ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

นางสาววรรณี รัตนเลิศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

ก
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 2) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ป ระกอบการของนักเรีย น ในโรงเรีย นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 16 และ
3) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เทคนิ ควิธีการวิจัย เชิงคุณภาพมาผสมผสานกัน กลุ่ มตัวอย่างในการวิจัยส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ
ครู ผู้ ส อนธุ ร กิ จ จ านวน 34 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 จ านวน 75 คน
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตัวแทนบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ใน สพม.16 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนธุรกิจ บุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา และบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสาหรับวัตถุประสงค์ข้อ 3
คือ ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จานวน 7 คน โดย
ผู้วิจัย ดาเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การกาหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์แนวคิด
การประเมินแบบ CIPP Model มาใช้ในการออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการสนทนากลุ่ม
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ โดยนาข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
แยกเป็นประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ แล้ วจัดทาร่างยุทธศาสตร์ ประชาพิจารณ์ ปรับปรุง พัฒนาและ
กาหนดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ ระยะที่ 3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยให้ กลุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบสาหรับวิเคราะห์ ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อ
หนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ที่กาหนดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า
ประเด็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ และ
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
สูงกว่ารายการอื่น ๆ ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด เป็นสภาพแวดล้อม
ที่ส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ากว่ารายการอื่น ๆ ในด้านปัจจัย พบว่าประเด็น ความพร้อมของ
ครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ) ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ) และความพร้อม

ข
ของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จานวนเพียงพอ) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงกว่า
รายการอื่น ๆ ส าหรั บ ประเด็น ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึ กที่จาเป็น ความพร้อมของงบประมาณ
(จานวนเหมาะสม/ เพียงพอ) และความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่กาหนดด้านงาน
ธุรกิจ) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ากว่ารายการอื่น ๆ ในด้านกระบวนการ พบว่า
ประเด็นการกาหนดและนาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด ส่วนประเด็นความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่าที่สุด สาหรับด้านผลผลิต พบว่า ประเด็น นักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด ส่วนประเด็น
นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพิ่มเติมด้วยตนเอง เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจต่าที่สุด
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบ SWOT Analysis พบว่า สภาพแวดล้อมของการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
สูงสุด คือหลัก สูตรสถานศึกษา ครูผู้ส อนธุรกิจ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ส่ว น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนสูงสุด คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น และครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ สาหรับด้านปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสสูงสุด
คือ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น-ชุมชน ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ
จังหวัด
1.2 ผลการวิจั ย ความต้องการพัฒ นาศักยภาพของครูผู้ ส อนธุรกิจ พบว่า ครูผู้ ส อนธุรกิจ
มีความต้องการพัฒนาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่องร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจสูงที่สุด ส่วนเรื่องเอกสารทางธุรกิจ แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุน มีความต้องการ
พัฒนาต่าที่สุด โดยมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธี การศึกษาดูงาน อบรมในแหล่งประกอบการ และเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุด ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความต้องการต่าที่สุด
2. การกาหนดและยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อ
หนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรี ยน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นรวม 3 ยุทธศาสตร์ “ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
ทุกยุทธศาสตร์ ส่วนกลยุทธ์ที่กาหนด 11 กลยุทธ์ ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากขึ้นไป
ทุกกลยุทธ์ สรุปดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0 กาหนด 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้าง
ความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อื่นๆ ผู้ปกครอง และชุมชน) กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ smart principal
(ภาวะผู้นาทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน และการกาหนดนโยบาย) กลยุทธ์ที่ 3 การหนุนเสริม

ค
สมรรถนะ smart teacher (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ โดยการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์
ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถาน-ประกอบการ) และกลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
สาหรับ smart student (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน กาหนด 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง) กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และกลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา กาหนด 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ ที่ 2 การส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

ง

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิ จั ย “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนธุ ร กิ จ เพื่ อ หนุ น เสริ ม ความเป็ น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 16 ฉบับนี้
ดาเนิ น การส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ว ยการสนั บ สนุน ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาจากส านั ก นวัต กรรมทางการศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได้รับร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ทุกกลุ่ม และผู้ป ระกอบการที่ให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนรักษาการผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่อนุมัติให้ดาเนินงานวิจัย ผู้ บริห ารสถานศึกษาที่อนุญาตให้
ครูผู้สอนที่เป็นคณะทางานเข้าร่วมการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ร่วมงานและครูผู้สอนทุกท่านที่ให้กาลังใจในการ
ดาเนินงาน ผู้วิจัยขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณ ดร.อรัญ กั่วพานิช อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน อดีตศึกษานิ เทศก์
เชี่ยวชาญ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และ
นางสาวมุกดา ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ที่ให้คาปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้
คุณประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานในครั้งนี้ ขอมอบเป็นคุณูปการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป

วรรณี รัตนเลิศ
ศึกษานิเทศก์

จ

สารบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คาถามการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชน์ของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนดาเนินการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย
บทที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อภิปรายผล

หน้า
ก
ง
จ
ช
ซ
1
1
6
6
6
9
9
9
11
11
14
17
21
33
41
41
43
45
48
48
50
51
54
66
66
69

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคผนวก 2 รายชือ่ ผู้เชี่ยวชาญ
แบบบันทึกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก 3 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและปฏิทินการสนทนากลุ่ม
ภาคผนวก 4 หนังสือราชการ
ประวัติผู้วิจัย

หน้า
73
75
80
81
113

131
140
158

ช

สารบัญตาราง
ตาราง 1
ตาราง 2
ตาราง 3
ตาราง 4
ตาราง 5
ตาราง 6
ตาราง 7
ตาราง 8
ตาราง 9
ตาราง 10
ตาราง 11
ตาราง 12
ตาราง 13

ตาราง 14
ตาราง 15

จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน
งานธุรกิจ และวิชาที่สอน
จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามประสบการณ์การประกอบธุรกิจ
ของตนเอง
จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามการได้รับการพัฒนาด้านงานธุรกิจ
ในรอบ 5 ปีการศึกษา
จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา
จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามประสบการณ์การประกอบธุรกิจ
ของตนเอง
ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ด้านสภาพแวดล้อม
ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ด้านกระบวนการ
ผลการวิเคราะห์สภาพการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านผลผลิต
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ : ความรู้ ความเข้าใจ
และ/หรือทักษะ
ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านวิธีการพัฒนา
ผลการประมวลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สภาพและความต้องการพัฒนา
ศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียนฯ ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจสอบทิศทางยุทธศาสตร์ ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์
ผลการตรวจสอบความคิดเห็นความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

หน้า
51
52
52
53
53
54
55
56
56
57
58
59
59

62
62

ซ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
แผนภาพ 2 องค์ประกอบทีส่ าคัญในการบริหารยุทธศาสตร์
แผนภาพ 3 ขั้นตอนดาเนินงาน

หน้า
9
26
45

1
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ซึ่งใจความสาคัญสรุปได้ว่า “...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม ข้อนี้มีคาขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธ
สิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทา มีอาชีพ ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน
ทางานจนสาเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 4) เป็นพลเมืองดี
ข้อนี้มีคาขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม
ให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้าใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทางาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” (อ้างจาก สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
ปั จ จุ บั น ทั่ว โลกให้ ความสนใจกับการจั ด การศึ กษาที่ส อดคล้ องและตอบสนองอย่ างเท่ าทันต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อม
ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคม
อย่างทั่วถึง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital Revolution) การเปลี่ ยนแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial
Revolution) ผลกระทบของการเป็น ประชาคมอาเซีย น ตลอดจนความต้อ งการกาลัง คนที่มีทัก ษะ
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ โดยผลการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ปี 2552-2559 พบว่า ประเทศไทยประสบความสาเร็จ ในหลายด้า น แต่ใ นด้า นคุณ ภาพการศึก ษา
ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนน
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก คุณภาพของกาลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน
ส่วนแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน
และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จึงจาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและกาลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะให้พร้อม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพื่อการผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดงาน
และการพัฒนากาลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพกาลังแรงงานให้สูงขึ้น ส่วนด้านประสิทธิภาพของการจัด
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อ

2
เทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจาเป็น
ที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และ
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อให้สามารถ
นาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.25602579) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งกาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้ มีส มรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้ องการของตลาดงานและการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ดังนี้ 3.1 ผู้ เรี ย นมีทักษะและคุณ ลั กษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลั กษณะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีตัว ชี้วัด ที่ส าคัญ เช่น สถานศึ กษาในระดั บการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานที่จั ดการศึ กษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น เป็นต้น 3.7 ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่ น ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ กษาทุ กระดั บและประเภทการศึก ษา ได้ รับ การพั ฒ นาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยการพัฒนาคน จึงเป็นรากฐานที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะนอกจากการศึกษาจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาความรู้
ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคลและสังคมแล้ว ยังสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้คนได้รับการพัฒนาตนเองและส่งผลต่อคุณภาพของคน
(นิพนธ์ สาแดงเดช, 2548) จึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อทาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เป็นครูที่พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล ทาให้ผู้เรียนเป็นคนที่รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่ มสร้างสรรค์ รู้จั กเรี ยนรู้ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (ทัศนีย์
วงษ์สมบูรณ์, 2550)
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การน้อมนาพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบ
เป็ น นโยบายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจั ดการศึกษา เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุ
ขีด สู ง สุ ด มี ความรอบรู้ มี ทั ก ษะพร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต มี คุณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ใ น
การดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการทางานเพื่อการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เป็นกาลังแรงงานที่มีทักษะที่จาเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี
และการเป็น ผู้ป ระกอบการ ด้ว ยการเพิ่ม จานวนครูที่มีคุณ ภาพเพื่อ การพัฒ นาการศึก ษ าอย่า งยั่ง ยืน
ซึ่ง ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) ให้มีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ เจตคติ ที่ดีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็นวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กาหนดมาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้
ไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย และพั ฒ นาตามระเบี ย บที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในกรณี ที่ มี
ความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ
หรื อคุณวุฒิ ขาดแคลน ผู้ บังคับ บัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดย
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
16 จึงมีหน้าที่ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ส าหรั บ การขับ เคลื่ อนผู้ เรี ย นให้ มีค วามเป็ นผู้ ประกอบการ ในส่ ว นของกระทรวงศึก ษาธิ การ
ดาเนินงานโดยนาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มากาหนดกรอบแนวดาเนินการส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพ
ประชาชนเพื่อการมีงานทา/ รายได้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย คือ 1) ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ของประชาชน 2) ศูน ย์ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน 3) ธนาคารขยะ 4) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา 5)
พัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ 6) พัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ ป ระกอบการ OTOP 7) พั ฒ นาความเป็ น อยู่ และ 8) พั ฒ นาอาชี พ และรายได้ โดยมอบหมาย
ให้การศึกษานอกโรงเรียนตาบล ขับเคลื่อนดาเนินการ 1) อบรมประชาชนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ด้า น Digital Literacy การทาธุ ร กิ จ และการค้า ขายออนไลน์ 2) สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บไปต่อ ยอด
ประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยกาหนดหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
ด้านการศึกษาเพิ่มความรู้ตัวเอง, รู้ทันสังคม เรื่อง ดิจิทัลคอมเมิร์ซ ความเข้าใจสื่อดิจิทัล ความเข้าถึง
สื่อดิจิทัล ด้านการเคารพตัวเองและผู้อื่น เรื่อง กฎหมายดิจิทัล แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล และการสื่อสาร
ยุคดิจิทัล ซึ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการดังกล่าว สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

4
(2561) ดาเนินการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship
Education) กล่าวว่า เป็นหนึ่งในทักษะสาคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับความสนใจและมีการดาเนินการ
เพิ่มมากขึ้น ในการกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิง
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก
และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็น
ผู้ ป ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ซึ่งหมายรวมถึ ง
(1) รู้วิธีการที่เหมาะสมสาหรั บ การสร้ างตัว เลือกเชิงเศรษฐศาสตร์ /เศรษฐกิจ (2) เข้าใจบทบาทในเชิง
เศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม และ (3) ใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิผล
ด้านอาชีพเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาของประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งให้สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
ไทยให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนสามารถผสมผสานองค์ความรู้
ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสง่างาม
ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ตลอดจนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20
ปี (พ.ศ. 2560–2579) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ที่มีเป้าประสงค์ คือ ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน
รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้ กาลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่สาคัญและ
มีส มรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้ก ลยุ ทธ์ ผ ลิ ตและพัฒ นาครูให้ มีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 16, 2561) และโดยที่ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีอานาจหน้าที่ ข้อ 4 กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ในเขตพื้นที่การศึกษา และข้อ 9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
พบว่า จุดอ่อนด้านบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
การปฏิบั ติ (Active learning) และงานวิ จัยและนวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาการศึ กษามีน้ อย แต่ โ อกาสด้า น
การเมืองและกฎหมาย คือ รัฐบาลให้ ความสาคัญและมีนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
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มีคุณภาพ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งสภาพการจัด
การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพของนักเรียน โดยการสอบถามจากครูผู้สอน ตลอดจน
จากการนิเทศ สังเกต สอบถามในขณะนาเสนอผลงานและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนได้ รับการฝึก ทักษะการเป็นผู้ผลิต สามารถผลิตสินค้าเพื่อการจาหน่ายและ
พัฒนาผลงานให้มีความหลากหลาย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติหลายรายการ แต่โรงเรียนส่วนมากไม่ได้จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้/ ฝึกทักษะให้
ครอบคลุมและเสริมสร้างให้นักเรียน มีความพร้อมเพียงพอต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ในสภาพนี้อาจจะส่งผลให้นักเรียนไม่มีความเป็นผู้ประกอบการที่เพียงพอ
ต่อการประกอบอาชีพ/ ศึกษาต่อในแนวทางที่เกี่ยวข้องก่อนการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงตระหนักในความสาคัญของการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพราะคาดว่า
จะส่งผลต่อการหนุนเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการที่ดี ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คาดหวังไว้
สาหรับแผนยุทธศาสตร์มีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์การอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกาหนด
ทิศทางขององค์การที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เหมาะสม การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญ
สาหรับการพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)
กลยุ ท ธ์ (strategy) แผนงาน โครงการ และกิ จกรรมต่ าง ๆ สู่ ก ารปฏิ บัติ ในแต่ ล ะระดับ เพื่อ ให้ บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่จากการศึกษานโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) ยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (พ.ศ.2561-2564) พบว่า มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา พบว่า
ช่วงวัย 15-21 ปี มีข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลาจะต้องพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะทางความคิด ทักษะทางวิชาชีพ แต่แผนยุทธศาสตร์ทุกระดับข้างต้น ไม่ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ระบุถึงการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านความเป็น ผู้ป ระกอบการ
ทั้ง ที ่ค รูม ีค วามส าคัญ ยิ ่ง ในการขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์สู ่ก ารปฏิบ ัติที ่เ ป็น รูป ธรรม เพราะเป็น ผู้ จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย
จากความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ทมี่ ีบทบาทหลักในการกาหนดทิศทางขององค์การ เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด แต่ยังไม่มีความชัดเจนของทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสาคัญ ที่ต้องสร้างให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมรองรับ
การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 และความสาคัญของครูผู้สอนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมให้
นักเรียนมีความเป็นประกอบการ ควรเป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2. เพื่ อ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนธุ ร กิ จ เพื่ อ หนุ น เสริ ม ความเป็ น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
3. เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
คาถามการวิจัย
1. สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียนเป็นอย่างไร
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ควรเป็นอย่างไร
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ที่กาหนดขึ้น มีความเป็นไปได้ต่อการนาไปใช้หรือไม่
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ
1.1.1 ความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่สาคัญ
1.1.2 ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ
1.1.3 ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในร้านค้าออนไลน์
1.1.4 ความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ
1.1.5 ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
1.2 การกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจด้านความเป็นผู้ประกอบการ
1.3 การตรวจสอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ
- ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ ที่กาหนดขึ้น
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม มีดังนี้
2.1.1 ประชากรผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนธุรกิจฯ คือ ครูผู้สอนธุรกิจ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มชี ื่อในทาเนียบครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 37 คน
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2.2.2 ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดยุทธศาสตร์
จานวน 92 คน ได้แก่
1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ ก
เครือข่าย สมป.จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 9 คน
2) ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.16 จานวน 8 คน
3) ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 16 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
8 คน
4) ครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง 37 คน
5) บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษา
ในสาขาบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม
14 คน
6) ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 8 คน
7) บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/
คณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 8 คน
2.2.3 ประชากรในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 37 คน
2.2.4 ประชากรในการตรวจสอบยุทธศาสตร์ จานวน 10 คน ได้แก่
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2) ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
4) ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
5) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6) ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
7) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
8) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
9) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10) ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการกาหนดเฉพาะเจาะจงจากประชากรที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
โดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในวัน เวลาที่กาหนด ดังนี้
2.2.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนธุรกิจฯ คือ ครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 34 คน
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2.2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดยุทธศาสตร์
จานวน 75 คน ได้แก่
1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ ก
เครือข่าย สมป.จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 8 คน
2) ผู้อานวยการ/ตัวแทนกลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบาย
และแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน 7 คน
3) ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
6 คน
4) ครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง 30 คน
5) บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษา
ในสาขาบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม
10 คน
6) ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 7 คน
7) บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/
คณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 7 คน
2.2.3 กลุ่มตัวอย่างในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 25 คน
2.2.4 กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ จานวน 7 คน ได้แก่
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2) ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
4) ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
5) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6) ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
7) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
3.1 การศึ กษาสภาพและความต้องการพั ฒ นาศักยภาพของครูผู้ ส อนธุร กิจฯ ด าเนิ นการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561
3.2 การกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ ดาเนินการระหว่างเดือน
กันยายน-ธันวาคม 2561
3.3 การตรวจสอบยุทธศาสตร์ ดาเนินการในเดือนมกราคม 2562
4. ขอบเขตด้านสถานที่
- สถานที่รวบรวมข้อมูล คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และโรงแรมใน
จังหวัดสงขลา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
- แผนการศึกษาชาติ
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แผน/กลยุทธ์/นโยบาย/
จุดเน้นของ สพม. 16
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สอบถามผู้มีความรู้/
ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไม่เป็นทางการ

- ศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพฯ

การวิเคราะห์ SWOT

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

ร่างยุทธศาสตร์

ประชาพิจารณ์
ตรวจสอบความเป็นไปได้

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

เผยแพร่
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถนาข้อค้นพบไปใช้เป็นองค์ความรู้และ
แนวทางในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. 16 ได้ ตรงตามความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด สพม.16 สามารถนาไปใข้เป็นแนวทางให้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
1. ผู้ที่จะศึกษาต่อไปสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น สาหรับกาหนดแนวปฏิบัติ
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม/งานเพื่อการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนให้มีความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนธุ ร กิ จ หมายถึ ง กระบวนการหรื อ เครื่ อ งมื อ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่จะทาให้ครูผู้สอนธุรกิจมีขีดความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้น

