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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผู ประกอบการของ

นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและ

ปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการแกนักเรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อสรางรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการของนักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3) เพ่ือประเมินรูปแบบหลักสูตรฯ  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ

ของนักเรียนกลุ มเปาหมายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเลย เปนการถอดบทเรียนจาก

ประสบการณของโรงเรียนในโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ ่งไดเริ ่มดำเนินการใน            

14 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย บทเรียนที่ไดจากการทำงานและประสบการณของ

โรงเรียนเหลานี้จะถูกใชประกอบการสรางรูปแบบหลักสูตร ดังภาพประกอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจ ัยเร ื ่องการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื ่อเสร ิมสรางสมรรถนะพื ้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลยไดกำหนดขอบเขตของแผนงาน

ยอยหรือโครงการวิจัยเก่ียวกับประชากรและกลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีการวิจัย ตัวแปร และกรอบเวลา เอาไวดังนี้  

     การวิจัยนี้ไดกำหนดแปรตามข้ันตอนของการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมเปาหมาย 

    การวิจัยนี้ไดกำหนดตัวแปรตามข้ันตอนของการวิจัยดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 (Research: R1) สภาพปจจุบันและความตองการหลักสูตร (Analysis)   ในขั ้นนี้ดำเน ินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะท่ีสงเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปน

สภาพปจจุบันดานการจัดการศึกษา              

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ      

การเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

รูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

พ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ      

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 
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ผูประกอบการใหกับนักเรียน ไดแก โรงเรียนที่ใชหลักสูตรที่เสริมสรางทักษะอาชีพใหกับนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเลยมีโรงเรียนที่เคยไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งหลักสูตรเหลานี้มีลักษณะที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยมีการใชมาแลวอยางนอย 1 ป ดังนั้นจึงเปนแหลงขอมูลสำคัญท่ีจะศึกษาสภาพปจจุบันและความ

ตองการการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะสำหรับการเปนผูประกอบการ ดังนั้นในขั้นนี้จึงเปนการเก็บ

ขอมูลจากกลุมเปาหมาย โดยการสอบถามขอมูลกับครูและผูบริหารสถานศึกษาที่ใชหลักสูตรจำนวน 42 คน 

ซ่ึงมีแบบสอบสอบถามแบบปลายเปด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ข้ันท่ี 2 (Development: D1) การพัฒนารูปแบบหลักสูตร  (Design)  ในข้ันนี้เปนข้ันของการ

ออกแบบและพัฒนารูปแบบของหลักสูตร โดยการออกแบบจะอาศัยขอมูลท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท้ัง

ในและตางประเทศแลวนำมาสรางเปนรูปแบบของหลักสูตร  

     ข้ันท่ี 3 (Research: R2) การประเมินผล (Evaluation)  ในข้ันนีเ้ปนการตรวจสอบและประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร จำนวน 2 คน โดยมีแบบประเมินความ

เหมาะสมของหลักสูตร ซึ่งจัดทำเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลวิจ ัยในขั ้นนี ้ สำหรับผู เช ี ่ยวชาญที ่พิจารณา และรับรองตัวแบบของหลักสูตรในครั ้งนี้

ประกอบดวยศึกษานิเทศกผูมีประสบการณและทำงานดานหลักสูตรดังนี ้  ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 1-3 

และ สพม.19 เขตละ 2 คน  นอกจากนี้ยังมีศึกษานิเทศกในสังกัด ศธจ.เลย อีก  13 คน รวมกันในการประเมิน

รูปแบบหลักสูตร 

     ข้ันท่ี 4 (Development: D1) การแกไขและปรับปรุง (Revision) ในข้ันนี้เปนข้ันของการนำผลการ

ประเมินมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปุรงรูปแบบหลักสูตร      

2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 งานวิจัยนี้เปนการสรางรูปแบบหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการทางท่ีสังเคราะหข้ึนไปสูการปฏิบัติ โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับผูประกอบการ  การจัดการศึกษาเก่ียวกับ/เพ่ือการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship education) 

สมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับผูประกอบการ  ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

 3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี : งานวิจัยนี้ดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 4. ขอบเขตดานเวลา : เริ่มตนการวิจัยตั้งแต 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกับคณะผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตลอดจนกลุมเปาหมาย จึงไดมีการนิยามคำศัพท

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ผูประกอบการ หมายถึง ผูท่ีสรางสิ่งใหมเพ่ือใชแกปญหาใหกับผูคน เชน ความคิดใหม อุปกรณใหม 

ผลิตภัณฑใหม สถานการณใหม ตลาดใหม  ชุดของความเปนไปไดใหม เพ่ือทำใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดคุณคาตอผูบริโภค และสังคมของจังหวัดเลยอยางสูงสุด 

การจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ หมายถึง การเตรียมความพรอมใหนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลยมีความรู  ทักษะ และสมรรถนะ เพื ่อใชประโยชนจากโอกาสใน

สภาพแวดลอมของความรูนี้ เปนการสอนและการเรียนรูถึงวิธีการ  เนื้อหา และฝกปฏิบัติ ที่เหมาสะมกับ     

ชวงวัยของผูเรียน เวลา และบริบทของแตละสถานศึกษา นำไปสูการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการ และหลอหลอมใหมีทัศนคติที่เปนบวกตอการเผชิญกับปญหา ความทาทาย หรือแมแตความ

ผิดพลาด/ลมเหลว ท้ังนี้เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโตของธุรกิจ และสรางคุณคาใหกับสังคมตอไป 

 การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการดานพาณิชย (Commercial Entrepreneurship) หมายถึง

การจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายหลักเปนการทำกำไรจากธุรกิจ 

 การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) หมายถึงการจัด

การศึกษาท่ีมีเปาหมายหลักเปนการใหคุณคากับสังคม ไมใชการทำกำไร 

 การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการแบบผสมผสาน (Hybrid Entrepreneurship) หมายถึง   

การจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายท้ังการใหคุณคากับสังคม และการทำกำไร 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แนวทาง หรือแบบแผนท่ีใชเปนตัวแบบสำหรับออกแบบวางแผน 

และจัดการเรียนรูใหเหมาะสมและสงเสริมทักษะและคุณลักษณะของผูประกอบการ 

 สมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ ความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการสูงข้ึน 

 2.  มีกิจกรรมของผูประกอบการเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศ 

3.  ผูเรียนมีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการการศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา 

 4.  เพ่ิมทางเลือกในการศึกษาในระดับสูงข้ึนไปสำหรับผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย 

  

1.  แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการและการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 

2.1  ความหมายและความสำคัญของผูประกอบการ  จากการทบทวนวรรณกรรมและ 

งานวจิัยท่ีเก่ียวของทำใหสรุปไดวา วา ผูประกอบการหมายถึง ผูท่ีสรางสิ่งใหมเพ่ือใชแกปญหาใหกับผูคน เชน 

ความคิดใหม อุปกรณใหม ผลิตภัณฑใหม สถานการณใหม ตลาดใหม  ชุดของความเปนไปไดใหม เพื่อทำใหมี

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดคุณคาตอผูบริโภค และสังคมอยางสูงสุด 

2.2 การจัดการศึกษาเกี่ยวกับผูประกอบการ จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเก่ียวกับแนวคิดของ 

การศึกษาดานความเปนผูประกอบการจึงสรุปไดวาการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการคือการเตรียม

ความพรอมใหนกัเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือใชประโยชนจากโอกาสในสภาพแวดลอมของความรู

นี้ อยางเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน เวลา และบริบทของแตละสถานศึกษา กลาวคือเปนการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาความเปนผูประกอบการ และการศึกษาเพื่อเรียนรูและลงมือปฏิบัติ   อันจะนำไปสูการหลอหลอมใหมี

ทัศนคติที่เปนบวกตอการเผชิญกับปญหา ความทาทาย หรือแมแตความผิดพลาด/ลมเหลว ทั้งนี้เพื่อความอยู

รอดและเจริญเติบโตของธุรกิจตอไป 

  2.3 ประเภทของการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ  จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับ

ประเภทของการจัดการศึกษาดานผูประกอบการจึงสรุปไดวา การจัดการศึกษาดานผูประกอบการสามารถ

ดำเนินการไดใน 3 ลักษณะคือ 

  1) การศึกษาเก่ียวกับความเปนผูประกอบการ (Education of Entrepreneurship)  

เปนการศึกษาเพ่ือสรางใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ คุณลักษณะ สมรรถนะ 

ตลอดจนกิจกรรมของผูประกอบการ  

  2) การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ (Education for Entrepreneurship) เปน

การศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ (เชน ความรู ทักษะ ทัศนคติ เปนตน) สำหรับการเปนผูประกอบการ  

ซ่ึงจะมุงเนนในเรื่องของการฝกฝน และการลงมือปฏิบัติจริง 

  3) การศึกษาในดานความเปนผูประกออบการ (Education in Entrepreneurship) เปน

การศึกษาพัฒนาตนเองของผูประกอบการเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเก่ียวกับกิจการ 

และธุรกิจของตนเองใหเจริญเติบโตมากข้ึน 

  2.4 แนวทางการเรียนการสอนสำหรับการเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการ แนวทาง

สำหรับการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการนั้นจะตองใหความสำคัญกับการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

การทำงานของสมองซีกซาย ซ่ึงเก่ียวของกับการคิดในแนวตั้ง (vertical thinking) หรือการคิดแบบบรรจบ 

(convergent thinking) เชนเดียวบสมองซีกขวา ซ่ึงเก่ียวของกับการคิดดานขาง (lateral thinking) หรือการ

คิดแบบแตกตาง (divergent thinking) 
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  2.5 เนื้อหาของโปรแกรมการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ วา ประเภทของ

ความรูท่ีจำเปนสำหรับผูประกอบ มีดังนี้ (1) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ (ความรูเก่ียวกับบริษัทใหมและบริษัท

ที่สรางเรียบรอยแลว) (2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ (ความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของ

กิจการเฉพาะ) (3) ความรูที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโอกาส (ความรูเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีใหบริการอยูในตลาด และ  

/หรือ เก่ียวกับความตองการทรัพยากร  ทรัพยากรที ่มีอยู และใชไดสำหรับกิจการ) และ (4) ความรู  ท่ี

เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับกิจการ (ความรูเก่ียวกับวิธีการสรางผลิตภัณฑ หรือบริการโดยเฉพาะ) 

  2.6 วิธีจัดการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมที่ใชสำหรับการศึกษา

ดานความเปนผู ประกอบการจะประกอบดวยเกมธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ ่งการใชสถานการณจำลองใน

คอมพิวเตอร (Hindle, 2002;  Van Clouse, 1990)  การจำลองพฤติกรรม (Stumpf et al., 1991) การทำ

วิดีโอและภาพยนตรเชนเดียวกับการชมและวิพากษเนื้อหาเหลานั้น (Verduyn et al. 2009; Klatt, 1988) 

การแสดงบทบาทตัวอยาง หรือการเชิญแขกมาพูด (Hegarty, 2006) การเตรียมแผนธุรกิจ การทำโครงการ 

และการทำกิจกรรมบัตรสัญลักษณ (Klatt, 1988; Solomon et al., 1994) การมอบหมายใหสรางโปสเตอร 

(Hjorth and Johannisson, 2007)  การเรียนรูที่เกี่ยวของกบัการทำงาน (Dwerryhouse, 2001) การเรียนรู

ผานประสบการณ (Kolb 1984; Dhliwayo, 2008) การเรียนรูที่มุงแกปญหา (Smith, 2001) การเรียนรูผาน

การลงมือปฏิบัติ (Cooper et al., 2004) การสอนผู ประกอบการโดยใชโครงงานเปนฐาน (Gibb, 1999; 

Solomon, 2007) การเปนพี่เลี้ยง การบมเพาะ การสัมภาษณผูประกอบการ (Solomon et al., 1994) การ

อภิปรายเกี ่ยวกับกรณีตัวอยาง (Gartner and Vesper, 1994) การสอนผานการอุปมาอุปไมย (Pio and 

Haigh, 2007) และการทำงานภาคสนาม (Klatt, 1988) 

  2.7 กลยุทธการประเมินผล  การประเมินผลการเรียนรู เพ่ือความเปนผูประกอบการมี

หลากหลายกลยุทธ ซึ่ง Duval-Couetil (2013) ไดจัดประเภทของการประเมินผลเอาไว 4 ประเภท คือ การ

ประเมินผลเพื ่อตัดสิน (summative assessment) การประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเรียนรู  (formative 

assessment) การประเม ินผลโดยตรง (direct assessment) และการประเม ินผลโดยออม ( indirect 

assessment) 

  2.8 กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ การศึกษาดานความ

เปนผูประกอบการสามารถดำเนินการไดกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายท้ังนี้ข้ึนอยูกับความมุงหมายของการจัด

การศึกษา หรือความตองการของผูสมัครเขามาเรียน 

  2.9 สมรรถนะสำหรับการเปนผูประกอบการ  การแบงประเภทของสมรรถนะขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมขององคกร สำหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับบริบทของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูวิจัยจึงแบงประเภทของ

สมรรถนะในทิศทางที ่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ ่งเปน

สมรรถนะออกเปน 5 ประเภทคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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การพัฒนารูปแบบ 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตใชกรอบแนวคิดของ Branch (2009) สำหรับดำเนินการพัฒนารูปแบบ

หลักสูตรดังรูปภาพประกอบท่ี 1  

 
 

รูปภาพประกอบท่ี 1 กระบวนการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ 

                          การเปนผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 ข้ันท่ี 1 (Research: R1) สภาพปจจุบันและความตองการหลักสูตร (Analysis) 

  ในขั้นนี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะที่สงเสริมสราง

สมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียน ไดแก โรงเรียนที่ใชหลักสูตรที่เสริมสรางทักษะ

อาชีพใหกับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยมีโรงเรียนท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจาก

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งหลักสูตรเหลานี้มีลักษณะท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีการใชมาแลวอยางนอย 1 ป ดังนั้นจึงเปนแหลงขอมูลสำคัญท่ีจะ

ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะสำหรับการเปนผูประกอบการ 

ดังนั ้นในขั ้นนี ้จึงเปนการเก็บขอมูลจากกลุ มเปาหมาย โดยการตอบแบบสอบถามของครูและผู บร ิหาร

สถานศึกษาที่ใชหลักสูตรจำนวน 42 คน ซึ่งมีแบบสอบถามแบบปลายเปด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  

 ข้ันท่ี 2 (Development: D1) การพัฒนารูปแบบหลักสูตร  (Design) 

 ในขั้นนี้เปนขั้นของการออกแบบและพัฒนารูปแบบของหลักสูตร โดยการออกแบบจะอาศัยขอมูล

ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท้ังในและตางประเทศแลวนำมาสรางเปนรูปแบบของหลักสูตร  
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    ข้ันท่ี 3 (Research: R2) การประเมินผล (Evaluation) 

 ในขั ้นนี ้เปนการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรที ่พัฒนาขึ ้นจาก

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร จำนวน 2 คน โดยมีแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ซึ่งจัดทำเปนแบบ 

มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจ ัยในขั ้นนี ้ สำหรับ

ผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา และรับรองตัวแบบของหลักสูตรในครั้งนี้ประกอบดวยศึกษานิเทศกผูมีประสบการณ

และทำงานดานหลักสูตรดังนี้ 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 1 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 2 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 3 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพม. 19       จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด ศธจ.เลย   จำนวน 13 คน 

    ข้ันท่ี 4 (Development: D1) การแกไขและปรับปรุง (Revision) 

 ในขั้นนี้เปนขั้นของการนำผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปุรงรูปแบบหลักสูตร 

ซ่ึงดำเนินการเองโดยผูวิจัย  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาทำใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการจัด

การศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ทำใหพบวา 

  1) สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนหนึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะนี้อยูแลว 

แตยังไมเปนรูปธรรม ยังไมมีหลักสูตรหรือแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ที่ปฏิบัติกันอยูก็ทำเปนครั้งคราวไม

ตอเนื่อง สม่ำเสมอ 

  2) สถานศึกษาขาดกรอบแนวคิด หลักการท่ีชัดเจน 

  3) สถานศึกษาสวนใหญขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมสำหรับขับเคลื่อน

ภารกิจนี้อยางตอเนื่อง 

  4) สถานศึกษายังความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับนักเรียน 

กลาวคือยังติดอยูกับการฝกอาชีพแบบ “เหมาเขง” ยังคิดวาฝกอาชีพจะตองฝกทักษะชางประเภทตาง ๆ    

(ชางไฟฟา ชางเชื่อม ชางยนต เปนตน) ยังยึดติดกับการจัดหา หรือซ้ือวัสดุฝกราคาแพง ๆ  

  5) ทวิศึกษา ยังมีจุดออนและไมตอบโจทยของสถานศึกษาสวนใหญในจังหวัดเลย 



ซ 

 
  6) สถานศึกษาสวนใหญยังทุมเทสรรพกำลังและทรัพยากรสวนใหญไปกับการพัฒนาทักษะ

ทักษะการทำขอสอบระดับชาติ (O-NET) ทำใหการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ไดรับความเอาใจใส   

ลดนอยลงไป  

  7) ผูปกครองสวนใหญยังมีคานิยมไดดานการฝกฝนทักษะทางวิชาการ เพื่อใหบุตรหลานไป

รับราชการ และรับจางในองคกรขนาดใหญ การเรียนและฝกฝนทักษะอาชีพจึงเปนเรื่องเสียเวลาสำหรับบุตร

หลานยของพวกเขา 

  ผลจากการศึกษาดังกลาว เปนตัวกำหนดกรอบความคิด และนำไปสูการพัฒนารูปแบบ

หลักสูตร ในหัวขอ 5.1.2 

 2. การพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำใหไดรูปแบบที่มีลักษณะเปนรูปแบบทางภาษา ที่ผสมผสานกับ

รูปแบบเชิงความคิดเพ่ือสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงองคประกอบสำคัญของรูปแบบหลักสูตรท้ังหมด 4 องคประกอบ  

1) เปาหมายของรูปแบบ คือ O (Opportunity of occupation) การสรางและขยายโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ   

 2) กระบวนการของรูปแบบ คือ E (Entrepreneurship Education) การสรางความเปน 

ผูประกอบการ อันจะนำไปสูการทำกิจกรรมของผูประกอบการ เชน สรางนวัตกรรม สรางการจางงาน และ

กระตุนเศรษฐกิจ โดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาทักษะทางนวัตกรรม (Innovation Approach; I) 

  3) โครงสรางเนื้อหาของรูปแบบ เปนการเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา    โดย

อาศัยหมวดสมรรถะวิชาชีพของสาขาวิชาการตลาดและสาขาการจัดการ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช. และ ปวส.) สามารถตอบสนองเปาหมายตาง ๆ ดังกลาวไดเปนอยางดี  คณะกรรมการโครงการจึงได

ประยุกตและสังเคราะหเปนกลุมวิชาใหมคือ “กลุมวิชาผูประกอบการ” ซึ่งมีทั้ง 3 ลักษณะคือผูประกอบการ

ทางดานพาณิชย ผูประกอบการดานสังคม และผูประกอบการแบบผสมผสาน 

 4) สภาพแวดลอมของรูปแบบ  เปนการจัดการศึกษาที่มุงความสนใจเพื่อเสริมสรางทักษะ

และกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  (Lifelong Learning; L)   

  เม่ือนำอักษรยอ ในโครงสรางของรูปแบบมาจัดเรียงกันใหเหมาะสมก็จะไดคำวา “LOEI”  

รูปแบบท่ีพัฒนาไดจึงเรียกวา “LOEI MODEL” 

 3. ผลการประเมินรูปแบบหลักสูตรในลักษณะของความเปนไปได ความเปนประโยชน ความเหมาะสม 

และความครอบคลุม พบวาอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

  

 1. ขอเสนอเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  1.1 แนวทางการพัฒนารูปแบบหลักสูตรสำหรับการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปปรับใชกับการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศ ตลอดจนการบริหารงานของผูอำนวยการ

สถานศึกษาได 

  1.2 องคประกอบของรูปแบบอาจจะเพิ่มเติมจากการวิจัยครั้งนี้ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความมุง

หมายและความจำเปนของรูปแบบท่ีตองการพัฒนาข้ึน  

  1.3 สมรรถนะพ้ืนฐานของผูเรียนอาจจะมีตัดลด หรือเพ่ิมเติมจากการวิจัยครั้งนี้ไดท้ังนี้ข้ึนอยู

กับความจำเปน และจุดเนนของแตละสถานศึกษา 

  1.4 การเลือกแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนผูประกอบการอาจจะเลือกแนวทางใด

แนวทางหนึ่งก็ได นั่นคืออาจจะเลือกจัดการศึกษาเฉพาะผูประกอบการทางสังคม หรือ ผูประกอบการทาง

พาณิชย หรือ ผูประกอบการแบบผสมผสาน ท้ังนี้อยูท่ีความเหมาะสมของแตละสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 การเก็บขอมูลในระยะของการศึกษาสภาพปจจุบันปญหานั้น ไดดำเนินการเฉพาะขอมูล

เชิงคุณภาพ หากเพิ่มขอมูลเชิงปริมาณเขาไปอีกก็จะทำใหมองเห็นสภาพปจจุบันปญหาในมิติที่กวาง และ

แตกตางออกไป อันจะมีผลตอการออกแบบหลักสูตรท่ีแตกตางออกไปดวย 

  2.2 ควรมีการทดลองในรูปแบบหลักสูตรกับสถานศึกษาจริง ๆ ดวยเพื่อเปนการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของรูปแบบอีกทางหนึ่ง  

  2.3 ควรมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับนักเรียนจังหวัดเลยดวย 

  2.4 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคูมือสำหรับรูปแบบหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1  ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการคือกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญตอการพัฒนาสติปญญา ทักษะ และสมรรถนะของ

คนในชาติ ซึ่งจะกลายเปนตนทุนสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศตอไป ภายใตวิสัยทัศนของแผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2560-2574  “ใหความสำคัญกับการสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือ

เปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับการศึกษา การเรียนรู 

และความท าทายท ี ่ เป นพลว ัตรของโลกศตวรรษท ี ่  21” (สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) และในแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ตามยุทธศาสตรที่ 1 กำหนดใหผูเรียนสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิง

สรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได มีทักษะการทำงานรวมกับผูอื ่น สอดคลองกับทักษะที่จำเปนใน

ศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตรที่ 3 มีการผลิตและพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีทีมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิขาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตาม

ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย     

การใหการรักษาพยาบาล และพัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)   

อนึ่ง ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาอยาง

ตอเนื่อง ดวยตระหนักถึงความสำคัญที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ อัน

จะนำไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหสูงขึ้น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)   

จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ใหความสำคัญกับการ

พัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพโดยการเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรชาติอยางนอยสองดานคือ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ที่มีเปาหมายที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคน

ไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ

รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ   

มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ
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ภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง  

เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และ

ยุทธศาสตรยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ที่มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให

ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดทั้งในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการและการทองเที่ยว โดยใหประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสราง

มูลคาใหสูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศ

พัฒนาแลว ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมทั้งรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของ การ

ทองเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเปนตองพัฒนาปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ทั้งในสวนของโครงสรางพื้นฐาน

ทางกายภาพในดาน โครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศ

ไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, สำนักงาน, 2561) 

การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผลสำเร็จนั้น

กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการในหลากหลายแนวทางหนึ่งในนั้นก็คือการใหความสำคัญของการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาใหกับผูเรียนมีทางเลือกเขาสู การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนในสาย

อาชีพท้ังผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เขาสูเสนทาง

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได และเพื่อ ใหการพัฒนาดานการศึกษามีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนใน

ระยะยาวตอไป รวมทั้งมีความสอดคลอง กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกำหนดใหมีโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการ

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา

หรือหนวยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ตอเนื่องเชื่อมโยง

ระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงไดจัดทำ

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื ่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีเปาหมาย

เพ่ือพัฒนารูปแบบหลักสูตรท่ีมีความเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาเก่ียวกับการใชหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ

การเปนผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2. เพื่อสรางรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. เพื่อประเมินรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเพ่ือจัดทำรูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุ มเปาหมายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในพื ้นที ่จ ังหวัดเลย เปนการถอดบทเรียนจาก

ประสบการณของโรงเรียนในโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ ่งไดเริ ่มดำเนินการใน            

14 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย บทเรียนที่ไดจากการทำงานและประสบการณของ

โรงเรียนเหลานี้จะถูกใชประกอบการสรางรูปแบบหลักสูตร ดังภาพประกอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปจจุบันดานการจัดการศึกษา              

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ      

การเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

รูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

พ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ      

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจ ัยเร ื ่องการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื ่อเสร ิมสรางสมรรถนะพื ้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลยไดกำหนดขอบเขตของแผนงาน

ยอยหรือโครงการวิจัยเก่ียวกับประชากรและกลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีการวิจัย ตัวแปร และกรอบเวลา เอาไวดังนี้  

1. ประชากรและกลุมเปาหมาย 

    การวิจัยนี้ไดกำหนดตัวแปรตามข้ันตอนของการวิจัยดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 (Research: R1) สภาพปจจุบันและความตองการหลักสูตร (Analysis) 

  ในขั้นนี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะที่สงเสริมสราง

สมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียน ไดแก โรงเรียนที่ใชหลักสูตรที่เสริมสรางทักษะ

อาชีพใหกับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยมีโรงเรียนท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจาก

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งหลักสูตรเหลานี้มีลักษณะท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีการใชมาแลวอยางนอย 1 ป ดังนั้นจึงเปนแหลงขอมูลสำคัญท่ีจะ

ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะสำหรับการเปนผูประกอบการ 

ดังนั้นในขั้นนี้จึงเปนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย โดยการสอบถามขอมูลกับครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ี

ใชหลักสูตรจำนวน 42 คน ซ่ึงมีแบบสอบสอบถามแบบปลายเปด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ข้ันท่ี 2 (Development: D1) การพัฒนารูปแบบหลักสูตร  (Design) 

 ในขั้นนี้เปนขั้นของการออกแบบและพัฒนารูปแบบของหลักสูตร โดยการออกแบบจะอาศัยขอมูล

ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและตางประเทศแลวนำมาสรางเปนรูปแบบของหลักสูตร ซึ่งดำเนินการ

เองโดยผูวิจัย 

    ข้ันท่ี 3 (Research: R2) การประเมินผล (Evaluation) 

