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บทคัดย@อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพรCอมในการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของ
การคCาปลีก 2) ศึกษาทักษะของกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองความตCองการของการคCาปลีก
3) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองความตCองการของ
การคCาปลีก โดยใชCการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมขCอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ7ผูCทรงคุณวุฒิ 24 คน
โดยใชCแบบบันทึกเอกสารและแบบสัมภาษณ7 วิเคราะห7เนื้อหาเปYนขCอมูลบรรยายโดยใชCวิธีการเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัยเปYนประเด็นๆ แลCวทำการยกร\างแนวทางการจัดการศึกษาฯ และจัดการวิพากษ7เชิงประเมิน
โดยผูCทรงคุณวุฒิ 16 คน โดยใชCแนวคำถามการวิพากษ7และแบบฟอร7มการประเมินร\างแนวทางฯ หลังจากนั้น
ทำการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาฯ
ผลการวิจัยพบว\า 1) การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีก ตCองเตรียมดCานต\าง ๆ ดCานบุคลากร
ดCานวัฒนธรรมองค7กร ดCานขCอมูล ดCานกระบวนการทำงานและวิศวกรรมซอฟต7แวร7 ดCานเทคโนโลยี และดCาน
เงินลงทุน 2) กำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ตCองมีทักษะวิชาชีพในดCานการคCาปลีก คณิตศาสตร7และสถิติ
วิศวกรรมซอฟต7แวร7และการเขียนโปรแกรม การจัดการขCอมูล ปFญญาประดิษฐ7และการเรียนรูCของเครื่อง และ
ทักษะชีวิตและสังคมเกี่ยวกับการสื่อสาร การทำงานร\วมกับผูCอื่นและทำงานเปYนทีม ความคิดสรCางสรรค7และ
นวัตกรรม ความคิดอย\างมีวิจารณญาณและแกCปFญหาซับซCอน การเรียนรูCตลอดชีวิต ความมุ\งมั่น ความยืดหยุ\น
ความมีภาระรับผิดชอบ ความซื่อสัตย7และจริยธรรม 3) แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCาน
ปF ญ ญาประดิ ษ ฐ7 ฯ 8 ดC า น ไดC แ ก\ หลั ก สู ต รและเนื ้ อ หาสาระ การเรี ย นการสอน อาจารย7 ผ ู C ส อน ผู C เ รี ย น
สื่อ อุปกรณ7และแหล\งเรียนรูC การวัดผลและประเมินผล ภาวะผูCนำของผูCนำสถาบันอุดมศึกษา และความร\วมมือ
ของทุกภาคส\วน
คำสำคัญ: แนวทางการจัดการศึกษา; พัฒนากำลังคน; ปFญญาประดิษฐ7
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Abstract

The objectives of this research were 1) to study the preparation of using AI in retail 2)
to study AI workforce skills which suit to retail requirements and 3) to propose educational
management guidelines for AI manpower development which suit to retail requirements. This
research used quality research method. The data were collected from related documents and
expert interviews, with sample size of 24 people, which were selected by purposed sample
method. Content analysis was conducted to describe research information by qualitative
method. The education management guidelines were drafted for group discussion and
assessment with 16 people by using document record and interview form. The content was
analyzed as descriptive information by qualitative method. Then summarized the research
result and drafted the education management guidelines. After that conducted an assessment
critiques by 16 experts using critique question and evaluation form. Then amended the final
educational management guidelines.
The research results were found as following; 1) The preparations for using AI in retail
were the preparations as following; personnel, organizational culture, data, organizational
processes and software engineering, technology, and investments. 2) The AI workforce skills
were hard skills as following; retail, mathematics and statistics, software engineering and
programming, data Management, AI and machine learning; and soft skills as following;
communication, collaboration and teamwork, creativity and innovation, critical thinking and
complex problem solving, lifelong learning, persistence, resilience, accountability, integrity and
ethics. 3) The educational management guidelines were following; curriculums and contents,
teaching and learning, teachers/instructors, learners, media and learning resources, assessment
and evaluation, leadership and contribution of involved sectors.
Keywords: Education Management Guidelines; Manpower Development; Artificial Intelligence

บทนำ

ปFญญาประดิษฐ7 หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) เกิดขึ้นในปŽทศวรรษที่ 1950 และไดCพัฒนา
กCาวหนCาอย\างรวดเร็วจนเปYนที่นิยมใชCงานแพร\หลาย จากขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นของเครื่อง
คอมพิวเตอร7 ระบบคลาวด7 อินเตอร7เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) ตลอดจนความเร็วของระบบเครือข\าย ทำใหC
สามารถเก็ บ ขC อ มู ล ปริ ม าณมากและประมวลผลไดC อ ย\ า งรวดเร็ ว ส\ ง เสริ ม ใหC ป F ญญาประดิ ษ ฐ7 ม ี ศ ั ก ยภาพ
เปYนเทคโนโลยีที่ทรงพลัง และเขCามามีบทบาทและอิทธิพลต\อชีวิตประจำวันของคนในสังคม ตลอดจนภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดCกล\าวถึงปFญญาประดิษฐ7ว\าจะช\วยเศรษฐกิจของประเทศ
