนรู ้ 3. 

ด้านคณิตศาสตรแ์ละสถิติ พบว่าเม่ือการคา้ปลีกมีขอ้มลูในการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ ก็ตอ้ง

ใชก้ าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีความรูแ้ละทักษะดา้นคณิตศาสตรแ์ละสถิติ ซึ่งเป็นทกัษะ
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พืน้ฐานส าคญัในการพัฒนาและปรบัปรุงปัญญาประดิษฐ์ แมว้่าบริษัทดา้นเทคโนโลยี (ไดแ้ก่ 

Google, Amazon, Microsoft เป็นตน้) ไดพ้ัฒนาชุดเครื่องมือท่ีใชใ้นการสรา้งปัญญาประดิษฐ์

ให้ใช้งานง่ายขึน้ สามารถท านายหรือพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือ

แบ่งกลุ่มสินคา้ ไดอ้ย่างง่ายดายแล้วก็ตาม การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็ยังตอ้งก าลังคนท่ีมี

ความรูแ้ละทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติในการปรบัปรุงปัญญาประดิษฐ์ใหท้  างานแม่นย า

และเหมาะสมยิ่ งขึ ้น  ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจัย เอกสาร (WEF, 2020; Mckinsey, 2018; 

Kdnuggets, 2020; TowardDataScience, 2019; Simplilearn, 2018) ท่ีกล่าวถึงความส าคัญ

ความรูแ้ละทกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติเป็นพืน้ฐานการท างานของก าลงัคนดา้นนี ้ 4. ด้าน

วิศวกรรมซอฟทแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรม พบว่าการจัดเตรียมรวบรวมขอ้มูลในระบบ

ฐานขอ้มูลนัน้ จ  าเป็นตอ้งมีการแปลงขอ้มลูหรือการเปล่ียนขอ้มลูใหอ้ยู่ในลกัษณะหรือรูปแบบท่ี

ง่ายต่อการน าไปประมวลผลหรือวิเคราะห ์ตอ้งใช้ก าลังคนดา้นท่ีตอ้งมีความรูแ้ละทักษะดา้น

วิศวกรรมซอฟทแ์วร ์การเขียนโปรแกรมในการจดัการและด าเนินการกบัขอ้มลู เพ่ือการวิเคราะห์

และประยุกตใ์ชข้อ้มูลต่อไป ภาษาคอมพิวเตอรท่ี์ใชเ้ขียนในแต่ละองคก์รมักจะมีการใชห้ลาย

ภาษาตามความเหมาะสม  การคา้ปลีกยคุใหม่ก็ใชโ้ปรแกรมหลายภาษา (ไดแ้ก่ ภาษา Python, 

R, Java และ .net เป็นต้น) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเอกสาร (WEF, 2020; LinkedIn, 2019; 

Kdnuggets, 2020; TowardDataScience, 2019) ท่ีกล่าวถึงความส าคัญความรู้และทักษะ

ความรูแ้ละทักษะดา้นวิศวกรรมซอฟทแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรมของก าลังคนดา้นนี ้แต่จะ

แตกตา่งกนับา้งในภาษาคอมพิวเตอรท่ี์ใช ้ซึ่งมกัเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 5. ด้านการเรียนรู้

ของเคร่ืองจักร พบว่าเม่ือมีข้อมูลท่ีเตรียมให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรูแ้ล้ว ก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ก็ตอ้งมีความรูแ้ละทักษะดา้นการเรียนรูข้องเครื่องจักร ตอ้งเขา้ใจกรอบการ

ท างานของการเรียนรูข้องเครื่องจักร สามารถเลือกใชอ้ัลกอริทึมใหเ้หมาะสมกับประเภทและ

ความซบัซอ้นของปัญหาของการคา้ปลีก เพ่ือสรา้งแบบจ าลองท านายจากขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้ซึ่ง

สอดคล้องกับการวิจัยเอกสาร (WEF, 2020;  Mckinsey, 2018; Kdnuggets, 2020; LinkedIn, 

2019; TowardDataScience, SpringBoard, 2019)  ท่ีกล่าวถึงความส าคัญ ในความรู้และ
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ทกัษะดา้นการเรียนรูข้องเครื่องจกัรของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ทัง้การเรียนรูข้องเครื่องท่ีมี

การสอน และการเรียนรูข้องเครื่องท่ีไมมี่การสอน 

   2.2)  ทักษะชีวิตและสังคมของก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ ผลวิจัยพบว่า การคา้ปลีกยุคใหม่ท่ีให้ความส าคญักับ

ทกัษะชีวิตและสงัคมของก าลงัคนดา้นนีม้าก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเอกสารการวิจยัของมลูนิธิ

คารเ์นกี ้มหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ และศูนยว์ิจัยสแตนฟอรด์ ท่ีว่าทักษะชีวิตและสังคมมีผลต่อ

ความส าคญัของงาน เน่ืองจากงานดา้นปัญญาประดิษฐ์เก่ียวขอ้งกบัคนหลายบทบาทและหนา้ท่ี

ตั้งแต่ระดับบริหารลงมาถึงระดับปฎิบัติการ ทักษะชีวิตและสังคมของ ก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์จึงมีความส าคญั และสอดคลอ้งกับการศึกษาและวิจยัของบริษัท LinkedIn ท่ี

พบว่านกับริหารระดบัสงูมากกว่า 57% ไดก้ล่าวว่าทกัษะชีวิตและสงัคมมีความส าคญัมากกว่า

ทักษะวิชาชีพ ทั้งนี ้ผลการวิจัยทักษะชีวิตและสังคมของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ี

ตอบสนองกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ มีทกัษะส าคญั ดงันี ้ 1. การส่ือสาร การคา้

ปลีกยุคใหม่ต้องการก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีทักษะการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธ ์

น าเสนองานได ้รูจ้กัการซกัถามใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้รงิหรือความตอ้งการทางธุรกิจ รูจ้กัเจรจา

ต่อรอง ต้องเข้าใจผู้อ่ืน รูจ้ักสังเกต และเข้าใจอุปนิสัยของผู้ท่ีส่ือสารด้วย เลือกใช้ภาษาได้

เหมาะสม ”คนท างานดา้นนีต้อ้งมีทกัษะการส่ือสาร การน าเสนอ การโนม้นา้วใจ และไดร้บัความ

ไวว้างใจ เน่ืองจากบุคลากรกลุ่มนีจ้ะเป็นตอ้งเป็นคนเกตเวยท่ี์สนับสนุนผูบ้ริหารในการใช ้AI”  

และ ”ท่ีแน่ ๆคือ คือตอ้งท าหนา้ท่ี ส่ือสารใหไ้ด”้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวิจยัเอกสาร (อานนท ์ศกัดิว์

ร วิ ช ญ์ , 2563; Kdnuggets,  2020; TowardDataScience, 2019; Simplilearn, 2018)  ท่ี ว่ า

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งส่ือสารเรื่องยากทางเทคนิค ใหค้นท่ีไม่มีความรูท้างวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์คณิตศาสตรห์รือสถิติ สามารถฟังแลว้เขา้ใจได ้2. การท างานร่วมกับผู้อื่นและ

ท างานเป็นทีม ผลการวิจยัพบวา่ก าลงัคนดา้นนีต้อ้งท างานรว่มกนัเป็นทีมแบบขา้มหน่วยงานท่ี

เน้นความร่วมมือและความยืดหยุ่นในการท างาน จึงตอ้งส่ือสารและพูดคุยกัน มีการประชุม

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู ้จึงตอ้งรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ อ่ืน ซึ่ง

คนท างานของการคา้ปลีกยุคใหม่ส่วนใหญ่เป็น Generation Y ชอบการท างานร่วมกันเป็นทีม
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มากกว่าการท างานคนเดียว ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์จึงต้องรูจ้ักตนเอง มีทักษะทาง

อารมณ์และทักษะทางสังคม ท่ี เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องการวิจัย เอกสาร  (WEF, 2020; 

Kdnuggets,  2020; TowardDataScience, 2019 Simplilearn, 2018; LinkedIn,2019) ท่ี ว่ า

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ตอ้งท างานรว่มผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได ้3. ความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม ผลการวิจยัยงัพบว่า ความคิดสรา้งสรรค ์และนวตักรรมเป็นคา่นิยมขอ้หนึ่งของ

การคา้ปลีกยุคใหม่ท่ีตอ้งการให้บุคลากรในองคก์รมี โดยเฉพาะก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

เน่ืองจากก าลังคนเหล่านีต้อ้งคอยหาค าตอบหรือทางออกของปัญหาของธุรกิจ ตลอดจนการ

เปล่ียนกระบวนการท างานใหม่ โดยเห็นว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์กิดจากการช่างสงัเกต มีความขี ้

สงสยั คน้หาขอ้เท็จจริง คน้หาปัญหา ใฝ่รู ้และตอ้งมีความกลา้คิด กลา้ท่ีจะลงมือท าเพ่ือคน้พบ

ค าตอบและคิดต่อว่าจะท าใหเ้กิดสิ่งใหม่และทา้ทายในทิศทางใหม่ตอ่ไป “ปัญญาประดิษฐ์เป็น

เทคโนโลยีที่สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นงานได ้การประยุกต์ใชง้านจะขึน้อยู่กบัการสรา้งสรรค์

และจินตนาการของผูป้ระยุกต์ใชง้านปัญญาประดิษฐ์”  ซึ่งสอดคลอ้งการวิจยัเอกสาร (อานนท ์

ศกัดิว์รวิชญ,์ 2563; LinkedIn, 2019;  และ WEF, 2020) ท่ีว่าก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้ง

มีความคิดสรา้งสรรค ์รวมถึงคนในปี 2025 ต้องมีความคิดสรา้งสรรค์ 4. ความคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหาซับซ้อน ผลวิจยัพบว่าการคา้ปลีกยคุใหม่จึงตอ้งการก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีความคดิอย่างมีวิจารณญาณ และการแกปั้ญหาซบัซอ้น ตอ้งเป็นคนท่ีมี

ความขีส้งสยั ชอบคิด ชอบตัง้ขอ้สงสยัและค าถาม ชอบการมีโจทยปั์ญหาใหแ้ก ้  มีความอยากรู้

อยากเห็น ชอบวิเคราะห ์และ เจาะหาสาเหต ุในเชิงวิเคราะหเ์จาะลึกหาสาเหต ุและผลกระทบท่ี

เกิดขึน้ได้ แล้วน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือทางออกได้ ซึ่งสอดคล้องการวิจัยเอกสาร 

(อ า น น ท์  ศั ก ดิ์ ว ร วิ ช ญ์ , 2563; WEF, 2020; Kdnuggets, 2020)  ท่ี ว่ า ก า ลั ง ค น ด้ า น

ปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาซบัซอ้น เพ่ือการด าเนิน

ชีวิตในโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงและผกผัน 5. ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา ปัญญาประดิษฐ์

เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาและมีความกา้วหนา้อยู่ตลอดเวลา ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์

จึงตอ้งเป็นคนใฝ่รู ้สามารถริเริ่มและน าตนเองได้ (Initiative and Self Direction) ตอ้งเรียนรูต้อ้ง

ตนเองเป็น และตอ้งเรียนรูส้ิ่งใหม่ตลอดเวลา  ตอ้งมั่นฝึกฝนการมองปัญหา ติดตามอ่านขา่วสาร 
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และกรณีศึกษาดา้นปัญญาประดิษฐ์ (AI Use Cases) ในวงการคา้ปลีก คลังสินคา้ การตลาด 

ในโลกนีมี้ใครใชปั้ญญาประดษิฐ์อะไรบา้ง มีก่ีแบบ แบบไหนบา้ง ใชเ้ทคนิคปัญญาประดิษฐ์แบบ

ไหน ไดป้ระโยชน์อะไร และช่วยแก้ปัญหาทางการคา้ปลีกได้อย่างไร และท่ีส าคัญก็คือ ตอ้ง

สามารถเช่ือมโยงประโยชนข์องปัญญาประดิษฐ์ใหเ้ป็นตวัเงินใหผู้บ้ริหารรบัรูไ้ด ้จึงตอ้งมีความรู้

ในด้านกว้าง  ซึ่งสอดคล้องการวิจัยเอกสาร (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2563; WEF, 2020) ท่ีว่า

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และเรียนรูอ้ยู่เสมอ 6. ความมุ่งมุ่น สู้

ไม่ถอย การท างานของก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความมุ่งมั่น สูไ้ม่ถอย มีแรงขบัใน

งานท่ีท า งานดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีการลองผิดลองถูกเยอะมาก จึงตอ้งมีความมุ่งมั่น มี

ความเพียรมานะ  เพราะงานดา้นปัญญาประดิษฐ์เป็นงานยาก ก าลงัคนดา้นนีจ้ึงตอ้งคิดเสมอว่า

ความลม้เหลวหรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้คือการท่ีเรายงัท างานไม่ส  าเร็จ ความผิดพลาดเป็น

ส่วนหนึ่งของความส าเร็จ และเป็นเรื่องปกติท่ีจะเกิดขึน้ได ้จึงตอ้งฝึกฝนเพ่ือรบัมือกับความ

ลม้เหลว ความผิดพลาด และการเป็นคนคิดบวก ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิจยัเอกสาร (WEF, 2020) 

ท่ีว่าก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความมานะมุ่งมั่น 7. ความยืดหยุ่น/ปรับตัว ล้มแล้ว

ลุก การคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีความอดทน รบัมือกับความ

กดดนั รบัมือกับความเปล่ียนแปลง ซึ่งเกิดขึน้อยู่เสมอ ๆ ได ้จากการท่ีงานดา้นปัญญาประดิษฐ์

ยงัเป็นงานใหม่ ไมมี่ความชดัเจน ไมมี่บรรทดัฐาน จงึตอ้งลองผิดลองถกู และบางครัง้ก็อาจไปผิด

ทางได้  นอกจากนี้โจทย์ของการค้าปลีกยุคใหม่เปล่ียนแปลงเร็วมาก ต้องรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและคู่แข่งขนัทางการคา้ จึงมกัมีรูปแบบการท างานใหม่ ๆ 

เกิดขึน้เสมอ ๆ ซึ่งเป็นความทา้ทายท่ีบุคลากรในการคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งมีความยืดหยุ่น รบัมือ

การเปล่ียนแปลง   “การรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเป็น เพราะโจทย์ทางธุรกิจจะเปลี่ยน

บอ่ย ๆ หรือตนเองนั่นแหละ ได ้Find Out ว่ามาผดิทาง ก็ตอ้งรูจ้กัปล่อยวาง แลว้ลองใหม่.....ไม่

ตอ้งเสียดายค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นไปแลว้แต่ใชไ้ม่ได.้..” ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิจัยเอกสาร (WEF, 

2020; LinkedIn, 2019)  ท่ีว่าก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งทมีทกัษะการรบัมือกบัปัญหา มี

ความอดทนกับความกดดนั  ยืดหยุ่นและปรบัตวัไดเ้ร็ว ลม้แลว้ตอ้งรีบลุกขึน้มา ลองท าใหม่ 8. 