 ในขั ้นนี ้เปนการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรที ่พัฒนาขึ ้นจาก

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร จำนวน 2 คน โดยมีแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ซึ่งจัดทำเปนแบบ 

มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจ ัยในขั ้นนี ้ สำหรับ

ผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา และรับรองตัวแบบของหลักสูตรในครั้งนี้ประกอบดวยศึกษานิเทศกผูมีประสบการณ

และทำงานดานหลักสูตรดังนี้ 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 1 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 2 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 3 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพม. 19       จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด ศธจ.เลย   จำนวน 13 คน 
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    ข้ันท่ี 4 (Development: D1) การแกไขและปรับปรุง (Revision) 

 ในขั้นนี้เปนขั้นของการนำผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปุรงรูปแบบหลักสูตร 

ซ่ึงดำเนินการเองโดยผูวิจัย  

2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 งานวิจัยนี้เปนการสรางรูปแบบหลักสูตรเชิงพื้นท่ีเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการทางที่สังเคราะหขึ้นไปสูการปฏิบัติ โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เกี ่ยวของกับผูประกอบการ  การจัดการศึกษาเกี่ยวกับ/เพื่อการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship 

education) สมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับผูประกอบการ  ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

 3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี : งานวิจัยนี้ดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 4. ขอบเขตดานเวลา : เริ่มตนการวิจัยตั้งแต 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกับคณะผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตลอดจนกลุมเปาหมาย จึงไดมีการนิยามคำศัพท

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ผูประกอบการ หมายถึง ผูท่ีสรางสิ่งใหมเพ่ือใชแกปญหาใหกับผูคน เชน ความคิดใหม อุปกรณใหม 

ผลิตภัณฑใหม สถานการณใหม ตลาดใหม  ชุดของความเปนไปไดใหม เพ่ือทำใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดคุณคาตอผูบริโภค และสังคมของจังหวัดเลยอยางสูงสุด 

การจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ หมายถึง การเตรียมความพรอมใหนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลยมีความรู  ทักษะ และสมรรถนะ เพื ่อใชประโยชนจากโอกาสใน

สภาพแวดลอมของความรูนี้ เปนการสอนและการเรียนรูถึงวิธีการ  เนื้อหา และฝกปฏิบัติ ที่เหมาสะมกับ     

ชวงวัยของผูเรียน เวลา และบริบทของแตละสถานศึกษา นำไปสูการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการ และหลอหลอมใหมีทัศนคติที่เปนบวกตอการเผชิญกับปญหา ความทาทาย หรือแมแตความ

ผิดพลาด/ลมเหลว ท้ังนี้เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโตของธุรกิจ และสรางคุณคาใหกับสังคมตอไป 

 การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการดานพาณิชย (Commercial Entrepreneurship) หมายถึง

การจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายหลักเปนการทำกำไรจากธุรกิจ 

 การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) หมายถึงการจัด

การศึกษาท่ีมีเปาหมายหลักเปนการใหคุณคากับสังคม ไมใชการทำกำไร 

 การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการแบบผสมผสาน (Hybrid Entrepreneurship) หมายถึง   

การจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายท้ังการใหคุณคากับสังคม และการทำกำไร 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แนวทาง หรือแบบแผนท่ีใชเปนตัวแบบสำหรับออกแบบวางแผน 

และจัดการเรียนรูใหเหมาะสมและสงเสริมทักษะและคุณลักษณะของผูประกอบการ 
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 สมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการสูงข้ึน 

 1.5.2  มีกิจกรรมของผูประกอบการเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับจังหวัดและภาพรวม 

ของประเทศ 

1.5.3  ผูเรียนมีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการการศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา 

 1.5.4  เพิ ่มทางเลือกในการศึกษาในระดับสูงขึ ้นไปสำหรับผู เร ียนที ่สำเร็จการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยเรื่องรูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับผูประกอบการและการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ และสมรรถนะของผูประกอบการ 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกบัผูประกอบการและการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 

2.1.1  ความหมายและความสำคัญของผูประกอบการ   

ความหมายของผูประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ข้ึนอยูกับความเขาใจและ 

การรับรูของผูคนในสมัยนั้น ในยุคแรก ๆ มีผูใหคำนิยามเก่ียวกับคำวาผูประกอบการเอาไววาผูประกอบการคือ

บุคคลที ่ทำโครงการเปนผู ผลิต และเปนผูสรางที ่สำคัญ (Landstrom, 1999) ในชวงตนของการปฏิว ัติ

อุตสาหกรรม คำนิยามได เปลี่ยนไปโดยรวมแลวจะมีทิศทางท่ีวา ผูประกอบการคือผูท่ีดำเนินการเพ่ือกำไร บาง

คนก็นิยามไววา ผูประกอบการคือผูที่ประเมินและตัดสินใจทางธุรกิจบนความไมแนนอนที่กำลังเผชิญหนาอยู 

(Hebert & Link, 1989) และในชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมชวงที่สอง คำนิยามเกี่ยวกับผูประกอบการก็

เปลี่ยนเปน “ผูประกอบการคือผูที่ยายทรัพยากรทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีผลประกอบการต่ำไปสูพื้นที่ที่มีผล

ประกอบการที่สูงขึ้นและมีผลลัพธที่ยอดเยี่ยม” (Drucker, 1985) ตอมา Schumpeter (1934) ไดนิยามไววา 

ผู ประกอบการเปนผู ที ่ทำสิ ่งใหม หรือทำสิ ่งตาง ๆ ในรูปแบบใหม รวมไปถึง 1) การแนะนำสินคาใหม             

2) วิธีการผลิตใหม 3) การเปดตลาดใหม 4) การหาแหลงอุปทานใหม และ 5) สรางองคกรใหม ขณะเดียวกัน 

และปจจุบันสวนใหญจะนิยามในลักษณะท่ี ผูประกอบการคือบุคคล หรือกลุมคนท่ีสรางบางสิ่งบางอยางท่ีใหม 

เชน ความคิดใหม อุปกรณใหม ผลิตภัณฑใหม สถานการณใหม ตลาดใหม  ชุดของความเปนไปไดใหม 

 ดังนั้นสรุปไดวา ผูประกอบการหมายถึง ผูท่ีสรางสิ่งใหมเพ่ือใชแกปญหาใหกับผูคน เชน ความคิดใหม 

อุปกรณใหม ผลิตภัณฑใหม สถานการณใหม ตลาดใหม  ชุดของความเปนไปไดใหม เพื่อทำใหมีการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดคุณคาตอผูบริโภค และสังคมอยางสูงสุด 
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2.1.2 การจัดการศึกษาเกี่ยวกับผูประกอบการ  

      การศึกษาดานความเปนผู ประกอบการ (Entrepreneurship education) กลายเปนสิ่ง

สำคัญในลำดับตน ๆ สำหรับผูกำหนดนโยบาย และกำลังมีท่ีนิยมในหมูของการวิจัย (Singh, 1990) ความนิยม    

ของการเรียนการสอนเก่ียวกับความเปนผูประกอบการ ท่ีเกิดข้ึนกับผูกำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักวิจัย และ

ผูสอนนี้ไดถูกอางวามีผลกระทบในเชิงบวกตอการสรางกิจการใหม (Petridou et al. 2009; Menzies and 

Tatroff 2006; Menzies and Paradi 2003; Charney and Lidecap 2000) และการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ (Carree and Thurik 2010; Thurik and Wennekers 2004) มีหลักฐานจากการวิจัยจำนวนมาก

ชี้ใหเห็นวาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) เปนเรื่องของทัศนคติท่ีสามารถเรียนรูได (Robinson 

and Haynes 1991; Solomon et al. 2002) ตอมา Gorman et al. (1997) ไดมีการรวบรวมมุมมองเหลานี้

เขาดวยกัน โดยไดสรุปไววา ความเปนผูประกอบการสามารถสอนได หรือ อยางนอยก็สงเสริมไดโดยอาศัยการ

เรียนการสอนดานความเปนผูประกอบการ    มีผูวิจัยอีกจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนมุมมองนี้วา การศึกษาดาน

ความเปนผูประกอบการจะชวยพัฒนาความมุงมั่นตั้งใจของผูประกอบการ (Bae et al. 2014; Linan 2004; 

Volery and Muller 2006; Linan et al. 2010) ภาพลักษณ และสมรรถนะของผู ประกอบการ (Alcaraz-

Rodriguezet et al. 2014; Mitchelmore and Rowley 2010; Morris et al. 2013; Charney and Libecap 

2003) เชนเดียวกับศักยภาพของผูประกอบการ (Krueger and Brazeal 1994) นอกจากนี้ยังมีผลกระทบเชิง

บวกตอความชอบและความตั้งใจของนักเรียนเพ่ือสรางการลงทุนใหม (Pittaway and Cope 2007) การศึกษา

เพื่อความเปนผูประกอบการ เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและวิธีคิด (mind-set)ใหสามารถสราง

ความคิดและปฏิบัติตนเปนผูประกอบการได Young (1997)กลาวไววา การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ

คือการถายอทอดความรูดานผูประกอบการดวยโครงสรางที่เปนทางการ ซึ่งคลายกับการใหคำจำกัดความของ 

Fiet (2000a) นิยามไววาการศึกษาเพื่อการเปนผูประกอบการคือโครงสรางที่เปนทางการในการถายทอด

สมรรถนะของผู ประกอบการ ซึ ่งประกอบดวยแนวคิด ทักษะ และ จิตสำนึกที ่ใช โดยแตละบุคคลใน

กระบวนการเริ่มตนและการพัฒนากิจการของพวกเขา และตามที่ Jones and English (2004)ไดกลาวไววา 

การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการคือกระบวนการของการทำใหผูเรียนแตละคนมีความสามารถท่ีจะเขาใจ

เกี่ยวกับโอกาสและขอมูล  เชิงลึกทางดานการคา มีความเคารพในตัวเอง ความรูและทักษะที่มีตอการกระทำ

ของพวกเขา Bechard and Toulouse (1997)นิยามไววาการศึกษาดานความเปนผูประกอบการเปนชุดการ

สอนอยางเปนทางการที่ใหขอมูล อบรม และสอน ใครก็ตามที่สนใจในการสรางธุรกิจ หรือ การพัฒนาธุรกิจ

ขนาดเล็ก และ Linan (2004) นิยามไววาการศึกษาดานความเปนผูประกอบการคือโปรแกรมที่ออกแบบมา

สำหรับการพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับทางเลือกของอาชีพที ่มีอยูสำหรับการเปนผู ประกอบการและ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการชวยเหลือพวกเขาไดตัดสินใจเลือกท่ีจะเปนผูประกอบการ  
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 ในขณะที่คำนิยามเหลานี้ สวนใหญพยายามที่จะทำใหเห็นภาพรวม แตก็ยังมีคำนิยาม อื่น ๆ อีกท่ี

มุงเนนไปที่องคประกอบของการศึกษาเพื่อการเปนผูประกอบการ   หนึ่งในนั้นก็คือ Kirby (2004) ซึ่งเปนผูท่ี

จำแนกการศึกษาเพื่อการเปนผูประกอบการ ออกเปน 3 ประเภท ทั้งนี้โดยอาศัยวัตถุประสงคพื้นฐาน ดังนี้    

(1) เพื่อสรางใหเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการสรางกิจการใหม และภารกิจและทักษะที่เกี ่ยวของกับมัน 

(2)สงเสริมการเปนนายจางตนเอง หรือเศรษฐกิจแบบพึ ่งพาตนเอง และ (3) เอื ้ออำนวยใหธ ุรกิจของ

ผูประกอบการอยูรอด และเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง  คลายกับการ

แบงโดยอาศัยวัตถุประสงคที่ระบุจากวรรณกรรมเขียนไวโดย Gibb(1999) ซึ่งไดใหความสำคัญกับผลกระทบ

ของโปรแกรมที่มีตอผูเรียน โดยไดแบงผลกระทบออกเปน 3 ลักษณะคือ 1)เพื่อทำใหผูเรียนมีความเขาใจ

เกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ 2) เพื่อทำใหผู เรียนไดมาซึ่งทักษะที่จำเปนสำหรับผูประกอบการ และ        

3) เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการท่ีจะเริ่มตนทำธุรกิจ 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาดานความเปนผูประกอบการจึงสรุปไดวาการจัด

การศึกษาดานความเปนผูประกอบการคือการเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

เพื่อใชประโยชนจากโอกาสในสภาพแวดลอมของความรูนี้ อยางเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน เวลา และ

บริบทของแตละสถานศึกษา กลาวคือเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูประกอบการ และการศึกษาเพ่ือ

เรียนรูและลงมือปฏิบัติ   อันจะนำไปสูการหลอหลอมใหมีทัศนคติที่เปนบวกตอการเผชิญกับปญหา ความทา

ทาย หรือแมแตความผิดพลาด/ลมเหลว ท้ังนี้เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโตของธุรกิจตอไป 

 

2.1.3  ความสำคัญของการจัดการศึกษาเกี่ยวกับผูประกอบการท่ีมีตอนักเรียน      

          เคยมีคำกลาวท่ีวา “หากไมมีวิสัยทัศนแลว ชาติก็ตองพังพินาศ” และอาจจะไมเปนการกลาว 

เกินจริงมากนักถาจะพูดวา “หากปราศจากผูประกอบการ เศรษฐกิจก็คงจะพังพินาศ” เชนกัน  อันที่จริงแลว

ผู ประกอบการและผลที่เกิดขึ ้นจาก การสรางสรรคของกิจการใหมนั ้น คือแหลงที ่มาของพลังและการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ในแงมุมทางเศรษฐกิจแลว อาจจะเปรียบเทียบ “ผูกอตั้งกิจการใหม (start-ups)”  

เปนเหมือน “ตนกลา” ในระบบนิเทศทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองอยางหากไมมีระบบแลวก็ยอมจะเหี่ยวเฉาและ

แหงตายไปในที่สุด ดังนั้น เศรษฐกิจจะเติบโตไดก็ตอเมื่อพลเมืองทำกิจกรรมเกี่ยวกับผูประกอบการในระดบัท่ี

สูง และนำไปสูการสรางกิจการใหมอยางตอเนื่อง 

จากการรวบรวมสถิติ  การลงทุนในกิจการใหมจะทำให เศรษฐกิจสดใส เหมือน 

ในสหรัฐอเมริกา ที่ใหการสนับสนุนสำหรับการเริ่มตนธุรกิจ ซึ่งเปนบทบาทสำคัญในสรางความสดใสและ

ความกาวหนาของเศรษฐกิจ  ตัวอยางเชน ในอเมริกา ธุรกิจขนาดเล็กถูกสรางข้ึนรอยละ 90 ของงานใหม และ

รอยละ 70 ของผลิตภัณฑและบริการใหม รอยละ 97 ของธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมในอเมริกาเปน

ธุรกิจขนาดเล็ก และรอยละ 25 ของยอดขายอยูในภาคการผลิต สรุปก็คือ มีธุรกิจใหมเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 

ปละประมาณ 2 ลานธุรกิจ และรอยละ50 ของธุรกิจเหลานั้น เปนธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีการจางงาน ไมเกิน 2 คน 

(Hisrich and O’Cinneide 1996 cited in Manimala and Thomas, 2017) ถึงแมวา ขอมูลเก่ียวกับกิจการ
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ใหมดังกลาว อาจจะไมสามารถใชไดกับทุกประเทศ ตัวชี้วัดที่มีอยูก็แสดงใหเห็นภาพที่ไมแตกตางกันมากนัก 

นั ่นคือทุกประเทศมีผู ประกอบการใหมเกิดขึ ้นในอัตราที ่เพิ ่มมากขึ ้น และระดับของกิจกรรมที ่เกิดจาก

ผูประกอบการนี้ก็เปนพื้นฐานในการสรางความแข็งแกรงและสั่นสะเทือนใหกับเศรษฐกิจของประเทศ  อาจ

กลาวไดวา กิจกรรมของผูประกอบการ “เปนการกระทำเชิงนวัตกรรม” กลาวคือเปนการทำงานเพื ่อใช

ทรัพยากรที่มีอยูเพื่อสรางใหเกิดความสามารถใหมในการสรางความมั่งคั่ง ซึ่งเปนบทบาทสำคัญที่นำไปสูการ

สรางนวัตกรรม และเสริมสรางใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต และความเจริญรุงเรืองโดยรวมของชาติ ทั้งนี้ก็เพราะ

ผูประกอบการเปนปจจัยที่สำคัญที่นำไปสูการจางงานในอัตราที่สูงขึ้น  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะดานผู ประกอบการจึงเปนสิ ่งที ่สำคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ ่ง (Messen and 

Saadaoui, 2020) 

 

2.1.4 ประเภทของการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 

       Jamieson (1984) ไดจำแนกการศึกษาดานความเปนผูประกอบการออกเปน 3 ประเภทคือ                

(1) การศึกษาเก่ียวกับสถานประกอบการ (2) การศึกษาสำหรับสถานประกอบการ และ (3) การศึกษาในสถาน

ประกอบการ การศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการสวนใหญจะเกี่ยวของกับการสรางความตระหนักและ

วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะที่หลากหลายเกี่ยวกับการเตรียมการและ

การดำเนินการในธุรกิจซึ่งสวนใหญจะมาจากมุมมองทางทฤษฎี  สวนการศึกษาสำหรับสถานประกอบการนั้น 

จะเก่ียวของกับการเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการท่ีตองการจะประกอบอาชีพอิสระ ดวยวัตถุประสงค

ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนหรือผูอบรมในการสรางและดำเนินการธุรกิจ และในประเภทที่สามนั่นคือ

การศึกษาในสถานประกอบการ จะเกี่ยวของกับการสอนดานบริหารจัดการสำหรับผูที่เปนผูประกอบการอยู

แลว และใหความสำคัญกับการทำใหแนใจวาความเจริญเติบโตและการพัฒนาในอนาคตของธุรกิจ  

        คลาย ๆ กัน Laukkanen (2000) ไดใชคำศัพทเกือบเหมือนกันท้ังหมดในการจำแนกประเภทของ

การศึกษาดานความเปนผูประกอบการ แตจะแบงออกเปน 2 ประเภทเทานั้น คือ การศึกษาเก่ียวกับความเปน

ผูประกอบการ และการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ การจัดแบบนี้เปนการนำเอารายการท่ีสองและสาม

ของ Jamieson (1984) รวมเขาดวยกัน โดยการศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการจะใหควาสำคัญกับ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูประกอบการ การสรางบริษัท และการบริหารจัดการบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกางมากกวา 

การจัดการศึกษาประเภทนี้จะใหปจจัยตัวปอนท่ีจำเปนสำหรับกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงสำหรับการเริ่มตน

ธุรกิจ กลาวคือการจัดการศึกษาประเภทนี้โดยพื้นฐานแลวจะดำเนินการเพื่อสรางศักยภาพของผูประกอบการ 

ขณะท่ีประเภทท่ีสองคือการศึกษาสำหรับการเปนผูประกอบการนั้น จะใหความสนใจท้ังผูเรียนในปจจุบันและ

ผูประกอบการที่มีศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาและกระตุนกระบวนการของผูประกอบการ โดย

จัดหาเครื่องมือทั้งหมดที่จำเปนสำหรับการเริ่มตนธุรกิจใหม ที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกองคกร เนื่องจาก

การออกแบบโปรแกรมและเนื้อหาจะตองเปลี่ยนไปตามกลุมเปาหมาย การจัดหมวดหมูที่ใหโดย Jamieson 

(1984) จึงพิสูจนไดวามีประโยชนอยางมากตอนักการศึกษาดานผูประกอบการ 
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         Gibb (2005) ไดมีการจัดหมวดหมูของการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการโดย

อาศัยคำบุพบทที่จำเปนเชน การเรียนผาน-  การเรียนสำหรับ- และการเรียนรูเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ” 

Hytti and O’Gorman (2004) ไดยกคำจำกัดความของ Gibb (1999) มา นั่นคือ เรียนรูเพื่อเขาใจเกี่ยวกับ

ความเปนผูประกอบการ เรียนรูเพ่ือความเปนผูประกอบการ และเรียนรูเพ่ือเปนผูประกอบการ 

         จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเก่ียวกับประเภทของการจัดการศึกษาดานผูประกอบการจึงสรุปไดวา 

การจัดการศึกษาดานผูประกอบการสามารถดำเนินการไดใน 3 ลักษณะคือ 

  1. การศึกษาเก่ียวกับความเปนผูประกอบการ (Education of Entrepreneurship)  

เปนการศึกษาเพ่ือสรางใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ คุณลักษณะ สมรรถนะ 

ตลอดจนกิจกรรมของผูประกอบการ  

  2. การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ (Education for Entrepreneurship) เปน

การศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ (เชน ความรู ทักษะ ทัศนคติ เปนตน) สำหรับการเปนผูประกอบการ  

ซ่ึงจะมุงเนนในเรื่องของการฝกฝน และการลงมือปฏิบัติจริง 

  3. การศึกษาในดานความเปนผูประกออบการ (Education in Entrepreneurship) เปน

การศึกษาพัฒนาตนเองของผูประกอบการเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเก่ียวกับกิจการ 

และธุรกิจของตนเองใหเจริญเติบโตมากข้ึน 

 

2.1.5 แนวทางการเรียนการสอนสำหรับการเสรมิสรางสมรรถนะผูประกอบการ  

การตรวจสอบวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเทคโนโลยีท่ีใชในบริบทการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

จึงเปนเรื่องปกติที่ผูวิจัยตาง ๆ จะมีการจัดหมวดหมูสิ่งเหลานี้ออกเปนแบบดั่งเดิม และแบบใหม (Hytti and 

Gorman, 2004; Pittaway and Cope, 2007; Fayolle, 2010; Spiteri and Maringe, 2014; Maritz et al., 

2014) เทคนิคแบบดั่งเดิม (traditional techniques) มักจะมีลักษณะที่ครูเปนศูนยกลาง (teacher-centric) 

ในขณะท่ีนักเรียนจะเก่ียวของโดยการรอรับ (passive) เทคนิคแบบนี้จะประกอบดวยการบรรยาย การนำเสนอ

ท่ีเปนทางการมักจะใชสไลด การอภิปรายในกลุมหรือรายบุคคลมักจะไดรับชี้นำ การสัมมนาท่ีเปนทางการ การ

ฝกปฏิบัติ การเตรียมตัวเกี่ยวกับการจดบันทึกและรายงาน การประเมินและการตัดเกรดอาศัยหรือพิจารณา

จากความรู ที ่ไดร ับ สวนเทคนิคใหม (innovative techniques) จะถูกออกแบบใหเปนโครงงานที ่เนน

ประสบการณ และมีนักเรียนเปนศูนยกลาง และประกอบดวยการวิจัยปฏิบัติการ การศึกษารายกรณี 

การศึกษาทำความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน  การฝกฝนในสถานการณจำลอง การฝกปฏิบัติ และการประยุกตใช

การเรียนรูในเชิงทฤษฎีในสถานการณจริง หรือชีวิตจริง ซึ่งมักจะถูกชี้ใหเห็นวาการจัดการศึกษาเชิงนวัตกรรม

หรือการสอนแบบใหมมีความจำเปนท่ีแนวทางการสอนจะตองมีการออกแบบเอง 

  ผูวิจัยหลายไดชี้ใหเห็นซ้ำๆวาแนวทางการสอนแบบดั่งเดิมไมเพียงพอสำหรับการสอนความ

เปนผูประกอบการ และสงเสริมใหใชวิธีการแนวทางใหม (Gibb, 1987, 1994, 1996, 2002; Davies and 

Gibb, 1991; Gorman et al., 1997; Fiet, 2000b; Kirby, 2004; Sogunro, 2004; Jones and Iredale, 
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2010; Heinonen and Poikkijoki, 2006) ตามแนวคิดของคนเหลานี้ปญหาหลักของการจัดการศึกษาตาม

แนวทางดั่งเดิมเปนวิธีการที่มุงเนนใหมีการสงเสริม จุดสำคัญในการจัดการศึกษาแบบดั่งเดิมคืออดีต เนนการ

วิเคราะหเชิงวิพากษ การทำใหไดมาซึ่งความรู การทำความเขาใจเกี่ยวกับปรากฎการณแบบตั้งรับ (passive)  

ที่แยกตัวออกมาจากปรากฏการณนั้นอยางสมบูรณ  การจัดการความคิดรวบยอดผานสัญลักษณ การเขียน

สื่อสารเปนลายลักษณอักษร และใชความเปนกลางในประเด็นที่มีการโตเถียงกัน ในทางกลับกัน ในการจัด

การศึกษาเพื่อความเปนผูประกอบการจุดที่มุงเนนควรเปนเรื่องของอนาคต ความคิดสรางสรรค ความเขาใจท่ี

ลึกซึ้ง การทำเขาใจอยางกระตือรือรน การเขาไปมีสวนรวมทางอารมณ การจัดการกับเหตุการณและการ

สื่อสารสวนบุคคล (สวนใหญเปนปากเปลา) ดวยเจตนาท่ีจะมีอิทธิพลตอผูอ่ืน ในขณะท่ีวิธีการสอนแบบดั้งเดิม

อาจจะขัดขวาง   การพัฒนาทัศนคติและทักษะท่ีจำเปนของผูประกอบการ การจัดการศึกษาเก่ียวกับความเปน

ผูประกอบการไดรับการคาดหวังวาจะสงเสริมทัศนคติและทักษะดังกลาวอยางจริงจัง ความแตกตางระหวาง

สองแนวทางนี้ไดถูกเนนย้ำโดย Gibb (1987) ซ่ึงแสดงไวในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะการสอนแบบเดิมและแบบใหม 

 

การสอนแบบเดิมจะใหความสำคัญกับ.... การสอนแบบใหมจะใหความสำคัญกับ... 