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ที่พัฒนาแลCว ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 1.7 เท\าในปŽ 2035 และช\วยเพิ่มผลิตผลแรงงานของโลกไดCถึง รCอยละ 30-40
อีกทั้งช\วยเพิ่มกำไรในทุกสาขาการผลิต (Fiscal Policy Office Ministry of Finance, 2018)
ปFญญาประดิษฐ7มปี ระโยชน7ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดตCนทุนและคCาใชCจ\าย เพิ่มรายไดC
และกำไร ปรับปรุงประสบการณ7ที่ดีใหCกับลูกคCาในหลากหลายอุตสาหกรรม และการคCาปลีกก็เปYนอุตสาหกรรม
หนึ่งที่จะไดCผลประโยชน7จากการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCเปYนอันดับตCนๆ (Mckinsey, 2018) การคCาปลีกเปYน
พื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวขCองกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งประเทศ มีความสำคัญต\อ
สังคมและเศรษฐกิจ แต\ความผันผวนของโลกและการระบาดของโรคโควิด-19 ไดCเปYนตัวเร\งใหCการคCาปลีกรูป
แบบเดิมที่มีแต\การขายหนCารCานจะไม\สามารถอยู\รอดอีกต\อไป ไม\สามารถแข\งขันกับการคCาออนไลน7ที่มีตCนทุน
ต่ำกว\า ไม\ตCองมีค\าใชCจ\ายก\อสรCางรCานคCา มีตCนทุนสินคCาคงคลังที่ต่ำกว\า การคCาปลีกแบบมีหนCารCานจึงตCองเพิ่ม
ช\องทางและแพลตฟอร7มในการขายทั้งการขายหนCารCานและออนไลน7 ใหCสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูCบริโภค ตCองเร\งปรับกลยุทธ7ในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองลูกคCาดCวยสินคCาที่โดนใจและบริการที่
ประทับใจภายใตCตCนทุนที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งสำคัญยิ่งคือ การนำเทคโนโลยี ปFญญาประดิษฐ7 และขCอมูลมาใชCงาน
ในการดำเนินธุรกิจใหCเกิดประโยชน7 และการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอย\างรวดเร็ว (Pilkington,
2019)
การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีกนั้น จำเปYนตCองศึกษาและเตรียมความพรCอมในดCานต\าง ๆ
จากผลศึกษาของสถาบันชั้นนำของโลกพบว\าธุรกิจต\างเห็นประโยชน7ของปFญญาประดิษฐ7 แต\ยังไม\มีความ
พรCอมในการนำมาใชC (Gartner, 2019) และพบว\าธุรกิจตCองการกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 ซึ่งเปYนอาชีพที่
ขาดแคลนมาก (World Economic Forum, 2020) จึงเปYนอุปสรรคในการพัฒนาปFญญาประดิษฐ7ที่ตCองบริหาร
จัดการไม\ใหCเกิดผลกระทบการใชCงาน และการพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7นั้น สถาบันอุดมศึกษาเปYน
องค7กรที่ถูกคาดหวังจากสังคมทั้งในแง\การผลิตกำลังคนและการใหCบริการวิชาการกับสังคม จึงจำเปYนตCองมี
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองกับความตCองการของผูCใชC
กำลั ง คน สอดคลC อ งและรองรั บ กั บ ความเปลี ่ ย นแปลงทั ้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี (Thailand
Development Research Institute, 2018)
ดังนั้น การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีกนั้น ถCาไดCเตรียมความพรCอมในดCานต\าง ๆ จะทำใหC
การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCนั้นประสบความสำเร็จ และการมีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน
ดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองกับความตCองการของการคCาปลีกที่เหมาะสม เปYนรูปธรรมชัดเจน เหมาะสมกับ
บริบทของไทย จะส\งผลใหCการคCาปลีกไทยมีความสามารถในการแข\งขัน ตอบโจทย7ทิศทางการคCาปลีกไทย

วัตถุประสงคNของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรCอมในการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีก
2. เพื่อศึกษาทักษะของกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองกับความตCองการของการคCาปลีก
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ
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การวิจัยนี้ใชCวิธีการวิจัยคุณภาพ โดยดำเนินการเปYน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเนื้อหาดCวยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทำการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับปFญญาประดิษฐ7และการใชCงาน แนวคิดการคCาปลีก ลักษณะการใชCงานปFญญาประดิษฐ7ใน
การคCาปลีก ทักษะของกำลังคนในศตวรรษที่ 21 ทักษะของกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 และการพัฒนา
กำลังคนดCานดิจิทัล และการจัดการศึกษา จากเอกสารและแหล\งขCอมูลที่เชื่อถือไดC ตรวจสอบขCอมูลโดย
พิจารณาความน\าเชื่อถือของแหล\งที่มาของเอกสาร ปŽที่พิมพ7 หน\วยงานที่พิมพ7หรือโพสว\ามีความครบถCวน
สมบูรณ7และน\าเชื่อถือ โดยกำหนดประเด็นการศึกษา และบันทึกขCอมูลการศึกษาในแบบบันทึกเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเนื้อหาดCวยวิธีการสัมภาษณ7 ใชCวิธีการเลือกกลุ\มตัวอย\างแบบเจาะจง โดยเลือกผูCใหC
ขCอมูลสำคัญ 24 คน ดังนี้ กลุ\มที่ 1 ศึกษาการเตรียมความพรCอมในการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีก
และทั ก ษะกำลั ง คนดC า นปF ญ ญาประดิ ษ ฐ7 ท ี ่ ต C อ งการ จำนวน 13 คน โดยเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ ง
ประกอบดCวยผูCบริหารระดับสูงของการคCาปลีกดCานกลยุทธ7ธุรกิจและดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผูCมีส\วน
ไดCส\วนเสียเกี่ยวกับกำลังคนดCานนี้ ที่มีประสบการทำงานการคCาปลีกหรือสารสนเทศมากกว\า 15 ปŽ และ กลุ\มที่
2 ศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นากำลั ง คนดC า นปF ญ ญาประดิ ษ ฐ7 ฯ จำนวน 11 คน โดยเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ ่ ง ประกอบดC ว ยผู C ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดC า นการศึ ก ษา สายสารสนเทศ