10
ครูผู้สอนธุรกิจ หมายถึง ครูผู้สอนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มี
วุฒิการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในงานธุรกิจ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน หมายถึง ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมสาคัญของผู้เป็นเจ้าของธุรกิจใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะพื้นฐาน ด้านความต้องการ
ความสาเร็จ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความคิดในเชิงนวัตกรรม และด้านความสามารถในการรับรู้
โอกาสทางธุรกิจ
สภาพการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจ หมายถึง สิ่งที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทาให้ครูผู้สอนธุรกิจ
มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ความต้องการพัฒนาของครูผู้สอนธุรกิจ หมายถึง สาระและกระบวนการที่ครูผู้สอนเชื่อมั่นว่า
ท าให้ ต นเองมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ ร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้ า OTOP
กฎหมายธุรกิจ แหล่ง เงินทุน แหล่งผลิต/ แหล่งวัตถุดิบ การตลาด เอกสารทางธุรกิจ การบริหารจัดการ
การเงินบัญชี และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โดยใช้วิธีการรับฟังการบรรยาย อบรม ศึกษา
ดูงาน เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรียนรู้ด้วยตนเอง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 2) กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และ 3)
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุ ทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้ สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ นามากาหนดกรอบแนวคิดตลอดจน
ประเด็นคาถามในการวิจัย การศึกษาเอกสารครั้งนี้จึงมุ่งเน้นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ
2. แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
4. แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ
ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของกิจการหรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็น ของตนเอง มีการ
วางแผนการดาเนินงาน และดาเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและยอมรับ
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกาไรที่เกิดจากผลการดาเนินงานของธุรกิจตนเอง
(ณัฐผไท สุทธิเสริม, ม.ป.ป.) ส่วน CEO INSIDER (2560) ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ศึกษา
การสร้างธุร กิจ รวมถึงกระบวนการทาธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าหรือ
บริการให้ แก่ผู้ซื้อ โดยสร้างร้ านหรื อองค์กรเพื่อการขายสินค้าและบริการเหล่านั้น สาหรับแนวคิดของ
บุญฑวรรณ วิงวอน (2556) ผู้ประกอบการ คือ บุคคลที่มีแรงบันดาลใจในการเสาะแสวงหาโอกาสและ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่ อสร้างความแตกต่างในการดาเนินงานทางธุรกิจ โดยมีความตั้งใจมุ่งมั่น
ที่จ ะก่ อตั้ง และสามารถดาเนิน ธุร กิจ ได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง ผู้ ประกอบการจึงเป็น ผู้ ที่แบกรับความเสี่ ยงใน
ระหว่างการแสวงหาโอกาส เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ สุรีย์ เข็มทอง (2560)
กล่าวว่า ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง กระบวนการที่เริ่มต้นจาก 1) การคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 2) การรวบรวมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ เกิดธุรกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการ และ 3) การยอมรับความเสี่ยงหรือความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นโดยสรุป
ความเป็นผู้ประกอบการ จึงหมายถึงกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากร
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และเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อให้นวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ และการได้รับ
ผลตอบแทนจากการประกอบการ โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
สรุป ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ดาเนินงานธุรกิจเป็นของตนเองโดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ทุกมิติอย่างเหมาะสม และมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและการมีโอกาสดาเนินงานธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ลักษณะสาคัญของความเป็นผู้ประกอบการ
ชัยยุทธ์ เลิศพานิช (2554) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน คือ
1) เป็นผู้ใฝ่หาความสาเร็จ 2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 3) เป็นผู้ยอมรับความเสี่ยง 4) เป็นผู้มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 5) เป็นผู้ตอบสนองรวดเร็ว 6) เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและอดทน 7) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ
8) เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ป ระสบการณ์ ส่ ว น สุ รี ย์ เข็ ม ทอง (2560) กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ของความเป็ น
ผู้ประกอบการมี 4 ลักษณะ คือ 1) ความเป็นผู้ประกอบการเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า
(Value creation) ต่ อ ผู้ ป ระกอบการเองและลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ตลาดหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย 2) ความเป็ น
ผู้ประกอบการต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Resources,
time and effort) เพื่อให้แนวคิดหรือนวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ 3) การได้รับ
ผลตอบแทน (Reward) จากการประกอบการ ซึ่งเป็นทั้งผลตอบแทนในรูปของเงิน เช่น รายได้ ฯลฯ หรือ
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เช่น ความเป็นอิสระ ความพึงพอใจในความสาเร็จ เป็นต้น และ 4) การรับความเสี่ยง
(Risk) ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และความไม่รู้อนาคต ในเรื่องนี้ ชี้ช่องรวย
(นามแฝง) (2560) กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ผู้ประกอบการประสบความสาเร็จในธุรกิจไว้อย่าง
น่าสนใจ 10 ประการ คือ ประการที่ 1 กระหายในความสาเร็จ ประการที่ 2 ชอบเสี่ยง ประการที่ 3
มีความคิดสร้างสรรค์ ประการที่ 4 มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ ประการที่ 5 มีความเชื่อมั่น กล้าลองสิ่งใหม่ ๆ
ประการที่ 6 มีความสามารถในการตัดสินใจ ประการที่ 7 มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส ประการที่ 8
มีค วามอดทนต่อ ความไม่แ น่น อน ประการที่ 9 รู้จัก เริ่ม ต้น และต้อ งการความสาเร็จ ที่ส มบูร ณ์แ บบ
ประการที่ 10 ตระหนักในคุณค่าของเวลา เพราะการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นกาไรชีวิต
และกาไรทางธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประเมินค่ามิได้
สาหรับ Frese (2000) กล่าวถึงลักษณะของผู้ประกอบการไว้ ดังนี้ 1) ความเป็นตัวของตัวเอง
คือ ความสามารถและความตั้งใจที่จะนาตนเองไปสู่โอกาส เป็นคนที่สามารถทางานได้ด้วยตนเอง และ
สามารถตัดสินใจได้ในภาวะบีบบังคับ 2) ความมีนวัตกรรม คือ การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้า
ใหม่ ๆ การบริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 3) ความกล้าเสี่ยง ความกล้าเสี่ยงแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
กล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่ไม่รู้ กล้าใช้ทรัพย์สินจานวนมากสาหรับก่อตั้ง ธุรกิจ และกล้ากู้ยืมทรัพย์สินจานวนมาก 4)
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน คือ ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในการแข่งขัน ความพยายามที่จะทาให้คู่แข่งหมด
ประสิทธิภาพ 5) ความสม่าเสมอและใส่ใจในการเรียนรู้ คือ การที่มีความมั่นคงในจิตใจ ไม่เก็บสิ่งผิดพลาด
มาเป็นอารมณ์หรือทาให้ผิดหวังท้อแท้ แต่จะนาเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเรียนรู้ และแก้ไข และ 6)
ความมุ่ง มั่น ในความส าเร็ จ (Achievement orientation) คื อ เป็ น ผู้ ที่ ช อบงานท้า ทายที่ มีโ อกาสทาให้
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ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ส่วน Walter Kuemmerle (2002) กล่าวว่า ผู้ประกอบการควรมี
คุณสมบัติส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อนาไปใช้ในกิจการของตนเอง ดังนี้ 1) ทักษะการเจรจาต่อรอง 2) ทักษะ
ด้านเทคนิค 3) ความสามารถในการทาให้คนอื่ นคล้อยตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด รวมทั้งพนักงานและผู้เป็น
เจ้าของเงินทุน 4) คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการในการชักจูงใจและมอบหมายงานให้พนักงาน 5)
ความสามารถในการทาให้แผนงานกลายเป็นการปฏิบัติ นั่นคือ ความสามารถในการนาไปปฏิบัตินั่นเอง 6)
ความชอบในสิ่งที่ตนเองทาอยู่ เป็นข้อสุดท้ายที่มีความสาคัญมากเพราะว่าความชอบทาให้บุคคลสามารถ
อดทนทางานเป็นเวลานาน และสามารถผ่านช่วงเวลาของความผิดหวังที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่
ไปได้
นอกจากนี้ Bygrave and Zacharakis (อ้างจาก สุรีย์ เข็มทอง, 2560) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ
ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ในการสร้ า งสรรค์ ค วรมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ 10 ประการ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
คุณลักษณะ 10 Ds (10 Ds Key Attributes of Entrepreneur) ประกอบด้วย
คุณลักษณะ
Dream
ความฝัน
Decisiveness
ความกล้าตัดสินใจ
Doers
การลงมือทา
Determination
ความมุ่งมั่น
Dedication
ความทุ่มเท
Devotion
การอุทิศตัว
Details
การใส่ใจในรายละเอียด
Destiny
โชคชะตา

พฤติกรรม
ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสาหรับประกอบการธุรกิจ และมี
ความฝันและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่จะนาพาไปสู่การพัฒนาในธุรกิจต่อไป
ผู้ประกอบการต้องมีความกล้าตัดสินใจ รวดเร็ว รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ที่แม่นยา
ภายหลังจากตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแม่นยา ผู้ประกอบการต้องมี
ความสามารถในลงมือสั่งการและนาแผนงานไปปฏิบัติได้อย่างฉับไว
ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทาธุรกิจให้สาเร็จ ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน
มีความทุ่มเทให้กับธุรกิจของตนได้อย่างเต็มที่ บางครั้งผู้ประกอบการ
อาจต้องสละความสุขสบายส่วนตัว เพื่อมาทุ่มเทเวลาและความพยายาม
ให้กับการพัฒนาธุรกิจของตนตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์
ผู้ประกอบการต้องมีความรักชอบธุรกิจของตนเป็นการเฉพาะตัวในอันที่จะ
ฟูมฟัก และทุ่มเทกายใจลงไปเพื่อสร้างผลงานของตนให้ประสบความสาเร็จ
ตามที่มุ่งหวังและฝันไว้
ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการประกอบธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่
ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตา มีความคิดว่า
ตนเองเป็นผู้กุมชะตาชีวิตและธุรกิจของตนไว้ในมือตนเอง
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คุณลักษณะ
Dollars
ผลตอบแทน
Distribute
การกระจาย
ความรับผิดชอบ

พฤติกรรม
ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้คาดหวังในเรื่องผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินว่า
จะเป็นปัจจัยสาคัญสูงสุดในการกระตุ้นจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจ แต่เงิน
เป็นเพียงเครื่องวัดระดับความสาเร็จของธุรกิจของตนมากกว่า
ผู้ประกอบการควรต้องมีการกระจายความรับผิดชอบ และสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมให้กับพนักงานที่มีความสามารถและความสาคัญกับธุรกิจ
ของตนเอง

สรุป ลักษณะสาคัญของความเป็นผู้ประกอบการ คือ การเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง
มีความชอบ กล้าตัดสินใจ และมุ่งมั่นในความสาเร็จบนพื้นฐานของความเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
มีความใฝ่รู้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีทักษะ
ในการสร้างแรงจูงใจและประสานความร่วมมือจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) กล่าวว่า ความเป็นผู้ประกอบการเป็นหนึ่งในทักษะ
สาคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้รั บความสนใจและมีการดาเนินการเพิ่มมากขึ้น ในการกาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ สาคัญต่อการจั ดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดย
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การเงิ น เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Financial, Economics, Business and
Entrepreneurial Literacy) ซึ่ ง หมายรวมถึ ง 1) รู้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมส าหรั บ การสร้ า งตั ว เลื อ กเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ /เศรษฐกิจ 2) เข้าใจบทบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม และ 3) ใช้ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิผลด้านอาชีพเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2559 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศ
ไทยก้ าวพ้ น กั บ ดั ก ประเทศที่มี ร ายได้ ป านกลาง ที่ เรี ย กว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” ขึ้ น เพื่ อ ปร ับ
โครงสร ้า งเศรษฐก ิจ ของประเทศให ้ก้า วไปสู ่ย ุค ใหม่แ ละให ้ค วามส าคัญ ในการสร้ างผู้ ป ระกอบการ
ขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย ปรับ เปลี่ย นจากเศรษฐกิจ ที่ขับ เคลื่อ นด้ว ยประสิท ธิภ าพเป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน 3 กลไก ประกอบด้วย 1) กลไก
ขับ เคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับ ผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 2) กลไกขับเคลื่อ น
ที ่ค นส ่ว นใหญ ่ม ีส ่ว นร ่ว มอย ่า งเท ่า เท ีย มและทั่ ว ถ ึง (Inclusive Growth Engine) และ 3) กลไก
การขั บ เคลื่ อ นที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น (Green Growth Engine) ทั้ ง นี้ หั ว ใจส าคั ญ ของ
“โมเดลประเทศไทย 4.0” คือ การสร้าง “คนไทย 4.0” คนไทย 4.0 จะต้องมีการเรียนรู้ใน 4 เรื่องสาคัญ
คือ 1) การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย (Purposeful Learning)
2) การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Generative
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Learning) 3) การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful Learning) และ
4) การเรี ยนเพื่อมุ่งการทางานให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ (Result – Based Learning) ดังนั้น การสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒ นาคนไทย 4.0 ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเน้น การพัฒ นาที่ส มดุล บนฐานความคิด ของปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ผ่า นการปฏิ รูป ประเทศด้า นโครงสร้า งเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา และระบบ
การศึกษาควบคู่กนั ไปตามนโยบายรัฐ บาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในส่วนของการสนับสนุน วิส าหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่างและใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถขยายตลาดได้อย่างไม่มีขีดจากัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยการส่งผ่านคุณค่าและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ใช้ผ่านกระบวนการ
บ่มเพาะและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2561) กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น มีโอกาสในการฝึกฝน
อย่างเสรี มีความมั่นใจ และดาเนินงานต่อไปได้ ซึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ นักเศรษฐศาสตร์และ
นักวิชาการเชื่อว่า วัฒนธรรมของความเป็นผู้ประกอบการจะเป็นการส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล
ให้ดาเนินธุรกิจของตัวเอง ท้องถิ่น และระดับชาติ ดังนั้น นักการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน
และประชาชนให้สามารถอยู่ในยุคของเศรษฐกิจผู้ประกอบการได้ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการสามารถวางกรอบการดาเนินงานที่ผู้สอนนาไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้เป็น
5 ระดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 พื้นฐาน (Basics)
ในระดับ ชั้ น ประถมศึก ษา มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น หรือ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ
ประสบการณ์ที่หลากหลายในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ขั้นแรกสุดควรให้ความสาคัญในการสร้าง
ความเข้าใจขั้น พื้น ฐานเกี่ย วกับ ระบบเศรษฐกิจ โอกาสในสายงาน และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในเรื่อง
เศรษฐกิจตลาดเสรี สิ่งสาคัญคือแรงจูงใจในการเรียนรู้และความรู้สึก ในเรื่องโอกาสของบุคคลซึ่งถือเป็น
ผลลัพธ์สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขั้นที่ 2 การสร้างความตระหนักด้านสมรรถนะ (Competency Awareness)
ในขั้นนี้ ผู้เรียนต้องฝึกฝนด้านเทคนิคการค้นหาศักยภาพ เพื่อให้ สามารถเห็นถึงปัญหาในมุมมอง
ของเจ้าของธุร กิจ โดยการจัดรายวิชาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวการเป็นผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น ฝึกการทา
Cash Flow ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือการสาธิตการขายในวิชาการสื่อสาร เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์โปรแกรมช่วยเหลือ (Creative Applications)
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Competencies) ใน
ขั้นนี้ผู้เรีย นต้องค้นหาแนวคิดที่หลากหลายในการวางแผนธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีธุรกิจจานวนไม่น้อย
ที่สามารถเริ่มต้นขึ้นและดาเนินกิจการไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งและประสบปัญหาในภายหลัง ดังนั้น นอกจาก
การเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้ว ต้องทากิจกรรมอื่น ๆ และการเข้าร่วมสัมมนานอกเวลาเพื่อให้ได้รับ
ความลึกและความกว้างของความรู้ สาหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความคิดทางธุรกิจ
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ที่ไม่ซ้ากัน และดาเนินการขั้นตอนการตัดสินใจผ่านแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ ซึ่งผลการเรีย นรู้อาจจะนาไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนากระบวนการในการดาเนินธุรกิจจริงต่อไปได้
ขั้นที่ 4 การเริ่ ม ต้ น (Startup)
หลังจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการทางานและ/หรือการศึกษา ในขั้นนี้สถาบันการศึกษา
จะมุ่งเน้นไปที่ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจในหลายสาขา ตลอดจนร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการฝึกอบรม
หลาย ๆ โปรแกรม
ขั้นที่ 5 การเติบ โต (Growth)
บ่อ ยครั้ง ที่เ จ้า ของธุร กิจ ไม่ไ ด้ข อความช่ว ยเหลือ จนเกือ บจะสายเกินไป สถาบันการศึกษา
จานวนมากจึงจัดสัมมนาหรือจัดประชุม อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่ว ยเหลือ ผู้ป ระกอบการให้ ต ระหนัก ถึง
ปัญ หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น และมีว ิธ ีก ารจ ัด การอย ่า งทั่ว ถึง และทัน เวลา โดยตระหนั กดีว ่ า แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ทีด่ ี ทสี่ ุ ด คื อ การช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ที่มี อ ยู่ ข องชุ ม ชนเติบโตและประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) กล่าวว่า การบ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ป ระกอบการมีเป้าหมายเพื่อ “สร้างความคิดที่แตกต่างและความกล้ าหาญส าหรับโอกาสทางธุรกิจ ”
กระบวนการพัฒ นาความเป็น ผู้ป ระกอบการจึงจะต้องสามารถพัฒ นาผู้เรียนให้เกิดแนวคิด ที่แตกต่า ง
การคาดการณ์และมองหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความกล้าหาญในการริเริ่มและคว้าโอกาสทางธุรกิจได้
ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนระบบ
การศึกษาที่สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกันทั้งระบบและ
สนองตอบความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยดาเนินการดังนี้
1. กาหนดแผนและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา (สอศ.) สานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ศึกษาและวางแผนระบบการศึกษา
ที่สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education)
ทั้งระบบ ตั้งแต่การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนกาหนดกรอบการดาเนินงาน (Framework) และมาตรฐานตัวชี้วัดให้ค รูผู้สอนใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งระบบ
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการเรียนรู้
ในเนื้ อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่ส อดแทรกทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการรู้
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and
Entrepreneurial Literacy) ตลอดจนหลักสูตรสาหรับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
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3. กาหนดแนวทางการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :
R&D) ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ อาทิ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย ภาครั ฐ และภาคเอกชน ความร่ว มมือในรูปแบบประชารัฐ ทาการศึกษาวิจัยและกาหนด
แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและโลก สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) สร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย
และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยเพื่อรองรับการขยายตัวของวิสาหกิจรายใหม่ (Startup)
สรุ ป การจั ด การศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น ผู้ ป ระกอบการมี ค วามส าคั ญ จ าเป็ น ในทุ ก ระดั บ
การศึ ก ษา เพราะการบ่ ม เพาะและการพั ฒ นาความเป็ น ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้อ งผ ่า น
กระบวนการเรียนรู้ที่มีกลไกที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จึงจะทาให้การพัฒนาต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ดาเนินการได้อย่างยั่งยืนและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการนาประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
และเป็นประเด็นหลักที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อม
กาลังคนทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น ให้สามารถปรับตัว รู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีพลวัต การแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนที่ประเทศต้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25602579 จึงกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะที่สาคัญ
จาเป็น เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการทางานตามอาชีพ ส่งผลให้
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาผลิตภาพของงานเพื่อการพัฒนาประเทศได้ และยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจสาคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการกาหนดเป้าหมาย
การจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัย เพื่อสร้างและพัฒนา
พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถศึกษา เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพื่อการประกอบ
อาชีพและการดารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เข้าสู่ระบบการศึกษาของ
ประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป
ความหมาย ความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากร
สุริยา มนตรีภักดิ์ (2550) ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
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อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการ
ที่จะส่งเสริมเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยและวิธีการ
ในการทางานอันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558) และ
รุ่งนภา ครูรุ่ง คนเล (2555) ที่สรุปว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและปรับเปลี่ยน
ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านให้มีค วามรู ้ (Knowledge) ความเข้า ใจ (Understanding) ทัก ษะในการท างาน (Skill)
ตลอดจนเจตคติ (Attitude) ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ให้รอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) และ ชวนคิด มะเสนะ
(2559) กล่า วไว้ส อดคล้องกัน ว่า ทรัพ ยากรบุคคลเป็นหัว ใจส าคัญ ที่สุด ในการพัฒ นาองค์การ เพราะ
ความสาเร็จของงานจาเป็นต้องอาศัยคน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างขององค์การ ยังไม่มีเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนได้อย่างแท้จริง และที่สาคัญ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เป็น
สิ่งเดียวซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ในองค์การแตกต่างจากเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งยิ่งอยู่นาน
มูลค่าจะลดลง ดังนั้น แม้ว่าองค์การจะมีการคัดเลือก สรรหาบุคลากรเข้าทางานใด ๆ ได้กาหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการไว้ได้ดีเพียงใด ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ดี
ตลอดไป เพราะสภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มอย่า งรวดเร็ว ทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง การปกครอง ความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ และเทคนิคการทางานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ก่อให้ เกิดสภาวะการแข่งขัน สู ง คนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง
อาจจะกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การเร่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ จะเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการทางานของบุคลากร
ให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม และองค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด
สาหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการอันเป็นกลไกสาคัญของรัฐ จาเป็นต้องมี
การปรั บ ตั ว ให้ ก้ า วทั น กั บ สภาพแวดล้ อ มและสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสาคัญต่อครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดไว้ในหมวด 7 มาตรา
52 ความว่า ให้กระทรวงส่งเสริ มให้ มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและประสานให้
มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง
(สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล, 2558) สอดคล้องกับ ยูเนสโก (UNESCO, 1997 อ้างจาก พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์,
2555) ที่ระบุว่า การศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่การศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบเท่านั้น แต่มีความหมายรวมถึงการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการทั้งหลายที่สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาวัน ทั้งที่บ้านและชุมชน
ในวงกว้าง ซึ่งยูเนสโกได้นาเสนอแนวคิดที่สาคัญสาหรับทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเสรีกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 แนวคิด คือ 1) การเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วย “การศึกษา” 2)
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การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง มิใช่เป็นเพียงทางเลือก 3) การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป็นภารกิจของทุกคน ซึ่งในเรื่องนี้ สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) กล่าวว่า การพัฒนาครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษาเป็น กระบวนการที่สาคัญ ต่อ กระบวนการบริห ารงานบุค คล ซึ่ง มีจุด มุ่ง หมาย
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในทาง
ที่พึง ประสงค์ การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาจึงหมายถึงกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความชานาญ ค่านิยมทางศีลธรรม และความเข้าใจที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เพื่อให้ผู้รับ
การศึกษาสามารถใช้ชีวิตอยู่และทาประโยชน์แก่สังคมได้ ทั้งนี้ นิกรณ์ ทิพย์รักษ์ (2547) กล่าวว่า การพัฒนา
บุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและสถานศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรผู้นั้น
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยแล้วยิ่งมีความสาคัญที่สุด เพราะผู้บริหารคือผู้นามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ เมื่อระเบียบกฎหมายสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานเพื่อนาพาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ผู้บริหารมืออาชีพต่อไป ส่วนประวิต เอราวรรณ์ (2560) กล่าวว่า งานครูเป็นวิชาชีพที่ได้การยอมรับว่า
เป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
มาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องก้าวหน้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
เทคโนโลยี ค่านิยม และวัฒนธรรมทางสังคมด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครูจึงไม่ใช่สูตรที่หยุดนิ่ง
ตายตัว แต่ต้อ งมีก ารเคลื่อ นไหวปรับ เปลี่ย นพัฒ นาอยู่ต ลอดเวลา เพื่อ ให้ส ถานศึก ษาและห้อ งเรีย น
เป็น เบ้า หลอมที่ดี ที่สุ ด ในการผลิ ตบุ คลากรออกสู่ สั งคม งานครูเ กี่ย วข้อ งกั บการพั ฒ นาสติปัญ ญาและ
ความสามารถที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ครูต้องอาศัยความรอบรู้เฉพาะด้าน มีการเตรียมการ
และวางแผนที่ดีในการสอนและการดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการครบวงจร นอกจากนี้ ครูยังต้องศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมและคิดค้นวิธีการสอน สื่อ ตลอดจนเครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน จึงจาเป็นต้องคิดค้นและพัฒนารูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาบุคคลในองค์การทาง
การศึกษาก็จาเป็นต้องได้รับการ“เพาะบ่ม” ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทางาน เพื่อ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากขึ้น บุคลากรทุกคนจึงต้องเรียนรู้ การพัฒนาตนให้มีความทันสมัย
ในการทางานอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันองค์การก็จะต้องสนับสนุนและให้โอกาสกับทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการและการเจริญเติบโตขององค์การอย่างไม่หยุดยั้ง
อัน จะส่ง ผลต่อ ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ส าหรับ การพัฒ นาบุค ลากรในองค์ก ารทางการศึก ษา
ในทศวรรษหน้าเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล (Digital) นั้น กลายเป็นกลยุทธ์สาคัญของ
การพัฒนาองค์การ และเป็นโจทย์สาคัญสาหรับนักบริหารว่าทาอย่างไรจึงจะสามารถดึงเอาสมรรถนะและ
ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อการปฏิบัติงานที่ตรงกับ
เป้าหมายองค์การ (ชวนคิด มะเสนะ, 2559)
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สรุป บุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า แต่การเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกระบวนการสร้าง ปรับเปลี่ยนและเติมเต็มบุคลากร ทั้ง
ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
จึงมีความสาคัญจาเป็นต่อการเติบโตขององค์การเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านการศึกษา
ต้องถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานด้านการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของผู้ปฏิบั ติงานให้เป็นไปในทิศทางตามที่ องค์การต้องการได้นั้น จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
อย่ า งน้ อ ย 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นความรู้ (Knowledge) ซึ่ ง หมายถึ ง การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้
(Knowledge) เกิดการเรียนรู้ ทาความเข้าใจ แล้วจึงนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
ทักษะ (Skill) หมายถึง การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง ฝึกฝน และปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิด
ความช านาญ และ 3) ด้า นทัศ นคติ (Attitude) หมายถึง การพัฒ นาให้มีทัศ นคติที่ดีต่อ การท างาน
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก สร้างเสริมจิตสานึกที่ถูกต้องในการให้บริการ (Service Mind) และ
ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่
และตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนรู้ การปรับวิถีการทางานเป็นแบบชีวิตดิจิตอล (Digital Life) รวมทั้งพัฒนา
ทางด้านจิตใจควบคู่กันเพื่อ มุ่งสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น (ชวนคิด มะเสนะ, 2558)
สอดคล้องกับข้อเสนอการพัฒนาบุคลากรในองค์การเอกชนสมัยใหม่ของ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (2553)
เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก การแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของบุค ลากร ประเด็น ที่ส อง องค์ก ารจัดโอกาสให้กับ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒ นาในอาชีพ
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าต่อไป
สาหรับธีระ รุญเจริญ (2554) เสนอแนวทางการพัฒนาครูยุคใหม่ว่า ครูต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดให้มีระบบการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง
มีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกาลังใจที่ดี ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาทั้งในส่วนบุคคล
และการพัฒนาหน่ว ยงานควบคู่กัน ไปด้ว ย จึงจาเป็นจะต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
กลุ่มงาน และภาพรวมทั้งองค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงของบุคลากรทุกคน ซึ่งจะต้องเป็น
การระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านทักษะ
ความรู้และคุณลักษณะ ทัศนคติ และแรงกระตุ้นในการทางานและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ, พงษ์ธร สิงห์พันธ์ และสุวิมล โพธิ์กลิ่น
(2558) กล่าวถึงวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญ 3 วิธี คือ 1) การพัฒนาในขณะ
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ปฏิบัติงาน (On the Job Training) ที่นิยมใช้มี 3 วิธี คือ 1.1) การสอน 1.2) ระบบพี่เลี้ยง และ 1.3) การเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง 2) การพัฒนานอกจากการปฏิบัติงาน (Off the Job Development) เป็น
การเรียนรู้ และพัฒนางานของตนเองแบบไม่เป็นทางการ รวมถึงเข้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยหน่ วยงานพัฒนาของต้นสังกัด หรือส่ งเข้าไปรับการฝึกอบรมในหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นางานหรือการพัฒนาผ่านระบบสื่อทางไกล ที่นิยมใช้มี 4 วิธี คือ 2.1)
การฝึกอบรมในห้องหรือในชั้นเรียน เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีวิทยากรหรือ ผู้สอนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย กรณีศึกษา เป็นต้น
2.2) การฝึก อบรมทางไกล (Distance Training) เป็น การเรีย นรู้ใ นสิ่ง ต่า ง ๆ ด้ว ยตนเองอย่า งอิส ระ
กระบวนการฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา สถานที่ โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้เรียนเป็นหลั ก
ซึ่ง ในปัจจุบันนิยมกันมากคือการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะรวดเร็วและสามารถโต้ตอบสื่อสาร
ระบบสองทาง 2.3) การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นต้นแบบหรือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือวิ ธีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่หรือเทคนิควิธีการทางานที่ทันสมัย และ
2.4) การศึกษาต่อ เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้วุฒิบัตรสูงขึ้นกว่าเดิม 3) การพัฒนาตนเอง (Self Development)
การพัฒนาบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการทางานส่วนใหญ่แล้วจะมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง
ซึ่งเป็นแรงขับในตัวตนบวกกับการสนับสนุนจากหน่วยงานและคนรอบข้าง ดังนั้ น การพัฒนาบุคคลจะ
ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งหากผู้ที่ขอรับการพัฒนามีความสนใจ ใฝ่พัฒนาและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ส าหรั บ วิธีการพัฒ นาตนเองนั้ น ทาได้ ห ลายวิธี ขึ้ นอยู่กับ เวลา โอกาส ความถนัด และคว ามสนใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองมีดังนี้ คือ 3.1) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง 3.2) ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานเพื่อนามาจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
เพื่อให้การทางานสอดคล้องกับเป้ าหมายของหน่วยงาน 3.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง 3.4) การติดตามข้อมูล
ข่าวสารและเหตุการณ์สาคัญ ทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ
สรุป กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ซึง่ ดาเนินการได้ทง้ั ในลักษณะการพัฒนาโดยหน่วยงานและการพัฒนาด้วยตนเอง สาหรับรูปแบบการพัฒนา
มีความหลากหลาย เช่น การสอนแนะ การฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการเรียนทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของยุทธศาสตร์ (Strategy)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ คือ
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น. วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทาง
ทหารตามความจาเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม.
ว. ที่มีความสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหาร ทั้งในยามสงบและยาม
สงคราม เช่น จุดยุทธศาสตร์.
สาหรับ จักษวัชร ศิริวรรณ (2555) ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติ
ตามพัน ธกิจ และภารกิจ (Mission) ให้ สั มฤทธิผ ลตามวิสั ยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ
(Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้องถูกกาหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิต
ทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ทางานร่วมกันหรือจะทางานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็น
ความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลง
ออกมาเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และสามารถวั ด ได้ ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจาปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้อีก ด้ว ย ในขณะที่ วัน ชัย มีช าติ (2554) ให้คานิยามว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง
การกาหนดเป้าหมายรวมขององค์การและวิธีการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
กรรณิการ์ พะชานิ และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล (2556) ที่สรุปได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง
การกาหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางและเป้าหมายรวมขององค์กร เพื่อนามากาหนดวิธี การหรือขั้นตอน
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสถานภาพ ทั้งนี้ สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) กล่าวว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่ถ่ายทอดแนวความคิด หรือนโยบายจากแผนระดับนโยบายมาเป็นกลวิธี
การด าเนิ น งานที่ ส่ งผลให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ พึ งประสงค์ ต ามจุ ด หมายที่ ก าหนดไว้ ใ นอนาคตได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในเรื่องนี้ จิณณวัตร ปะโคทัง (2558) กล่าวว่า การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สาคัญของ
ผู้บริหารในการปรับเปลี่ ยนองค์การให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้องค์การ
สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่สภาพการดาเนินงานและการแข่งขัน
มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้รับบริการมีความต้องการและคาดหวังสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะพบได้ทั่วไปทั้งในโลกธุรกิจและภาคราชการ ส่วน สุพาณี
สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ คือ การบริหารจัดการภาครัฐที่ช่วยให้องค์การ
ภาครัฐตระหนักถึงความสามารถขององค์การ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ โอกาสและอุปสรรคของ
องค์การที่เป็นผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้มีการตื่นตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสและข้อจากัดที่อาจเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการบริหาร ทาให้ได้พัฒนาความคิดและช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งยั งช่ว ยให้ องค์การมีทิศทางและแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขัน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและในท้ายที่สุดจะช่วยให้องค์การมีสมรรถนะสูงและสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์มีประโยชน์ห ลายประการ คือ 1) ทาให้ผู้ บริห ารและบุคลากร
ของหน่วยงานทราบจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาอุปสรรค และเข้าใจในธรรมชาติของการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนขึ้น 2) ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายในการดาเนินงาน 3) ทาให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ก่อให้เกิดการประสานงานกันในการดาเนินงานตั้งแต่
ร่วมคิด ร่วมวางแผนการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 5) ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสมาชิก
ขององค์การและทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดาเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังต่าง ๆ และ 6) ช่วย
ก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการผนึกกาลัง
ภายในองค์การ (รังสรรค์ มณีเล็ก, 2553 และ เตชิต ตรีชัย และคณะ, 2559)
สรุป ยุท ธศาสตร์เป็น ทิศ ทางพัฒ นางานที่ใช้เ ป็น เครื่อ งมือสาคัญ ในการปรับ เปลี่ย นองค์ก าร
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้องค์การสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโต
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจนบรรลุประสิทธิผลที่ต้องการ
การจัดการยุทธศาสตร์
กระบวนการดาเนินงานเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ (นพดล นิ่มสุวรรณ, 2559 และ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา, ม.ป.ป.)
1. การกาหนดยุทธศาสตร์ ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากองค์การ โดยมุ่ งหวังให้เกิดการยอมรับในทุกฝ่ายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ของการจัดทายุทธศาสตร์
2. ในระหว่างกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีใจเปิดกว้างและมีความเป็น
มืออาชีพในการรับฟังข้อวิจารณ์ต่าง ๆ และควรเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ กาหนดขึ้น มา ประกอบไปด้ ว ย วิสั ยทั ศ น์ พัน ธกิ จ ขององค์ก าร ค่ า นิย มร่ ว ม
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ตามประเด็นยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัว ชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ต้ องครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์การ และ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
4. ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมาต้องมีความชัดเจน โดยในแผนยุทธศาสตร์อาจจาเป็นจะต้องมีคาอธิบาย
ประกอบเพื่อให้หน่วยงานสามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่นโดยสามารถทบทวนและปรับปรุงได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรือในสถานการณ์วิกฤติ
5. ก่อนการนายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติควรมีการถ่ายทอดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับบุค คล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วถึงทั้งองค์การ และควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
สนับสนุนด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เทคโนโลยีและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฎิบัติ
โดยมุ่งหวังให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ทุกหัวข้อหรือประเด็นในยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้ท้ายที่สุดขององค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ กล่าวคือ หากจะมองจากล่างบนพื้นฐานทุกโครงการ

