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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการ
เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยใช้ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ซึ่งน ากระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้มาใช้ในการทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
ประจ าส านักงานใหญ่ของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่อยู่ในระดับพนักงานปฏิบัติการ
จ านวน 24 คน โดยในการทดลองปฏิบัตินั้นจะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซึ่งมีจ านวนกลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มทดลอง  
ทั้งนี้ มีการประเมินประสิทธิผลทางด้านการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน
และหลังจากการเรียนรู้  

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลใน
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่ง
ทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เพ่ิมข้ึน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลัง
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ แต่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้มี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจากการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใดๆ นั้น มี
ระดับความรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 
ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนรู้, การฝึกอบรม, กระบวนการจัดการความรู้, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study a learning process to enhance 
knowledge of provident fund by using Experimental Research methods, which are 
training process and knowledge management process. Both processes aim to enhance 
knowledge of provident fund for employees, who are working at operational level of 
a Petrochemical company in Thailand (Headquarter). The researcher divided 24 
employees into 3 sample groups. Each group has 8 people. The first group is control 
group. The second and third groups are experimental groups. Evaluation of learning 
effectiveness will be done by pretest and posttest. 

The result of the research shows that knowledge management process is 
more effective than training process. Both processes have increased the knowledge 
level of the sample groups. According to the test results, it shows that the posttest 
scores are higher than pretest scores. However, the sample group, which was instructed 
by knowledge management process, has average posttest scores higher than the 
sample group, which was instructed by training process. The control group, which did 
not go through with any processes, the knowledge level remains the same. 
 
Keywords: Learning Process, Training, Knowledge Management Process, Provident 

Fund 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจาก
อาจารย์ ดร. มณฑล สรไกรกิติกูล อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้สละเวลาในการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดีด้วยความใส่ใจอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลท าให้การค้นคว้าอิสระนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย มีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง นอกจากนี้
ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล ที่กรุณารับเป็นกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระ และให้แนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลที่
สนับสนุนและสละเวลาหลังจากการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 

ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีชาย และเพ่ือนๆ ทุกคน ทั้งเพ่ือน MBA-
HRM รุ่นที่ 13 และเพ่ือนๆ คนอ่ืนๆ ที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้
ค าปรึกษาและค าแนะน ามาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้ จนการค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลงได้
ด้วยดีในที่สุด ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้าอิสระนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปทั้งทาง
วิชาการและการบริหาร ซึ่งถ้าหากการค้นคว้าอิสระครั้ งนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด 
ผู้วิจัยขอน้อมรับค าแนะน าด้วยความยินดีอย่างยิ่งทุกประการ     
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 

ในปัจจุบันสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่
ลดลงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรไทยที่ยืนยาวขึ้น (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒน
วงศ์, ม.ป.ป.) โดยจากรายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557) สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 
ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ที่มีจ านวนผู้สูงอายุอยู่ท่ี 8,266,304 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของประชากรไทยทั้งหมด ทั้งนี้ด้วยจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้นจึงส่งผล
ท าให้เกิดภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนตามไปด้วยในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า คนวัยท างาน
มีภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่จะช่วยลดภาระทางสังคมนี้ได้คือ การสร้างความ
มั่นคงในชีวิตด้วยการออมเงิน แต่จากผลส ารวจจะเห็นได้ว่า ประชากรไทยวัยก่อนเกษียณมีพฤติกรรม
การออมเงินเพียงร้อยละ 35.33 จากประชากรไทยวัยก่อนเกษียณทั้งหมด โดยเฉพาะคนที่ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนั้นมีพฤติกรรมการออมเงินเพียงร้อยละ 13 เท่านั้นจากพนักงาน
บริษัทเอกชนทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ และแผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้
ข้อมูล, ม.ป.ป.) ซึ่งปัญหาส าคัญที่ท าให้คนไทยไม่เห็นความส าคัญของการออมเงินคือ การขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการเงิน และความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน เพราะไม่มีการให้ความรู้และ
ปลูกฝังความรู้เรื่องทางการเงินตั้งแต่เด็กๆ (สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์, 2557) ท าให้คนไทยรู้จักแต่การใช้
เงิน และส่งผลท าให้คนไทยค านึงถึงเงินแค่ ณ เวลาปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็นของเงิน
ในอนาคต ดังนั้นการออมเงินจึงไม่เกิดขึ้น  

ในปัจจุบันบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ได้มีการจัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) ให้แก่พนักงาน ซึ่งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นสวัสดิการ
ประเภทหนึ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมา ไม่ได้เป็นสวัสดิการพ้ืนฐานของทุกบริษัท บริษัทจะมีสวัสดิการนี้หรือไม่
นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท เพราะไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) นั้นเป็นการออมเงินในรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ การออมเงิน
เพ่ือจะได้มีเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอในยามเกษียณ โดยในมุมมองของบริษัทนั้นมองว่า กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นสวัสดิการที่ช่วยดึงดูดและสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 
เนื่องจากเป็นสวัสดิการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมากแก่พนักงาน เพราะนอกจากพนักงานจะเป็นฝ่าย
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ออมเงินแล้ว ทางบริษัทยังช่วยพนักงานสมทบในการออมเงินอีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้นพนักงานก็จะ
ได้รับผลตอบแทนและสิทธิพิเศษทางภาษีคือ สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยจากการออมเงิน
ของพนักงานในรูปแบบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) แต่เนื่องจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) นั้นเป็นสวัสดิการที่เปิดโอกาสให้พนักงานตัดสินใจเอง พนักงานจะออม
เงินหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานเอง บริษัทไม่มีสิทธิ์บังคับพนักงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น 
พนักงานมีพ้ืนฐานเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องการออมเงินอยู่แล้ว บวกกับการที่ส่วนงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการจัดให้ความรู้เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน โดยจะมีการให้
ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราเงินสะสม และอัตราเงินสมทบจากบริษัทที่พนักงานได้รับเท่านั้น
ในวันที่พนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ (Orientation) ดังนั้นจึงส่งผลท าให้มีลูกจ้างจ านวนน้อย
มากที่ออมเงินในรูปแบบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident Fund) โดยในปี พ.ศ. 2556 มี
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพียง 2.6 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.6 เมื่อ
เทียบกับแรงงานในระบบทั้งหมด (พงศ์พิชญ์ พิณสาย, 2557) ด้วยเหตุนี้ การที่จะท าให้พนักงาน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident Fund) ได้นั้น ส่วนงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) แก่พนักงานด้วย โดยการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม หรือการเรียนรู้ผ่ าน
กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งทั้ง 2 วิธีต่างเป็นวิธีที่ใช้ในการสร้างความรู้ และท าให้เกิดการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ แต่อาจส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
และทัศนคติในระดับท่ีแตกต่างกันไป  

ทั้งนี ้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ” โดยงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ค าถามในการวิจัย ขอบเขต สมมติฐาน และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident 
Fund) ของพนักงาน 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
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3. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน  
(Saving) การลงทุนทางการเงิน (Financial Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident 
Fund) ของพนักงาน 

4. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อกระบวนการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 
(Training) และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 
1.3 ค าถามในการวิจัย 
 

1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) อยู่
ในระดับไหน 

2. กระบวนการหรือเครื่องมือใดที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ได้อย่างแทจ้ริงแก่พนักงาน 

3. กระบวนการในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) ท าให้พนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน (Saving) การลงทุน
ทางการเงิน (Financial Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร 

4. พนักงานมีความคิดเห็นและความรู้สึกต่อกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) และการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) อย่างไร  
 
1.4 ขอบเขตในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกระบวนการเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) แก่พนักงานประจ าของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย 

ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผู้วิจัย
ได้น ากระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 2 กระบวนการมาใช้ในการศึกษาทดลอง ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) และกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
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กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานประจ าส านักงานใหญ่ที่อยู่ ในระดับพนักงานปฏิบัติการ
จ านวน 24 คน จากฝ่ายงานทั้งหมด 5 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ส านักกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ฝ่ายบริหารและจัดหา ฝ่ายบริหารงานขายและการตลาด และฝ่ายประสานงานธุรกิจ โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกเฉพาะอย่าง (Selective Sampling) ซ่ึงในการทดลองปฏิบัตินั้นจะมีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งมีจ านวนกลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มที่ 1 จะ
ไม่ถูกกระท าใดๆ กลุ่มที่ 2 จะถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) ด้วยการฝึกอบรม (Training) และกลุ่มที่ 3 จะถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม
และผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการ
เรียนรู้ 3) แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้  
 
1.5 สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของ
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม   

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกกระท าใดๆ 
นั้นจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป 3 วิธี จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป 

4. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่าการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม 

5. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ทัศนคติที่มีต่อการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างในอัตรา
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่าการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 

6. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างใน
อัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่าการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 
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7. ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมนั้นไม่
เหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และรู้สึกไม่พึงพอใจ 

8. ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้มีความเหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และรู้สึกพึงพอใจ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้เกิดข้ึนจริงกับตัวพนักงาน 

2. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับ
การบริหารความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ ในองค์กร 

3. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาปรับปรุง
การบริหารความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพ” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยมีหัวข้อที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
2.1 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
2.2 การออมเงิน (Saving) 
2.3 การลงทุนทางการเงิน (Financial Investments) 
2.4 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
2.5 การเรียนรู้ (Learning) 
2.6 การฝึกอบรม (Training) 
2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 
2.1 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 

การวิจัยเชิงทดลองเป็นกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป โดยใช้หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) ซึ่ง
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หรือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของเหตุและ
ผล โดยธรรมชาติแล้ว ตัวแปรอิสระจะเป็นเหตุท าให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะ มุมมองของบุคคล หรือ
ตัวแปรตามนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อได้ผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรอิสระที่แตกต่างกันแล้ว ก็จะมีการน าผล
มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งในการวิจัยเชิงทดลองนั้นต้องมีกระบวนการทดลองและกลุ่มตัวอย่างทีเ่หมาะสม 
โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่มีการควบคุมไว้ด้วยกระบวนการทดลองเพ่ือที่จะยืนยันได้ว่า
หลักการและเหตุผลที่สรุปได้นั้นเป็นจริง และการทดลองนั้นสามารถพิสูจน์อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่
มีต่อตัวแปรตามได้ (Boniface, 1995) โดยในการวิจัยเชิงทดลองจะประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มทดลอง (Experimental Group) คือกลุ่มตัวอย่างที่ถูกกระท าตามแบบแผนการทดลอง 
2) กลุ่มควบคุม (Control Group) คือกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกกระท าใดๆ ถูกปล่อยให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบทางด้านพฤติกรรมกับกลุ่มทดลอง (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) 
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2.2 การออมเงิน (Saving) 
 

2.2.1 ความหมายของการออมเงิน 
              สุขใจ น้ าผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม, และสมนึก วิวัฒนะ (2557) ได้กล่าวว่า 
การออมเงินนั้นเป็นการสะสมเงินจากรายได้ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่ในทางตรงกันข้าม วิวรรณ 
ธาราหิรัญโชติ (2548) มองว่า การออมเงินคือเงินที่ถูกแบ่งเก็บสะสมไว้ก่อนที่จะน ารายได้ส่วนที่เหลือ
ไปใช้จ่าย ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยในปัจจุบันจะพบว่า คนไทย
มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยแบบสุรุ่ยสุร่าย ไม่เห็นค่าของเงิน และไม่ประหยัดเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าคนไทยเหล่านี้คงไม่มีเงินออมในชีวิตเพราะรายได้ทั้งหมดหมดไปกับการใช้จ่าย ดังนั้น คนไทยใน
ปัจจุบันควรจะปรับความคิดในเรื่องการออมเสียใหม่ หันมาออมเงินโดยแบ่งรายได้ในแต่ละเดือน
ออกมาก่อน ก่อนที่จะน าเงินไปใช้จ่ายจนหมด ทั้งนี้ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2548) กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
คนเราควรเริ่มวางแผนการออมตั้งแต่ครั้งแรกที่มีรายรับ โดยค าว่า รายรับ ในที่นี้ หมายถึงเงินที่ได้เป็น
ค่าขนมตั้งแต่วัยเรียน และเงินที่เราหามาได้เอง ซึ่งพฤติกรรมการออมที่ดี คือต้องมีการออมอย่าง
สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และมีวินัยในตนเอง 

2.2.2 ความส าคัญของการออมเงิน 
              การออมเงินถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการด าเนินชีวิตของคนเรา เพราะเป็นวิธีที่
จะช่วยป้องกันปัญหาทางการเงินได้ดีที่สุด ใครที่มีเงินออมก็จะไม่รู้สึกล าบากหรือช่วยชะลอความทุกข์
ได้เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและครอบครัว อย่างเช่น การมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อ การเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรง
จนท าให้ต้องใช้เงินจ านวนมากในการรักษาพยาบาล หรือการที่ร่างกายทุพพลภาพท า ให้ไม่สามารถ
ท างานได้และส่งผลให้ขาดรายได้ เป็นต้น (สุพพตา ปิยะเกศิน, 2546) นอกจากนี้ การออมเงินยังช่วย
ให้คนเราบรรลุเป้าหมายตามท่ีฝันไว้ อย่างเช่น บางคนอยากมีบ้าน บางคนอยากมีรถ บางคนอยากเอา
เงินไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป เป็นต้น (สุขใจ น้ าผุด และคณะ, 2557) แต่การจะน าเงินมาใช้จ่าย
เพ่ือสานฝันของตนเองนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง พอเหมาะ ใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และความส าคัญอีกประการหนึ่งของการออมเงินคือ จะท าให้คนเรามีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในยามเกษียณหรือในยามที่เราไม่สามารถหารายได้ได้แล้วอีกด้วย (โสภณ ด่านศิ
ริกุล, 2545) 
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2.3 การลงทุนทางการเงิน (Financial Investments) 
 

2.3.1 ความหมายของการลงทุนทางการเงิน 
       การลงทุนทางการเงินคือ การที่เราน าเงินที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น

สามัญ (Stock) หุ้นกู้ (Corporate Bonds) พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพ่ือที่จะได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินปันผล (Dividend) ก าไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) 
ดอกเบี้ย (Interest) เป็นต้น (สุขใจ น้ าผุด และคณะ, 2557) นอกจากนี้ การลงทุนทางการเงินยัง
รวมถึงการฝากเงินกับสถาบันทางการเงินด้วย ทั้งนี้เงินออมส่วนที่ควรน าไปลงทุนทางการเงินคือ เงิน
ออมในส่วนที่เราเก็บไว้ใช้เมื่อยามเกษียณ เพราะการที่เราน าเงินส่วนนี้ไปลงทุนจะท าให้เรามีเงินออม
รวมในอนาคตที่มากขึ้นเพ่ือใช้ในยามเกษียณ (โสภณ ด่านศิริกุล, 2545) ในการลงทุนทางการเงินนั้น
ทุกคนควรตระหนักว่าการลงทุนทางการเงินทุกประเภทมีความเสี่ยง และการลงทุนทางการเงินในแต่
ละประเภทจะให้ผลตอบแทนทางการเงินที่แตกต่างกันไป ซึ่งผลตอบแทนนี้จะแปรผันตามความเสี่ยง 
นั่นหมายความว่า ถ้าหากการลงทุนทางการเงินประเภทไหนมีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็จะสูงตาม
ไปด้วย (High Risk High Return) ส่วนการลงทุนทางการเงินประเภทไหนมีความเสี่ยงต่ า ผลตอบแทน
ก็จะต่ าตามไปด้วย (Low Risk Low Return) ดังนั้น เราควรศึกษาและท าความเข้าใจก่อนการลงทุน 
และควรน าเงินออมไปลงทุนทางการเงินในรูปแบบที่ เหมาะสมกับผลตอบแทนที่เราคาดหวัง และมี
ความปลอดภัย อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2548)    

2.3.2 ประเภทของการลงทุนทางการเงิน 
2.3.2.1 เงินฝาก  
          คือการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงินของรัฐบาล บริษัท

เงินทุนและหลักทรัพย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2544) ซึ่ง
การลงทุนทางการเงินโดยการฝากเงินนั้นเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง  เพราะเป็นการ
ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ า โดยเฉพาะการลงทุนในสถาบันการเงินของรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นการลงทุน
ที่มีระดับความเสี่ยงต่ าที่สุด (สุพพตา ปิยะเกศิน, 2546) ด้วยเหตุนี้เงินฝากจึงเป็นการลงทุนทาง
การเงินทีไ่ด้ผลตอบแทนต่ าสุด ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก  

2.3.2.2 ตราสารทุนและหน่วยลงทุน 
          ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้น และหน่วยลงทุน 

(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2544) ซึ่งเป็นการลงทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่
กล้าได้กล้าเสีย ชอบความเสี่ยง เพราะเป็นการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2544) ดังนั้นการลงทุนทางการเงินในรูปแบบ
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด โดยผู้ที่ถือหุ้นสามัญ หุ้นบุริม
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สิทธิ์ และหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ส่วนผู้ที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ์ซื้อ
หุ้นจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อหุ้นสามัญของธุรกิจนั้นด้วยราคาและระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3.2.3 ตราสารหนี ้
          ได้แก่ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล บัตรเงินฝาก พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศ และพันธบัตรองค์กรพิเศษ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2544)  ซึ่ง
เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่ถือได้ว่าเป็นการลงทุนทาง
การเงินที่ได้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนด้วยการฝากเงิน โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ย 

2.3.2.4 กองทุน 
               ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และ

