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ค าน า 
 
 หนังสือเล่มเล็กสรุปองค์ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ           
ปีการศึกษา 2561 เล่มนี้ เป็นการสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในคณะครุศาสตร์และผู้ท่ีมีประสบการณ์
ท้ังด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ซึ่งการผลิตบัณฑิตแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในเรื่อง “การส่งเสริม Soft Skills” และด้านการวิจัยเรื่อง “การ
วางแผนและการออกแบบการวิจัย” จากการจัดกิจกรรมจะมีการถอด
บทเรียนจากเรื่องเล่า ประสบการณ์ และมีการสรุปองค์ความรู้เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดี 
 
     คณะกรรมการจัดการความรู้ 
              คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                

 2561 

 
 
 

 
 



การส่งเสริม Soft Skills 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
2 

 

สารบัญ 
 

               หน้า 
ค าน า         1 
สารบัญ         2 
บทน า         3 
การส่งเสริม Soft Skills       6 
สรุปการส่งเสริม Soft Skills     12 
การวางแผนและการออกแบบการวิจัย    14 
สรุปการวางแผนและการออกแบบการวิจัย   19 
เอกสารอ้างอิง       21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส่งเสริม Soft Skills 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
3 

 

การส่งเสรมิ Soft Skills 

และ 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 

 

บทน า 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาผู้สอนมืออาชีพสู่ท้องถิ่นและ

สังคม มีพันธกิจดังนี้ 1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะการ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางปัญญาแก่ท้องถิ่น 2) วิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและการใช้

ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

และ/หรือการบริการวิชาการ 3) ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วิธีการท่ี

หล ากห ล าย บ นพื้ น ฐ าน ขอ ง กา ร ปฏิ บั ติ ง า นจ ริ ง  ( Work-Based 

Professional Development) 4) สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
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คุณค่า ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ  

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5) พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อ

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ท้ังนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปางยังมีเป้าหมายการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา

นักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

เป้าหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

และคณะครุศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ท่ีมุ่ง

พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้ก าหนดขอบเขต

ของการจัดการความรู้ 2 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริม Soft Skills และ    

2) การวางแผนและการออกแบบการวิจัย โดยให้คณาจารย์ในคณะครุ

ศาสตร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิญผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ใน

หัวข้อดังกล่าวเข้าร่วมเล่าประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย

หลังจากท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละครั้งจะมีการถอดบทเรียนจาก

เรื่องเล่า ประสบการณ์ และมีการสรุปองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี

จากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และองค์ความรู้ท่ี
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ได้จากเอกสารต ารา (Explicit Knowledge) ในหัวข้อการส่งเสริม Soft 

Skills และการวางแผนและการออกแบบการวิจัย  
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การส่งเสรมิ Soft Skills 
 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีการพัฒนา

ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ รวมท้ังการส่งเสริม Soft Skills ส าหรับผู้เรียน 

เนื่องจาก Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคมเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น การส่ือสารกับบุคคลอื่น การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า 

การคิดแก้ปัญญา เป็นต้น ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริม Soft Skills เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในครั้งนี้ 

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิท ท่านเป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริม Soft Skills 

มาร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถสรุป

แนวปฏิบัติท่ีดีได้ดังนี้ 

การส่งเสริม Soft Skills ต้องอาศัยประสบการณ์การลงมือท า ซึ่ง

ต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียน การส่งเสริม Soft Skills ส าหรับผู้เรียน

จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะดังต่อไปนี้ 

1. การแก้ปัญหา 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 
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3. การคิดวิเคราะห์ 

4. การท างานเป็นทีม 

5. ความสามารถในการปรับตัว 

6. การคิดเชิงบวก 

 7. การสร้างสัมพันธภาพ 

 8. การติดต่อส่ือสาร 

 9. การควบคุมอารมณ์ 

 10. คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  
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10 Soft Skills ท่ีควรมีเพ่ือความส าเร็จในการท างาน 

1. ต้ังทักษะเป้าหมาย หากไม่มีเป้าหมายใด ๆ เลย นั่นหมายถึง

ความล้มเหลวในการด าเนินชีวิต ดังนั้นข้อแรกในการประสบความส าเร็จนี้ 

คือ ต้องมีเป้าหมายของความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถ

ต้ังเป้าหมายและท าเป้าหมายให้ส าเร็จได้ ดังนั้นทักษะการต้ังเป้าหมายจึง

ส า คัญ ม า ก  ๆ  มั น ถื อ ว่ า เ ป็ น ร า ก ฐ าน ใน ก า ร ก้ า ว ต่ อ ไ ป 

  2. มีความสร้างสรรค์ในการท างาน ทักษะการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ในการท างานจึงต้องถูกสร้างสรรค์และเริ่มต้นโดยตัว เอง  

  3. รู้วิธีการฟังและเรียนรู้จากการวิจารณ์ ทักษะการฟังเป็น

ทั ก ษ ะ ท่ี ส า คัญ ม าก  ทุ ก ค น รู้ วิ ธี ก า ร ฟั ง อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  