24
จะต้ อ งเป็ น โครงการเชิ งกลยุ ท ธ์ และสามารถสนั บสนุ น ให้ กลยุ ท ธ์ ป ระสบความส าเร็จ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จ ของยุท ธศาสตร์ และในที่สุด องค์ก ารก็จ ะสามารถบรรลุวิสัย ทัศ น์ห ากดาเนิน การตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในขณะเดียวกันหากจะมองจากบนลงล่าง ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมาจะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์การบรรลุวิสัยทั ศน์ ในขณะที่กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นมาจะต้องแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ประสพความสาเร็จ สาหรับโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ควรเป็น
โครงการเชิงกลยุ ทธ์ที่มุ่งหวังว่าเมื่อดาเนินการจนเสร็จลุล่ ว งไปแล้ วจะส่ งผลกระทบในทางบวก (หรือ
สร้างสรรค์) แก่กลยุทธ์
7. กระบวนการในการประเมินผลต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนายุทธศาสตร์และการดาเนินงานขององค์การมากกว่าการตาหนิหรือลงโทษหน่วยงานที่ดาเนินงาน
ผิดพลาด
สาหรับเซอร์โต และ ปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991 อ้างจาก นพดล นิ่มสุวรรณ, 2559) ได้เสนอ
ขั้นตอนการจัดการยุทธศาสตร์ไว้ 5 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อม (Environment Scanning) เพื่อให้ ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุป สรรค ซึ่งเป็ น ปั จ จั ยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะเป็นเงื่อนไขในอนาคต โดยนาการวิเคราะห์
สวอท (SWOT Analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน “SWOT” มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากข้ อ ดี ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น จุดแข็งด้านโครงสร้าง จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านปัจจัยตัวป้อน
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดยุทธศาสตร์
W มาจาก Weaknesses หมายถึ ง จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ ซึง่ องค์การจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์การเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์ก าร ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาส
อยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึง่ ธุรกิจ
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. การกาหนดทิศทางขององค์การ (Establishing organization direction) ประกอบด้ว ย
การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจขององค์การ (Organizational mission) ทีเ่ น้นเหตุผลในการมีองค์การ
ที่กาหนดว่าจะทาอะไรในปัจจุ บันและกาลังจะทาอะไรในอนาคต องค์การเป็นแบบใดและจะก้าวไปสู่
การเป็นองค์การแบบใด ทั้งนี้ เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง รวมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ขององค์การ
(Organizational objectives) ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์การ
3. การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐาน
ของโอกาสและอุปสรรคและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โดยองค์การจะต้องพิจารณาออกแบบและเลือก
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ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับองค์การที่สุด และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยการวิเคราะห์ทางเลือก
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ผู้บริหารต้องพยายามตอบคาถามว่าทาอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้
ได้โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การกาหนดเป็นยุทธศาสตร์
4. การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารแปลง
ยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่แผนปฏิบั ติงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยคานึงถึง
โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามที่พึงประสงค์ ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทาการประเมินผลกระบวนการ
และประเมินผลสาเร็จขององค์การด้วย
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมเป็นหน้าที่ส าคัญ
เกี่ย วกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่นาไปปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่ายุทธศาสตร์นั้น
จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้
นอกจากนี้ พรรณาภา ปรัชญาศิริ (2555) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์นอกจากจะกาหนดสาระ
ของแผนกลยุ ท ธ์ อั น ได้ แ ก่ พั น ธกิ จ จุ ด หมายวั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย และกลวิ ธี ห รื อ มาตรการอั น เป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ล้ ว จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการวางแผนและการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงาน จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 1) ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ภายในองค์การ (Internal Stakeholders) ได้แก่
ผู้ บ ริ ห ารทุ กระดั บ และเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ งาน 2) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยตรงในการรั บ บริ ก าร
(Marketplace Stakeholders) เช่น ผู้รับบริการ พันธมิตร ผู้รับจ้าง ผู้ขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อ
จั ดจ้ างตามระเบี ย บพัส ดุ เป็ น ต้น และ 3) ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในสั ง คม แต่ อยู่ นอกองค์ก าร (External
Stakeholders) เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ภค คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันการเงิน
สภาหอการค้า และสื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มการเมือง ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เป็นต้น ซึ่งทาหน้าที่
ในการกากับดูแล และป้องกันแก้ไขข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ในเรื่องนี้ วิเชียร วิทยอุดม (2554) ให้นิยามว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ
การกระทาและการตัดสิน ใจในการกาหนดการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะทาให้ส ามารถเผชิญกับ สภาวะ
การแข่งขันกับองค์การต่าง ๆ ที่สูงได้และสามารถที่จะนาพาองค์การไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดการกาหนดกลยุทธ์
ที่จะนามาใช้และมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความต่อเนื่องในการพิจารณากาหนดกลวิธีที่เหมาะสมต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการวิ เคราะห์และการทบทวนสถานการณ์ กาหนดทิศทาง
การดาเนินงาน การตัดสินใจกาหนดแผนงานการดาเนินงานหลักและการควบคุมโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในระยะยาวขององค์การ และก่อให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ (ศรีรัมย์) (2556) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็ น กระบวนการการวางเทคนิ ค ในการจั ด การที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานระยะยาวขององค์ ก าร
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic
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Formulation) 3) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 4) การประเมินและ
ควบคุม กลยุทธ์ (Strategic Evaluation and Control) ซึ่งเป็นการจัด การที่มีความชัด เจนในทิศ ทาง
การบริหาร ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วนามาจัดทาเป็นกลยุทธ์ขององค์การเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
มีการจัดวางบุคลากรที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การและเหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และมีนโยบายกระตุ้นให้ บุคลากรทุ่มเททางานให้กับ
องค์การ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและฝีมือไว้กับองค์การตลอดไป
สาหรับ จิรประภา อัครบวร และภูมิพร ธรรมสถิตเดช. (2552) และเอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)
กล่าวว่า การพัฒ นาหน่ว ยราชการให้ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การกาหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ 2

แผนภาพ 2 องค์ประกอบที่สาคัญในการบริหารยุทธศาสตร์
(ที่มา ; จิรประภา อัครบวร และภูมิพร ธรรมสถิตเดช, 2552)
ดังนั้ น กระบวนการจั ดทายุ ทธศาสตร์ห น่ว ยงานภาครัฐ ให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลนั้น
หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจาเป็นต้องมีการวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในสภาพองค์การในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะสามารถ
ไปถึงจุดที่องค์การอยากจะเป็น หรือวิสัยทัศน์ขององค์การ (Vision) นั่นเอง ซึ่งเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นิยมใช้
ในการวินิจฉัยองค์การได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล คือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง
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(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มากาหนดเป็น
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การ สาหรับวิธีดาเนินการจัดทา SWOT Analysis
ได้แก่ 1) เชิญผู้บริหารหน่วยงานและพนักงานเข้าร่วมประชุมทีละหน่วยงาน เพื่อดาเนินการจัดทา SWOT
Analysis หากเป็นไปได้จานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 20 คน 2) คณะที่ปรึกษาเสนอผล
การจัดทา SWOT จากการทาแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้ องต้นในการระดมความคิด
เพื่อจัดทา SWOT 3) ผู้เข้าร่วมประชุมบรรยายลักษณะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันดีในโครงสร้างระบบราชการและวัฒนธรรมไทย ที่ผู้เยาว์จะให้ความเคารพ
เชื่อฟังผู้อาวุโส ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่กล้าแสดงออกใด ๆ ที่ตรงกันข้ามกับผู้บังคับบัญชาและวัฒนธรรมคนไทย
ที่ไม่ช อบการแสดงออกที่ขัด แย้งกับ ผู้อื่นในที่ส าธารณะ ด้ว ยเหตุนี้เองการจัดทา SWOT Analysis ใน
รอบแรกจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา แต่ทุกคนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ด้วยการเขียนความคิดของตนเองใส่ในกระดาษระดมความคิดตามประเด็นการสนทนา โดยประเด็นใด
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่จาเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนั้น ๆ เช่น ผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านหนึ่งอาจพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นสภาพแวดล้อมทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับ
องค์การเลยก็สามารถที่จะไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น ๆ อีกเหตุผลของการดาเนินการเช่นนี้เพื่อ
ป้ องกัน มิให้ ผู้ ห นึ่ งผู้ ใดในที่ป ระชุมครอบงาทางความคิดผู้ เ ข้าร่ว มประชุม อื่น ๆ และเพื่ อเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 4) คณะที่ปรึกษานาข้อเสนอทั้งหมดมาจัดกลุ่ม
ความคิดเห็นเพื่อตัดความคิดเห็นที่ซ้ากันออกไปและพิมพ์ลงในใบคะแนน 5) เข้าร่วมประชุมร่วมกันสนทนาเพื่อ
จัดกลุ่มความคิดเห็นจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคขององค์การอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เหลือข้อวินิจฉัย
ในแต่ละประเด็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพยายามไม่ให้มีการตัดข้อวินิจฉัยใด ๆ ออกหากไม่มีความจาเป็น

6) ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาถึงลักษณะของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของหน่วยงานในปัจจุบัน 7)
ผู้เข้าร่วมประชุมถ่วงน้าหนักความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในแต่ละข้อที่มีต่อองค์การ
โดยให้น้าหนักรวมไม่เกิน 100 ในแต่ละส่วน หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการถ่วงน้าหนัก
ก็ให้ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8) ผู้เข้าร่วมประชุมให้คะแนนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในแต่ละข้อ โดยคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองขององค์การต่อประเด็นนั้น ๆ 9)
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสรุป SWOT ขององค์การ โดยหากประเด็นใน SWOT มีมากเกินไปผู้เข้าร่วมประชุม
อาจตัดประเด็นที่ได้คะแนนน้อยออกไปเพื่อจากัดจานวนการพิจารณาและเพื่อให้การทา SWOT Matrix
มีความยุ่งยากน้อยลง
สรุป การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เป็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยมีกระบวนการดาเนินงาน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนด
ยุทธศาสตร์ การนายุทธศาสตร์ไปใช้ และการติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต้องมีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบด้าน จึงจะทาให้การกาหนด
ยุทธศาสตร์มีทิศทางที่ถูกต้อง นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีโอกาสบรรลุวิสัยทัศน์มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
✥ 8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม (Compassion)
ส าหรั บ เป้ า หมายด้า นการจั ด การศึ กษา กาหนดสาระส าคัญ ใน 5 ประการ ได้ แก่ การเข้า ถึ ง
(Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) โดยกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่
1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา
ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559) กล่ าวว่า แผนการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (2559) ได้วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในมิติด้าน
พบว่า มิติด้านเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ กาหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนประการหนึ่ง คือ พัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น
และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและ
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรวบรวม
และศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย
เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญ
ในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองและสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