กองทุนส่วนบุคคล โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนบ าเหน็จบ านาญต่างกันที่ กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการของบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ส่วนกองทุนบ าเหน็จบ านาญเป็นสวัสดิการ
ของข้าราชการ แต่ทั้ง 2 กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกันคือเป็นการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเมื่อออกจากงานเท่านั้น โดยจะได้รับผลตอบแทนจากเงินสมทบจาก
บริษัทหรือรัฐบาล และก าไรจากการลงทุนของกองทุน ส่วนกองทุนส่วนบุคคลนั้นคือการที่ผู้ลงทุนน า
เงินมาให้บริษัทจัดการเพ่ือน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยสามารถก าหนดนโยบาย
การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล (สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย, 2544)   
 
2.4 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
 

2.4.1 ความหมายของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
       ค าว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ นั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้ในทิศทางที่คล้ายๆ กัน ซึ่ง

จะเห็นได้จากตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.1 
 
ความหมายของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 
บริษัท ธรรมนิติการบัญชี

และภาษีอากร จ ากัด 
(2532) 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งขึ้น
โดยกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 ซึ่งถือเป็นกองทุนเงินสะสมที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคง
ทางสังคม 

ฝ่ายนโยบายเงินออมและ
กองทุนสวัสดิการ (2535) 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งขึ้น
โดยกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 ซึ่งเป็นกองทุนที่บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความ
สมัครใจ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (2544) 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการหนึ่งส าหรับพนักงาน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมเงิน และท าให้พนักงานมีเงินใช้จ่าย
ในวัยชรา โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นเกิดจากการร่วมมือกันอย่าง
สมัครใจระหว่างบริษัทและพนักงาน 

โสภณ ด่านศิริกุล (2545) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่เพ่ิมเติมเข้ามานอกเหนือจาก
เงินเดือน ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่
กับความสมัครใจของบริษัทและพนักงาน โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
นั้นถือเป็นการลงทุนอัตโนมัติประจ าทุกเดือน ซึ่งจะท าให้คนเรามีวินัย
ในการออมเงิน โดยเงินออมในส่วนของบริษัทและพนักงานนี้จะถูก
น าไปให้บริษัทจัดการกองทุนเพ่ือน าเงินไปลงทุนให้เกิดผลที่งอกเงย 
นอกจากนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังเป็นหลักประกันของพนักงานใน
อนาคต ซึ่งท าให้พนักงานมีเงินใช้จ่ายเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ 
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 

โฮเวิร์ด (2550) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นถูกจัดตั้งโดยบริษัทเอกชน ซึ่งมีพนักงานเป็น
สมาชิกของกองทุน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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จากตารางความหมายของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หมายถึง กองทุนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นกองทุนที่บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดตั้ง
ขึ้นตามความสมัครใจ นอกจากนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังถือเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่เพ่ิมเติมเข้า
มา ไม่ได้เป็นสวัสดิการพ้ืนฐานที่มีทุกบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมเงิน เพ่ือเป็น
หลักประกันของพนักงานในอนาคต ท าให้พนักงานมีเงินใช้จ่ายในช่วงที่ลาออกจากงาน เกษียณอายุ 
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้มีการถูกแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ตามล าดับ 

2.4.2 องค์ประกอบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
        จากการศึกษาค้นคว้าต าราเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถสรุป

องคป์ระกอบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้ง 4 องค์ประกอบได้ ดังต่อไปนี้ 
2.4.2.1 เงินสะสม 
          คือ เงินส่วนที่พนักงานถูกหักออกจากค่าจ้างทุกเดือนเพ่ือน าไปสะสมใน

กองทุน ซึ่งค่าจ้างในที่นี้หมายถึงเงินเดือนเท่านั้น โดยอัตราร้อยละของเงินสะสมของพนักงานนั้น 
พนักงานสามารถก าหนดได้เองตามความต้องการของตนเอง โดยแต่เดิมต้องอยู่ในอัตราร้อยละที่น้อย
กว่าหรือเท่ากับที่บริษัทจ่ายเงินสมทบ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 (2558) ซึ่งส่งผลท าให้พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมได้ในอัตรา
ที่สูงกว่าที่บริษัทจ่ายเงินสมทบ โดยก าหนดให้อัตราร้อยละของเงินสะสมอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 
ของค่าจ้างต่อเดือน 

2.4.2.2 เงินสมทบ 
          คือ เงินส่วนที่บริษัทน าส่งเข้ากองทุนทุกเดือนเพ่ือสมทบให้แก่พนักงาน 

โดยแต่เดิมบริษัทต้องสมทบเงินในอัตราร้อยละที่ไม่ต่ ากว่าเงินสะสมของพนักงาน โดยก าหนดให้อัตรา
ร้อยละของเงินสมทบอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของค่าจ้างต่อเดือน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 (2558) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานจ่ายเงินสะสมได้ในอัตรา
ที่สูงกว่าที่บริษัทจ่ายเงินสมทบได้ จึงกลายเป็นว่า บริษัทสามารถสมทบเงินในอัตราร้อยละที่ต่ ากว่า
เงินสะสมของพนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราร้อยละของเงินสมทบจากบริษัทจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บริษัทก าหนดซึ่งอาจขึ้นอยู่กับอายุงาน ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออัตราค่าจ้างของ
พนักงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่ท างานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 
หรือท าให้พนักงานอยู่ท างานกับบริษัทนานขึ้น  
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ตารางที่ 2.2 
 
อัตราเงินสะสมในส่วนของพนักงานและเงินสมทบในส่วนของบริษัทของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย 

อายุงาน อัตราเงินสะสมในส่วนของ
พนักงาน 

อัตราเงินสมทบในส่วนของ
บริษัท 

0 – 5 ปี  
ร้อยละ 2-15 

ร้อยละ 5 

5 ปีขึ้นไป – 10 ปี ร้อยละ 7 
10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 

ที่มา: บริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
 

2.4.2.3 ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
          คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินสะสมไปลงทุนของบริษัทจัดการ

กองทุน โดยผลประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน ซึ่งจะกล่าวต่อไปในภายหลัง 
2.4.2.4 ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
          คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินสมทบไปลงทุนของบริษัทจัดการ

กองทุน โดยผลประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน ซึ่งจะกล่าวต่อไปในภายหลัง 
2.4.3 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้รับ 
       จากการศึกษาค้นคว้าต าราและบทความเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถ

สรุปสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นการส่งเสริมการออมเงิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพถือเป็นการออมเงินระยะ

ยาว โดยมีการหักเงินจากพนักงานทุกเดือน ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวในกรณีที่พนักงานลาออกจากงาน 
เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยจะได้รับเงินจากกองทุนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออก
จากกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จ่ายเงินให้กับพนักงานตามกฎหมาย พนักงานไม่สามารถขอ
ถอนเงินออกก่อนได้ ทั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมท าให้พนักงานมีวินัยในการออมเงิน 

2. เป็นหลักประกันของพนักงานในอนาคต พนักงานมีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้เมื่อ
ลาออกจากงาน หรือเกษียณอายุ และถือได้ว่าเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของพนักงานอีกด้วยใน
กรณีที่พนักงานทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ผู้ที่จะได้รับเงินจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพแทนคือ ผู้รับประโยชน์ตามที่พนักงานได้ท าหนังสือแจ้งไว้ต่อผู้จัดการกองทุน 
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3. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 
(1) เงินสะสมในส่วนของพนักงานสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่าย

จริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และ
ไม่เกิน 490,000 บาทนั้น จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าไปรวมกับเงินได้ที่เสียภาษี 

(2) เงินสมทบที่บริษัทสมทบให้แก่พนักงานนั้น จะไม่มีการน าเงินส่วนนี้มาคิด
เป็นรายได้ในการค านวณภาษีของพนักงานจนกว่าพนักงานจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

(3) พนักงานไม่ต้องเสียภาษีส าหรับผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการ
ลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(4) ในกรณีที่พนักงานย้ายไปท างานบริษัทใหม่นั้น พนักงานสามารถคงเงิน
ทั้งหมดท่ีได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเดิมไว้ได้นาน 1 ปี นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ เพ่ือรอโอนย้าย
ไปยังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทใหม่ได้ ทั้งนี้พนักงานจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้กองทุนแทน ไม่ถือว่า
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเดิมแล้ว ซึ่งถ้าหากพนักงานมีระยะเวลาการท างานอย่างต่อเนื่อง
แล้ว พนักงานไม่ต้องเสียภาษีส าหรับการโอนเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทใหม่  

(5) พนักงานที่ลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ เงินส่วนที่พนักงานได้รับที่เป็น
เงินสะสมของพนักงานนั้น ไม่ต้องน ามาค านวณภาษี ส่วนเงินส่วนที่เหลือที่เป็นเงินสมทบจากบริษัท
และผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนนั้นต้องน ามาค านวณภาษี แต่ถ้าพนักงานมีอายุงาน 5 ปี
ขึ้นไป พนักงานจะได้รับสิทธิพิเศษคือ สามารถน าเงินส่วนที่ต้องค านวณเสียภาษีไปเสียภาษีแบบแยก
ยื่นได้ โดยไม่ต้องน าไปรวมกับเงินได้ประจ าปี และสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท คูณด้วย
จ านวนปีที่ท างาน (7,000 X จ านวนปีที่ท างาน) หลังจากหักแล้ว เงินส่วนที่เหลือสามารถหักค่าใช้จ่าย
ได้อีกร้อยละ 50 แล้วจึงน าเงินส่วนที่เหลือไปค านวณภาษีเงินได้ 

(6) พนักงานจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีของเงินก้อนใหญ่ที่ได้รับจาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ (อายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์) และเป็นสมาชิก
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมานานแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือพนักงานทุพพลภาพ หรือพนักงาน
เสียชีวิต 

4. เป็นสวัสดิการที่ท าให้พนักงานได้รับเงินเพ่ิมเติมจากบริษัท พนักงานจะได้รับ
เงินเพ่ิมเติมจากบริษัทจากส่วนที่เป็นเงินสมทบ ซึ่งกรณีของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี้ 
ได้มีการก าหนดสิทธิประโยชน์การได้รับเงินสมทบจากบริษัท ในกรณีที่พนักงานลาออกจากงาน ซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไว้ ดังนี้ 
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(1) อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์การได้รับเงินสมทบจาก
บริษัท ร้อยละ 50 

(2) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์การได้รับเงินสมทบจากบริษัท 
ร้อยละ 100            

2.4.4 นโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
                      พนักงานสามารถก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเอง 
(Employee’s Choice) ซึ่งในการที่เราจะสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้เหมาะสมกับตนเองนั้น 
พนักงานต้องค านึงถึงจ านวนเงินที่ต้องการใช้หลังจากเกษียณ ระยะเวลาที่เหลือของชีวิตหลังเกษียณ 
อายุ ระยะเวลาในการออมเงิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่ต้องการ โดยนโยบาย
การลงทุนนั้นจะมีอยู่หลักๆ 3 ประเภทด้วยกัน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, 2544) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้      

2.4.4.1 นโยบายการลงทุนในตราสารทุน 
          เป็นนโยบายการลงทุนที่เน้นเพ่ิมปริมาณเงิน ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนมี

ความเสี่ยงสูง แต่ก็จะได้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย โดยจะน าเงินไปลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 และน าเงินส่วนที่เหลือไปฝากและลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือเป็นการ
น าเงินไปลงทุนในตราสารทุนประเภทเดียวเลย ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้เหมาะสมกับคนวัยหนุ่มสาวที่มี
อายุไม่เกิน 30 ปี เพราะว่ายังมีระยะเวลาในการออมเงินอีกนานกว่า 30-40 ปี ถ้าหากขาดทุนก็ยัง
สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ทัน 

2.4.4.2 นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ 
          เป็นนโยบายการลงทุนที่มีผลตอบแทนประจ าในรูปแบบของดอกเบี้ย โดย

จะน าเงินไปฝากและลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้เหมาะสมกับคน
วัยสูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วงวัยที่ใกล้เกษียณ มีระยะเวลาในการออมเงินสั้นมาก จึง
ควรลงทุนในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ าเสมอ  

2.4.4.3 นโยบายการลงทุนแบบผสม 
          เป็นนโยบายที่เน้นการกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภท โดยมีการ

น าเงินไปฝาก และน าเงินไปลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้เหมาะสมกับ
คนวัยกลางคนที่มีอายุประมาณ 30-50 ปี เพราะมีระยะเวลาในการออมเงินเพียง 10-30 ปี จึงควร
ลงทุนทั้งในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและให้ผลตอนแทนที่สูง 
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2.5 การเรียนรู้ (Learning) 
 

2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
       การเรียนรู้นั้นมีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีไว้มากมายแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปได้

เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ 
2.5.1.1 กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorists) 
          โดยกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม 

ซึ่งความสามารถในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์นั้นเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) ซึ่งตามแนวคิดพฤติกรรม
นิยมนั้น Pavlov (1927) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) 
ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการวางเงื่อนไข หรือหมายความว่า การวางเงื่อนไขนี้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมขึ้น ทั้งนี้ Pavlov (1927) ได้ท าการทดลองจากพฤติกรรมของสุนัขที่
โดยธรรมชาติจะน้ าลายไหลเมื่อเห็นอาหาร โดยมีการวางเงื่อนไขให้สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้ยินเสียง
กระดิ่ง ซึ่งการที่สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าสุนัขเกิดการเรียนรู้เชื่อมโยง
ระหว่างเสียงกระดิ่งกับอาหารจากการวางเงื่อนไข โดยมีเสียงกระดิ่งเป็นสิ่งเร้า และอาหารเป็นการ
ตอบสนอง เนื่องจากแนวคิดนี้ยังไม่เชื่อมโยงกับลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดของมนุษย์  
จึงเกิดแนวคิดของ Skinner (1953) ขึ้นซึ่ งกล่าวถึง ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า 
(Instrumental Conditioning) ซึ่งเชื่อว่า ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcers) เช่น รางวัล 
อาหาร นั้นเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมการตอบสนองและท าให้พฤติกรรมนั้นๆ มีแนวโน้ม
เกิดขึ้นแบบซ้ าๆ โดยตัวเสริมแรงทางบวกนี้จะท าให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
แบบถาวร ส่วนตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcers) เช่น การลงโทษ ก็จะเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้
พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์น้อยลง ซึ่งพฤติกรรมนั้นๆ จะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะมนุษย์มีการ
เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับการลงโทษ จากแนวคิดการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยมจึงถือได้ว่า
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก โดย
แรงจูงใจของผู้เรียนจะเกิดข้ึนได้จากแรงจูงใจภายนอก เช่น รางวัล และค าชมเชย เป็นต้น 

2.5.1.2 กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivists) 
          โดยกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท างานของจิตใจและ

สติปัญญาของมนุษย์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจจากการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ขัดแย้งกับแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งตามแนวคิดปัญญานิยมนั้น Koffka (1935) ได้กล่าวถึง 
ทฤษฏีเกสตัลท์ (Gestalt Theory) ซึ่งกล่าวว่า มนุษย์จะเรียนรู้จากสิ่งเร้าโดยรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 
และยังมองว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การรับรู้ (Perception) คือการที่
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มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่งเร้าและถ่ายโอนสู่สมองผ่านกระบวนการคิด  ตีความหมายจาก
ประสบการณ์เดิม และแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบออกมา 2) การหยั่งรู้ (Insight) คือการเข้าใจถึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาทันที โดยมีการใช้สติปัญญาของมนุษย์ในการพิจารณาปัญหาโดยรวม นอกจากนี้ยัง
มี แนวคิ ด ของ  Piaget (1954) ซึ่ ง กล่ า ว ถึ ง ทฤษฎี พัฒนาการทา งสติ ปัญญา  (Intellectual 
Development Theory) ที่มองว่า การเรียนรู้ประกอบไปด้วยกระบวนการทางสติปัญญา 2 
กระบวนการ ได้แก่ 1) การปรับและจัดระบบ (Accommodation) ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางปัญญาเพ่ือให้ประสบการณ์เดิมที่เรามีสอดคล้องกับประสบการณ์ใหม่ๆ 2) การซึมซับ 
(Assimilation) เป็นกระบวนการในการรับประสบการณ์ใหม่ๆ และเก็บสะสมเอาไว้ ซึ่ง Piaget 
(1954) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก และสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปตาม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ โดยประสบการณ์จะส่งเสริมท าให้เด็กมี
พัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว จากแนวคิดการเรียนรู้ของกลุ่มปัญญานิยมจึงถือได้ว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จะเกิดจากกระบวนการ
คิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัวของมนุษย์เองเป็นหลัก 

2.5.1.3 กลุ่มทฤษฎีการสร้างความรู้นิยม (Constructivists) 
          โดยกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว

มนุษย์เอง ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ใหม่กับความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
ความสนใจที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความรู้ใหม่ โดยมีแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 
(Cognitive constructivism) ของ Piaget ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยอาศัยประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์สร้างโครงสร้างทางปัญญา และแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) ของ Vygotsky ที่กล่าวถึงบริบทการเรียนรู้ทางสังคม 
เป็นรากฐาน (Fosnot, 1996) ซึ่งจากแนวคิดการเรียนรู้ของกลุ่มทฤษฎีการสร้างความรู้นิยมถือได้ว่า
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