วิทยาศาสตร7คอมพิวเตอร7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร7 หรือธุรกิจคอมพิวเตอร7 โดยตCองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกขึ้นไป มีตำแหน\งผูCช\วยศาสตราจารย7ขึ้นไป และมีประสบการณ7ดCานการศึกษา-เทคโนโลยี
สารสนเทศและปFญญาประดิษฐ7มากกว\า 5 ปŽ
ขั้นตอนที่ 3 เครื่องมือและวิธีการที่ใชCในการศึกษา
1) การศึกษาเอกสาร โดยกำหนดประเด็นการศึกษา และบันทึกขCอมูลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยลงในแบบบันทึกเอกสาร
2) การสัมภาษณ7 ใชCแบบสัมภาษณ7กึ่งโครงสรCาง โดยสรCางแนวคำถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
และนำแบบสัมภาษณ7ที่สรCาง นำเสนอแบบสัมภาษณ7ต\อผูCทรงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา
สำนวนภาษา ความเหมาะสมและความสมบูรณ7ของแบบสัมภาษณ7 ทั้งนี้มีเกณฑ7การคัดเลือกผูCทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ผูCทรงคุณวุฒิดCานคCาปลีกที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ7การคCาปลีกมากกว\า 15 ปŽ และ
ผูCทรงคุณวุฒิดCานการศึกษา-สารสนเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ7ดCานสารสนเทศ
มากกว\า 10 ปŽ เมื่อพิจารณาเครื่องมือแลCว ผูCวิจัยนำผลการตรวจสอบแบบสอบถาม พิจารณาค\าความตรงเชิง
เนื้อหาหรือค\าความสอดคลCองของขCอคำถามกับวัตถุประสงค7 (IOC) โดยมีเกณฑ7การพิจารณาตรวจคำถามและ
ดัชนีความสอดคลCองที่วัดไดCในแต\ละขCอตCองมากกว\า 0.5 ขึ้นไป
3) การวิพากษ7เชิงประเมินโดยผูCทรงคุณวุฒิ ใชCแนวคำถามการวิพากษ7เชิงประเมินร\างแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ ในทั้ง 8 ดCานของการจัดการศึกษาในร\างแนวทางการ
จั ด การศึ ก ษาฯ โดยไดC ใ ชC เ กณฑ7 ก ารประเมิ น ของ Joint Committee on standard for educational
evaluation (1981) ที ่ ประกอบดC วย 4 มิ ติ ไดC แก\ 1) ดC านความถู กตC อง 2) ดC านความเหมาะสม 3) ดC าน
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ประโยชน7 และ 4) ดCานความเปYนไปไดC และแบบประเมินร\างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCาน
ปFญญาประดิษฐ7ฯ ในทั้ง 8 องค7ประกอบของการจัดการศึกษาในร\างแนวทางการจัดการศึกษาฯ โดยไดCใชCเกณฑ7
การประเมินของ Joint Committee on standard for educational evaluation (1981) ที่ประกอบดCวย 4
มิติ ไดCแก\ 1) ดCานความถูกตCอง 2) ดCานความเหมาะสม 3) ดCานประโยชน7 และ 4) ดCานความเปYนไปไดC ว\าแต\ละ
องค7ประกอบของการจัดการศึกษามีความถูกตCอง ความเหมาะสม ความเปYนประโยชน7 และความเปYนไปไดC ว\า
เปYนไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ ขCอบังคับทางการศึกษาหรือธุกิจการคCาปลีกยุคใหม\หรือไม\ อย\างไร และใชC
แบบประเมินร\างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ
ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมขCอมูล
1) เก็บรวบรวมขCอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขCองตามกรอบแนวคิดการวิจัย เลือกเฉพาะ
แหล\งขCอมูลที่ทันสมัยและน\าเชื่อถือ ศึกษาและเก็บรวบรวมขCอมูลโดยการบันทึกขCอมูลจากเอกสาร
2) การรวบรวมขCอมูลจากการสัมภาษณ7 โดยติดต\อผูCใหCขCอมูลสำคัญเปYนรายบุคคล เพื่อขอนัดหมายวัน
และเวลาสัมภาษณ7เปYนการล\วงหนCา อธิบายวัตถุประสงค7และประเด็นของการสัมภาษณ7ใหCทราบ ขออนุญาต
การจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียง ทั้งนี้กลุ\มตัวอย\างที่ 1 ไดCสัมภาษณ7ประเด็นการเตรียมความพรCอมใน
การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีกและทักษะของกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ และกลุ\มตัวอย\างที่
2 ไดCสัมภาษณ7ประเด็นแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 ฯ
3) การวิพากษ7เชิงประเมินร\างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ โดย
ผู C ทรงคุ ณวุ ฒิ 16 คน แบบเลื อกเฉพาะเจาะจง อั นประกอบดC วยผู C ทรงคุ ณวุ ฒิ ดC านการคC าปลี กหรื อดC าน
สารสนเทศมากกว\า 15 ปŽ และผู CทรงคุณวุฒิดC านการศึกษา สายสารสนเทศ วิทยาศาสตร7คอมพิวเตอร7
วิศวกรรมคอมพิวเตอร7 หรือธุรกิจคอมพิวเตอร7 ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป มีตำแหน\งผูCช\วย
ศาสตราจารย7ขึ้นไป และมีประสบการณ7ดCานการศึกษา-เทคโนโลยีสารสนเทศและปFญญาประดิษฐ7มากกว\า 5 ปŽ
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห7ขCอมูล
1) นำขCอมูลจากการบันทึกเอกสารมาวิเคราะห7เนื้อหา และนำการสัมภาษณ7ผูCเชี่ยวชาญมาถอดคำ
สัมภาษณ7 จัดทำเอกสารเตรียมไปวิเคราะห7เนื้อหา ตีความแปลความหมายขCอมูล วิเคราะห7ขCอมูลแบบสรCาง
ขCอสรุปเปYนขCอมูลการบรรยาย ซึ่งไดCจากการสัมภาษณ7 จดบันทึก และวิเคราะห7เนื้อหาเปYนขCอมูลบรรยายตาม
หลักการวิเคราะห7ขCอมูลเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยแยกเปYนประเด็นๆ
2) นำขCอมูลการวิจัยในประเด็นที่ตั้งไวCเทียบกับขCอมูลเอกสารที่เกี่ยวขCองใหCทราบถึงความคลCายหรือ
แตกต\างกันของขCอมูลที่ไดCจากเอกสารและขCอมูลที่ไดCจากการสัมภาษณ7เพื่อใชCในการอภิปรายผล ซึ่งไดC
วิเคราะห7ขCอมูลและดำเนินการตรวจสอบสามเสCา ตรวจสอบขCอมูลในสถานที่ เวลา และสถานการณ7ที่ต\างกัน
อย\างนCอย 2 ครั้ง โดยปล\อยเวลาห\างกัน หากพบว\ามีบางช\วงบางตอนที่แตกต\างกัน จะนำขCอมูลที่ไดCไป
ตรวจสอบกับแหล\งขCอมูลอื่น ๆ หรือสัมภาษณ7ผูCใหCขCอมูลสำคัญคนอื่นอีกครั้ง นอกจากนั้นไดCทำการตรวจสอบ
ความถูกตCองกับผูCใหCขCอมูลสำคัญอีกครั้ง โดยผูCวิจัยไดCนำขCอมูลรายงานวิจัยเบื้องตCนไปใหCผูCใหCขCอมูลสำคัญ อ\าน