อดีต อนาคต 

การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค 

ความรู การทำความเขาใจขอมูลเชิงลึก 

ทำความเขาใจแบบตั้งรับ ทำความเขาใจผานการลงมือปฏิบัติ 

จัดการกับความคิดผานสญัลักษณ จัดการกับความคิดผานเหตุการณ 

พัฒนาความคิดรวบรวม พัฒนาทักษะ 

 

  สอดคลองกับจุดเนนที่จำเปนที่แตกตางกันสำหรับการศึกษาดานความเปนผูประกอบการท่ี

ตองมีความแตกตางในวิธีการที ่นำมาใช วิธีการแบบดั้งเดิม เชน การบรรยาย การนำเสนอ และเอกสาร

ประกอบคำบรรยาย ควรถูกแทนที่ดวยวิดีโอ กรณีศึกษา การอภิปรายกลุม และการแสดงบทบาทสมมติ 

(Henry et al., 2005) วิธีการดังกลาวจะยังจะตองแตกตางกันไปใหสอดคลองกับขั้นตอนหรือระยะเวลาท่ี

แตกตางกันในกระบวนการของการสรางและการบริหารจัดการกิจการ ซึ่ง Béchard and Toulouse (1997) 

ไดเสนอไวดังนี้ (1) การปรับตัว และการตระหนัก  (2) การสรางกิจการใหม และ (3) การบริหารจัดการกิจการ 

โดยเนนเปนพิเศษไปท่ีการใหความสำคัญกับการอยูรอดและการเติบโต นอกจากนี้ควรชวยใหผูประกอบการแต

ละคนสามารถแกปญหาท่ีเก่ียวของกับโลกของความแตกตางได ซ่ึงอธิบายโดย Neck and Greene (2011) วา

การใชรายการตอไปนี้ (1) โลกของผูประกอบการ (2) โลกของกระบวนการ ซึ่งเปนที่พวกเขาไดเรียนรูวิธีที่จะ

วางแผนและการพยากรณ (3) โลกแหงความรูความเขาใจ ซึ่งเปนที่ที่พวกเขาไดเรียนรูวิธีการคิด และปฏิบัติ 
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และ (4) โลกของวิธีการ ซึ่งเปนที่ที่พวกเขาไดเรียนรูวิธีที่จะสรางคุณคาโดยประยุกตใชความรูของพวกเขาใน

สภาพแวดลอมจริงอยางมีเหตุผล และการปฏิบัติท่ีสอดคลอง ในมุมมองของขอเท็จจริงท่ีวาผูประกอบการเปน

กิจกรรมองครวมท่ีเก่ียวของกับการสรางความคิดและการดำเนินการ ซ่ึงผูประกอบการควรจะมีทักษะในท้ังการ

คิดในดานขาง (คิดอยางแตกตาง) พอ ๆ กับการคิดในแนวตั้ง (การคิดแบบบรรจบ) ในโมเดลท่ีมีการพัฒนาโดย  

Manimala (2009) ซ ึ ่งให คำแนะนำว า ความสามารถในการคิดอย างแตกต าง (divergent thinking) 

จำเปนตองทำมากในชวงแรกของการสรางความคิด และความสามารถในการคิดแบบบรรจบ (convergent 

thinking) จำเปนตองทำมาก ๆ ภายหลังจากระยะของการดำเนินงานเก่ียวกับการสรางกิจการ 

  ดังนั้นการศึกษาแบบองครวมสำหรับการเปนผูประกอบการควรรวมการฝกอบรมในทักษะท้ัง

สองนี้ดวย เชน ทักษะในการสรางแนวคิดใหม ๆ และการคนหาทิศทางใหมในการแกไขปญหา และทักษะใน

การพัฒนาความคิดดังกลาวในอนาคต และการตรวจสอบความคิดท่ีไดกับเกณฑเชิงวัตถุประสงค (de Bono, 

1970)การคิดท้ังสองประเภทนี้รูจักกันในชื่อท่ีเรียกวาการคิดแบบแตกตาง (divergent (lateral) thinking) 

และการคิดแบบบรรจบ (convergent (vertical) thinking) คุณลักษณะท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนของการคิด

ท้ังสองประเภทนี้ ซ่ึงเสนอโดย Barak and Doppelt, 1999) แสดงไวในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความแตกตางระหวางการคิดแนวตั้งและการคิดดานขาง (Barak and Doppelt, 1999) 

 

การคิดในแนวตั้ง (Vertical thinking) การคิดออกไปดานขาง (Lateral thinking) 

เปนการคิดเพ่ือเลือก เปนการคิดเพ่ือสราง 

นำออกไปก็เพราะทิศทางเปลี่ยนไป นำออกไปเพ่ือท่ีจะสรางแนวทางใหม 

เปนลำดับข้ันตอน สามารถกระโดดขามกันได 

ตองทำใหถูกตองในทุกข้ันตอน ไมจำเปนตองถูกตองทุกข้ันตอน 

ใชความคิดเชิงลบเพ่ือท่ีปดก้ันบางเสนทาง ไมมีการคิดเชิงลบ 

จดจอและไมสนใจสิ่งท่ีไมเก่ียวของ ยินดีกับโอกาสท่ีไดรับคำแนะนำ 

มีการจัดหมวดหมู แบงประเภท และทำปายกำกับ แตการคิดแบบนี้ไมทำอยางนั้น 

เดินตามเสนทางใหไดมากท่ีสุด คนหาความเปนไปไดท่ีนอยท่ีสุด 

กระบวนการท่ีจำกัด เปนการหาความนาจะเปน 

ความถูกตองคือสิ่งสำคญ ปริมาณมาก ๆ คือสิ่งสำคัญ 

เลือกเสนทางโดยการไมสนใจเสนทางอ่ืน คนหาเพ่ือเปดเสนทางอ่ืน 

เลือกแนวทางท่ีมีความหวังท่ีสุดในการแกปญหา สรางแนวทางทางเลือกจำนวนมาก 
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  แนวทางการคิดของสมองดานซาย (vertical/convergent thinking) เปนไปเพื่อการเรียนรู 

ซึ่งใหความสำคัญกับการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ หรือการคิดแนวตั้ง ที่มีวัตถุประสงคเชิงวิเคราะหและเชิง

ตรรกะและใหผลลัพธเปนคำตอบเพียงไมกี่คำตอบ ในทางตรงขามการคิดสรางสรรคคือการคิดดานขาง การ

จินตนาการ และการใชอารมณ ซึ ่งจะชวยใหมีการพัฒนาพหุความสัมพันธและนำไปสูวิธีการแกปญหาท่ี

มากกวาหนึ่งวิธี (de Bono, 1970) เนื่องจากผูประกอบการตองเผชิญกับปญหาจำนวนมากจึงจำเปนตองมวีธิี

แกปญหาอยางสรางสรรค จึงเปนสิ ่งที ่สำคัญมากสำหรับพวกเขาที ่จะพัฒนาการคิดอยางสรางสรรค 

(lateral/divergent thinking) อยางไรก็ตามโดยทั่วไปแลวระบบการศึกษามีแนวโนมสรางการเรียนรูตาม

แนวทางของสมองซีกซาย (Kirby, 2004) ดังนั้น การศึกษาดานความเปนผูประกอบการจะตองพัฒนาจุด

มุงเนนเพ่ิมเติมในการสอนเก่ียวกับการคิดเชิงสรางสรรค (ตามแนวทางของสมองซีกซาย) (Kirby, 2004) 

  จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการจึง

สรุปไดวาแนวทางสำหรับการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการนั้นจะตองใหความสำคัญกับการเรียนรู

ที่สอดคลองกับการทำงานของสมองซีกซาย ซึ่งเกี่ยวของกับการคิดในแนวตั้ง (vertical thinking) หรือการคิด

แบบบรรจบ (convergent thinking) เชนเดียวบสมองซีกขวา ซึ ่งเกี ่ยวของกับการคิดดานขาง (lateral 

thinking) หรือการคิดแบบแตกตาง (divergent thinking) 

 

 2.1.6  เนื้อหาของโปรแกรมการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 

         เนื ้อหาของโปรแกรมทางวิชาการในดานความเปนผู ประกอบการควรเปลี ่ยนไปตาม

กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายสำหรับโปรแกรมดังกลาวอาจจะหลากหลายในฐานะของ ผูเริ่มตนกิจการใหม 

(start-ups) ธ ุรก ิจขนาดเล ็ก (small businesses) ธ ุรก ิจครอบคร ัว  ( family businesses) แฟรนไชส  

(franchisees) หางห ุ นสวนจำก ัด (corporate entrepreneurs) กิจการทางส ังคม (social ventures) 

เชนเดียวกับผูเรียนที่มีความหลากหลายหลักสูตรอาชีพ เชน วิศวกร/เทคโนโลยี  การจัดการ สถาปนิก ดูแล

สุขภาพ ดนตรี เตน และศิลปะ หลักสูตรสำหรับแตละกลุมอาจจจะตองมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับแตละกลุม 

นอกจากนี้อาจจะเปนหลักสูตรสำหรับผูอำนวยความสะดวก (facilitators) ของแตละกลุม อยางไรก็ตามเนื้อหา

ของหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการอาจจะแบงออกเปนสองประเภท ประเภท

แรกใหความสำคัญกับทักษะเพื่อเริ่มตนธุรกิจ และอีกประเภทหนึ่งก็คือทักษะที่จัดการกับธุรกิจขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง (Gürol and Atsan 2006)  

  ดังนั ้น หลักสูตรสำหรับความเปนผู ประกอบการควรใหความสำคัญกับคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมของผูประกอบการ (Noll 1993) ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางทักษะในการดำเนินงานของพวกเขา ดังนั้น

เปาหมายของหลักสูตรควรเปน (1) เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเรียนรูท่ีจะพัฒนาความคิดโดยทำความเขาใจและรับรู

ถึงโอกาสทางธุรกิจ การคนควาหาความตองการของลูกคา การดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับความคิด

สรางสรรคสวนตัว การดำเนินการศึกษาความเปนไปได และการระบุกลยุทธท่ีเขาไปสูธุรกิจอยางหลากหลายวิธี 

(2) เพ่ือเตรียมความพรอมใหพวกเขาไดเริ่มตนธุรกิจโดยการประเมินสถานะทางดานทรัพยากรและการเงินสวน
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บุคคล การคนหาและกาประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจ  การเขียนแผนการทำธุรกิจ และ

การเขาถึงแหลงเงินอ่ืน และทรัพยากรอ่ืน ๆ (3) เพ่ือทำความคุนเคยกับกระบวนการสรางธุรกิจท่ีทำงานไดจริง

โดยการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลาย และการจัดการดาน

การเงินและงานบุคคล (Manimala & Thomas, 2017) 

  ในอุดมคติ หลักสูตรเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการควรรวมเอาสองมุมมองเขาดวยกัน 

(“พฤติกรรม”ที่ใหความสำคัญกับบุคคล และ “กระบวนการ” ที่ใหความสำคัญกับกิจการหรือบริษัท)  หรือ

อาจกลาวอีกอยางวา หลักสูตรควรชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะสวนบุคคล และทำใหพวกเขามีความรู

และทักษะที ่จำเปนสำหรับการพัฒนากิจการ (Manimala & Thomas, 2017) ในขณะที่มีการตรวจสอบ

โครงสรางหลักสูตรในมหาวิทยาลัย University of Tasmania, Vesper and Gartner (2001) ไดมีการจำแนก

เนื้อหาของหลักสูตรออกเปนสองหมวดหมูดังตารางท่ี 3 

  ถึงแมวาขอกำหนดทั่วไปท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการท่ี

บอกวาเนื้อหาควรแปรเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค โปรแกรมสวนใหญในปจจุบันมีแนวโนมที่จะมุงเนนการ

ปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อสงเสริมใหมีการสรางกิจการใหมโดยนักเรียน ผูวิจัยจำนวนมากที่มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ

การรับรูของนักเรียนที่ไดมีการสังเกตวาแนวทางที่มุงเนนการปฏิบัติเปนแนวทางที่มีประโยชนเปนอยางยิ่ง 

(Manimala & Thomas, 2017)  Jones et al.,  (2011) ไดทำการวิจัยที่โดยดำเนินการกับนักเรียนโปลิส ซ่ึง

สังเกตเห็นวาเนื้อหาไดถูกรับรูวามีประโยชน เพราะเนื้อหาเหลานี้ไปเสริมสรางความสามารถในการสราง

แนวคิดของนักเรียน และชวยใหพวกเขาประยุกตใชความคิดของพวกเขาในสถานการณจริงหรือชีวิตจริงได 

ตามที่ Solomon (2007) ไดเสนอไววา หลักสูตรผูประกอบการควรเสนอโอกาสใหนักเรียนไดมีประสบการณ

ดานความเปนผูประกอบการ และการจัดการกับธุรกิจขนาดเล็ก ผูวิจัยคนอื่น ๆ ก็ไดเนนใหเห็นความจำเปน

สำหรับการกระตุนใหมีการคิดสรางสรรคในสถานการณท่ีมีการปฏิบัติเปนฐาน  (Hamidi et al., 2008; Spiteri 

and Maringe, 2014) 
  

ตารางท่ี 3 เนื้อหาหลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงคสำหรับการพัฒนาสวนบุคคล และกิจการ 

 

การพัฒนาสวนบุคคล การพัฒนากิจการ 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับความเปนผูประกอบการ การระบุและการประเมินโอกาส 

คุณลักษณะของผูประกอบการ ความคิดรวบยอดทางดานพาณิชย 

คานิยมของความเปนผูประกอบการ การพัฒนากลยุทธ 

ความคิดสรางสรรคและทักษะทางนวัตกรรม การสรางแผนธุรกิจ 

การประเมินตนเองเก่ียวกับจริยธรรมของผูประกอบการ การคนหาทุน 

การสรางเครือขาย การเจรจาตอรอง และการติดตอสื่อสาร การเริ่มตนธุรกิจ,  

การเติบโตและการเก็บเก่ียวกับ 

กลยุทธการเก็บเก่ียว 
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  คลายกับการสังเกตเกี ่ยวกับความหลากหลายของหลักสูตรที ่สรางโดย Bygrave (1994) 

หลังจากที่มีการตรวจสอบหลักสูตรของหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนที่ที่มีหัวขอหลักสูตรที่หลากหลาย ดังนี้ 

กระบวนการของผูประกอบการ  การทำเขาใจและรับรูเก่ียวกับโอกาส  การวางแผนกลยุทธ  การทำแฟรนไชส 

การเก็บเก่ียว และเศรษฐกิจ ในทางตรงขามมีการกำหนดเง่ือนไขเอาไววา จะตองใหความสำคัญกับสมรรถนะท่ี

สำคัญ เชน คุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะ (Kirby 2004; Kuratko 2003) การสื่อสาร และความคิด

สรางสรรค (de Bono, 1995) การคิดอยางมีวิจารณญาณ การประเมินผล ภาวะผูนำ การเจรจาตอรอง การ

แกปญหา การสรางเครือขายทางสังคม และการบริหารจัดการเวลา (Ray, 1997)   

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเก่ียวกับแเนวคิดดานเนื้อหาของโปรแกรมการจัดการศึกษาดานความ 

เปนผูประกอบการ จึงสรุปไดวา ประเภทของความรูท่ีจำเปนสำหรับผูประกอบ มีดังนี้ (1) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ

ธุรกิจ (ความรูเกี่ยวกับบริษัทใหมและบริษัทที่สรางเรียบรอยแลว) (2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ (ความรู

เกี ่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของกิจการเฉพาะ) (3) ความรูที ่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโอกาส 

(ความรูเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีใหบริการอยูในตลาด และ/หรือ เก่ียวกับความตองการทรัพยากร  ทรัพยากรที่มีอยู

และใชไดสำหรับกิจการ) และ (4) ความรู ที ่เฉพาะเจาะจงเกี ่ยวกับกิจการ (ความรู เกี ่ยวกับวิธีการสราง

ผลิตภัณฑ หรือบริการโดยเฉพาะ) 

 

2.1.7 วิธีจัดการเรียนการสอน 

  วิธีจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมที่ใชสำหรับการศึกษาดานความเปนผูประกอบการจะ

ประกอบดวยเกมธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสถานการณจำลองในคอมพิวเตอร (Hindle, 2002;  Van 

Clouse, 1990)  การจำลองพฤติกรรม (Stumpf et al., 1991) การทำวิดีโอและภาพยนตรเชนเดียวกับการ

ชมและวิพากษเนื้อหาเหลานั้น (Verduyn et al. 2009; Klatt, 1988) การแสดงบทบาทตัวอยาง หรือการเชิญ

แขกมาพูด (Hegarty, 2006) การเตรียมแผนธุรกิจ การทำโครงการ และการทำกิจกรรมบัตรสัญลักษณ (Klatt, 

1988; Solomon et al., 1994) การมอบหมายให สร  างโปสเตอร   (Hjorth and Johannisson, 2007)         

การเรียนรู ที ่เกี ่ยวของกับการทำงาน (Dwerryhouse, 2001) การเรียนรู ผานประสบการณ (Kolb 1984; 

Dhliwayo, 2008) การเรียนรูท่ีมุงแกปญหา (Smith, 2001) การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ (Cooper et al., 

2004) การสอนผูประกอบการโดยใชโครงงานเปนฐาน (Gibb, 1999; Solomon, 2007) การเปนพี่เลี้ยง การ

บมเพาะ การสัมภาษณผูประกอบการ (Solomon et al., 1994) การอภิปรายเก่ียวกับกรณีตัวอยาง (Gartner 

and Vesper, 1994) การสอนผานการอุปมาอุปไมย (Pio and Haigh, 2007) และการทำงานภาคสนาม 

(Klatt, 1988) 

  จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับวิธีจัดการเรียนการสอนเพ่ือความเปนผูประกอบการจึงสรุปไดวา 

ความเปนผูประกอบการสามารถเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบท

ของ แตละสถานศึกษา  
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 2.1.8 กลยุทธการประเมินผล 

  การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือความเปนผูประกอบการมีหลากหลายกลยุทธ ซึ ่ง Duval-

Couetil (2013) ไดจ ัดประเภทของการประเมินผลเอาไว  4 ประเภท คือ การประเมินผลเพื ่อต ัดสิน 

(summative assessment) การประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (formative assessment) การประเมินผล

โดยตรง (direct assessment) และการประเมินผลโดยออม (indirect assessment) ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2 ประเภทของการประเมินผลในการจัดการศึกษาดานผูประกอบการ (Duval-Couetil, 2013) 

 

2.1.9  กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 

         กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ บางทีอาจจะเปนปจจัยท่ี

สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอเนื้อหาของหลักสูตรและวิธีการสอน ทั้งนี้เพราะขอกำหนดและประสิทธิผลทาง

การศึกษาควรเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรู สไตล (styles) และทักษะที่กำหนดไวสำหรับแตละ

กล ุ มเป าหมาย (Alberti et al., 2004; Hynes, 1996; Vesper (1980) ได จำแนกประเภทต าง ๆ ของ

ผูประกอบการ ซ่ึงจำเปนตองการไดรับการสอนหรือฝกฝนท่ีแตกตางกันอยางเหมาสะม (1) เปนนายจางตนเอง

เพียงอยางเดียว เชน โบรกเกอร  ตัวแทน  ทนายความและนักบัญชี เปนตน (2) นักลงทุนอิสระ ซ่ึงเปนผูเริ่มตน
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ธุรกิจที่มีศักยภาพสูง (ครอบคลุมไปถึงนักประดิษฐ และนวัตกร)  (3) ผูเริ่มตนธุรกิจใหมที่อยูภายในองคกรที่มี

การทำธุรกิจอยูแลว (intrapreneurs) (4) ผูซื้อ หุนสวน แฟรนชไชส  และนักลงทุน (5) นักพัฒนา ผูสราง

บริษัทขนาดใหญที่มีการใชการแขงขันของทีมที่สรางผานการจางงานและการมอบหมายงานอยางเหมาะสม   

(6) ผูประกอบการที่เปนชางฝมือ ผูที่สรางกิจการโดยอาศัยทักษะพิเศษของพวกเขา และ (7) นักเก็งกำไร      

ซึ่งเปนผูที่สรางกิจการพื้นฐานเพื่อแสวงหาโอกาสสำหรับการไดมาซึ่งตัวเงิน  นอกจากนี้ยังตองการที่สำหรับ

การศึกษาอยางตอเนื่องสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องสำหรับผูใหญ 

เปนการศึกษานอกระบบซึ่งทำใหสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับผูประกอบการ SME ไดในอนาคตโดยการ

จัดเปนโมดุลการอบรมหรือสอนเปนชวง ๆ สำหรับเจาของธุรกิจขนาดเล็กและลูกจาง ที่มีความตองการ 

(Garavan and O’Cinneide, 1994) 

  ในขณะเดียวกันก็เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวากลุมผูรับบริการสำหรับโปรแกรมหรือการศึกษา

ดานผูประกอบการอาจจะมีความหลากหลาย ขอบเขตของความหลากหลายดังกลาวมักจะขึ้นอยูกับการใหคำ

จำกัดความและการตัดสินใจ ในการศึกษาวิจัยของ Alberti et al. (2004) พบวาผูเรียนสำหรับโปรแกรมทาง

การศึกษาดานความเปนผูประกอบการมาจากกลุมตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน ผูนำและผูจัดการสูงสุด เจาของ 

SME  ที่ปรึกษาSME  ที่ปรึกษา ผูสนับสนุน และผูสอน นักเรียนในระดับปริญญาตรี และนักเรียนในระดับ

ปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ในทางกลับกันการศึกษาของ  Gorman et al. (1997) ได

สังเกตเห็นวากลุมผูรับบริการสำหรับการศึกษาดานความเปนผูประกอบการถูกจำกัดอยูเพียงแคนักเรียน

นักศึกษาท่ีสมัครเขามาเรียนในระบบการศึกษาในระบบ ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพท่ีอยูนอกโรงเรียน เจาของ

ธุรกิจ และกลุมผูสนใจอ่ืน ๆ ไมก่ีกลุม อยางไรก็ตามเม่ือนำเอาขอคนพบจำนวนมากรวมกันก็อาจจะกลาวไดวา

มีความหลากหลายเปนอยางมากสำหรับกลุมเปาหมายของการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ สิ่งนี้อาจจะ

เปนเหตุผลที่วาทำไม Fiet (2000a) จึงไดจำแนกหัวขอที่จะเรียนในหลักสูตรความเปนผูประกอบการเอาไวถึง 

116 หัวขอท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเห็นไดชัดวามีความจำเปนตามความการท่ีหลากหลายของกลุมผูรับบริการ 

  ความหลากหลายของกลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการมี

ขนาดใหญมาก ข้ึนอยูกับความมุงหมายท่ีพวกเขาเขามาเรียนในหลักสูตร ซ่ึงอาจจะแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ 

กลุมแรกคือ ผูที ่ตองการจะเปนผูประกอบการ และทำงาน หรือ มีโครงการเกี่ยวกับผูประกอบการที่เปน

รูปธรรมจริง ๆ กลุมท่ีสองประกอบดวยคนท่ีตองการจะกลายเปนนักวิชาการ (ครู ผูวิจัย หรือ ท่ีปรึกษาในสาขา

ผูประกอบการ) และประเภทที่สามคือคนที่ตองการจะเตรียมความพรอมสำหรับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยูไมวา

จะเปนดานธุรกิจหรือไมใชธุรกิจก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยอย ๆ เหลานี้ที่เปนผูจัดการของบริษัทที่มักจะ

ไดรับการสงเสริมโดยบริษัทของพวกเขาใหเขาเรียนในหลักสูตรผูประกอบการ แลวพวกเขาก็จะกลายเปนผูดูแล 

(intrapreneurs) และผูใหการฝกอบรมโดยการทำใหไดมาซึ่งความรูที่เกี่ยวของ และพัฒนาความสามารถของ

พวกเขาในการสงเสริมนวัตกรรม ลดอุปสรรคในการสรางสรรคนวัตกรรม ฝกอบรมผูคนใหทำกิจกรรมของ

ผูประกอบการและเลิกทำในสิ่งท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอทัศนคติ และอคติท่ีไมชอบกับผูอ่ืน (Young, 1997; 

Block and Stumpf, 1992; Alberti et al., 2004) เมื่อมีการออกแบบการสอนในหลักสูตร นักการศึกษา
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จะตองเขาใจในศักยภาพของผูรับบริการของพวกเขา และเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี ่ยวของกับลักษณะทาง

จิตวิทยาท่ัวไป ภูมิหลังและสภาพแวดลอมทางสังคมของผูเรียน (Béchard and Gregoire, 2005)  

  จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับกลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการจึง

สรุปไดวา การศึกษาดานความเปนผูประกอบการสามารถดำเนินการไดกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายท้ังนี้

ข้ึนอยูกับความมุงหมายของการจัดการศึกษา หรือความตองการของผูสมัครเขามาเรียน  

  อยางไรก็ตามจากที่ไดทบทวนวรรณกรรมมาจำนวนหนึ่งก็พบวาสวนใหญจะกลาวถึงการจัด

การศึกษาดานความเปนผูประกอบการกับคนที่อยูในวัยผูใหญ หรือ สูงกวาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แตหากความ

เปนผูประกอบการสามารถสอนได (Keogh and Galloway, 2004) หรืออยางนอยก็บางแงบางมุมเกี่ยวกับ

ความเปนผูประกอบการ (Klein and Bullock, 2006; Kuratko, 2005) จึงเปนเรื่องที่สำคัญที่ชี้ใหเห็นวาสิ่งท่ี

เคยโตเถียงกันวา “ความเปนผูประกอบการสอนไดหรือไม” นั้นควรเปลี่ยนไปเปน “จะสอนอะไร สอนอยางไร 

และ ทำไมจึงตองสอน”มากวา (Greene and Rice, 2007) ความเปนผู ประกอบการเปนทั ้งศิลปะ และ

วิทยาศาสตร เปนทั้งความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด และสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาได แตเปนอะไรที่ไมสามารถสืบ

ทอดเปนมรดกได  ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการใหประสบการณที่เพียงพอแกนักเรียนโดยหวังวาจะพัฒนาทักษะการ

เปนผูประกอบการใหเกิดขึ้นกับพวกเขา ผูประกอบการสามารถเกิดขึ้นไดตั ้งแตอายุยังนอยผานกิจกรรม

การศึกษา ท่ีเก่ียวของและเพียงพอ (Hassi, 2016) 

 

2.1.10 การจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการในวัยเด็ก 

        การสอนหรือการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนในวัยเด็กและใหจัดใหพวกเขาไดทำกิจกรรม

เก่ียวกับผูประกอบการอยางเพียงพอจะมีสวนในการปลูกฝงจิตวิญญาณของผูประกอบการในตัวของพวกเขาได 

(Hassi, 2016) มีหลายตัวอยางท่ีประสบความสำเร็จในโปรแกรมการจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ

ท่ีมีความมุงหมายเพ่ือเสริมสรางทักษะของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา เชน “Mini Society” และ 

“Entrepreneurs in Kentucky Initiative” ในอดีตไดมีการริเริ่มโดย Marilyn Kourilsky เพื่อใหประโยชน