29
ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ก าหนดแนวทางส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารก าหนดหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเป็ น
ผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น
ผู้ป ระกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการเรี ย นรู้สู่ การเป็นผู้ ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในการเริ่มต้น
ทาธุรกิจ โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจบริการและการลงทุน
ที่มีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค ด้วยการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้า และบริการ
อย่างต่อเนื่อง และในมิติด้านเศรษฐกิจนี้มีข้อเสนอแนะว่ากระทรวงศึกษาธิการควรมีการกาหนดเป้าหมาย
หรือแนวทางการดาเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ได้รับการฝึกปฏิบัติงานอาชี พ
ตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในรูปแบบสหกรณ์ให้ครบวงจร จนเกิด
ความตระหนักในความสาคัญของการเรียนสายอาชีพ และควรกาหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จในแต่ละ
ระดับการศึกษาได้รับการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ มีความสามารถในด้านการประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในแต่ละท้องถิ่น/พื้นที่ ดังนั้น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 จึงกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล 2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒ นาประเทศ 4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิต 5) ยุทธศาสตร์ ส่ งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6)
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สรุป หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญกับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2560-2579) 6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ซึง่ กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินยุทธศาสตร์
การประเมินเป็นกระบวนการพิจารณาคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด
โดยนาสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่กาหนด เพื่อตีค่าผลการดาเนินการนั้นว่า
บรรลุวัตถุป ระสงค์ห รือไม่ (เชาว์ อินใย, 2555) ทั้งนี้ ศิริชัย กาญจนวาสี (2558) ระบุว่า การประเมิน
เป็นกระบวนการวางกรอบ การจัดหา และเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ตัดสินใจใช้ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ดังนั้น การประเมินยุทธศาสตร์จึงมีความสาคัญมากต่อการบริหารยุทธศาสตร์ เพราะ
ยุ ท ธศาสตร์ จ ะสามารถสร้ า งความส าเร็ จ ที่ พึ ง ปรารถนาได้ นั้ น นอกจากการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี
ความเหมาะสมและการวางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ต้องมีการประเมินยุทธศาสตร์
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อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย เพราะจะทาให้ได้มาซึ่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะนามาใช้
ตัดสินว่าควรดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดหรือไม่ หรือทาให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ที่นาไปปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการนาเอายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ และปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีปั จจัยหรือสาเหตุอะไรบ้าง เพื่อจะได้เป็นสารสนเทศสาหรับ
การปรับ ปรุงและพัฒ นายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อตัดสินใจว่ า
จะยกเลิกยุทธศาสตร์หรือดาเนินการยุทธศาสตร์นั้นต่อไป สาหรับขั้นตอนการประเมินยุทธศาสตร์ มีดังนี้
(พิสณุ ฟองศรี, 2549)
1. ขั้นการวางแผนการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาแนวคิดการประเมิน และศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในรายละเอียด และประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ การบริหาร มาตรฐานและผลการดาเนินงานของ
ยุทธศาสตร์อย่างละเอียดและถ่องแท้ แล้วตัดสินใจกาหนดคาถามและวัตถุประสงค์ของการประเมินต่อไป
1.2 กาหนดคาถาม วัตถุป ระสงค์ของการประเมิน และตัว ชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อที่จะนามาใช้
ในการกาหนดกรอบการประเมินต่อไป
1.3 สร้างกรอบการประเมิน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมินตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องการ
แหล่งและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
2. ขั้นการดาเนินการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 สร้างเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ซึ่งต้อง
สร้างตามหลักวิชาการโดยมีที่มาที่ชัดเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบสอบถาม แบบสารวจความคิดเห็น
การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึก หรือการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
2.3 วิเคราะห์ ข้อมูล น าข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดระเบียบเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้
สะดวกต่อการวิเคราะห์ โดยข้อมูลในเชิงปริมาณจะอาศัยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติที่อาจนามาใช้
ได้โดยทั่วไป เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อมูลในเชิง
คุณภาพจะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3. ขั้นสรุปผลการประเมิน หลังจากทาการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ก็ดาเนินการสรุปผลการประเมิน
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 เขียนรายงานผลการประเมิน โดยรายงานการประเมินยุทธศาสตร์ อาจจะประกอบด้วย
เนื้อหา 5 บท อันได้แก่ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการประเมิน
บทที่ 4 ผลการประเมิน และบทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
3.2 สร้างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง หรือพัฒนา
ยุทธศาสตร์ทั้งในขั้นของการวางแผน และการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะทาให้ยุทธศาสตร์สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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สาหรับ กิตติ บุนนาค (2549 อ้างจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา , ม.ป.ป.)
นาเสนอองค์ประกอบในการประเมินยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินยุทธศาสตร์จะต้องมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้จะต้องมีความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งองค์การอาจทาให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการปรึกษาและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญทั้งจากบุคคล หรือคณะบุคคลที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ
2. ความรู้ ความสามารถที่ เ พี ยงพอและเหมาะสมของผู้ ป ระเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ โดยผู้ ป ระเมิ น
ยุ ทธศาสตร์ อาจเป็ น คณะบุ คคลที่อยู่ ใ นองค์การหรือ นอกองค์ก ารก็ได้ แต่ ต้องมีความรู้ ความสามารถ
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการประเมิน เช่น จะต้องมีองค์ความรู้แบบหลากหลาย หรือองค์ความรู้เฉพาะ
ด้าน มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการประเมิน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฯลฯ
3. หน่วยงานที่ถูกประเมินจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยความร่วมมือที่ ดี
และเหมาะสมของหน่วยงานที่ถูกประเมินจะทาให้การแสวงหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
อันจะทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องระดับความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
4. ช่วงเวลาของการประเมิน ยุทธศาสตร์จะต้องกาหนดให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนเวลาของยุทธศาสตร์นั้น โดยการประเมินยุทธศาสตร์สามารถทาได้ในหลายลักษณะ ทั้งระหว่าง
การดาเนินยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจจะทาเป็นทุกรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) ทุกรอบ 6 เดือน ทุกรอบปี หรือ
ทุกรอบ 2 ปี หรือการประเมินหลังการดาเนินยุทธศาสตร์เสร็จสิ้น ดังนั้น การประเมินยุทธศาสตร์ต้องมี
ความชัดเจนว่าจะประเมินเพื่ออะไรและกาหนดช่วงเวลาของประเมินให้เหมาะสม เพื่อให้การประเมิน
ยุทธศาสตร์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารยุทธศาสตร์
5. มีความยืดหยุ่นในการประเมินอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้เพราะการประเมินยุทธศาสตร์ในทาง
ปฏิบัติมักจะเผชิญกับสถานการณ์ของการประเมินที่ไม่แน่นอน และอาจเกิดเหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ
โดยไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าได้ ดังนั้น ผู้ประเมิน และผู้ใช้ผลการประเมินจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ และอาจ
กาหนดให้มีปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความมีเหตุมีผล และยึดประโยชน์สูงสุดต่อการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์เป็นสาคัญ
6. รายงานผลของการประเมินยุทธศาสตร์จะต้องมีคุณภาพที่ดี โดยต้องแสดงวิธีการประเมิน
อย่างชัดเจน แสดงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมิน มีการอธิบายสาระสาคัญต่าง ๆ ในรายงานให้ง่าย
ต่อการทาความเข้าใจ และสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยหรือสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคได้ รูปแบบของการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ต้องมีความเหมาะสม มีการนาเสนอบทวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้องค์การและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์การเข้าใจ ยอมรับ
และนาข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model)
มณีรัตน์ สุวรรณวารี (2555) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินซิปป์ มีจุดเน้นที่สาคัญ คือ ใช้ควบคู่กับ
การบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน
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คือ การให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และนาเสนอสารสนเทศให้กับ
ฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการมีอคติในการประเมิน ซึ่งสตัฟเฟลบีม
(Danial . L. Stufflebeam อ้างจาก มณีรัตน์ สุวรรณวารี, 2555) ไดกาหนดประเด็นการประเมินออกเปน
4 ประเภท คือ
1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
ให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ เป็น
การตรวจสอบว่าโครงการที่จะทาสนองปัญหาหรือความต้องการจาเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้ องกับ นโยบายขององค์ การ หรื อ นโยบายหน่ว ยเหนือหรือ ไม่ เป็ น
โครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น
การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มจะช่ ว ยในการตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโครงการว่ า ควรจะทา
ในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ เช่น
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดาเนินงาน เป็นต้น
การประเมินผลแบบนี้จะทาโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ทาไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยนาร่อง
เชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาทางานให้
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการดาเนินงาน
โครงการ เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินกระบวนการจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง
(Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถศึกษาได้ภายหลัง
จากสิ้นสุดโครงการแล้ว
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิต
ที่เกิดขี้น กับวัตถุป ระสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/ เป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณา
ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact)
และผลลัพธ์( Outcomes ) ของนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะ
แวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย จะเห็นได้ว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมิน
ที่ครอบคลุมองค์ป ระกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน กาหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กาหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล กาหนด
เครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน
ทั้งนี้ กาญจนา วัธนสุนทร (2551) ระบุว่า CIPP เป็นโมเดลที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในการประเมิน
โครงการในหมู่นักการศึกษาไทยมาเป็นเวลาหลายปี เพราะองค์ประกอบในโมเดลครอบคลุมประเด็นสาคัญ
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ที่สามารถอธิบายคุณภาพของโครงการได้ รวมทั้ง CIPP เป็นโมเดลที่เป็นพลวัตใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
เกี่ย วกับ สิ่ง ที่มุ่งประเมิน ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งาน หรือ กิจกรรมอื่น ใดก็ตาม โดยในด้า น
การประเมินบริบทอาจเริ่มด้วยการประเมินความต้องการจาเป็น (needs) หรือปัญหาในการจัดการแล้วหา
สาเหตุเพื่อการแก้ไข ส่วนในด้านการประเมินปัจจัย เป็นการมุ่งประเมินความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ
ก่อนเริ่มโครงการว่ามีความพร้อมที่จะดาเนินงานให้สาเร็จตามที่กาหนดหรือไม่ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือกแผนการจัดโครงการที่เหมาะสมที่สุด สาหรับการประเมินกระบวนการเป็นขั้นการดาเนินงานตามที่
วางแผนไว้ ขณะดาเนิ นงานมีการกากับ ติดตามและประเมินการทางานเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นการประเมิ น
ความก้า วหน้ าของโครงการเพื่อ ที่จ ะใช้ส ารสนเทศในการตั ด สิ นใจปรั บปรุ งการด าเนิ นโครงการ ส่ ว น
การประเมิน ผลลั พธ์ (output) เป็ น การประเมิน หลั ง จากด าเนิ นโครงการสิ้ นสุ ดแล้ ว โดยมุ่ ง ประเมิ น
ความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในโครงการ ซึ่งอาจจะทาทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือ
อาจทอดเวลาอีกระยะเพื่อประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบ (impact) อื่นใดที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ในโครงการ ดังนั้น โมเดลการประเมินโครงการที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการบริหารจัดการโครงการที่มีคุณค่า
และความหมาย รวมทั้งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่เหมาะสมที่สุด คือ การประยุกต์ CIPP
Model มาใช้
โดยสรุปองค์ประกอบของการประเมินยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สิ่งที่จะประเมิน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
(แผน) กลยุ ท ธ์ (แผนงาน) และกลวิธี (โครงการ) 2) ผู้ ใช้ผ ลการประเมิน ได้แก่ ผู้ บริห ารระดับ ต่าง ๆ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน 3) ผู้ประเมิน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่อยู่ในองค์การหรือ
อยู่นอกองค์การ และ 4) วิธีดาเนินการประเมิน หรือกระบวนการประเมิน ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นระบบและ
มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ การประเมินโดยนารูปแบบซิปป์มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การตัดสินใจ
ดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการ
ในปี 2557 สุ ธีร า อะทะวงษา และสมบู ร ณ์วั ล ย์ สั ต ยารัก ษ์ วิ ทย์ (2557) ทาการวิ จั ย เรื่ อ ง
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่ อมของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทุกตัว
มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรผลกล่าวคือ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะ
ของสถานประกอบการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลั กษณะของสถานประกอบการ
นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตโดยมีลักษณะของ
สถานประกอบการที่สาคัญ ได้แก่ องค์การมีการทางานเชิงรุก กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การ
แสดงให้เห็นว่ายิ่งผู้ประกอบการมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเท่าใด ย่อมส่งผลให้
การทางานในสถานประกอบการมีป ระสิท ธิภ าพดียิ่ง ขึ้น ก่อ ให้เ กิด การพัฒ นาผลประกอบการและ
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ความเจริญเติบโตในที่สุด ต่อมา วรรณวิภา ไตลังคะ และ ดร.นงพงา ลีลายนะ (2559) ดาเนินการวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับห้าดาว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ของ
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ในเขตปริมณฑล โดยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย
ไว้ว่า ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ ความชานาญ และการเผชิญปัญหาอุปสรรค มีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จของผู้ประกอบการ พบผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ในการประกอบการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) เมื่อนามาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการใช้
กลยุทธ์ในด้านความรู้ ความชานาญมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาคือ ด้านการเผชิญปัญหาอุปสรรค
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38) และด้านลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.08) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจและความสาเร็จในการเป็น
ผู้ประกอบการ พบว่าตัวแปรด้านความรู้ ความชานาญ และด้านการเผชิญปัญหาอุปสรรค มีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สาหรับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้จัดทารายงานวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแนวคิด
ในการดาเนิน งานและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาความเป็นผู้ประกอบการของนานาชาติ ที่มี
การดาเนินการอยู่ในปัจจุบันใน 2 ภูมิภาค ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป และ 2) ศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแนวคิดในการดาเนินงานและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ตลอดจนนาเสนอตัวอย่างแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย ซึ่ง
ผลการวิจัยได้นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
ดังนี้ 1) กาหนดแผนและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2) พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3) กาหนดแนวทางการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) นอกจากนี้ ได้กาหนดข้อเสนอการจัดระบบ
นิ เ วศสนั บ สนุ น การเติ บ โตของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการเริ่ ม ต้ น คื อ 1) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล วิ ส าหกิ จ และ
ผู้ประกอบการ (Big Data/Centralized Database) 2) จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการเริ่มต้นแบบ
ครบวงจร 3) จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการเริ่มต้นแบบครบวงจร 4) เวทีสตาร์ทอัพ 5) ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ (Incubation Centre)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
กาญจนา ศรีชัยตัน (2555) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น
ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการพัฒ นาตนเองของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
บุคลากรมีความต้ องการพัฒ นาตนเองในด้านการศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการฝึ กอบรม/
สัมมนา ด้านการวิจัย การศึกษาดูงาน และด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตามลาดับ ส่วน ม่อนถิ่น
นพคุณ (2551) ได้ทาการวิ จั ย เรื่ อง การพัฒ นาบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่ มเครือข่า ยพัฒ นาคุณภาพ
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การศึกษาคุรุ-แม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนจานวน 170
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการฝึกอบรม
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้อานวยการโรงเรียนได้สั่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองที่จัดโดยหน่วยงานภายในของตนและได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบก่อนดาเนินการ 2) ด้าน
การศึกษาดูงาน ครู ผู้ สอนมากกว่าครึ่ งหนึ่ง มีความคิด เห็ นว่า ผู้ อานวยการโรงเรียนมีแผนงานโครงการ
ในการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า รั บ การศึ ก ษาดู ง านที่ จั ด โดย
หน่ ว ยงานภายนอก อีกทั้งได้กาหนดระยะเวลาในการศึกษาดูงานที่เหมาะสม 3) ด้านการสัมมนาทาง
วิชาการ ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้อานวยการโรงเรียนได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการและได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 4) ด้านการศึกษาต่อครูผู้สอน
มากกว่าครึ่งหนึ่งมีความคิดเห็นว่าผู้อานวยการโรงเรียนไม่ได้ จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร
และครูผู้สอนส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ประเมินผลหลังการศึกษาต่อ 5) ในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้อานวยการโรงเรียนได้จัดให้มีอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้ของบุคลากร 6) ด้านการนิเทศภายใน ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้อานวยการโรงเรียนได้ให้
คาปรึกษาและเยี่ ยมชั้นเรียน รวมถึงนิเทศด้วยกัลยาณมิตร ต่อมา สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558) ศึกษา
ความต้ องการพัฒ นาบุ คลากรของข้ าราชการครู โ รงเรี ยนวัง น้าเย็น วิทยาคม สั ง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการพัฒ นาบุคลากรของข้าราชการครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ด้านการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีทาง การศึกษาและด้านการฝึกอบรม
สัมมนา 2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรี ยนวังน้าเย็นวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ในปี 2554 พิชิต ฤทธิ์จรูญ และคณะ (2554) ดาเนินการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1) การระบุประเด็นปัญหา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยศึกษาจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 314 คน แล้วสังเคราะห์เป็นประเด็นปัญหา
การพัฒนา 2) การพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ผลการสังเคราะห์ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
และประเมิน เชิงวิพากษ์โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรับร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 3) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินเชิงวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยบุคลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1)
จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา 3) จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครู
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และบุคลากรทางการศึกษา และ 4) จัด ระบบการเสริมสร้างขวัญ กาลังใจและความก้า วหน้าในวิช าชีพ
ของครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ส าหรั บ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (ม.ป.ป.)
ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก
พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อ ความสาเร็จของการพัฒนาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) การทราบความต้องการพัฒนา
ของครูและผู้บริหารโดยการวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาแล้วนามาจัดทาแผนการพัฒนา 2) การกาหนด
นโยบาย ทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาของโรงเรียน 3) มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการร่วมพัฒนา
การศึกษาโดยให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ ให้ความรู้ ชี้แนะ เอื้ออานวยความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้
4) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ 5) เขตพื้ น ที่
ให้การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนา อาทิ แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ 6) เขตพื้นที่ประสาน
การเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) ชุมชน/ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
ให้การสนับ สนุนทั้งงบประมาณ การเป็ นวิทยากร 8) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเพื่อ
คุณภาพการศึกษา 9) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความสามารถในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาของ
ครู 10) ผู้บ ริห ารมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รู้ในท้องถิ่น และชุมชน
ในการพัฒนาครูและการศึกษาในโรงเรียน 11) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 12) ครูมีความเข้าใจ
ถึงความสาคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 13) ครูพร้อมเป็นผู้ให้และ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรี ยน 14) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภ ายในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา
ต่อมาในปีการศึกษา 2555 สุวุฒิ ตุ้มทอง และปณิตา วรรณพิรุณ (2555) ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพระดับสากล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและประเมินรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้
เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล
มีความเหมาะสมระดับมาก และ 2) รูปแบบในส่วนของขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพ ระดับสากลมีความเหมาะสมระดับมาก
ส่ ว น พิ ร ญาณ์ จุ้ ย เจริ ญ , พงษ์ ธ ร สิ ง ห์ พั น ธ์ แ ละสุ วิ ม ล โพธิ์ ก ลิ่ น (2558) ได้ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
สมรรถนะของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนท้อ งถิ่น พบว่า การพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ครู ควรทางานอย่ างมุ่งมั่น มีการกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจนและ
สม่าเสมอ มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน ต้นสังกัดให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
มีการวัดประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการบริการที่ดี ให้บริการด้วยจิตอาสา มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้าน
การพัฒนาตน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและให้ทุนบุคลากร