ตรวจสอบความถูกตCองใหCมั่นใจในความเที่ยงของขCอมูล
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ผลการวิจัย

วัตถุประสงค-ที่ 1 เพื่อศึกษาการเตรียมความพรCอมในการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีก
ผลการวิจัยพบว\าตCองเตรียม: ดCานบุคลากร ดCานวัฒนธรรมองค7กร ดCานขCอมูล ดCานกระบวนการทำงานและ
วิศวกรรมซอฟต7แวร7 ดCานเทคโนโลยี และดCานเงินลงทุน ทั้งนี้การคCาปลีกตCองเตรียมความพรCอมในทุกดCาน หาก
ไม\พรCอมในดCานใดดCานหนึ่ง จะทำใหCการใชCปFญญาประดิษฐ7มีอุปสรรคไดC
วัตถุประสงค-ที่ 2 เพื่อศึกษาทักษะของกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 ผลการวิจัยพบว\าตCองมีทักษะ
วิชาชีพ 5 ทักษะ ไดCแก\ ดCานการคCาปลีก คณิตศาสตร7และสถิติ วิศวกรรมซอฟต7แวร7และการเขียนโปรแกรม
การจัดการขCอมูล ปFญญาประดิษฐ7และการเรียนรูCของเครื่อง และทักษะชีวิตและสังคม 9 ทักษะ ไดCแก\ การ
สื่อสาร การทำงานร\วมกับผูCอื่นและทำงานเปYนทีม ความคิดสรCางสรรค7และนวัตกรรม ความคิดอย\างมี
วิจารณญาณและแกCปFญหาซับซCอน การเรียนรูCตลอดชีวิต ความมุ\งมั่น ความยืดหยุ\น ความมีภาระรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย7และจริยธรรม
วัตถุประสงค-ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ
ผลการวิจัยพบว\าการจัดการศึกษาใน 8 ดCาน ไดCแก\ หลักสูตรและเนื้อหาสาระตCองมีความทันสมัย เนCนหลักสูตร
สมรรถนะและบูรณาการขCามศาสตร7 การเรียนการสอนตCองเนCนผูCเรียนเปYนสำคัญและเปYนการเรียนรูCควบคู\การ
ทำงาน อาจารย7ผูCสอนตCองมีทั้งอาจารย7ประจำ อาจารย7จากภาคเอกชนและครูพี่เลี้ยง ผูCเรียนควรเตรียมตัวทั้ง
ศาสตร7และศิลปœ สื่ออุปกรณ7และแหล\งเรียนรูCตCองเนCนออนไลน7ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและน\าสนใจ การวัดผล
และประเมินผลตCองใชCเครื่องมือที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง ภาวะผูCนำของผูCนำสถาบันอุดมศึกษา
ตCองมุ\งเนCนสรCางการเปลี่ยนแปลง สรCางเครือข\ายและสรCางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ความร\วมมือของทุกภาคส\วน
มีความสำคัญต\อการเรียนรูCที่เนCนสมรรถนะ ทำงานไดCจริงของผูCเรียน

องคNความรู[ใหม@

องค7ความรูCใหม\ ดังนี้ 1) การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCของการคCาปลีกจะตCองเตรียมความพรCอมทั้ง 6
ดCานใหCมีความพรCอม เพื่อใหCการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCในการคCาปลีกประสบความสำเร็จอย\างยั่งยืน หากขาด
ดCานใดดCานหนึ่ง ก็จะทำใหCการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCมีปFญหาและอุปสรรค ไม\ราบรื่น 2) ทักษะของกำลังคน
ดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองกับความตCองการของการคCาปลีก จะตCองมีทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตและ
สังคม โดยพบว\าการคCาปลีกใหCความสำคัญกับทักษะชีวิตและสังคมมาก โดยเฉพาะการสื่อสาร ความคิด
สรCางสรรค7และนวัตกรรม ความคิดอย\างมีวิจารณญาณและแกCปFญหาซับซCอน และการเรียนรูCตลอดชีวิต 3)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ จะตCองมีหลักสูตรและเนื้อหาสาระที่
ทันสมัย ตรงกับความตCองการของผูCใชCกำลังคน เปYนหลักสูตรเนCนสมรรถนะและบูรณาการความรูCขCามศาสตร7
เปYนการเรียนรูCที่เนCนผูCเรียนเปYนสำคัญ โดยเรียนรูCควบคู\การทำงาน เนCนการเรียนรูCผ\านการปฏิบัติ ลงมือทำ มี
อาจารย7ทั้งอาจารย7ประจำ อาจารย7จากภาคเอกชน และครูพี่เลี้ยง ทั้งนี้ควรเตรียมตัวผูCเรียนทั้งศาสตร7และศิลปœ
ตั้งแต\เด็กอนุบาลถึงมัธยมเปYน STEAM (Science, Technology, Engineer, Art และ Mathematic) สื่อการ
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เรียนรูCที่เปYนออนไลน7เปYนสื่อสำคัญที่ตCองจัดทำเนื้อหาใหCน\าสนใจ หลักการวัดผลและประเมินผลควรวัดและ
ประเมินผลใหCตรงจุดมุ\งหมายและตามสภาพจริง ใชCเครื่องมือที่หลากหลาย วัดทักษะกระบวนการคิดและความ
เขCาใจของผูCเรียน นำสารสนเทศจากการวัดผลและประเมินผลไปการสะทCอนกลับใหCผูCเรียนอย\างสม่ำเสมอ ผูCนำ
ของสถาบันการศึกษาตCองมีวิสัยทัศน7 มุ\งมั่น กระตุCน สนับสนุน และสรCางการเปลี่ยนแปลง สรCางเครือข\ายและ
ความร\วมมือจากทุกภาคส\วน โดยเฉพาะความร\วมมือจากภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยี ทั้งดCานหลักสูตร
และการเรียนการสอน และดCานการวิจัยและสรCางนวัตกรรม การคCาปลีกตCองใหCปริมาณและทักษะของกำลังคน
ที่ตCองการกับสถาบันการศึกษา เขCาร\วมการร\างและทบทวนหลักสูตรในมุมมองผูCใชCกำลังคน ร\วมถ\ายทอด
ความรูC เทคโนโลยี และประสบการณ7ใหCกับผูCเรียน อาจารย7 สนับสนุนและอนุเคราะห7เครื่องมือตลอดจนขCอมูล
ของการคCาปลีกเพื่อใชCในการเรียนการสอน รับผูCเรียนเขCาฝŸกฝนทักษะการทำงาน ซึ่งจำเปYนสำหรับหลักสูตร
การเรียนรูCควบคู\การทำงาน โดยมีระบบนิเวศน7วิทยา (Ecological System) ที่สนับสนุนแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองความตCองการของการคCาปลีก ดังภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลัง
คนดCานปFญญาประดิษฐ7ที่สอดคลCองความตCองการของการคCาปลีก

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขCอที่ 1 พบว\า การใชCปFญญาประดิษฐ7ตCองเตรียมความพรCอม 6 ดCาน คือ
1) ดCานบุคลากร เริ่มจากผูCนำองค7กรมีวิสัยทัศน7และเขCาใจการใชCงาน เตรียมกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ใหCมี
ความรูCและทักษะที่จำเปYน 2) ดCานวัฒนธรรมองค7กรใหCกลCารับความเสี่ยง ทำงานขCามสายงานอย\างยืดหยุ\น
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คล\องตัว 3) ดCานขCอมูล เตรียมสถาปFตกรรมขCอมูลและธรรมมาภิบาลขCอมูล เชื่อมโยงขCอมูลหน\วยงานต\าง ๆ