กับนักเรียนอายุระหวาง 8-12 ป ซ่ึงไดมีการยืนยันวาการสรางความสนใจของนักเรียนในการเปนผูประกอบการ

มีประสิทธิผลมาก (Kourilsky & Carlson, 1996) โปรแกรมนี้ยังมีประสิทธิผลในการเสริมสรางความรูเก่ียวกับ

ความเปนผู ประกอบการของนักเรียนในระดับประถมศึกษา และการปรับปรุงทัศนคติที ่ม ีตอการเปน

ผูประกอบการของพวกเขาอีกดวย (Code, 2006) ในเนเธอแลนดโปรแกรม “BizWorld” ไดถูกกำหนดใหสอน

ในเด็กอายุ 11-12 ป เกี่ยวกับพื้นฐานการเปนผูประกอบการ โดยมีความมุงหมายเพื่อสงเสริมการทำงานเปน

ทีมและภาวะผูนำในโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชแนวทางของการเรียนรูผานประสบการณ (experiential 

learning) (Huber et al., 2014) 

  กิจกรรมผูประกอบการดานการศึกษาเหลานี้สามารถสรางความสนใจและกำหนดรูปแบบการ

สรางความเปนผูประกอบการไดตราบเทาที่มีการพัฒนาอยางเหมาะสม (Pihie and Elias, 1990) ในแงนี้หาก

วัยรุนไดรับทักษะของการเปนผูประกอบการในระยะเริ่มตน ก็จะมีความเปนไปไดสูงที่พวกเขาจะเปดกิจการ
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ของตนเองในเวลาตอมาของการใชชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา (Obschonka et al., 2011) เนื่องจากการเปดรับ

ผูประกอบการนี้อาจนำนักเรียนไปสูการเลือกอาชีพผูประกอบการในอนาคต และดูเหมือนวาการศึกษาดาน

ความเปนผูประกอบการควรถือเปนกระบวนการที่สอดคลองและตอเนื่องตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา 

เมื่อนักเรียนมีความกาวหนาในการศึกษาของพวกเขา ความสนใจในดานการเปนผูประกอบการของพวกเขา

จำเปนตองไดรับการฟนฟูและขัดเกลาในทุกระดับเพื่อใหพวกเขากลายเปนผูใหญ มีความรับผิดชอบ และมี

ความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป (Widad, 1995) เมื่อพิจารณาจากบริบทนี้แลวนักเรียนจึง

ควรมีสวนรวมในกิจกรรมของผูประกอบการในระยะเริ่มตน การเปดรับนี้ไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอ

นักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังของชีวิต ในแงของการควาโอกาสเพื่อความเปนอิสระทางการเงิน 

ศักดิ์ศรี และความเคารพตนเอง (Wilson et al., 2004) แตยังสงผลดีตอประเทศในระดับมหภาคผานการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงานเยาวชนอีกดวย 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับผูประกอบการ  
 

Competence หรือ Competency หมายถึง ความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเปนอยางดี สวน 

Competent หมายถึง การมีความรู ความชำนาญในการทำสิ ่งใดสิ่งหนึ ่งใหไดตามมาตรฐาน (Longman 

Dictionary of Contemporary English, 2003) คำแปลที่พบวาใชบอยในภาษาไทย ไดแก ขีดความสามารถ 

สมรรถภาพ หรือสมรรถนะ ซึ่งการศึกษาครั้งนีใ ชคำวา สมรรถนะ หมายถึง ความรู ทักษะ พฤติกรรม และ

คุณลักษณะของบุคคลซึ ่งจำเปนตอการปฏิบัติงานในตำแหนงใดตำแหนงหนึ ่งไดอยางมีประสิทธ ิภาพ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, อางถึงใน จิรประภา อัครบวร, 2553) นักวิชาการในตางประเทศที่ศึกษาเกี ่ยวกับ

สมรรถนะจนไดรับการยอมรับมีหลายทานยกตัวอยางเชน Boyatzis (1982) ซึ่งใหความหมายวา สมรรถนะ 

คือ คุณลักษณะเบื้องลึกท่ีอยูภายในบุคคล หมายรวมถึง แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะ (Trait) ทักษะ (Skill) 

มโนทัศนตอตนเอง (Self-Image) บทบาททางสังคม (Social Role) และความรู (Knowledge) ท่ีบุคคลใชเพ่ือ

กอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงานใหประสบผลสำเร็จ หรือสำเร็จไดดียิ่งข้ึน Spencer and Spencer (1993) 

ใหความหมายวา สมรรถนะ เปนคุณลักษณะสวนลึกอยูภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธอยางมีเหตุผลกับ

ประสิทธิผลตามเกณฑมาตรฐาน และหรือ ผลการปฏิบัติงานท่ีสูงกวาในการทำงานหรือในสถานการณหนึ่ง ซ่ึง

การใหความหมายของทั ้ง Boyatzis (1992); Spencer and Spencer (1993) มีความหมายใกลเคียงกัน

เนื่องจากมีพื้นฐานจากการศึกษาของ McClelland (1973) ซึ่งเปนผูบุกเบิกศึกษาหลักสมรรถนะจนไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง (Camuffo and Gerli, 2004) นอกจากนี้ Boyatzis (1982) ระบุวาในการปฏิบัติงาน

ใหไดผลลัพธท่ีสูงท่ีสุดนั้น เชื่อวาเกิดจากบุคคลท่ีมีความสามารถเปนพ้ืนฐาน สอดคลองกับความตองการในงาน 

และสภาพแวดลอมขององคกร (Boyatzis, 2008) หมายความวา พนักงานมีความรู ความสามารถท่ีจำเปนเปน

พ้ืนฐานในการทำงานนั้นๆ ใหประสบผลสำเร็จ พรอมกับมีทัศนคติ คานิยม ปรัชญาสวนบุคคล ความสนใจ  

จากที่กลาวมาทั้งหมดจึงสรุปไดวา สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะสวนลึกอยูภายในของบุคคล เชน แรงจูงใจ 

(Motive) คุณลักษณะ (Trait) ทักษะ (Skill) มโนทัศนตอตนเอง (Self-Image) บทบาททางสังคม (Social 
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Role) และความรู (Knowledge)  ที่ถูกใชเพื่อกอใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลหรือ

สำเร็จไดดียิ่งข้ึน 

 

2.2.1 องคประกอบของสมรรถนะ 

จากคำจำกัดความของสมรรถนะดังกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาสมรรถนะท่ีสงผลตอ 

ประสิทธิภาพในการทำงาน ประกอบดวยองคประกอบมากวา 1 องคประกอบ ซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึง

องคประกอบของสมรรถนะดังนี้ 

Bernardin and Russell (1993) กลาวไววาสมรรถนะดานผูนำในยุคโลกาภิวัฒนประกอบดวย  

ความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  เชน การใหความสำคัญกับผูรับบริการ หรือผูบริโภคเปน

ตน McClelland (1973) ไดสรุปองคประกอบของสมรรถนะ ซ่ึงอธิบายตามโมเดลภูเขาน้ำแข็ง ดังนี้ 

1. สวนท่ีอยูเหนือน้ำเปนสวนท่ีมองเห็นไดชัดเจน วัดและประเมินไดงาย ประกอบดวย 

          1.1 ทักษะ (skills) คือสิ่งท่ีบุคคลกระทำไดดี เชนทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการ

ขับรถ เปนตน 

          1.2 ความร ู   (knowledge) ค ือความร ู  เฉพาะด านของบุคคล เช น ม ีความร ู ด าน

ผูประกอบการ ความรูดานการวางแผน ความรูดานการผลิตสินคา เปนตน 

2. สวนท่ีอยูใตน้ำ เปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะบุคคล (personal attributes) มองเห็นไดยาก 

ตองอาศัยการสังเกตจากผูอ่ืน ประกอบดวย 

     2.1 บทบาท่ีแสดงออกตอสังคม (social role) คือสิ่งท่ีบุคคลตองการสื่อใหบุคคลอ่ืนได 

สังเกตเห็นวาตัวเขามีบทบาทอยางไรตอสังคม เชน เปนผูท่ีมีน้ำใจ ชอบชวยเหลือผูอ่ืนเปนตน 

           2.2 ภาพลักษณะของบุคคลท่ีมีตอตนเอง (self-image) คือภาพลักษณท่ีบุคคลรับรูวาตน

เปนอยางไร เชน เปนผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร มีภาวะผูนำ เปนตน 

           2.3 คุณลักษณะสวนบุคคล (trait)คือคุณลักษณะของบุคคลที่เปนพฤติกรรมถาวร เชน 

เปนนักฟงท่ีดี ออนนอมถอมตน เปนตน 

           2.4 แรงจูงใจ (motive) คือพลังขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งสงผล

กระทบตอพฤติกรรม เชน เปนผูท่ีอยากประสบความสำเร็จ ทำใหเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะของการ

มุงม่ันสูความสำเร็จ เปนตน 

Marrelli, Tondora, and Hoge (2005) กลาวถึงสวนประกอบของสมรรถนะไดแก ความรู  

ทักษะหรือความสามารถ คุณลักษณะสวนบุคคล หรืออาจเปนกลุมของคุณลักษณะเหลานี้ 

  Snell and Bohlander (2010) กลาวถึงองคประกอบของสมรรถนะวา ประกอบดวยทักษะ

ในการส ื ่อสารระหว างบ ุคคล ( interpersonal communication skill) ความสามารถในการต ัดส ินใจ 

(decision making ability) ทักษะการแกปญหาความขัดแยง (conflict resolution skills) ความสามารถใน
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การปรับตัวหรือการจูงใจตนเอง (adaptability or self-motivational)ท้ังนี้ในการแบงระดับของสมรรถนะนั้น 

แบงไดเปนสองระดับ คือ 

1) ระดับท่ีมองเห็นได (Visible) ไดแก ความรู (Knowledge) หมายถึง ขอมูลท่ีบุคคลมีใน 

เนื้อหาลักษณะเฉพาะ และทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวของเชิงกายภาพ 

หรือเชิงความคิด 

2) ระดับท่ีแอบซอนอยู (Hidden) ไดแก แนวคิดสวนบุคคล (Self-Concept) หมายถึง  

ทัศนคติ (Attitude) หรือคานิยม (Value) ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือตอตนเอง (Self-Image) คุณลักษณะ 

(Trait) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองตอขอมูลหรือสถานการณที่ เผชิญ และแรงจูงใจ 

(Motive) หมายถึง สิ่งที่เปนตนเหตุ หรือเปนแรงขับ (Drive) ที่กำกับ (Direct) ใหบุคคลเลือกแสดงพฤติกรรม 

(Select) ใด ๆ ออกมา (Spencer and Spencer, 1993)  

จากแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของสมรรถนะดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา องคประกอบ 

ของสมรรถนะประกอบดวยสวนที่มองเห็นงาย เชน ความรู และทักษะ และสมรรถนะที่มองเห็นยาก เชน บท

บาท่ีแสดงออกตอสังคม ภาพลักษณะของบุคคลท่ีมีตอตนเอง  คุณลักษณะสวนบุคคล และ  แรงจูงใจ 

 

2.2.2 ประเภทของสมรรถนะ 

  นักวิชาการมีแนวคิดในการแบงประเภทของสมรรถนะไวแตกตางกัน ดังนี้  

  McLagan(1997) ไดแบงประเภทของสมรรถนะเปนดังนี้ 

  1.สมรรถนะตามลักษณะของงาน (competency as tasks) เปนการบงชี้สมรรถนะตามงาน

ยอย ๆ และกำหนดขอบเขตของงานท่ีจะทำได 

  2.สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ (competency as outputs) เปนการบงชี้สมรรถนะ 

โดยแบงองคประกอบเปนกลุมยอยซึ่งผลลัพธขององคประกอบตาง ๆ เหลานี้จะรวมกันและสงผลตอผลลัพธ

ขององคกร 

  3.สมรรถนะตามผลการกระทำ (competency as actions) เปนสมรรถนะที่เกิดจากความ

ตองการของผูไดรับบริการ หรือผูบริโภค  

  4. สมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศนคติ (competency as knowledge , skill and 

attitude) เปนสมรรถนะที่ระบุถึงความรูทักษะ และทัศนคติที่สงผลตอความสำเร็จของงาน ตลอดจนการ

มุงเนนไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย การหาแนวทางแกปญหาและการนำมาจัดลำดับความสำคัญของการ

ทำงาน 

  5. สมรรถนะตามคุณลักษณะสวนบุคคล (competency as attribute bundle) เปนความรู

ความสามารถ ทักษะ และคุณลกัษณะสวนบุคคลท่ีแสดงถึงความสามารถภายในตนเองของบุคคลและสงผลตอ

ความสำเร็จในการทำงาน 
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  Ulrich and Brockbank (2005) เสนอรูปแบบของสมรรถนะที่แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

ความรูทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญงานทรัพยากรมนุษย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และพบวาเมื่อทำการ

สำรวจในสหรัฐอเมริกาแลวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญงาน

ทรัพยากรมนุษย และความรูทางธุรกิจ 

  นิสดารก เวชยานนท (2550) แบงสมรรถนะออกเปน 3 ประเภทคือ  

  1. สมรรถนะที่บุคลากรทุกตำแหนงงานควรตองมีและเปนสมรรถนะที่สะทอนคานิยมหลัก 

วิสัยทัศนขององคกรเรียกสมรรถนนี้วา สมรรถนะหลัก (core competency) 

  2. สมรรถนะท่ีเปนความสามารถในการบริหารตามระดับตำแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ

เร ียกว า สมรรถนะการบร ิหารจ ัดการ (management competency) และสมรรถนะทางว ิชาชีพ 

(professional competency)  

  3. สมรรถนะที่บุคลากรตองมีในตำแหนงงานเพื ่อใหตนเองสามารถทำงานไดดีเรียกวา 

สมรรถนะประจำสายงาน (functional competency) หรือ (job competency)  

Boyatzis (2008) จำแนกสมรรถนะออกเปนสองกลุม คือ 

1) สมรรถนะข้ันพ้ืนฐาน (Threshold Abilities Competencies) ประกอบดวย 

      (1) ประสบการณ ความชำนาญในงานระดับพ้ืนฐาน (Expertise and Experience) 

      (2) ความรูท่ัวไปในงาน (Knowledge) เชน ข้ันตอนการทำงาน 

     (3) ความสามารถในการเรียนรู รับรูขั้นพื้นฐาน ความจำ การใหเหตุผลเชิงอนุมาน 

(Basic Cognitive, Memory and Deductive Reasoning) 

2) สมรรถนะท่ีทำใหมีผลงานแตกตางจากผูอ่ืน (Differentiating Outstanding  

Competencies)  ประกอบดวย 

      (1 )  ความสามารถในการเร ียนร ู   ร ั บร ู   ค ิ ดอย  า ง เป นระบบ (Cognitive 

Competencies) 

      (2) ความฉลาดทางอารมณ รวมถึง การตระหนักรูในตนเอง การควบคุม อารมณ

ตนเอง (Emotional Intelligence) 

      (3) ความฉลาดทางสังคม รวมถึง การตระหนักรู เก ี ่ยวกับสังคม การบริหาร

ความสัมพันธ เชน  ความเห็นอกเห็นใจ และการทำงานเปนทีม (Social Intelligence) 

นอกจากนี้ Spencer and Spencer (1993) ระบุวา สมรรถนะ สามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ          

1) สมรรถนะขั้นพื ้นฐาน (Threshold Abilities Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรูหรือ ทักษะพื้ฐานท่ี

บุคคลจำเปนตองมีในการทำงาน เชน ความสามารถในการอาน ความรูในสินคาที่ตนขายอยูประจำ เปนตน  

ซึ่ง Competency พื้นฐานเหลานีไมทำใหบุคคลมีผลงานที่แตกตางจากผูอื่น หรือไมสามารถทำใหบุคคลมี

ผลงาน ที่ดีกวาผู อื่นได และ 2) สมรรถนะที่ทำใหบุคคลแตกตางจากผูอื ่น (Differentiating Outstanding 

Competencies) หมายถึง ปจจัยที ่ทำใหบุคคลมีผลการ ทำงานสูงกวามาตรฐานหรือดีกวาบุคคลทั ่วไป         
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ซ่ึง Competency ในกลุมนี้จะมุงเนนในการใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ (รวมถึง คานิยม แรงจูงใจ 

และทัศนคติ) ท่ีจะชวยใหเกิดผลสำเร็จท่ีดีเลิศในงาน (Spencer and Spencer, 1993) 

  Tobin and Pettingill (2 008 )  แห  ง สมาคมการจั ดกา รแห  ง อ เมร ิ ก า  (American 

Management Association-AMA) ไดกำหนดประเภทของสมรรถนะไว 3 ประเภทไดแก การรูและจัดการ

ตนเอง การรูและจัดการผูอ่ืน และการรูและจัดการธุรกิจโดยมีรายละเอียดของสมรรถนะแตละประเภทดังนี้ 

  1. การรูและจัดการตนเอง (knowing and management yourself) ถาแตละบุคคลไมมี

สมรรถนะนี้ อาจจะไมไดรับความนาเชื่อถือในการจัดการผูอ่ืน หรือการจัดการธุรกิจซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะ

ตาง ๆ ดังนี้  

       1 . 1  ความฉลาดทางอารมณ   และการตระหน ั ก ในตน เอง  (emotional 

intelligence/self-awareness) ซึ่งเปนการตอบสนองตอผลสะทอนกลับทั้งเชิงบวกและเชิงลบสำหรับผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหตอบสนองตอผลสะทอนกลับนั้น การตระหนักถึง

ความรูสึกและความกังวลของการสนทนาทั้งที่แสดงออกและความตองการที่ซอนอยูของคนอื่น การเขาใจถึง

ความพอใจของคนอ่ืนในการตัดสินใจ การแกปญหา และการทำงานรวมกันกับคนอ่ืน การยอมรับในคำแนะนำ 

แมวาอาจจะไมใชวิธีที ่ดีที ่สุดในเวลานั้น การตั้งคำถามเพื่อสรางบรรยากาศใหคนอื่นรู สึกสบายใจในการ

แสดงออกและแบงปนความคิดเห็นรวมกัน การแสดงออกถึงความรูสึกและปฏิกิริยาอยางสงบ สุภาพและ

นุมนวล และการสื่อสารอยางมีไหวพริบแมวาผูอ่ืนจะกำลังสับสนหรือไมมีความสุข 

       1.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) เปนการแสดงออกถึงความคิดเห็น

และมุมมองที่ชัดเจนและเหมาะสม แมวาคนอื่นจะไมเห็นดวย การแสดงออกถึงความมั่นใจและเชื่อม่ันในการ

นำเสนอความคิดและมุมมองท้ังทางคำพูด และการเขียน แสดงใหเห็นถึงความยินดีในการไดรับมอบหมาย งาน

หรือโครงการใหม ๆ แจงผูอื่นอยางรวดเร็ว และตรงไปตรงมา เมื่อไมสามารถปฏิบัติตามคำรองขอไดพรอม

เหตุผล และเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา ยอมรับเมื่อมีความผิดพลาดหรือคนอื่นมีทางเลือกที่ดีกวา และ

ยินดีที่จะเปลี่ยนปลงการดำเนินงานที่จำเปน และแสดงใหเห็นถึงความมั่นใจในแผนงานและการตัดสินใจที่จะ

ทำใหประสบความสำเร็จ 

       1.3 การพัฒนาตนเอง (self-development) เปนการนำผลสะทอนกลบัประจำวันท่ี

ไดรับทั้งเชิงบวกและเชิงลบมายกระดับการปฏิบัติงาน การหาตัวอยางและขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมเพ่ือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน  ศึกษาจากขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ผลการประเมิน รายงาน ขอรองเรียนของ

ลูกคาเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของผลการปฏิบัติงานของตน การเรียนรูจากความสำเร็จและความผิดพลาด การ

แสวงหาโอกาสในการพัฒนาท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ และการสรางใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู

และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

       1.4 การสรางความนาเชื่อถือและสำนึกรับผิดชอบสวนบุคคล (building trust and 

personal accountability) เปนรับรูเมื่อผูอื่นไมรู และใหขอมูลเทาที่จำเปน ใหขอมูลดวยความมั่นใจ เคารพ

และจริงใจตอกัน ยินดีแสดงความรับผิดชอบเม่ือพบความผิดพลาด หรือความลมเหลวของทีมงาน รักษาคำม่ัน
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สัญญาที่ใหไวกับบุคคลอื่น แสดงออกถึงการกระทำและคำพูดที่ตองไปในทิศทางเดียวกัน จัดการกับปญหาท่ี

เกี่ยวของกับงานไดอยางมั่นใจ และเด็ดเดี่ยว และแสดงออกถึงพฤติกรรมใหเปนแบบอยางที่แสดงออกถึง

คานิยมและหลักปฏิบัติขององคกร 

       1.5 ความย ืดหย ุ น และการอดทนตอความเคร ียด (resilience and stress 

tolerance) เปนการวางแผนอยางนาเชื่อถือและมั่นคงภายใตสภาวะกดดัน คับขัน อดทน เขมแข็ง และ

แกปญหาไดดี เพื่อใหไดขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความเคารพและยุติธรรมเมื่อตองอยู

ภายใตการกดดัน คนหาวิธีเพื่อกำจัดอุปสรรคใหดำเนินการไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไดอยางรวดเร็ว และมองเห็นความผิดพลาด ลมเหลวเปนโอกาสในการ

เรียนรู 

       1.6 การมุ งเน นการกระทำ (action orientation)  เป นการต ัดส ินใจบนพ้ืน

ฐานขอมูลท่ีดีท่ีสุด มีความม่ันใจในการตัดสินใจเม่ือพบเหตุการณท่ีไมแนนอน วิเคราะหและปรับปรุงสมดุลของ

ขอมูลที่ไดรับ เพื่อนำไปสูการกระทำที่กาวไปขางหนา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำใหเกิดความกังวลใจ ไมมีสมาธิ 

จัดลำดับของงาน และวัตถุประสงคของงาน เพ่ือใหสำเร็จอยางรวดเร็ว 

       1.7 การบริหารเวลา (time management) เปนการตอบสนองและจัดแผนการ

ทำงานอยางรวดเร็ว เมื ่อไดรับงานอยางกะทันหัน วางแผนการทำงานของตนเองทุกวัน และติดตามอยาง

ใกลชิดกอนจะถึงกำหนดแลวเสร็จ จัดลำดับและจัดเรียงความซับซอนของงาน เพื่อใหคงไวตามเปาหมายของ

งาน และมีการจัดสรรเพ่ือมอบหมายใหกับทีมงานรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 

       1.8 ความยืดหยุ น และความคลองแคลว (flexibility and agility) เปนการรูจัก

ปรับตัวเมื่อไดรับขอมูลใหม ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณมีการนำเสนอแนวคิด วิธีการใหม ๆ สราง

บรรยากาศในการทำงานรวมกัน  ยินดีและเต็มใจรับระบบ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือความคิดใหม ๆ  

ชี ้แนะใหผู อื ่นรู จักปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ และมีการปรับเปลี ่ยนตามการเปลี ่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

        1.9 การคิดเชิงวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical and analytical 

thinking) เปนการคิด คนหากระบวนการ วิธีการท่ีทาทายเพ่ือใหองคกรประสบความสำเร็จ มีการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ จดจำ และสื่อสารขอมูลท่ีสำคัญ สามารถกำหนดกรอบของปญหา เลือกขอมูลท่ีจำเปนมาใชใน

การแกปญหาไดอยางถูกตอง นำปญหาหรือประเด็นที่ซับซอน มาแยกเปนประเด็นยอย เพื่อจัดการกับแตละ

ประเด็นยอยนั้น และหาความสัมพันธของปญหา กับกลยุทธที่ตั้งไว เพื่อกำหนดแนวทางแกปญหาไดอยาง

หลากหลาย 

       1.10 ความคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนการแนะนำแนวทางกระบวนการ

ปรับปรุงอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ นำเสนอวิธีการทำงานโดยมีการนำขอมูลภายในและภายนอกมา

ปรับประยุกตใช สามารถชี้บอกแนวทาง และขั้นตอนการทำงานที่ดีกวา และเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 

และรับฟงความคิดเห็น มุมมองท่ีแตกตางและนำมาใชเม่ือตองนำเสนอความคิดหรือวางแผนงาน 
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  2. การรูจักและการจัดการกับคนอื่น (knowing and managing others) ทุกคนตองมีการ

ติดตอกับบุคคลอ่ืน ๆ และเพ่ือใหการติดตอกับบุคคลอ่ืนเกิดประสิทธิภาพ จึงตองประกอบดวยสมรรถนะดังนี้  

       2.1 การสื่อสารดวยการพูด (oral communication) เปนการใชทักษะการฟงอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อระบุขอมูลที่สำคัญในการสื่อสารและเกี่ยวพันกับคนอื่น เชน การตั้งใจฟงภาษาที่พูด 

ขอเท็จจริง รายละเอียดสิ่งที่มองเห็น และการตอบสนองตอความรูสึก และภายใตขอความนั้นการถามดวย

คำถามที่เกี่ยวของดวยคำถามปลายเปด ใชเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม เชน การสงขอความเสียง การ

เผชิญหนา การประชุมกลุม ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีใชในการสื่อสาร ปรับเปลี่ยนกลยุทธการสื่อสารใหเหมาะกับผูฟง 

และแสดงใหเห็นถึงความม่ันใจและกระตือรือรนเม่ือตองนำเสนอขอมูล 

       2.2 การสื ่อสารดวยการเขียน (written communication) เปนการใชภาษาท่ี

ชัดเจนกับผูอาน เขียนเอกสาร โดยปราศจากความผิดพลาดของหลักไวยกรณ และการเวนวรรคตอน นำเสนอ

ความคิด และขอคิดเห็นที่ชัดเจน รัดกุมในการเขียน และการยกตัวอยางที่เหมาะสมและเกี่ยวของกับผูฟง

กลุมเปาหมาย 

       2.3 ความหลากหลายทางดานคานิยม (valuing diversity)  เปนการเก่ียวพันกับคน

อื่น ๆ ที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม หรือวิธีคิดที่แตกตาง การเขาถึงขอตกลงกับผูอื่นที่มีการแบงปน

ความคิดเห็นที่แตกตาง การรวมกลุมอยางไมเปนทางการกับคนที่มีความหลากหลายได และการแสดงความ

เคารพในความแตกตางโดยการสรางสภาพแวดลอมใหคนอ่ืนสามารถเปนตัวตนของตัวเองได 

       2.4 การสรางทีมงาน (building teams) เปนการแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการ

ทำงานรวมกันของคนในองคกร โดยไมคำนึงถึงความแตกตางทางภูมิศาสตรหรือวัฒนธรรม การชวยเหลือ

สมาชิกในทีมทั ้งภายในและภายนอกกลุ ม การแบงปนความสำเร็จใหกับสมาชิกในทีม สนับสนุนอยาง

ตรงไปตรงมา และเปดรับการสนทนาท่ีไมเห็นดวย 

       2.5 การมีเครือขาย (networking) เปนการถายทอดประสบการณที่เกี่ยวของ และ

ความรูที ่มีอยางไมเห็นแกตัว รักษาสัญญากับคนอื่น ๆ ทั้งในและนอกองคกร เพื่อที่จะไดใชขอมูลท่ีเปน

ประโยชนจากแหลงั้น ๆ ได ใหการสนับสนุน ขอมูล ชวยเหลือเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น และ

สนใจเขารวมพบปะหรือออกงานสังคมเพ่ือความเขมแข็งของเครือขาย 

       2.6 การเปนหุนสวน (partnering) เปนการสรางความสัมพันธกับเพื่อนในกลุมที่มี

หนาท่ีอ่ืน ๆ พรอมท่ีจะแบงปนขอมูล ความรู หลักปฏิบัติท่ีดี และแนวคิดกับคนในองคกรอ่ืน ๆ และการจัดการ

กับหุนสวนภายนอกตามท่ีไดมีการตกลงเก่ียวกับแผนงานและมาตรฐานกันไว 

       2.7 การสรางความสัมพันธ (building relationship) เปนการเขาหาคนอื ่นและ

แลกเปลี่ยนขอมูลแทนที่จะรอใหคนอื่นเขามาติดตอกับเรากอน ความพรอมในการสื่อสารทุกรูปแบบกับคนอ่ืน 

การแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสเมื่อมีคนที่เขากำลังจัดการกับปญหาและสถานการณที่ยุงยาก เขาใจและ

ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการทำงานที่แตกตางตามลักษณะของแตละบุคคล ภูมิหลังวัฒนธรรมของคนที่เรา

ทำงานดวย และการฟงอยางตั้งใจเพ่ือคนหาคำแนะนำท้ังทางวาจา และไมใชวาจาในการสนทนา 
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       2 . 8  ความฉลาดทางอารมณ  /ความ เข  า ใจระหว  า งบ ุ คคล  (emotional 

intelligence/interpersonal savvy) เปนการแสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความรูสึกของคนอื่น และการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองตามสถานการณ สงเสริมคนอ่ืนใหพูดหรือแสดงความคิดเห็น มุมมองของแต

ละสถานการณ การฟงความตองการของคนอื่นในสถานการณทางสังคมที่ทำใหคนอื่นรูสึกสบายใจ การลวงรู

และหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกอนที่มันจะเกิด แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสในปญหาของคนอื่น และรู

วาเม่ือไรควรพูดและเม่ือไรควรฟง 

       2.9 การมีอิทธิพลโนมนาว (influencing) เปนการพูดเพื ่อโนมนาวพฤติกรรม

เกี่ยวกับความสำคัญของการบรรลุผลในงานและวัตถุประสงคที่กำหนดไว การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ

เพ่ือใหบรรลุรูปแบบของคนอ่ืน ๆ  

การอธิบายใหเห็นถึงผลประโยชนของวัตถุประสงคในงานกับคนอ่ืน และแสดงใหเห็นถึงความยินดีท่ีจะรวบรวม

ขอมูลจากคนอ่ืน ๆ และจะไมอาศัยอำนาจทางตำแหนงเปนหลักกับคนอ่ืน 

       2.10 การจัดการความขัดแยง (conflict management) เปนความพยายามเขาใจ

มุมมองของคนอ่ืน ๆ ระหวางการสนทนาหรือการทำขอตกลง การชนะโดยปราศจากการทำลายความสัมพันธ 

การปรับเปลี่ยนขอเสนอ หรือแผนการดำเนินงานท่ีเก่ียวของและรวมขอเสนอเพ่ือใหเขาถึงการประนีประนอมท่ี

จะนำมาซึ่งผลประโยชนขององคกร การทาทายคนอื่นดวยวิธีที่สรางสรรค และไมเปนอันตราย และรูวาเมื่อไร

ควรเผชิญกับความขัดแยงและเม่ือไรท่ีควรหลีกเลี่ยง 

       2.11 การจ ัดการบ ุคลากรสำหร ับการปฏ ิบ ัต ิ งาน (managing people for 

performence) เปนการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน เจาะจงและวัดได การกำกับใหมีการประชุม การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน การกำหนดใหมีการายงานตรงเพื่อทบทวนความกาวหนาเทียบกับเปาหมายและมั่นใจวา

เปาหมายนั้นสัมพันธกันและเปนไปได ใหผลสะทอนกลับท่ีเจาะจง สมดุลในพ้ืนฐานของความเปนจริง ยึดถือใน

สำนึกรับผิดชอบของคนเพ่ือการบรรลุเปาหมาย     ในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะท่ีจับตองได เปนจริง 

พรอมแนวทางการปฏิบัติเพ่ือนำไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของเขา 

       2 . 1 2  ก า ร ช ี ้ แ จ ง บ ท บ า ท แ ล ะ ส ำ น ึ ก ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ  ( clearfy roles and 

accountabilities)  เปนการอธิบายความคาดหวังที ่ชัดเจนเกี ่ยวกับคุณภาพและระยะเวลาของงานหรือ

โครงการ กำหนดวันหรือเวลาท่ีงานควรจะแลวเสร็จ อธิบายบทบาทของแตละคนท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคใน

ภาพกวางขององคกร กำหนดเปาหมายในงานโดยทำใหชัดเจนและเจาะจง 

       2.13 การมอบหมายงาน (delegating) เปนการใหคำสั ่งที ่ช ัดเจน การสื ่อสาร

เก่ียวกับความตองการในผลลัพธของงานท่ีมอบหมาย การสรุปยองานและโครงการเพ่ือกำหนดการเรียนรูหลัก

และใหผลสะทอนกลับท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

       2.14 การเสริมสรางศักยภาพของผูอ่ืน (empowering others) เปนการใหขอมูลกับ

คนที่จะทำใหเขาทำงานของเขาไดดีขึ้น อนุญาตใหมีการรายงานทางตรงเพื่อใหการตัดสินในใจที่สำคัญ และ
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นำไปปฏิบัติโดยปราศจากการใชอำนาจ สงเสริมใหคนอื่นไดเสนอทางเลือกหรือความคิดดวยวิธีของเขา แสดง

ใหเห็นถึงความม่ันใจ ในความสามารถของคน และใหผลประโยชนโดยปราศจากขอสงสัย  

       2.15 การสรางแรงจูงใจใหผู อื ่น (motivating others) เปนการกำหนดมาตรฐาน

ระดับสูงในการปฏิบัติงาน รูปแบบที่เปนเลิศและความกระตือรือรนในการทำงาน การพูดเชิงบวกเกี่ยวกับ

ผลผลิตขององคกรและเสนทางในอนาคต สรางแรงบันดาลใจใหคนอ่ืน โดยการยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความกลาหาญ ทุมเท และอุทิศตนเอง และใหรางวัลและยอมรับสำหรรับงานท่ีคนอ่ืนทำไดดี 

       2.16 การโคช (coaching) เปนการอธิบายวาทำไมถึงคิดวาผลการปฏิบัติงานของคน

เปนสิ่งที่ดี เสนอแนนะความชวยเหลือเมื่อคนอื่นตองการความชวยเหลือในงานที่ยากลำบาก การใหคำสอนท่ี

เพิ่มเติมหรือการชี้แนะคนอื่นใหพัฒนาทักษะการทำงานและเรียนรูวิธีการใหม ๆ สงเสริมใหคนออกแบบ

แผนการพัฒนาสวนบุคคล และมีความอดทนและใหการชวยเหลือเม่ือตองมีการอธิบายหรือสอนในเชิงซับซอนข้ึน 

       2.17 การพัฒนาคนเกง (developing top talent) เปนการใชความแตกตางของคน

เกงใหเกิดประโยชนสูงสุด การยกเวนของการปฏิบัติงานโดยการกำหนดเปาหมายที่ทาทาย และวัดผลการ

ปฏิบัติงาน และการใหคนมีโอกาสพัฒนาทักษะใหม ๆ และยอมรับหนาท่ีความรับผิดชอบใหม ๆ  

  3. ความรูและการจัดการธุรกิจ (knowing and managing the business) สมรรถนะดานนี้

จะข้ึนอยูกับลักษณะของธุรกิจหรือองคกรนั้น ๆ ดวยประกอบดวยสมรรถนะ ดังนี้ 

       3.1 การแกไขปญหา (problem solving) เปนการคาดการณปญหาท่ีมีแนวโนมและ

การจัดการเพื่อปองกันปญหานั้น การวิเคราะหอยางรวดเร็วและเปนระบบถึงสาเหตุของปญหากอนที่จะมีการ

แกไขปญหา และการมองทุกมุมมองของปญหากอนที่จะสรุป หรือเคลื่อนยายแผนการและการตัดสินใจไป

ขางหนา และการระบุเครื่องมือที่เหมาะสม ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญในองคกรเพื่อพัฒนาทางเลือกที่ดี

ท่ีสุดในการแกปญหานั้น ๆ 

       3.2 การตัดสินใจ (decision making) เปนการคาดการณผลกระทบของการ

ตัดสินใจที่เกี่ยวของ หรือเกี่ยวกับคนที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่อาจจะกระทบตอพวกเขาได การตัดสินใจ

จัดลำดับความสำคัญ เลือกเปาหมายบนพื้นฐานความเสี่ยงและรางวัล การตอบสนองอยางรวดเร็วเกี่ยวกับ

แผนงานท่ีรองรับถาการตัดสินใจผิดพลาด     การคุมการตัดสินใจแมวาตองเผชิญกับแรงกดดันและการตอตาน 

       3.3 การจัดการและการนำการเปลี่ยนแปลง (managing and leading change) 

เปนการกำหนดเปาหมาย และเสนทางที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเหตุผล และผลประโยชน

สำหรับขอเสนอในการเปลี่ยนแปลง และการตอบคำถามที่เกี่ยวของกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอยาง

ตรงไปตรงมาและจริงใจ 

      3.4 การผลักดันนวัตกรรม (driving innovation) เปนการทำความเขาใจและระบุ

ปญหาของผูบริโภค หรือผูรับบริการ การศึกษาหาความรู การออกแบบนวัตกรรม (วิธีการ แนวทาง ความคิด 

ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ใหม ๆ) การทดสอบหรือทดลอง การประเมินผลการใชนวัตกรรม การปรับปรุง

เพ่ือทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผลการปฏิบัติ ซ่ึงนำไปสูการสรางการยอมรับในวงกวาง 
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       3.5 การมุงเนนลูกคา (customer focus) เปนการตอบสนองความตองการหรือ

ปญหาของลูกคาไดทันเวลาและมีประสิทธิภาพ การนำสงความคาดหวังที่เปนจริงของลูกคา และการติดตาม

การรองขอของลูกคาเพ่ือใหม่ันใจวาผลิตภัณฑหรือบริการสุดทายบรรลุตามคาดหวัง 

       3.6 การจัดการทรัพยากร (resource management) เปนการวางแผนกิจกรรม

และขั้นตอนการทำงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการใชทรัพยากรใหดียิ่งขึ้น และการตรวจสอบแผน

เพ่ือใหม่ันใจวาทรัพยากรมีการใชอยางเหมาะสมและงบประมาณตามกำหนด 

       3.7 การวางแผนการดำเนินงานและการติดตาม (operational and tracking 

planning) เปนการออกแบบแผนงานท่ีเปนจริงและระบุเปาหมาย เสนทาง และผลลัพธท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยัง

เปนการทำความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของแตละบุคคลในองคกรและใชความรูเพ่ือพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ 

และการพัฒนาเกี่ยวกับ      การควบคุม ตรวจสอบ และความสมดุลของการติดตามความกาวหนาตาม

แผนงานเพ่ือความถูกตองของผลิตภัณฑสุดทาย 

       3.8 การมุงเนนผลลัพธ (results orientation) เปนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย การมุงเนนที่การจัดลำดับการกระทำที่สำคัญกอน และจะไมลังเลในกิจกรรมที ่มี

ความสำคัญต่ำกวา การมุงเนนที่คนในกิจกรรมหลักที่อาจจะมีผลกระทบสูง และการพัฒนาความรูสึกเรงดวน

ในตัวคนเพ่ือใหงานสำเร็จ และการจัดลำดับความสำคัญกับการบรรลุผลสำเร็จขององคกรหรือหนวยงาน แมวา

จะขัดแยงกับเปาหมายหรือวาระของรายบุคคล 

       3.9  การมุงเนนคุณภาพ (quality orientation) เปนการแสดงความมุงมั่นในการ

สรางคุณภาพของงาน การระบุแหลงของความผิดพลาด และพิจารณาวิธีการปองกันการเกิดขึ ้น ความ

สม่ำเสมอในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ และกระบวนการท่ีใชในการผลิต 

       3.10 การเรียนรูใหเกิดความเชี่ยวชาญ (mastering complexity) เปนการทำความ

เขาใจในแนวคิด     ใหม ๆ อยางรวดเร็ว การซึมซับขอมูลจำนวนมากเพื่อกำหนดวาอะไรบางที่มีความสำคัญ

ที่สุด การบูรณาการความคิดและวิธีการที่ซับซอนเพื่อพัฒนาทางเลือกที่เปนไปไดที่สุด การแตกประเด็นของ

ปญหาหรือแนวคิดท่ีซับซอนเพ่ือใหชัดเจนและจัดการองคประกอบตาง ๆ ได 

       3.11 ความเฉียบแหลมทางดานการเง ินและธุรกิจ (business and financial 

acumen) เปนการทำความเขาใจในบทบาทท่ีจะสงผลใหเกิดความสำเร็จโดยรวมขององคกร ทำความเขาใจตัว

ขับเคลื่อนหลักขององคกร รวมทั้งทำอยางไรองคกรถึงจะมีรายได และทำความเขาใจผลกระทบทางดาน

การเงินในการตัดสินใจและการดำเนินการ 

       3.12 การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) เปนการถายทอดกลยุทธของ

องคกรไปสูแผนการดำเนินงาน การเชื่อมโยงคนในการทำงาน และทำความเขาใจวาธุรกิจจะกาวไปท่ีไหน และ

มีกลยุทธขององคกรและรูวาจะสนับสนุนสิ่งเหลานี้อยางไร และการเรียนรูอยางตอเนื่องและทำความเขาใจใน

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน แนวโนมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับธุรกิจ  
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       3.13 การคิดเชิงกลยุทธ (strategic thinking) เปนการจัดลำดับการกระทำบน

พื้นฐานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองคกร การแสดงถึงการรูความตองการของลูกคา และใชเปนขอมูลเพื่อกำหนด

เสนทางเดินขององคกร และการออกแบบความคิดในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ 

       3.14 มุมมองเก่ียวกับโลก (global perspective) เปนการพิจารณาผลกระทบในมุม

กวางและความซับซอนท้ังภายในและภายนอกองคกร เม่ือตองการกำหนดแผนงานและการตัดสินใจ การแกไข

ปญหาหรือการพัฒนากลยุทธ และการตระหนักถึงการรวมรูปแบบของธุรกิจบนพ้ืนฐานของระดับโลก และการ

คำนวณกลยุทธตามแนวโนมเหลานี้  

       3.15 ความเขาใจองคกร (organizational savvy) เปนการเขาถึงปญหาที่ชัดเจนใน

ความเขาใจท่ีเปนจริงเก่ียวกับองคกรและการเมือง การทำความเขาใจถึงวัฒนธรรมขององคกรท่ีกระทบกับการ

ทำงาน และทำใหเปนความรับผิดชอบในการวางแผนและการตัดสินใจ พิจารณาวัฒนธรรมองคกรและบรรทัด

ฐานของพฤติกรรมในการตัดสินใจ 

       3.16 การออกแบบองคกร (organizational savvy) เปนการทำความเขาใจเก่ียวกับ

การเชื ่อมโยงโครงสราง และกลยุทธในองคกร และการทบทวนโครงสราง ระบบ และกระบวนการเพ่ือ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง การระบุทักษะหลักในการทำงาน และการจัดองคกรใหดีที่สุด เพื่อสงเสริมและ

ประสานงาน 

       3.17 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (human resource planning) เปนการพัฒนา

ลักษณะงานใหชัดเจน บนพื้นฐานทักษะและสมรรถนะที่สำคัญตามบทบาทของงาน การระบุอยางชัดเจน

เกี่ยวกับทักษะและความรูของการทำงานในปจจุบัน เชนเดียวกับความตองการที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต และ

การวางแผนการพัฒนาชองวางระหวางทักษะในการทำงาน และการประเมินคนเกง 

       3 . 1 8  ก า รติ ด ต ามสภ าพแว ดล  อมภ า ยน อก  (monitoring the external 

environment) เปนการทำความเขาใจในอุตสาหกรรมและแนวโนมตลาด ที่อาจจะมีผลกระทบตอองคกรท้ัง

ระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะหขอมูลและการเปรียบเทียบเพ่ือติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ และบริการ 

และพัฒนากระบวนการท่ีมีอยู 

       3.19 ทักษะหลักทางดานเทคนิค/หนาที่งาน (core functional/technical skill) 

เปนการเรียนรูอยางรวดเร็วในความรูเชิงเทคนิคใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในตำแหนง การทำความเขาใจ

เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับงาน 

      กระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงสมรรถนะการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปน 5 ประเภทคือ  

      1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
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ปญหาความขัดแยงตาง ๆ    การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน

การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

      2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ี

เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ

แกไขปญหา และมีการตัดสินใจที ่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

      4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนำกระบวนการตางๆ ไปใชใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอตนเอง การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 

และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

      5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร  

การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

      จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับประเภทของสมรรถนะจึงสรุปไดวา การแบงประเภทของ

สมรรถนะข้ึนอยูกับความเหมาะสมขององคกร สำหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับบริบทของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูวิจัยจึง

แบงประเภทของสมรรถนะในทิศทางที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551ซึ ่งเปนสมรรถนะออกเปน 5 ประเภทคือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

 คำวารูปแบบ (Model) มีผูใหความหมายท่ีแตกตางออกไป เชน ตัวแบบ รูปแบบ แบบจำลอง 

ตุกตาแบบแผน วงจรหรือแบบ เปนตน สำหรับการวิจัยครั้งจะใชคำวา รูปแบบซ่ึงจากการศึกษารวบรวม

แนวคิดของนักวิชาการ พบวา มีการใหความหมายไดหลายลักษณะ ดังนี้ 
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 Willer (1967) ไดใหความหมายของรูปแบบวา เปนการสรางความคิดรวบยอดของชุดปรากฎ

กกรณ ดวยวิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความกระจางชัดเจนในนิยามความสัมพันธและขอเสนอ

ของระบบรูปนัยท่ีเก่ียวของ 

 Carter V. Good (1973)  ไดนิยามความหมายของรูปแบบสรุปไดดังนี้ 

 1. เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือการทำซ้ำ 

 2. เปนตัวอยางเพ่ือการเลียนแบบ 

 3. เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนหลักการหรือแนวคิด 

 4. เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมเปนตัวประกอบ และเปน

สัญลักษณทางระบบสังคม ซ่ึงอาจจะเขียนเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือทางภาษาก็ได 

 Bardo and Hadman (1982) กลาววา รูปแบบหรือแบบจำลองเปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนาข้ึน 

เพ่ือบรรยายคุณลกัษณะท่ีสำคัญของปรากฎการณอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหงายตอการทำความเขาใจ รูปแบบ

จึงมิใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฎการณอยางละเอียดทุกแงทุกมุม เพราะการกระทำเชนนั้นทำใหรูปแบบ

นั้นดอยลงไป สวนการระบุวาเปนรูปแบบใดจะตองประกอบดวยรายละเอียด ซึ่งจะมากนอยเพียงใดเหมาะสม

กับรูปแบบนั้น  ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมมีการกำหนดตายตัว ข้ึนอยูปรากฎการณและวัตถุประสงคของ

ผูสรางรูปแบบนั้นวาตองการจะอธิบายปรากฎการณนั้นอยางไร 

 Tosi and Carroll (1982) นิยามความหมายของรปูแบบ สรุปไดวารูปแบบเปนนามธรรมของ

ของจริง หรือภาพจำลองของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีรูปรางงาย ๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความ

ซับซอน ท้ังในรูปแบบทางกายภาพและรูปแบบเชิงคุณลักษณะ 

 Stoner and Wankel (1986) ใหทัศนะวา รูปแบบในการจำลองความจริงของปรากฎการณ

เพ่ืออธิบายความสัมพันธท่ีซับซอนของปรากฎการณนั้น ๆ ใหงายข้ึน 

 Keeves (1988) กลาววา รูปแบบคือการแสดงโครงสรางเพ่ือใชศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 

 Mookpwith and Wright (1979 อางถึงใน ชมแข พงษเจริญ, 2555) ใหความหมายวา เปนรูป

ยอหรือการแสดงแนวคิดใหเห็นลักษณะของระบบท่ีเปนจริงสามารถปฏิบัติได จุดมุงหมายของรูปแบบคือการ

แบงวิธีการเพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมของระบบหรือเพ่ือปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือถาเปนระบบในอนาคตจะ

ชี้ใหเห็นถึงภารกิจยอยแตละองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน 

 Stiener (1988) ไดใหความหมายของรูปแบบ หมายถึง สิ่งของสิ่งหนึ่งท่ีคลายคลึงกับสิ่งของอีก

สิ่งหนึ่ง และไดจำแนกเปน 2 ลักษณะคือ 

 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ  

  1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) หมายถึงรูปแบบหรือแบบจำลองท่ีออกแบบมา

จากของจริง 

 1.2 รูปแบบเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) หมายถึง รูปแบบหรือแบบจำลองท่ีสรางและ

ออกแบบไวเพ่ือใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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 2. รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

  2.1 รูปแบบเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-of) คือรูปแบบท่ีสราง

ข้ึนโดยจำลองมาจากทฤษฎีท่ีมีอยูแลว 

     2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-for) คือรูปแบบท่ีสราง

ข้ึนเพ่ือใชอธิบายตัวสาระของทฤษฎี 

 Daft (1992) กลาววาแบบจำลอง หมายถึง ตัวแทนอยางงายท่ีใชอธิบายมิติท่ีสำคัญของมิติของ 

องคกร 

 พูนสุข หิงคานนท (2540) กลาวโดยสรุปเก่ียวกับรูปแบบไววา หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสรางทาง

ความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบท่ีสำคัญของเรื่องท่ีศึกษา 

 ดิเรก วรรณเศียร (2545) สรุปวา รูปแบบหรือแบบจำลอง หมายถึงสิ่งท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน เพ่ือ

อธิบายหรือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบสำคัญ ๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจไดงายข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใน

การดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ (2547) ไดสรุปความหมายของรูปแบบวา รูปแบบเปนการจำลองภาพใน

อุดมคติท่ีนำไปสูการอธิบายคุณลักษณะสำคัญของปรากฎการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือใหงายตอการทำความ

เขาใจ ท่ีไมมีองคประกอบตายตัว หรือรายละเอียดทุกแงมุมโดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ 

เพ่ือใหเกิดความแมนตรงและเชื่อถือได 

 พูลยชัย ยาวิราช (2550) ไดสรุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสรางของความ

เก่ียวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบท่ีสำคัญในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซ่ึง

กันและกัน เพ่ือชวยใหเขาใจขอเท็จริงหรือปรากฎการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 ปรีชา สามัคคี (2552) สรปุความหมายของรูปแบบ หมายถึงแบบจำลองอยางงายหรือยอสวน

ของปรากฎการณตาง ๆ ท่ีผูเสนอรูปแบบไดศึกษาและพัฒนาข้ึน เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฎการณใหเขาใจ

งายข้ึน หรือในบางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทำนายปรากฎการณท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใชเปน

แนวทางในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบจึงสรุปไดวา รูปแบบหมายถึง ชุดของ

องคประกอบหรือปจจัยหรือตัวแปรที่มีการทำงานรวมกันอยางมีเปาหมาย และถูกพัฒนาขึ้นในลักษณะที่มี

ความสัมพันธตอกันอยางมีเหตุผล โดยอาศัยขอมูลฐานคติ เพ่ือใชเปนตัวแทนหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจ

งายข้ึน 

2.3.2  ประเภทของรูปแบบ 

 นักวิชาการไดแบงประเภทของรูปแบบไวแตกตางกันดังนี้ 

 Keeves (1988) ไดแบงประเภทของรูปแบบเปน 4 แบบ โดยยึดแนวทางของ Caplan and 

Tutsuoka ซ่ึงเปนการแบงตามลักษณะของการเขียนรูปแบบ ดังนี้ 
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 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue model) เปนรูปแบบความคิดที่แสดงออกในลักษณะ

ของการเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ อยางนอยสองสิ่งขึ้นไปในลักษณะของรูปธรรมเพื่อใชอธิบายและสรางใหเกิด

ความเขาใจเกี ่ยวกับสิ ่งที ่เปนนามธรรม รูปแบบลักษณะนี ้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตร กายภาพ 

สังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตร 

 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เปนรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกผานทางการใชภาษา

ดวยการพูดและการเขียน เพื ่อใชอธิบายโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธของ

องคประกอบของปรากฏการณตาง ๆ รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร  

 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematic Model) เปนรูปแบบความคิดที่แสดงออกผานทาง

สมการหรือสูตรทางคณิตศาสตร เพื่อเปนสื่อในการแสงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ สวนมากจะเกิดข้ึน

หลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว รูปแบบลักษณะนี้นิยมใชในดานจิตวิทยาและทางดานการศึกษา  

 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง

สาเหตุ และระหวางตัวแปรตาง ๆ ของสถานการณหรือปญหาใด ๆ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหวิถีเสนทางจะ

ชวยใหเขาใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาที่มีตัวแปรสลับซับซอนไดดี รูปแบบลักษณะนี้นิยมใชในดาน

การศึกษา 

 Joyce and Weil (1985) ไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบตามความคิด หลักการหรือ

ทฤษฎี ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และไดแบงกลุมรูปแบบการสอนเอาไว 4 รูปแบบคือ 