จากแนวคิดข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและความคิด และเกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยการเรียนรู้
อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้งใหม่และเก่าที่เราสั่งสมเอาไว้ รวมถึง
ความคิด ความเชื่อ และความสนใจ ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้นั้นประกอบด้วย สิ่งเร้า 
(Stimulus) การตอบสนอง (Response) และตัวเสริมแรง (Reinforcers) 
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2.6 การฝึกอบรม (Training)  
 

2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ค าว่า การฝึกอบรม นั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง

ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.3 
 
ความหมายของการฝึกอบรม 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 

Bramley (1990) การฝึกอบรมคือกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการ
วางแผนและควบคุม ไม่ใช่การเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างไม่มีแบบ
แผน ซึ่งการฝึกอบรมนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทักษะ ความคิด  
ทัศนคติของของคนแต่ละคน และกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร 

Blanchard & Thacker 
(2003) 

การฝึกอบรมคือโอกาสในการเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้และเสริมทักษะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมพนักงานให้
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการท างาน 
โดยการฝึกอบรมนั้นถือเป็นระบบย่อยในระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าอัน
ได้แก่  ความต้องการขององค์กร ความต้องการของพนักงาน 
งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และพนักงาน ให้ออกมาเป็นผลผลิตใน
รูปแบบของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ และผลการปฏิบัติงาน 

Williams & Hall (2003) การฝึกอบรมคือกระบวนการที่ทรงพลังของคนที่เน้นการแลกเปลี่ยน
ความคิดและมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
การฝึกอบรมประกอบด้วยการสอนเกี่ยวกับทักษะในการท างานเฉพาะ
ด้าน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคน หรือการช่วยให้สื่อสารได้ดียิ่งข้ึน 
การฝึกอบรมจะมีประสิทธิผลได้นั้นต้องมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความต้องการขององค์กรและต้องมีการเชื่อมโยงกับคนที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 
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ตารางที่ 2.3 
 
ความหมายของการฝึกอบรม (ต่อ) 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 
Hackett (2008) การฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ ง เป็น

กระบวนการที่น ามาสู่ความมีประสิทธิภาพและการมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์โดยผ่านการสอนและฝึกฝน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

จากตารางความหมายของการฝึกอบรมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรม 
หมายถึง กระบวนการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถ ซึ่งส่งผลท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมของคน โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่
มีการวางแผนและมีการควบคุม ซึ่งการฝึกอบรมและการเรียนรู้นั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยการ
ฝึกอบรม (Training) เป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งกระท าต่อบุคคลอ่ืน แต่การเรียนรู้ (Learning) เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตัวเราเอง ไม่มีการวางแผน ไม่มีโครงสร้างในการเรียนรู้   

2.6.2 กระบวนการฝึกอบรม 
       จากการศึกษาค้นคว้าต าราเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม ผู้วิจัยพบว่า แนวคิด

กระบวนการฝึกอบรมของแต่ละผู้เขียนนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือก
กระบวนการฝึกอบรมของ Bramley (1990) มาใช้ในการอธิบาย ซึ่ง  Bramley (1990) มองว่า 
กระบวนการฝึกอบรมเป็นวงจรที่เป็นระบบ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนในวงจรนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งนี้
สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ 
ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่ท าให้ทราบ
ว่าบริษัทควรมีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องท าการวิเคราะห์ใน 3 ระดับ
ด้วยกัน ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ระดับองค์กร เป็นการวิเคราะห์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร สถานการณ์ขององค์กรเพ่ือที่จะสามารถก าหนดแผนการฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กรและแผนธุรกิจได้ 

2. การวิเคราะห์ระดับงาน เป็นการวิเคราะห์มาตรฐานการท างาน และวิเคราะห์
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีควรมีที่จะส่งผลท าให้งานประสบความส าเร็จได้ตามมาตรฐานการท างาน
ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงท าให้ทราบว่า ความรู้หรือทักษะด้านใดที่ควรมีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
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3. การวิเคราะห์ระดับบุคคล เป็นการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของ
พนักงานว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือที่จะสามารถก าหนดแผนการฝึกอบรมได้เหมาะสมกับตัวพนักงาน  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป็นการก าหนดถึงสิ่งที่
ต้องการให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาทักษะ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ
และพฤติกรรม รวมถึงผลลัพธ์ที่ต้องการเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนในการก าหนดแนวทาง 
ขั้นตอนในการฝึกอบรม ซึ่งในการเขียนโครงการฝึกอบรมนั้นต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้  (พิมล
พรรณ เชื้อบางแก้ว, 2550) 

1.   ชื่อโครงการ การก าหนดชื่อโครงการนั้นอาจก าหนดตามต าแหน่งหน้าที่การ
งานของผู้ที่เข้าฝึกอบรม และเนื้อหาในการฝึกอบรม  

2.   หลักการและเหตุผล เป็นการกล่าวถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
และความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรม 

3.   วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป็นการกล่าวถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งของพนักงาน 

4.   กลุ่มเป้าหมาย เป็นการระบุกลุ่มบุคคลและจ านวนของบุคคลที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรม ซึ่งในการเลือกกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมแต่ละครั้งต้องค านึงเสมอว่า ใครคือบุคคลที่
จะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม และการฝึกอบรมควรเป็นการบังคับหรือขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  

5.   สถานที่ฝึกอบรม เป็นการระบุสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งควรเป็นสถานที่
ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ห้องไม่เล็กเกินไป ไม่มีเสียงรบกวน เก้าอ้ีนั่งสบาย  

6.   หลักสูตรการฝึกอบรม เป็นการระบุหัวข้อและระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องสนับสนุนและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้ 

7.   วิทยากรในการฝึกอบรม เป็นการระบุบุคคลที่จะท าหน้าที่ให้ความรู้ใน
โครงการฝึกอบรมนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรม โดยต้องมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่จะท าการฝึกอบรม มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และสื่อสาร 
และมีทักษะที่ท าให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมได้ 

8.   วิธีการฝึกอบรม เป็นการระบุวิธีที่ใช้ในการฝึกอบรม 
9.   การประเมินโครงการ เป็นการระบุวิธีที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม เป็นการระบุถึงบุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ

และด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
จากการจัดฝึกอบรมนั้น 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการฝึกอบรม เป็นการด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนการและหลักสูตรโครงการการฝึกอบรมที่มีการก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนในการวัดผลหลังจากการ
ฝึกอบรมเพ่ือประเมินว่า การฝึกอบรมมีประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ประโยชน์ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ ทั้งนี้ Kirkpatrick (2005)  ได้อธิบายถึงการประเมินผลการฝึกอบรม โดยแบ่งการ
ประเมินผลการฝึกอบรมออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้ 

1. การประเมินด้านปฏิกิริยา (Reaction) เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม เป็นการสอบถามความคิดเห็น ค าแนะน าและความรู้สึกที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนั้นมีต่อโครงการ
ฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น สถานที่ฝึกอบรม เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม เป็นต้น ถ้า
หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม นั่นหมายความว่า การฝึกอบรมนี้เป็น
โครงการที่มีประสิทธิผล ซึ่งการประเมินด้านปฏิกิริยานั้นท าให้เราได้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมต่อไปนี้ในอนาคต นอกจากนี้ยังท าให้เราทราบว่า การฝึกอบรมนี้มี
ส่วนช่วยในการท างานของพวกเขาอย่างไร    

2. การประเมินด้านการเรียนรู้  (Learning) เป็นการวัดความรู้  ทักษะ และ
ทัศนคติ ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือที่จะได้ทราบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ในระดับ
มาก-น้อยเพียงใด มีการพัฒนาความรู้และทักษะหรือไม่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหรือไม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือไม่ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
ความรู้ความเข้าใจนั้น อาจใช้วิธีการให้ท าข้อสอบก่อนการฝึกอบรม (Pretest) และข้อสอบหลังการ
ฝึกอบรม (Posttest) และน าผลสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งถ้า
ผลการประเมินด้านการเรียนรู้พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ได้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น นั่นหมายความว่า 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งมีงานวิจัยของ ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 
(2554) ที่มีการประเมินด้านการเรียนรู้โดยการให้นักศึกษาท าข้อสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ซึ่ง
พบว่า การฝึกอบรมแบบบรรยายท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม 

3. การประเมินด้านพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการฝึกอบรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้น บุคคลนั้นต้องมีความ พึงพอใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต้องรู้ว่าต้องท าอะไรและท าอย่างไร ต้องอยู่ในสภาวะที่ดีเอ้ืออ านวย และต้อง
มีการให้รางวัล หรือให้ค าชมเชยแก่บุคคลนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมขึ้น ซึ่งถ้า
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หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้างพฤติกรรมเกิดขึ้น นั่นหมายความว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้านพฤติกรรมนั้นคือ การส ารวจ หรือการสัมภาษณ์ โดยมีค าถาม เช่น 
คุณท าอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดอธิบายว่าคุณท าอะไรและเป็นอย่างไร แต่ถ้า
หากไม่ใช่ โปรดอธิบายว่าท าไม และคุณมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณเองใน
อนาคตหรือไม่ ถ้าใช่ คุณวางแผนจะท าอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นต้น    

4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร (Result) เป็นการประเมินว่า การ
ฝึกอบรมนั้นส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาแล้ว และส่งผลต่อองค์กรอย่างไร ในเรื่องใด เช่น เกิด
การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ เพ่ิมยอดขาย ลดอัตราการลาออก เป็นต้น   

หลังจากการประเมินผลในแต่ละระดับและได้ผลการประเมินมาเรียบร้อยแล้ว 
เราสามารถน าผลการประเมินนี้ไปใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการฝึกอบรมในทุกข้ันตอนให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีงานวิจัยของ Masood & Usmani (2015) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ประเมินผลการฝึกอบรมของอาจารย์แพทย์โดยใช้โมเดลของ Kirkpatrick โดยผลวิจัยสรุปได้ว่า 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้หลังจากเข้าฝึกอบรม แต่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมจะไม่
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลา และอาจต้องมีการติดตามผลภายหลัง โดยภาพรวมแล้วนั้น โมเดล
ของ Kirkpatrick ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมของ
อาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Praslova (2010) ที่ได้น าโมเดลชอง Kirkpatrick มาปรับ
ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ในการเรียนรู้และการประเมินโปรแกรมการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผลวิจัยสรุปได้ว่า การน าโมเดลของ Kirkpatrick 
มาปรับใช้นั้นท าให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบการประเมินที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้เกิดผลลัพธ์
ต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการฝึกอบรม 
ที่มา: Bramley, 1990 
 

2.6.3 วิธีการฝึกอบรมแบบบรรยาย (Lecture) 
              เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ใช้มาอย่างยาวนาน  ใช้ในการให้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น โดยเป็นการฝึกอบรมที่มีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้สอน (Hackett, 2008) โดยการ
อบรมแบบบรรยายนั้นไม่ว่าจะมีการใช้สื่อการสอนประกอบ หรือการพูดเพียงปากเปล่า ก็ถือเป็น
วิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพว่า การฝึกอบรม
แบบบรรยายมีลักษณะอย่างไรนั้น สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น การที่ผู้สอนเริ่มการฝึกอบรม โดยการ
แจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงวัตถุประสงค์ ระเบียบวาระและกระบวนการต่างๆ ของการฝึกอบรมใน
ครั้งนี้เพียงเท่านี้ ก็ถือได้ว่าเป็นการอบรมแบบบรรยายแล้ว ซ่ึงการอบรมแบบบรรยายจะอยู่ในรูปแบบ
ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้สอน ซึ่งการฝึกอบรมแบบบรรยายมีลักษณะด้วยกันคือ 1) การฝึกอบรมแบบมุ่ง
บรรยาย เป็นการน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับรู้  โดยผู้สอนต้องก าหนดขอบเขตของ
ข้อมูลที่จะใช้ในการฝึกอบรม ไม่ควรใช้เวลาในการฝึกอบรมที่ยาวนานเกินไป และถ้าหากเป็นการ
ฝึกอบรมแบบบรรยายปากเปล่าก็ไม่ควรมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้มากเกินไปเพ่ือประโยชน์ของการ
ฝึกอบรม ผู้สอนเป็นผู้พูด ส่วนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีหน้าที่เป็นผู้ฟังเพียงเท่านั้น โดยมีหนังสือหรือ
เอกสารประกอบการบรรยายเพ่ือความคงอยู่ของความรู้ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หรือเพ่ือที่ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจะสามารถอ่านและกระตุ้นความรู้ที่ได้หลังจากการเข้าฝึกอบรม 2) การฝึกอบรมแบบโต้ตอบ 
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
เป็นการเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนั้นมีการโต้ตอบ เช่น การถาม
ค าถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการถกเถียงกับผู้สอน เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ท าให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในระดับสูงได้ เช่น 

4. Carry out  
   Training 

3. Selection and   
   Design of Programmes 

2. Training  
   Objectives 

5. Evaluative   
   Feedback Loops 

1. Identification of  
     Training Need 
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การเรียนรู้การแก้ไขปัญหา เป็นต้น ท าให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีอารมณ์ร่วมกับการฝึกอบรมซึ่งจะส่งผล
ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและน าความรู้ไปใช้ในอนาคต (Blanchard & Thacker, 2003) ทั้งนี้มี
บทความของ Martin, Kolomitro, & Lam (2014) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ
บรรยายเอาไว้ว่า เป็นการเรียนรู้แบบ Passive Learning ไม่มีการเชื่อมโยงกับการฝึกฝนลงมือปฏิบัติ
อย่างแท้จริง จึงเป็นเทคนิคที่ยังไม่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เหมาะส าหรับใช้ในการ
ฝึกอบรมที่มีเนื้อหาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ต้องการการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้หลักๆ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ท าการศึกษาถึงผลกระทบของการฝึกอบรมพยาบาลแบบ
บรรยายที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน ซึ่งผลการวิจัยสรุปไว้ว่า หลังการฝึกอบรมแบบ
บรรยายประกอบกับการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันนั้น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดการพัฒนาความรู้ โดยเห็นได้
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าข้อสอบหลังฝึกอบรม (Posttest) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการท า
ข้อสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) (Altun, Cinar, & Barin, 2010) 
 
2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
 

2.7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ค าว่า การจัดการความรู้ นั้นมีผู้ให้ค านิยามไว้หลายท่านด้วยกันในมุมมองที่

แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.4 
 
ความหมายของการจัดการความรู้ 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 

Davenport & Prusak 
(1998) 

การจัดการความรู้คือการรวบรวมทรัพยากรทางด้านความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ 
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ตารางที่ 2.4 
 
ความหมายของการจัดการความรู้ (ต่อ) 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 
Takeuchi & Nonaka 

(2004) 
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่ ง เ กิ ดจากการสั ง เ คราะห์ ระหว่ า งคว ามรู้ ชั ดแจ้ ง  ( Explicit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถอธิบายออกมาเป็นค าพูดได้ อยู่
ในรูปแบบของเอกสาร คู่มือ หนังสือ และความรู้ฝั งลึก  (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่ยากจะอธิบายออกมาเป็นค าพูด เป็น
ความรู้ที่มีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่มีการเผยแพร่ความรู้ทั่วองค์กร เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้กับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ 

Choo (2006) การจัดการความรู้คือกระบวนการที่ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ
ได้แก่ 1. กระบวนการท าความเข้าใจและตีความหมายของความรู้ 
(Sense Making) 2. ก ร ะบ ว น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้  (Knowledge 
Creation) และ 3. กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งการ
จัดการความรู้จะท าให้องค์กรมีการด าเนินงานอย่างชาญฉลาด 

วิจารณ์ พานิช (2548) การจัดการความรู้คือเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 1. เป้าหมายของงาน 2. เป้าหมายการพัฒนาคน 3. เป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. เป้าหมายการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรกัน ซึ่ งการจัดการความรู้นั้นคือการ
ด าเนินการ 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 1. การก าหนดความรู้ที่ส าคัญ
ต่องานหรือองค์กร 2. การแสวงหาความรู้ 3. การสร้างความรู้ 4. การ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 5. การน าประสบการณ์จากการ
ท างานและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. 
การจดบันทึกความรู้เก็บไว้เป็นคลังความรู้เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างาน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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จากตารางความหมายของการจัดการความรู้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ
จัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วย การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการจด
บันทึกความรู้ ซึ่งการจัดการความรู้นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร 
และชุมชน โดยความรู้มี 2 ประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก 
(Tacit Knowledge) ซึ่งความรู้ 2 ประเภทนี้มีวงจรการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน โดยความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) จะมีการจัดการความรู้โดยการเข้าถึงแหล่งความรู้ มีการตีความ หลังจากนั้นก็
มีการน าความรู้ไปใช้ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น และน าความรู้ไปสรุปรวบรวมเก็บไว้เพ่ือให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้นี้ได้ ส่วนความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จะมีการจัดการความรู้โดย
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และสามารถน าความรู้นั้นๆ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2550) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 วงจรการจัดการความรู้ 
ที่มา: ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2550 

 
นอกจากนี้ในเรื่องการจัดการความรู้ยังมีแนวคิด SECI Model ของ Takeuchi & 

Nonaka (2004) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้ระหว่างความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง และไม่มีที่สิ้นสุด 
ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น โดยประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ 

1. Socialization เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้จาก Tacit Knowledge 
ไปสู่ Tacit Knowledge เป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้จากประสบการณ์โดยตรง  
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2. Externalization เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้จาก Tacit Knowledge 
ไปสู่ Explicit Knowledge เป็นการเชื่อมต่อความรู้ แบ่งปันความรู้ผ่านการสนทนาพูดคุยกันในกลุ่ม 
และถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. Combination เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้จาก Explicit Knowledge 
ไปสู่ Explicit Knowledge เป็นการน าความรู้มาท าให้เป็นระบบ และเก็บรวบรวมความรู้ไว้ 