4) ดCานกระบวนการทำงานขององค7กรและวิศวกรรมซอฟต7แวร7 ใหCเชื่อมโยงและยืดหยุ\น คล\องตัว 5) ดCาน
เทคโนโลยี เตรียมโครงสรCางพื้นฐานและส\วนสนับสนุน จัดหาระบบงานที่มีการเตรียมโมเดลปFญญาประดิษฐ7ไวC
แลCว และหาพันธมิตรดCานเทคโนโลยี 6) ดCานเงินลงทุน เตรียมเงินลงทุน ที่อาจตCองลงทุนต\อเนื่อง โดยความ
พรC อมทุ กดC านดC านมี ความสำคั ญที ่ จะทำใหC การนำปF ญญาประดิ ษฐ7 มาใชC ประสบความสำเร็ จอย\ างยั ่ งยื น
สอดคลCองกับงานวิจัยของ Gartner (2018); Mckinsey (2018); KPMG (2018); Deloitte (2018) ที่ว\าการใชC
ปFญญาประดิษฐ7ตCองเริ่มจากผูCนำองค7กรมีวิสัยทัศน7และเขCาใจการใชCงาน เตรียมความพรCอมกำลังคนดCาน
ปFญญาประดิษฐ7ใหCมีความรูCและทักษะที่จำเปYน เตรียมความพรCอมดCานวัฒนธรรมองค7กรใหCกลCารับความเสี่ยง
ทำงานขCามสายงานอย\างยืดหยุ\นคล\องตัว เตรียมความพรCอมดCานขCอมูล โดยเตรียมสถาปFตกรรมขCอมูลและ
ธรรมมาภิบาลขCอมูล เชื่อมโยงขCอมูลหน\วยงานต\าง ๆ เตรียมความพรCอมดCานกระบวนการทำงานขององค7กร
และวิศวกรรมซอฟต7แวร7 เตรียมความพรCอมดCานเงินลงทุน
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขCอที่ 2 พบว\า ทักษะของกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ จำเปYนตCองมี
ทักษะวิชาชีพ ในดCานต\าง ๆ ดังนี้ 1) การคCาปลีก ทั้งการตลาด การขาย การบริหารสินคCา ห\วงโซ\อุปทาน บัญชี
การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย7 เพื่อมองเห็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจ เห็นโอกาสทางธุรกิจ แลCวนำเสนอ
แนวทางการนำปFญญาประดิษฐ7มาประยุกต7ใชC 2) ขCอมูล ตCองเขCาใจว\าควรใชCขCอมูลอะไร หาขCอมูลไดCที่ใด ควร
เก็บขCอมูลรูปแบบใด 3) คณิตศาสตร7และสถิติ เปYนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงปFญญาประดิษฐ7
รวมทั้ง การปรับปรุงระบบใหCทำงานแม\นยำเหมาะสมยิ่งขึ้น 4) วิศวกรรมซอฟท7แวร7และการเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดเตรียมขCอมูลที่ตCองแปลงขCอมูลใหCอยู\ในรูปแบบที่ง\ายต\อการนำไปประมวลผลหรือวิเคราะห7 5) การ
เรียนรูCของเครื่องจักร ตCองเขCาใจกรอบการทำงานของการเรียนรูCของเครื่องจักร เพื่อเลือกใชCอัลกอริทึมใหC
เหมาะสมกับประเภท และความซับซCอนของปFญหาในการสรCางแบบจำลองทำนายจากขCอมูล ซึ่งสอดคลCองกับ
Sakworawich ( 2019) ; Mckinsey ( 2018) ; TowardDataScience ( 2019) ; Forbes ( 2018) ; Edureka
(2020); Kdnuggets (2020) ที่ว\ากำลังคนดCานนี้ตCองมีความรูCและทักษะในโดเมนที่ทำ มีทักษะดCานขCอมูล ดCาน
คณิตศาสตร7และสถิติ ดCานวิศวกรรมซอฟท7แวร7และการเขียนโปรแกรม ดCานการเรียนรูCของเครื่องจักร ซึ่งทักษะ
เหล\านี้มีความสำคัญต\อกำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ของการคCาปลีก ที่จะตCองเขCาใจธุรกิจ จัดการขCอมูลและ
เขียนโปรแกรมแปลงขCอมูลในการพัฒนาปFญญาประดิษฐ7 ซึ่งเปYนวิทยาการที่ใชCขCอมูลในการเรียนรูCไดC เลือกใชC
อัลกอริทึม และเครื่องมือปFญญาประดิษฐ7ที่เหมาะสมในการพัฒนาปFญญาประดิษฐ7
นอกจากนี้ยังพบว\า จำเปYนตCองมีทักษะชีวิตและสังคม ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ 1) การสื่อสาร
มีมนุษยสัมพันธ7 นำเสนองานไดC ซักถามใหCทราบถึงปFญหาที่แทCจริงหรือความตCองการทางธุรกิจ เจรจาต\อรอง
เขCาใจผูCอื่น รูCจักสังเกต ใชCภาษาไดCเหมาะสม ดั่งขCอมูลจากการสัมภาษณ7 ที่ว\า”คนทำงานดCานนี้ตCองมีทักษะการ
สื่อสาร นำเสนอ โนCมนCาวใจ และไดCรับความไวCวางใจ เพราะคนกลุ\มนี้ตCองเปYนเกตเวย7ที่สนับสนุนผูCบริหารใน
การใชC จึงตCองทำหนCาที่สื่อสารใหCไดC” สอดคลCองกับ Sakworawich (2020); TowardDataScience (2019);
Kdnuggets (2020); World Economic Forum ( 2020) ที่ว\า กำลังคนดCานนี้ตCองสื่อสารเรื่องยากทางเทคนิค
ใหCคนที่ไม\มีความรูCทางวิทยาการคอมพิวเตอร7 คณิตศาสตร7หรือสถิติ ฟFงแลCวเขCาใจ 2) ความคิดสรCางสรรค7และ
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นวัตกรรม พบว\า การคCาปลีกที่ตCองการทักษะนี้มาก ดั่งขCอมูลจากการสัมภาษณ7ที่ว\า “AI เปYนเทคโนโลยีที่
สามารถนำไปประยุกต7ใชCงาน การใชCงานจึงจะขึ้นอยู\กับการสรCางสรรค7และจินตนาการของผูCประยุกต7” ตCองหา
คำตอบหรือทางออกของปFญหาใหCธุรกิจ ตลอดจนการปรับกระบวนการทำงานใหม\ จึงตCองช\างสังเกต ขี้สงสัย
คCนหาขCอเท็จจริงและปFญหา ใฝ£รูC มีความกลCาคิด กลCาทำ ซึ่งสอดคลCองกับ Sakworawich (2020); LinkedIn
(2019); World Economic Forum (2020) ที ่ ว \ า กำลั ง คนดC า นนี ้ รวมถึ ง คนในปŽ 2025 ตC อ งมี ค วามคิ ด
สรCางสรรค7 3) ความคิดอย\างมีวิจารณญาณและการแกCปFญหาซับซCอน ตCองเปYนคนชอบคิด วิเคราะห7 ตั้งคำถาม
เพราะว\าตCองแกCโจทย7ปFญหา เจาะหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดC แลCวนำเสนอแนวทางแกCไข สอดคลCอง
กับ Sakworawich (2020); World Economic Forum (2020); Kdnuggets (2020) ที่ว\ากำลังคนดCานนี้ตCอง
มีความคิดอย\างมีวิจารณญาณและการแกCปFญหาซับซCอนใหCกับธุรกิจและการดำเนินชีวิต 4) ใฝ£รูCและเรียนรูC
ตลอดเวลา ริเริ่มและนำตนเองไดC เรียนรูCดCวยตนเองไดC เพราะปFญญาประดิษฐ7กCาวหนCาเร็วมาก จึงตCองเรียนรูCสิ่ง
ใหม\ตลอดเวลา ฝŸกฝนการมองปFญหา ติดตามข\าวสารและกรณีศึกษา สอดคลCองกับ Sakworawich (2020);
World Economic Forum (2020) ที่ว\าตCองเรียนรูCดCวยตนเองไดCและเรียนรูCอยู\เสมอ 5) ความยืดหยุ\น/
ปรับตัว ลCมแลCวลุก พบว\าตCองยืดหยุ\นปรับตัว เนื่องจากงานดCานปFญญาประดิษฐ7ยังเปYนงานใหม\ ไม\มีความ