 1. Information-Processing Model เป นร ูปแบบการสอนท ี ่ ย ึดหล ักความสามารถใน

กระบวนการประมวลผลขอมูลของผู  เร ียน และแนวทางในการปรับปรุงว ิธ ีการจัดการกับขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 2. Personal Model รูปแบบการสอนที่จัดไวในกลุมนี้ใหความสำคัญกับปจเจกบุคคลและการ

พัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการที่แตละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติตอสรรพสิ่ง (reality) 

ท้ังหลาย 

 3. Social Interaction Model เปนรูปแบบที่ใหความสำคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล 

และบุคคลตอสังคม 

 4. Behavior Model เปนกลุมของรูปแบบการสอนที่ใชองคความรูดานพฤติกรรมศาสตรเปน

หลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเนนที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูเรียนมากกวาการ

พัฒนาโครงสรางทางจิตวิทยา และพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตได 

 Hersey, Blanchard and Johnson (1996) กลาวไววา รูปแบบกับทฤษฎีไมใชสิ่งเดียวกัน แตมี

ความสัมพันธกันใน 2 ลักษณะคือ 

 1. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือ โมเดลที่สรางขึ้นจากประสบการณงานวิจัย

หรือทฤษฎีที่มีอยูแลว เพื่อหาขอสรุปที่ใชอธิบาย ทำนายหรือควบคุมปรากฎการณของเรื่องที่ศึกษา เม่ือ

ทดสอบโมเดลกับขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวแลว ถามีความสอดคลองกันโมเดลนั้นก็จะมีความนาเชื่อถือ อันอาจจะ



35 

 

นำไปสูการสรางทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ ตอไป ดังนั้นการสรางโมเดลเชิงทฤษฎีจึงอาจจะเปนเพียงข้ันตอนหนี่งของ

การสรางทฤษฎีใหม ๆ เทานั้น 

 2. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) โมเดลท่ีสรางข้ึนจากทฤษฎีท่ีมีอยูแลว เพ่ือทำใหเขาใจ

ในทฤษฎีนั้นไดงายขึ้น หรือเพื่อนำไปใชอธิบายทำนายหรือควบคุมปรากฏการณที่ศึกษา ดังนั้น โมเดลจึงเปน

เพียงรูปแบบอยางหนึ่งท่ีไดจากการถายทอดจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเก่ียวกับประเภทของรูปแบบจึงสรุไดวาการแบงประเภทของรูปแบบข้ึนอยู

กับวัตถุประสงคในการอธิบายหรือการใชรูปแบบนั้น ๆ  

 

 2.3.3 องคประกอบของรูปแบบ 

  Brown and Moberg (1980) ไดสังเคราะหร ูปแบบขึ ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems 

approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency approach) ซึ่ง Brown และ Moberg ได

กลาววารูปแบบสวนใหญประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบคือ 

  1. สภาพแวดลอม (Environment) ไดแกสภาพแวดลอมทั่วไป ระดับสังคม และระดับภารกิจ 

ซ่ึงจะมีผลกระทบตอระบบภายในองคการท้ังดานการรับรูและกระบวนการบริหาร 

  2. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงเทคโนโลยีที่จะนำไปประยุกตใชใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงคขององคกร โดยเทคโนโลยีมีลักษณะเปนรูปธรรม เชน เครื่องมือ เครื่องจักร และเปนนามธรรม 

เชน ความรู กระบวนการแกปญหา เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิต ซ่ึงการเรียนการสอนถือวาเปนเทคโนโลยีองคการดวย 

  3. โครงสราง (Structure) หมายถึงรูปแบบหรือแบบแผนท่ีสรางข้ึน เพ่ือแสดงความสัมพันธของ

สวนตาง ๆ ภายในองคกร อันกอใหเกิดความชัดเจนแกผูปฏิบัติภารกิจในองคการ ทำใหสามารถดำเนินการไปสู

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

เปนเทคนิคบริหารจัดการหรือวิธีท่ีผูบริหารใชในการปฏิบัติภารกิจใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายภายใตขอกำหนดของระบบองคประกอบทั้ง 4 มีระบบทำงานรวมกัน ระบบยอยของระบบใหญ 

ระบบใหญสุดมีความสัมพันธกันและกัน  

  Bush (1986) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักของรูปแบบที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณารูปแบบ

ขององคการทางการศึกษา 4  ประการคือ 

  1. เปาหมาย 

  2. โครงสรางองคการ 

  3. สภาพแวดลอม 

  4. ภาวะผูนำ 
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  จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบ จึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบจะประกอบดวย  

  1. เปาหมายหรือทิศทางของรูปแบบ  

  2. ตัวแปรหรือปจจัยท่ีทำงานรวมกันเพ่ือทำใหบรรลุเปาหมายของรูปแบบ 

  3. โครงสรางของรปูแบบท่ีสงเสริมใหตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ในรูปแบบสามารถทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

  4. บริบทหรอืสภาพแวดลอมของรูปแบบ 

 

 2.3.4 คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ   

  คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบตามแนวคิดของ Keeves (1988); พูลสุข หิงคานนท (2540); 

รุงนภา จติรโรจนรักษ (2548) สรุปไดดังนี้   

  1.รูปแบบตองมีความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.รูปแบบสามารถใชในการพยากรณผลที ่จะเกิดขึ ้นไดด วยขอมูลเช ิงประจักษและหา

ขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 

  3. รูปแบบควรอธิบายโครงสราง ความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีจะศึกษาไดอยางชัดเจน  

  4. แบบจำลองควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหมและการสราง

ความสัมพันธของตัวแปรใหม ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องท่ีกำลังศึกษาดวย 

  5. สอดคลองกับทฤษฎีของเรื่องท่ีทำการศึกษา 

  จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบสามารถสรุปไดวา รูปแบบที่ดีจะมี

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอยางมีเหตุผล สามารถพยากรณผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการทำงานของรูปแบบได โดย

ตองสอดคลองกับทฤษฎีท่ีกำลังศึกษา 

 2.3.5 การพัฒนารูปแบบ 

  ไดมีผูกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้ 

  วิลเลอร (Willer. 1986) กลาววาการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก     

1) การสราง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ  

  บุญชม ศรีสะอาด (Online) ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดยไดแบงออกเปน 

2 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ  

  บุญสง หาญพานิช (2546) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู 

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะห และสังเคราะห

แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู องคความรู และการบริหารจัดการศึกษาของไทย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การบริหารจัดการความรู กระบวนการจัดการความรู โครงสรางพื้นฐานของการบริหารจัดการความรู โดย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ และการสอบถามผูบริหารระดับผูอำนวยการข้ึนไป    
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2) การจัดทำรางรูปแบบการบริหารการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย และ 3) การตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยผูทรงคุณวุฒิ 

หลังจากนั้น จึงปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการความรูตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ 

  วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ (2547) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ

กระจายอำนาจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ” โดยแบง

การวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ 2) การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู ศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การ

สรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดของรูปแบบโดยการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ และ 5) การปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547) ไดทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนำของ

คณบดี” โดยดำเนินการวิจัยเปน 6 ขั้นตอน ไดแก 1) การกำหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษา

เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหแนวทฤษฎีงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 3) การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  4) การ

พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนำของคณบดี 5) การตรวจสอบและการประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปไดของรูปแบบจากผูทรงคุณวุฒิ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบและนำเสนอรูปแบบการพัฒนา

คุณลักษณะภาวะผูนำของคณบดี 

  กฤษณผล จันทรพรหม (2548) ไดทำวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงท่ี

เหมาะสมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยดำเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษา

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตำรา 

บทความวิจัย ฐานขอมูล อินเทอรเน็ตออนไลนทั้งในและตางประเทศ และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 2) การสังเคราะหรูปแบบ องคประกอบ โครงสรางของรูปแบบ

มหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยนำขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 3)การ

พัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟายเพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญ 10 คน จำนวน 3 รอบ และ 4)การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนในข้ันตอนท่ี 3 มาจัดทำเปนแบบสอบถามเพ่ือนำไปสำรวจ    

ความคิดเห็นของผูบริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ หลังจากนั้นจึงกำหนด

รูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงท่ีเหมาะสมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
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  ชนกนารถ ชื ่นเชย (2550) ไดทำการว ิจ ัยเร ื ่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาตอเน ื ่องใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยดำเนินการวิจัย 4 ขั ้นตอน ดังนี ้ 1)การวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ

การศึกษาตอเนื่องสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 2) การ

นำขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อพัฒนาเปนกรอบของรูปแบบในการจัดการศึกษา

ตอเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3)การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปได โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดาน

การศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 19 คน โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย และ 4) การ

ตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ี

พัฒนาขึ ้นในขั ้นตอนที ่ 3 มาจัดทำเปนแบบสอบถาม เพื ่อนำไปใชสำรวจความคิดเห็นของผู บริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื ่อง 

หลังจากนั้นจึงกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องจากองคประกอบท่ีพัฒนาข้ึน 

  พรจันทร พรศักดิ์กุล (2550) ไดทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียน

ท่ีบริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน” โดยดำเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

งบประมาณ โดยการวิเคราะหเอกสารและฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต 2) การศึกษากระบวนการงบประมาณ

และการมีสวนรวมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษาที่ดำเนินการในปจจุบัน โดยสอบถามความ

คิดเห็นของผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห

เอกสารงบประมาณของโรงเรียนและสอบถามความคิดเห็นของครูผู ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 3) การจัดทำรางรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหาร

งบประมาณแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 4)การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรางรูปแบบ โดย

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 5)การปรับปรุงรูปแบบและนำเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนท่ี

บริหารงบประมาณการใชโรงเรียนเปนพ้ืนฐาน 

  อัมพร พงษกังสนานันท (2550) ไดทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดยดำเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การ

สรางรูปแบบ ประกอบดวยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) และ 2) การประเมิน

รูปแบบประกอบดวยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนำรูปแบบ ไป

ปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการ

พัฒนารูปแบบ 

  จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดวาการ

พัฒนารูปแบบแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของรูปแบบ ซ่ึงแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การสราง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมา

กอนเปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งผลการศึกษาจะ

นำมาใชกำหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั ้งลักษณะความสัมพันธระหวาง

องคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือลำดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนา

รูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะ

มีข้ันตอนยอย ๆ ดังนี้ 

  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห และ

สังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 

  1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในข้ันตอนนี้อาจจะดำเนินการไดหลายวิธี ดังนี้ 

   1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษาความ

คิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสอบถาม การสำรวจ 

การสนทนากลุม เปนตน 

   1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หนวยงานที่ประสบผลสำเร็จ หรือมี

แนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพ่ือนำมาเปนสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนารูปแบบ 

   1.2.3 การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ 

การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน 

  1.3 การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2 มาวิเคราะห

และสังเคราะหเพ่ือกำหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือนำมาจัดทำรูปแบบ 

  อยางไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยังอาจจะ

ศึกษาเพิ ่มเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได 

  ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอนแรก

แลวจำเปนท่ีจะตองทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนถึงแมจะพัฒนาโดยมี

รากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยที่ผานมา แตก็เปนเพียงรูปแบบตาม

สมมติฐาน ซึ่งจำเปนที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพตามที ่มุ งหวังหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชร ูปแบบใน

สถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสำคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตาง ๆ ในรูปแบบ

ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดยการตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญ

นอยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทำใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การทดสอบรูปแบบอาจกระทำไดใน      

4 ลักษณะ ดังนี้ 
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  2.1 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานท่ีกำหนด การประเมินท่ีพัฒนาโดย The 

Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการดำเนินงานของ Stufflebeam 

และคณะ ไดนำเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวย

มาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช. 2549) ดังนี้ 

   2.1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปไดใน

การนำไปปฏิบัติจริง   

   2.1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เป นการประเม ินการ

สนองตอบตอความตองการของผูใชรูปแบบ   

   2.1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เป นการประเม ินความ

เหมาะสมท้ังในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา   

   2.1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมินความ

นาเชื่อถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง 

  2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม

สามารถกระทำไดโดยขอมูลเชิงประจักษ ดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ หรือการดำเนินการ

ทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลข

แลวสรุป ซึ่งไอสเนอร (Eisner. 1976)ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผูทรงคุณวฒุิ 

โดยมีแนวคิด ดังนี้ 

   2.2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะใน

ประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจำเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอ

ไปแตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหได 

ขอสรุปเก่ียวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งท่ีจะทำการประเมิน  

   2.2.2 รูปแบบการประเมินที ่เปนความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื ่องที ่จะ

ประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตอง

อาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาท่ีไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ และ

ตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนำมาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูง

มากข้ึนท้ังนี้เพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขา ผูท่ีศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซ้ึง ดังนั้น       

ในวงการศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใชในเรื่องท่ีตองการความลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

   2.2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความเชื่อถือ

วาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจาก

ประสบการณและความชำนาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง 
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   2.2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทำงานของผูทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย

และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ

การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนำเสนอ 

  2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใชกับการ

พัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

ผูวิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทำเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา

(Rating Scale) เพ่ือนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับความเหมาะสมและความเปนไปได

ของรูปแบบ 

  2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ

นี้ผู วิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการดำเนินการตามกิจกรรมอยาง

ครบถวนผูวิจัยจะนำขอคนพบท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรงุรูปแบบตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ 

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลยผูวิจัยไดกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตและ

ข้ันตอนการวิจัยเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

3.1 ขอบเขตการวิจัย 

 

3.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 งานวิจัยนี้เปนการสรางรูปแบบหลักสูตรเชิงพื้นท่ีเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการทางที่สังเคราะหขึ้นไปสูการปฏิบัติ โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เกี ่ยวของกับผูประกอบการ  การจัดการศึกษาเกี่ยวกับ/เพื่อการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship 

education) สมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับผูประกอบการ  ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

 3.1.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี : งานวิจัยนี้ดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 3.1.3 ขอบเขตดานเวลา : เริ่มตนการวิจัยตั้งแต 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 

 

3.2 ข้ันตอนการวิจัย 
 

 ข้ันท่ี 1 (Research: R1) สภาพปจจุบันและความตองการหลักสูตร (Analysis) 

  ในขั้นนี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะที่สงเสริมสราง

สมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียน ไดแก โรงเรียนที่ใชหลักสูตรที่เสริมสรางทักษะ

อาชีพใหกับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยมีโรงเรียนท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจาก

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งหลักสูตรเหลานี้มีลักษณะท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีการใชมาแลวอยางนอย 1 ป ดังนั้นจึงเปนแหลงขอมูลสำคัญท่ีจะ

ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะสำหรับการเปนผูประกอบการ 

ดังนั ้นในขั ้นนี ้จึงเปนการเก็บขอมูลจากกลุ มเปาหมาย โดยการตอบแบบสอบถามของครูและผู บร ิหาร

สถานศึกษาที่ใชหลักสูตรจำนวน 42 คน ซึ่งมีแบบสอบถามแบบปลายเปด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  
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 ข้ันท่ี 2 (Development: D1) การพัฒนารูปแบบหลักสูตร  (Design) 

 ในขั้นนี้เปนขั้นของการออกแบบและพัฒนารูปแบบของหลักสูตร โดยการออกแบบจะอาศัยขอมูล

ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท้ังในและตางประเทศแลวนำมาสรางเปนรูปแบบของหลักสูตร  

    ข้ันท่ี 3 (Research: R2) การประเมินผล (Evaluation) 

 ในขั ้นนี ้เปนการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรที ่พัฒนาขึ ้นจาก

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร จำนวน 2 คน โดยมีแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ซึ่งจัดทำเปนแบบ 

มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจ ัยในขั ้นนี ้ สำหรับ

ผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา และรับรองตัวแบบของหลักสูตรในครั้งนี้ประกอบดวยศึกษานิเทศกผูมีประสบการณ

และทำงานดานหลักสูตรดังนี้ 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 1 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 2 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพป. ลย. 3 จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด สพม. 19       จำนวน  2 คน 

-ศึกษานิเทศกในสังกัด ศธจ.เลย   จำนวน 13 คน 

    ข้ันท่ี 4 (Development: D1) การแกไขและปรับปรุง (Revision) 

 ในขั้นนี้เปนขั้นของการนำผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปุรงรูปแบบหลักสูตร 

ซ่ึงดำเนินการเองโดยผูวิจัย  

 

3.3 เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ฉบับคือ  แบบสัมภาษณแบบก่ึง

โครงสราง และแบบประเมินรูปแบบหลกัสตูร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3.1 แบบสอบถามแบบปลายเปด 

  1) วิธีการสราง 

     1.1)  เนื่องจากในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือวิจัยเพ่ือใชสำหรับการถอด 

บทเรียนเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการของสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เครื่องมือวิจัยท่ีสรางข้ึนจึงมีลักษณะของการคนหาจุดแข็งจุดออน ของการดำเนินการในชวงเวลาท่ี

ผานมา รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีเอ้ือตอความสำเร็จหรือขัดขวางการดำเนินงาน ดังนั้นโครงสรางของ

เครื่องมือจึงเปนโครงสรางของการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดำเนินงานเก่ียวกับการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูประกอบการของสถานศึกษา 
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 1.2) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือวิจัย โดยจัดทำเปนประกาศของจังหวัดเลย    

ที่ประกอบดวย  ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบดานหลักสูตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ังสามเขต และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จำนวน 20 คน 

 1.3) กำหนดขอบเขต เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย และมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพ

ปจจุบันและปญหาอยางรอบดาน ผูวิจัยจึงสรางเปนขอคำถามแบบปลายเปดเพื่อถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค และความคิดเห็นอ่ืน ๆ ของผูใหขอมูล 

 1.4) เมื่อสรางเครื่องมือเสร็จเรียบรอยแลว ก็นำไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจำนวน 20 คน  

 1.5) คณะกรรมการวิจัยรวมกันปรับปรุงแกไขคำ ขอความ ที่ยังไมชัดเจน และทำความ

เขาใจไดยาก เพ่ือใหเครื่องมือมีคุณภาพมากพอท่ีจะทำใหการเก็บขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) วิธีเก็บขอมูล 

     ผูวิจัยดำเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย  

ซึ่งประกอบดวย ผูวิจัยศึกษานิเทศกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนของกลุมเปาหมาย 

จำนวน 2 คน ศึกษานิเทศกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยที่รับผิดชอบโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย

จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นมี ผูรวมดำเนินการเก็บขอมูลแตละครั้ง จำนวน 4-5 คน โดยแตละครั้งที่ออกเก็บ

ขอมูลไดดำเนินการดังนี้ สำหรับผูใหขอมูลในขั้นนี้จะเปนครูผูสอนจำนวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน 

และนักเรียน 3 คน 

 2.1) สงหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชวยเหลือในการประสานงานกับ

โรงเรียนท่ีเปนเปาหมาย เก่ียวกับ ลักษณะของขอมูลท่ีตองการ  ผูท่ีเก่ียวของ วันและเวลาท่ีจะดำเนินการ 

 2.2) ประชุมคณะกรรมการเก็บขอมูลเพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ วัตถุประสงค

ของการเก็บขอมูล ลักษณะการถามคำถามและการจดบันทึก 

 2.3) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามเวลาท่ีนัดหมาย 

  3) การวิเคราะหขอมูล  

         ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ลักษณะดังนี้ 

 3.1) พิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็ง และสิ่งที่โรงเรียนทำไดดี เพื่อนำเอามาเปนแนว

ปฏิบัติในการจัดทำรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการตอไป      

 3.2) พิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับจุดออน และสิ่งที่โรงเรียนยังทำไดไมดี เพื่อจะหลีกเลี่ยง

และไมนำไปใสไวในรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ท่ีจะสังเคราะหข้ึน แตหากจำเปนตองใสไวจริง ๆ การวิเคราะห

เก่ียวกับจุดออนนี้จะชวยทำใหผูวิจัยเห็นวาจะตองมีการพัฒนาอะไรบาง หรือเสริมอะไรบางเขาไปในรูปแบบฯท่ี

สังเคราะหข้ึน 
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 3.3) การพิจารณาเก่ียวกับโอกาส และสิ่งท่ีเอ้ือตอการดำเนินงานของโรงเรียน ผูวิจัยจะใช

ขอมูลนี้เพื่อออกแบบแนวทางที่โรงเรียนจะสามารถใชโอกาสที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และแสวงหา

โอกาสใหม ๆ เขามาเสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 3.4) การพิจารณาเกี่ยวกับอุปสรรค และสิ่งที่ขัดขวางการดำเนินงานของโรงเรียน ผูวิจัย

จะวิเคราะหและใชขอมูลเก่ียวกับเรื่องนี้กำหนดแนวทางท่ีลดอุปสรรคท่ีมีใหนอยท่ีสุด หรือเอาชนะอุปสรรคท่ีมี

อยูใหไดไดหากจำเปนตองเผชิญกับอุปสรรคเหลานั้น 

 

 3.3.2 แบบประเมินรูปแบบหลักสูตร 

  1) วิธีการสราง 

  โดยดำเนินการในสองข้ันตอนสำคัญดังนี้ 

  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำสารสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห และ

สังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 

  1.2 การศึกษาจากบริบทจริง ในข้ันตอนนี้ไดดำเนินการศึกษาสภาพและปญหาการ

ดำเนินการในปจจุบันของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรเพ่ือเสริมทักษะอาชีพ หรือ

เสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียน โดยใชวิธีการสนทนากลุม 

  1.3 การจัดทำรูปแบบ ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดใชสารสนเทศท่ีไดในขอ 1.1 และ1.2 มาวิเคราะห

และสังเคราะหเพ่ือกำหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือนำมาจัดทำรูปแบบ 

  2) วิธีวิเคราะหขอมูล 

     การประเมินรูปแบบหลักสูตร ภายหลังท่ีไดพัฒนาในข้ันตอนแรกแลวผูวิจัยจะดำเนินการ

ประเมินรูปแบบดังกลาววามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม โดยจะ

พิจารณาจากเกณฑท่ีกำหนดไว 4 ดานคือ ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน ดานความเหมาะสม 

และดานความถูกตองครอบคลุม โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 18 คน ซ่ึงเปนศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบดานหลักสูตร

และการประเมินผลดังนี้ 

   ศึกษานิเทศก สังกัด สพป.ลย. 1  จำนวน  2 คน 

   ศึกษานิเทศก สังกัด สพป.ลย. 2  จำนวน  2 คน 

   ศึกษานิเทศก สังกัด สพม. 19  จำนวน  1 คน 

   ศึกษานิเทศก สังกัด ศธจ.เลย  จำนวน 13 คน 

  โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 

  5.00 – 4.50 หมายความวา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

  4.49 – 3.50 หมายความวา มีความเหมาะสมในระดับมาก 

  3.49 – 2.50 หมายความวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
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  2.49 – 1.50 หมายความวา มีความเหมาะสมในระดับนอย 

  1.49 – 1.00 หมายความวา มีความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 

 

 และในภาพรวมการวิจัยเรื ่อง รูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการของนักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเลย ในครั้งนี้ ผูวิจัยได

วางแผนวิธีดำเนินการวิจัย ดังภาพประกอบท่ี 3 

 

ประเด็นท่ีตองการ  การดำเนินงาน    ผลท่ีได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3 ข้ันตอนการวิจัย 

-กำหนดหัวขอวิจัย 

ปญหาเก่ียวกับการพัฒนา

ทักษะผูประกอบการ 

-สำรวจปญหาเก่ียวกับการจดัการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู

และคุณลักษณะของผูประกอบการ 

-เรื่องท่ีจะวิจัย 

-ปญหาเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรูดานผูประกอบการ 

พัฒนากรอบแนวคิด 

ของรูปแบบหลักสูตร 

-ถอดบทเรียน จาก 14 โรงเรียน  

14  บทเรียน 

-พัฒนากรอบแนวคิดฯ 

 

ทราบจุดออนจุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรค 

และกรอบแนวคิด 

ทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัด

การศึกษาดานผูประกอบการ 

และสมรรถนะผูประกอบการ 

และการพัฒนารูปแบบ 

-ไดองคประกอบของรูปแบบ 

-แนวทางการสรางรูปแบบ 

รูปแบบการเรียนรูและ

การพัฒนาหลักสูตร 

-สังเคราะหรูปแบบหลักสูตร 

-ประเมินรูปแบบหลักสูตร 

ไดรูปแบบหลักสูตรเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐาน

ดานการเปนผูประกอบการ 

-สรุป/รายงานผล 

-เผยแพร 

-จัดทำรูปแบบฉบับสมบูรณ 

-รายงานและประชาสัมพันธ 

อยางนอย 2 ชองทาง 

-ไดเผยแพรผลการวิจัย 

-ไดรายงานการวิจัย 
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บทท่ี 4 

ผลการดำเนินการ 
 

การวิจัยเรื่องรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการขอ ง 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการดำเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  
 2. ผลการสร้างรูปแบบหลักสูตร 
 3. ผลการประเมินรูปแบบหลักสูตร 
 

4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐาน
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย เกี่ยวกับจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 

4.1.1 จุดแข็ง 
  -นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ลงมือทำ ฝึกฝน 
  -นักเรียนมีพ้ืนฐานอาชีพ 
  -นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้ จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  -นักเรียนมีสมาธิในการเรียน และการทำงาน 
  -นักเรียนมีโอกาสได้ใช้และเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และการทำงาน 
  -นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  -นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอ่ืน และมีน้ำใจกับทุกคน 
  -นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
  -ความร่วมมือกันของครู และครูกับผู้บริหาร 
  -สามารถนำไปต่อยอดสู่โครงการอื่นได้ 
  -มีการใช้วัสดุของท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
 4.1.2 จุดอ่อน 
  -มีเวลาในการดำเนินงานน้อย 
  -ครูมีภารกิจค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถทุ่มเทกับโครงการได้เต็มที่ 
  -ขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ 
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  -มีปัญหาและเกิดความขัดแย้งระหว่างครูด้วยกัน 
  -ต้นทุนสำหรับการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง 
  -ขาดวัตถุดิบสำหรับการผลิต 
  -ขาดความรู้และเทคโนโลยีสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
  -สถานที่ในการดำเนินโครงการมีจำกัด 
 4.1.3 โอกาส 
  -สามารถใช้การดำเนินงานโครงการในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติที่ดีของครูและสถานศึกษาได้ 
  -ครูมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
  -สถานศึกษามีโอกาสได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  -ชุมชนให้การสนับสนุน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  -สร้างการสนับสนุนจากวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญา 