4. Internalization เ ป็ นกร ะบวนกา รแลก เปลี่ ยนคว ามรู้ จ าก  Explicit 
Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge เป็นการน าความรู้ที่มีไปสู่การลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริงจนกลายเป็นทักษะที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล 
 
 

 
Socialization 

 

 
Externalization 

 
 

Internalization 
 

 
Combination 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 SECI Model 
ที่มา: Takeuchi & Nonaka, 2004 
 

2.7.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
       จากความหมายของการจัดการความรู้ที่สรุปไว้ข้างต้น  สามารถอธิบายถึง

กระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละข้ันตอนได้ ดังต่อไปนี้ 
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการก าหนดความรู้ที่มี

ความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนา นอกจากนี้ต้องมีก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Vision) ด้วยเพ่ือที่จะก าหนดได้ว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ต้องท า
อย่างไร  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and Acquisition) 
เป็นการรวบรวมความรู้ และสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง 

Tacit Tacit 

Tacit 

Tacit 

Explicit 

Explicit 

Explicit Explicit 



 
 

27 
 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการน าความรู้ที่
มีอยู่มาจัดเก็บและพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงความรู้นั้นๆ โดยมีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น Website Facebook เป็นต้น เพ่ือสร้างเป็นคลัง
ความรู้ (Knowledge Assets) เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การใช้ Facebook เป็นแหล่งใน
การจัดเก็บความรู้นั้นมีความสอดคล้องกับวงจรการจัดการความรู้ของ ประพนธ์  ผาสุขยืด (2550) ใน
ขั้นตอนรวบรวม/จัดเก็บ โดยเราสามารถน าความรู้ไปสรุปรวบรวมเก็บไว้ใน Facebook เพ่ือให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้นี้ได้  นอกจากนี้  ยังมีความสอดคล้องกับวงจร SECI Model ของ 
Takeuchi & Nonaka (2004) ด้วย โดยในกระบวนการ Externalization เราสามารถใช้ Facebook 
เป็นแหล่งในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีให้อยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร และในกระบวนการ 
Combination เราสามารถใช้ Facebook เป็นแหล่งในการจัดเก็บรวบรวมความรู้ให้เป็นระบบได้อีก
ด้วย ดังนั้นจึงถือได้ว่า Facebook เป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้ 

มีงานวิจัยของ Satidchoke Phosaard & Mongkolchai Wiriyapinit (2011) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ผ่าน Facebook ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า 1) การ
ท างานผ่าน Facebook ท าให้สมาชิกในทีมที่อยู่ในระดับบริหารที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้
อย่างสะดวกสบาย มีประสิทธิผล เพราะรู้สึกได้ว่า การสื่อสารกับผู้ที่อยู่ระดับสูงกว่าผ่าน Facebook 
นั้นมีความเป็นทางการน้อยกว่าการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน 
ภาษาจะมีลักษณะเหมือนภาษาแฟชั่นที่ใช้ทั่วไปในการสื่อสารผ่าน Facebook พฤติกรรมการโต้ตอบ
ก็รวดเร็วเหมือนกับเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ ใน Facebook 2) การโพสต์ข้อความผ่าน Facebook 
ท าให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เสมอ 3) วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) บทเรียน
จากการปฏิบัติงาน (Lesson Learned) และการทบทวนความรู้ (Retrospect) นั้นสามารถแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนได้ง่ายผ่าน Facebook หลังจากเลิกงานแล้ว ซึ่งการแบ่งปันความรู้นี้ส่งเสริมให้เกิดการน า
ความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่ท าการศึกษาเรื่อง 
การจัดการความรู้โดยใช้โซเชียล มีเดีย ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง Blog กับ Facebook 
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า Facebook เป็นระบบปฏิบัติการที่ส่งผลท าให้เกิดการเก็บความรู้ 
และแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า Blog โดยผู้ใช้ Facebook มีระดับความผูกพันที่สูงในการสะท้อน
ความรู้ ดังนั้นจึงมีความตั้งใจในการเชื่อมโยง ติดต่อ และสะท้อนความรู้และประสบการณ์ผ่าน 
Facebook และเนื่องจากลักษณะของ Facebook เองที่ท าให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างกัน จึงท าให้เกิดเป็นสังคมข้ึนภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรม
ในการจัดการความรู้แบบออนไลน์ และท าให้ผู้ใช้ Facebook มีแรงกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน Facebook (Chan, Chu, Lee, Chan, & Leung, 2013)   
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4. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Knowledge Utilization) เป็นการน าความรู้
ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ที่น าความรู้ไปประยุกต์ใช้เอง 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการน าความรู้ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) โดยอาจจัดท าเป็นเอกสาร 
คู่มือ หรือหนังสือ หรือเป็นการน าความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการ
กระท าหรือประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Knowledge Sharing) ผ่านการพูดคุย 

6. การจดบันทึกความรู้ (Knowledge Storing) เป็นการบันทึกความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ และจากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ลงมือปฏิบัติจริง  และน าไปเก็บไว้ในคลังความรู้ 
(Knowledge Assets) เพ่ือประโยชน์ในการน าความรู้ไปใช้ต่อไป 

การจัดการความรู้ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดเรื่อง วงจรการจัดการความรู้ของ ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550) และ SECI Model ของ 
Takeuchi & Nonaka (2004) ที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ และสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการ
จัดการความรู้นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือที่เรียกว่า Active 
Learning ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ที่สูงกว่า Passive Learning ทั้งนี้มีงานวิจัยของ 
Handy & Polimeni (2015) ที่ได้กล่าวไว้ว่า Active Learning ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
ดียิ่งขึ้นกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบบรรยาย ซึ่งการวัดประสิทธิผลทางด้านการเรียนรู้นั้นสามารถ
ท าได้โดยการให้ผู้เข้าร่วมท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่ง
กระบวนการจัดการความรู้จะมีประสิทธิผลต่อเมื่อผู้เข้าร่วมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้
ที่สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ทั้งนี้มีงานวิจัยของ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550) ที่พบว่า การจัดการความรู้ท า
ให้ครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ โดยมีระดับความรู้ก่อนการเรียน
รู้อยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับความรู้หลังการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้ สะท้อนให้
เห็นว่า กระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 
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ภาพที่ 2.4 กระบวนการจัดการความรู้ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge Identification) 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
(Knowledge Organization) 

การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
(Knowledge Utilization) 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
(Knowledge Sharing) 

 

การจดบันทึกความรู้  
(Knowledge Storing) 
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2.7.3 เครื่องมือการจัดการความรู้ 
2.7.3.1 การทบทวนการเรียนรู้ (Retrospect) 
          เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้หลังจาก

โครงการเรียนรู้นั้นๆ เสร็จสิ้น โดยดูที่ความส าเร็จและความผิดพลาดล้มเหลว ซึ่งการทบทวนการ
เรียนรู้นี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นและการเรียนรู้ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแนวค าถามที่ใช้ในการทบทวนการเรียนรู้ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร เรา
ประสบความส าเร็จในเรื่องอะไร อะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นต้น (EC-FAO Food Security 
Information for Action Programme, n.d.) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพ่ือให้การศึกษาเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน โดยในบทนี้จะอธิบายถึงวิธี
การศึกษาที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานประจ าของบริษัทปิโตรเคมีแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย โดยมีจ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 216 คน เป็นพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ 
31 คน และพนักงานประจ าโรงงาน 185 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานประจ าส านักงานใหญ่ที่อยู่ในระดับ

พนักงานปฏิบัติการจ านวน 24 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกเฉพาะอย่าง  (Selective 
Sampling) ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

พนักงานประจ าส านักงานใหญ่ ระดับพนักงานปฏิบัติการ จ านวน 24 คน 
- ส านักกรรมการผู้จัดการ  2 คน 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน   8 คน 
- ฝ่ายบริหารและจัดหา  8 คน  
- ฝ่ายบริหารงานขายและการตลาด 5 คน 
- ฝ่ายประสานงานธุรกิจ  1 คน 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ดุลยพินิจในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 24 คน โดยในการทดลอง
ปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน มีจ านวนกลุ่มละ 
8 คน ซ่ึงได้ท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มให้มีลักษณะเหมือนกัน 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กระบวนการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) 
และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ที่มีการ
ออกแบบโดยการน าหลักการและเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
2.1 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) และการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) 

2.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออมเงิน  (Saving) 
การลงทุนทางการเงิน (Financial Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

2.3 ความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการฝึกอบรม (Training) และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) 

3. ตัวแปรควบคุม (Control Variable) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
เพ่ือใช้ในการทดลองเปรียบเทียบ โดยกลุ่มที่ 1 จะไม่ถูกกระท าใดๆ กลุ่มที่ 2 จะถูกเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ด้วยการฝึกอบรม (Training) และกลุ่ม
ที่ 3 จะถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident Fund) ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
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3.3 รูปแบบท่ีใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีแบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design 
ซ่ึงเป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มทดลอง (ER) 2 กลุ่ม และกลุ่ม
ควบคุม (CR) 1 กลุ่ม โดยทั้ง 3 กลุ่มจะถูกวัดผลก่อน และหลังการทดลอง ทั้งนี้ กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 
(E1R) และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 (E2R) จะมีการทดลองโดยถูกกระท าในแบบที่แตกต่างกันไป ส่วนกลุ่ม
ควบคุม (CR) จะไม่ถูกกระท าใดๆ จะปล่อยให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิม 
 
ตารางที่ 3.1  
 
แบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design 

Sample Pretest Treatment Posttest 

E1R O1 X1 O2 

E2R O1 X2 O2 

CR O1 - O2 
 
   เมื่อ O1 แทน การวัดผลก่อนการทดลอง 
    O2 แทน การวัดผลหลังการทดลอง 
    X1 แทน การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training)  

X2 แทน การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  
(Knowledge Management Process) 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 

ก่อนการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล 
แนวคิด จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออมเงิน (Saving) การลงทุนทางการเงิน (Financial 
Investments) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) การฝึกอบรม (Training) และกระบวนการ
จัดการความรู้  (Knowledge Management Process) ทั้ งนี้ เ ครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้
ประกอบด้วย   
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1. กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident 
Fund) โดยการวิจัยครั้งนี้มีการออกแบบกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 2 กระบวนการ
ด้วยกัน เพ่ือใช้ในการทดลองปฏิบัติ ซึ่งมดัีงต่อไปนี้ 

1.1 กระบวนการเรียนรู้ ผ่ านการฝึกอบรม (Training) โดยผู้ วิจัย ได้น าหลัก
กระบวนการฝึกอบรมมาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมนั้น
จะเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า Passive Learning คือผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานกลุ่ม
ตัวอย่าง พนักงานกลุ่มตัวอย่างมีหน้าที่ตั้งใจฟังเท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงการฝึกอบรมไว้ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.2  
 
โครงการฝึกอบรม (Training) 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมแบบ 

ออมน้อย ออมช้า และออมไม่เสี่ยง ซึ่งส่งผลท าให้คนไทยส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาเรื่องเงินออมที่มีไม่เพียงพอที่จะใช้ในยาม
เกษียณ ซึ่งการออมเงินในรูปแบบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น
จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนั้น การที่จะท าให้พนักงานเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้นั้น องค์กรจึงควร
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
แก่พนักงาน 

3. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพนักงานที่มีความสนใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
จ านวน 8 คน 

5. สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมของบริษัท 

6. หลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรมใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยแยกออกเป็นหัวข้อดังนี้ 
1. การออมเงิน 
2. การลงทุนทางการเงิน 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

7. วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบบรรยาย 
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ตารางที่ 3.2  
 
โครงการฝึกอบรม (Training) (ต่อ) 

8. การประเมินโครงการ 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม 
2. แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท าให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้จริง 

 
1.2 กระบวนกา ร เ รี ย น รู้ ผ่ า นก ระบวนกา ร จั ด ก า รคว ามรู้  (Knowledge 

Management Process) โดยกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้น าหลักการตามทฤษฎีการจัดการความรู้  
กระบวนการจัดการความรู้  และเครื่องมือการจัดการความรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ โดยเนื้อหาที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 เรื่องคือ 1) การออมเงิน (Saving) 2) การลงทุน
ทางการเงิน (Financial Investments) 3) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ซึ่งเรื่องการ
ออมเงิน และการลงทุนทางการเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยตรง ดังนั้น
การให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องการออมเงิน และการลงทุนทางการเงินด้วยนั้นจะช่วยส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากยิ่ งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.3  
 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

กระบวนการ กิจกรรม 
1. การบ่งชี้ความรู้ - สร้ าง เครือข่ายในการเรียนรู้  โดยมีการสร้างกลุ่ม ใน 

Facebook และท าการเพ่ิมพนักงานกลุ่มตัวอย่างทุกคนใน
เครือข่ายเข้าไปเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งนี้ชื่อกลุ่มใน Facebook นั้นต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นความรู้เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
อย่างชัดเจน 

- จัดกิจกรรมพูดคุยสั้นๆ เพ่ือบ่งชี้ประเด็นความรู้ และพูดถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการเรียนรู้เรื่องกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างได้
วางเป้าหมายของการจัดการความรู้ร่วมกัน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ - น าเสนอบทความและสื่อความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ในกลุ่มใน Facebook ที่สร้างไว้  เ พ่ือให้พนักงานกลุ่ ม
ตัวอย่างได้อ่าน ท าความเข้าใจ และแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน
กลุ่มตัวอย่างด้วย  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - พนักงานกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวก โดยใช้ Facebook เป็นที่จัดเก็บคลังความรู้ 
(Knowledge Assets)  

4. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ - พนักงานกลุ่มตัวอย่างได้น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริง
ในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 
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ตารางที่ 3.3  
 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) (ต่อ) 

กระบวนการ กิจกรรม 
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากบทความและ

สื่อความรู้ต่างๆ ที่ได้น าเสนอผ่านกลุ่มใน Facebook และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน าความรู้ในเรื่องการออม
เงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงไปใช้ โดย
กิจกรรมนี้ จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างอิสระ ไม่เน้นถูกไม่เน้นผิด เน้นให้เกิดการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เป็นส าคัญ 

6. การจดบันทึกความรู้ - ให้พนักงานท าการทบทวนการเรียนรู้ (Retrospect) เพ่ือ
เป็นการสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ และการน าความรู้ที่
ได้จากกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเขียนตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

 เป้าหมายในการเรียนรู้คืออะไร แล้วเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง 

 สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองมีอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรที่เกิดขึ้นกับตนเองบ้างหลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ (Pretest and 

Posttest) เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จ านวน 
25 ข้อ เป็นค าถามแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-25 คะแนน โดยมีการก าหนดเกณฑ์
คะแนนระดับความรู้ไว้ ดังนี้ 

0 – 8     คะแนน   แสดงถึงระดับความรู้  น้อย 
9 – 17   คะแนน   แสดงถึงระดับความรู้  ปานกลาง 
18 – 25  คะแนน   แสดงถึงระดับความรู้  มาก 
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ทั้งนี้แบบทดสอบจะมีข้อค าถามที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เพ่ือใช้วัดระดับความรู้
ความเข้าใจที่พนักงานมีเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident 
Fund) 

3. แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออมเงิน (Saving) 
การลงทุนทางการเงิน (Financial Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการวัดประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้ สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) หรือกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Process) ที่ใช้ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากทางผู้บริหาร
ของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง เพ่ือขออนุญาตท าการคัดเลือกพนักงานกลุ่มตัวอย่าง และขอความ
ร่วมมือจากพนักงานกลุ่มตัวอย่างในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจาก
การเรียนรู้ (Pretest and Posttest) และการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ออกแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ 
(Pretest and Posttest) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ (Pretest and Posttest)  

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างใน
ขณะที่ เข้าร่ วมกิจกรรมฝึกอบรม  (Training) หรือกิจกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident 
Fund) 
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4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออมเงิน (Saving) การลงทุนทางการเงิน (Financial 
Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม (Training) หรือกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management Process) 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง ปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ IBM SPSS Statistics for Windows Version 23 โดยใช้วิธีทางสถิติดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ โดยน าผลต่างระหว่างคะแนนจากการทดสอบก่อนการเรียนรู้และหลังจากการเรียนรู้ของ
พนักงานกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย โดยสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ซึ่งใช้ค่าความ
เชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน โดยสามารถแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและ
หลังจากการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มด้วยค่าสถิติ t-test dependent 

2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ากระบวนการเรียนรู้ 3 วิธี  มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) 

2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ด้วยค่าสถิติ t-
test independent  

นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) โดยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเข้า
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม (Training) หรือกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออมเงิน (Saving) การลงทุนทางการเงิน 
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(Financial Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) 
และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ที่อยู่ในระดับพนักงาน
ปฏิบัติการของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทย จ านวน 24 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
จ านวนกลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มที่ 1 ไม่ถูกกระท าใดๆ กลุ่มที่ 2 ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม และกลุ่มที่ 3 ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและ
หลังจากการเรียนรู้ แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ส่วนที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ 
 
4.1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม และกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ โดยน ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 และ
กลุ่มที่ 3 ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 นั้นเป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ถูกกระท าใดๆ ปล่อยให้เป็นการเรียนรู้
ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิม  ทั้งนี้สามารถสรุปการด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และผลจากการสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในขณะที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม และกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
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4.1.1 การด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการฝึกอบรม และการ
จัดการความรู้ตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่
กลุ่มตัวอยา่ง ทั้งนี้สามารถสรุปการด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 การด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) 
ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่กลุ่มตัวอย่าง