ชัดเจน ไม\มีบรรทัดฐาน จึงตCองลองผิดลองถูก และบางครั้งก็อาจไปผิดทาง จึงตCองรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
เปY น เพราะโจทย7 ทางธุ รกิ จจะเปลี ่ ยนบ\ อย และตC องรู C จั กปล\ อยวาง แลC วลองใหม\ สอดคลC องกั บ World
Economic Forum (2020); LinkedIn (2019) ตC อ งมี ท ั ก ษะการรั บ มื อ กั บ ปF ญ หา อดทนกั บ ความกดดั น
ยืดหยุ\น ปรับตัวไดCเร็ว ลCมแลCวรีบลุกขึ้นมาทำใหม\ 6) ความซื่อสัตย7และมีจริยธรรม ตCองมีจริยธรรม โปร\งใส ไม\
มีอคติในการสรCางหรือพัฒนา เพราะอัลกอริทึมที่ไดCจากการสรCางของปFญญาประดิษฐ7ไม\สามารถสอบทานหรือ
อธิบายเหตุผลไดC จึงตCองการคนที่ซื่อสัตย7และมีจริยธรรม สอดคลCองกับ World Economic Forum (2018);
KPMG (2018) ที่ว\ากำลังคนดCานนี้ตCองมีความซื่อสัตย7 มีจริยธรรม ไม\มีอคติในการทำงาน อันส\งผลต\อการ
ตัดสินใจและการทำงานของปFญญาประดิษฐ7
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขCอที่ 3 พบว\า จากผลการวิจัยที่พบว\าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
กำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 ฯ มี 8 องค7ประกอบ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ดCานหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
โดย จุดมุ\งหมายของหลักสูตรตCองพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ใหCมีความรูCและทักษะที่ทำงานดCาน
ปFญญาประดิษฐ7ไดCจริง ดั่งขCอมูลจากการสัมภาษณ7ที่ว\า “อยากไดCคนที่รูCจริง...รูCแก\นของปFญญาประดิษฐ7 รูCจัก
ประยุกต7ใชCงานและทำงานไดCจริง” และ “ตCองสรCางกำลังคนใหCมีองค7ความรูCและทักษะประยุกต7ใชCประโยชน7
สรCางอัลกอริทึ่ม สรCางรูปแบบการทำนาย แกCปFญหาและสรCางมูลค\าทางเศรษฐกิจไดC” และตCองสื่อสาร ทำงาน
ร\วมกับผูCอื่นไดC มีความคิดสรCางสรรค7 มีความรับผิดชอบ มุ\งมั่น สูCไม\ถอย ลCมแลCวลุก มีจริยธรรมและเรียนรูC
ตลอดชีวิต เนื้อหาหลักสูตรตCองทันสมัยทันต\อเหตุการณ7และตรงกับความตCองการของผูCใชCงานกำลังคน มี
เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ทำใหCผูCเรียนรูCในวิชาชีพ ดังนี้ ดCานคCาปลีก ดCานคณิตศาสตร7และสถิติ ดCานวิศวกรรม
ซอฟต7แวร7และการเขียนโปรแกรม ดCานการจัดการขCอมูล ดCานปFญญาประดิษฐ7และการเรียนรูCของเครื่อง ดั่ง
สะทCอนจากการสัมภาษณ7ที่ว\า “เนื้อหาสาระของหลักสูตรควรไดCรับความร\วมมือจากภาคเอกชน เพื่อใหCเนื้อหา
สาระของหลักสูตรสอดคลCองและทันกับความตCองการของผูCใชCกำลังคน ....นำความตCองการของผูCใชCงานเปYน
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ปFจจัยนำเขCามาใชCในการออกแบบเนื้อหาสาระของหลักสูตร” และ“หลักสูตรควรปรับเปลี่ยนไดCเร็ว ยืดหยุ\น
ตอบสนองทันต\อสถานการณ7และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย\างรวดเร็ว” โดยหลักสูตรตCองน\าสนใจ เปYนรูปธรรม
สมดุลทั้งศาสตร7และศิลปœ และไดCรับการยอมรับจากเอกชน จึงควรสำรวจความตCองการทุกปŽ หลักสูตรตCอง
บูรณาการความรูCและศาสตร7ต\าง ๆ เขCาดCวยกัน ใหCสอดคลCองกับโลกความเปYนจริงที่ไม\ไดCแยกความรูCเปYนเรื่องๆ
สอดรับกับความรวดเร็วที่เกิดขึ้น หลักสูตรตCองเนCนสมรรถนะ เนCนการเรียนรูCผ\านการปฏิบัติ ลงมือทำ ตCองฝŸก
ทักษะไม\รูCแต\เพียงทฤษฎี เพราะความรูCในยุคอินเตอร7เน็ตหาไดCง\ายนอกหCองเรียน และสมรรถนะเปYนสิ่งสำคัญที่
การคCาปลีกใหCความสำคัญ สอดคลCองกับ Panich (2013) ที่ว\าการเรียนรูCเพียงเฉพาะสาระวิชาไม\เพียงพอ ตCอง
ฝŸกฝน ลงมือทำดCวยตนเองใหCเกิดทักษะที่ทำงานไดCจริง มีโครงสรCางหลักสูตรเปYนโมดูลใหCผูCเรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจและความตCองการที่ต\างกัน สนองความแตกต\างระหว\างบุคคล ซึ่งอาจเปYนทั้งนักเรียน นักศึกษา
คนวัยทำงานหรือคนว\างงาน ที่ตCองการเปลี่ยนหรือยกระดับทักษะ ซึ่งสอดคลCองกับ Sarah French (2015)
ที่ว\า หลักสูตรแบบโมดูลทำใหCผูCเรียนเลือกเรียนไดCยืดหยุ\นคล\องตัว และช\วยสถาบันอุดมศึกษาขยายขอบเขต
ตอบสนองผูCที่อยู\ในวัยทำงาน และมีหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่กำหนดจำนวนหน\วยกิตในการเทียบโอนและ
เก็บสะสมในระบบคลังหน\วยกิต ช\วยตอบสนองความตCองการพัฒนาทักษะวิชาชีพดCานปFญญาประดิษฐ7ในระยะ
สั ้ น สอดคลC อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Thailand Development Research Institute (2018) ที ่ เ สนอว\ า
สถาบันอุดมศึกษาตCองทำทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 2) ดCานการจัดการเรียนรูC พบว\า การเรียนรูCที่เนCน
ผูCเรียนเปYนสำคัญ เปYนการตั้งเป¥าหมายและพิจารณาบริบทของผูCเรียนแต\ละคนเปYนศูนย7กลาง เนCนเปYน
รายบุคคลมากขึ้น ใหCผูCเรียนมีส\วนร\วมในการเรียนรูC และเรียนไดCตามความชอบความถนัดและแนวทางอาชีพ
การเรียนรูCแบบบูรณาการความรูCขCามศาสตร7 พบว\าการใชCปFญญาประดิษฐ7จำเปYนตCองเชื่อมโยงและบูรณาการ
ความรูCเขCาดCวยกันไดC ดั่งสะทCอนจากขCอมูลสัมภาษณ7ที่ว\า “เราเขCาสู\ยุคที่การเรียนการสอนความรูCเชื่อมโยงกัน
หมด...เกิดทุกศาสตร7 ไม\ใช\แค\ศาสตร7 IT, ICT หรือ AI” การจัดการเรียนการสอนที่มุ\งเนCนสมรรถนะและผลลัพธ7
เปYนฐาน ตCองเนCนสรCางสมรรถนะมากกว\าใหCเพียงความรูC ตCองเรียนรูCจากปFญหาในโลกแห\งความเปYนจริงบน
พื้นฐานของความเขCาใจ โดยเรียนรูCควบคู\การทำงาน (Work-Based Education: WBE) ซึ่งเปYนการเรียนรูCเชิง
รุก เรียนรูCโดยใชCโครงการเปYนฐาน เรียนรูCโดยใชCปFญหาเปYนฐาน ใหCผูCเรียนไดCรับประสบการณ7จากการทำงานจริง
ไดCบูรณาการความรูCผ\านการลงมือปฏิบัติ ไดCรับองค7ความรูCจากการคCาปลีกโดยตรงอย\างเปYนรูปธรรม ดั่งสะทCอน