ความมีภาระรับผิดชอบ   จากผลวิจัยพบว่า การค้าปลีกยุคใหม่ต้องการก าลังคนด้าน
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ปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีภาระรบัผิดชอบ  มี “ความเป็นเถ้าแก่” ท างานดจุดั่งเป็นเจา้ของเอง มีความ

รบัผิดชอบ มุ่งมั่น นอกจากท างานท่ีไดร้บัมอบหมายแลว้ ยังมองสถานการณ์รอบดา้น ลงมือ

ปฏิบัติ ควบคุมงานต่าง ๆ  ท าการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ อีกทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึน้ ซึ่งเป็นการท างานเชิงรุก ไม่นิ่งเฉย หรือท าตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ เพ่ือใหไ้ด้

ผลลพัธด์งัท่ีตัง้ไว ้หรือเหนือความคาดหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิจัยเอกสาร (อานนท ์ศกัดิ์ว

รวิชญ,์ 2563) ท่ีว่าก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีภาระรบัผิดชอบ เพ่ือใหเ้กิดผลส าเรจ็ของ

งาน และ 9. ความซื่อสัตยแ์ละมีจริยธรรม  งานดา้นปัญญาประดิษฐ์เป็นงานส าคญั ตอ้งใช้

เวลา และการลงทนุ การท างานดา้นปัญญาประดิษฐ์จ  าเป็นตอ้งมีจริยธรรม โปรง่ใส ไม่มีอคติใน

การสรา้งหรือพฒันา ซึ่งบางครัง้อลักอรทิมึท่ีไดจ้ากการสรา้งของปัญญาประดษิฐ์ ก็ไมส่ามารถให้

สอบทานหรืออธิบายเหตผุลได ้จงึตอ้งการก าลงัคนท่ีมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรยิธรรมในการท างาน 

ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิจยัเอกสาร (WEF,2018;  KPMG, 2018)  ท่ีว่าการใชปั้ญญาประดิษฐ์และ

ก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม ไม่มีอคติในการท างาน อันจะ

สง่ผลตอ่การตดัสินใจและการท างานของปัญญาประดษิฐ์ 

 

3. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่

สอดคล้องกับความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ พบว่าการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ ตอ้งบริหาร

จดัการองคป์ระกอบส าคญัทัง้ 8 ดา้น ดงันี ้   

3.1)  ด้านหลักสูตรและเนือ้หาสาระ   จากผลการวิจยัพบว่ามีขอ้คน้พบท่ีมีประเด็น

นา่สนใจ ดงันี ้

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  จากผลการวิจยัท่ีว่า จดุมุ่งหมายหลกัสตูรตอ้งพฒันา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ใหมี้ความรูแ้ละทกัษะท่ีปฏิบตัิงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ไดจ้ริง มี

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องบณัฑิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชก้ าลงัคนดา้นนี ้ ดงัขอ้มลูจาก

การสมัภาษณท่ี์ว่า  “อยากไดค้นทีรู่จ้ริง คือรูแ้ก่นของปัญญาประดิษฐ์ รูจ้กัประยกุต์ใชง้าน และ

ท างานได้จริง” จุดมุ่งหมายหลักสูตรจึงต้องสร้างคนให้มีความรู้และน าองค์ความรู้ด้าน
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ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกตใ์ชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง น าขอ้มูลมาสรา้งอัลกอริทึ่ม สรา้งรูปแบบการ

ท านาย แก้ปัญหาและสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์จะต้อง

ส่ือสาร ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้มีความคิดสรา้งสรรค ์มีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ มุ่งมั่น สูไ้ม่

ถอย ลม้แลว้ลุก โดยการมีจริยธรรมและการเรียนรูต้ลอดชีวิต เน่ืองจากการใชปั้ญญาประดิษฐ์

ประยุกตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย อาจเกิดการใชง้านไม่ถูกตอ้ง ผิดจริยธรรม และไรค้ณุธรรม ตลอดจน

ก าลังคนด้านนี ้จ  าเป็นต้องติดตามและเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบญัญตัิการอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศ สวุิทย ์เมษินทรีย ์

และกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีว่า จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรตอ้งพฒันาก าลงัคน

ใหมี้ความรูแ้ละทกัษะดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีปฏิบตัิงานไดจ้ริง มีคณุลกัษณะตรงกับความการ

ผูใ้ชก้ าลงัคน และสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยเนน้คณุภาพของบณัฑิตมากกว่าปริมาณ ขอ้

ค้นพบนีส้ะท้อนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะท าให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ฯ 

2) ลักษณะของหลักสูตร    จากผลการวิจัยท่ีว่า “เนื้อหาหลักสูตรต้องทันสมัย 

ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานก าลังคน” ตอ้งตรงและสอดคลอ้ง

กบัการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีกสมยัใหม ่ ไดแ้ก่ การจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ท่ีเก็บ

บนคลาว์ด การน าเสนอข้อมูลด้วย Tableau, Data Visualization และ Google Data Studio 

เป็นตน้ การเขียนโปรแกรมภาษา Python, R หรือ Tensorflow เป็นตน้ หรือการใชเ้ครื่องมือดา้น

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้องเครื่องของ Google, Amazone, IBM หรือ Microsoft  เป็นตน้ 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเอกสาร World Economic Forum (2020) ท่ีไดส้  ารวจเทคโนโลยีท่ีจะ

ถูกน ามาใชใ้นปี 2025 ซึ่งพบว่าไดเ้ปล่ียนจาก 2018 ขอ้คน้พบนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าหลกัสูตรตอ้ง

ติดตามความเปล่ียนแปลงและปรบัเปล่ียนตามสถานการณท่ี์เปล่ียนไปดว้ย ดั่งขอ้มูลท่ีสะทอ้น

มาว่า “จากท่ีผ่านมา พบว่าความรูแ้ละทักษะบางเรื่องของเด็กท่ีเพิ่งจบมานั้น ลา้สมัยไปแล้ว 

ผูเ้รียนส าเรจ็มาใชเ้ครื่องมือไม่เป็น” โดยควรส ารวจทกุปี และผลการวิจยั “หลักสูตรต้องบูรณา

การความรู้และศาสตรต์่าง ๆ เข้าด้วยกัน” พบว่า หลกัสตูรตอ้งบูรณาการความรูเ้ขา้ดว้ยกัน

ใหส้อดคลอ้งกับโลกความเป็นจริงท่ีไม่ไดแ้ยกความรูเ้ป็นเรื่อง ๆ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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และการแก้ปัญหาซับซ้อนนั้น ต้องบูรณาการความรูข้้ามศาสตรไ์ด ้เพ่ือให้สอดรับกับความ

รวดเร็วท่ีเกิดขึน้บนโลก และทนักับการใชง้านในสถานการณโ์ลกยุคใหม่  ซึ่งสอดคลอ้งกับอุดม 

คชินทร  (2561) ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ (2561) และ พิริยะ ผลพิ รุฬ (2563) ท่ีว่าอนาคตได้

เปล่ียนไปจากเดิมท่ีตอ้งการทกัษะองคค์วามรูแ้บบเฉพาะศาสตร ์ไปเป็นทกัษะท่ีตอ้งบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ ข้อค้นพบนี้บ่งชี ้ถึงความส าคัญของการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่ ง

สถาบนัอดุมศกึษาควรใหค้วามส าคญัในการยกเครื่องหลกัสตูร ลดขอบเขตระหว่างคณะ เพ่ือให้

เกิดการบรูณาการระหว่างหลกัสตูรของคณะ  ผลการวิจยัพบว่า “หลักสูตรต้องเน้นสมรรถนะ” 

ตอ้งเนน้การเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิ และลงมือท า ตอ้งฝึกทกัษะต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถเรียนผ่านทาง

ทฤษฎีได ้ โดย ”หลกัสูตรร่วมผลิตระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการคา้ปลกี” จะ

เป็นลกัษณะหลกัสตูรหนึ่ง ท่ีตอบโจทยก์ าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีพรอ้มสูโ่ลกการท างานจริง

ไดท้ันที และมีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ เน่ืองจากความรูใ้นยุค

อินเตอรเ์น็ตสามารถหาไดง้่ายนอกหอ้งเรียน ภาคเอกชนและการคา้ปลีกเองก็เริ่มจา้งคนโดยดู

จากทักษะเป็นส าคัญมากขึน้ การเรียนในหลักสูตรยาว ๆ 4 ปีอาจไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้

แบบเดิมๆ หลักสูตรจึงควรออกแบบเน้นสมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และวิจารณ์ พานิช (2556) ท่ีว่า การเรียนรูเ้พียงเฉพาะสาระวิชานัน้ไม่

เพียงพออีกต่อไป ตอ้งเป็นการฝึกฝน ลงมือท าด้วยตนเอง ให้เกิดทักษะท่ีท างานไดจ้ริงและ

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ ผลการวิจยัพบว่า “โครงสร้างหลักสูตรเป็นโมดูล” 

การจัดหลักสูตรแบบโมดูลท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนโมดลูต่าง ๆ ตามความสนใจ ความ

ตอ้งการเรียนในโมดูลต่างกันได ้หรือตามเวลาท่ีมี เป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  

โดยท าการออกแบบเป็นลกัษณะ Micro Curricula ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามเหมาะสมและความ

ตอ้งการของแตล่ะบคุคลได ้ซึ่งผูเ้รียนเป็นไดท้ัง้นกัเรียน นกัศกึษา คนวยัท างานหรือคนวา่งงาน ท่ี

ตอ้งการเปล่ียนหรือยกระดบัทกัษะ ซึ่งขอ้คน้พบนีส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Sarah Fremch 

ท่ีวา่หลกัสตูรแบบโมดลูท าใหผู้เ้รียนมีการเลือกท่ียืดหยุ่น คล่องตวั และช่วยใหส้ถาบนัอดุมศกึษา

สามารถขยายขอบเขต ตอบสนองผูท่ี้อยู่ในวยัท างานและตอ้งการพฒันา แตก็่ยงัเป็นท่ีถกเถียงว่า

อาจท าให้เกิดความเป็นไปได้ของการแยกส่วนและการไม่เช่ือมโยงกันของประสบการณ์
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การศึกษา ท าใหก้ารเรียนรูอ้่อนแอลง และมาพรอ้มกับความทา้ทายโครงสรา้งหลกัสตูรและการ

เรียนการสอน ผลการวิจยัพบว่าควรมีหลักสูตรประกาศนียบัตร ท่ีก าหนดจ านวนหน่วยกิตใน

การเทียบโอนและเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือตอบสนองความตอ้งการพฒันาความรู้

และทักษะวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาลักษณะ

หลักสูตรของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา

ก าลงัคนดา้นดิจิทลัจากปริมาณสู่คณุภาพ ท่ีตอ้งท าทัง้หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว ขอ้คน้พบ

เหล่านีส้ะทอ้นลกัษณะของหลกัสูตรท่ีจะท าใหไ้ดแ้นวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาก าลังคน

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยุคใหม่ ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ของคุณก่อศกัดิ์ ไชยรศัมีศกัดิ์ ท่ีว่า “หลักสูตรตอ้งตอบโจทยธ์ุรกิจ ตอ้งผลิตบณัฑิต

ออกไปแลว้ ท างานไดจ้รงิ”  

3) เนือ้หาสาระของหลักสูตร  ผลการวิจยัพบว่า เนือ้หาสาระของหลกัสูตรตอ้งท าให้

ผูเ้รียนรูก้วา้งในดา้นตา่ง ๆ ของธุรกิจคา้ปลีก และรูล้กึในวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ ตอ้งครอบคลมุ

เนื ้อหาสาระใน 4 ด้าน ได้แก่ ความรูแ้ละทักษะด้านคณิตศาสตรแ์ละสถิติ ด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวรแ์ละการเขียนโปรแกรม  ด้านการจัดการข้อมูล ซึ่งรวมการน าเสนอข้อมูล ด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้องเครื่อง ทัง้นีเ้นือ้หาสาระของหลักสูตรตอ้งมีความน่าสนใจ 

เป็นรูปธรรม มีความสมดลุทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ และไดร้บัการยอมรบัจากภาคเอกชน โดยเนือ้หา

สาระของหลกัสูตรตอ้งท าใหผู้เ้รียนประยุกตใ์ชง้านในโลกการท างานได ้และตอ่ยอดความรูแ้ละ