ผ่านการฝึกอบรมนั้น ผู้วิจัยได้เริ่มจากการก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นล าดับแรก โดยได้
เล็งเห็นว่า การที่ท าให้พนักงานเห็นถึงความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นการออมเงินใน
รูปแบบหนึ่งนั้นจะช่วยให้พนักงานมีพฤติกรรมในการออมเงินมากยิ่งขึ้น และท าให้พนักงานมีเงินออม
ที่เพียงพอเพ่ือเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ด้วยเหตุนี้จึงควรท าการจัดการฝึกอบรมขึ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถ
ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมได้แล้ว ล าดับต่อมาคือการก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมไว้ว่า เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ล าดับต่อมาเป็นการออกแบบโครงการฝึกอบรมซึ่งเป็นการก าหนดแนวทาง
ขั้นตอนในการด าเนินการฝึกอบรม โดยในการด าเนินการฝึกอบรมนั้นมีขั้นตอนดังนี้ โดยเริ่มจากการ
ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ (Pretest) หลังจากนั้น 1 
อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 คน ซึ่งการฝึกอบรมได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม
ของบริษัท ใช้เวลาในการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง หลังเวลาเลิกงานของกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการฝึกอบรมแบบ
บรรยาย ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมนี้เป็นการเรียนรู้แบบ Passive Learning โดยผู้วิจัยท าหน้าที่
เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีหน้าที่ในการฟังการ
บรรยายเพียงเท่านั้น ไม่มีส่วนร่วมใดๆ ระหว่างการฝึกอบรม ไม่มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารทางเดียว ในส่วนของเนื้อหาสาระในการ
ฝึกอบรมนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บรรยายได้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมเนื้ อหา
ทั้งหมด โดยมีการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนทางการเงิน ก่อนที่จะ
โยงเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเห็น
ความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าสไลด์การน าเสนอเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการบรรยาย และได้ท าการส าเนาสไลด์การน าเสนอแจกกลุ่มตัวอย่างทุกคนด้วย  ทั้งนี้ 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ (Posttest) แบบวัด
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ และแบบสอบถาม
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ความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการฝึกอบรม ซึ่ง
ผลการประเมินที่ได้นั้นสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการฝึกอบรมในครั้งต่อไปได้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , 
โดย ผู้วิจัย 
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4.1.1.2 การด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) 

ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้นั้น ผู้วิจัยได้เริ่มจากการให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 คน ท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ (Pretest) แล้วหลังจากนั้น 1 อาทิตย์ ผู้วิจัยได้เริ่ม
กระบวนการบ่งชี้ความรู้ โดยการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ผ่าน Facebook Group ซึ่งตั้งชื่อกลุ่มว่า 
“KM-Provident Fund” และเพ่ิมสมาชิกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าไปในกลุ่ม หลังจากนั้นมีการจัด
กิจกรรมพูดคุยสั้นๆ ที่ห้องประชุมของบริษัท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังเวลาเลิกงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือบ่งชี้ประเด็นในการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้ร่ วม
วางเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างนี้คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้จริง ทั้งนี้ จากกิจกรรมนี้ท าให้ผู้วิจัย
ทราบแนวทางในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างประสบส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้  
หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการสร้างและแสวงหาคามรู้  โดยมีการน าเสนอบทความและสื่อ
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไว้ใน 
Facebook Group ทั้งนี้มีการน าเสนอความรู้ เกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนทางเงินด้วย 
เนื่องจากทั้ง 2 เรื่องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและส่งเสริมท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น โดยการน าเสนอ
บทความใน Facebook Group นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
อ่าน การท าความเข้าใจ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีการด าเนินการตามกระบวนการ
จัดความรู้ให้เป็นระบบโดยใช้ Facebook Group ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังความรู้ที่รวบรวมความรู้
ต่างๆ ไว้ และง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ผ่านบทความ
ต่างๆ แล้ว ก็ท าให้เกิดกระบวนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างได้น าความรู้ใหม่ๆ ที่ไ ด้
ไปประยุกต์ใช้จริง และหลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยได้จัด
กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมของบริษัท ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังเวลาเลิกงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ และสามารถพูดคุยซักถาม 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยด าเนินกิจกรรมให้ลุล่วงไปด้วยดี
และช่วยสรุปสาระส าคัญในแต่ละเรื่องเท่านั้น ซึ่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นั้นท าให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ของผู้อ่ืน และท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  โดยมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทั้ง 3 เรื่อง ทั้งนี้ ใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการบ่งชี้ความรู้จนถึง
กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นั้นเป็นเวลา 1 อาทิตย์ ซึ่งหลังจากวันที่จัดกิจกรรมพูดคุย
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แลกเปลี่ยนความรู้เป็นเวลา 1 อาทิตย์ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการจดบันทึกความรู้โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเขียนทบทวนการเรียนรู้ (Retrospect) ซึ่งจากการเขียนทบทวนการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 คน ประสบความส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเรียนรู้เกิดขึ้น โดย
สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้เรียนรู้นั้น ไม่ใช่เพียงเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่กลุ่มตัวอย่างยัง
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนทางการเงินเพ่ิมเติมด้วย ส่วนเป้าหมายในด้านการน า
ความรู้ไปปรับใช้จริงนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในเรื่องการออม
เงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ นอกจากจะมีการเขียนทบทวนการเรียนรู้แล้ว
นั้น ผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้โดยให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ (Posttest) แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรม
ของพนักงานกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ โดยผล
การประเมินนี้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ต่อไปได้ เนื่องจากการจัดการ
ความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพ่ือเป็น
การเติมเต็มความรู้ในเรื่องนั้นๆ จึงควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น  

 



 
 

46 
 

 
ภาพที่ 4.2 กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ, โดย ผู้วิจัย 
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4.1.2 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีกลุ่มตัวอย่างทั้ง 24 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 8 คน โดย
กลุ่มที่ 1 ไม่ถูกกระท าใดๆ กลุ่มที่ 2 ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ด้วยการฝึกอบรม และกลุ่มที่ 3 ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

เพศ ต าแหน่งงาน ฝ่าย 
อายุงาน 

(ปี) 

กลุ่มที่ 1         

1 หญิง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและการเงิน 2 

2 หญิง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริหารและจัดหา 4 

3 หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริหารงานขายและการตลาด 1 

4 หญิง เจ้าหน้าที่จัดหา บริหารและจัดหา 2 

5 หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริหารงานขายและการตลาด 4 

6 หญิง เลขานุการ ส านักกรรมการผู้จัดการ 5 

7 หญิง เจ้าหน้าที่จัดหา บริหารและจัดหา 4 

8 ชาย เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีและการเงิน 2 

กลุ่มที่ 2         

1 หญิง เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีและการเงิน 3 

2 หญิง เจ้าหน้าที่จัดหา บริหารและจัดหา 4 

3 หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริหารงานขายและการตลาด 3 

4 ชาย ผู้แทนขาย บริหารงานขายและการตลาด 1 

5 หญิง เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีและการเงิน 2 

6 หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริหารงานขายและการตลาด 3 



 
 

48 
 

ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)  

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

เพศ ต าแหน่งงาน ฝ่าย 
อายุงาน 

(ปี) 

7 หญิง เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีและการเงิน 1 

8 ชาย เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและการเงิน 3 

กลุ่มที่ 3         

1 หญิง พนักงานต้อนรับ บริหารและจัดหา 2 

2 หญิง เจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร บริหารและจัดหา 3 

3 หญิง เจ้าหน้าที่จัดหา บริหารและจัดหา 5 

4 ชาย เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ ประสานงานธุรกิจ 1 

5 หญิง เจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร บริหารและจัดหา 4 

6 หญิง เลขานุการ ส านักกรรมการผู้จัดการ 4 

7 หญิง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและการเงิน 4 

8 หญิง เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีและการเงิน 4 
 

จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนั้น เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่า อายุงานไม่ได้มีผลต่อ
ผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลอายุงานของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุงานของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่ม 

  Group 1   Group 2   Group 3         

Variable M SD   M SD   M SD F(2, 21) p  η2 LSD 

อายุงาน 3.00 1.41   2.50 1.07   3.38 1.30 .96 .40 .08 1, 2 < 3 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มี
อายุงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F(2, 21) = .96, p = .40 และได้ท าการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบแบบ LSD พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 ที่
ไม่ถูกกระท าใดๆ (M = 3.00, SD = 1.41) และกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม (M = 2.50, SD = 1.07) มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 3 
ทีถู่กเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้  (M = 
3.38, SD = 1.30) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีลักษณะ
เหมือนกัน โดยอายุงานไม่มีผลต่อผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 

4.1.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในขณะที่เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ 

4.1.3.1 กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 
จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างการฝึกอบรม 

พบว่า พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงออกทางสีหน้าท่าทางว่ามีความตั้งใจและความสนใจใน
การฟังตลอดการฝึกอบรม แต่บางช่วงของเนื้อหาที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพจะได้รับนั้น กลุ่มตัวอย่างมีสีหน้าครุ่นคิดและพยายามท าความเข้าใจตาม บางคนก็แสดงสีหน้าว่ามี
ความสงสัย ไม่เข้าใจเกิดข้ึน 

4.1.3.2 กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างตลอดกระบวนการจัดการ

ความรู้ พบว่า ในการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มี
การพูดคุยและแสดงความคิดเห็นร่วมกันจนสุดท้ายได้เป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม ส่วนในการใช้ 
Facebook Group ในกระบวนการจัดการความรู้นั้น สังเกตเห็นได้ว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดขึ้นใน 
Facebook Group นั้นค่อนข้างน้อย มีกลุ่มตัวอย่างเพียงไม่ก่ีคนที่เข้ามาซักถามพูดคุยน าเสนอความรู้ 
และแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook Group นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างบางคนแทบไม่เคยเปิดดู 
Notification ที่ขึ้นเตือนเมื่อมีการโพสต์ข้อความลง Facebook Group ด้วย ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
สังเกตเห็นได้จากรายชื่อที่แสดงด้านล่างของแต่ละโพสต์ว่ามีใครกดเข้ามาดูโพสต์นั้นๆ แล้วบ้าง 
ส าหรับกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความ
กระตือรือร้น และเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี โดยมีการสลับกันแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของตนเองให้ผู้อ่ืนในกลุ่มตัวอย่างฟัง 

ทั้งนี้ จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางได้ 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 
 
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน 

การฝึกอบรม 
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน 8 คน 

ระยะเวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 1 อาทิตย์ 

สถานที ่ ห้องประชุมของบริษัท ห้องประชุมของบริษัท 

เนื้อหาในการเรียนรู้ 
1. การออมเงิน 
2. การลงทุนทางการเงิน 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

1. การออมเงิน 
2. การลงทุนทางการเงิน 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เทคนิคที่ใช้ การฝึกอบรมแบบบรรยาย 

1. Facebook Group เป็น
เครือข่ายในการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมพูดคุยเพ่ือก าหนด
ประเด็นและวางเป้าหมายใน
การเรียนรู้ร่วมกัน 
3. กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ลักษณะของการเรียนรู้ Passive Learning Active Learning 

เอกสารประกอบ เอกสารสไลด์การน าเสนอ บทความและสื่อความรู้ 

บทบาทของผู้จัดกิจกรรม Lecturer Facilitator 

บทบาทของผู้เข้าร่วม Listener Participant 
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ตารางที่ 4.3 
 
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ต่อ) 

  
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน 

การฝึกอบรม 
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ 

โอกาสในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ไม่มี 
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างอิสระ สามารถซักถามและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่

การประเมินประสิทธิผล
ของกระบวนการเรียนรู้ 

ก่อนการเรียนรู้ 1 อาทิตย์ 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ 
(Pretest) 

ก่อนการเรียนรู้ 1 อาทิตย์ 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ 
(Pretest) 

หลังการเรียนรู้ 1 อาทิตย์ 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ 
(Posttest)  
2. แบบวัดทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากผ่าน
กระบวนการเรียนรู้  
3. แบบสอบถามความคิดเห็น
และความรู้สึกของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู้ 

หลังการเรียนรู้ 1 อาทิตย์ 
1. แบบทบทวนการเรียนรู้ 
(Retrospect)  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ 
(Posttest)  
3. แบบวัดทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากผ่าน
กระบวนการเรียนรู้  
4. แบบสอบถามความคิดเห็น
และความรู้สึกของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู้ 
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ตารางที่ 4.3 
 
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ต่อ) 

  
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน 

การฝึกอบรม 
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ 

พฤติกรรมของผู้เข้าร่วม 

พนักงานมีความตั้งใจและสนใจ
ในการฟังตลอดการฝึกอบรม 
แต่มีการแสดงสีหน้าให้เห็นว่า 
ไม่เข้าใจเนื้อหาบางช่วงในการ
ฝึกอบรม 

พนักงานมีความกระตือรือร้นใน
การพูดคุยและร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมพูดคุย  แต่
ปฏิกิริยาโต้ตอบและการมีส่วน
ร่ ว มผ่ า น  Facebook Group 
เกิดข้ึนค่อนข้างน้อย 

 
4.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ (Pretest 
and Posttest) เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือใช้วัดระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 
คะแนน ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที โดยมีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้เป็นเวลา 1 อาทิตย์ และมีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนรู้แล้วเป็นเวลา 1 อาทิตย์ 
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ตารางที่ 4.4  
 
ระดับความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ 

คนที ่
ก่อนการเรียนรู้ 
(25 คะแนน) 

ระดับความรู้
ก่อนการเรียนรู ้

หลังการเรียนรู้ 
(คะแนน 25) 

ระดับความรู้
หลังการเรียนรู้ 

ผลต่างของคะแนน 
หลัง-ก่อนการเรียนรู ้

(ร้อยละ) 

1 14 ปานกลาง 17 ปานกลาง 12.00 

2 17 ปานกลาง 17 ปานกลาง 0.00 

3 18 มาก 18 มาก 0.00 

4 18 มาก 17 ปานกลาง -4.00 

5 19 มาก 20 มาก 4.00 

6 20 มาก 22 มาก 8.00 

7 20 มาก 22 มาก 8.00 

8 22 มาก 20 มาก -8.00 

ค่าเฉลี่ย 18.50 มาก 19.13 มาก 2.50 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ ปล่อยให้เป็นการ

เรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิมนั้น มีระดับความรู้ก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้อยู่ที่  18.50 และมีระดับความรู้หลังการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้อยู่ที่ 19.13 ทั้งนี้ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยหลัง-ก่อนการเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 2.50  
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ตารางที่ 4.5 
 
ระดับความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม 

คนที ่
ก่อนการเรียนรู้ 
(25 คะแนน) 

ระดับความรู้
ก่อนการเรียนรู ้

หลังการเรียนรู้ 
(คะแนน 25) 

ระดับความรู้
หลังการเรียนรู้ 

ผลต่างของคะแนน 
หลัง-ก่อนการเรียนรู ้

(ร้อยละ) 

1 11 ปานกลาง 17 ปานกลาง 24.00 

2 12 ปานกลาง 20 มาก 32.00 

3 13 ปานกลาง 15 ปานกลาง 8.00 

4 13 ปานกลาง 19 มาก 24.00 

5 14 ปานกลาง 22 มาก 32.00 

6 15 ปานกลาง 18 มาก 12.00 

7 16 ปานกลาง 20 มาก 16.00 

8 19 มาก 25 มาก 24.00 

ค่าเฉลี่ย 14.13 ปานกลาง 19.50 มาก 21.50 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรมนั้น มีระดับความรู้ก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้อยู่ที่ 14.13 และมีระดับความรู้หลังการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้อยู่ที่ 19.50 ทั้งนี้ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยหลัง-ก่อนการเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 21.50 
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ตารางที่ 4.6  
 
ระดับความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

คนที ่
ก่อนการเรียนรู้ 
(25 คะแนน) 

ระดับความรู้
ก่อนการเรียนรู ้

หลังการเรียนรู้ 
(คะแนน 25) 

ระดับความรู้
หลังการเรียนรู้ 

ผลต่างของคะแนน 
หลัง-ก่อนการเรียนรู ้

(ร้อยละ) 

1 9 ปานกลาง 23 มาก 56.00 

2 11 ปานกลาง 24 มาก 52.00 

3 12 ปานกลาง 21 มาก 36.00 

4 13 ปานกลาง 22 มาก 36.00 

5 14 ปานกลาง 23 มาก 36.00 

6 14 ปานกลาง 19 มาก 20.00 

7 20 มาก 23 มาก 12.00 

8 21 มาก 23 มาก 8.00 

ค่าเฉลี่ย 14.25 ปานกลาง 22.25 มาก 32.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้นั้น มีระดับความรู้ก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้อยู่ที่ 14.25 และมีระดับความรู้หลังการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้อยู่ที่ 22.25 ทั้งนี้ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยหลัง-ก่อนการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 32.00 
 
4.3 ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ประกอบไปด้วยการประเมิน 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้ 
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4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ 

 
ตารางที่ 4.7 
 
เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ 
      ก่อนการเรียนรู ้ หลังการเรียนรู้   

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มในการวิจัย n M SD M SD 
เปอร์เซ็นต์

เปลี่ยนแปลง 

1 กลุ่มควบคุม 8 18.50 2.39 19.13 2.17 3.38 

2 กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 8 14.13 2.53 19.50 3.07 38.05 