จากขCอมูลการสัมภาษณ7ที่ว\า “การไดCฝŸกจริงจากโจทย7จริงคือตัวที่เปYนทางแกC มองในแง\ว\าการมีโจทย7จริง จะ
เกิดการบูรณาการศาสตร7...บางครั้งก็ตCองการอาจารย7หลายสาขาช\วยใหCคำปรึกษากับผูCเรียน“ และ “ความยาก
ของการใชCปFญญาประดิษฐ7ไม\ใช\แค\ดCานเทคนิค แต\ความยากคือการทำความเขCาใจธุรกิจ ตCองเขCาใจผูCใชCทาง
ธุรกิจ...เขCาใจกระบวนการทำงานของคCาปลีก” จึงจำเปYนตCอนเนCนสมรรถนะและบูรณาการขCามศาสตร7 ซึ่งการ
เรียนรูCควบคู\การทำงานนี้ สถาบันการจัดการปFญญาภิวัฒน7 เปYนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรูC
ควบคู\การทำงาน ใหCความสำคัญกับสมรรถนะของบัณฑิตที่ทำงานไดCจริง โดยคุณก\อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เชื่อว\า
การทำงานทำใหCนักศึกษาเรียนรูCรอบดCาน มีวุฒิภาวะสูงกว\าคนที่เรียนอย\างเดียว ไดCใหCสัมภาษณ7ไวCว\า “การ
จัดการศึกษาโดยนำการปฏิบัติผสมผสานกับทฤษฎีนั้น เด็กถูกฝŸกโดยสถานที่ทำงาน ทำใหCเด็กมีวินัย มีองค7
ความรูCที่ทันสมัย และทำงานไดCจริง เพราะสถานประกอบการมีการแข\งขันทางธุรกิจตลอดเวลา มีความรูC
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ทันสมัย เด็กฝŸกงานก็จะไดCสิ่งเหล\านี้” และ “การเรียนรูCที่มุ\งเนCนสมรรถนะนั้น เปYนไปไม\ไดCถCาไม\ไดCลงไปทำงาน
จากโจทย7 จ ริ ง เพราะชี ว ิ ต จริ ง เชื ่ อ มโยงกั น แต\ ต ำรามั น แยกส\ ว น” การเรี ย นรู C ค วบคู \ ก ารทำงานนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาตCองมีความพรCอมและตCองจัดการในเรื่องการเตรียมสถานที่ฝŸกงาน เตรียมความพรCอมของ
นักศึกษา การกำกับดูแลระหว\างการปฏิบัติงาน เตรียมสมรรถนะผูCเรียนใหCพรCอมก\อนไปปฏิบัติงาน การเตรียม
พี่เลี้ยง เปYนตCน ซึ่งสอดคลCองกับ Panich (2013) ที่ใหCแนวคิดว\า การจัดการศึกษาตCองยึดหลักผูCเรียนมี
ความสำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูCและพัฒนาไดC ตCองส\งเสริมใหCผูCเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพ และการใหCไดCทักษะนั้น ตCองเปYนการฝŸกฝน ลงมือทําดCวยตนเอง ผูCเรียนตCองสามารถคCนควCาและ
เรียนรูCไดCเอง สอดคลCองกับ Pinpathomrat (2018); Pholphirul (2020) ที่ว\าอนาคตตCองการองค7ความรูCและ
ทักษะที่ตCองบูรณาการขCามศาสตร7 เสริมสรCางทักษะการมีวิจารณญาณ และการแกCปFญหาที่ซับซCอน เชื่อมโยง
เนื้อหาสาระเขCากับบริบทชีวิตและการทำงาน 3) ดCานอาจารย7ผูCสอน พบว\า นอกจากอาจารย7ประจำที่มี
ความสำคัญแลCว ควรมีครูพี่เลี้ยงที่คอยติดตาม ดูแลใหCความช\วยเหลือในการฝŸกงาน และเปYนตัวเชื่อมระหว\าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ และมีอาจารย7ผูCสอนจากภาคเอกชน มาแบ\งปFนความรูCทักษะ
ประสบการณ7 และแรงบันดาลใจใหCกับผูCเรียน เปYนการสอนโดยมืออาชีพที่ทำงานสายตรง มีประสบการณ7จริง
มาสอน นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะอาจารย7ผูCสอน ตลอดจนการทำงานดCานวิจัยและการ
ใหCบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค7ความรูCใหม\อยู\เสมอ เนื่องจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
เปYน”สิ่งเดียวกัน จะแยกกันไม\ไดC” สอดคลCองกับ Bhosrithong (2014) ที่ว\า อาจารย7ควรสอนในสิ่งที่ไดCวิจัย
และวิจัยองค7ความรูCเพื่อเอาไปสอน และนำผลการวิจัยที่ใชCสอนแลCวไปบริการสังคม 4) ดCานสื่อ อุปกรณ7 และ
แหล\งเรียนรูC พบว\า สื่อออนไลน7 เปYนสื่อสำคัญที่ทำใหCผูCเรียนเขCาใจง\าย จดจำนาน ตCองออกแบบเนื้อหาสาระ
ของสื่อและบริบทใหCน\าสนใจ ปรับปรุงสื่อใหCทันต\อสมัย สอดคลCองกับผลการศึกษาของ Business Broadway
(2017) ที่พบว\า สื่อการเรียนรูCแบบออนไลน7เปYนประโยชน7กับการเรียนรูCมาก นอกจากนี้แหล\งเรียนรูCประเภท
องค7กรและบุคลากรก็มีความสำคัญ เพราะการไดCเห็นการทำงานและการใชCงานปFญญาประดิษฐ7ช\วยใหCผูCเรียน
ไดCเห็นของจริง เกิดแรงบันดาลใจ ดังคำสัมภาษณ7ของก\อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ที่ว\า “สถานประกอบการเปYน
Live Text เปYนแหล\งความรูCที่ใชCงานจริง ปฏิบัติจริง จึงมีความรูCทั้งเชิงปฏิบัติที่ผ\านการลองผิดลองถูกมาแลCว”
5) ภาวะผูCนำของผูCนำสถาบันอุดมศึกษา พบว\าตCองมีวิสัยทัศน7 มุ\งมั่น กระตุCน สนับสนุน สรCางการเปลี่ยนแปลง
เสริมสรCางวัฒนธรรมของสถาบันฯ ใหCทุกส\วนงานมีส\วนร\วม และรับผิดชอบต\อ “การเรียนรูCและความสำเร็จ
ของผูCเรียน” มุ\งสรCางเครือข\ายและความสัมพันธ7กับภาคเอกชน สรCางความน\าเชื่อถือ เอื้อใหCเกิดการรับ
นักศึกษาฝŸกงานและเกิดการจCางงาน เกิดความร\วมมือ แบ\งปFนความรูC ทักษะ บุคลากร และงบประมาณมา
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยครูและทุกคนในสถาบันตCองมีหนCาที่ในการสรCางเครือข\ายดCวย
เพราะเครื อ ข\ า ยก็ เ ปY น ส\ ว นสำคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา ซึ ่ ง สอดคลC อ งกั บ Pholphirul (2020) ที ่ ว\ า
สถาบันอุดมศึกษาพึงสรCางความร\วมมือกับหน\วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 6) ความ
ร\วมมือของสถาบันการศึกษากับภาคส\วนต\าง ๆ พบว\าตCองมี 1. ความร\วมมือของสถาบันการศึกษากับ
ภาคเอกชนในดCานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดCานบริการวิชาการ และดCานการวิจัยและสรCางนวัตกรรม
การคCาปลีกตCองใหCปริมาณและทักษะของกำลังคนที่ตCองการ เขCาร\วมการร\างและทบทวนหลักสูตรในมุมมอง
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ผูCใชCกำลังคน ร\วมถ\ายทอดความรูC เทคโนโลยี และประสบการณ7 สนับสนุนและอนุเคราะห7เครื่องมือและขCอมูล
ของการคCาปลีกเพื่อใชCในการเรียนการสอน รับผูCเรียนเขCาฝŸกงาน ซึ่งจำเปYนสำหรับหลักสูตรการเรียนรูCควบคู\