37
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านการทางานเป็นทีม จัดให้บุคลากร
ทางานร่วมกัน มีทีมงานที่เหมาะสม ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณครู จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค รูมีคุณธรรม
และจริย ธรรม มีจิตสานึกที่ดีและมีจิตวิญาณในวิชาชีพ ส่ว นการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงาน ด้าน
การออกแบบการเรี ยนรู้ มีการจั ดการเรี ยนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีเทคนิคการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน ด้านการพัฒนาผู้เรียน ให้ความรักเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอหน้า
กัน และใส่ใจต่อผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดและดูแลชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความเป็นกัลยาณมิตร ด้านภาวะผู้นาของครู ให้ครู
ทุกคนมีโครงการ มีแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูมีบทบาทในการเป็นผู้นาและตัดสินใจในการทางาน สาหรับ
จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา
สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ข องบุค ลากร
ทางการศึก ษา สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ 2) ศึก ษาปัญ หาการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ข องบุค ลากร
ทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีต่อระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ทางการศึ ก ษาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ มี การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อ 3) บุคลากรทางการศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ สถานภาพการรับราชการและหน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไม่แตกต่างกัน และ 4) แนวทางการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิล ป์ ได้แก่ ด้า น
การฝึกอบรม ควรมีการสารวจความต้องการของบุคลากร ควรมีการวางแผนการฝึกอบรม ทบทวนแผน
ด้านการศึกษาต่อ ควรมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และด้าน
การพัฒนาตนเอง ควรมีการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทายุทธศาสตร์
จีระ พระสุพรรณ (2554) ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 2) เพื่อ
สร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 3) เพื่ อ ประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ขั้นตอนที่ 2 สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล และขั้นตอนที่ 3 ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยสรุปหลอมรวมประเด็น ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
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การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ใ นระดั บ มากเท่ า กั น ทั้ ง 3 ยุ ท ธศาสตร์ 2)
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนทุกข้อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีป ระสิท ธิผ ล คือ ยุท ธศาสตร์ด้า นการบริห ารจัด การ ยุท ธศาสตร์ด้า นการพัฒ นาครูแ ละบุค ลากร
ทาง การศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน นอกจากนี้ ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2554) ดาเนินการวิจัย เรื่อง
การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกลยุ ทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 37 โรง มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 111 คน
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ/ครูผู้รับผิดชอบงานแผน และครู รวมโรงเรียนละ
3 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละขั้นตอนพบว่า 3 ขั้นตอน ปฏิบัติอยู่ระดับมากที่สุด ได้แก่ การกาหนดปรัชญาความเชื่อขององค์ กร
การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร และการกาหนดพันธกิจ ส่วนอีก 6 ขั้นตอนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่
การกาหนดแผนปฏิบั ติการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้ อมภายใน การกาหนดวั ตถุประสงค์ การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายนอก การกาหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และการกาหนดนโยบาย 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดสองด้าน คือการขาดงาน
และคุณภาพโดยรวม และอีก 3 ด้านอยู่ในนระดับมาก คือ ความพึงพอใจในงาน อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3. การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในภาพรวมมีความสั มพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็น
รายขั้นตอนและรายด้าน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ทุกด้าน ยกเว้นด้านอัตราการออกกลางคันของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนกลยุทธ์
ในปี 2555 กรรณิ ก าร์ พะช านิ และสุ ริ ย จรั ส เตชะตั น มี น สกุ ล (2555) ด าเนิ น การประเมิ น
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทากาศ อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน พบว่า
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทากาศ มีความถู กต้องเหมาะสมตามหลักการ
แนวทางการจั ด ทาแผนตามคู่ มือการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ส่วนมากอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ
57.68 ส่วนน้อยมีคะแนนอยู่ในระดับปรับปรุง กล่าวคือ ไม่ดาเนิน การและหรือดาเนินการแต่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการหรือวิธีปฏิบัติในการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ มีความรู้และทักษะในการวางแผนอย่างเหมาะสม การจัดประชาคมวางแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาให้ ค รอบคลุ ม สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น กระบวนการรวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามวิธีการ Rating Scales
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การดาเนิ น การประเมิน สถานภาพการพัฒ นาของท้องถิ่นในปัจจุบัน การนาผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ
การพัฒนาของท้องถิ่นและผลการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน มาพิจารณากาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจหลัก จุดมุ่งหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โดยการน าผลการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มมาจัด ท าเป็น ตารางวิ เ คราะห์ เ ชิง ยุ ทธศาสตร์เ พื่ อคั ด เลื อ ก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนา
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริงโดยพิจารณาจากศักยภาพและข้อจากัดที่มีอยู่
และการจัดลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วนไว้ เมื่อเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย ต่อมาในปี 2556
ปรีชาชาญ อินทรชิต และคณะ (2556) ดาเนินการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ขีดสมรรถนะสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิธีดาเนิ นการ
วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มี ขี ด สมรรถนะสู ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จากการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาที่ มี
แนวปฏิบัติที่ดีจานวน 6 โรงเรียน และจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 8 คน ขั้นตอนที่ 2 การยกร่าง
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
นาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็น ผู้บ ริห ารสถานศึกษา จ านวน 62 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒ นายุทธศาสตร์ส ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
16 กลยุ ท ธ์ 106 มาตรการ 116 ตั ว ชี้ วั ด ดั ง นี้ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การน าและการบริ ห ารจั ด การเชิ ง
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 35 มาตรการ 43 ตัวชี้วัด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 14 มาตรการ 15 ตัวชี้วัด 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 39 มาตรการ 40 ตัวชี้วัด และ 4) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการ 18 ตัวชี้วัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นว่า ยุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึก ษา มีค วามเหมาะสม 2. การประเมิน การพัฒ นายุท ธศาสตร์ส ถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่มี
ขีดสมรรถนะสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
ต่อมา ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล (2558) ดาเนินงานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก การวิจัยมีวัตถุประสงค์
3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับของสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 1 กิต ติข จร สัง กัด เทศบาลเมือ งตาก จัง หวัด ตาก 2) เพื ่อ วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบการจั ด
การพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนาและนาเสนอกลยุทธ์การจัด
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการพัฒนา
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บุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมือ งตาก จังหวัดตาก
ในภาพรวมด้านองค์กร ด้านแรงจูงใจ ด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านบทบาทและภาระงาน
(การวิจัย) และด้านทักษะการวิจัย อยู่ในระดับต่ากว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 2) ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสกัดตัวแปรสาคัญตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสร้างและพัฒนากลยุทธ์
พัฒ นาบุคลากรด้า นการวิจัย ในชั้น เรีย นในสถานศึกษา พบว่า มี 25 ตัว แปร จากทั้งหมด 81 ตัว แปร
(มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.273 ถึง 0.444) ถูกนาไปใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์
ดังกล่าว 3) กลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามมุมมองเชิง
ทฤษฎีใน Balanced Scorecard และ 14 โครงการสู่การปฏิบัติที่ต้องดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ปี
ในปีเดียวกัน ชัญญาภัค แซ่ติ้ง (2558) ดาเนินการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ในกลุ่มเครือข่ายพร้าว 1 อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพร้าว 1 อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร รวมทั้งสิ้นจานวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ฉบับแรก
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และฉบับที่สอง
เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เ ชิงเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
กลยุท ธ์ก ารพัฒ นาบุค ลากรในสถานศึก ษาของกลุ่ม เครือ ข่า ยพร้า ว 1 อาเภอพร้า ว จัง หวัด เชีย งใหม่
การพัฒนาด้านทัศนคติ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีการศึกษางานตามที่
ได้รับมอบหมาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากฝึกอบรม ส่วนการพัฒนา
ด้านลักษณะนิสัย พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทาดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนอื่น
ในที่ทางานอย่างไม่เลือกระดับชั้นหรือตาแหน่งงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจัดทาหลักสูตร สาหรับการพัฒนาด้านการจูงใจ พบว่า โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเช่นกัน
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรยอมรับความอาวุโสของเพื่อนร่วมงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
บุคลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 2) กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และ 3)
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุ ทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้ สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ขั้นตอนดาเนินการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม มีดังนี้
1. ประชากรผู้ให้ข้อมูล การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ
คือ ครูผู้สอนธุรกิจ ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีชื่อในทาเนียบ
ครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 37 คน
2. ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดยุทธศาสตร์ จานวน 92 คน
ได้แก่
2.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป.
จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 คน
2.2 ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.16 จานวน 8 คน
2.3 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 16 จาแนกตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 8 คน
2.4 ครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง 37 คน
2.5 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิ การศึกษาในสาขา
บริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม 14 คน
2.6 ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 8 คน
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2.7 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/ อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/ คณะที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 8 คน
3. ประชากรในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 37 คน
4. ประชากรในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ จานวน 10 คน ได้แก่
4.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
4.2 ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.3 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.4 ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4.5 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4.6 ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
4.7 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.8 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.9 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4.10 ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการกาหนดเฉพาะเจาะจงจากประชากรที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่ว มการประชุม
สนทนากลุ่ม โดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ในวัน เวลาที่กาหนด ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ
คือ ครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 34 คน
2. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดยุทธศาสตร์ จานวน 75 คน
ได้แก่
2.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป.
จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 คน
2.2 ผู้อานวยการ/ตัวแทนกลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 7 คน
2.3 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 16 จาแนกตามขนาดโรงเรียน 6 คน
2.4 ครูผู้สอนธุรกิจ 30 คน
2.5 บุคลากรในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขา
บริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม 10 คน
2.6 ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 7 คน
2.7 บุคลากร/เจ้า หน้าที่ข องศูนย์บ่ม เพาะธุร กิจ / อาจารย์ผู้ส อนในคณะบริห ารธุร กิจ /
คณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 7 คน
3. กลุ่มตัวอย่างในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 25 คน
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4. กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ จานวน 7 คน ได้แก่
4.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
4.2 ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.3 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.4 ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4.5 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4.6 ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
4.7 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนดาเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การกาหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์ ดาเนินการดังนี้
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้อง ตลอดจนการสอบถามผู้ เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกาหนด
กรอบการจัดทาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 จัดทาเครื่องมือ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
1.3 นาเครื่องมือ ฉบับที่ 1 ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูล บันทึกข้อมูล ภายหลั งจาก
การสนทนากลุ่ม ดาเนินการในวันที่ 7 กันยายน 2561
1.4 นาเครื่องมือฉบับที่ 2 ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามหลังจาก
การสนทนากลุ่ม ดาเนินการในวันที่ 5, 7, 9 และ 14 กันยายน 2561
1.5 สรุปผลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ
สาหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ และผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ฯ
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ ดาเนินการดังนี้
2.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แยกเป็น
ประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ กาหนดกรอบร่างและจัดทาองค์ประกอบยุทธศาสตร์
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2.2 ประชาพิจารณ์ โดยเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมประชุมอภิปราย แลกเปลี่ยน
และให้ความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้น ดาเนินการในวันที่ 26 กันยายน 2561
2.3 นาผลการประชาพิจารณ์มาปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ดาเนินการดังนี้
3.1 นายุทธศาสตร์ที่ได้จากระยะที่ 2 มากาหนดประเด็นและจัดทาเครื่องมือฉบับที่ 3
แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ สาหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
3.2 นาเครื่องมือฉบับที่ 3 ไปให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกข้อมูลภายหลังจากการสนทนากลุ่ม
ดาเนินการในงวันที่ 24 มกราคม 2562
3.3 นาข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและแบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ฯ มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป
ขั้นตอนการวิจัยทั้ง 3 ระยะข้างต้น สรุปได้ดังแผนภาพ 3
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ขั้นตอนการวิจัย

กระบวนการ

ผลที่ได้

ระยะที่ 1
การกาหนดทิศทาง
ร่างยุทธศาสตร์

- ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
ตลอดจนสัมภาษณ์/สอบถาม
ผู้มีความรู้/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดทาเครื่องมือ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
- สนทนากลุ่มและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
บันทึกข้อมูลในเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ

- บริบทที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือ
- ทิศทางยกร่าง
ยุทธศาสตร์

ระยะที่ 2
การพัฒนายุทธศาสตร์

- จัดทาองค์ประกอบยุทธศาสตร์
- ประชาพิจารณ์

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อ
หนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16

ระยะที่ 3
ตรวจสอบ
ความเป็นไปได้
ของยุทธศาสตร์

- จัดทาเครื่องมือ ฉบับที่ 3
- สนทนากลุ่มและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
บันทึกข้อมูลในเครื่องมือฉบับที่ 3

เผยแพร่

แผนภาพ 3 ขั้นตอนดาเนินงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ดาเนินการดังนี้
1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสาร งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ความเป็นผู้ประกอบการ
การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งผลสะท้อนจากการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนธุรกิจ และการสอบถามความคิดเห็น
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กับผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสร้าง
ผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การจัดอบรมทาธุรกิจเพาะพันธุ์ปลา
สวยงามในเชิงพาณิช ย์ ” ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 และหลั กสูตร “การทาธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดาผสมข้าวหอมนิล ” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 เพื่อใช้
เป็นกรอบความคิดในการออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กาหนดจุดหมายและประเด็นหลักชองแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การนิเทศ และการสอบถาม
ผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในข้อ 1 มากาหนดข้อคาถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. กาหนดจุดหมายและประเด็นหลักของแบบวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัด
การเรีย นรู ้ง านธุร กิจ ในปัจ จุบ ัน โดยนาข้อ มูล จากการศึก ษาเอกสาร การนิเทศ และการสอบถาม
ผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในข้อ 1 มากาหนดข้อคาถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ เพื่อใช้
เป็นฐานกาหนดกรอบความคิดในการยกร่างยุทธศาสตร์
ฉบั บ ที่ 2 แบบวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมส าหรับ กาหนดยุท ธศาสตร์ก ารส่ ง เสริ ม ศั กยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อประเด็นที่กาหนด แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นาข้อมูลจากเครื่องมือฉบับที่ 2 มากาหนดประเด็นและจัดทาเครื่องมือประกอบการสนทนากลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ สาหรับวิเคราะห์ยืนยัน ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น
เป็นแบบแสดงความคิดเห็นในองค์ประกอบยุทธศาสตร์ที่กาหนด แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ทิศทางยุทธศาสตร์
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
นาเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับ เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อความกับนิยามที่ต้องการวัด ความถูกต้องและครอบคลุม ของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ นาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index fo Consistency : IOC) ซึ่งทุกฉบับ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.87-1.00 แสดงว่านามาใช้ได้ (IOC ที่เหมาะสม คือ ≥ 0.5) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินดังนี้ (ประจักษ์ ปฏิทัศน์, 2559)
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สูตรคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
R
IOC = 
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
นาเครื่องมือฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ไปทดลองใช้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่มิใช่ครูผู้สอนธุรกิจ จานวน 18 คน เพื่อตรววจสอบว่าข้อคาถามสามารถสื่อความหมายตรงตาม
ความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า ของครอนบั ค (Cronbch’s alpha coefficient) ด้ว ยโปรแกรม Excel (จั กรพงษ์ แผ่ นทอง,
2562) ซึ่งทุกฉบับมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.8236- 0.9548 แสดงว่านามาใช้ได้ ( ที่เหมาะสม คือ
≥ 0.7) โดยใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

เป็นสัมประสิทธิ์แอลฟา
K หมายถึง จานวนข้อคาถาม
Si2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i

St2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวม t
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนตามเครื่องมือและระยะเวลาที่กาหนด ดาเนินการ
โดยออกหนังสือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เมื่อสนทนากลุ่มแล้วเสร็จให้กลุ่มตัวอย่าง
บันทึกข้อมูลตามเครื่องมือแต่ละฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้อ งการพัฒ นาศักยภาพของครูผู้ส อน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนธุรกิจที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จานวน 34 คน
ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จานวน 75 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย สหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป.จังหวัด และ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้อานวยการ/ตัวแทนกลุ่ม อานวยการ กลุ่ม
บริห ารงานบุค คล กลุ่ม นโยบายและแผน กลุ่มบริห ารงานการเงินและสินทรัพ ย์ กลุ่ม ส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึก ษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 จาแนกตามขนาดโรงเรียน ครูผู้สอนธุรกิจ บุคลากรในสานัก งาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 16 ที่มี วุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
มีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ/ อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/ คณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ สาหรับวิเ คราะห์ยืนยัน ความเป็นไปได้ข องยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้มีอานาจในการกาหนด
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จานวน 7 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้อ งการพัฒ นาศักยภาพของครูผู้ส อน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16
- วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
- การวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
และความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่จากการสังเคราะห์
ประเด็นสาคัญ
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ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16
- การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ใช้การจัดกลุ่มผลการประเมินตามประเด็นเป็น 4 กลุ่ม คือ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ประเด็นที่เป็นโอกาส และประเด็นที่เป็นอุปสรรค
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่
จากการสังเคราะห์ ประเด็นสาคัญ
ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามประเด็นการให้ความคิดเห็น
- การวิเคราะห์ข้อมูล ทิศทางยุทธศาสตร์ ประเด็น “วิสัยทัศน์ ” “พันธกิจ”
และ“เป้าประสงค์ ” ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
- การวิเคราะห์ ข้อมูล ประเด็นยุ ทธศาสตร์และกลยุทธ์ ใช้การหาค่าเฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่
จากการสังเคราะห์ ประเด็นสาคัญ
เกณฑ์การแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์พิจารณาที่ยอมรับ ความ
เป็ น ไปได้ ข องยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพครู ผู้ สอนธุ รกิ จ เพื่ อหนุ นเสริ มความเป็ น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในระดับร้อยละ
75 หรือระดับมาก ( X = 3.00) ขึ้นไป โดยการแปลความหมายของค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยใช้การเทียบเคียง
กับเกณฑ์ระดับคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) ดังนี้
ร้อยละ 90 ขึ้นไป (3.50 - 4.00) หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 89-75 (2.75 – 3.49) หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มีความเป็นไปได้ในระดับมาก
ร้อยละ 50-74 (1.75 – 2.74) หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มีความเป็นไปได้ในระดับน้อย
ต่ากว่าร้อยละ 50 (ต่ากว่า 1.74) หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มีความเป็นไปได้ในระดับน้อยทีส่ ุด
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 2) กาหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 16 และ 3) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุท ธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 การวิจัย ครั้ง นี้เ ป็น การวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed
methods research) ซึง่ ดาเนินการเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การก าหนดทิ ศ ทางร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลจากการตอบ
แบบสอบถามหลังจากการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตลอดจนเพื่อนามาใช้เป็นฐานในการจัดทาองค์ประกอบยุทธศาสตร์
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ โดยนาข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แยกเป็นประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ โดยยึดหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)
ตามแนวคิดกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ แล้วกาหนดองค์ประกอบยุทธศาสตร์ ดาเนินการประชาพิจารณ์
แล้วปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 16 ตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
“การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16”
ผลการวิจัยนาเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.1 กลุ่ มตัว อย่ างผู้ ให้ข้อมูล เพื่อ ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒ นาของครูผู้ส อน
ธุรกิจ จานวน 34 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อจัดทาองค์ประกอบยุทธศาสตร์ เป็นผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้ประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 75 คน และประชาพิจารณ์ 25 คน
1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ เป็น
ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 จานวน 7 คน
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อ 2 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อ 3 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้ อมู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่า งผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล เพื่อ ศึก ษาสภาพและความต้ องการพั ฒ นาของ
ครูผู้สอนวิชาธุรกิจ จานวน 34 คน จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนงานธุรกิจ วิชาที่สอน
ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง และการได้รับการพัฒนางานธุรกิจ ในรอบ 5 ปี รายละเอียดปรากฏ
ในตาราง 1-3
ตาราง 1 จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนงานธุรกิจ
และวิชาที่สอน (n = 34)
วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) (ร้อยละ)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
เกี่ยวกับธุรกิจ
เกี่ยวกับ
อื่น ๆ
วิชาเอก วิชาเอก อื่นๆ
ธุรกิจ
การตลาด
อื่น ๆ
1
26
1
1
5
(2.94)
(70.59) (2.94) (2.94) (14.71)

วิชาที่สอน (คน) (ร้อยละ)
วิชา
วิชา
วิชา พื้นฐาน
พื้นฐาน เลือก และวิชา
≥ 5 ปี < 5 ปี
เลือก
27
7
7
7
20
(79.41) (20.59) (20.59) (20.59) (58.82)
ประสบการณ์
สอนงานธุรกิจ
(คน) (ร้อยละ)

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
82.35 ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จาแนกเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 27 คน ได้แก่ วิชาเอกทางการตลาด
1 คน และวิชาเอกอื่น ๆ คือ การบริหารทั่วไป การเงินและบัญชี การธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการจัดการ 26 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด จาแนกเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 1 คน และสาขาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ บริหารการศึกษาและ
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รัฐประสาสนศาสตร์ 5 คน ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์สอนงานธุรกิจ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จานวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.41 และน้อยกว่า 5 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 ในด้านวิชาที่สอนมีผู้ให้
ข้อมูลที่สอนเฉพาะวิชาพื้นฐาน จานวน 7 คน สอนเฉพาะวิชาเลือก จานวน 7 คน และสอนทั้งวิชา
พื้นฐานและวิชาเลือก จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59, 20.59 และ 58.82 ตามลาดับ
ตาราง 2 จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง (n = 34)
ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง (คน) (ร้อยละ)
มี (10 คน) (29.41)
ระยะเวลา
สภาพปัจจุบัน
รูปแบบ
ไม่มี
ไม่ได้
ร้านค้า
≥5 ปี <5 ปี ดาเนินการ
อื่นๆ
ดาเนินการ ออนไลน์
เอกสาร/อินเทอร์เน็ต 3 (30.00)
24
6
4
4
6
3
(70.59) (60.00) (40.00) (40.00)
(60.00)
(30.00) ขายขนม/อาหาร
4 (40.00)
จากตาราง 2 พบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.59 มีประสบการณ์ฯ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 จาแนกเป็นครูที่มีประสบการณ์การ
ประกอบธุ ร กิ จ ของตนเองตั้ ง แต่ 5 ปี ขึ้น ไป 6 คน น้ อยกว่ า 5 ปี 4 คน (ร้ อ ยละ 60.00 และ 40.00
ตามลาดับ) โดยสภาพปัจจุบันครูที่มีประสบการณ์ฯ ยังดาเนินการอยู่ 4 คน ไม่ดาเนินการแล้ว 6 คน (ร้อยละ
40.00 และ 60.00 ตามล าดับ ) โดยครู ที่มีประสบการณ์ฯ มีประสบการณ์ การประกอบธุรกิจในรูปแบบ
ร้านค้าออนไลน์ 3 คน ในรูปแบบการให้บริการจัดทาเอกสาร/อินเทอร์เน็ต 3 คน และในรูปแบบขาย
ขนม/อาหาร 4 คน (ร้อยละ 30.00, 30.00 และ 40.00 ตามลาดับ)
ตาราง 3 จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามการได้รับการพัฒนาด้านงานธุรกิจ ในรอบ 5 ปีการศึกษา
(n = 34)
มี (11 คน) (ร้อยละ 32.35)
ไม่มี
จานวนการได้รับพัฒนา
หน่วยงานที่จัด
งบประมาณที่ใช้
(คน)
ภาค ภาค ทั้งภาครัฐ
มากกว่า
(ร้อยละ) 3 ครั้งขึ้นไป 1-2 ครั้ง
ส่
ว
นตั
ว
โรงเรี
ย
น
หน่
ว
ยจั
ด
รัฐ เอกชน และเอกชน
1 แหล่ง
23
1
10
8
1
2
1
5
3
2
(67.65) (9.09) (90.91) (72.73) (9.09) (18.18) (9.09) (45.46) (27.27) (18.18)
จากตาราง 3 พบว่าในรอบ 5 ปีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับการพัฒนาด้านงานธุรกิจ จานวน 23
คน คิดเป็นค้อยละ 67.65 ได้รับการพัฒนา จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 จาแนกเป็นผู้ที่ได้รับ
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การพัฒนา 3 ครั้งขึ้นไป 1 คน ได้รับการพัฒนา 1-2 ครั้ง 10 คน (ร้อยละ 9.09 และ 90.91 ตามลาดับ) โดย
เป็นการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ 8 คน ภาคเอกชน 1 คน และทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2 คน (ร้อยละ
72.73, 9.09 และ 18.18 ตามลาดับ) ซึ่งใช้งบประมาณของตนเอง 1 คน ใช้งบประมาณของโรงเรียน 5 คน
ใช้งบประมาณของหน่วยจัด 3 คน และใช้งบประมาณมากกว่า 1 แหล่ง 2 คน (ร้อยละ 9.09, 45.46, 27.27
และ 18.18 ตามลาดับ)
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ จานวน 75 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ
เครือข่าย 8 คน ตัวแทนกลุ่มในสานักงาน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน ครูผู้สอนธุรกิจ 30 คน บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น 10 คน ผู้ประกอบการ 7 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ 7 คน จาแนกตามสถานภาพ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง รายละเอียดปรากฏในตาราง 4-5
ตาราง 4 จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา (n = 75)
สถานภาพผู้ให้ข้อมูล (คน) (ร้อยละ)
วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) (ร้อยละ)
กรรม
การ
ผอ. ผู้บริหาร ครู
เครือข่าย กลุ่ม โรงเรียน ธุรกิจ