  4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการส่ือสารให้เหมาะสมท่ีสุด 

จะเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ คนท่ีมีความมั่นใจมักจะต้ังเป้าหมายให้กับ

ชีวิต คนท่ีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ ท่ีดีกับบุคลอื่น 

  5. ทักษะการท างานเป็นทีม ปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการท างานเป็น

ทีมคือ ต้องรู้วิธีในการเข้าถึงคนอื่น ๆ ในทีม ดังนั้นทักษะการท างานเป็น

ทีมจึงจ าเป็นมากในการท างาน 

https://www.careerlink.co.th/careertools/skills/8-essential-skills-for-teamwork
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  6. ทักษะการค้นพบตัวเอง การค้นพบตัวเองถือว่าเป็นทักษะท่ี

ส าคัญในการท างาน ต้องมีการค้นพบความชอบและความถนัดของตนเอง 

  7. ทักษะการการจัดสรรเวลา การจัดวางหน้าท่ีจึงควรจัด

ตามล าดับความส าคัญและจัดสรรเวลาให้พอเหมาะกับแต่ละหน้าท่ี  

  8. ทักษะการตัดสินใจ เป็นทักษะท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมการ

ด าเนินชีวิตของบุคคล โดยมีการประเมินทางเลือก และผลจากการ

ตัดสินใจจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นกับบุคคลนั้น  และควรท่ีจะ

พิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนท่ีจะตัดสินใจอะไรลงไป เพื่อให้ผลดีเกิดกับ

ตนเอง  
 

  9. ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ เกิดจาก

การฝึกทักษะการคิดเป็นพื้นฐาน อาทิ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยใน

การขยายกรอบความคิด ไม่ยึดติดกับการปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา

แบบเดิม ๆ และคิดหาวิธีการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ๆ ให้

ผู้เรียนได้รู้ว่าในหนึ่งปัญหาสามารถหาทางออกได้มากกว่าหนึ่งทาง  
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แนวทางการส่งเสรมิ Soft Skills  

(คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง)                        
 

1. ส่งเสริมทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) 

เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลในการท างานเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันอย่าง

ถูกต้อง 

2. ส่งเสริมจิตวิญญาณของความเป็นทีม (Team Spirit) การ

ท างานเป็นทีมถือว่าเป็นส่ิงส าคัญในการท างานร่วมกัน ถ้าทีมมีความเข้าใจ

มีการรับฟังความคิดเห็นของคนในทีม ก็จะท าให้การท างานประสบ

ความส าเร็จ 

3. ส่งเสริมมารยาททางสังคม (Social Grace) การมีมารยาทใน

การเข้าสังคม รู้วิธีการพูด รู้ว่าส่ิงใดควรพูดและส่ิงใดไม่ควรพูด เพื่อสร้าง

ความประทับใจให้กับบุคคลรอบข้าง 

4. ส่งเสริมการตรงต่อเวลา (Always Punctual) การตรงต่อเวลา

ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง การพัฒนาตนเองให้เป็นคนตรงต่อ

เวลานั้นเราสามารถท าได้โดยการท่ีเรารู้ จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการจัดระเบียบให้กับชีวิต ส าหรับในการท างานหรือ



การส่งเสริม Soft Skills 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
11 

 

การเรียนก็คือการพยายามท างานหรือส่งงานให้เสร็จก่อนเวลาเพื่อมีเวลา

ตรวจทานและส่งงานให้ตรงตามก าหนด 

5. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) การส่งเสริม   

มนุษยสัมพันธ์ มี จุดประสงค์เพื่อ ให้บุคคลท างานไ ด้ส า เร็จอย่ างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยการให้ความร่วมมือกันท างานด้วยความพึงพอใจท้ังด้าน

ความต้องการทางด้านวัตถุและความพึงพอใจทางด้านจิตใจและสังคม 

6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดสร้างสรรค์

เป็นกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย

และแปลกใหม่จากเดิม เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง

จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิด

ใหม่  
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สรุปองค์ความรู้จากแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 

“การส่งเสริม Soft Skills” 
 

การส่งเสริม Soft Skills มีความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 Soft Skills เป็นทักษะท่ีไม่มีในห้องเรียน เป็นทักษะท่ีเกิด

จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการลงมือท า ทักษะท่ีค่อย ๆ พัฒนามา

จากการใช้ชีวิต การเข้าสังคม และการท างาน การควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็น

ทักษะท่ีสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในการเรียนและการท างาน ในการเรียน 

Soft Skills จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นทักษะท่ีผู้เรียน

จ าเป็นต้องมีการการเรียน การใช้ชีวิต เช่น การท างานเป็นทีม การบริหาร

เวลา มนุษยสัมพันธ์ การจัดการอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้ไม่สามารถหา

ได้ในห้องเรียน แต่เกิดการจากเรียนรู้ของผู้เรียน การลงมือท า ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่า Soft Skills เป็นทักษะท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ

บุคคลในสังคมได้ 
 

 

 

 

 

 