การทำงาน แต\ผลวิจัยพบว\ายังขาดความเชื่อมโยงและกลไกในการสรCางความร\วมมือนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึง
ตCองสรCางความสัมพันธ7และความร\วมมือกับการคCาปลีกใหCเกิดความรูC ความเขCาใจในสถานการณ7 เป©ดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น จัดประชุมสัมมนา บริการวิชาการ และตCองทำการวิจัยสรCางนวัตกรรม
ร\วมกับการคCาปลีกและบริษัทเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรCางองค7ความรูCของสถาบันการศึกษาและนำองค7ความรูCที่
ไดCจากการวิจัยกลับไปใชCในการเรียนการสอน ซึ่งจะเกิดไดCก็ต\อเมื่อสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนมีความ
เขCาใจ เชื่อใจ และเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน จึงจะต\อยอดใหCเกิดการแลกเปลี่ยนความรูC วิชาการระหว\างกัน
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลาในการสรCางความร\วมมือดCานบริการวิชาการ
สอดคลCองกับ Thailand Development Research Institute (2018) ที่สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนา
กำลังคนดิจิทัลของญี่ปุ£น สิงคโปร7 ไตCหวัน และเกาหลีใตC ไวCว\า สถาบันอุดมศึกษาตCองปรับเนCนคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยใหCภาคเอกชนบอกความตCองการกำลังคนและทักษะของกำลังคนที่ตCองการ และสอดคลCองกับ
Pholphirul (2019) ที ่ ว \ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตC อ งเชื ่ อ มโยงภาคธุ ร กิ จ ใชC โ จทย7 จ ริ ง ขC อ มู ล จริ ง จาก
ภาคอุตสาหกรรม ตCองสรCางความเชื่อมั่นและไดCรับความไวCใจจากภาคเอกชนเสียก\อน 2. ความร\วมมือและ
สนับสนุนของภาครัฐ พบว\า (1) รัฐควรสรCางกลไกหรือกฎหมายที่เอื้อใหCเกิดความร\วมมืออย\างเปYนรูปธรรมที่
ภาคเอกชนสนใจใหCความร\วมมือ ร\วมออกแบบหลักสูตร ส\งผูCเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนไปร\วมเปYนอาจารย7
ผูCสอน รับนักศึกษาเขCาฝŸกงาน (2) รัฐควรเปYนผูCสนับสนุนการสรCางดิจิทัลแพลตฟอร7มการจัดการศึกษาที่เปYน
เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) ระดับประเทศ มีสื่อการเรียนการสอนที่เปYนศูนย7กลางดCาน
ปFญญาประดิษฐ7 (3) รัฐควรออกนโยบายส\งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดCานปFญญาประดิษฐ7ที่เปYนการทำงาน
ร\วมกันระหว\างภาคการศึกษาและภาคเอกชน (4) รัฐควรประสานงานกันระหว\างภาครัฐที่เกี่ยวขCองกัน โดย
บูรณาการการดำเนินโครงการร\วมกัน สนับสนุนใหCเกิดการเชื่อมโยงระหว\างนักวิจัยในภาครัฐกับภาคเอกชน
มากขึ ้ น และสามารถนำผลงานวิ จั ยไปใชC เ ชิ ง พาณิ ชย7 ไ ดC จริ ง มากขึ ้ น สอดคลC องกั บ Pholphirul (2019);
Thailand Development Research Institute (2018) ที่ว\ารัฐตCองสนับสนุนใหCเกิดความร\วมมือระหว\าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เชื่อมต\อความตCองการตลาดแรงงานดิจิทัล ผลิตงาน วิจัยที่จะนำไปใชC
ประโยชน7ไดCจริง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย7และสรCางองค7ความรูCในการพัฒนาประเทศ

สรุป

การคCาปลีกตCองเตรียมความพรCอมในการนำปFญญาประดิษฐ7มาใชCใน 6 ดCาน ดังนี้ ดCานบุคลากร ดCาน
วัฒนธรรมองค7กร ดCานขCอมูล ดCานกระบวนการทำงานและวิศวกรรมซอฟต7แวร7 ดCานเทคโนโลยี ดCานเงินลงทุน
ซึ่งดCานบุคลากรปFญญาประดิษฐ7นั้น องค7กรการคCาปลีกตCองการบุคลากรดCานปFญญาประดิษฐ7ที่มีทักษะวิชาชีพ
ในดCานดCานการคCาปลีก ดCานคณิตศาสตร7และสถิติ ดCานวิศวกรรมซอฟต7แวร7และการเขียนโปรแกรม ดCานการ
จัดการขCอมูล ดCานปFญญาประดิษฐ7และการเรียนรูCของเครื่อง และตCองมีทกั ษะชีวติ และสังคมเกี่ยวกับการสื่อสาร
การทำงานร\วมกับผูCอื่นและทำงานเปYนทีม ความคิดสรCางสรรค7และนวัตกรรม ความคิดอย\างมีวิจารณญาณและ
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แกCปFญหาซับซCอน การเรียนรูCตลอดชีวิต ความมุ\งมั่นและสูCไม\ถอย ความยืดหยุ\น ความมีภาระรับผิดชอบ และ
ความซื่อสัตย7และจริยธรรม โดยแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ ควรมี 8
ดCาน คือ หลักสูตรและเนื้อหาสาระ การเรียนการสอน อาจารย7ผูCสอน ผูCเรียน สื่อ อุปกรณ7 และแหล\งเรียนรูC
การวัดผลและประเมินผล ภาวะผูCนำของผูCนำสถาบันการศึกษา และ ความร\วมมือของทุกภาคส\วน

ข[อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูCวิจัยมีขCอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขfอเสนอแนะจากการวิจัย
การคCาปลีกที่จะนำปFญญาประดิษฐ7มาใชC ควรนำผลการศึกษานี้มาวางแผนและเตรียมความพรCอมก\อน
การนำปFญญาประดิษฐ7มาใชC เพื่อใหCเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค7อย\างยั่งยืน
2. ขfอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตjอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต\อไปควรทำวิจัยในประเด็น ดังนี้
2.1 สถาบันอุดมศึกษาและหน\วยงานที่มีส\วนเกี่ยวขCองในการพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 ควร
ใชCผลการศึกษาดังกล\าวนี้กำหนดเป¥าหมายและวางแผนในการพัฒนากำลังคนพึงประสงค7ของกำลังคนดCานนี้
เพื่อการจัดการศึกษาพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ใหCมีทักษะและคุณลักษณะสอดคลCองกับความ
ตCองการของภาคธุรกิจ
2.2 สถาบันอุดมศึกษาและหน\วยงานที่มีส\วนเกี่ยวขCองในการพัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7 ควร
นำองค7ประกอบและประเด็นสำคัญที่ไดCจากผลการวิจัยไปปรับประยุกต7ใชCเปYนแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนากำลังคนดCานปFญญาประดิษฐ7ฯ
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