บุคลากร
ผู้
ทางการ
ประกอบ
ศึกษา
การ
อื่น

จนท.
ศูนย์
บ่ม
เพาะ

ด้าน
ธุรกิจ

ด้าน
ด้าน
บริหาร การศึกษา
การศึกษา อื่น ๆ

อื่น ๆ

8
7
6
30
10
7
7
33
14
18
10
(10.67) (9.33) (8.00) (40.00) (13.33) (9.33) (9.33) (44.00) (18.67) (24.00) (13.33)
ปริญญาตรี
รวม 44 คน (ร้อยละ 58.67)
26
5
9
4
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม 31 คน (ร้อยละ 41.33)
7
9
9
6
จากตาราง 4 พบว่า สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มครูผู้สอนธุรกิจ 30 คน (ร้อยละ 40.00)
มากกว่ากลุ่มบุคคลอื่น ๆ มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี 44 คน (ร้อยละ 58.67) สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 31 คน (ร้อยละ 41.33) โดยเป็นวุฒิการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
จานวน 33 คน (ร้อยละ 44.00) ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านธุรกิจและด้านการศึกษา จานวน 10 คน
(ร้อยละ 13.33) ได้แก่ รัฐประสาศนศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
ตาราง 5 จานวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จาแนกตามประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง (n = 75)
มี (24 คน) (ร้อยละ 32.00)
ไม่มี
(คน)
ระยะเวลา
สภาพปัจจุบัน
รูปแบบ
(ร้อยละ)
≥5 ปี
<5 ปี
ดาเนินการ ไม่ได้ดาเนินการ ร้านค้าออนไลน์
อื่น ๆ
51
18
6
15
9
9
17
(68.00) (75.00) (25.00)
(62.50)
(37.50)
(34.62)
(65.38)
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จากตาราง 5 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง จานวน
51 คน (ร้อยละ 68.00) ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จานวน 18 คน
(ร้อยละ 75.00) ทั้งนี้ ผู้ที่มีประสบการณ์และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจของตนเองมีเพียง 15 คน (ร้อยละ
62.50) โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่มิใช่ร้านค้าออนไลน์ จานวน 17 คน (ร้อยละ 65.38) เช่น
บริการซัก อบ รีด ร้านอาหาร ขนม เบเกอรี่ เป็นต้น
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุร กิจ
เพื่อหนุน เสริม ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ผลการวิจัยปรากฏในตาราง 6-10
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้อม (n = 34)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ
ตลาดภายนอกโรงเรียนที่รองรับผลงานนักเรียน
รวมเฉลี่ย

X

2.68
2.53
2.41
2.97
2.65
2.53
2.82
2.65
2.65

S.D. อันดับ
0.91
3
0.78
6
0.78
7
0.69
1
0.75
5
0.81
6
1.08
2
1.18
4
0.76

จากตาราง 6 พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ งานธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้อมประเด็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายนอกโรงเรี ย น ความต้ อ งการของชุ ม ชนในการพั ฒ นานั ก เรี ย นด้ า นงานธุ ร กิ จ และ
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
สูงกว่ารายการอื่น ๆ ( X = 2.97, 2.82 และ 2.53 ตามลาดับ) ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/
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นโยบายระดับจังหวัด เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ากว่า รายการอื่น ๆ ( X =
2.41, 2.53 และ 2.68 ตามลาดับ)
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัย (n = 34)
ที่
ประเด็น
1. ความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่กาหนด
ด้านงานธุรกิจ)
2. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จานวนเพียงพอ)
3. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ)
4. ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)
5. ความพร้อมของผู้ปกครอง (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)
6. ความพร้อมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ (การสนับสนุนงานธุรกิจ)
7. ความพร้อมของงบประมาณ (จานวนเหมาะสม/ เพียงพอ)
8.. ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษาด้านงานธุรกิจ
9. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
10. ความพร้อมของอาคารสถานที่
11. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น
12. ความทันสมัยของเอกสาร/ตารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

2.50

S.D.
0.82

อันดับ
10

2.76
2.88
2.85
2.71
2.68
2.47
2.62
2.59
2.56
2.47
2.59
2.64

0.78
0.68
0.72
0.84
0.91
1.12
1.19
1.33
1.52
1.62
1.77
0.77

3
1
2
4
5
11
6
7
9
11
7

X

จากตาราง 7 พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัย ประเด็นความพร้อม
ของครูผู้ส อนธุร กิจ เชิง คุณ ภาพ (ศัก ยภาพ) ความพร้อมของนัก เรีย น (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ) และ
ความพร้ อ มของครู ผู้ ส อนธุร กิ จ เชิ งปริ ม าณ (จานวนเพียงพอ) เป็นปัจ จัยที่ ส่ งเสริม การจั ดการเรี ยนรู้
งานธุรกิจสูงกว่ารายการอื่น ๆ ( X = 2.88, 2.85 และ 2.76 ตามลาดับ) ส่วนประเด็นความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น ความพร้อมของงบประมาณ (จานวนเหมาะสม/ เพียงพอ) และความพร้อมของ
ผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่กาหนดด้านงานธุรกิจ) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ต่ากว่ารายการอื่น ๆ ( X = 2.47, 2.47 และ 2.50 ตามลาดับ)
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านกระบวนการ (n = 34)
ที่
ประเด็น
1. การกาหนดและนาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจ
3. การนาสารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
4. ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
รวมเฉลี่ย

2.68
2.50

S.D.
0.73
0.82

อันดับ
1
3

2.53

0.70

2

2.44
2.54

0.82
0.75

4

X

จากตาราง 8 พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านกระบวนการ ประเด็น
การกาหนดและนาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด ( X = 2.68) ส่วนประเด็นความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการ
ทีส่ ่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่าที่สุด ( X = 2.44)
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านผลผลิต (n = 34)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็น
นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้งานธุรกิจ
นักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ
นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพิ่มเติมด้วยตนเอง
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ
ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักเรียน
ที่เรียนงานธุรกิจ
รวมเฉลี่ย

2.71
2.82
2.68
2.79
2.76

S.D.
0.68
0.68
0.72
0.62
0.75

2.75

0.65

X

อันดับ
4
1
5
2
3

จากตาราง 9 พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านผลผลิต ประเด็นนักเรียน
ให้ความร่ว มมือต่อการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ เป็นผลผลิตที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจสูงที่สุด ( X = 2.82) ส่วนประเด็นนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่าที่สุด ( X = 2.68)
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ (n = 75)
ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด
3. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน
7. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
8. ผู้บริหารการศึกษา
9. ผู้บริหารสถานศึกษา
10. หลักสูตรสถานศึกษา
11. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
12. วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น
13. ความทันสมัยของเอกสาร/ตารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
14. งบประมาณ
15. ครูผู้สอนธุรกิจ
16. ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
17. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
18. นักเรียน
19. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
20. สารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจ
รวมเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ)
S
W
O
T
70.67 29.33
46.67 53.33
37.33 62.67
80.00 20.00
70.67 29.33
38.67 61.33
66.67 33.33
40.00 60.00
42.67 57.33
56.00 44.00
40.00 60.00
29.33 70.67
40.00 60.00
26.67 73.33
54.67 45.33
42.67 57.33
32.00 68.00
52.00 48.00
54.67 45.33
38.67 61.33
42.26 57.74 58.67 41.33

จากตาราง 10 พบว่า สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัย
ภายในเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง (ร้อยละ 57.74) โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งสูงสุด คือหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนธุรกิจ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน (ร้อยละ 56.00, 54.67 และ
54.67 ตามลาดับ) ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนสูงสุด คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ร้อยละ 73.33, 70.67 และ 68.00 ตามลาดับ) สาหรับด้านปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค (ร้อยละ 58.67) โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสสูงสุด คือ แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
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(ร้ อยละ 80.00, 70.67 และ 70.67 ตามล าดับ) ส่ ว นสภาพแวดล้ อมที่เป็นอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์/
นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และ
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด (ร้อยละ 62.67, 61.33 และ 53.33 ตามลาดับ)
2. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ ผลการวิจัยปรากฏในตาราง
11-13
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ : ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ
(n = 34)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เรื่องที่ต้องการพัฒนา
คุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบการ
การเขียนแผนธุรกิจ
ร้านค้าออนไลน์
ธุรกิจสตาร์ทอัพ
ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
กฎหมายธุรกิจ
แหล่งเงินทุน
แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ
การตลาด
เอกสารทางธุรกิจ
การบริหารจัดการ
การเงินบัญชี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
รวมเฉลี่ย

X

3.18
3.41
3.68
3.53
3.35
3.26
3.18
3.12
3.21
3.09
3.26
3.26
3.50
3.31

S.D. อันดับ
0.90 10
0.74
4
0.53
1
0.61
2
0.69
5
0.83
6
0.67 11
0.81 12
0.88
9
0.97 13
0.75
7
0.71
8
0.66
3
0.77

จากตาราง 11 พบว่า ครู ผู้ ส อนธุรกิจมีความต้องการพัฒ นาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่องร้านค้า
ออนไลน์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สูงที่สุด ( X = 3.68, 3.53 และ 3.50
ตามลาดับ) ส่วนเรื่องเอกสารทางธุรกิจ แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุน มีความต้องการพัฒนา
ต่าที่สุด ( X = 3.09, 3.12 และ 3.18 ตามลาดับ)
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านวิธีการพัฒนา (n = 34)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการพัฒนา
รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
อบรมในแหล่งประกอบการ
การศึกษาดูงาน
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
รวมเฉลี่ย

X

3.12
3.62
3.68
3.56
3.00
3.39

S.D. อันดับ
0.84
4
0.60
2
0.53
1
0.66
3
0.78
5
0.74

จากตาราง 12 พบว่า ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธีการศึกษาดูงานสูงที่สุด ( X =
3.68) ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความต้องการต่าที่สุด ( X ค่าเฉลี่ย = 3.00)
ตาราง 13 ผลการประมวลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ในประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (n = 17)
ที่
ประเด็น
1. การขาดแคลนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ทาให้นักเรียน
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้งานธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ
2. กาหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจที่ชัดเจน
ในยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ.หรือสูงกว่า
3. การกระตุ้นให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและระดับนโยบายเห็นความสาคัญในเชิงรูปธรรม
และเข้าใจตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ
4. สพม.เขต 16 ควรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ชัดเจนในการพัฒนาครูผู้สอน ทั้ง
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านใน
โอกาสต่าง ๆ การเข้าร่วมฟังการเสวนาในแต่ละสาขาอาชีพที่ประสบปัญหาแตกต่างกัน
หรือผู้ประกอบการใหม่ ๆ ที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น
5. การจัดตั้งศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะของกลุ่มครูธุรกิจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน
6. การพัฒนาบุคลิกภาพงานเลขานุการ

ความถี่
12
10
7
7

3
1
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จากตาราง 13 พบว่า ครูผู้สอนธุรกิจมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพและความต้องการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อหนุนเสริมความเป็น ผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ในประเด็นความขาดแคลนครูผู้สอนใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ ท าให้ ผู้ เ รี ย นขาดแรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ ง านธุ ร กิ จ หรื อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ กาหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจที่ชัดเจน
ในยุ ทธศาสตร์ / นโยบายระดับ สพฐ.หรื อสู งกว่า มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (ร้อยละ 70.59 และ 58.82
ตามลาดับ) โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจ คือ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภ าพ
งานเลขานุการ (ร้อยละ 5.88)
วัตถุประสงค์ การวิจัย ข้อ 2 กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
16 ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
การกาหนดยุทธศาสตร์
จากการนาเสนอผลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อ
การหนุน เสริม ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั กเรีย น ในโรงเรียนสั ง กัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตลอดจนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม นาข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการกาหนดร่าง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และดาเนินการประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร และสถาบันอื่น ๆ
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกโรง บริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0
- กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้
นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อื่นๆ ผู้ปกครอง และชุมชน)
- กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ smart principal (ภาวะผู้นาทางวิชาการและการจัด
การเรียนการสอน และการกาหนดนโยบาย)
- กลยุทธ์ที่ 3 การหนุนเสริมสมรรถนะ smart teacher (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ โดย
การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถานประกอบการ)
- กลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ smart student (ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน
- กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง)
- กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
- กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
วัต ถุ ประสงค์ การวิ จั ย ข้อ 3 เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ข องยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ ม ศั กยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
การตรวจสอบยุทธศาสตร์
นายุทธศาสตร์ ที่กาหนดขึ้นไปให้ผู้มีอานาจกาหนดนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตรวจสอบเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดยผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์พิจารณาที่ยอมรับได้ในระดับมาก ( X = 3.00) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่ร้อยละ 75
หรือ 0.75 เพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์ที่ได้มีความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึง่ แสดงว่ายุทธศาสตร์นี้
ได้รับการยืนยังว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็น
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ผู้ป ระกอบการของนักเรีย น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 16 ผล
การตรวจสอบปรากฏในตาราง 14-15
ตาราง 14 ผลการตรวจสอบทิศทางยุทธศาสตร์ ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ (n = 7)
ประเด็น
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เป้าประสงค์

เหมาะสม/
ใช้ได้
6
(85.71)

7
(100.00)
6
(85.71)

จานวนความคิดเห็น (คน) (ร้อยละ)
ไม่เหมาะสม/
แก้ไข/ เพิ่มเติม
ใช้ไม่ได้
1
แก้ไขเป็น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(14.29)
เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
0
(00.00)
1
เพิ่มเติม ข้อ 3 ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
(14.29)
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ

จากตาราง 14 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.71) มีความคิดเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ มีความเป็นไปได้ต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยนาเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขประเด็นวิสัยทัศน์
และเพิ่มเติมประเด็นเป้าประสงค์จาก 2 ข้อ เป็น 3 ข้อ นั่นคือ โดยภาพรวมยืนยันว่านาไปใช้ได้
ตาราง 15 ผลการตรวจสอบความคิดเห็นความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (n = 7)
ระดับความเป็นไปได้
S.D. แปลค่า
X
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0
3.71 0.49 มากที่สุด
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็น 3.71 0.49 มากที่สุด
ผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอน
กลุ่มสาระฯ อื่น ๆ ผู้ปกครอง และชุมชน)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ smart principal (ภาวะผู้นาทาง
3.43 0.79 มาก
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน และการกาหนดนโยบาย)
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์
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ตาราง 15 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การหนุนเสริมสมรรถนะ smart teacher (ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะ โดยการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์
ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถานประกอบการ)
กลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ smart student
(ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
มุ่งเน้นนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึก
ประสบการณ์เสมือนจริง)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น (คน)
S.D. แปลค่า
X
3.57 0.53 มากที่สุด

3.43 0.53

มาก

3.57 0.53 มากที่สุด
3.71 0.49 มากที่สุด
3.43 0.53

มาก

3.43 0.53

มาก

3.43 0.53 มาก
3.57 0.53 มากที่สุด
3.29 0.76 มาก
3.14 0.38

มาก

3.43 0.53
3.49 0.54

มาก
มาก

จากตาราง 15 พบว่าโดยภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0 มีค่าเฉลี่ย
ความเป็นไปได้สูงกว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบาย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( X = 3.71, 3.57 และ 3.57 ตามลาดับ) สาหรับกลยุทธ์ที่ 1 ในยุทธศาสตร์ที่ 1
และกลยุทธ์ที่ 1 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้สูงกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ( X = 3.71, 3.71) ส่วน
กลยุทธ์ที่ 2 ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ต่ากว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ( X = 3.14) ทั้งนี้ กลยุทธ์
ที่ 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่านอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว นักเรียนควรได้รับ
การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่นักเรียนสนใจด้วย นั่นคือ โดยภาพรวมยืนยันว่าทุกยุทธศาสตร์
จาเป็นต้องนาไปใช้ เพราะสามารถหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ได้
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สรุปเมื่อดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะแล้ว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร และสถาบันอื่นๆ
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกโรง บริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
3. ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อื่น ๆ
ผู้ปกครอง และชุมชน)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ smart principal (ภาวะผู้นาทางวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอน และการกาหนดนโยบาย)
กลยุทธ์ที่ 3 การหนุนเสริมสมรรถนะ smart teacher (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
โดยการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/
สถานประกอบการ)
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กลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ smart student (ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์
เสมือนจริง)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการให้นักเรียนเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด

66
บทที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนั กเรี ย น ในโรงเรี ย นสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 16” เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งดาเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การกาหนดทิศทางร่าง
ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ และระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
แล้วจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อ ศึก ษาสภาพและความต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพของครูผู้ส อนธุร กิจ
เพื ่อ หนุน เสริม ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั กเรี ยน ในโรงเรี ยนสั งกัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 16
1. ผลการศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า
1.1 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้ อม ประเด็นแหล่ งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ และยุทธศาสตร์/นโยบาย
ระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงกว่ารายการอื่น ๆ ( X =
2.97, 2.82 และ 2.53 ตามลาดับ) ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด เป็น
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ต่ากว่ารายการอื่น ๆ ( X = 2.41, 2.53 และ 2.68