ทักษะไดต้ามความสนใจ และตามเสน้ทางความก้าวหน้าในอาชีพของผู้เรียน  (Career Path) 

ทัง้นีก้ารคา้ปลีกยุคใหม่ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ไดแ้ก่ Cloud,  Big Data, 

IOT, Data Analytics, Google data studio, AutoML เป็นต้น ตลอดจนให้เน้นการออกแบบ 

Design Thinking ท่ี เข้าใจผู้ใช้งาน  และการสร้าง  User Interface ท่ี เข้าใจง่าย  เกิด เป็น

ประสบการณ์ใชง้านท่ีดี (User Experience)  เนน้ทกัษะภาษาองักฤษ ซึ่งตอ้งใชใ้นการคน้ควา้

และเรียน รู้ด้วยตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ LinkedIn, 2019 และ World 

Economic Forum, 2020 ท่ี ว่า  ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ต้องรู ้เนื ้อหาสาระในด้าน

คณิตศาสตรแ์ละสถิติ ดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการเขียนโปรแกรม  ดา้นการจดัการขอ้มลู ซึ่ง
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รวมการน าเสนอขอ้มูล ดา้นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้องเครื่อง รวมถึงความรูเ้ฉพาะดา้น

ในโดเมนท่ีจะน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช ้(Business Acument) ดั่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

ท่ีว่า  “เนือ้หาสาระของหลกัสูตรควรไดร้บัความร่วมมือจากภาคเอกชน เพือ่ใหเ้นือ้หาสาระของ

หลกัสูตรสอดคลอ้งและทนักบัความตอ้งการของผูใ้ชก้ าลงัคน เป็นการน าเอาอุปสงค์หรือความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน (Demand Driven) เป็นปัจจัยหลักในการน าเขา้มาใชใ้นการออกแบบ

เนือ้หาสาระของหลกั ไม่ใช่การน าความพรอ้ม ความสามารถของครู/อาจารย์ผูส้อน หรือความ

พร้อมด้านอื่นของการจัดการศึกษาเป็นที่ตั้ง  (Supply Driven)” ในขณะเดียวกันก็ต้อง

ปรบัเปล่ียนไดอ้ยา่งยืดหยุ่น ตอบสนองทนัตอ่สถานการณแ์ละเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยา่งรวดเร็ว   

ซึ่งขอ้คน้พบนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าเนือ้หาสาระของหลักสูตรดงักล่าวจะเป็นกรอบแนวทางในการ

ก าหนดเนือ้หาสาระส าหรบัแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ 

3.2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ มีองคป์ระกอบส าคญั

การจดัการเรียนรู ้ดงันี ้การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งเปล่ียนการ

เรียนการสอนจากครู/อาจารยผ์ูส้อนเป็นศนูยก์ลาง และการสอนท่ีเหมาะกับทุกคน (One-size-

fits-all) มาเป็นการตัง้เปา้หมายและพิจารณาบริบทของผูเ้รียนแตล่ะเป็นศนูยก์ลาง และเป็นการ

เรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นรายบคุคลมากขึน้ ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรู ้และสามารถเลือกเรียน

ไดต้ามความชอบ ความถนดัตามท่ีวางแนวทางอาชีพและการด าเนินชีวิตของตนไว ้ซึ่งจะท าให้

ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนรูข้องตนเองและประสบความส าเร็จในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้   ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ พระราชบญัญัตกิาร

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีว่าการจัดการศึกษาตอ้งยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  และสอดคลอ้งกับ OECD ท่ีว่า ผูเ้รียนตอ้งมาก่อน 

(Student First) ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้

ข้ามศาสตร ์เป็นสิ่งส าคญับนโลกท่ีเช่ือมโยงและซับซอ้นมากขึน้ ปัญญาประดิษฐ์จะเขา้มามี
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อิทธิพลตอ่ธุรกิจและการท างานทกุแขนง จ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงและบรูณาการความรู ้ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัอดุม คชินทร (2561) ประเสรฐิ ป่ินปฐมรฐั (2561) และ พิรยิะ ผลพิรุฬ (2563) ท่ีวา่อนาคตเรา

ตอ้งการองคค์วามรูแ้ละทกัษะท่ีตอ้งบรูณาการขา้มศาสตร ์ขอ้คน้พบนีบ้ง่ชีค้วามส าคญัท่ีว่าการ

จดัการเรียนรูต้อ้งบรูณาการขา้มศาสตร ์และจากขอ้มลูจากการสมัภาษณท่ี์สะทอ้นวา่ “เราเขา้สู่

ยุคท่ีการเรียนการสอนมนัความรูเ้ช่ือมโยงกันหมด ผมคิดว่ามนัเกิดทุกศาสตรด์ว้ยนะ ไม่ใช่แค่

ศาสตร ์IT, ICT หรือ AI อย่างเดียว ทุกวนันีเ้ราหยิบเอาเทคโนโลยีมาเป็นตวัตัง้นะ แลว้เอาตวัอ่ืน

มาเช่ือมโยง เวลาวิชาอ่ืนหยิบศาสตรต์วัเองมาเป็นตวัตัง้ ก็ตอ้งหยิบอนัอ่ืนมาเช่ือมโยงกนัรวมเป็น

เนือ้เดียวกนั” และ “การไดฝึ้กจริงจากโจทยจ์รงิคือตวัท่ีเป็นทางแก ้ผมมองในแง่ว่าการมีโจทยจ์ริง 

จะเกิดการบูรณาการศาสตร ์บางครัง้ก็ตอ้งการอาจารยห์ลายคนช่วยใหค้  าปรกึษา  เพราะฉะนัน้

ตอ้งเป็นทีมสอนของอาจารยท่ี์จะตอ้งรูห้ลายสาขาดว้ย มาประสานกันเพ่ือท่ีจะคบคิดโจทยข์อง

เด็ก “ เหล่านีล้้วนเป็นการเสริมสรา้งทักษะการมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 

เช่ือมโยงเนือ้หาสาระเขา้กับบริบทชีวิตและการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก  และพบว่า การจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธเ์ป็นฐาน ตอ้งเนน้สรา้งทกัษะ มุง่เนน้สมรรถนะ

มากกวา่การใหเ้พียงความรูห้รือวิชาการ ตอ้งใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากปัญหาในโลกแหง่ความเป็นจริง 

บนพืน้ฐานของความเขา้ใจ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูเ้รียนจะปฏิบตัิงานไดจ้ริง และมีทกัษะสอดคลอ้งกบั

ความต้องการของผู้ใช้  การเรียนรูค้วบคู่การท างาน แบบ Work-Based Education เป็นการ

เรียนรูเ้ชิงรุก การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะท าใหผู้เ้รียน

ไดร้บัประสบการณ์จากการท างานจริงในวิชาชีพท่ีเรียนมา ไดบู้รณาการความรูผ้่านการลงมือ

ปฏิบตัิ ไดร้บัองคค์วามรูจ้ากการคา้ปลีกยุคใหม่โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม ไดฝึ้กทกัษะชีวิตและ

สงัคม การแกปั้ญหา การส่ือสาร มีความรบัผิดชอบ จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์และมีวินยัในการ

ท างาน จงึมีความส าคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนดา้นอดุมศกึษาเพ่ือผลิตก าลงัคนของประเทศ พ.ศ. 

2564-2570 และพรบ.อุดมศึกษา 2562 มาตรา 35  และสอดคลอ้งกับวิจารณ์ พานิช (2556) 

ท่ีว่าการเรียนรูเ้พียงเฉพาะสาระวิชานัน้ไม่เพียงพออีกต่อไป การเรียนรูใ้หไ้ดท้ักษะนัน้ ตอ้งเป็น

การฝึกฝน ลงมือท าด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องสามารถค้นคว้าและเรียนรูไ้ดเ้อง โดยผู้สอนช่วย

แนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู ้และประเมินตนเองได ้ ขอ้คน้พบเหล่านี ้
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สะท้อนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ ดังข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นสารสนเทศท่ีว่า ผูเ้รียนตอ้งเขา้มาเรียนรูใ้นสถานประกอบการ 

“การท างานของคา้ปลกียคุใหม่นัน้ มีวิธีท างานทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีอตัลกัษณ์ของตนเอง 

ทีไ่ม่มีใครสอนใหไ้ด ้นอกจากจะเขา้มาเรียนรูจ้ากการคา้ปลีกเอง ซ่ึงต่างจากทกัษะวิชาชีพอืน่ ที่

อาจเรียนรูจ้ากสถาบันอุดมศึกษาหรือหลักสูตรออนไลน์ได้”  และ “ความยากของการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แค่ดา้นเทคนิค แต่ความยากคือการท าความเขา้ใจธุรกิจ ตอ้งเขา้ใจผูใ้ช้

ทางธุรกิจ จึงตอ้งใหก้ าลงัคนเหล่านีเ้ขา้ใจกระบวนการท างานของการคา้ปลีก เก็บรายละเอียด

กระบวนการท างานกับผู ้ใช้งานด้วยตนเอง แล้วน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ป ระ โย ชน์ ได้จ ริ ง ”  ซึ่ ง ก า ร เรี ยน รู้ค วบ คู่ ก ารท า งาน  (Work-Based Education) นั้ น  มี

สถาบนัอดุมศึกษาแห่งหนึ่งไดป้ระสบความส าเร็จในการจดัการศึกษาแบบการเรียนรูค้วบคูก่าร

ท างาน ผลิตบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ท างานไดท้ันที ช่ือว่า ”สถาบันการจัดการปัญญา

ภิ วัฒน์” ซึ่ งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร (Corporate University) ของ บริษัท  ซีพีออลล ์

(มหาชน) จ ากดั เป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะของบณัฑิตท่ีท างานไดจ้ริง  

โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรศัมีศักดิ์ ผู้ก่อตัง้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒนเ์ม่ือปี 2550 ตอ้งการ

สนบัสนนุใหน้กัศกึษาท างานควบคูก่ารศกึษา เพราะเช่ือว่า การท างานท าใหน้กัศกึษาเรียนรูร้อบ

ดา้น มีวุฒิภาวะสูงกว่าคนเรียนอย่างเดียว  กล่าวไวว้่า  “การจัดการศึกษาโดยน าการปฏิบัติ

ผสมผสานกบัทฤษฎีนัน้ เด็กถูกฝึกโดยสถานทีท่  างาน จึงท าใหเ้ด็กมีวินยั มีองค์ความรูท้ีท่นัสมยั 

และท างานไดจ้ริง เพราะสถานประกอบการมีการแข่งขนัทางธุรกิจตลอดเวลา มีความรูท้นัสมยั 

เด็กฝึกงานก็จะได้สิ่งเหล่านี”้ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ “การเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้สมรรถนะนัน้ 

เป็นไปไม่ไดถ้า้ไม่ไดล้งไปท างานจากโจทย์จริง เพราะชีวิตจริงเชื่อมโยงกนั แต่ต ารามนัแยกส่วน 

ต ารามันเขียนไม่ได ้เขียนไดแ้ต่แยกส่วน” อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนแบบ WBE ตอ้งมี

ความพรอ้มและตอ้งจดัการหลายดา้น ไดแ้ก่ การเตรียมการของสถานท่ีฝึกงาน การเตรียมความ

พรอ้มของนกัศกึษา การก ากับดแูลระหว่างการปฏิบตัิงาน เตรียมสมรรถนะผูเ้รียนใหพ้รอ้มก่อน
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ไปปฏิบตัิงาน การเตรียมพ่ีเลีย้ง เป็นตน้  ขอ้คน้พบท่ีสะทอ้นการจดัการการเรียนรูด้งักล่าวจะท า

ใหไ้ดแ้นวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ฯ 

3.3) ด้านครู/อาจารยผู้์สอน จากผลการศึกษาพบว่า นอกจากอาจารยป์ระจ าท่ี

ตอ้งมีคณุสมบตัิของครู/อาจารย ์มีองคค์วามรู้ทัง้ความรูด้า้นเนือ้หา วิธีการสอนและเทคโนโลยี

แลว้ ครูพี่เลีย้งก็มีความส าคญัในการติดตาม ดแูลใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกงาน เป็นตวักลาง

เช่ือมระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ  และอาจารยผู้์สอนจากภาคเอกชน 

ซึ่งเป็นการสอนโดยครูมืออาชีพจากสถานประกอบการ มีความส าคญัในการใหค้วามรูท้ักษะ 

ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียนไดดี้   ซึ่งสอดคลอ้งกับเลิศชัย สุธรรมานนท ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลส าคญัท่ีว่า “PIM มีพาร์ทของการฝึกงานอีกคร่ึงหนึ่ง ตอนฝึกงานเขาก็ไดอ้ยู่ในการดูแลคู่

กนัของอาจารย์ฝั่งดูแลอคาเดมิก และฝั่งดูแลการฝึกงาน เราเรียกว่าพีเ่ลีย้งฝึกงานหรือครูพีเ่ลีย้ง  

อนันีเ้ป็นขอ้ดี เหมือนเด็กคนนีถู้กดูแลดว้ยคนที่มีทกัษะสองดา้น ดา้นฝั่งดูแลเด็กฝึกงานก็จะมี 

soft side คอยช่วยแนะ”  และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีว่า “เป็นการสอนโดย

มืออาชีพที่ท างานสายตรง มีประสบการณ์จริงมาสอน“ และผลการศึกษาท่ีว่า สมรรถนะของ

ครู/อาจารยผู้์สอนในการออกแบบกิจกรรมท่ีเป็น การเรียนการสอนเชิงรุก  การใชส่ื้อการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การวดัและประเมินผลการเรียนรูท่ี้หลากหลายและต่อเน่ือง มีผลต่อ

การเรียนรูข้องผูเ้รียน จึงควรมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะครู/อาจารยผู้์สอนอย่างจริงจงั 