3 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู ้ 

8 14.25 4.20 22.25 1.58 56.14 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ ปล่อยให้เป็น

การเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่เดิมนั้น มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.38% 
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการ
ฝึกอบรมนั้น มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.05% และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 3 ที่ถูก
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้นั้น มี
เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 56.14% นอกจากนี้ จากตารางที่ 4.7 ยังแสดงให้เห็น
ว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวน
การจัดการความรู้ มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรมและกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ ที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยน้อยลงมา
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 
 
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

  Pretest   Posttest         

Variable M SD   M SD t(7) p 95% CI Cohen's d 

Group 1 18.50 2.39  19.13 2.17 -1.05 .33 [-2.03, .78] -.63 

Group 2 14.13 2.53  19.50 3.07 -6.91 .00 [-7.21, -3.54] -5.38 

Group 3 14.25 4.20   22.25 1.58 -5.17 .00 [-11.66, -4.34] -8.00 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ (M = 19.13, SD = 2.17) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ก่อนการเรียนรู้ (M = 18.50, SD = 2.39) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ t(7) = -1.05, p = .33 กลุ่มที่ 
2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม  มีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ (M = 19.50, SD = 3.07) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ (M = 14.13, SD = 2.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ t(7) = -6.91, p = 
.00 และกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ (M = 22.25, SD = 1.58) สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้ (M = 14.25, SD = 4.20) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ t(7) = -5.17, p = .00 
 
ตารางที่ 4.9 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ 

  Group 1   Group 2   Group 3         

Variable M SD   M SD   M SD F(2, 21) p  η2 LSD 

คะแนน
ทดสอบ 

19.13 2.17   19.50 3.07   22.25 1.58 4.20 .03 .29 1, 2 < 3 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F(2, 21) = 
4.20, p = .03 และได้ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 
LSD พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ (M = 19.13, SD = 2.17) และกลุ่มที่ 2 ที่ถูก
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม (M = 19.50, SD = 
3.07) มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (M = 22.25, SD = 1.58) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

   
ตารางที่ 4.10 
 
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจากการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม และกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

  Group 2   Group 3         

Variable M SD   M SD t(14) p 95% CI Cohen's d 

คะแนน
ทดสอบ 

19.50 3.07   22.25 1.58 -2.25 .04 [-5.37, -.13] -2.75 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจากการเรียนรู้

ของกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ (M = 22.25, SD = 1.58) สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจากการเรียนรู้ของ
กลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม (M = 
19.50, SD = 3.07) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ t(14) = -2.25, p = .04 ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 

4.3.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมในเรื่องการออมเงิน การ
ลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมนั้น ผู้วิจัยได้ เก็บข้อมูลจากแบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของ
พนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยท า
การวัดผลในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากการออม
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เงินและการลงทุนทางการเงินเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และส่งผลท า
ให้คนเราเห็นความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 4.11 
 
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทาง
การเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและ
พฤติกรรมในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เรื่อง 
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

เปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 

การออมเงิน 50 0 

การลงทุนทางการเงิน 50 25 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 50 0 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรมนั้น ใน
เรื่องการออมเงิน มีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการออมเงินเกิดขึ้น ในเรื่องการลงทุนทางการเงิน มีทัศนคติเปลี่ยนแปลง
ไป คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีทัศนคติ เปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เก่ียวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเกิดขึ้น 

ในเรื่องการออมเงิน ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการออมเงิน
เปลี่ยนแปลงไปคือ มองว่า การออมเงินมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในอนาคต หรือชีวิตวัยหลัง
เกษียณ และท าให้มีเงินใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนในยามฉุกเฉิน ส่วนการที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมการออมเงินขึ้นนั้น กลุ่มตัวอย่างได้มีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การที่กลุ่มตัวอย่างจะ
เลือกออมเงินไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม กลุ่มตัวอย่างอยากที่จะศึกษาและหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ดังนั้น
จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการออมเงินขึ้น แต่กลุ่มตัวอย่างก็มีความคิดที่จะฝากเงิน
เพ่ิมมากขึ้น และเปลี่ยนไปออมเงินโดยการน าเงินไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมกับ
ตนเองในอนาคตข้างหน้า 
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ในเรื่องการลงทุนทางการเงิน ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการ
ลงทุนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปคือ มองว่า การลงทุนทางการเงินถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และเป็น
วิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่ท าให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้  และการลงทุนทางการเงินที่ดีนั้น นอกจากจะค านึงถึง
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทางการเงินแล้ว เราควรเลือกลงทุนทางการเงินให้เหมาะสมกับช่วง
อายุของเราด้วย และการที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนทางการเงินได้นั้น เราต้องรู้จักวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสมกับทัศนคติของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
การลงทุนทางการเงินนั้น ร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการน าเงินไปลงทุนในรูปแบบของตราสารหนี้
เพ่ิมเติม จากแต่เดิมลงทุนในรูปแบบของตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างได้น าเงินไป
ลงทุนในรูปของหุ้นสามัญมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
การลงทุนทางการเงินนั้นได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การที่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกลงทุนทางการเงินไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีใดก็ตาม กลุ่มตัวอย่างอยากที่จะศึกษาและหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะน าเงินไปลงทุน
ทางการเงิน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงมาก-น้อยแตกต่างกันไป 

ในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงไปคือ มองว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไม่ได้เป็นเพียงการออมเงินธรรมดา
ทั่วไปที่เราจะได้สิทธิประโยชน์ต่อเมื่อเกษียณอายุ แต่ระหว่างที่เราเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เราจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีในทุกๆ ปี เป็นต้น ส่วน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
แต่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดที่จะเพ่ิมอัตราเงินสะสม แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเนื่องจาก
บริษัทอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ทุกๆ ต้นปีและกลางปีเท่านั้น 
 
ตารางที่ 4.12 
 
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทาง
การเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้  ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เรื่อง 
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

เปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 

การออมเงิน 75 25 

การลงทุนทางการเงิน 62.5 25 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 75 0 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้นั้น ในเรื่องการออมเงิน มีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่าง และมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องการลงทุนทางการเงิน มี
ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของกลุ่มตัวอย่าง และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป คิด
เป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่าง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพเกิดข้ึน 

ในเรื่องการออมเงิน ร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการออมเงิน
เปลี่ยนแปลงไปคือ มองว่า การออมเงินเป็นสิ่งส าคัญมากในชีวิต ท าให้คนเรามีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต 
ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกษียณอายุ นอกจากนี้ การออมเงินยังท าให้คนเราสามารถซื้อความสุขให้กับ
ตัวเอง และท าให้เกิดความมั่นคงของชีวิตได้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการออมเงินนั้น 
ร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการน าเงินไปฝากประจ าทุกๆ เดือนกับธนาคารพาณิชย์เพ่ือให้เกิด
ความสม่ าเสมอและมีระเบียบวินัยในการออมเงิน และมีการเพ่ิมสัดส่วนเงินออมในแต่ละเดือนให้มาก
ขึ้น จากแต่เดิมออมเงินเพียง 20% ของรายได้ในแต่ละเดือน เปลี่ยนเป็นออมเงิน 40% ของรายได้ใน
แต่ละเดือน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการออมเงินได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออมเงิน อยากที่จะออมเงิน
ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทีน่อกเหนือจากการฝากเงินกับธนาคาร แต่ล าดับแรกอยากท่ีจะ
ศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ในเรื่องการลงทุนทางการเงิน ร้อยละ 62.5 ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการ
ลงทุนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปคือ มองว่า แม้ว่าการลงทุนทางการเงินเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง 
แต่ก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงลงทุน ซึ่งการลงทุนทางการเงินนั้นมีหลายรูปแบบให้เลือก เราสามารถเลือก
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้  นอกจากนี้ ยังมอง
ว่า การลงทุนทางการเงินยังท าให้เงินงอกเงยเพ่ิมขึ้นได้ อีกด้วย ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมการลงทุนทางการเงินนั้น ร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) โดยกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่า ที่เลือกลงทุนใน LTF เพราะสามารถน าไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ ยังมีการน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสาร
หนี้ด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการลงทุนทางการเงินนั้นได้ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อยากลองน าเงินไปลงทุนทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง
อยากที่จะศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินก่อนเ พ่ือที่จะสามารถเลือกรูปแบบ
การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองมากท่ีสุดได้    
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ในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงไปคือ มองว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นวิธีการออมเงินที่ดีมาก นอกจาก
เราจะเป็นผู้ออมเงินแล้ว ทางบริษัทยังช่วยเราออมเงิน สมทบเงินเพ่ิมเติมให้อีกด้วย  นอกจากนี้ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังถือว่าเป็นสวัสดิการที่มีประโยชนต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยพนักงานคน
ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายทางด้านภาษี  ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดที่จะเพ่ิมอัตราเงินสะสม แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเนื่องจากบริษัท
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ทุกๆ ต้นปีและกลางปีเท่านั้น 

จากตารางที่ 4.11 และ 4.12 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติในเรื่อง
การออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่สูงกว่ากระบวนการเรียนรู้
ผ่านการฝึกอบรม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนั้น กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้มีประสิทธิผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในเรื่องการออมเงิน ในอัตรา
ที่สูงกว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม แต่มีประสิทธิผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมในเรื่องการลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่เท่าเทียมกัน 

4.3.3 ความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่ มีต่อกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนเลี้ยงชีพ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม หรือกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ ซึ่งผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

4.3.3.1 กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) 
 ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีที่เหมาะสมใน

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ร้อย
ละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง รู้สึกพึงพอใจและอยากน าความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อผู้อ่ืน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ไม่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม
ไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.13 
 
สิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ไม่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 

สิ่งท่ีพึงพอใจ สิ่งท่ีไม่พึงพอใจ 

1. หัวข้อการฝึกอบรมเรื่องกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  และมี
ประโยชน์ต่อพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 

1. เป็นการเรียนรู้แบบ passive learning 
ไม่มีโอกาสในการซักถามเพ่ิมเติม 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงิน 
การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น 

2. ไม่มีการจัดขนมให้ระหว่างการฝึกอบรม 

3. ผู้บรรยายมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ
ง่ายต่อความเข้าใจ 

 

  
4. สไลด์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

ง่ายต่อความเข้าใจ 
  

  

 
4.3.3.2 กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) 
 ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่ากระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีที่

เหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ท าให้ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง รู้สึกพึงพอใจและอยากน าความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อผู้อ่ืน ทั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ไม่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.14 
 
สิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ไม่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

สิ่งท่ีพึงพอใจ สิ่งท่ีไม่พึงพอใจ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงิน 
การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น 

1. เวลาที่ใช้ในกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้น้อยเกินไป 

2. ผู้ด าเนินกิจกรรมกระบวนการจัดการ
ความรู้ท าหน้าที่สรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
ให้จึงท าให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน 
และถือเป็นการทบทวนความรู้ด้วย 

 

  
3. มีการใช้ Facebook Group เป็นช่องทาง

ในการน าเสนอบทความ และสื่อความรู้
ต่างๆ ให้กับพนักงานกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เข้าถึงได้ง่าย 

 

  
4. เปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ระหว่างกันภายในกลุ่ม 
 

  
5. การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดการ

ความรู้เป็นวิธีที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
และชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

  
6. การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดการ

ความรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ 
  

  

 
จากผลการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม และความ
คิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัย
ตามสมมติฐานในการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.15 
 
ผลการวิจัยตามสมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้   

  
สมมติฐานที่ 1: กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้
มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม  

ยอมรับสมมติฐาน 

  

สมมติฐานที่ 2: ค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสูงกว่าก่อนการเรียนรู้  ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ถูกกระท าใดๆ นั้นจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

  
สมมติฐานที่ 3: กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่
แตกต่างกันไป 3 วิธี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป 

ยอมรับสมมติฐาน 

  
สมมติฐานที่  4: การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดการความรู้ มี
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มากกว่าการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม 

ยอมรับสมมติฐาน 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม   

  

สมมติฐานที่  5: การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดการความรู้ มี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติที่มีต่อการออมเงิน 
การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างใน
อัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่าการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.15 
 
ผลการวิจัยตามสมมติฐานในการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการวิจัย 

  

สมมติฐานที่  6: การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดการความรู้ มี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน 
การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างใน
อัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่าการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้   

  
สมมติฐานที่ 7: ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การ
เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมนั้นไม่เหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และรู้สึกไม่พึงพอใจ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

  
สมมติฐานที่ 8: ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีความเหมาะสมในการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และรู้สึกพึงพอใจ 

ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  (Provident 

Fund) ของพนักงาน 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
3. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน  

(Saving) การลงทุนทางการเงิน (Financial Investments) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident 
Fund) ของพนักงาน 

4. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อกระบวนการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 
(Training) และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

ทั้งนี้การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยอาศัยทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การจัดการความรู้ โดยใช้การศึกษาด้วยการวิจัยเชิงทดลอง มีการศึกษาข้อมูล แนวคิด จากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ที่อยู่
ในระดับพนักงานปฏิบัติการของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทย จ านวน 24 คน ที่ถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ พร้อมทั้งท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ (Pretest and 
Posttest) แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้  ซึ่ง
การศึกษาวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

จากการศึกษาทดลองกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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5.1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ ปล่อยให้เป็น

การเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิมนั้น ระดับความรู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก
เช่นเดิม โดยมีผลต่างของคะแนนหลัง-ก่อนการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 2.50 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูก
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความรู้จากระดับปานกลางเป็นระดับมาก โดยมีผลต่างของคะแนนหลัง-ก่อนการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
21.50 ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้จากระดับปานกลางเป็นระดับมาก โดยมี
ผลต่างของคะแนนหลัง-ก่อนการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 32 

5.1.2 ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

ในการวิจัยนี้มีการแบ่งการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 3 
ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม และความคิดเห็น
และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

5.1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
จากผลการวิจัย พบว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้มี

ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การฝึกอบรม โดยทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้ แต่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจากการ
เรียนรู้ที่มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่ และเนื้อหาใน
การเรียนรู้ที่เหมือนกัน แต่ระยะเวลาที่ใช้ตลอดกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคที่ใช้ ลักษณะการเรียนรู้  
บทบาทของผู้จัดกิจกรรม บทบาทของผู้เข้าร่วม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมนั้น
มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของทั้ ง 2 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกอบรมกับการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, โดย ผูว้ิจัย 
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5.1.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม  
จากผลการวิจัย พบว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้

มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติที่มีต่อการออมเงิน  การลงทุนทางการเงิน และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างในอัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่าการเรียนรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนั้น พบว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม
และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างใน
อัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ในอัตราทีน่้อยมาก 

5.1.2.3 ความคิดเห็นและความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 
จากผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ที่ถูก

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม และกระบวนการจัดการ
ความรู้ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการ
ความรู้ต่างมีความเหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และต่างรู้สึกพึง
พอใจกับกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้ด้วย 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ” มีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น โดยมีคะแนนหลัง-ก่อนการเรียนรู้แตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด เมื่อได้รับ
การฝึกอบรม หรือผ่านกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกกระท าใดๆ ปล่อย
ให้เป็นการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิมนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ มีความรู้อยู่
ในระดับเดิม โดยมีคะแนนหลัง-ก่อนการเรียนรู้แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย หรือเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกัน
เลย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับความรู้นั้นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ขึ้น 
โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ถือเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ขึ้น ซึ่งเมื่อกลุ่ม
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ตัวอย่างเกิดการรับรู้ขึ้นแล้วก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น ทั้งนี้ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องแนวคิดปัญญานิยมของ Koffka (1935) ซึ่งกล่าวว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนจาก
การรับรู้  คือการที่มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่งเร้าและถ่ายโอนสู่สมองผ่ านกระบวนการคิด 
ตีความหมายจากประสบการณ์เดิม และแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบออกมา ซึ่งหมายความว่า ถ้าหากไม่มีสิ่ง
เร้าที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มากระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น 

5.2.2 กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มี
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การฝึกอบรม เนื่องมาจากกระบวนการจัดการความรู้มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น ซักถามพูดคุย มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ร่วมกัน  ส่วนการฝึกอบรมแบบบรรยายมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Passive Learning ที่
ผู้เข้าร่วมไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไม่มีโอกาสในการซักถามเพ่ิมเติม ซึ่งในงานวิจัย
ของ Martin, Kolomitro, & Lam (2014) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมแบบบรรยายที่มีการเรียนรู้แบบ 
Passive Learning คือไม่มีการเชื่อมโยงกับการฝึกฝนลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงนั้น เป็นเทคนิคที่ยังไม่
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เป็นเทคนิคที่เหมาะส าหรับใช้ในการฝึกอบรมที่มีเนื้อหา
ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ จึงอาจเป็นเพราะเนื้อหาที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยากต่อความเข้าใจด้วยจึงท าให้การฝึกอบรมแบบบรรยายเป็นวิธีที่ยังไม่เหมาะสมในการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ กระบวนการจัดการความรู้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
Active Learning นั้นจึงมีความเหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มากกว่าการฝึกอบรมแบบบรรยายที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Passive Learning ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Handy & Polimeni (2015) ที่ ได้กล่าวว่า Active Learning ช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบบรรยาย 

5.2.3 การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ 
 ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและ

กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรม 4 
ระดับของ Kirkpatrick (2005) คือ 1) การประเมินด้านปฏิกิริยา 2) การประเมินด้านการเรียนรู้ 3) 
การประเมินด้านพฤติกรรม และ 4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร มาประยุกต์ใช้ โดยในการ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการประเมินเพียง 3 ระดับ คือ 1) การประเมินด้านปฏิกิริยา 2) การประเมินด้าน
การเรียนรู้ และ 3) การประเมินด้านพฤติกรรม เนื่องมาจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นเรื่องสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรง ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมนี้จึงไม่มีการประเมินด้าน
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้
ได้ ดังต่อไปนี้ 

5.2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
 จากการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบ
บรรยายนั้นสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีวัฒน์ วัฒนกุล
เจริญ (2554) ที่พบว่า การฝึกอบรมแบบบรรยายท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  

 ส่วนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต ฉัตร
วิโรจน์ (2550) ที่พบว่า การจัดการความรู้ท าให้ครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการเรียนรู้ โดยมีระดับความรู้ก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับความรู้หลังการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

5.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม  
 จากการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติที่มีต่อการ
ออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างในอัตราร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างที่สูงกว่าการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติเป็นผล
มาจากการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและความคิด ดังนั้นเมื่อคนเรามีการเรียนรู้เกิดขึ้น ทัศนคติ
และความคิดก็จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้นั่นเอง ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้มากกว่าการฝึกอบรม 
กระบวนการจัดการความรู้จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในอัตราร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่างที่สูงกว่าการฝึกอบรม 

 ส่วนการประเมินประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนั้น 
พบว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่มีต่อการออมเงิน  การลงทุนทางการเงิน และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่างในอัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ในอัตราที่
น้อยมาก ซึ่งผู้วิจัยมองว่า การที่ผลวิจัยออกมาเช่นนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ท าการประเมินหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการฝึกอบรมหรือการจัดการความรู้เพียง 1 อาทิตย์ ซึ่งเป็นระยะเวลาอันสั้น จึงท าให้เห็น
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นเลย ทั้งนี้ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Masood & Usmani (2015) ที่พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีการเรียนรู้
และพัฒนาความรู้หลังจากเข้าฝึกอบรม แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมน้อยมาก ซึ่ง 
Masood & Usmani (2015) ให้เหตุผลว่า ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนั้น
อาจจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลา และอาจต้องมีการติดตามผลในภายหลัง 

5.2.3.3 ความคิดเห็นและความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 
 จากการประเมินประสิทธิผลทางด้านปฏิกิริยานั้น พบว่า ร้อยละ 100 

ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการ
ฝึกอบรม และกระบวนการจัดการความรู้ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้ต่างมีความเหมาะสมในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และต่างรู้สึกพึงพอใจกับกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้ด้วย ทั้งนี้
สะท้อนให้เห็นว่า ทั้ง 2 กระบวนการมีประสิทธิผลทางด้านปฏิกิริยาเท่าเทียมกัน ซึ่งตามแนวคิดของ 
Kirkpatrick (2005) ได้กล่าวไว้ว่า หากผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อ
โครงการฝึกอบรม นั่นก็หมายความว่า การฝึกอบรมนี้เป็นโครงการที่มีประสิทธิผล  
 
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับทางวิชาการ 
 

จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่า การจัดการความรู้ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
มากกว่าการฝึกอบรมในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้และทัศนคติ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนงานวิจัยของ Martin, 
Kolomitro, & Lam (2014) ที่พบว่า การฝึกอบรมแบบบรรยายที่มีการเรียนรู้แบบ Passive 
Learning นั้นยังไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ดีที่สุด  ซึ่งองค์ความรู้
นี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการตัดสินใจวางแผนกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการสอนได้ด้วยในเชิงวิชาการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
 

จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงควรเล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน เพ่ือที่พนักงานจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น หันมาให้ความส าคัญกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสามารถรักษาสิทธิประโยชน์อันสูงสุดที่พึงจะ
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ได้รับได้ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้น าเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพไว้ด้วยกัน 2 วิธี คือ 1) กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม และ 2) กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่า
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งองค์กรอาจน ากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้นี้ไปใช้ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของตน และยัง
สามารถน ากระบวนการจัดการความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความรู้อ่ืนๆ ให้แก่พนักงานของ
ตนในองค์กรได้อีกด้วย อีกท้ังกระบวนการจัดการความรู้ยังถือเป็นวิธีในการบริหารความรู้และรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวพนักงานให้เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อรักษาความรู้นั้นๆ 
ให้คงอยู่ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ องค์กรควรมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของพนักงานมาเป็นการจัดการความรู้แทน เพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่
ดีกว่าทั้งในด้านความรู้ และด้านการประพฤติปฏิบัติตัวของพนักงาน นอกจากนั้นยังส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อ
องค์กรอีกด้วย 
 
5.5 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 
 

เนื่องจากช่วงเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งองค์กรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
สะสมได้ทุกๆ ต้นปีและกลางปีเท่านั้น จึงอาจส่งผลต่อการวัดผลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่ได้แตกต่างจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงต้นปีและกลางปี และเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาวิจัยที่จ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทาง
การเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นของกลุ่มตัวอย่างได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจไม่เกิดขึ้นทันทีในระยะเวลาอันสั้น 
นอกจากนี้ ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้นั้น ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเกิดข้ึนอย่างแท้จริงใน 
Facebook Group จึงอาจส่งผลต่อผลการวิจัยในการวัดประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ได้ 
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5.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบกับการ
พรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการพรรณนาวิเคราะห์นั้นมาจากการสังเกต และมาจาก
แบบสอบถามเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่มในการวิจัยครั้งต่อไป 

2. หากมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานประจ าโรงงาน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
โดยอาศัย Facebook Group, การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และการทบทวนการเรียนรู้  เป็น
เครื่องมือ ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป อาจมีการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้ประเภทอ่ืน เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ การเล่าเรื่องประสบการณ์หรือความส าเร็จ การเล่าเรื่องเล่า
เร้าพลัง เป็นต้น เพ่ือศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
5.7 ความรู้ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
 

5.7.1 ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อในการท าวิจัย 
จากการท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้อ่านและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่ดีและมีประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
สวัสดิการที่ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินระยะยาวเพ่ือที่จะได้มีเงินเก็บออมเอาไว้ใช้ในยามที่
ลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานในองค์กร แต่ใช่ว่าพนักงานทุกคนในองค์กรที่สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นจะมองเห็นคุณค่าและความส าคัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจากการท า
วิจัย สะท้อนให้เห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจเพียงว่า หากองค์กรไหนมีสวัสดิการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพให้ก็จะดีมาก แต่ไม่รู้ว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นมีดีอย่างไร จึงส่งผลท าให้พนักงาน
เลือกที่จะออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละเพียงน้อยนิดของค่าจ้างต่อเดือน เพ่ือที่จะ
ได้มีเงินส่วนที่เหลือมากๆ หลังจากถูกหักเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานบางคนคิดว่ากองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่ไม่มีประโยชน์และยังท าให้รายได้ในแต่ละเดือนน้อยลงไปอีกด้วยจึง
เลือกที่จะไม่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงควรมีการให้ความรู้เพ่ิมเติม
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เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานเพ่ือที่พนักงานจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากสวัสดิการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้อย่างสูงสุด 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ
ฝึกอบรมแบบบรรยายและการจัดการความรู้ ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้นี้ต่างช่วยเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถของพนักงานภายในองค์กร แต่จากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการความรู้นั้นมี
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้แก่พนักงานมากกว่าการฝึกอบรมแบบบรรยาย  ซึ่งการจัดการ
ความรู้จะเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ โดยจะช่วยส่งเสริมท าให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการฝึกอบรมแบบบรรยายเป็นเพียงการมานั่งฟังบรรยาย ซึ่ง
ผู้บรรยายก็ไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเรื่องที่บรรยายหรือไม่ และ
สุดท้ายแล้วการฝึกอบรมแบบบรรยายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
หรือไม่ มีการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ ซึ่งการฝึกอบรมแบบบรรยายนี้ แม้ว่าผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจะมีความตั้งใจฟังเพียงใด ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะเข้าใจในทุกเรื่อง และ
หากเรื่องที่บรรยายเป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจ ก็อาจท าให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้น
ได้ และเลือกที่จะท าสิ่งอ่ืนแทนการนั่งตั้งใจฟังตลอดการบรรยาย ซึ่งในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ก็ยัง
เลือกที่จะจัดอบรมแบบบรรยายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตนเองอยู่ ซึ่งถือเป็นวิธีที่ไม่
คุ้มค่า เพราะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรและยังต้องเสียเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือจ้างบุคคลภายนอก
องค์กรมาเป็นผู้บรรยาย หากเปรียบเทียบกับการจัดการความรู้แล้วนั้น ถือว่าการจัดการความรู้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ดี โดยนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานภายในองค์กรแล้ว ยังเป็น
การช่วยรักษาองค์ความรู้ต่างๆ ให้คงอยู่ภายในองค์กรอีกด้วย แม้ว่าพนักงานคนใดจะลาออกไปก็ตาม 
แต่ความรู้ก็ยังคงอยู่ภายในองค์กรเช่นเดิม โดยในการจัดการความรู้นั้นต้องมีการจัดสรรความรู้ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยอาจมีการน า Facebook Group เข้ามาใช้และสร้างเป็น
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แต่เพ่ือที่การน า Facebook Group มาใช้และท าให้
เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกันและกระตุ้นท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันอย่าง
แท้จริงนั้น องค์กรควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ก่อนเป็นอันดับแรก 
เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ในการน า Facebook Group เข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ ทั้งนี้ ถ้า
หากองค์กรน าการจัดการความรู้มาใช้ องค์กรก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าจ้างแพงๆ เพ่ือจ้างบุคคลภายนอก
องค์กรมาบรรยายให้พนักงานภายในองค์กรฟัง เพราะการจัดการความรู้นั้นทุกคนในองค์กรถือว่าเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ซึ่งต่างมีบทบาทเป็นได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ การ
จัดการความรู้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างพนักงานในองค์กร และช่วยสร้างบรรยากาศ
ความเป็นกันเองอีกด้วย เพราะท าให้พนักงานในองค์กรได้มารวมตัวกันเพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานก็เป็นได้ 
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โดยถือได้ว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถน าไปใช้ได้กับทุก
เรื่องเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระดับชุมชน  

5.7.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจในกระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดย

ผู้วิจัยได้เรียนรู้การท าวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเป็นประเภทของงานวิจัยที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยการลงมือ
ปฏิบัติและเก็บข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่งต้องอาศัยความอดทนและความเพียรพยายามเป็นอย่าง
มากเพ่ือที่จะได้ข้อมูลการวิจัยอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนที่สุด ซึ่งในการด าเนินการเก็บข้อมูลนั้นควรมี
การวางแผนการท างานเป็นอย่างดี เพราะระยะเวลาในการศึกษาวิจัยค่อนข้างจ ากัด ส่วนการทบทวน
วรรณกรรมนั้นก็ควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้งานวิจัยมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และเลือกใช้เอกสารงานวิจัยที่มีความทันสมัยและใหม่ที่สุด ไม่ควรอ้างอิงจากเอกสารงานวิจัยที่เก่า
จนเกินไปเพราะอาจดูไม่มีความน่าเชื่อถือ  

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่องการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ที่มีชื่อว่า IBM SPSS Statistics ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็น และคิดมาเสมอว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ยาก แต่พอ
ผู้วิจัยได้เรียนรู้และลงมือใช้จริงๆ เพ่ือน าข้อมูลการวิจัยไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติก็ท าให้รู้สึกได้
ว่าโปรแกรมนี้ใช้งานง่าย และช่วยท าให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วทันใจเป็นอย่างมาก 

5.7.3 ความรู้เกี่ยวกับการท างานของตนเองและความรู้เกี่ยวกับตนเอง 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการท าวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ตัวผู้วิจัยเองก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เพ่ิมมากขึ้นและได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้รับด้วยเช่นกัน 
ซึ่งส่งผลท าให้ตัวผู้วิจัยตัดสินใจปรับเปลี่ยนอัตราเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากร้อยละ 5 เป็น
ร้อยละ 10 ของค่าจ้างต่อเดือน ซึ่งพอผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินสะสมก็ท าให้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน
แต่ละเดือนลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกว่าการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นเป็น
วิธีการออมเงินที่ดีกว่าการน าเงินไปฝากไว้เฉยๆ ในบัญชีออมทรัพย์เสียอีก เพราะนอกจากจะเป็นการ
ออมเงินแล้ว เรายังได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอีกด้วย และในวันที่เราลาออกจากบริษัทหรือออก
จากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เราก็จะได้รับเงินสะสมที่เราออมไว้บวกกับเงินสมทบจาก
บริษัท และผลประโยชน์จากเงินสะสมและเงินสมทบอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนทางการเงินที่ดี
เลยทีเดียว 

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยท าให้ผู้วิจัยได้น ากระบวนการจัดการความรู้เข้ามาใช้
ในส่วนงานของตนเอง โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับการท างาน ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาการท างานของตนเองและส่วนงานให้ดียิ่งขึ้นไป 
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และยิ่งไปกว่านั้น ท าให้ผู้วิจัยตระหนักได้ว่า คนเราควรมีการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ยังมีเรื่องราวสิ่งต่างๆ มากมายที่รอให้เราได้เรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา เราควรที่จะลองค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอก
หรือมาป้อนข้อมูลให้กับเรา ซ่ึงถือได้ว่ายิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไร เราก็ยิ่งมีก าไรมากกว่าคนอ่ืนๆ เท่านั้น 
 
5.8 สรุปความท้ายบท 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทดลองเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 
พบว่า กระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผลมากกว่าการฝึกอบรม โดยมีการประเมินประสิทธิผล 3 
ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านการเรียนรู้ 2) ด้านพฤติกรรม และ 3) ด้านปฏิกิริยา ซึ่งการประเมินผลด้าน
การเรียนรู้นั้น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ท าให้ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ิมมากขึ้น และยังมีทัศนคติต่อเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงไปมากด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรม ส่วนในด้าน
พฤติกรรมนั้นยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน อาจต้องทิ้งเวลาห่างสักพัก และท าการเก็บข้อมูล
อีกครั้ง ส่วนการประเมินผลด้านปฏิกิริยานั้น กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มต่างรู้สึกพึงพอใจกับทั้ง 2 
กระบวนการ 
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ภาคผนวก ก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ 

เร่ืองกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
ค าชี้แจง     แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 25 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
จุดประสงค์ เพ่ือใช้วัดระดับความรู้ความเข้าใจที่พนักงานมีเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ค าสั่ง        ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนประเภทใด 
ก. กองทุนรวมประเภทหนึ่ง  
ข. กองทุนสวัสดิการประเภทประกันสังคม  
ค. กองทุนภาคสมัครใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ที่หวังให้ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ  
ง. กองทุนภาคบังคับของรัฐที่ให้แก่ประชาชน   

2. นายไชยเศรษฐเป็นลูกจ้างประจ าของบริษัท ABC ขณะเดียวกันก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวของบริษัท 
XYZ โดยท างาน part time ช่วงเย็น นายไชยเศรษฐจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของบริษัทใดได้บ้างโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ก. บริษัท ABC เท่านั้น 
ข. บริษัท XYZ เท่านั้น 
ค. บริษัท ABC และบริษัท XYZ 
ง. ไม่สามารถเป็นสมาชิกกองทุนใดได้เลย 

3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

ก. เงินสะสม 

ข. เงินสะสม และเงินสมทบ 

ค. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสะสม 

ง. เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
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4. เงินสะสม หมายถึงอะไร 
ก. เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในแต่ละเดือน 
ข. เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้ลูกจ้างในแต่ละเดือน 
ค. เงินที่เพ่ิมหรือลดจากการลงทุนของกองทุน และยังเก็บอยู่ในกองทุน 
ง. เงินที่ลูกจ้างฝากไว้กับนายจ้าง 

5. ข้อใดหมายถึง "ค่าจ้าง" ที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสะสมและเงินสมทบในกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 
ก. เงินเดือน 
ข. เงินโบนัสประจ าปี 
ค. เงินค่าล่วงเวลา 
ง. ถูกทุกข้อ 

6. ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมมากกว่าเงินสมทบของนายจ้างได้หรือไม่ 
ก. ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามมิให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราต่ ากว่าลูกจ้าง  
ข. ไม่ได้ เพราะผิดหลักความสมัครใจที่เน้นความเท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ค. ได้ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก 
ง. ได้ เพราะเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558  

7. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพก าหนดให้จ่ายเงินสะสมได้เท่าใด 
ก. 2% ของค่าจ้าง 
ข. 3% ของค่าจ้าง 
ค. 5% ของค่าจ้าง 
ง. 2-15 % ของค่าจ้าง 

8. เงินสมทบ หมายถึงอะไร 
ก. เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในแต่ละเดือน 
ข. เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้ลูกจ้างในแต่ละเดือน 
ค. เงินที่เพ่ิมหรือลดจากการลงทุนของกองทุน และยังเก็บอยู่ในกองทุน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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9. นายพชรเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทรุ่ งเรืองมาเป็นเวลา 20 ปี เ ม่ือ
เกษียณอายุจะได้รับเงินก้อนใดบ้าง 
ก. เงินสะสม+เงินสมทบ 
ข. เงินสมทบ+ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
ค. เงินสะสม+ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
ง. ถูกทั้ง ข และ ค 