ตามลาดับ)
1.2 สภาพการส่ งเสริ ม การจั ดการเรี ย นรู้ งานธุ รกิ จ ด้ า นปั จ จั ย ประเด็ น ความพร้อ มของ
ครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ) ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ) และความพร้อม
ของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จานวนเพียงพอ) เป็นปัจจัยที่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ สูงกว่า
รายการอื่น ๆ ( X = 2.88, 2.85 และ 2.76 ตามลาดับ) ส่วนประเด็นความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึก
ที่จาเป็น ความพร้อมของงบประมาณ (จานวนเหมาะสม/ เพียงพอ) และความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติ
ที่ดีและนโยบายที่กาหนดด้านงานธุรกิจ) เป็นปัจจัยที่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ต่ากว่ารายการ
อื่น ๆ ( X = 2.47, 2.47 และ 2.50 ตามลาดับ)
1.3 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านกระบวนการ ประเด็นการกาหนดและ
นาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการทีส่ ่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
สูงที่สุด ( X = 2.68) ส่วนประเด็นความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจต่าที่สุด ( X = 2.44)
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1.4 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านผลผลิต ประเด็นนักเรียนให้ความร่วมมือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ สูงที่สุด
( X = 2.82) ส่วนประเด็นนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพิ่มเติมด้วยตนเอง เป็นผลผลิต
ทีส่ ่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่าที่สุด ( X = 2.68)
1.5 สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อน
มากกว่าจุดแข็ง (ร้อยละ 57.74) โดยประเด็นที่เป็นจุดแข็งสูงสุด คือหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนธุรกิจ
และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน (ร้อยละ 56.00, 54.67 และ 54.67 ตามลาดับ) ส่วนประเด็น
ที่เป็นจุดอ่อนสูงสุด คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
(ร้อยละ 73.33, 70.67 และ 68.00 ตามลาดับ) สาหรับด้านปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค
(ร้อยละ 58.67) โดยประเด็นที่เป็นโอกาสสูงสุด คือ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ยุทธศาสตร์/นโยบาย
ระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น -ชุมชน (ร้อยละ 80.00, 70.67 และ 70.67
ตามลาดับ) ส่วนสภาพปัจจุบันที่เป็นอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด (ร้อยละ
62.67, 61.33 และ 53.33 ตามลาดับ)
2. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ พบว่า
2.1 ครูผู้ส อนธุร กิจมีความต้องการพัฒ นาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่องร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สูงที่สุด ( X = 3.68, 3.53 และ 3.50 ตามลาดับ) ส่วน
เรื่องเอกสารทางธุรกิจ แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุน มีความต้องการพัฒนาต่าที่สุด ( X =
3.09, 3.12 และ 3.18 ตามลาดับ)
2.2 ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธี การศึกษาดูงาน อบรมในแหล่งประกอบการ
และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุด ( X = 3.68, 3.62 และ 3.56 ตามลาดับ) ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความต้องการต่าที่สุด ( X = 3.00)
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์
ที่กาหนดโดยภาพรวมได้รับความเห็นชอบจากการประชาพิจารณ์ทั้งหมด
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์
ที่กาหนดโดยภาพรวมนาไปใช้ได้ โดยทุกยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด และทุกกลยุทธ์
มีความเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/เพิ่มเติมแล้ว สรุปยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร และสถาบันอื่นๆ
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกโรง บริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
3. ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อื่น ๆ
ผู้ปกครอง และชุมชน)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ smart principal (ภาวะผู้นาทางวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอน และการกาหนดนโยบาย)
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กลยุทธ์ที่ 3 การหนุนเสริมสมรรถนะ smart teacher (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
โดยการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/
สถานประกอบการ)
กลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ smart student (ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์
เสมือนจริง)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการให้นักเรียนเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
อภิปรายผล
ประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
มีดังนี้
1. ผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจทุกด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับพอใช้และระดับมากเท่านั้น สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อน
มากกว่าจุดแข็ง โดยพบว่าในกลุ่มบุคคล ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นจุดอ่อนต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจ นั้ น อาจจะเป็ นเพราะนโยบายในระดับต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับ
มัธยมศึกษา โดยนโยบายระดับสูงจะกาหนดให้ส่งเสริมในระดับอาชีวศึกษา ดังนั้น ผู้บริห ารสถานศึกษาจึง
ให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับมัธยมศึกษาน้อยกว่าการจัดการเรียนรู้ในวิชาสามัญ
ส่งผลต่อการกาหนดนโยบาย การสนับสนุนปัจจัยเอื้อทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนครูผู้สอนทั้ง
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เชิงปริมาณและคุณภาพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ จึงกระทบต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน และทาให้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้ดังกล่าว
2. ผลการวิจั ย ที่พบว่าครูผู้ ส อนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่อง ร้านค้า
ออนไลน์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สูงที่สุด ด้วยวิธีการศึกษาดูงาน อบรม
ในแหล่งประกอบการ และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุดนั้น อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาสาระที่นามาใช้
ในแบบสอบถามได้มาจากการสะท้อนของครูผุ้สอนธุรกิจ ในปีก่อน ๆ ประกอบกับเป็นเนื้อหาสาระที่ได้รับ
การน าเสนอในโลกโซเชีย ลจ านวนมาก ทั้งในเรื่องของร้านค้าออนไลน์และธุรกิจสตาร์ทอั พ จึง ทาให้
ครูผู้ สอนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ส อนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ วนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น เป็นความต้องการที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุร ศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558) ที่พบว่า
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการคครูโรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม โดยรวมด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงเป็นสาดับที่ 2 นอกจากนี้ สอดคล้องกับพิรญาณ์ จุ้ยเจริญ, พงษ์ธร สิงห์พันธ์
และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2558) ที่กล่าวว่าการพัฒ นาบุคคลจะประสบความสาเร็จอย่างยิ่งหากผู้ที่ขอรับ
การพัฒนามีความสนใจ ใฝ่พัฒนาและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สาหรับวิธีการพัฒนาตนเองนั้นทาได้
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเวลา โอกาส ความถนัด และความสนใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาดูงานเป็นวิธีการ
พัฒนารูปแบบหนึ่งที่นิยมมากในวงการศึกษา ซึ่งจะทาให้ผู้ได้รับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค
และวิธีการทางานของหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมดูงานและเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงในการแลกเปลี่ยน
และสอบถามความรู้ต่าง ๆ ส่วนการอบรมในแหล่งประกอบการและเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิธีการ
ที่ครูผู้ส อนธุร กิจ มีความต้องการสูงเป็น ลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3 อาจจะเป็นเพราะครูผู้ส อนตระหนัก
ในความสาคัญของการเรีย นรู้โ ดยการลงมือปฏิบัติงานจริงในหน่ว ยงานที่มีความชานาญสูงกว่าว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะได้ดีกว่า และสามารถนาผลการพัฒนามาใช้ปรับปรุงการทางานและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการอื่น ๆ
3. ผลการวิจัยที่พบว่าทิศทางยุทธศาสตร์ที่กาหนด ผ่านการประชาพิจารณ์ที่มีมติว่าทุกองค์ประกอบ
มีความส าคัญและสามารถหนุ น เสริ มความเป็นผู้ ประกอบการให้ กับนักเรียนได้นั้น อาจจะเป็นเพราะ
กระบวนการจัดทาเป็ นไปตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง คือ มีการวินิจฉัยองค์การอย่างเป็นระบบและใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิผล คือ SWOT Analysis ทาให้ข้อมูลที่ได้มีความเกี่ยวข้องและครอบคลุมสาระสาคัญ
จาเป็น สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการยุทธศาสตร์ขั้นตอนแรกของ เซอร์โต และ ปีเตอร์ (Certo & Peter,
1991 อ้างจาก นพดล นิ่มสุวรรณ, 2559) จิรประภา อัครบวร และภูมิพร ธรรมสถิตเดช. (2552) และ
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ที่กาหนดในทิศทางเดียวกันคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment
Scanning) เพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อ
การบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะ
เป็นเงื่อนไขในอนาคต โดยการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 20 คน และผู้สนทนากลุ่มเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งแม้จะมีความหลากหลายแต่มีความเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาและหรือการหนุนเสริม
ความเป็ นผู้ ประกอบการ สอดคล้ องกับ การนาเสนอของจิรประภา อัครบวร และภูมิพร ธรรมสถิตเดช
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(2552) เอกชัย บุ ญยาทิษฐาน (2553) ที่กล่ าวว่ากระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ห น่ว ยงานภาครัฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จาเป็นต้องมีการวินิจฉัยองค์การ และพรรณนาภา ปรัชญาศิริ (2555)
ที่กล่าวว่าการวางแผนกลยุทธ์จะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ องค์ก าร จะช่ว ยในการกาหนดวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และเป้า ประสงค์ห ลักของหน่ว ยงาน
ได้ถูกต้อง ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการวางแผนและการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกได้ 3 ประเภท คือ 1)
ผู้มีส่ วนได้ ส่ว นเสีย ภายในองค์การ (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผู้ บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงาน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น ผู้รับบริการ
พันธมิตร ผู้รับจ้าง ผู้ขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็นต้น และ 3) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคม แต่อยู่ นอกองค์การ ซึ่งการดาเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ผ่านการประชามติในทุกองค์ประกอบดังกล่าว
4. ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่นาเสนอทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพบุ คคลยุ ค 4.0 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาปัจจัยเกื้อหนุน และยุทธศาสตร์ ที่ 3 การกาหนด
นโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการยืนยันว่ามี ความเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการให้นักเรียนในระดับมากที่สุดนั้น อาจจะเนื่องมาจากกระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์มีความ
ชัดเจน ตั้งแต่การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่นา CIPP Model มาประยุกต์ใช้
ในการกาหนดประเด็นคาถามที่ครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ซึ่งมณีรัตน์ สุวรรณวารี (2555) กล่าวว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ของระบบทั้งหมด นอกจากนี้ การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดกลุ่ม ตัว อย่างผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความหลากหลาย ตรงกับ กาญจนา วัธนสุนทร (2551) ที่กล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ดีต้องเป็นไปตามหลักการ
มีส่วนร่วมโดยกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีความหลากหลาย เช่นเดียวกับ นพดล
นิ่มสุวรรณ (2559) ที่กล่าวว่า การกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ดีต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร
พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ คือ วิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้มาจากการร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาให้
สาระของยุทธศาสตร์ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ดังกล่าว ประกอบกับการนาเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ
คื อ SWOT Analysis มาใช้ ท าให้ ส ามารถน าผลที่ ไ ด้ ใ นรู ป แบบของจุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มากาหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
ที่ใช้ในการวางแผนพัฒ นาองค์การได้อย่างชัดจน จากเหตุผ ลข้างต้นจึงทาให้ ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้ น
ทุกยุทธศาสตร์ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดดังกล่าว
5. ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0 ได้รับการยืนยัน
ความเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ นั้น อาจจะเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกลไกสาคัญ ที่สุด ในการขับ เคลื่อนการดาเนินงานต่า ง ๆ ให้บ รรลุผ ลสาเร็จ การเตรียมความพร้อม
กาลังคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักและเจตคติที่ดี มี ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในเรื่อง
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นั้น ๆ จะทาให้ส ามารถปรับตัว รู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อการพัฒนาความคิด
ต่อยอดและขยายผลสู่การกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อาจจะเป็นเพราะการพัฒนาบุคคล
เป็น แนวทางที่ส อดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต
และพัฒนากาลังคน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อีก ด้ว ย ซึ่งการให้ค วามสาคัญ ต่อ การพัฒ นาคนเป็น ลาดับที่ห นึ่ง นั้น จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559)
และ ชวนคิด มะเสนะ (2559) กล่าวไว้ส อดคล้องกันว่า ทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นหัว ใจส าคัญ ที่สุด
ในการพัฒนาองค์การทุกประเภท เพราะความสาเร็จของงานจาเป็นต้องอาศัยคน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทุกอย่างขององค์การ ยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนได้อย่างแท้จริง ถ้าองค์การใด
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถ
ประสานและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ทุ่มเทเสียสละในการทางาน นับเป็นความโชคดี
ขององค์การโดยแท้ และที่สาคัญ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เป็นสิ่งเดียวซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ในองค์ การ แตกต่ างจากเครื่ องมือและเทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่ มีอยู่ ซึ่งยิ่ งอยู่ นานมู ลค่ าจะลดลง ทุกองค์ การ
จึงเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแม้ว่าองค์การจะมีการคัดเลือก สรรหาบุคลากร
เข้าทางานใด ๆ ได้กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการไว้ได้ดีเพียงใด มิได้เป็นหลักประกันว่าจะปฏิบัติ
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ ดี ต ลอดไป เพราะในสภาวะปั จ จุ บั น องค์ ก ารจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญ
ของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทางานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ก่อให้เกิดสภาวการณ์แข่งขัน สูง
คนที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นสมั ย หนึ่ ง อาจจะกลายเป็ น คนที่ ห ย่ อ น
ความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การเร่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่อยู่เสมอ จะเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการทางานของบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
และองค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งความสาคัญจาเป็นของการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษานั้น
ยูเนสโก (UNESCO, 1997 อ้างจาก พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2555) กล่าว่า การศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุด
ของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน แต่การศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบ
และนอกระบบเท่านั้น แต่มีความหมายรวมถึงการศึกษาตามอัธ ยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ
ทั้งหลายที่ส ามารถเรีย นรู้ในวิถีชีวิตประจาวัน ทั้งที่บ้านและชุมชนในวงกว้าง ซึ่งยูเนสโกได้นาเสนอ
แนวคิดที่สาคัญสาหรับทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเสรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 แนวคิด คือ
1) การเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วย “การศึกษา” 2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง มิใช่เป็นเพียงทางเลือก 3) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภารกิจของทุกคน
เช่ นเดียวกั บ จี ร ะ พระสุ พรรณ (2554) ที่ ศึก ษายุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ที่ มี
ประสิทธิผล พบว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยชวนคิด มะเสนะ
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(2559) ระบุว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์การทางการศึกษาในทศวรรษหน้า เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิตอล (Digital) นั้น กลายเป็นกลยุทธ์สาคัญของการพัฒนาองค์การ ซึ่งแนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับ
การกาหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงน่าจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับการยืนยัน
ความเป็นไปได้สูงที่สุดดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0 กาหนดกลยุทธ์ที่ 1
การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนมีความสาคัญ
เป็นลาดับแรก เนื่องจากความตระหนักและเจตคติเป็นประเด็นสาคัญที่จะทาให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีคุณภาพ ดังนั้น ครูสอนธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งในการทาให้นักเรียนบรรลุผลสาเร็จ โดยจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนธุรกิจเพียง
กลุ่มเดียวยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้ส อนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนต้องช่วยกัน จึงจะสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
อย่างมั่นคง/ถาวร ดังนั้น โรงเรียนต้องสร้างการรับรู้ในความสาคัญจาเป็นของการเป็นผู้ประกอบการ และ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
1.2 ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน กาหนดกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
แหล่งเรีย นรู้ในโรงเรีย น ทั้งระดับห้องเรียน ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง เป็นกลยุทธ์ ที่โรงเรียน
สามารถดาเนินการได้ทันที โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 1 มีความสาคัญจาเป็นเพราะครูผู้สอนต้องใช้เป็นแผน
แม่บทในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึง
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึ งต้องให้ผู้มีความรู้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
มาร่วมจัดทา เพื่อให้ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในการร่วมพัฒ นานักเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามที่
กาหนดในหลักสูตรได้มากขึ้น
1.3 ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีความ
เป็นไปได้ต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน เนื่องจากนโยบายของต้นสังกัดจะถูกนาไป
ขับเคลื่อนโดยสถานศึกษา ดังนั้น เขตพื้นที่การศึกษาจึงต้องกาหนดนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ การหนุนเสริม ความเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน ผ่านครูผู้สอนที่ตระหนักในความสาคัญ มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ทุกกลุ่มสาระฯ เมื่อปัจจัยสนับสนุนมีความพร้อม กระบวนการจัดการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพและทาให้
บรรลุผลสาเร็จที่ต้องการได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้บรรลุสู่ ความสาเร็จ นั่นคือ การบริหารจัดการในระดับ
นโยบายของ สพฐ.และเขตพื้นที่การศึกษา โดยสถานศึกษาต้องบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครูผู้สอนธุรกิจให้มี
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ความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการ
ตามที่ต้องการ
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ต้องนาผลการวิจัยไปทดลองใช้ในโรงเรียน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการทุกยุทธศาสตร์
และทุกกลยุทธ์ได้พร้อมกัน อาจจะเลือกบางยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนได้มากที่สุดมาดาเนินการก่อน เพื่อจะศึกษายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่มี
ความสาคัญจาเป็นที่แท้จริงสาหรับการขยายผลไปใช้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 ทุกแห่ง
2.2 ต้องนาผลสรุปจากการสนทนากลุ่มมาใช้ในการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ทดลองใช้และ
ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบของโครงการ/กิ จ กรรมที่ ก าหนด ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามเป็ น
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ฉบับที่ 1 สาหรับครูผู้สอนธุรกิจ

82

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 สภาพการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกประเด็น คาตอบตามการรับรู้ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ และนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมครูผู้สอนธุรกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ต่อไป
คาตอบของท่านจะไม่มีผ ลกระทบหรือเกิดความเสี ยหายต่อท่านหรือผู้ อื่น ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ประการใด ผู้วิจัยจะนาไปใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น
3. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับของสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงคาตอบเดียวในแต่ละประเด็น ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้
ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
4 หมายถึง ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับมากที่สุด
3 หมายถึง ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับมาก
2 หมายถึง ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับน้อย
1 หมายถึง ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา
4 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ และความต้องการในระดับมากที่สุด
3 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ และความต้องการในระดับมาก
2 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ และความต้องการในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ และความต้องการในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้
วรรณี รัตนเลิศ
(นางสาววรรณี รัตนเลิศ)
ศึกษานิเทศก์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน กรุณาทาเครื่องหมาย  ในวงกลมที่ตรงกับท่าน
1. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ด้าน
 บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้งานธุรกิจ
 วิชาเอกทางการตลาด
 วิชาเอกอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................
2. ประสบการณ์สอนงานธุรกิจ
ระยะเวลา
โปรดเลือก  5 ปีขึ้นไป
 น้อยกว่า 5 ปี
วิชาที่สอน
โปรดเลือก  สอนเฉพาะวิชาพื้นฐาน
 สอนเฉพาะวิชาเลือก
 สอนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก
3. ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง
 มี
โปรดเลือก  5 ปีขึ้นไป
 น้อยกว่า 5 ปี
โปรดเลือก  ปัจจุบันยังดาเนินการ  ปัจจุบันไม่ได้ดาเนินการ
โปรดเลือก  รูปแบบร้านค้าออนไลน์
 รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
 ไม่มี
4. การได้รับการพัฒนาด้านงานธุรกิจ ในรอบ 5 ปีการศึกษา (อบรม/ ประชุม/ สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ฯลฯ)
 มี
โปรดเลือก  3 ครั้งขึ้นไป
 1-2 ครั้ง
โปรดเลือก (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 ผู้จัดเป็นหน่วยงานภาครัฐ
 ผู้จัดเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
โปรดเลือก (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 ใช้งบประมาณส่วนตัว
 ใช้งบประมาณจาก ร.ร.
 ใช้งบประมาณจากหน่วยผู้จัด
 ใช้งบประมาณจาก (โปรดระบุ)....................................
 ไม่มี
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ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ประเด็น
ด้านสภาพแวดล้อม :
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด
3. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน
7. ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ
8. ตลาดภายนอกโรงเรียนที่รองรับผลงานนักเรียน
ด้านปัจจัย :
1. ความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่กาหนดด้านงานธุรกิจ)
2. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จานวนเพียงพอ)
3. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ)
4. ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)
5. ความพร้อมของผู้ปกครอง (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)
6. ความพร้อมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ (การสนับสนุนงานธุรกิจ)
7. ความพร้อมของงบประมาณ (จานวนเหมาะสม/ เพียงพอ)
8. ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษาด้านงานธุรกิจ
9. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
10. ความพร้อมของอาคารสถานที่
11. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น
12. ความทันสมัยของเอกสาร/ตารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ด้านกระบวนการ :
1. การกาหนดและนาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
3. การนาสารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจไปใช้ในการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
4. ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ด้านผลผลิต :
1. นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้งานธุรกิจ
2. นักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ
3. นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ
5. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักเรียนที่เรียนงานธุรกิจ

สภาพการสนับสนุนฯ
4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา
ประเด็น

ความต้องการพัฒนา
4 3 2 1

ด้านเนื้อหาสาระ : ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ
1. คุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบการ
2. การเขียนแผนธุรกิจ
3. ร้านค้าออนไลน์
4. ธุรกิจสตาร์ทอัพ
5. ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
6. กฎหมายธุรกิจ
7. แหล่งเงินทุน
8. แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ
9. การตลาด
10. เอกสารทางธุรกิจ
11. การบริหารจัดการ
12. การเงินการบัญชี
13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ด้านวิธีการพัฒนา :
1. รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
2. อบรมในแหล่งประกอบการ
3. การศึกษาดูงาน
4. เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

ฉบับที่ 2 สาหรับการวิเคราะห์ SWOT
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แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
คาชี้แจง
1. แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นฐานในการ
กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. โปรดให้คาตอบทุกประเด็นตามการรับรู้ของท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม สาหรับใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ต่อไป
คาตอบของท่านจะไม่มีผ ลกระทบหรือเกิดความเสี ยหายต่อท่านหรือผู้ อื่น ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ประการใด ผู้วิจัยจะนาไปใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น
3. โปรดทาเครื่อ งหมาย √ ลงในช่อ งที่ต รงกับ ผลการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มที่ส่ง ผลต่อ
การดาเนินงานส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในแต่ละประเด็นดังนี้
S หมายถึง จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของปัจจัยภายใน
W หมายถึง จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบ เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ของปัจจัยภายใน
O หมายถึง โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริม
การดาเนินงาน
T หมายถึง อุปสรรค (Threats)
: เป็นข้อจากัดที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสีย
ต่อการดาเนินงาน
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
วรรณี รัตนเลิศ
(นางสาววรรณี รัตนเลิศ)
ศึกษานิเทศก์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน กรุณาทาเครื่องหมาย  ในวงกลมที่ตรงกับท่าน
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต/โรงเรียนขนาดเล็ก/สมป.จังหวัด/
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี
 ผู้อานวยการกลุ่ม/ตัวแทน กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ
และหน่วยตรวจสอบภายใน
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอนธุรกิจ
 บุคลากรอื่นทางการศึกษา ใน สพม.เขต 16
 ผู้ประกอบการ
 บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ด้าน  บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้งานธุรกิจ
 บริหารการศึกษา
 สาขาวิชาอื่นๆ ทางการศึกษาที่มิใช่การบริหารการศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................
3. ประสบการณ์การประกอบธุรกิจ
 มี
โปรดเลือก  5 ปีขึ้นไป
 น้อยกว่า 5 ปี
โปรดเลือก  ปัจจุบันยังดาเนินการ
 ปัจจุบันไม่ได้ดาเนินการ
โปรดเลือก  รูปแบบร้านค้าออนไลน์
 รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................
 ไม่มี
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ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ประเด็น