4.1.4 อุปสรรค 
  -ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานทำงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
อาชีพแต่จะให้ความสำคัญกับการเรียนในสายสามัญมากกว่า 
  -สถานศึกษามีงานและภารกิจที่เป็นนโยบายค่อนข้างมาก 
  -ขาดน้ำ เกิดภัยแล้ง (กรณีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม) 
  -ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
  -ขาดความร่วมมือจากครูในบางสถานศึกษา 
  -นักเรียนยังขาดประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพบางอย่าง 
  -นักเรียนมองไม่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะ
อาชีพ และสมรรถนะพื้นฐานเพื่อการผู้ประกอบการของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้ได้ข้อสรุปว่า 
หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นล้วนมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ นอกจากนี้ครูผู้สอนก็มีความรู้ความสามารถที่สามารถจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี แต่จุดอ่อนในลักษณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังขาดทรัพยากรที่จำเป็น เช่น
งบประมาณ วัตถุดิบ และเวลาที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตามความรู้และเทคโนโลยีในระดับสูงก็ยังต้องพัฒนา
ต่อไป 
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4.2 ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตร 
 จากข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาในหัวข้อ 4.1 รวมไปถึงการผลการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัย จึงเขียนกรอบแนวคิดของรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังรูปภาพประกอบที่ 4 และ 5 ดังนี้ 
 

 
 
รูปภาพประกอบที่ 4 กรอบแนวคิดของรูปแบบหลักสูตร “LOEI MODEL” 
 
 จากรูปภาพประกอบที่ 4  กรอบแนวคิดของรูปแบบหลักสูตร “LOEI MODEL” จะประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบคือ L (Lifelong Learning)  เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งความสนใจเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  O (Opportunity of occupation) เป็นรูปแบบของการสร้างและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพ  E (Entrepreneurship Education) เป็นรูปแบบของการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมของผู้ประกอบการ เช่น สร้างนวัตกรรม สร้างการจ้างงาน และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ I (Innovation Approach) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในชั้นเรียนสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับชุมชน และสังคม 
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สำหรับความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบหลักสูตรสามารถแสดงได้
ดังรูปภาพประกอบที่ 5 

 

 
 

รูปภาพประกอบที่ 5 ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบหลักสูตร 
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 จากรูปภาพที่ 5 รูปแบบของหลักสูตรถูกสร้างโดยอาศัยกระบวนการเชิงระบบ (System Approach) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 ปัจจัยตัวป้อน (Input) 
 แนวคิด และเนื้อหาของรูปแบบหลักสูตร ได้รับอิทธิพลจากทั้งนโยบาย ทิศทางและแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความมุ่งหมายของโครงการ 
ซึ่งหมวดสมรรถะวิชาชีพของสาขาวิชาการตลาดและสาขาการจัดการ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. และ ปวส.) สามารถตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  คณะกรรมการโครงการจึงได้
ประยุกต์และสังเคราะห์เป็นกลุ่มวิชาใหม่คือ “กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ” ซึ่งมีทั้ง 3 ลักษณะคือผู้ประกอบการ
ทางด้านพาณิชย์ ผู้ประกอบการด้านสังคม และผู้ประกอบการแบบผสมผสาน 
 กระบวนการ (Process) 
 กระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามรูปแบบของหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย 
โดยมีการจัดทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีสามแนวทางคือความ
เป็นผู้ประกอบการทางพาณิชย์  ผู้ประกอบการทางสังคม  และผู้ประกอบการเชิงผสมผสาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ  
แต่ละสถานศึกษาว่าจะออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นของตนเองในลักษณะอย่างไร อาจจะมีแนวทางเดียว หรือ
สองแนวทาง หรือทั้งสามแนวทาง ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา  
 กระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้   

1. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับครู  
2. ร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบและสร้างหลักสูตรของตนเอง  
3. จัดทำคู่มือครู  คู่มือนักเรียน และคู่มือนิเทศ   
4. ใช้หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. ปรับปรุงพัฒนา 

ผลผลิต (Output) 
ผลผลิตของการใช้หลักสูตรคือสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร 
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4.3 ผลการประเมินรูปแบบหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรจะดำเนินการประเมินในภาพรวม และรายด้านทั้งสี่ด้านคือ ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความเป็นประโยชน์  ด้านความเหมาะสม และด้านความครอบคลุม ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 3-7 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินรูปแบบหลักสูตรในภาพรวม 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1.  ด้านความเป็นไปได ้ 4.05 0.67 มาก 
2.  ด้านความเป็นประโยชน์ 4.33 0.77 มาก 

3.  ด้านความเหมาะสม 4.38 0.61 มาก 

4.  ด้านความครอบคลุม 4.14 0.56 มาก 
โดยภาพรวม 4.22 0.58 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าผลการประเมินรูปแบบหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.22,      

S.D. = 0.58) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความเหมาะสม (�̅� = 4.38, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ด้านความ

เป็นประโยชน์ (�̅� = 4.33,  S.D. = 0.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือด้านความเป็นไปได้ (�̅� = 4.05,     
S.D. = 0.67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินรูปแบบหลักสูตรด้านความเป็นไปได ้
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1. รูปแบบของหลักสูตรสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 4.00 0.97 มาก 

2. มีเวลามากพอที่จะสอดแทรกหลักสูตรเข้าไปในโปรแกรม 
   การเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 3.33 0.77 ปานกลาง 
3. ครู สามารถสร้างหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้ 
   ตามโมเดลหลักสูตรได้ 4.00 0.91 มาก 

4. นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรได้ 4.06 0.80 มาก 

5. สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   ความเป็นผู้ประกอบการได้ 4.28 0.67 มาก 

6. สามารถเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ 
   การเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนได้ 4.22 0.94 มาก 

7. สามารถปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการเรียนต่อในสายอาชีพได้ 4.33 0.84 มาก 

8. นักเรียนมองเห็นแนวทางท่ีจะสร้างกิจการของตนเอง 4.17 0.79 มาก 

โดยภาพรวม 4.05 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วค่าเฉลี่ยด้านความเป็นได้อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.05,      

S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงอันดับจากมากที่สุดสามอันดับแรกจะได้ดังนี้ สามารถปลูกฝังเจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนต่อในสายอาชีพได้ ระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.84)  สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการได้ ระดับมาก (�̅� = 4.28, S.D. = 0.67) และสามารถเสริมสร้างสมรรถนะ

พื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนได้  ระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.94) ส่วนข้อที ่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุดก็คือ มีเวลามากพอที่จะสอดแทรกหลักสูตรเข้าไปในโปรแกรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได ้ระดับปานกลาง (�̅� = 3.33,  S.D. = 0.77) 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินรูปแบบหลักสูตรด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1. เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 4.50 0.62 มากที่สดุ 

2. เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน 4.28 0.83 มาก 

3. เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 4.39 0.85 มาก 

4. เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 4.17 0.92 มาก 

5. เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 4.33 0.84 มาก 

โดยภาพรวม 4.33 0.77 มาก 
 
 จากตารางที ่ 5 จะเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วค่าเฉลี ่ยด้านความเป็นประโยชน์ อยู ่ในระดับมาก           

(�̅� = 4.33, S.D. = 0.77) เมื ่อพิจารณารายข้อโดยเร ียงอันดับจากมากที ่ส ุดสามอันดับแรกจะได้ดังนี้           

เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.50, S.D. = 0.62)  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ระดับมาก

(�̅� = 4.39,   S.D. = 0.85) และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 

0.84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดก็คือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ระดับมาก  (�̅� = 4.17, S.D. = 0.92)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินรูปแบบหลักสูตรด้านความเหมาะสม 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

1.  เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 4.44 0.70 มาก 
2. เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 4.28 0.67 มาก 

3. เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 4.33 0.77 มาก 

4. เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4.50 0.71 มากที่สุด 
5. เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4.28 0.75 มาก 

6. เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูที่สอน 
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.39 0.70 มาก 

7. เหมาะสมกับบริบทของสังคมเมืองเลย 4.44 0.78 มาก 

โดยภาพรวม 4.38 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 6 จะเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.38, 

S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงอันดับจากมากที่สุดสามอันดับแรกจะได้ดังนี้   เหมาะสมกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.50, S.D. = 0.71)  เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน     

ระดับมาก (�̅� = 4.44, S.D. = 0.70) และเหมาะสมกับบริบทของสังคมเมืองเลย ระดับมาก (�̅� = 4.44,     

S.D. = 0.78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมาก (�̅� = 4.28, S.D. = 0.75)  
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินรูปแบบหลักสูตรด้านความความครอบคลุม 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

1. เนื้อหาของหลักสูตรมีครอบคลุม และครบถ้วน สอดคล้อง 
   กับเป้าหมายของหลักสูตร 

4.00 0.59 มาก 

2. เนื้อหาและแนวทางของหลักสูตรมีความถูกต้อง 
   ตามหลักของการออกแบบหลักสูตร 

4.22 0.55 มาก 

3. เนื้อหา แนวทาง รูปแบบเหมาะสมความต้องการ 
    ของผู้ใช้หลักสูตร 

4.06 0.73 มาก 

4. รูปแบบของหลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ 4.22 0.55 มาก 

5. รูปแบบของหลักสูตรสามารถเชื่อมโยงสู่อาชีวศึกษา 
   และอุดมศึกษาได้ 

4.22 0.81 มาก 

โดยภาพรวม 4.14 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่ 7 จะเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วค่าเฉลี่ยด้านความครอบคลุม อยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.14, 

S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงอันดับจากมากที่สุดสามอันดับแรกจะได้ดังนี้   เนื้อหาและแนวทาง

ของหลักสูตรมีความถูกต้องตามหลักของการออกแบบหลักสูตร ระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.55)  รูปแบบ

ของหลักสูตรมีความน่าเชื ่อถือ ระดับมาก  (�̅� = 4.22, S.D. = 0.55) และรูปแบบของหลักสูตรสามารถ

เชื่อมโยงสู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้ ระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

เนื้อหาของหลักสูตรมีครอบคลุม และครบถ้วนสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร  ระดับมาก (�̅� = 4.00, 

S.D. = 0.59)  
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บทท่ี 5 

ผลการดำเนินการ 

 

การวิจัยเรื่องรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ 

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย ผูวิจัยนำเสนอสรุป อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะ ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 5.1.1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาทำใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการจัด

การศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ทำใหพบวา 

  1) สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนหนึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะนี้อยูแลว 

แตยังไมเปนรูปธรรม ยังไมมีหลักสูตรหรือแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ที่ปฏิบัติกันอยูก็ทำเปนครั้งคราวไม

ตอเนื่อง สม่ำเสมอ 

  2) สถานศึกษาขาดกรอบแนวคิด หลักการท่ีชัดเจน 

  3) สถานศึกษาสวนใหญขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมสำหรับขับเคลื่อน

ภารกิจนี้อยางตอเนื่อง 

  4) สถานศึกษายังความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับนักเรียน 

กลาวคือยังติดอยูกับการฝกอาชีพแบบ “เหมาเขง” ยังคิดวาฝกอาชีพจะตองฝกทักษะชางประเภทตาง ๆ    

(ชางไฟฟา ชางเชื่อม ชางยนต เปนตน) ยังยึดติดกับการจัดหา หรือซ้ือวัสดุฝกราคาแพง ๆ  

  5) ทวิศึกษา ยังมีจุดออนและไมตอบโจทยของสถานศึกษาสวนใหญในจังหวัดเลย 

  6) สถานศึกษาสวนใหญยังทุมเทสรรพกำลังและทรัพยากรสวนใหญไปกับการพัฒนาทักษะ

ทักษะการทำขอสอบระดับชาติ (O-NET) ทำใหการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ไดรับความเอาใจใส   

ลดนอยลงไป  

  7) ผูปกครองสวนใหญยังมีคานิยมไดดานการฝกฝนทักษะทางวิชาการ เพื่อใหบุตรหลานไป

รับราชการ และรับจางในองคกรขนาดใหญ การเรียนและฝกฝนทักษะอาชีพจึงเปนเรื่องเสียเวลาสำหรับบุตร

หลานยของพวกเขา 

  ผลจากการศึกษาดังกลาว เปนตัวกำหนดกรอบความคิด และนำไปสูการพัฒนารูปแบบ

หลักสูตร ในหัวขอ 5.1.2 
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 5.1.2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำใหไดรูปแบบที่มีลักษณะเปนรูปแบบทางภาษา ที่ผสมผสานกับ

รูปแบบเชิงความคิดเพ่ือสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงองคประกอบสำคัญของรูปแบบหลักสูตรท้ังหมด 4 องคประกอบ  

1) เปาหมายของรูปแบบ คือ O (Opportunity of occupation) การสรางและขยายโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ   

 2) กระบวนการของรูปแบบ คือ E (Entrepreneurship Education) การสรางความเปน 

ผูประกอบการ อันจะนำไปสูการทำกิจกรรมของผูประกอบการ เชน สรางนวัตกรรม สรางการจางงาน และ

กระตุนเศรษฐกิจ โดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาทักษะทางนวัตกรรม (Innovation Approach; I) 

  3) โครงสรางเนื้อหาของรูปแบบ เปนการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา    

โดยอาศัยหมวดสมรรถะวิชาชีพของสาขาวิชาการตลาดและสาขาการจัดการ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช. และ ปวส.) สามารถตอบสนองเปาหมายตาง ๆ ดังกลาวไดเปนอยางดี  คณะกรรมการโครงการ

จึงไดประยุกตและสังเคราะหเปนกลุ มวิชาใหมคือ “กลุ มวิชาผู ประกอบการ” ซึ ่งมีทั ้ง 3 ลักษณะคือ

ผูประกอบการทางดานพาณิชย ผูประกอบการดานสังคม และผูประกอบการแบบผสมผสาน 

 4) สภาพแวดลอมของรูปแบบ  เปนการจัดการศึกษาที่มุงความสนใจเพื่อเสริมสรางทักษะ

และกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  (Lifelong Learning; L)   

  เม่ือนำอักษรยอ ในโครงสรางของรูปแบบมาจัดเรียงกันใหเหมาะสมก็จะไดคำวา “LOEI”  

รูปแบบท่ีพัฒนาไดจึงเรียกวา “LOEI MODEL” 

 5.1.3 ผลการประเมินรูปแบบหลักสูตรในลักษณะของความเปนไปได ความเปนประโยชน ความ

เหมาะสม และความครอบคลุม พบวาอยูในระดับมาก 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 5.1.1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 

  การท่ีสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบางแหงยังมีการดำเนินงานเพ่ือจัดกิจกรรมใน

ลักษณะของการเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียนอยูนั ้น แสดงวา

ผูบริหารและครูผูสอนมีความตระหนักและเขาใจวาการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้จะชวยเสริมสรางความ

มุงมั่น และเขามามีสวนรวมกับกระบวนการเรียนรูในวิชาอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Bae et al. (2014); 

Linan (2004); Volery & Muller (2006); และ Linan et al. (2010) ที่กลาวไววา การศึกษาดานความเปน

ผู ประกอบการจะชวยพัฒนาความมุ งมั ่นตั ้งใจ สมรรถนะ และนอกจากนี ้ย ังสอดคลองกับ Alcaraz-

Rodriguezet et al. (2014); Mitchelmore & Rowley (2010); Morris et al. (2013) และCharney & 

Libecap (2003) ที ่กลาวไวว าการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสรางความเปนผู ประกอบการจะชวยพัฒนา
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ภาพลักษณในตนของผูเรียนไดดวย อยางไรก็ตาม สำหรับจังหวัดเลยแลว ความสำเร็จอาจจะยังไมเห็นชัดเจน 

ยังไมเปนรูปธรรม ยังไมมีหลักสูตรหรือแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ที่ปฏิบัติกันอยูก็ทำเปนครั ้งคราวไมตอเนื่อง 

สม่ำเสมอน้ันก็เปนสิ่งท่ีตองคอย ๆ พัฒนาตอไป 

  การสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญทุมเทสรรพกำลังและทรัพยากรสวน

ใหญไปกับการพัฒนาทักษะทักษะการทำขอสอบระดับชาติ (O-NET) ทำใหการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะ

ชีวิต ไดรับความเอาใจใสลดนอยลงไปนั้น เพราะตางก็เชื่อวาการนำนักเรียนไปฝกทักษะอาชีพจะเปนการดึง

นักเรียนออกไปจากชั่วโมงวิชาการ และอาจจะมีผลกระทบตอระดับคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบระดับชาติ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ลดลง อีกทั้ง ผูปกครองสวนใหญยังมีคานิยมไดดานการฝกฝนทักษะทาง

วิชาการ เพื่อใหบุตรหลานไปรับราชการ และรับจางในองคกรขนาดใหญ การเรียนและฝกฝนทักษะอาชีพจึง

เปนเรื่องเสียเวลาสำหรับบุตรหลานยของพวกเขา ซ่ึงถือวาเปนความเขาใจท่ีคาดเคลื่อนเปนอยางยิ่ง เพราะการ

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนเก่ียวกับทักษะอาชีพ โดยเฉพาะสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการนั้น

จะทำใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหา เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได สามารถ

สื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือทำใหพวกเขามีทักษะชีวิต และมีภูมิคุมกันที่ดี ซ่ึง

สอดคลองกับ Hassi (2016) ที่กลาวไววา การสอนหรือการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนในวัยเด็กและใหจัดให

พวกเขาไดทำกิจกรรมเกี ่ยวกับผู ประกอบการอยางเพียงพอจะมีส วนในการปลูกฝงจ ิตว ิญญาณของ

ผูประกอบการในตัวของพวกเขาได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ Obschonka et al. (2011) ที่ไดกลาวไววา

หากวัยรุนไดรับทักษะของการเปนผูประกอบการในระยะเริ่มตน ก็จะมีความเปนไปไดสูงที่พวกเขาจะเปด

กิจการของตนเองในเวลาตอมาของการใชชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา มากไปกวานั้น Widad (1995) ยังไดกลาว

สนับสนุนเก่ียวกับการสอนความเปนผูประกอบการใหกับนักเรียนในระดับการศึกษาพ้ืนฐานไดวา เม่ือพิจารณา

จากบริบทนี้แลวนักเรียนจึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมของผูประกอบการในระยะเริ่มตน การเปดรับนี้ไมเพียงแต

จะเปนประโยชนตอนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังของชีวิต ในแงของการควาโอกาสเพื่อความเปน

อิสระทางการเงิน ศักดิ์ศรี และความเคารพตนเอง 

  นอกจากนี้การที่สถานศึกษายังความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ

ใหกับนักเรียน กลาวคือยังติดอยู กับการฝกอาชีพแบบ “เหมาเขง” ยังคิดวาฝกอาชีพจะตองฝกทักษะ         

ชางประเภทตาง ๆ (ชางไฟฟา ชางเชื่อม ชางยนต เปนตน) ยังยึดติดกับการจัดหา หรือซื้อวัสดุฝกราคาแพง ๆ 

นั้น ก็อาจจะเปนเพราะการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับการเสริมสรางสมรรถนะทางอาชีพผานระบบการศึกษา

นั้นสามารถดำเนินการไดในหลายลักษณะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถานศึกษาหากสถานศึกษาไมมี

วัสดุฝก หรืออุปกรณก็อาจจะจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การทำงานรวมกับผูอ่ืน การบริหารจัดการ

โครงการ การแกปญหากอนก็ได ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวการสอนดานความเปนผูประกอบการของ 

Hindle (2002) และ  Van Clouse (1990) ที่แนะนำใหสอนจากสถานการณจำลองในคอมพิวเตอร  สวน 

Stumpf et al. (1991) แนะนำวาการแสดงบทบาทสมมติก็สามารถใชได  ในขณะที่ Verduyn et al. (2009) 
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และ Klatt (1988) ไดแนะนำใหสอนโดยนักเรียนชมวิดีโอ หรือภาพยนตรแลวรวมกันวิพากยเนื้อหาเหลานั้น

รวมกัน สอดคลองกับ Dwerryhouse (2001) ท่ีแนะนำใหจัดการเรียนรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการทำงาน โดย 

Kolb (1984) และ Dhliwayo (2008) แนะนำใหสอนเพื ่อใหนักเรียนไดเรียนรู ผานประสบการณ ขณะท่ี 

Cooper et al.(2004) ไดพูดถึงการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  ในขณะท่ี Smith (2001) ที่ใหความสำคัญกับ

การสอนท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีมุงเนนการแกปญหา ซ่ึงคลาย Gibb (1999) และ Solomon (2007) ท่ีแนะนำ

ใหสอนแบบโครงงาน  

 

 5.1.2 การพัฒนารูปแบบของหลักสูตร  

การท่ีผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตร ไดผลเปน “LOEI MODEL” ก็เพ่ือทำใหรูปแบบมีความ 

สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความเปนผูประกอบการ สามารถพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นไดดวย

ขอมูลเชิงประจักษ หรือ หาขอมูลเชิงประจักษมาสนับสนุนได ซึ่งสอดคลองคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบตาม

แนวคิดของ Keeves (1988); พูลสุข หิงคานนท (2540); รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548) ท่ีสรุปไววารูปแบบท่ีดี

จะตอง 1) มีความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปรท่ีศึกษา 2) สามารถใชในการพยากรณผลท่ีจะเกิดข้ึนได

ดวยขอมูลเชิงประจักษและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 3) ควรอธิบายโครงสรางของเรื่องท่ีศึกษา

ไดดี 4) เปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหมและการสรางความสัมพันธของตัวแปรใหม 

ซึ่งจะเปนการเพิ่มองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กำลังศึกษา และ 5) สอดคลองกับทฤษฎีของ

เรื่องท่ีทำการศึกษา 

 

 5.1.3 การประเมินรูปแบบของหลักสูตร  

   การที่ผลการประเมินรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจจะเนื่องมาจาก

ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลที่จำเปน และนำผลการวิเคราะหมาใชเพื่อสังเคราะหเปนรูปแบบ จากนั้นก็

ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  สอดคลองกับชนกนารถ ชื่นเชย (2550) ไดทำการวิจัยเรื ่อง 

“รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การ

วิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการศึกษาตอเนื่องสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การนำขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อพัฒนาเปนกรอบของ

รูปแบบในการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปได 

โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้น และสอดคลองกับ    

บ ุญส ง หาญพานิช (2546) ได ทำการว ิจ ัยเร ื ่อง “การพัฒนาร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการความรู ใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยดำเนินการวิจัย 3 ขั ้นตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะห และสังเคราะห

แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู องคความรู และการบริหารจัดการศึกษาของไทย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
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การบริหารจัดการความรู  กระบวนการจัดการความรู  โครงสรางพื ้นฐานของการบริหารจัดการความรู          

โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ และการสอบถามผูบริหารระดับผูอำนวยการข้ึนไป    

2) การจัดทำรางรูปแบบการบริหารการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย และ 3) การตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยผูทรงคุณวุฒิ 

หลังจากนั้น จึงปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการความรูตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ (2547) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ

กระจายอำนาจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ” โดยแบง

การวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ 2) การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู ศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การ

สรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดของรูปแบบโดยการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ และ 5) การปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

  

 5.3.1 ขอเสนอเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  5.3.1.1 แนวทางการพัฒนารูปแบบหลักสูตรสำหรับการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปปรับใชกับ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศ ตลอดจนการบริหารงานของผูอำนวยการ

สถานศึกษาได 

  5.3.1.2 องคประกอบของรูปแบบอาจจะเพิ่มเติมจากการวิจัยครั้งนี้ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ

มุงหมายและความจำเปนของรูปแบบท่ีตองการพัฒนาข้ึน  

  5.3.1.3 สมรรถนะพื้นฐานของผูเรียนอาจจะมีตัดลด หรือเพิ่มเติมจากการวิจัยครั้งนี้ไดทั้งนี้

ข้ึนอยูกับความจำเปน และจุดเนนของแตละสถานศึกษา 

  5.3.1.4 การเลือกแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการอาจจะเลือกแนวทาง

ใดแนวทางหนึ่งก็ได นั่นคืออาจจะเลือกจัดการศึกษาเฉพาะผูประกอบการทางสังคม หรือ ผูประกอบการทาง

พาณิชย หรือ ผูประกอบการแบบผสมผสาน ท้ังนี้อยูท่ีความเหมาะสมของแตละสถานศึกษา 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  5.3.2.1 การเก็บขอมูลในระยะของการศึกษาสภาพปจจุบันปญหานั้น ไดดำเนินการเฉพาะ

ขอมูลเชิงคุณภาพ หากเพ่ิมขอมูลเชิงปริมาณเขาไปอีกก็จะทำใหมองเห็นสภาพปจจุบันปญหาในมิติท่ีกวาง และ

แตกตางออกไป อันจะมีผลตอการออกแบบหลักสูตรท่ีแตกตางออกไปดวย 

  5.3.2.2 ควรมีการทดลองในรูปแบบหลักสูตรกับสถานศึกษาจริง ๆ ดวยเพื ่อเปนการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบอีกทางหนึง่  

  5.3.2.3 ควรมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับนักเรียนจังหวัดเลยดวย 

  5.3.2.4 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคูมือสำหรับรูปแบบหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 
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เคาโครงวิจัย 
 

1. ชื่อเรื่อง  รูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียน

กลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 

2. ความเปนมาและความสำคัญของการวิจัย 

 

เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน 

เพราะการศึกษาสรางใหผู คนมีความรูความสามารถเพื่อทำงานในการใหบริการประชาชน ผูบริโภค หรือ

ผูรับบริการ ตลอดจนสามารถสรางสรรคเทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาใหม ๆ ใหกับทุกสังคมทั่วโลก 

ดังนั ้นทุกประเทศทั ่วโลกจึงถือเอาการจัดการศึกษาเปนหนึ ่งในพันธกิจสำคัญของการบริหารประเทศ            

ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กำลังพัฒนาสวนใหญ โดยยึดหลักการและปรัชญาสำคัญก็คือ

คุณภาพของคนเทากับความเจริญของประเทศ  หลักการและความเชื่อดังกลาวใชเปนเสาค้ำจุนความเจริญและ

ความมั่นคงของแตละประเทศมาแลวหลายศตวรรษ อยางไรก็ตามในชวงตนของศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศ

ตระหนักถึงภัยคุกคามอันเนื่องมาจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีอยางท่ีไมเคยเปนมากอน เทคโนโลยีกลาย