10. ข้อใดเป็นสิทธิของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ก. สมาชิกสามารถน าเงินกองทุนไปค้ าประกันเงินกู้ส่วนตัวได้ 
ข. สมาชิกจะได้รับเงินได้จากกองทุน เมื่อสิ้นสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น 
ค. สมาชิกสามารถหักลบกลบหนี้กับนายจ้างกองทุนได้ หากมีหนี้สินค้างอยู่ 
ง. สมาชิกสามารถกู้เงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ ตามวงเงินที่ข้อบังคับก าหนด 

11. หากสมาชิกลาออกจากงานและออกจากกองทุน จะได้รับเงินจากกองทุนเม่ือไร 
ก. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลาออกจากกองทุน 
ข. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลาออกจากกองทุน 
ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกจากกองทุน 
ง. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากกองทุน 

12. เมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือสิ้นสมาชิกภาพ ใครเป็นผู้จ่ายเงินให้สมาชิก
ตามกฎหมาย 
ก. คณะกรรมการกองทุน 
ข. บริษัทนายจ้าง 
ค. บริษัทจัดการกองทุน 
ง. ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน 

13. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ผู้ใดจะได้รับเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแทนสมาชิก 
ก. คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 
ข. บิดา มารดาของสมาชิก 
ค. ทายาทตามกฎหมาย 
ง. ผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกท าหนังสือแจ้งไว้ต่อผู้จัดการกองทุน 
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14. ในปี 2558 นางอรวรรณส่งเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) เดือนละ 10% ของ
เงินเดือน ดังนั้น ในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2558 นางอรวรรณจะได้หัก
ค่าลดหย่อนส าหรับการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเท่าใด (นางอรวรรณได้รับเงินเดือน 
50,000 บาทต่อเดือนตลอดทั้งปี) 
ก. PVD 60,000 
ข. PVD 50,000 
ค. PVD 40,000 
ง. PVD 30,000 

15. การคงเงิน หมายถึงอะไร 
ก. วิธีการที่ช่วยให้สมาชิกสามารถออมเงินในระบบการออมอย่างต่อเนื่องได้ในกรณีเปลี่ยนงาน 
ข. การคงเงินไว้ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเดิมในขณะที่ลาออกจากนายจ้างของกองทุนนั้นแล้ว 
ค. การที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะไม่ได้น าเงินออกจากระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ง. ถูกทุกข้อ 

16. ลูกจ้างสามารถคงเงินไว้ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเดิมได้นานเท่าใด 
ก. 30 วัน นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ 
ข. 60 วัน นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ 
ค. 1 ปี นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ 
ง. 2 ปี นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ 

17. ในช่วงท่ีคงเงินไว้กับกองทุนเดิม ลูกจ้างยังคงสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเดิมอยู่หรือไม่ 
ก. เป็นสมาชิกอยู่ เพราะยังไม่ได้น าเงินออกจากกองทุน 
ข. เป็นสมาชิกอยู่ เพราะยังไม่มีค าสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
ค. เป็นสมาชิกอยู่ และมีฐานะเป็นเจ้าหนี้กองทุนด้วย 
ง. ไม่เป็นสมาชิก และเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าหนี้กองทุนแทน 

18. เงินประเภทใด เม่ือสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะไม่น าไปคิดเสียภาษีไม่ว่ากรณี
ใด 
ก. เงินสะสมของสมาชิก 
ข. เงินสมทบของนายจ้าง 
ค. ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
ง. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
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19. ในกรณีที่นางสาวอมราลาออกก่อนเกษียณอายุ และมีอายุงาน 7 ปี นางสาวอมราจะได้รับ
สิทธิพิเศษโดยไม่ต้องน าเงินสมทบจากบริษัทและผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนนั้น
ไปรวมกับเงินได้ประจ าปี นอกจากนี้ นางสาวอมราสามารถน าเงินส่วนนั้นไม่หักค่าใช้จ่ายได้
เท่าไร และเงินส่วนที่เหลือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้อีกในอัตราร้อยละเท่าไร ก่อนน าไปค านวณ
ภาษีเงินได้ 
ก. หักค่าใช้จ่ายได้ 42,000 บาท และหักค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 
ข. หักค่าใช้จ่ายได้ 49,000 บาท และหักค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 
ค. หักค่าใช้จ่ายได้ 50,000 บาท และหักค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 25 
ง. หักค่าใช้จ่ายได้ 56,000 บาท และหักค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 25 

20.  นายสุระท างานอยู่บริษัทดั้งเดิมมา 35 ปี และเม่ือเกษียณอายุที่ 60 ปี ได้รับเงินจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพจ านวน 3.5 ล้านบาท นายสุระต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินก้อนดังกล่าวเท่าไร 
ก. ไม่ต้องเสียภาษีท้ังจ านวน 
ข. เสียภาษีเฉพาะส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
ค. นายจ้างเสียภาษีเฉพาะส่วนของผลประโยชน์ของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสะสม 
ง. เสียภาษีท้ังจ านวนตามอัตราภาษีเงินได้ปกติ 

21. ถ้าหากท่านมีอายุในการท างานที่บริษัทนี้ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี บริษัทจะสมทบ
เงินในกองทุนส ารองเลี้ยงให้แก่ท่านในอัตราเท่าไร 
ก. 5% 
ข. 7% 
ค. 8% 
ง. 10% 

22. ในกรณีที่ท่านลาออกจากงาน ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์การได้รับเงินสมทบจากบริษัท ร้อย
ละ 100 เมื่อท่านมีอายุงานนานเท่าใด 
ก. 2 ปีขึ้นไป 
ข. 3 ปีขึ้นไป 
ค. 5 ปีขึ้นไป 
ง. 10 ปีขึ้นไป 
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23. ในการเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้เหมาะสมกับตนเองนั้น ท่านต้อง
ค านึงถึงเรื่องใดเป็นหลักบ้าง 
ก. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนท่ีต้องการ 
ข. อายุ เพศ ระยะเวลาในการออมเงิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนท่ีต้องการ 
ค. ระยะเวลาที่เหลือของชีวิตหลังเกษียณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่

ต้องการ 
ง. จ านวนเงินที่ต้องการใช้หลังจากเกษียณ ระยะเวลาที่เหลือของชีวิตหลังเกษียณ อายุ 

ระยะเวลาในการออมเงิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนท่ีต้องการ 

24. ถ้าหากในปัจจุบันท่านมีอายุ 35 ปี นโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพประเภทไหน
ที่เหมาะสมกับท่าน 
ก. นโยบายการลงทุนในตราสารทุน 
ข. นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ 
ค. นโยบายการลงทุนแบบผสม 
ง. นโยบายการลงทุนพิเศษ 

25. นโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพประเภทใด ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง และให้ผล
ตอนแทนสูง 
ก. นโยบายการลงทุนในตราสารทุน 
ข. นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ 
ค. นโยบายการลงทุนแบบผสม 
ง. นโยบายการลงทุนพิเศษ 
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เฉลย 
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1. ค. 14. ก. 

2. ค. 15. ง. 
3. ง. 16. ค. 

4. ก. 17. ง. 

5. ก. 18. ก. 
6. ง. 19. ข. 

7. ง. 20. ก. 

8. ข. 21. ข. 
9. ง. 22. ค. 

10. ข. 23. ง. 

11. ค. 24. ค. 
12 ค. 25. ก. 

13. ง.   
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
แบบทบทวนการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง     แบบทบทวนการเรียนรู้ตลอดโครงการเรียนรู้เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เป็นแบบเขียนตอบ 4 ข้อ 
จุดประสงค์ เพ่ือสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ และการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ของพนักงาน 
ค าสั่ง        ให้เขียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง 

1. เป้าหมายในการเรียนรู้คืออะไร 
 
 
 
 

 

2. การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 
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3. สิ่งท่ีได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับตนเองมีอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับตนเองบ้าง 
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ภาคผนวก ค 
แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตวัอย่างที่มีต่อการออมเงิน  

การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
ค าชี้แจง    แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานก่อนและหลังจากผ่านกระบวนการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม หรือกระบวนการจัดการ
ความรู้  

จุดประสงค์ เพ่ือวัดประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ 
พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการออมเงิน การลงทุนทางการเงิน และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 

ค าสั่ง        ให้เขียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง 

1. ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการออมเงิน 
1.1 ก่อนที่ท่านจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่านมีทัศนคติต่อการออมเงินอย่างไร 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

1.2 ก่อนที่ท่านจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่านมีการออมเงินหรือไม่ ถ้ามี ท่านมีวิธีการ
ออมเงินอย่างไร 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

1.3 หลังจากที่ท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แล้ว ท่านมีทัศนคติต่อการออมเงิน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

 เปลี่ยนแปลง    ไม่เปลี่ยนแปลง 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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1.4 หลังจากที่ท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แล้ว ท่านมีพฤติกรรมการออมเงิน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

 เปลี่ยนแปลง    ไม่เปลี่ยนแปลง 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการลงทุนทางการเงิน 

2.1 ก่อนที่ท่านจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่านมีทัศนคติต่อการลงทุนทางการเงิน
อย่างไร 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.2 ก่อนที่ท่านจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่านมีการน าเงินไปลงทุนทางการเงินหรือไม่ 
ถ้ามี ท่านมีประสบการณ์ในการน าเงินไปลงทุนประเภทใดบ้าง  

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.3 หลังจากที่ท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้ว ท่านมีทัศนคติต่อการลงทุนทาง
การเงินเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

 เปลี่ยนแปลง    ไม่เปลี่ยนแปลง 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2.4 หลังจากที่ท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้ว ท่านมีพฤติกรรมการลงทุนทางการ
เงินเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

 เปลี่ยนแปลง    ไม่เปลี่ยนแปลง 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. ทัศนคติและพฤติกรรมต่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

3.1 ก่อนที่ท่านจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่านมีทัศนคติต่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
อย่างไร 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.2 ก่อนที่ท่านจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่านเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือไม่ 
ถ้าเป็น ท่านเลือกอัตราเงินสะสมเท่าไร และเลือกนโยบายการลงทุนประเภทใด 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.3 หลังจากที่ท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้ว ท่านมีทัศนคติต่อกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร 

 เปลี่ยนแปลง    ไม่เปลี่ยนแปลง 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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3.4 หลังจากที่ท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้ว ท่านได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด (เช่น สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เพ่ิมอัตราเงินสะสม เปลี่ยนนโยบายการลงทุน เป็นต้น) 

 เปลี่ยนแปลง    ไม่เปลี่ยนแปลง 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเหน็และความรู้สึกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม หรือกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 
ค าชี้แจง    แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านกระบวนการจัดการความรู้  
จุดประสงค์ เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ 
ค าสั่ง        ให้เขียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง 

1. กระบวนการเรียนรู้ 
 การฝึกอบรม   กระบวนการจัดการความรู้ 

2. คุณคิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

 เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3. สิ่งท่ีคุณรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้นั้นๆ โปรดระบุ 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4. สิ่งท่ีคุณรู้สึกไม่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้นั้นๆ โปรดระบุ 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
5. โดยรวมคุณรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้นั้นๆ  

  พึงพอใจ    ไมพึ่งพอใจ 
6. กระบวนการเรียนรู้นั้นๆ ท าให้คุณอยากน าความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อคนอ่ืนหรือไม่ 

  ใช่     ไม่ใช่ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสังเกตพฤตกิรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 

 

ชื่อ พฤติกรรม 

1.  
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 

4.  
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ชื่อ พฤติกรรม 

5.  
 
 
 
 
 

6.  
 
 
 
 
 

7.  
 
 
 
 
 

8.  
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ภาคผนวก ฉ 
สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย 

 

 
ภาพที่ ฉ.1 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 

 

 
ภาพที่ ฉ.2 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 
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ภาพที่ ฉ.3 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 
 

 
ภาพที่ ฉ.4 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 
 

 
 



 
 

102 
 

 
ภาพที่ ฉ.5 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 

 

 
ภาพที่ ฉ.6 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 
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ภาพที่ ฉ.7 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 

 

 
ภาพที่ ฉ.8 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 
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ภาพที่ ฉ.9 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผูว้ิจัย 

 

 
ภาพที่ ฉ.10 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผู้วจิัย 
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ภาพที่ ฉ.11 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผู้วจิัย 

 

 
ภาพที่ ฉ.12 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผู้วจิัย 
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ภาพที่ ฉ.13 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผู้วจิัย 

 

 
ภาพที่ ฉ.14 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผู้วจิัย 
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ภาพที่ ฉ.15 สไลด์การน าเสนอประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยาย, โดย ผู้วจิัย 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างการใช้ Facebook Group ในกระบวนการจัดการความรู้ 

 

 
ภาพที่ ช.1 ตัวอย่างการใช้ Facebook Group ในกระบวนการจัดการความรู้, โดย ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

 
ตารางที่ ซ.1  
 
แสดงสถิติพรรณนาของอายุงานของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 

Descriptives 

Year Service   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

group1 8 3.00 1.414 .500 1.82 4.18 1 5 

group2 8 2.50 1.069 .378 1.61 3.39 1 4 

group3 8 3.38 1.302 .460 2.29 4.46 1 5 

Total 24 2.96 1.268 .259 2.42 3.49 1 5 

 
ตารางที่ ซ.2 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุงานของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่ม 

ANOVA 

Year Service   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.083 2 1.542 .956 .401 

Within Groups 33.875 21 1.613   

Total 36.958 23    
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ตารางที่ ซ.3 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Year Service   

LSD   

(I) Group (J) Group 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

group1 group2 .500 .635 .440 -.82 1.82 

group3 -.375 .635 .561 -1.70 .95 

group2 group1 -.500 .635 .440 -1.82 .82 

group3 -.875 .635 .183 -2.20 .45 

group3 group1 .375 .635 .561 -.95 1.70 

group2 .875 .635 .183 -.45 2.20 

 
ตารางที่ ซ.4 
 
แสดงขนาดของผลกระทบทั้ง 2 ตัวแปร 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Year Service * Group .289 .083 

 
ตารางที่ ซ.5 
 
แสดงสถิติพรรณนาของ Pretest และ Posttest ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 18.50 8 2.390 .845 

Posttest 19.13 8 2.167 .766 
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ตารางที่ ซ.6 
 
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test dependent ของ Pretest และ Posttest ของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 ที่ไม่ถูกกระท าใดๆ 

 
ตารางที ่ซ.7  
 
แสดงสถิติพรรณนาของ Pretest และ Posttest ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 2 Pretest 14.13 8 2.532 .895 

Posttest 19.50 8 3.071 1.086 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 

Posttest 
-.625 1.685 .596 -2.034 .784 -1.049 7 .329 
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ตารางที่ ซ.8  
 
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test dependent ของ Pretest และ Posttest ของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม 

 
ตารางที่ ซ.9 
 
แสดงสถิติพรรณนาของ Pretest และ Posttest ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 3 Pretest 14.25 8 4.200 1.485 

Posttest 22.25 8 1.581 .559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 2 Pretest - 

Posttest 
-5.375 2.200 .778 -7.214 -3.536 -6.911 7 .000 
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ตารางที ่ซ.10  
 
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test dependent ของ Pretest และ Posttest ของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ 

 
ตารางที่ ซ.11  
 
แสดงสถิติพรรณนาของ Posttest ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1, 2 และ 3 

Descriptives 

Posttest  

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

group1 8 19.13 2.167 .766 17.31 20.94 17 22 

group2 8 19.50 3.071 1.086 16.93 22.07 15 25 

group3 8 22.25 1.581 .559 20.93 23.57 19 24 

Total 24 20.29 2.662 .543 19.17 21.42 15 25 

 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 3 Pretest - 

Posttest 
-8.000 4.375 1.547 -11.658 -4.342 -5.172 7 .001 
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ตารางที่ ซ.12  
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ 

ANOVA 

Posttest  

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 46.583 2 23.292 4.203 .029 

Within Groups 116.375 21 5.542   

Total 162.958 23    

 
ตารางที่ ซ.13  
 
แสดงแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Posttest   

LSD   

(I) Group (J) Group 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

group1 group2 -.375 1.177 .753 -2.82 2.07 

group3 -3.125* 1.177 .015 -5.57 -.68 

group2 group1 .375 1.177 .753 -2.07 2.82 

group3 -2.750* 1.177 .029 -5.20 -.30 

group3 group1 3.125* 1.177 .015 .68 5.57 

group2 2.750* 1.177 .029 .30 5.20 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
ตารางที่ ซ.14 
 
แสดงขนาดของผลกระทบทั้ง 2 ตัวแปร 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Posttest * Group .535 .286 
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ตารางที่ ซ.15  
 
แสดงสถิติพรรณนาของ Posttest ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม และกลุ่มที่ 3 ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

Group Statistics 

                 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Posttest Group2 8 19.50 3.071 1.086 

Group3 8 22.25 1.581 .559 

 
ตารางที่ ซ.16 
 
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test independent ของ Posttest ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 
ที่ถูกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรม และกลุ่มที่ 3 ที่ถูก
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

 
 
 
 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest Equal variances 

assumed 
1.993 .180 -2.252 14 .041 -2.750 1.221 -5.369 -.131 

Equal variances 

not assumed 
  -2.252 10.468 .047 -2.750 1.221 -5.454 -.046 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ     นางสาวธันยพร รุ่งเรืองฤทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด    19 เมษายน 2532 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 
     บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จ ากัด 
 
ประสบการณ์ท างาน   2559 – ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 
     บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จ ากัด 
     2554 – 2559: เลขานุการบริหาร 
     บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จ ากัด 