ตลอดจนการท างานด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการท่ีว่า ครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งท าการ

วิจยั พฒันาองคค์วามรูใ้หม่อยู่เสมอเป็นสิ่งส  าคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบัพลสณัห ์โพธ์ิศรีทอง (2557) 

และเลิศชยั สุธรรมานนท ์ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลักท่ีว่า “การเรียนการสอน” “การวิจยั” และ “การ

บริการ” เป็น”สิ่งเดียวกนั” จะ”แยกกนัไม่ได”้ กล่าวคือ ครู/อาจารยผ์ูส้อนควรสอนในสิ่งท่ีไดว้ิจยั 

และวิจยัองคค์วามรูเ้พ่ือเอาไปสอน และน าผลการวิจยัท่ีใชส้อนแลว้ไปบริการสงัคม ซึ่ง ขอ้คน้พบ

เหลา่นีส้ะทอ้นถึงประเภท องคค์วามรู ้และสมรรถนะ การพฒันาครู/อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนการ

ท างานดา้นวิจัยและการให้บริการของครู/อาจารยผ์ู้สอนดงักล่าวจะท าใหไ้ด้หลักคิดและแนว

ปฏิบตัิในการเตรียมสรรหาอาจารยใ์หมี้ศกัยภาพท่ีจะชว่ยไดแ้นวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่ท่ีมีความชดัเจน
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มากขึน้ ดั่งค  าสะทอ้นจากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีว่า “อาจารย์เป็นส่วนส าคญัที่ท าให้

เกิดการเรียนรู ้และวิทยาการสมัยนีก้า้วหนา้รวดเร็วมาก อาจารย์ก็ตอ้งเรียนรูไ้ปพรอ้มกบัเด็ก 

Minset ของอาจารยจึ์งส าคญั ตอ้งเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลาเช่นกนั ” 

3.4) ด้านผู้เรียน  ผลการศึกษาพบว่า คณุสมบตัิผูเ้ขา้เรียนควรมีพืน้ฐานทัง้ศาสตร์

และศิล ป์  เป็น  STEAM (Science, Technology, Engineer, Art และ Mathematic) มีความ

สนใจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชข้อ้มลูและปัญญาประดิษฐ์ของการคา้ปลีก มีความเขา้ใจ

ในความตอ้งการประกอบอาชีพของตน ส่วนการเตรียมความพรอ้มของผู้เรียนนั้น ควรมีการ

เตรียมตัง้แต่วยัอนบุาล วยัประถม วยัมธัยมตน้และปลาย ทัง้นี ้สถาบนัอุดมศกึษาอาจจดั Data 

Camp/AI camp ใหน้ักเรียนหรือผูส้นใจเขา้ร่วมการทดลองและคน้หาตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับ

พระราชบญัญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562 หมวด 1 บททั่วไปท่ีว่าการจดัการอุดมศึกษาจะตอ้ง

เช่ือมโยงกับการศึกษาระดับท่ีต ่ ากว่า เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการเข้าศึกษา 

นอกจากนีก้ารคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ควรมีการประชาสมัพนัธถ์ึงความคาดหวงัและเสน้ทางอาชีพ

ของก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้ท่ีจะเรียนทราบด้วย ข้อค้นพบเหล่านี ้บ่งชีใ้ห้เห็นถึง

ความส าคัญของคุณสมบัติผู้เข้าเรียนและการเตรียมความพรอ้มผูเ้ข้าเรียนท่ีจะท าให้ไดแ้นว

ทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ฯ ท่ีมีความครอบคลุมชดัเจน ดงั

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีว่า “มาเริ่มตอนเรียนปริญญาตรี ก็สายไปแล้ว” และ “ให้เน้น

ภาษาองักฤษ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชก้ารคน้ควา้หาความรูท่ี้เกิดใหม ่หรือพฒันาอยูต่ลอดเวลาทั่วทกุหน

ทุกแห่งในโลกท่ีไม่หยุดนิ่งไดอ้ย่างสะดวกและมีคุณภาพ” อีกทั้ง “ตอ้งมีการสอนโคด้ดิ่งและ

ปัญญาประดษิฐ์ตัง้แตใ่นโรงเรียน เพ่ือใหมี้ตรรกะในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคดิสรา้งสรรค์

ในการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐ์ และมองว่า ”ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องยาก” โดยการเตรียม

ความพรอ้มของผูเ้รียนนัน้ ควรสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กตัง้แต่ชัน้มธัยมตน้  ใหเ้ด็กอยากเรียน 

และเตรียมตนเองในอนาคต” 

3.5) ด้านส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า ส่ือการเรียนรู้ที่เป็น

ออนไลน ์เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย จดจ านาน ทัง้นีต้อ้งมีการออกแบบเนือ้หา

สาระของส่ือและบริบทใหน้า่สนใจ นา่ติดตาม และตอ้งส่ือใหผู้เ้รียนรูว้า่จะเรียนอะไร ใชป้ระโยชน์
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อะไร โดยรว่มมือกับภาคการคา้ปลีกในการจดัท า ซึ่งตอ้งใชเ้วลาและความคิดสรา้งสรรคใ์นการ

จดัท า แตห่ากจดัท าไดส้  าเรจ็ ก็สามารถเผยแพรช่่องการเรียนรูใ้หรู้จ้กัในวงกวา้ง ใหผู้เ้รียนเรียนรู้

ไดท้กุท่ี ทุกเวลา เผยแพรแ่ละใชซ้  า้ไดส้ะดวก ทัง้นีต้อ้งหมั่นปรบัปรุงส่ือออนไลนใ์หเ้หมาะสมกับ

เนือ้หาท่ีปรบัเปล่ียนไปตามสมัยดว้ย สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Kaggle (2020) ท่ีพบว่า 

ส่ือการเรียนรูแ้บบออนไ์ลนเ์ป็นประโยชนก์บัการเรียนรูม้าก และผลการวิจยัพบว่า อุปกรณด์้าน

คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ตลอดจนข้อมูล เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ตอ้งมีการจดัเตรียมสิ่งต่าง ๆ เหล่านีใ้หมี้ความพรอ้มใช ้มีความ

เสถียร มีความเร็ว และมีขนาดท่ีรองรบักับจ านวนผูเ้รียนไดอ้ย่างเพียงพอดว้ย โดยอาจใชก้าร

บริหารจดัการบนระบบคลาวดท่ี์สามารถติดตัง้ใชง้านไดเ้ร็วและสะดวก ตลอดจนใช ้Software 

ด้านปัญญาประดิษฐ์  และ Database ท่ีเป็นระบบเปิด (Open Source) เพ่ือลดต้นทุนและ

ค่าใชจ้่าย ทัง้นีส้ถาบนัอุดมศึกษาควรเตรียมโครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบงานใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบ

และเรียนรู ้โดยอาจร่วมมือกับบรษัทเทคโนโลยี ไดแ้ก่ Amazon, Google, IBM หรือ Microsoft 

เป็นตน้ แต่การจัดหาขอ้มูลจริงเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนนัน้ ยังเป็นความท้าทายท่ีตอ้งการ

ความรว่มมือจากการคา้ปลีก  นอกจากนีแ้หล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละสังคมออนไลน ์

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ประเภทองคก์รและบุคลากร ซึ่งหมายถึงบริษัทชัน้น าดา้นเทคโนโลยี

และบุคคลท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการใชปั้ญญาประดิษฐ์ ลว้นเป็นแหล่งเรียนรูส้  าคญั 

การไดเ้ห็น ไดร้บัรูว้ิธีการท างาน และการใชง้านปัญญาประดิษฐ์จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นของจริง 

เกิดสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียนไดดี้ ซึ่งขอ้คน้พบเหล่านีเ้ป็นสิ่งบ่งชีถ้ึงความส าคญัของแนว

ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคล้องกับการค้าปลีก

สมยัใหม ่ดงัขอ้มลูซึ่งคณุก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศกัดิ ์ไดก้ล่าวไวว้่า “สถานประกอบการเป็น Live Text 

เป็นแหล่งความรูท้ี่ใชง้านจริง ปฏิบัติจริง จึงมีความรูท้ัง้เชิงปฏิบัติที่ผ่านการลองผิดลองถูก

มาแลว้” นอกจากนีผ้ลวิจยัยงัพบว่า “แหล่งเรียนรูป้ระเภทองค์กรและบคุลากรทีม่าแบง่ปันความรู้

และทกัษะนัน้ ควรมีความหลากหลาย ไม่เนน้แตเ่พยีงปัญญาประดษิฐ์ แต่ควรครอบคลมุความรู้

และทกัษะดา้นอืน่ดว้ย เช่น การเงนิ การวิเคราะห์การลงทนุ จิตวิทยา การตลาดยคุใหม่ เทคนิค
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การเลา่เรื่องและการน าเสนองาน เป็นตน้ เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นตา่ง ๆ ทีน่  ามาบูรณา

การในตวัผูเ้รียนได”้ 

3.6) ด้านวัดผลและประเมินผล  ผลการศึกษาพบว่า หลักการวัดผลและ

ประเมินผล ควรวดัและประเมินผลใหต้รงจุดมุ่งหมายและตามสภาพจริง มุ่งเนน้การเรียนรู้

ของผู้เรียนท่ีพิจารณาพัฒนาการ ความรู้และทักษะ การร่วมกิจกรรม ซึ่งการวัดผลและ

ประเมินผลนัน้ ตอ้งท าไปพรอ้มกับการเรียนการสอน มีการเก็บขอ้มูลระหว่างการปฏิบตัิอย่าง

ต่อเน่ือง โดยยึดการปฏิบตัิท่ีไดอ้อกมาจริง และใหค้วามส าคญัในการพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน 

โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูสู้่ชีวิตจริง เนน้ผลการบรูณาการความรูแ้ละทกัษะของ

ผูเ้รียน โดยใชเ้คร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายในการวดัผลประเมินผล 

ไม่เน้นแต่การสอบ ควรใช้ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง 

แบบทดสอบ แบบสอบถาม การแสดงออก แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ ใหเ้หมาะสมกับสมรรถนะท่ี

ตอ้งการวดัและประเมิน โดยมีประเด็นและแนวทางการประเมิน ท่ีวดัทักษะกระบวนการคิด

และความเขา้ใจของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการวดัผลและประเมินผล เพ่ือใหผู้เ้รียน

เกิดความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ทัง้นีแ้นวการวดัผลการประเมินผลควรเนน้วดัความเขา้ใจ 

(Literacy Based Test) เปิดโอกาสใหบ้รูณาการความรูค้วามสามารถหลายดา้น ใหผู้เ้รียนไดค้ิด

อย่างลึกซึง้ มากกว่าการวดัเนือ้หาสาระ (Content Based Test) และเป็นการประเมินการเรียนรู ้

ความเขา้ใจ การสรา้งสรรค ์การส ารวจสืบคน้ และการแบ่งปันของผูเ้รียน เพ่ือสะทอ้นการการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน กระตุน้การเรียน การคิด และก่อให้เกิดการพัฒนาในตวัผู้เรียน (Formative 

Assessment) โดยให้ผู้เรียนและครู/อาจารยผ์ู้สอนประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ทัง้นีต้อ้งน า

สารสนเทศจากการวัดผลและประเมินผลไปการสะท้อนกลับให้ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน

พัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนการสอน พัฒนาความรูแ้ละ

สมรรถนะของอาจารยผ์ูส้อน ซึ่งการสะทอ้นขอ้มูลกลบัใหผู้เ้รียนนัน้ ทัง้นีค้วรท าอย่างสม ่าเสมอ  

และครู/อาจารยผ์ูส้อนตอ้งน าผลการวดัผลและประเมินผลมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียน

การสอนและการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงส่ือและแหล่งการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพขึน้ ทัง้นีห้ลกัสตูร การจดัการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลตอ้งไปดว้ยกัน ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต 

พฒัผล (2562) ท่ีว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผูเ้รียนท่ีน าความรู ้ความเขา้ใจ 

และทศันคติแสดงออกมา โดยใชก้ารประเมินและแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  เป็นการวดัผลและ

ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี ้สะท้อนว่าการวัดผลและ

ประเมินผลดังกล่าวจะท าให้ได้แนวทางการจัดก ารศึกษาเพ่ื อพัฒ นาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการคา้ปลีกสมยัใหม ่ 

3.7) ภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ และ

ภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา มีผลตอ่การจดัการศกึษา โดยคน้พบวา่ผูน้  าตอ้งมีความ

มุ่งมั่น ปรบัเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมของครู/อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรของสถาบนัฯ สรา้งแรง

บนัดาลใจ ใหเ้กิดเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาทุกส่วนงาน ตระหนักถึงความมีส่วนร่วม และ

ร่วมรับผิดชอบต่อ “การเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรียน ”  ต้องมุ่งสร้างเครือข่ายและ

ความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและสรา้งความน่าเช่ือถือ เอือ้ให้เกิดการรับ

นกัศกึษาฝึกงานและเกิดการจา้งงาน และกระตุ้น สนับสนุน และสร้างการเปล่ียนแปลง โดย

บุคลากรทุกส่วนงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย และ

ความสมัพนัธก์ับภาคส่วนต่าง ๆ ใหเ้กิดความรว่มมือ ทัง้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์บุคลากร 

และ งบประมาณ หรือแหล่งเงินทุนของภาคส่วนต่าง ๆ มาสนบัสนุนการจดัการศึกษา  และเปิด

กว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการวิจัยท่ีต้องตอบสนองการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังต้องสร้างและปรับสิ่งแวดล้อมให้มี

บรรยากาศเชิงบวก ส่งผลต่อการพัฒนาศกัยภาพบุคคล และคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา

โดยรวม และเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเนน้ความส าเร็จของผูเ้รียนให้

บรรลวุตัถุประสงคต์ามจดุมุ่งหมายของการศกึษา การฝึกงาน การประกอบอาชีพ นอกจากนี ้ยงั

ตอ้งมุ่งเนน้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละสรา้งนวตักรรม โดยสนบัสนนุครู/อาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน 

และบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา ให้มีความคิดสรา้งสรรค ์มีนวัตกรรม เกิดการแลกเปล่ียน

ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี ท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อ

ภาคอตุสาหกรรม และใชง้านไดจ้ริง ซึ่งสอดคลอ้งของพระราชบญัญัตกิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 
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ท่ีว่า สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ  

ภาคอตุสาหกรรมเพ่ือสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอดุมศึกษา เพ่ือใหผู้เ้รียนได้

เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ

คณุลกัษณะอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ ซึ่งขอ้คน้พบนีบ้่งชีค้วามส าคญัของ

ภาวะผู้น  าของผู้น  าสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ

ความส าเร็จของการเรียนรูค้วบคู่การท างานท่ีตอ้งมีสถานประกอบการเขา้มาเก่ียวขอ้งในการ

เรียนการสอน ดั่งขอ้มูลจาการสมัภาษณท่ี์ว่า “โจทย์ใหญ่คือ Leadership เลยครบั แต่ไม่ใช่ทุก

คนท าส าเร็จนะ”  และ “ถา้เร่ิมจากคณบดีหรืออธิการบดีได ้ก็จะเป็นการดี เพราะถา้ใหแ้ต่ละ

สาขาด าเนินการเอง ก็คงไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลง เพราะคนที่รบัผิดชอบหลกัสูตร จะปรบัแค่

บางวิชาเท่านัน้ เป็นการปรบัเล็กๆ จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ..... ตอ้งก าหนดเป็นนโยบายว่า

หลกัสูตรตอ้งปรบัปรุงใหม่ ... ก็จะเป็นนโยบายที่ถือปฏิบตัิและทุกหลกัสูตรก็จะตอ้งท าแบบนี ้

เพราะฉะนัน้การปรับเปลี่ยนไดจ้ริง ตอ้งเกิดจากนโยบายที่ชัดจริงๆ”  และ “ครูและทุกคนใน

สถาบันตอ้งมีหนา้ที่ในการสรา้งเครือข่ายดว้ย เพราะเครือข่ายก็เป็นส่วนส าคัญของการจัด

การศกึษา” 

3.8) ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ ผลการวิจยัพบว่า

การจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ฯ นีต้อ้งอาศยั  

1) ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน ผลการวิจัยในเรื่องนี ้

พบว่าสถาบนัอุดมศึกษาควรเขา้หาและเช่ือมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 1.

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตอ้งใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนรว่มกบัการจดัการศกึษา 

โดยเริ่มตัง้แต ่(1) ส่งสญัญาณของนายจา้งถึงความตอ้งการก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ใหก้ับ

สถาบนัอุดมศึกษาและลกูจา้ง วางแผนการพฒันาก าลงัคนรว่มกนั รวมถึงใหข้อ้มลูคณุลกัษณะ

ของก าลังคนท่ีตอ้งการ (2) ร่วมมือในการร่าง ออกแบบและทบทวนหลักสูตรจากมุมมองผูใ้ช้

ก าลังคน (3)ร่วมถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ครู/อาจารย์

ผูส้อน ตลอดจนบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง (4) สนบัสนนุและอนเุคราะหเ์ครื่องมือ ตลอดจนขอ้มลูท่ีตอ้งใช้

ในการเรียนการสอน และ (5) รับผู้เรียนเข้าฝึกฝนความรู้และทักษะการท างานในสถาน
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ประกอบการ ซึ่งประเด็นความรว่มมือขา้งตน้มีความจ าเป็นส าหรบัหลกัสตูรและการเรียนรูค้วบคู่

การท างาน  เหลา่นีส้อดคลอ้งกบัการศกึษาของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ท่ีสรุปผล

ความส าเร็จในการพฒันาก าลงัคนดิจิทลั ของประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์ไตห้วนัและเกาหลีใต ้ท่ีว่า 

สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งปรบัเนน้คณุภาพการจดัการศกึษา โดยใหภ้าคเอกชนบอกความตอ้งการ

ก าลงัคนและคณุลักษณะก าลงัท่ีตอ้งการใหก้ับสถาบนัอดุมศึกษา และตอ้งท างานรว่มกนั และ

การวิจัยก็พบว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนนั้น ยังขาดความ

เช่ือมโยง ไม่มีแรงจงูใจและขาดกลไกในการสรา้งความรว่มมือทัง้ภาคเอกชนและภาคการศกึษา 

ดั่งสะทอ้นจากขอ้มลูสมัภาษณท่ี์ว่า “การเชิญเอกชนมาร่วมสอน ก็ตอ้งใชค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวั

ในการเชิญ และบางครัง้ก็ติดขดัในการใหผ้ลตอบแทน“ นอกจากนี ้“ความพรอ้มของภาคเอกชน

ในการฝึกนักศึกษา ก็ต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน ก็ไม่ใช่ว่าจะง่าย ที่จะหาสถาน

ประกอบการที่มีคุณภาพและพรอ้มใหน้กัศึกษาไปฝึก” ส่วนภาคเอกชนก็สะทอ้นความตอ้งการ

ท่ีว่า “การด าเนินการต่าง ๆ ตอ้งท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง” และจากขอ้มูลท่ีว่า “ตอ้งมีวิธีการ

ใหภ้าคเอกชนสะทอ้นกลับถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผูส้  าเร็จการศึกษา เพื่อให้ภาค

การศกึษาน าไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศกลบัไปปรบัปรุงหลกัสูตรเนือ้หาสาระและการเรียนการสอน 

และตอ้งเป็นกระบวนการปรบัปรุงทีท่  าอยา่งเขม้แข็งดว้ย” 2. ด้านบริการวิชาการ ผลการวิจยัใน

เรื่องนีพ้บว่าสถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง (1) สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือในการแลกเปล่ียน

ความรูแ้ละประสบการณด์า้นปัญญาประดิษฐ์ ใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจสถานการณต์่าง ๆ ทัง้ท่ี

เป็นอยู่และท่ีจะเกิดขึน้  (2) เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น การจัด

ประชุมสัมมนา การเป็นท่ีปรึกษา การใหบ้ริการตรวจสอบหรือทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์

ให้กับภาคเอกชนได้ ซึ่งความร่วมมือเหล่านี ้ จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือสถาบันอุดมศึกษาและ

ภาคเอกชนมีความเขา้ใจ มีความเช่ือใจ และความเช่ือมั่นซึ่งกนัและกนั จึงจะสามารถตอ่ยอดให้

เกิดการแลกเปล่ียนความรู ้วิชาการ ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

ภาคเอกชนและภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ ซึ่งความรว่มมือดา้นวิชาการนี ้จะน ามาซึ่งขอ้มูลและ

องค์ความรูใ้ห้กับครู/อาจารย์ผู้สอน น ากลับไปสอนผู้เรียนต่อไปได้ สถานบันการศึกษาจึง

จ าเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลาส่วนหนึ่งในการสรา้งความร่วมมือด้านบริการ
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วิชาการ และตอ้งเขา้ใจบทบาทการเป็นผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งสะทอ้นจากขอ้มลูการสมัภาษณท่ี์วา่ “ตอน

เสนอโครงการใหก้ับสถานประกอบการ อาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นผูท้รงความรู ้แต่เมื่อเซ็น

สญัญาการใหบ้ริการแลว้ อาจารย์หรือผูท้รงความรูก็้จะเปลีย่นสถานะเป็นคนท างานทีเ่ขาว่าจา้ง

ใหท้ าไปทนัที ซ่ึงอาจารย์ตอ้งเขา้ใจและยอมรบัสถานะทีเ่ปลีย่นไป” 3. ด้านการวิจัย และสร้าง

นวัตกรรม พบว่า สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งท าการวิจัยและสรา้งนวตักรรมร่วมกับบภาคเอกชน 

เพ่ือเสรมิสรา้งองคค์วามรูข้องสถาบนัอดุมศกึษา และการพฒันาประเทศ และเพ่ือน าองคค์วามรู้

จากการวิจัยกลับใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

อดุมศกึษา พ.ศ. 2562 มาตรา 39 ท่ีว่า สถาบนัอดุมศกึษาพึงส่งเสริมใหมี้การน าผลการวิจยัและ

นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้ประโยชน ์สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรในดา้นการวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม  การบริหารการวิจยั การแลกเปล่ียนบุคลากร 

การจัดตัง้กลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม  ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

องคก์รตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   และสอดคลอ้งกบัพิริยะ 

ผลพิรุฬ (2562) ท่ีว่าการรว่มงานวิจยัและสรา้งนวตักรรมใหเ้กิดขึน้และใชง้านปัญญาประดษิฐ์ได้

จริงนัน้ สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งเช่ือมโยงภาคธุรกิจ ใชโ้จทยจ์ริง ขอ้มลูจริงจากภาคอุตสาหกรรม 

ทัง้นีส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสรา้งความเช่ือมั่นและไดร้บัความไวใ้จจากภาคเอกชนเสียก่อน แตผ่ล

วิจัยกลับพบว่าความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมยังเป็นความท้าทายของ

สถาบนัอุดมศึกษาในการจัดการ ดั่งค  าสะทอ้นจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีว่า “ธุรกิจตอ้งการความ

รวดเร็วของงาน ในขณะท่ีอาจารยมี์ภารกิจงานสอนและภารกิจอ่ืน ไม่มีก าลงัเพียงพอ และไม่มี

ก าลังคนท่ีจะท าให้ไดเ้ร็วทันความตอ้งการได้” และ “วัฒนธรรมองคก์รของมหาวิทยาลัยกับ

เอกชนมีความแตกต่างกันมาก การท างานร่วมกันก็ไม่ใช่ง่ายนกั” ตลอดจนมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ แม้นว่าจะมีการปรบัเปล่ียน ผ่อนปรนทั้งเรื่องการลงทุนและความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิไปแลว้ในตามพระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 ก็ตาม 

2) ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่าการร่วมแบ่งปัน

ความรู ้การพัฒนาหลกัสูตร การแบ่งปันบุคลากรหรืออาจารยผ์ูส้อน รวมถึงส่ือการสอนซึ่งเป็น

ประโยชน ์และส่ือการสอนท่ีดีนัน้ ตอ้งใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละเวลาในการจัดเตรียม     ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีว่าสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ของรฐัและ

ของเอกชน อาจรว่มมือกนัในการจดัการศกึษา การวิจยั และการสรา้งนวตักรรม และในดา้นอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการพฒันาทรพัยากรบคุคลของประเทศ แตผ่ลการวิจยัพบว่าความ

รว่มมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยกันยงัมีไม่มาก ยงัมีความทา้ทาย  ซึ่งอาจมาจากสาเหตุ

ของปริมาณผูเ้ขา้รบัการศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษามีจ านวนนอ้ยลง จึงเกิดการแข่งขนัในการ

รบัผูเ้รียน ดั่งค  าสะทอ้นจากอาจารยท์่านหนึ่งท่ีว่า “มหาวิทยาลยัตอ้งใชส่ื้อของตนเอง ตอ้งผลิต

เอง เพ่ือใหมี้ความแตกตา่งกบัสถาบนัอ่ืน”  

3)  ความร่วมมือและสนับสนุนของภาครัฐ  ผลการวิจยัพบวา่ รฐัควรสรา้งกลไก

หรือกฏหมายท่ีเอือ้อ านวยใหเ้กิดความร่วมมือตา่ง ๆ ดงัไดแ้ก่ 1. การรว่มออกแบบหลกัสตูร การ

สง่ผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชนไปรว่มเป็นอาจารยผ์ูส้อน  การรบันกัศกึษาเขา้ฝึกงาน เป็นตน้ ทัง้นี ้

ควรเป็นรูปธรรมท่ีภาคเอกชนสนใจใหค้วามรว่มมืออย่างจริงจงั เช่น สิทธิผลประโยชนท์างภาษี

ของสถานประกอบการในการส่งผูเ้ช่ียวชาญไปรว่มสอน และการรบันกัศกึษาฝึกงาน เป็นตน้  2. 

การแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาและภาคเอกชน หรือการใหบ้คุลากรทางการ

ศกึษาไปเป็นส่วนรว่มท างานกบัภาคเอกชนในดา้นปัญญาประดิษฐ์โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ

และศกัยภาพ เขา้ไปมีส่วนในการท างานภาคเอกชนระยะหนึ่ง ทัง้นีมี้วตัถปุระสงคใ์หบ้คุลากรได้

เรียนรู ้พฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ ประสบการณ ์ตลอดจนสรา้งความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั อนั

จะท าใหก้ าลงัคนภาคการศึกษาเกิดความเป็นพลวตัทางความคิด  เป็นตน้ โดยรฐัอาจสนบัสนุน

เงินทนุระหว่างการแลกเปล่ียนบคุลากร 3. รฐัเป็นผูส้นบัสนนุการสร้างดิจิทลัแพลตฟอรม์การจดั

การศึกษาท่ีเป็น Education Technology ระดบัประเทศ มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นปัญญาประดิษฐ์ 4. รฐัเป็นผูส้นบัสนนุการสรา้งฐานขอ้มูลอุปสงคแ์ละอปุทานของก าลงัคน

ดา้นปัญญาประดษิฐ์ 5. ความรว่มมือการท าวิจยัและสรา้งนวตักรรม โดยรฐัออกนโยบายสง่เสริม

การวิจยัและนวตักรรมดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีเป็นการท างานรว่มกนักระหว่างภาคการศกึษาและ

ภาคเอกชน เช่น สิทธิการลดหย่อนภาษีสูงขึน้กว่าการวิจัยปกติ หรือ สนับสนุนเงินทุน เป็นตน้ 

ทั้ ง นี ้ภ าค รัฐควรป ระสาน งานกัน ระห ว่ างภ าครัฐ ท่ี เก่ี ย วข้อ งกัน  ได้แก่  ส  านั ก งา น

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(สวทช.) และส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ส านกังานส่งเสริมการพฒันาก าลงัคน

ดิจิทลั ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั  BOI กระทรวงการคลงั หอการคา้ไทย สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย เป็นตน้ โดยบูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ

เช่ือมโยงระหว่างนกัวิจยัในภาครฐักับภาคเอกชนมากขึน้ และสามารถน าผลงานวิจยัไปใชเ้ชิง

พาณิชย์ได้จริงมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ พิริยะ ผลพิรุฬ (2562) ท่ีว่า “สถาบันอุดมศึกษาไม่

สามารถอยู่โดดเด่ียวอีกตอ่ไป” และ “มหาวิทยาลยัเปรียบเสมือนเกาะแห่งหนึ่งท่ีตัง้อยู่โดดเดี่ยว” 

โดย “ไม่ไดมี้การเช่ือมตอ่” อะไรกบัใครเลย ทัง้การเช่ือมตอ่กบัตลาดแรงงาน, การเช่ือมตอ่ในดา้น

การผลิตงานวิจัยท่ีจะสามารถไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง, การเช่ือมต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ดว้ยกนั, การเช่ือมตอ่กบัสถาบนัวิจยัและแหล่งทนุตา่งๆ, หรือแมก้ระทั่งการเช่ือมตอ่ไปสู่โรงเรียน

มธัยมศกึษาท่ีจะเป็น Input ท่ีจะตอ้งส่งเด็กมาเรียนตอ่ในรัว้มหาวิทยาลยั ซึ่งการไมเ่ช่ือมตอ่นี ้ท า

ใหม้หาวิทยาลยัไม่ไดท้  าหนา้ท่ีพฒันาคนและสรา้งองคค์วามรูท่ี้จะช่วยในการพฒันาประเทศได้

มากเท่าท่ีควร อนัส่งผลใหม้หาวิทยาลยัไดก้ลายเป็นองคก์รท่ีแน่นิ่งและเปล่ียนแปลงยาก” และ

สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 33 35 36 37  และ ปรชัญา 

เวสารชัช (2543) ท่ีว่า “ทุกคนตอ้งเป็นส่วนส าคญัของการจัดการศึกษา และการศึกษาตอ้งจัด

ส าหรบัคนทกุคน”   

ซึ่ งข้อค้นความร่วม มือต่าง ๆ  เหล่านี ้สะท้อนให้เห็นว่าความร่วม มือของ

สถาบันอุดมศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ ล้วนเป็นกลไกส าคัญในแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ

พฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการคา้ปลีกสมยัใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาของงานวิจัยนี ้พบว่า การน าใช้งานปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานนั้นมี

ประโยชนม์ากในทุกอุตสาหกรรม  แต่ก็มีผลกระทบต่อผูน้  าปัญญาประดิษฐ์มาใชจ้  าเป็นตอ้ง

เตรียมความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีขาดแคลนอยา่งหนกั 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา โดยจ าแนกออกเป็นข้อเสนอแนะในการน า

ผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

1. จากผลการวิจยัพบว่าการน าใชง้านปัญญาประดิษฐ์มาใชง้านนัน้ มีผลกระทบทัง้ดา้น

บวกคือเกิดประโยชน์และดา้นลบท่ีต้องการเตรียมความพรอ้มในการใช้งาน ดังนั้น ผู้มีส่วน

เก่ียวขอ้งการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ควรน าผลการศกึษาถึงผลกระทบการ

ใชง้านปัญญาประดิษฐ์ของการคา้ปลีกยุคใหม่ มาวางแผน และเตรียมความพรอ้มดา้นต่าง  ๆ 

เพ่ือใหก้ารใชง้านปัญญาประดษิฐ์ของการคา้ปลีกยคุใหมเ่กิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค ์

2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ทกัษะของก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของการคา้ปลีกตอ้งมีทกัษะวิชาชีพ 5 ทกัษะ และทกัษะชีวิตและสังคม 9 ทกัษะ ดงันัน้

สถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

ควรใชผ้ลการศึกษาดงักล่าวนีก้  าหนดเป้าหมายและวางแผนในการพฒันาก าลงัคนพึงประสงค์

ของก าลงัคนดา้นนี ้เพ่ือการจัดการศึกษาพัฒนาก าลังคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ใหมี้ทักษะและ

คณุลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ 

3. จากผลการวิจัย ท่ีพบว่า แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ฯ และปัจจัยเอื ้อต่อความส าเร็จ รวม  8 ด้าน ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

สถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

ควรน าแนวทางและประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากผลการวิจยัไปปรบัประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางการจัด

การศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ฯ ทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั 
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4. ภาครฐัและสถาบนัอดุมศกึษา ควรน าผลการศกึษามาใหก้ารสนบัสนนุการจดัการศกึษ

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มก าลังคน และทุกเจนเนอเรชั่น  โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ตลอดจน

หน่วยงานฝึกอบรม ในการจัดหลักสูตรอบรมระดับพนักงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ

หลักสูตรระยะสัน้ดา้นปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนาก าลงัคนดา้นนีใ้นทุกกลุ่มใหมี้ปริมาณและ

คณุภาพ   แกปั้ญหาการขาดแคลนก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และ

ระยะยาว  

5. ภาครฐั ควรน าผลการศึกษามาปรบัแกไ้ขกฎระเบียบและกฎหมาย ใหเ้อือ้ต่อการปรบั

หลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา ใหส้ถาบนัการศกึษามีความเป็นอิสระในการปรบัเปล่ียนหลกัสตูร

และเนือ้หาสาระไดอ้ย่างคล่องตวั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชก้ าลงัคน และควรผลกัดนั

ใหเ้กิดการแกไ้ขโดยเรว็  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  

1. การศึกษาวิจัยนี ้เป็นการศึกษาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ฯ ควรมีการ

ศกึษาวิจยัตอ่เน่ืองในเรื่องของการน าผลลพัธก์ารวิจยัครัง้นีไ้ปใชป้ระโยชน ์ 

2. การศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป อาจเปล่ียนกลุ่มผูใ้หข้้อมูลส าคัญจากกลุ่มผูบ้ริหาร

ระดบัสูงดา้นกลยุทธแ์ละสารสนเทศ เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง ระดบัตน้ และระดบัพนกังานของ

การคา้ปลีกยุคใหม่ และอาจใชว้ิธีการศกึษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การวิจยัแบบผสมทัง้เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ (Mixed Method) ของผลกระทบของการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับการ

ด าเนินธุรกิจ เป็นตน้  
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผูท้รงคุณวฒิุ (รายช่ือตามเอกสารแนบ) 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านค้าปลีกและด้านสารสนนเทศ/ปัญญาประดษิฐข์องการค้าปลีก 

(ระยะท่ี 1  การศกึษาผลกระทบการใชง้าน และ คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม)่ 

กลุ่มที่ 1 

1. คณุก่อศกัดิ ์ชยัรศัมีศกัดิ ์  

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิทซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

2. ดร. หลยุส ์ครสิธานินทร ์    

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

3. คณุรณกฤต พจมานพรชยั  

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธอ์งคก์ร บรษัิทซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

4. คณุศภุฤกษ์ อาจราชกิจ       

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านกั Corporate Analytics and Research บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั 

(มหาชน)  

5. คณุเชษฐ วิศววิกรานต ์  

ผูจ้ดัการทั่วไป ส านกั MIS & Analytics บรษัิทซีพีออลล ์

กลุ่มที่ 2 

1. คณุโกษา พงศส์พุฒัน ์     Chief Information Officer บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

2. คณุวิวฒัน ์พงษ์ฤทธ์ิศกัดา   

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสารสนเทศ บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

3. คณุป๋วย ศศิพงศไ์พโรจน ์Head of Solution Delivery บรษัิทโกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

กลุ่มที่ 3 

1. ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด 

ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒุิ ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลค็ทรอนิกส ์

อดีตผูอ้  านวยการส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั (DGA) 

2. ดร. อรฉตัร เลยีงพิบลูย ์

ผูอ้  านวยการฝ่ายสง่เสรมิการพฒันาก าลงัคนดิจิทลั ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

3. ดร.ดนยัรฐั ธรบดีธรรมจาร ี 

Board Member, Computer Engineering Committee 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศีกษา ด้านสารสนเทศ วิศวกรรม-คอมพวิเตอร ์ 

วิทยาศาสตร-์คอมพวิเตอร ์และด้านธุรกิจ 

(ระยะท่ี 2 การศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม)่ 

1. ศ. ดร.นพ. กระแส  ชนะวงศ ์  

ประธานสภามหาวิทยาลยันเรศวร และ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

2. คุณกอ่ศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ ์  

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิทซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

3. ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท ์ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา, ผอ.หลกัสตูร ป.โทสาขาวิชา

การบรหิารคนและกลยทุธอ์งคก์าร และนกัวิชาการประจ า PIM HR Excellence สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน ์

4. รศ.ดร.สมโรตม ์โกมลวนิช  

ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และรกัษาการคณบดีคณะวิทยาการจดัการ   

5. รศ. ดร. พิสิษฐ ์ชาญเกียรตกิ้อง     

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

6. ผศ.ดร.ดัชกรณ ์ตันเจริญ    รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวิเทศสมัพนัธ ์คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี   สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

7. รศ. ดร. ปริญญา สงวนสตัย ์หวัหนา้สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์และปัญญาประดษิฐ์  คณะ

วิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

8. ดร.ธันยวตั สมใจทวีพร   คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ ผูอ้  านวยการศนูยน์วตักรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ (iCRAS)  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

9. รศ. ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย ์รองหวัหนา้ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดา้นความเป็นนานาชาติ  

หวัหนา้หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัวเิคราะหแ์ละประมวลผลสือ่ประสม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

10. ผศ.ดร.วุฒพิงษ ์ชินศรี  ผูอ้  านวยการหลกัสตูร การจดัการความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์และ

ผูอ้  านวยการส านกังานวตักรรมวสิาหกิจดจิิทลั มหาวิทยาลยัรงัสติ 

11. ผศ.ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ ์อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการคา้ 

  

http://www.tunyawat.com/
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 
และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผูท้รงคุณวฒิุ (รายช่ือตามเอกสารแนบ) 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิร่วมการวิพากษเ์ชิงประเมิน  

“ร่าง แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐฯ์” 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ณ อาคาร CPALL Academy หอ้ง 4-1608 ชัน้ 16 สถาบนัปัญญาภิวฒัน ์ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการศึกษา-สาขาคอมพิวเตอร ์

1.  รศ. ดร. พิสิษฐ ์ชาญเกียรตกิ้อง    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

2. ผศ.ดร.ดัชกรณ ์ตันเจริญ    รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวิเทศสมัพนัธ ์คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี   สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

3. รศ. ดร. ปริญญา สงวนสตัย ์หวัหนา้สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละปัญญาประดิษฐ์   

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

4. ดร.ธันยวตั สมใจทวีพร   คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ ผูอ้  านวยการศนูยน์วตักรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ (iCRAS)  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

5. รศ. ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย ์รองหวัหนา้ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดา้นความเป็นนานาชาติ  

หวัหนา้หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัวเิคราะหแ์ละประมวลผลสือ่ประสม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

6. ผศ.ดร.วุฒพิงษ ์ชินศรี  ผูอ้  านวยการหลกัสตูร การจดัการความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์ 

และผูอ้  านวยการส านกังานวตักรรมวิสาหกิจดิจิทลั มหาวิทยาลยัรงัสติ 

ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการศึกษา-สาขาการศึกษา และ สาขาบริหารธุรกิจ  

1. ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท ์ ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา, ผูอ้  านวยการหลกัสตูร

ปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารคนและกลยทุธอ์งคก์าร และนกัวชิาการประจ า PIM HR Excellence  

 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

2.  รศ.ดร.ทวีศักดิ ์จินดานุรักษ ์    สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

3. รศ.ดร.ทิวตัถ ์มณีโชต ิ   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

http://www.tunyawat.com/
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ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านค้าปลกี และ ภาคเอกชน 

1. ดร. สมเกียรติ เฮงนิรันดร ์ที่ปรกึษาบรษัิทเรเดี่ยมจ ากดั และ อดีตอาจารยม์หาวิทยาลยัขอนแกน่ 

2. คุณวัลลช์ัย เวชชีวะด ารงค ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั 

(มหาชน) INET 

3. คุณนฤมล วังศธรธนคุณ     รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทไทยสมารค์คารด์ และ  

ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

4. ดร. หลุยส ์คริสธานินทร ์   ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

5. คุณววิัฒน ์พงษฤ์ทธ์ิศักดา  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสารสนเทศ บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั 

(มหาชน) 

6. คุณศุภฤกษ ์อาจราชกิจ      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านกั Corporate Analytics and Research 

บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  

7. คุณป๋วย ศศิพงศไ์พโรจน ์ Head of Solution Delivery บรษัิทโกซอฟท ์จ ากดั 

 

  



 

 

 

297 

 

 

ภาคผนวก ค 
 
 

แบบประเมิน “ร่าง แนวทางทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์
ที่ตอบสนองความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่” 
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แบบประเมิน “ร่าง แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน 