การส่งเสริม Soft Skills 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส่งเสริม Soft Skills 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
14 

 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 

 หนึ่งในพันธกิจของคณะครุศาสตร์ คือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์

ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือ

การบริการวิชาการ ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้เรื่อง “การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย” ขึ้นเพื่อให้อาจารย์

คณะครุศาสตร์ได้เทคนิควิธีและแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ได้เชิญอาจารย์

สาขาวิชาวิจัย และประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏล าปางร่วมให้ความรู้ในการวางแผนและออกแบบงานวิจัย ซึ่งสรุป

แนวปฏิบัติท่ีดีในการวางแผนและการออกแบบงานวิจัย ดังนี้ 
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ความหมายและความส าคัญของการวางแผน 

และการออกแบบงานวิจัย  

การวางแผนและการออกแบบการวิ จัย เป็นการออกแบบ

โครงสร้างงานหรือแผนการศึกษาวิจัย ซึ่งเสนอแนะการเก็บรวบรวมและ

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุม โครงการท่ีจะ

ท าการวิจัยท้ังหมด เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

เป็นการสร้างกรอบของการท าวิจัย หรือแผนงานส าหรับการศึกษาเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้การวาง

แผนการวิจัยยังเป็นการวางแผนล่วงหน้าก่อนด าเนินการวิจัยจริง โดย

ออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย ซึ่งเสนอแนะการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีการวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุมโครงการ

ท่ีจะท าการวิจัยท้ังหมด เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาและค าถาม

ท่ีท าการวิจัยอีกด้วย 
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วรรณ์ดี แสงประทีปทอง ได้กล่าวถึงการออกแบบงานวิจัย ดังนี้  

การออกแบบการวิจัย หมายถึง การก าหนด โครงสร้างต่าง ๆ ของ

การวิจัย (structure of research) หรือองค์ประกอบของการวิจัย คือ 

ค าถามวิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรท่ีจะศึกษา กลุ่มตัวอย่าง การวัด/

เครื่องมือการเก็บข้อมูล และแนวทางการ วิเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้องกัน

และเพียงพอ เพื่อให้นักวิจัยได้ข้อมูลหรือผลการศึกษามาตอบ ค าถามวิจัย

ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกแบบ

การวิจัยมีดังนี้ 

1. เพื่อตอบค าถามวิจัย (to provide answer to research 

questions) ค าถามวิจัย หมายถึง ส่ิงท่ีนักวิจัยสงสัยและต้องการหา

ค าตอบ หรือเป็นส่ิงท่ีนักวิจัยต้องการแก้ไข  

2. เพื่อควบคุมความแปรปรวน (to control variance) ความ

แปรปรวนของความคลาดเคล่ือนท่ีนักวิจัย  ต้องการควบคุมด้วยการ

ออกแบบการวิจัยท่ีดี คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนจากการ

ทดลอง 
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ข้ันตอนการออกแบบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดรูปแบบงานวิจัย พิจารณาจากการน าไปใช้ประโยน์ ลักษณะของข้อมูล 

ชนิดของข้อมูล ลักษณะการศึกษาตัวแปร และระเบียบวิธีวิจัย Kumar (1996) 

ได้จัดรูปแบบการวิจัยแบ่งตามมิติ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การน าไปใช้ (application) 

2) วัตถุประสงค์ (objectives) และ 3) ลักษณะของสารสนเทศ (Type of 

information) 

 

2. การก าหนดขอบเขตการวิจัย การก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็นการ

ก าหนดขอบเขตของประชากร กรอบแนวคิดในการวิจัย จ านวนตัวแปรที่ศึกษา 

และช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ซ่ึงควรสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย (สุวิมล  

ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) 

3. การก าหนดแนวทางการวิจัย การออกแบบการวัดตัวแปร (measurement 

design) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) และการออกแบบ

การวิเคราะห์ 
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ข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

ก าหนดปัญหาวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม 

ออกแบบการวิจัย 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิจัย 

รายงานผลการวิจัย 
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สรุปองค์ความรู้จากแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 

“การวางแผนและการออกแบบการวิจัย” 

 การวางแผนและการออกแบบการวิจัยจะต้องมีการการ

วางแผนล่วงหน้าก่อนด าเนินการวิจัยจริง โดยออกแบบโครงสร้างงาน หรือ

แผนการศึกษาวิจัย ซึ่งเสนอแนะการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มี

การวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุมโครงการท่ีจะท าการวิจัยท้ังหมด 

เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาและค าถาม การออกแบบงานวิจัยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตอบค าถามวิจัย (to provide answer to research 

questions) ค าถามวิจัย หมายถึง ส่ิงท่ีนักวิจัยสงสัยและต้องการหา

ค าตอบ หรือเป็นส่ิงท่ีนักวิจัยต้องการแก้ไข และ2) ควบคุมความแปรปรวน 

(to control variance) ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนท่ีนักวิจัย 

ต้องการควบคุมด้วยการออกแบบการวิจัยท่ีดี คือ ความแปรปรวนของ

ความคลาดเคล่ือนจากการทดลอง 
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