มาเปนตัวแปรสำคัญของการพัฒนาประเทศ หากพิจารณากันอยางผิวเผินก็จะเห็นวาเทคโนโลยีมีคุณคาและ

สรางประโยชนใหกับมวลมนุษยชาติเปนอยางมาก แตหากพิจารณาใหลึกลงไปก็จะพบวาเทคโนโลยีกำลัง      

กัดกรอนเสถียรภาพทางโครงสรางของสังคม และโครงสรางทางดานเศรษฐกิจอยางชา ๆ   

ดวยสถานการณทางเศรษฐกิจและการคาที่มีการแขงขันกันอยางกวางขวาง และดวยความเจริญ

ทางดานเทคโนโลยีทำใหโลกเราดูเหมือนจะแคบลง เสมือนไรพรมแดนก้ันระหวางกัน  ทุกภูมิภาคกลายมาเปน

คูแขง และคูคากันโดยอัตโนมัติ และดวยเหตุผลดานความอยูรอดและการเติบโตของธุรกิจ  บริษัท และสถาน

ประกอบการสวนใหญจึงหันไปพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทำงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

ผู บริโภคและผู ร ับบริการในปริมาณที ่มากขึ ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น แมนยำมากขึ ้น ถูกตองมากข้ึน 

ขณะเดียวกันก็ทำใหลดคาใชจายใหนอยลง และแนนอนท่ีสุดก็คือเพ่ือทำใหมีกำไรมากข้ึนนั่นเอง  อยางไรก็ตาม

หากเปนเพียงแคการนำเทคโนโลยีเขามารวมกับการผลิตและการใหบริการเดิม หรือเสริมใหผู ปฏิบัติงาน 

คนงาน และลูกจางทำงานไดดีข้ึนมีคุณภาพมากข้ึนก็คงจะดี  แตผลท่ีตามมาก็คือมีการนำเอาเทคโนโลยีเขามา

แทนที่คน และการดำเนินการในลักษณะเชนนี้มีแนวโนมที่สูงขึ้น และแพรหลายมากขึ้น โดยเฉพาะตำแหนง

งานที่ไมจำเปนตองใชความคิดสรางสรรค หรือการคิดแกปญหาซับซอน พนักงาน หรือคนงานเหลานี้กำลัง

ทยอยถูกใหออกจากงานไปเรื่อย ๆ ขนาดของสถานประกอบการก็ปรับตัวใหเล็กลงแตทำงานไดเทาเดิมหรือ

มากกวาเดิมโดยอาศัยเทคโนโลยี เชน ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) หุนยนต ตาง ๆ เปนตน ดวย

เหตุนี้การพัฒนาใหคนมีการศึกษาท่ีดี มีทักษะและความสามารถไมไดหมายถึงความเจริญของประเทศอีกตอไป

แลว คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเชื่อมตอกับความสำเร็จของคนในประเทศนอยลงไปเรื่อย ๆ เพราะถึงแมผูคน
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จะมีการศึกษาที่ดี และเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงเพียงใดก็ตาม หากในบริษัท หรือสถานประกอบการ  

ไมมีตำแหนงงานใหทำก็ไมมีความหมายอะไร ไมตางกับประเทศที่ผูคนสวนใหญไมรูหนังสือและมีคนตกงาน

มากจำนวนมาก ๆ  

 การจัดการศึกษาที่มีความมุงหมายเพื่อใหผู เรียนมีความรูความสามารถเพียงพอแคการทำงานใน

หนวยงานของรัฐบาล เอกชน บริษัท และสถานประกอบการตาง ๆ อาจจะไมเพียงพออีกตอไป เปาหมายของ

การจัดการศึกษาควรตองยกระดับใหสูงขึ ้นกวาเดิม นั ่นคือไมใชแคการสำเร็จออกไปเพื ่อเปนพนักงาน 

ผูปฏิบัติงาน บุคลากรในที่ใดที่หนึ่ง แตการจัดการศึกษาตองสรางใหประชากรในประเทศกาวขามไปสูการเปน

ผูประกอบการ เปนผูที่สามารถสรางงาน สรางธุรกิจ ใหกับตัวเองได ไมวาตองพึ่งพาเงินเดือนจากนายจาง     

แตเปลี่ยนตัวเองไปเปนผูท่ีสรางคุณคา และแกปญหาใหกับผูคนในสังคมท้ังในประเทศและนอกประเทศตอไป 

 ผูประกอบการคือผูที่ขับเคลื่อนในเศรษฐกิจทั้งโลกเดินตอไปได พวกเขาเปนผูทีทำใหความตองการ

และปญหาของผูคนไดการตอบสนองและแกไข อาจจะกลาวเกินจริงวา “ผูประกอบการคือผูขับเคลื่อนใหโลก

ใบนี้ยังหมุนไปไดตามปกติ” ผูประกอบการเปนคนที่มองโลกในแงดี พวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ 

ในขณะที่คนทั่วไปอาจจะมองเห็นแตปญหาและอุปสรรค  นวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สวนใหญมา

จากความคิดสรางสรรคและความมุงม่ันท่ีจะแกปญหาใหกับผูคน ผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จสวนใหญ

จะเปนผูท่ีมีความกลาหาญ กลาลอง กลาเสี่ยง เปนนักสืบเสาะและเรียนรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด พวกเขาไมเคยเชื่อ

วาโลกธรรมชาติ และสภาพแวดลอมที่เห็นที่เปนอยูในปจจุบันจะคงอยูและเปนเชนนี้ตลอดไป พวกเขาเชื่อ     

ในเรื ่องของการเปลี ่ยนแปลง ทุกอยางเปลี ่ยนแปลงได ไมคงทน สามารถทำใหดีขึ ้นไดเสมอไมสิ ้นสุด 

คุณลักษณะเหลานี้ไมใชเรื่องของพรสวรรค หรือ ความสามารถพิเศษท่ีติดตัวมาแตกำเนิด แตเปนการเรื่องของ

การปลูกฝง หลอหลอม พัฒนา และเรียนรู  

 สถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาควรตองมีโปรแกรม หลักสูตร หรือแนวทางที่บูรณาการเนื้อหา 

ทักษะ และทัศนคติดานผูประกอบการเขาไปดวย ซี่งสามารถทำไดทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงก็อาจจะ

เปนการเปดสอนในรายวิชาเลือก หรือรายวิชาเพิ่มเติม สวนทางออมนั้นอาจจะเปนการทำกิจกรรม ชุมนุม 

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคนิค หรือกลยุทธการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติของ

ผูประกอบการ เชน การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูผานการแกปญหา การแกปญหาอยางสรางสรรค การคิด

สรางสรรค การเรียนรูแบบโครงงาน การเรยีนรูจากการทดลอง การเรียนรูจากประสบการณตรง  การสงเสริม

และสนับสนุนการอภิปรายประเด็นปญหา การตั้งคำถาม การทำงานรวมกับผูอ่ืน การนำเสนอ เปนตน  เทคนิค

และกลยุทธการเรียนรูเหลานี้ควรวางแผนอยางมียุทธศาสตร ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ผานการมีสวนรวมและ

มีวิสัยทัศนรวมกันทุกภาคสวน และทุกระดับ  ไมเชนนั้นประเทศของเราจะกลับไปสูประเทศยากจนที่สุด

ประเทศหนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากคนตกงาน ไมมีสมรรถนะดานการแขงขัน เศรษฐกิจฝดเคือง และอาจจะ

ลมสลายในท่ีสุด  
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 อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาในทุกระดับไมวาจะเปนระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดความรู และ   

ปญญากอน ท้ังนี้เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

มีความตองการที่จะคนหาคำตอบผานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรูใหสูงข้ึน

จากการเรียนเพ่ีอทำงานเปนลูกจางไปสูการเรียนเพ่ือเปนผูประกอบการ 

 

3. คำถามของการวิจัย 

 หลักสูตรสำหรับการเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียน 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีลักษณะอยางไร 

 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 4.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาเกี่ยวกับการจัดดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐาน

สำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4.2 เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4.3 เพื่อประเมินรูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1  ไดรายการคุณลักษณะผูประกอบการท่ีดีท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 

 5.2  ไดรูปแบบการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเปนผูประกอบการ 

 5.3  ไดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีดี  

5.4  ไดคู มือการพัฒนาวิชาชีพของครูเกี ่ยวกับการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  ท่ี

เสริมสรางคุณลักษณะของผูประกอบการ 

 5.5  ไดแนวทางการบูรณาการหลักสูตรสำหรับเสริมสรางคุณลักษณะของผูประกอบการ 

 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกับคณะผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตลอดจนกลุมเปาหมาย จึงไดมีการนิยามคำศัพท

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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 6.1 ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่คิดคน ริเริ่ม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ

บริการท่ีแกปญหาและตอบสนองความตองการใหกับผูคนในสังคมและชุมชน  

 6.2 คุณลักษณะของผูประกอบการ หมายถึง คุณธรรม คานิยมสวนตัวของผูประกอบการไดแก กลา

คิด กลาทำ กลาเสี่ยง มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนำ ซ่ือสัตย อดทน มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และมีแรง

บันดาลใจ 

 6.3 ทักษะท่ีจำเปนสำหรับผูประกอบการ คือความสามารถในการปฏิบัติ และจัดการภารกิจตาง ๆ  

อยางมีประสิทธิผล มีความสามารถแกปญหาอยางสรางสรรค การสื่อสาร การจูงใจ การคิดอยางสรางสรรค 

 6.4 การพัฒนาหลักสูตรดวยการบูรณาการ หมายถึง การเสริม การเพิ่ม การขยาย การรวมเนื้อหา 

กิจกรรม ทักษะ สมรรถนะ และสื่อเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดทำเปนหลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเติม

จากหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใชจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.5 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แนวทาง หรือแบบแผนที่ใชเปนตัวแบบสำหรับออกแบบ

วางแผน และจัดการเรียนรูใหเหมาะสมและสงเสริมทักษะและคุณลักษณะของผูประกอบการ 

 6.6 คูมือสำหรับการจัดการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กรอบแนวคิด แนวทาง และ

คำแนะนำท่ีเปนประโยชนสำหรับครูในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร 

  

7. ขอบเขตการวิจัย 

 

7.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

       การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเสริมสรางคุณลักษณะของผูประกอบการสำหรับนักเรียน 

    ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกำหนดใหประชากรและกลุมเปาหมายเปนกลุม

เดียวกัน ซึงเปนครู ผูบริหาร ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดเลย 

ซึ่งเปนโรงเรียนที่ดำการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ในปงบประมาณ 2561 จำนวน 14 โรงเรียน โดยจะมีการเก็บขอมูลจากครูและผูบริหารโรงเรียนละ 3 คน รวม

เปน 42 คน  

7.3 เครื่องมือการวิจัย 

      การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเสริมสรางคุณลักษณะของผูประกอบการสำหรับนักเรียน 

 ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวย

การสัมภาษณเชิงลึก ดังนั้นเครื่องมือวิจัยจึงเปนบทสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ภายในแบบสัมภาษณจะ

ประกอบดวยคำถามสำคัญดังนี้ 

  -ผูประกอบการท่ีดีควรมีลักษณะอยางไร 

  -สภาพแวดลอมการเรียนรูอยางไรที่สงเสริม และหลอหลอมใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ทัศนคติ 

และนิสัยใจคอของการเปนผูประกอบการ 
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  -รูปแบบการเรียนรูแบบใดบางท่ีเอ้ือตอการเปนผูประกอบการ 

  -ในการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีดี ครูผูสอนควรตอง

มีความรูและทักษะใดบาง  

  -การบูรณาการหลักสูตรควรดำเนินการในรูปแบบใดบาง 

 

8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในหัวขอดังตอไปนี้ 

 8.1 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับผูประกอบการ 

 8.2 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีเสริมสรางคุณลักษณะของผูประกอบการ 

 

9. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเพ่ือจัดทำรูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนกลุ มเปาหมายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในพื ้นที ่จ ังหวัดเลย เปนการถอดบทเรียนจาก

ประสบการณของโรงเรียนในโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ ่งไดเริ ่มดำเนินการใน            

14 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย บทเรียนที่ไดจากการทำงานและประสบการณของ

โรงเรียนเหลานี้จะถูกใชประกอบการสรางรูปแบบหลักสูตร ดังภาพประกอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

สภาพปจจุบันดานการจัดการศึกษา              

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ      

การเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

รูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

พ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ      

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 
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10. วิธีดำเนินการวิจัย 

      การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเสริมสรางคุณลักษณะของผูประกอบการสำหรับนักเรียน 

    ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวางแผนวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 

ประเด็นท่ีตองการ  การดำเนินงาน    ผลท่ีได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2 ข้ันตอนการวิจัย 
 

11. ปฏิทินการวิจัย 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 

1 สำรวจปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูฯ มีนาคม  (20 วัน) 

2 สัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล มีนาคม (10 วัน) 

3 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เมษายน (15 วัน) 

4 จัดทำตนแบบแนวทางแกปญหาฉบับราง เมษายน (10 วัน) 

5 ประเมินรูปแบบหลักสูตร มิถุนายน (30) 

6 จัดทำรายงาน และเผยแพร สิงหาคม (20) 

-กำหนดหัวขอวิจัย 

ปญหาเก่ียวกับการพัฒนา

ทักษะผูประกอบการ 

-สำรวจปญหาเก่ียวกับการจดัการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู

และคุณลักษณะของผูประกอบการ 

-เรื่องท่ีจะวิจัย 

-ปญหาเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรูดานผูประกอบการ 

รูปแบบการเรียนรูและ

การพัฒนาหลักสูตร 

-ถอดบทเรียน 

-สังเคราะหรูปแบบฯ 

 

รูปแบบการเรียนรู และ

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

แนวทาง/คูมือ 

การจัดการเรียนรูและการ

พัฒนาหลักสูตร 

-จัดทำคูมือ/แนวทางฉบับราง  

-ตรวจสอบและแกไข 

คูมือครูเก่ียวกับการจัดการ

เรี่ยนรูและการพัฒนา 

หลักสูตรฯ 

-สรุป/รายงานผล 

-เผยแพร 

-จัดทำรูปแบบฉบบัสมบูรณ 

-รายงานและประชาสัมพันธ 

อยางนอย 2 ชองทาง 

-ไดเผยแพรผลการวิจัย 

-ไดรายงานการวิจัย 
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12. พ้ืนท่ีเปาหมาย/พ้ืนท่ีดำเนินการ  

สถานศึกษาท่ีเคยเขารวมโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดเลย เม่ือป 

งบประมาณ 2561 ซ่ึงมี 14 โรงเรียน (คัดเลือกจากตัวแทนของอำเภอ) 

 

13. ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 - สิงหาคม 2563 
 

 

(นายฤตธวัส พินิจนึก)      ผูเสนอเคาโครงการวิจัย 

              ศึกษานิเทศก 

 

 

 

(นางสุดารัก ศรีสมบัติ)     ผูเห็นชอบเคาโครงการวิจัย 

     ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

 

 

(นายชาติชาย วงศกิตตะ)     ผูเห็นชอบเคาโครงการวิจัย 

รองศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

 

 

(นายชัยณรงค แสงคำ)     ผูอนุมัติเคาโครงการวิจัย 

ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
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เครื่องมือวิจัย 

ขอคำถามสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เช่ือมโยง การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลย 

 

คำชี้แจง ใชคำถามตอไปนี้เพื่อเปนแนวทางในการพูดคุยกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรเพื่อทำให

เกิดความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการดำเนินโครงการเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และ

สมรรถนะท่ีจำเปนตอการเปนผูประกอบการ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

 1.1 ตำแหนง   ครูผูรับผิดชอบ      ครูคนอ่ืนท่ีใหขอมูลแทน  

 ผูบริหารสถานศึกษา   อ่ืน ๆ ............................................ 

 1.2 ระดับการจัดการศึกษา     

 กอนปฐมวัย       ปฐมวัย  

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

 1.3 ช่ือหลักสูตรท่ีเขารวมในโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ ใน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

      ..................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่สถานศึกษาพัฒนาข้ึน 

 

2.1 คำถามเพ่ือสงเสริมการสะทอนคิด 

1) โครงการฯ ในป 2561 ทำอะไร ทำอยางไร ทำเพื่ออะไร  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) มีความคิดเห็นอยางไรที่ไดทำโครงการนี้  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.2 คำถามสำหรับวิเคราะหจุดแข็ง 

1) ส่ิงใดที่คิดวาทำไดดี   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ส่ิงที่ประสบความสำเร็จ และโดดเดนที่สุด คือ... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ปจจัยที่สงผลใหประสบความสำเร็จ คือ... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) มีวิธีวัดและประเมินความสำเร็จอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ความรู หรือความเชี่ยวชาญที่ไดจากประสบการณนี้คืออะไร และจะนำไปใชกับ

โรงเรียนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ตนทุนสำคัญที่สุดของโรงเรียนคืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ปจจัยสำคัญ ที่จูงใจใหทำงานนี้คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.3 คำถามสำหรับวิเคราะหจุดออน 

1) ส่ิงที่ยังทำไดไมดี หรือไมพอใจ และควรปรับปรุง คืออะไร  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) กิจกรรมที่ควรหลีกเล่ียงคือ... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 คำถามสำหรับวิเคราะหโอกาส 

1) มีปจจัยใดที่เอื้อใหงานประสบความสำเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) ใครบางที่สามารถสนับสนุน ภารกิจนี้ได 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) แนวทางการแสวงหาและเสริมสรางโอกาสคือ... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.5 คำถามสำหรับวิเคราะหอุปสรรค 

1) ส่ิงที่เปนอุปสรรคที่เคยพบ หรือเผชิญอยู 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ปจจัยใดที่มีผลกระทบเชิงลบตอการดำเนินงาน 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.6 คำถามเพ่ือสงเสริมการสรางรูปแบบ 

ถาตองการใหนักเรียนมีสมรรถนะของการเปนผูประกอบการจะตองออกแบบ

หลักสูตร/กิจกรรมแบบใด (P-D-C-A) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินรูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ 

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

คำช้ีแจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้สรางข้ึนมาเพ่ือประเมินรูปปแบบฯ ซ่ึงพัฒนาโดย The Joint Committee on 

Standards of Educational Evaluation ภายใตการดำเนินงานของ Stufflebeam และคณะ  

 2. พิจารณารูปแบบของหลักสูตรแลวใหระดับคะแนนในแตละดานตามความคิดเห็นของทาน โดย  

5  = มากท่ีสุด   4  =  มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย และ  1 = นอยท่ีสุด 

 

ประเด็นพิจารณา 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานความเปนไปได 

1. รูปแบบของหลักสูตรสามารถนำไปสูการปฏิบัติไดจริง      

2. มีเวลามากพอท่ีจะสอดแทรกหลักสูตรเขาไปใน

โปรแกรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 

     

3. ครู สามารถสรางหนวย/แผนการจัดการเรียนรู 

   ตามโมเดลหลักสูตรได 

     

4. นักเรียนสามารถเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาในหลักสูตรได      

5. สามารถสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปน

ผูประกอบการได 

     

6. สามารถเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการใหกับนักเรียนได 

     

7. สามารถปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการเรียนตอในสาย

อาชีพได 

     

8. นักเรียนมองเห็นแนวทางท่ีจะสรางกิจการของตนเอง      

มาตรฐานดานความเปนประโยชน 

9. เปนประโยชนตอผูเรียน      

10. เปนประโยชนตอครูผูสอน      

11. เปนประโยชนตอสถานศึกษา      

12. เปนประโยชนตอผูปกครอง      

13. เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ      
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(ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานดานความเหมาะสม 

14.  เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน      

15. เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน      

16. เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ      

17. เหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน      

18. เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

19. เหมาะสมกับความรูความสามารถของครูท่ีสอน 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

20. เหมาะสมกับบริบทของสังคมเมืองเลย      

มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม 

21. เนื้อหาของหลักสูตรมีครอบคลุม และครบถวน 

สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 

     

22. เนื้อหาและแนวทางของหลักสูตรมีความถูกตอง 

ตามหลักของการออกแบบหลักสูตร 

     

23. เนื้อหา แนวทาง รูปแบบเหมาะสมความตองการ 

     ของผูใชหลักสูตร 

     

24. รูปแบบของหลักสูตรมีความนาเชื่อถือ      

25. รูปแบบของหลักสูตรสามารถเชื่อมโยงสูอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาได 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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คณะกรรมการจัดทำรปูแบบหลักสูตร 

๑. คณะท่ีปรึกษา 

 ๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 ๑.๒ นายสงัด  ยศเฮือง ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย  

 ๑.๓ นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์  ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 ๑.๔ นายไพโรจน พรหมสอน   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ 

 ๑.๕ นายรอง ปญสังกา         ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 ๑.๖ นายกานนท แสนเภา     รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ 

                             รักษาราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ 

 ๑.๗ นายวิรัตน พุทธทองศร ี   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

                    รักษาราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๑.๘ นายชัยณรงค  แสงคำ  ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 

   ๒.๑ นายชัยณรงค แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย            ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นายชาติชาย วงคกิตตะ       รองศึกษาธิการจังหวัดเลย       รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ นางสาวอรวรรณ เหลาคนคา ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพม. ๑๙             กรรมการ 

 ๒.๔ นางอมรา จำรูญศิริ ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ลย. ๑             กรรมการ 

 ๒.๕ นายมหิทธา พรหมล ิ ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ลย. ๒           กรรมการ 

 ๒.๖ นายประพัตร อ่ำนาเพียง  ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ลย. ๓                    กรรมการ 

 ๒.๗ นางสุดารัก ศรีสมบัติ ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ ศธจ.เลย              กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๘ นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก ศธจ.เลย             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

 ๓.๑   นายชาตชิาย วงคกิตตะ        รองศึกษาธิการจังหวัดเลย             ประธานกรรมการ 

 ๓.๒   นางสุดารัก ศรีสมบัติ   ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ ศธจ.เลย       รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓   นายบรม สุรมิตร    ศึกษานิเทศก สพม. ๑๙    กรรมการ

 ๓.๔   นายจีระวัฒน โตะชาลี   ศึกษานิเทศก สพม. ๑๙    กรรมการ 

 ๓.๕   นางสมัย ปริบาล    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๑   กรรมการ 

 ๓.๖   นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแกว ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๑    กรรมการ 

 ๓.๗   นายพานิชย ทันตาหะ    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๒      กรรมการ 

 ๓.๘   นางสาวนันทนา พงทะวงษ    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๒    กรรมการ 

 ๓.๙   นางพิมพพรรณ อรัญมิตร    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๓   กรรมการ 

 ๓.๑๐ นายณัฐพรต เพ็งสาย    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๓             กรรมการ 

 ๓.๑๑ นางสุมาลี ขันติยะ     ศึกษานิเทศก ศธจ. เลย       กรรมการ 

 ๓.๑๒ นายฤตธวัส พินิจนึก    ศึกษานิเทศก ศธจ. เลย     กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๓ นางสาวสุรางค ลำดวน    ศึกษานิเทศก ศธจ. เลย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

 ๑.๑   นายชัยณรงค แสงคำ        ศึกษาธิการจังหวัดเลย              ประธานกรรมการ 

 ๑.๒   นายชาตชิาย  วงศกิตตะ    รองศึกษาธิการจังหวัดเลย                รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓   นายไพโรจน  รัชฎาศรี      ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน             กรรมการ 

 ๑.๔   นายสาโรจน จันทรแจม     ผูอำนวยกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ               กรรมการ 

 ๑.๕   นางพูนสุข ศรีวิชา           ผูอำนวยหนวยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 

 ๑.๖   นายยุทธนา ทองภา ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล                กรรมการ 

 ๑.๗   นางปุณยาวีย งอยปดพันธ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ                   กรรมการ 

 ๑.๘   นางกาญจนา จันปุม ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน                    กรรมการ 

 ๑.๙   นางภคมน หิรัญมณีมาศ     ผูอำนวยการพัฒนาการศึกษา                 กรรมการ 

 ๑.๑๐ นางสุดารัก ศรีสมบัติ ผูอำนวยกลุมนิเทศ ติดตามฯ         กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๑ นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

 ๒.๑ นายชาติชาย  วงศกิตตะ       รองศึกษาธิการจังหวัดเลย         ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นางสุดารัก ศรีสมบัติ       ผูอำนวยกลุมนิเทศ ติดตามฯ           รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ นางโศรยา ธัญญประกอบ     หัวหนากลุมงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ  กรรมการ 

 ๒.๔ นางสาววชัรี กองเกรียงไกร   หัวหนากลุมงานสนับสนุนการตรวจราชการ          กรรมการ 

 ๒.๕ นางสุมาลี ขันติยะ           หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาฯ     กรรมการ 

 ๒.๖ นายนพนเรนทร  ชัชวาลย   หัวหนากลุมงานบูรณาการการนิเทศ  ติดตามฯ      กรรมการ 

 ๒.๗ นางสาวนิรัชรา จันทิหลา   หัวหนากลุมงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร      กรรมการ 

 ๒.๘ นายฤตธวัส พินิจนึก    ศึกษานิเทศก                            กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๙ นางสายันต คิดเขม    ศึกษานิเทศก                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

 ๓.๑   นางสุดารัก ศรีสมบัติ ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ 

 ๓.๒   นางสาววัชรี กองเกรียงไกร   ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอเอราวัณ       กรรมการ 

 ๓.๓   นางโศรยา ธัญญประกอบ    ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอผาขาว/ภูกระดึง กรรมการ 

 ๓.๔   นางสุมาลี ขันติยะ       ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอเชียงคาน/ทาลี่ กรรมการ 

 ๓.๕   นายนพนเรนทร ชัชวาลย  ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอปากชม  กรรมการ 

 ๓.๖   นางสาวนิรชัรา จันทิหลา  ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอวังสะพุง  กรรมการ 

 ๓.๗   นางสาวชัชชญา จันทิมา      ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอหนองหิน  กรรมการ 

 ๓.๘   นางสาวสุรางค ลำดวน      ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอนาดวง  กรรมการ 

 ๓.๙   นายวรัทพงศ อมรรัฐฒสรรค ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอนาแหว  กรรมการ 

 ๓.๑๐ นางธมนพัชร อมรรัฐฒสรรค ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอดานซาย  กรรมการ 

 ๓.๑๑ นางสายันต คิดเขม       ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอภูหลวง  กรรมการ 

 ๓.๑๒ นางสุภัค จันทสุข       ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอภูเรือ  กรรมการ 

 ๓.๑๓ นายฤตธวัส พินิจนึก      ศึกษานิเทศก  ผูรับผิดชอบอำเภอเมืองเลย กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 