ด้านปัญญาประดิษฐท์ีต่อบสนองความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่” 

ค าชีแ้จง  

1. แบบประเมินนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน” ร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีกยคุใหม่” โดยประยกุตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมินของ 

Joint Committee on standard for educational evaluation (1981) ที่ ประกอบด้วย 3 มิ ติ  ได้แก่  1) 

มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety standard) 2) มาตรฐานดา้นประโยชน ์(Utility standard) และ 

3) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility standard) 

2.  ขอใหผู้ป้ระเมินใหค้ะแนน 1, 2, 3,4 หรอื 5  ในแตล่ะเกณฑก์ารประเมินทัง้ 3 มิติ คือ ความเหมาะสม ความ

เป็นประโยชน ์และความเป็นไปได ้ในแต่ละองคป์ระกอบของแนวทางการจดัการศึกษาทัง้ 8 ดา้น คือ 1) 

ดา้นหลกัสตูรและเนือ้หาสาระ 2) ดา้นการจัดการเรียนรู ้3) ดา้นครู/อาจารยผ์ูส้อน 4) ดา้นผูเ้รียน 5) ดา้น

สื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งเรียน รู ้ 6) ด้านการวัดผลแ ละประเมินผล 7) ด้านภาวะผู้น  าของผู้น  า

สถาบนัอดุมศกึษา และ 8) ดา้นความรว่มมือของภาคสว่นตา่ง ๆ  โดยก าหนดคะแนนใหม้ีความหมายดงันี  ้

1 หมายถงึ องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความเหมาะสม มคีวามเป็นประโยชน ์หรอื มคีวาม

เป็นไปได ้ระดับน้อยทีสุ่ด  

2 หมายถงึ  องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มีความเหมาะสม มคีวามเป็นประโยชน ์และ มคีวาม

เป็นไปได ้ระดับน้อย 

3   หมายถงึ องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มคีวามเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และ  มคีวาม

เป็นไปได ้ระดับปานกลาง  

 4  หมายถงึ องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้  มคีวามเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และ มีความ

เป็นไปได ้ระดับมาก  

5   หมายถงึ องคป์ระกอบ/รายการประเมินนัน้ มคีวามเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และ มีความ

เป็นไปได ้ระดับมากที่สุด 

 

โดยทา่นอาจใหค้วามคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในแตล่ะดา้น หรอืตอนทา้ยของแบบประเมินดว้ยก็ได ้

 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลา กรุณาใหค้วามอนเุคราะหใ์นการประเมินรา่งแนวทางการ

จดัการศึกษาฯ ตลอดจนใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ข”รา่งแนวทางการ

จดัการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลกียคุใหม่ ” 

เพื่อเป็นประโยชนใ์นการน าผลวิจยันีไ้ปประยกุตใ์ชต้อ่ไป 
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ประเดน็/รายการประเมิน 

(องค์ประกอบของแนวทางการจัดการศึกษาฯ) 

เกณฑก์ารประเมิน  

(ระบุคะแนน 1,2,3,4หรือ5) 

ความคดิเห็น 

และ 

ข้อเสนอแนะ 

ความ

เหมาะสม 

ความเป็น

ประโยชน์ 

ความ 

เป็นไปได ้

 

1 ด้านหลกัสูตรและเนื้อหาสาระ  

1.1 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

1.2 ลกัษณะของหลกัสูตร  

1.3 เน้ือหาสาระของหลกัสูตร 

    

2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

2.1 การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.2 การเรียนรูแ้บบบรูณาการความรูข้า้มศาสตร ์ 

2.3 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เนน้สมรรถนะ และ

ผลลพัธเ์ป็นฐาน 

2. 4 การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

2.5 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

2.6 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู ้

    

 

3 

ด้านครู/อาจารย์ผู้สอน  

3.1 คุณลกัษณะ/คุณสมบติัของครู/อาจารย ์ผูส้อน 

3.2 องคค์วามรู้ของครู/อาจารยผ์ูส้อน 

3.3 สมรรถนะของครู/อาจารยผ์ูส้อน 

3.4 การพฒันาครู/อาจารยผ์ูส้อน 

3.5 ประเภทครู/อาจารยผ์ูส้อน 

3.6 การท างานวิจยัและการให้บริการวิชาการ 

    

4 ด้านผู้เรียน 

4.1  คุณสมบติัผูเ้ขา้เรียน 

4.2  การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 

    

5 ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

5.1 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น e-Learning/Mobile 

Learning 

5.2 ส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

5.3 เทคนิควิธี เป็นส่ือเทคนิควิธีท่ีใชเ้กม และ

เทคโนโลยช่ีวยให้เห็นภาพ 

5.4 เคร่ืองมือ ระบบงาน และอุปกรณ์ดา้น

คอมพิวเตอร์ 
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5.5 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5.6 ส่ือและแหล่งเรียนรู้สงัคมออนไลน์ 

5.7 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ประเภทองคก์รและ

บุคลากร 

6 ด้านการวดัผลและประเมินผล 

6.1  หลกัการวดัผลและประเมินผล 

6.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 

6.3  ประเด็นและแนวทางการประเมิน 

6.4  การสะทอ้นกลบัให้ผูเ้รียน 

6.5  การน าผลวดัผลและประเมินผลไปปรับปรุง

และพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

    

7 ด้านภาวะผู้น าของผู้น าสถาบันอุดมศึกษา 

7.1  วิสยัทศัน์ และ ภาวะผูน้ า 

7.2 การกระตุน้ สนบัสนุน และสร้างความ

เปล่ียนแปลงของผูน้ าสถาบนัอุดมศึกษา 

7.3 วฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษา 

    

8 ด้านความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ   

8.1  ความร่วมมือดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนกบัภาคเอกชนและผูใ้ชก้  าลงัคน 

8.2 ความร่วมมือดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนกบัภาคเอกชนและผูใ้ชก้  าลงัคน 

8.3  ความร่วมมือดา้นบริการวิชาการ กบัแหล่ง

ส าคญัต่าง ๆ 

8.4 ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยกนั 

8.5 ความร่วมมือและสนบัสนุนของภาครัฐ 

8.6 ความร่วมมือกบัภาครัฐอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………. 

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

ลงชื่อผู้ประเมิน  ...................................................................... 

(                ) 

วันที่ .........../................/............ 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสัมภาษณ์ โครงการการวิจัย  ระยะที่ 1 
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แบบสัมภาษณ ์โครงการการวจิัย  

“แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ ์

ที่ตอบสนองความต้องการของการค้าปลกียุคใหม่” 

ระยะที่ 1 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ช่ือ-สกลุ …………………………………………………..  ประสบการณใ์นคา้ปลกี  .................. ปี 

ต าแหนง่ ………………………………………………….. บรษัิท ………………………………….. 

วนัท่ีสมัภาษณ ์ …………/………………../…………….. เวลา   …………  - …………….. 

วิธีการเก็บขอ้มลู บนัทกึเสยีง        จดบนัทกึ         ถ่ายภาพ สถานท่ี  ……………………………… 

 

ตอนที่ 2  สภาพอดีตและปัจจบุนัของการใชปั้ญญาประดษิฐ์ในการคา้ปลกีเป็นอยา่งไร 

ผลกระทบของการใชปั้ญญาประดิษฐ์ในการคา้ปลกียคุใหมเ่ป็นอยา่งไร 

ประโยชณท์ี่คาดวา่จะไดจ้ากการน าปัญญาประดษิฐ์มาใชใ้นการคา้ปลกียคุใหมเ่ป็นอยา่งไร 

ความตอ้งการใชปั้ญญาประดษิฐ์มาใชใ้นการคา้ปลกียคุใหมเ่ป็นอยา่งไร 

ลกัษณะการใชปั้ญญาประดษิฐ์มาใชใ้นการคา้ปลกียคุใหม่ เป็นอยา่งไร  (ตามเอกสารแนบ 1) 

ตอนที่ 3  ทา่นคิดวา่คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ทีต่อบสนองความตอ้งการของการคา้ปลกียคุ

ใหมเ่ป็นอยา่งไร  (ตามเอกสารแนบ 2)  ทา่นเห็นดว้ยหรอืไม ่อยา่งไร  ควรมีคณุลกัษณะใดเพิม่เตมิ

หรอืไม ่อยา่งไร  

ตอนที่ 4  ทา่นมีความคิดเห็นเก่ียวกบักบัการจดัการศกึษาดา้นปัญญาประดษิฐ์ในปัจจบุนัอยา่งไรบา้ง และมี

ความคิดเห็นในการจดัการศกึษาเพื่อการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของการคา้ปลกียคุใหมอ่ยา่งไร 

 

หมายเหตุ   มีเอกสารแนบ 2 ชดุ ดงันี ้
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เอกสารแนบ 1   ลกัษณะการใชง้านปัญญาประดษิฐ์ส าหรบัการคา้ปลกียคุใหม่ 

เอกสารแนบ 2   คณุลกัษณะก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ทีต่อบสนองความตอ้งการของการคา้ปลกียคุใหม ่
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เอกสารแนบ 1 

ลักษณะการใช้งานปัญญาประดษิฐส์ าหรับการค้าปลีกยุคใหม่ 

การบริหารลูกค้า การวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้ตาม Lift Style  โดยการท า Customer 

Segmentation การเสนอขายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้รายบคุคล  

(Personalization) การน า ChatBot มาบรกิารลกูคา้ ในระบบ Call Center 

การบริหารสินค้า การคาดการณค์วามตอ้งการสินคา้ของลกูคา้เพ่ือการเตรียมสินคา้ 

(Demand Forecasting) การบรหิารขอ้มลูเพื่อการตอ่รองราคาสินคา้ในการ

ซือ้ และการตัง้ราคาขาย ตลอดจนการสง่เสรมิการขาย และการตลาดแบบ 

Digital  

การบริหารร้าน   การใชก้ลอ้งจบัทิศทางการเดนิ และการเลือกซือ้สินคา้ ของลกูคา้ หรือ จบัการ

ทจุรติของพนกังานภายในรา้น Cashierless POS และ การจดจ าใบหนา้ 

 การวิเคราะหก์ารขายของรา้นเป็นกลุม่รา้น (Store Segmentation) และการ 

Optimize product Assortment 

บัญชีและการเงนิ  การบรหิาร fraud ดา้นการเงิน การใช ้Robotic Process Automation 

บริหารบุคคล การคดัเลือกและสรรหาบคุคลากร 

 การหาแนวโนม้การลาออกของพนกังาน 

 การท างานดา้นบคุคลโดยใช ้Robotic Process Automation 

บริหารคลังสินค้า การบรหิารสายรถ 

 การบริหารการสั่งซือ้สินคา้เขา้คลงั 

บริหารอุปกรณ ์ การคาดการณก์ารเสียของอปุกรณ ์เพ่ือซ่อมบ ารุง 

การคัดเลือกท าเล  การบรหิารท าเลและท่ีตัง้รา้น  และการคาดการณย์อดขายรา้น 
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เอกสารแนบ 2 

 

คุณลักษณะก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

ทีต่อบสนองความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

 

Hard Skill หมายถึง ความรู ้

ความสามารถในวิชาชีพ 

ทกัษะเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสายงานหรืออาชีพ 

1. Business Acumen (New Retail) 

2. Database 

3. Coding/Programing 

4. Statistics/Mathematic 

5. AI & Machine Learning  
 

Soft Skill หมายถึง ทกัษะดา้นคน 

และสงัคม 

1. Critical Thinking & Problem Solving 

2. Collaboration & Team work 

3. Creativity & Innovation 

4. Communication 

5. Leadership & Responsibility 

6. Career & Learning Skill 

7. Persistence  

8. Resilience  

9. Integrity 

10. Accountability 

11. Teamwork 

12. Lifelong Learning 
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ภาคผนวก จ 
 
 

แบบสัมภาษณ์ โครงการการวิจัย  ระยะที่ 2 
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แบบสัมภาษณ ์โครงการการวจิัย 

“แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ ์

ที่ตอบสนองความต้องการของการค้าปลกียุคใหม่” 

ระยะที่ 2 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ช่ือ-สกลุ …………………………………………………..    ประสบการณใ์นดา้นการศกึษา  .................. ปี 

ช่ือต าแหนง่ทางวชิาการ…………………………….ช่ือสถาบนัอดุมศกึษา………………………….. 

วนัท่ีสมัภาษณ ์ …………/………………../………….   เวลา   ………………………-………………….. 

วิธีการเก็บขอ้มลู  บนัทกึเสยีง        จดบนัทกึ         ถ่ายภาพ สถานท่ี ………………………………… 

 

ตอนที่ 2  แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐท์ี่ตอบสนองความ

ต้องการของการค้าปลกียุคใหม่ 

หลักสูตร และสาระการเรียน 

1. หลกัสตูรการพฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดิษฐ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของการคา้ปลกียคุใหม ่ควร

เป็นอยา่งไร  

2. การพฒันาความรว่มมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้ในและตา่งประเทศ และการคา้ปลกียคุใหม ่ควร

เป็นอยา่งไร มีเรือ่งใดบา้ง 

3. จะเกิดความรว่มมือจากสถานประกอบการ ในการออกแบบหลกัสตูร และความรว่มมืออื่น ๆไดอ้ยา่งไร 

ปัจจยัสนบัสนนุและอปุสรรคเป็นอยา่งไร 

4. ความรว่มมือของสงัคมและผูม้ีสว่นรว่มอื่น ในการใหข้อ้มลูน าเขา้ เช่น จ านวนบณัฑิต และคณุลกัษณะ

บณัฑิตที่ตอ้งการ ควรเป็นอยา่งไร ใครควรเป็นผูร้บัผิดชอบ 

5. การบรูณาการศาสตรต์า่ง ๆ เขา้ดว้ยกนัในหลกัสตูร ควรเป็นอยา่งไร 

6. การจดัการหลกัสตูรแบบ module และเก็บเป็น credit bank เพื่อสะสมไวก้่อน และเป็นการจดั

การศกึษาตอ่เนื่อง รองรบัคนท างานท่ีตอ้งการ Upskill/Reskill ดว้ย มีแนวทางการจดัการอยา่งไร 
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การเรียนการสอน 

1. การเรยีนการสอนท่ีพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนใหม้ีทกัษะที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ

ควรเป็นอยา่งไร 

2. การพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ระหวา่งการศกึษาในสถาบนั มีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 

3. Work Based Education ในสถาบนัอดุมศกึษา ควรมีสดัสว่นการเรยีนและการท างานอยา่งไร 

4. การฝึกงานระหวา่งเรยีนอยา่งเขม้ขน้โดยผูป้ระกอบการคา้ปลกี ควรเตรยีมการอยา่งไร  

5. การใชข้อ้มลูจรงิ โครงการจรงิ ในการเรยีนการสอน จะลดความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ อยา่งไร 

6. Flexible Learning ในการจดัการศกึษา ควรเป็นอยา่งไร เพื่อใหผู้เ้รยีนที่ท างานอยู ่ สามารถเลอืกเรยีน

บางวชิาไปดว้ย 

7. Blend Learning ผสมผสาน Online & Offline ควรเป็นอยา่งไร  

8. ความรว่มมือของสถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึสถานประกอบการ ในการ

ออกแบบการเรยีนการสอน การออกแบบ Learning Material การออกแบบ E-Learning เพื่อลดความ

ซ า้ซอ้น ควรเป็นอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

9. กิจกรรมระหวา่งการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ควรเป็นอยา่งไร มีอะไรบา้ง เช่ือมโยงกบัเนือ้หาสาระ 

อยา่งไร 

10. การเรยีนการสอนท่ีเนน้ Outcome Based Learning ควรเป็นอยา่งไร 

 

อาจารยผู้์สอน 

1. อาจารยผ์ูส้อนมีประเภทใดบา้ง  

2. คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูส้อน ควรเป็นอยา่งไร 

3. องคค์วามรูข้องอาจารยผ์ูส้อน ควรเป็นอยา่งไร 

4. สมรรถนะของอาจารยผ์ูส้อน ควรเป็นอยา่งไร 

5. การเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ควรเป็นอยา่งไร 

6. การคดัเลอืกรบั อาจารยผ์ูส้อน มปีระเด็นการพิจารณาอยา่งไรบา้ง และจะมีแนวทางการพฒันา

อาจารยผ์ูส้อนอยา่งไรบา้ง 

7. การเรยีนการสอนแบบ Active Learning ใหส้อดรบักบัทกัษะศตวรรษที่ 21 จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น 

อาจารยผ์ูส้อน ดงันัน้ การปรบั หรอื transform อาจารยผ์ูส้อน ควรท าอยา่งไร 

8. บทบาทของอาจารย ์ควรเป็นอยา่งไรในศตวรรษนี ้ า 
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9. การเรยีนการสอนท่ีให ้อ.ผูส้อน ท างานเป็นทีม บรูณาการวิชาการตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั ไมแ่บง่ขอบเขต

วิชา หรอื silo ควรเป็นอยา่งไร และมีแนวทางการท างานรว่มกนัอยา่งไร 

10. การใหม้ืออาชีพดา้นคา้ปลกี มารว่มเป็นอาจารยผ์ูส้อนในกระบวนการเรยีนรู ้มีแนวทางการจดัการ

อยา่งไร  มี KPI หรอืไม ่อยา่งไรบา้ง 

11. ตวัวดัความส าเรจ็ของอาจารยผ์ูส้อน และการใหร้างวลั หรอืการเสรมิแรง ควรเป็นอยา่งไร  

12. การท าวิจยัเชิงวชิาการและการใหบ้รกิารทางวิชาการของอาจารย ์ควรเป็นอยา่งไร 

 

ผู้เรียน 

1. จะมีวธีิคดัเลอืกผูเ้ขา้เรยีนหลกัสตูรดา้นปัญญาประดษิฐ์ อยา่งไร  จ าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานอยา่งไร  หากไม่

มีพืน้ฐานสามารถปรบัพืน้ฐานใหห้รอืไม ่อยา่งไร   

2. การเตรยีมนกัเรยีนใหท้ างานหรอืฝึกงานระหวา่งการศกึษา ปัจจยัส าคญัคืออะไรบา้ง  

3. ผูเ้รยีน ท่ีเรยีนดว้ย ท างานไปดว้ย จะร่วมเรยีนในหลกัสตูรนี ้ไดห้รอืไม ่อยา่งไร  มีการสนบัสนนุอยา่งไร

บา้ง  

 

สื่อ อุปกรณ ์และเทคโนโลย ี

1. การใชเ้ทคโนโลยีชว่ยในการเรยีนการสอน ช่วยลดภาระอาจารยผ์ูส้อน ควรเป็นอยา่งไร การลงทนุ? 

2. มีความคดิเห็นอยา่งไรกบั การเตรยีมสือ่การสอนรว่มกบัสถาบนัอดุมศกึษาอื่น หรอืใชท้รพัยากรใน

การศกึษาบางอยา่งรว่มกนั หรอื ใชห้ลกัสตูรที่ใหบ้รกิารสาธารณะมาใชใ้นการเรยีนการสอน 

3. การรว่มมือกบัแหลง่เรยีนรูอ้ื่น เชน่ บรษัิทเทคโนโลยี ควรเป็นอยา่งไร และท าอยา่งไร จึงจะเกิด

ความส าเรจ็รว่มกนั 

 

สภาพบรรยากาศการเรียนการสอน 

1. บรรยากาศทางจิตวิทยา เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้อบอุน่ ปลอดภยั  สามารถลองถกูลองผิดได ้ควรเป็นอยา่งไร 

2. ความรว่มมือของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง เช่นสถานประกอบการ บรษัิทชัน้น าทางเทคโนโลยี ที่เอือ้ตอ่การ

เรยีนรู ้ใหเ้กิดความส าเรจ็ ควรจดัการอยา่งไร ท าอยา่งไรใหเ้ป็น win-win situation 

 

การวัดและประเมินผล  
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1. หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผูเ้รยีน ควรเป็นอยา่งไร 

2. เครือ่งมือที่ใชใ้นการวดัและประเมินผูเ้รยีน ควรเป็นอยา่งไร 

3. การสะทอ้นกลบัหรอื feedback ถึงผูเ้รยีน หลงัการสอน หรอืจบโมดลู ควรเป็นอยา่งไร 

4. การน าผลการวดัและประเมินผูเ้รยีน ไปใชเ้พื่อพฒันา ควรเป็นอยา่งไร 

 

ผู้บริหาร/ผู้น าของสถาบนัอุดมศึกษา 

1. วิสยัทศัน ์ภาวะผูน้  า  ความมุง่มั่น และการสนบัสนนุของผูน้  าสถาบนัอดุมศกึษา ควรเป็นอยา่งไร 

2. การเปลีย่นแปลงส าคญัที่ตอ้งการคืออะไร  

3. ควรเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รเรือ่งใดบา้ง 

 

ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและภาคเอกชน 

1. ความรว่มมือของภาคสว่นตา่ง ๆ ของภาครฐั ควรเป็นอยา่งไร 

2. ความรว่มมือของภาคเอกชน ที่ตอ้งเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการการศกึษาเพื่อพฒันาก าลงัคน  ควร

เป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก ฉ  
 

Index of Objective Congruence 
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Index of Item Objective Congruence 

เร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดษิฐ ์

ทีต่อบสนองความต้องการของการค้าปลีกยุคใหม่ 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามชดุนี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือ

พฒันาก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของการคา้ปลีก

ยคุใหม่ 

 

2. ขอความกรุณาทา่นไดโ้ปรดพิจารณาขอ้ความในแบบสอบถาม ว่า มีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคที์จ้ะศกึษาหรือไม ่โดยท าเครือ้งหมาย  ลงในชอ่งว่างท่ี

ตรงกบัความคดิเห็นของท่านดงันี ้

 

1   หมายถึง มีความคดิเห็นวา่สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

0  หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

-1  หมายถึง มีความคดิเห็นวา่ไมส่อดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

 

ขอบพระคณุในความอนเุคราะหเ์ป็นอยา่งสงู 

ผูว้ิจยั  สมศรี พทุธธรรมวงศ ์

 

สาขา พฒันศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
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วัตถุประสงค ์
ประเด็นค าถามในการ

สัมภาษณ ์

ความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ค่า  

IOC 

ความ 

หมาย 1 2 3 4 5 

1. เพื่อศึกษา

ผลกระทบการ

ใช้

ปัญญาประดิษฐ์

ในการด าเนิน 

การค้าปลีกยุค

ใหม่ และ 

ลักษณะการใช้

งาน

ปัญญาประดิษฐ ์

 

1. สภาพอดีตและปัจจบุนัของการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ในการคา้ปลีกเป็น

อยา่งไร 

1 1 1 -1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

2. ผลกระทบของการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ในการคา้ปลีกยคุ

ใหม่เป็นอยา่งไร (การคา้ปลีกยคุใหม่ 

หมายถึง รูปแบบธุรกิจคา้ปลีกที่รวม

การขายทกุช่องทางเขา้ดว้ยกนั ทัง้

ขายหนา้รา้น ขายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์โดยใช ้เทคโนโลยี และ 

ขอ้มลู เป็นเครื่องมือส าคญั ในการ

บรหิารจดัการทกุช่องทางการขาย

อยา่งไรร้อยตอ่ เพื่อสรา้ง

ประสบการณท์ี่ดีใหก้บัลกูคา้) 

1 1 0 -1 1 2 0.4 ใช้

ไม่ได้ 

3. ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดจ้ากการน า

ปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการคา้ปลีก

ยคุใหม่เป็นอยา่งไร เชน่ ยอดขาย 

คา่ใชจ้า่ย  ประสิทธิภาพ ตน้ทนุ 

นวตักรรม หรือ โมเดลทางธุรกิจใหม่ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

4. ความตอ้งการใชปั้ญญาประดิษฐ์มา

ใชใ้นการคา้ปลีกยคุใหม่เป็นอย่างไร 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5. ลกัษณะการใชปั้ญญาประดิษฐ์ 

(Business Use Cases) มาใชใ้น

การคา้ปลีกยคุใหมใ่นการด าเนินงาน

ดา้นตา่ง ๆ  มีอะไรบา้ง อยา่งไร  

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

2. เพื่อศึกษา

คุณลักษณะ

ก าลังคนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์

(นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูล) ที่

ตอบสนองกับ

ก าลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐ์ที่

ตอบสนองกบัความตอ้งการของ

การคา้ปลีกยคุใหม่ 

ซึง่ในที่นี ้หมายถึง นกัวิทยาศาสตร์

ขอ้มลู ตอ้งการทกัษะอะไรบา้ง 

อยา่งไร 

1. Hard Skills ทีต่อ้งการ มี

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ความต้องการ

ของการค้าปลีก

ยุคใหม่ 

 

อะไรบา้ง อยา่งไร (หมายถึง 

ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ 

ทกัษะเฉพาะทางที่เก่ียวขอ้งกบั

สายงานหรอือาชีพ) 

2. Soft Skills ที่ตอ้งการ มีอะไรบา้ง 

อยา่งไร (หมายถึง ทกัษะดา้นคน 

และสงัคม )  

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

3. Skills อ่ืน นอกเหนือจาก 

Hard Skills และ Soft Skills 

ข้างต้น ที่ตอ้งการ มีอะไรบา้ง 

อยา่งไร  

1 1 0 1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

3. เพื่อศึกษาแนว

ทางการจัด

การศึกษาเพื่อ

พัฒนาก าลังคน

ด้าน

ปัญญาประดิษฐ ์

ทีต่อบสนองกับ

ความต้องการ

ของการค้าปลีก

ยุคใหม่ 

แนวทางหรือกระบวนการอย่าง

เป็นระบบในการจัดการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี

เป้าหมายชัดเจนเพื่อพัฒนา

ก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ ์ให้

มีคุณลักษณะพึงประสงค ์เพื่อให้

เกิดความรู้ ทกัษะ ทศันติ/

อุปนิสัยทีพ่ึงประสงค ์เพื่อเป็น

นักวิทยาศาสตรข้์อมูล ที่

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ค้าปลีกยุคใหม่  

ควรมีแนวทางในการจดัการศกึษา

ทัง้ 8 องคป์ระกอบนี ้อยา่งไร 

1)  หลกัสตูร หรอื เนือ้หาสาระ  

2)  การเรยีนการสอน  

3)  ผูส้อน หรอืผูด้  าเนินการเรยีนรู ้ 

4) ผูเ้รยีน   

5) สื่อ อปุกรณ ์แหลง่เรยีนรู ้

6) การวดัผล/ประเมินผล    

7) ภาวะผูน้  าของสถาบนัการศกึษา 

8) ความรว่มมือของภาคสว่นตา่ง ๆ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ช 
 
 

ภาพการท าวิจัย 
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การสัมภาษณผู้์ให้ข้อมูลหลัก ระหว่าง ตุลาคม 2019 – พฤศจิกายน 2020
ยายนร 



 

 

 

317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขา้รว่มสมัมนา Thailand Education 

Partnership (TEP) เม่ือ 9 มิถนุายน 2019 
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การสมัมนากลุม่วิพากษเ์ชิงประเมินรา่งแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาก าลงัคน 

ดา้นปัญญาประดษิฐ์ 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2020 ท่ีสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
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