ผลการวิเคราะห์
S W O T

1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด
3. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน
7. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
8. ผู้บริหารการศึกษา
9. ผู้บริหารสถานศึกษา
10. หลักสูตรสถานศึกษา
11. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
12. วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น
13. ความทันสมัยของเอกสาร/ตารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
14. งบประมาณ
15. ครูผู้สอนธุรกิจ
16. ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
17. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
18. นักเรียน
19. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
20. สารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
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แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์
สาหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็น ผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
คาชี้แจง
1. แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ทิศทางยุทธศาสตร์
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2. โปรดศึกษาเอกสารประกอบการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วให้คาตอบทุก
ประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้น สาหรับการนาไปใช้จริงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ต่อไป
คาตอบของท่านจะไม่มีผ ลกระทบหรือเกิดความเสี ยหายต่อท่านหรือผู้ อื่น ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ประการใด ผู้วิจัยจะนาไปใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น
3. โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์ที่กาหนดว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เพียงใด โดยทาเครื่องหมาย
 ลงในช่องระดับความคิดเห็นในตอนที่ 2 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระดับคะแนนมีความหมายดังนี้
ระดับ 4 หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์นั้นเป็นไปได้มากที่สุด
ระดับ 3 หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์นั้นเป็นไปได้มาก
ระดับ 2 หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์นั้นเป็นไปได้น้อย
ระดับ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์นั้นในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
วรรณี รัตนเลิศ
(นางสาววรรณี รัตนเลิศ)
ศึกษานิเทศก์
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ตอนที่ 1 ทิศทางยุทธศาสตร์
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในวงกลมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ประเด็น “วิสัยทัศน์” (เอกสารประกอบ หน้า 19)
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
2. ประเด็น “พันธกิจ” (เอกสารประกอบ หน้า 19)
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
................................................................................................................................ .............
.............................................................................................................................................
3. ประเด็น “เป้าประสงค์” (เอกสารประกอบ หน้า 19)
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (เอกสารประกอบ หน้า 19-20)
ยุทธศาสตร์/
ระดับความคิดเห็น
บันทึก/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กลยุทธ์
4 3 2 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ยุทธศาสตร์ที่ควรกาหนดเพิ่มเติมเพื่อหนุนเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้น (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
2. ในอนาคตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ควรมีนโยบายในการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจ
อย่างไร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้น
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................................
3. อื่น ๆ
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
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เอกสารประกอบ
การตรวจสอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2561
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ส่วนที่ 1
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
การศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (พ.ศ.25612564) พบว่า มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึ กษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ โดยมีแนวทาง/
มาตรการขับเคลื่อน คือ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเข้าแข่งขันวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
เน้นการดาเนินงานครบวงจร มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทาง/มาตรการขับเคลื่อน คือ
ส่ง เสริม การพัฒ นาข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาในรูป แบบที่ห ลากหลาย สอดคล้อ งกับ
ความต้องการที่แท้จริง เน้นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
สพฐ.กาหนดเป้าหมาย 1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตาม วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส านักบริ ห ารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภ าพและเป็นกลไกขับเคลื่ อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 5) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบู รณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่ ว นร่ ว มจากทุกภาคส่ ว นในการจั ด การศึกษา กระจายอานาจและความรับผิ ดชอบสู่ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 6) พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา 4. ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ 5. จั ด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ในการนี้ สพฐ.กาหนดนโยบายในการดาเนินงาน 6 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 นโยบายที่ 2 ด้าน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.4 ส่งเสริม
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การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง ( Active Learning) เน้ น ทั ก ษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้ องเรี ย น 2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนมีทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.6 ปลู กฝั งทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 2.10
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม นโยบายที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education :
STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบาย
ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 1.3 การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา พ.ศ.2560-2564
การศึกษาแผนพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์จั งหวัดสงขลา พบว่า มีก ารกาหนดรูปแบบการพัฒ นา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ข อ ง จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ( Model of Songkhla Province’s Human Resource
Development) จาแนก 5 ช่วงวัย คือ ช่วงวัยที่ 1 ช่วงวัยก่อนเกิดถึงอายุ 6 ปี ช่วงวัยที่ 2 ช่วงวัยนักเรียน
อายุ 7 ปี ถึง 14 ปี ช่วงวัยที่ 3 ช่วงวัยรุ่น อายุ 15 ถึง 21 ปี ช่วงวัยที่ 4 ช่วงวัยแรงงาน อายุ 15 ปี ถึง 59 ปี
และช่วงวัยที่ 5 ช่วงวัยผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยช่วงวัยรุ่น อายุ 15-21 ปี มีข้อเสนอแนะว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลาจะต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะทางความคิด
ทักษะทางวิชาชีพ ส่วนช่วงวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี พบว่า 1) ความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
ของตลาดแรงงานในจังหวัดสงขลาพบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานกึ่งทักษะ โดยอาชีพ
ที่สถานประกอบการในจังหวัดสงขลามีความต้องการมากที่สุดคือ เสมียน พนักงานขาย และช่างเทคนิค
ตามลาดับและมีการขาดแคลนแรงงานในระดับวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. ในขณะวุฒิปริญญาตรีมีมาก
เกินกว่าความต้องการ เป็นเหตุใ ห้ปริญญาตรีขยับมาทางานในตาแหน่งงานที่ต่ากว่าวุฒิการศึกษา อีกทั้ง
การบรรจุงานลดลง มีตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเพิ่มสูงขึ้น ปี 2557 ตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
จานวน 1,063 อัตรา สาเหตุใหญ่ที่ทาให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการบรรจุงานเกิดจากขีด ความสามารถต่ากว่า
เกณฑ์ 2) คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาพบว่า ทักษะทางสังคม
(soft skills) ที่สถานประกอบการต้องการ 3 ลาดับแรก คือ จริยธรรมในการทางาน ความซื่อสัตย์ และ
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ความสุภาพอ่อนน้อม ทั้งนี้ ทักษะทางความรู้ (Hard skills) ที่สถานประกอบการต้องการ 3 ลาดับแรก คือ
ทักษะด้านความรู้ในการทางาน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3. รูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานในจังหวัดสงขลา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการได้แรงงานที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการแล้วนั้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนจึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่า งยิ่งที่จ ะช่ว ยยกระดับ ความรู้ ทัก ษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ทรัพยากร
วัยแรงงานให้เป็นแรงงานที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ อันจะมีผลต่อการยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และส่งผลต่อความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดสงขลาต่อไป โดยระบุด้วยว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานในจังหวัดสงขลา
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) บุคคลที่เป็นวัยแรงงาน ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพื่อให้ตนเองเป็นผู้มี ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงการบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถาน
ประกอบการต้องการให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ดังนั้นการเป็นบุคคลที่ มีการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาตนเอง
อยู่อย่างสม่าเสมอย่อมจะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานมีความรู้ ทักษะความสามารถเป็นไปตามที่
สถานประกอบการพึงประสงค์ได้ 2) สถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรมนุษย์
วัยแรงงงานกลุ่มนี้ สามารถเพิ่มความรู้ ทักษะความสามารถให้แก่แรงงานได้โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษา การจัดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ สถานประกอบการยังสามารถหนุนเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อสนับสนุนและดูแลการทางานที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตและ
ความสุ ข ซึ่งจะช่ว ยบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพแรงงานได้ในระยะยาว และ 3)
สถาบัน การศึก ษาซึ่งเป็น ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้องโดยตรงกับ การเตรีย มความพร้อ มก่อ นเข้า สู่วัย แรงงานใน
สถานประกอบการ ดังนั้น หากสถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มเติม ความรู้ ทักษะความสามารถโดยเฉพาะ
ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทางานทั้งทางด้าน Hard skills และ Soft skills ย่อมช่วยให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) องค์การหรือหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ดังนั้น หากมีการกาหนด
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงาน รวมถึงการมีมาตรการในการดูแลส่งเสริมและสนับสนุน
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและเสถีย รภาพ ย่ อมส่งผลต่อผลสั มฤทธิ์ข องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงาน
ในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้มีประเด็นข้อเสนอแนะ 2 ประการ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
1.1) จังหวัดสงขลาหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรกาหนดเป้าหมายระยะยาวสาหรับการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษ ย์วัย แรงงานในจัง หวัด สงขลา เช่น เพื่อ การยกระดับ ความสามารถทางการแข่ง ขัน
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรหรือสถานประกอบการต่าง ๆ
และเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและความสุ ข ของทรัพยากรมนุษย์ วัยแรงงาน เป็นต้น 1.2) องค์กรหรื อ
สถานประกอบการควรประเมินทักษะที่จาเป็นของพนักงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายระยะยาวขององค์กรเอง และผลการประเมินจะสามารถนาไปสู่การหาแนวทางหรือมาตรการ
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ในการพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมต่อไปได้ 1.3) ด้านทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานเองควรพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ เป็นบุคคลที่พร้อมต่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งทักษะด้าน Hard skills
และ Soft skills เนื่องจากการพัฒนาในระดับบุคคลสามารถทาให้ระดับองค์กรและระดับประเทศยกระดับ
การพั ฒ นาที่ สู ง ขึ้ น ได้ ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาระดั บ บุ ค คลหากได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ย่อมจะช่วยส่งผลให้การยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วัยแรงงานให้สูงขึ้นได้ สามารถนาไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน จังหวัดสงขลาได้นานโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยยึดหลักการสาคัญในการขับเคลื่อน ในปี 2560 ดังนี้ กิจกรรม
ในการดาเนิน การ 1) จังหวัดสงขลาได้น้ อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่กับวิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาล
และหลั กประชารั ฐ ภายใต้เงื่อ นไขวิสั ย ทั ศน์ส งขลา 2570 บนฐานคติพจน์ เกิด มาต้ องทดแทนบุญคุ ณ
แผ่นดิน นาไปสู่การปฏิบัติโดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาและความจาเป็นในพื้นที่เป็นตัวตั้ง
โดยให้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกาหนดวาระ (Agenda) 15 วาระ ในห้วง 2560 ภายใต้กรอบร่วมคิด
ช่วยทา เพื่อนาสงขลาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายงานสัมฤทธิผล ประชาชนพึงพอใจ โดยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอยู่ในวาระ “สงขลา มั่งคั่ง” : อุตสาหกรรมก้าวหน้า ศูนย์กลางการค้า การบริการ
การลงทุ น จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น (One Stop Service: OSS จั ด ท า
www.oss.songkhla.go.th เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น การลงทุนในพื้น ที่ร่ วมกับภาคเอกชน รวมถึงภาควิช าการและผู้ ประกอบการในพื้นที่กาหนด
แผนการพัฒนาเมืองสงขลา เป็น Smart City ด้านการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวมถึงนวัตกรรมด้านอาหารควบคู่กับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวมถึงมิติการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2562-2565
จังหวัดสงขลากาหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นาคุณภาพ
สู่ความสุขที่ยั่งยืน” โดยกาหนดพันธกิจในข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพในภูมิภาคอาเซียน และ ข้อ 6 พัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่สอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่ง
รองรับการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล นิยามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูลด้านสั งคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืนว่า หมายถึง
ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ สังคมสันติสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย โดยระบุในแผนงาน/กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานทา ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย
เพื่อการมีงานทาขับเคลื่อนสตูล โครงการที่ 7 โครงการสร้างแรงงานคุณภาพขับเคลื่อนสตูลสู่ Thailand
4.0 แผนงาน/กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของ
ประชาชนให้ เท่าทันการเปลี่ย นแปลง โครงการที่ 9 โครงการส่ งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข โครงการที่ 1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการที่ 20 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โครงการที่ 21
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ าพแรงงานไทย
สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) กาหนดวิสัยทัศน์ว่า
“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมีเป้าประสงค์หลัก ข้อ 2 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน รวมทั้งทักษะ
การสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ข้อ 3 กาลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่สาคัญและมีสมรรถนะ
ตรงความต้องการของตลาดงานเป็น ฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และข้อ 4 หน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษามีร ะบบบริห ารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส มีการบรูณาการ
การทางานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ในการขับเคลื่อนได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 1 ผลิตและพัฒ นากาลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดงาน
ในพื้นที่ระดับประเทศและระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 กลยุทธ์ 2 ผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
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กับบริบทของพื้นที่ กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เปิดโอกาส
ให้ประชากรทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา กลยุทธ์ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตั วบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) พบว่า
มีการกาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 4 ไว้ว่า คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร โดย
กาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 4.3 กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2558 ประเทศไทยประสบความสาเร็จหลาย
ด้าน และอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป เมื่อเปรียบเทียบ
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยกับนานาประเทศ พบว่า มีแนวโน้ม
ลดลง และต่ากว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะสิงคโปร์ มาเลเซีย แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาพบว่า
ตัวชี้วัดบางตัวมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน
สาหรับ ผลการพัฒ นาการศึกษาของประเทศไทยในด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า ประชากรที่อยู่ใน
วัยกาลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่จานวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ยังมีอยู่จานวนมาก จึงต้องเร่งดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ
ให้ เด็กและประชาชนทุกช่ว งวัย สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อ
ยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่วนผล
การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย แม้ว่าเยาวชนจะมีการใฝ่หา
ความรู้เพิ่มขึ้น แต่ยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นได้ และการนาไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ คุณภาพของกาลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) แม้ว่าจะได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน สถานประกอบการต้องการแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงมาก
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะท้อน
ให้เห็น ว่า ถึงแม้จะมีระดับ คุณวุฒิ ทางการศึกษาตามที่นายจ้างต้องการแล้ว แต่อาจยังมีส มรรถนะหรือ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและกาลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อม เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ มากกว่าจัดการศึกษาตามความพร้อมของสถานศึกษา และต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการกาลังคนเพื่อวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพื่อการผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดงานและ
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การพัฒนากาลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพกาลังแรงงานให้สูงขึ้น อีกทั้งปัญหาด้านประสิทธิภาพของการจัด
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
และระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลาดับแรก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่มีการผลิต
และพัฒนาครูให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รั บ ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒ นาผู้ เรียน
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาครูค่อนข้างน้อย โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้จัดการศึกษามาจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนยัง มีส่ว นร่ว มน้อย จึงต้องเร่ง ดาเนินการปฏิรูประบบการผลิต การพัฒ นาครู และ
การบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการ เป้าหมาย และแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชน
ทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยทางาน และผู้สูงอายุ มีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้ พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะ
ในการทางานเพื่อการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะนาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ โดยกาหนดวิสัย ทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีพันธกิจข้อ 2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อ 4)
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของก้าลัง
แรงงาน (productivity) ให้ มี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 ทั้งนี้ ได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)
ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) ซึ่งก้าหนดประการหนึ่งว่า
ประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (Quality) ซึ่งก้าหนดให้ ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ของแต่ละบุ คคลให้ ไปได้ไกลที่สุ ดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้ 4) ระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงานสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
ทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้
มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุ
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ศักยภาพและขี ดความสามารถของตน และส่ งเสริม สนับ สนุ นให้ ทุก ภาคส่ ว นของสั งคมที่มี ศักยภาพ
และความพร้อมเข้ามามีส่ วนร่ วมในการระดมทุนและร่ว มรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมและผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลัง
ที่เหมาะสม 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพั ฒ นาทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะในการท้ า งานของก้ า ลั ง คน
ในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ
สรุป
แผนยุทธศาสตร์ แ ละนโยบายทุกระดับข้า งต้น ไม่ ไ ด้กาหนดยุทธศาสตร์ / นโยบาย ที่ร ะบุถึง
การส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน
สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการ
1. ประเด็นสภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- มีพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นแต่ขายไม่ค่อยดี
- ต้องหาที่ขายใหม่ ๆ อย่าขายที่เดียว หรืออย่างเดียวเพื่อจะได้กระจายความเสี่ยงหรือหักลบ
กาไร-ขาดทุนจากแต่ละแห่งหรือแต่ละอย่างแล้วยังทาให้อยู่ได้
- การซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทาได้ง่าย มียี่ห้อให้เลือกมากกว่าเมื่อก่อน สามารถเลือกราคา
ที่เหมาะสมกับลูกค้าของเราได้
- ลูกค้าที่เป็นเด็กวัยรุ่นไม่ชอบซื้อของแบบเดิม ต้องพยายามดัดแปลงสินค้าบ่อย ๆ
- ลูกค้าวัยทางานรักสุขภาพมากขึ้น สินค้าเกี่ยวกับอาหารทั้งของคาวของหวานต้องเน้น
การดูแลสุขภาพ เช่น ไม่มันเยิ้ม ผักปลอดสารพิษ ไอศกรีมแฮนด์เมดหวานน้อย ฯลฯ
- มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทาให้สับสน
2. ประเด็นการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการ
- นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความอดทน โรงเรียนต้องฝึกความอดทน ทาให้นักเรียนเข้าใจว่า
การขายของไม่ได้แน่นอนว่าจะขายดีหรือมีคนซื้อตลอดเวลา
- โรงเรียนมีกิจกรรมมากทาให้ลูกหลานไม่มีเวลามาช่วยขายของ
- โรงเรียนสอนวิชาการดีแล้วนักเรียนจะได้เรียนต่อสูง ๆ และมีงานดี ๆ ทา จะได้ไม่ลาบาก
เหมือนผู้ปกครอง ถ้าจะค้าขายก็ให้เรียนรู้ได้จากการช่วยผู้ปกครองทุกวันดีกว่าเขาจะได้เห็น
ความลาบากและตัง้ ใจเรียนวิชาการมากขึ้น หรือ
- ไม่ค่อยรู้ว่าโรงเรียนมีการสอนด้านอาชีพที่จะทาให้ทาธุรกิจได้อย่างแท้จริง เพราะส่วนมาก
ให้นักเรียนทาขนม อาหารง่าย ๆ ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์บ้าง ซึ่งกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
จัดทาอยู่แล้ว ตลาดที่ขายก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่ก็ทาให้นักเรียนมีรายได้อยู่บ้าง
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- การให้นักเรียนเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ดี นักเรียนชอบ
ได้เห็นของ/สถานที่จริงที่เป็นแหล่งผลิต บางแห่งให้นักเรียนลงมือทาด้วย นักเรียนจะได้
ความรู้ บางคนนามาทาต่อที่บ้าน ทาให้นักเรียนมีรายได้แต่ยังเป็นส่วนน้อย
สรุปผลการสะท้อนความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา
1. ประเด็นคุณลักษณะสาคัญของผู้ประกอบการ
- ความทะเยอทะทาย/ มีเป้าหมายเพื่อหลีกหนีจากความยากจน/ การเป็นลูกจ้าง
- การได้รับค่าตอบแทนตามความจาเป็นของงาน ไม่ใช่ได้รับตามวุฒิการศึกษา
- การได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลแวดล้อม
- รักในอาชีพอิสระ
- อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ/ เห็นช่องทางรวย
- เริ่มต้นจากแรงกดดันภายในที่เป็นปัญหาของตนเอง
- สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยมีความรักในอาชีพของบรรพบุรุษด้วย
- การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง/ แก้ปัญหาความเสี่ยง/ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
- มีความสามารถพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อให้ชนะคู่แข่ง/สร้างความน่าเชื่อถือ/ ความอยู่รอด
- หัวใจสาคัญคือมีวินัยในการบริหารการเงินให้เป็นไปตามแผน มิฉะนั้นจะล้มเหลว
- ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง/ ไม่เครียด/ ปฏิบัติธรรม ไม่ฟุ้งซ่าน/ มีธรรมะอยู่ในใจ
- การบริหารจัดการในแต่องค์กรเป็นไปตามบริบทเฉพาะ/ หลักการใหญ่ร่วมกัน
- เป็นนักสร้างสรรค์ พัฒนา/ สร้างระบบการคิด กล้าเสี่ยง อดทนสูง
- มีทักษะในการส่งเสริมการตลาด/ เทคนิคการเรียกลูกค้า
- มีกลยุทธ์ตามขนาดของหน่วยประกอบการ
- มีความซื่อสัตย์/ จริงใจต่อลูกค้าและสังคม
2. ประเด็นการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
- พัฒนาครูให้เป็นนักจัดการในการใช้แหล่งเรียนรู้/ วิทยากรในท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
- คัดเลือกครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ และมีจิตอาสา ให้เป็นครูทไี่ ม่มีวัยเกษียณ
- พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นผู้นาทางวิชาการ .ให้มีความรู้เรื่องช่องทางการตลาดเพราะเป็นหัวใจ
สาคัญที่ทาให้ธุรกิจอยู่ได้
- ครูต้องมีประสบการณ์ในการซื้อ-ขายทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถนามาใช้สอนนักเรียน
ให้รู้จักระมัดระวังในการซื้อ
- ครูต้องพัฒนาในทักษะความสามารถการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ
ในการผลิตสินค้า/การให้บริการ และการแสวงหาช่องทางการตลาด
- ครูตอ้ งแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ และนามาถ่ายทอดให้นักเรียนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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3. ประเด็นที่ควรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) ได้เรียนรู้
- ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และวิชาทักษะชีวิตจาเป็นมาก
- การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติและให้อิสระนักเรียนในการคิด/ ให้นักเรียนใฝ่รู้ คิดเป็น
กล้าพัฒนา/ กล้าต่อยอด ด้วยการตัดสินใจเอง โดยครูทาหน้าที่เป็นโค้ช/ ให้คาปรึกษา
- นักเรียนทีอ่ ยากทาธุรกิจให้ฝังตัวเป็นลูกจ้างในอาชีพนั้น ๆ/ อาชีพอิสระตามความชอบและ
บริบท เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมทุน
- ให้นักเรียนรู้จักการจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด/ ประชาสัมพันธ์/ โฆษณา
- จัดวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนต้องการ
- การฝึกความมีระเบียบวินัย อดทน และการควบคุมอารมณ์
4. ปัญหาอุปสรรค
- ค่านิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ
- ผู้ปกครองปกป้องนักเรียนมากเกินไป ไม่ยอมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ/ เรียนรู้ด้วยตนเอง
- การเรียนสายอาชีพไม่มีความเชื่อมั่น เชื่อถือเพราะข่าวพฤติกรรมนักเรียนสายอาชีพ
- ค่านิยมการเรียนระดับปริญญา/ เรียนมหาวิทยาลัย
- 3 รุ่นเลิกกิจการ/ รุ่นหลัง ๆ ไม่สนใจ เห็นอยู่ทุกวันเกิดความเบื่อ
- การเรียนการสอนมุ่งเน้นวิชาที่ไม่ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สรุปผลการสะท้อนความต้องการพัฒนาของครูผู้สอนธุรกิจ
1. ประเด็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
1.1 ปั จ จั ย ส่ งเสริ มฯ ส่ ว นมากอยู่ใ นระดับ พอใช้ และปรั บปรุง (ต่ากว่า ร้อ ยละ 75) เช่ น
นโยบายทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน
ตลาดภายนอกโรงเรียนที่รองรับผลงานนักเรียน เจตคติที่ดีและการสนับสนุนต่อการเรียนรู้ งานธุรกิจของ
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ งบประมาณ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ภายใน อาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย ครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชา กระบวนการบริหาร
จัดการ การใช้สารสนเทศในงานด้านธุรกิจ ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
งานธุรกิจเพิ่มเติมด้วยตนเองของนักเรียน และการตัดกิจกรรมการแข่งขันงานธุรกิจในงานศิลปหัตถกรรม
1.2 ปัจ จั ยส่ งเสริ มฯ ที่อยู่ในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป) เช่น แหล่ งเรียนรู้ภ ายนอก
โรงเรีย น และความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ จานวนและศักยภาพของ
ครูผู้สอนธุรกิจธุรกิจ นักเรียนมีเจตคติที่ดี สนใจ ให้ความร่วมมือและพึงพอใจต่อการเรียนรู้งานธุรกิจ และ
ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักเรียนที่เรียนงานธุรกิจ
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2. ประเด็นเรื่องที่ต้องการและวิธีการพัฒนา
2.1 ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาในทุกเรื่องในระดับมากถึงมากที่สุด เช่น ร้านค้า
ออนไลน์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ
การเงินบัญชี การตลาด ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ฯลฯ เพราะครูธุรกิจไม่ได้รับการพัฒนาจาก
ต้นสังกัดมานานมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง การจัด
การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้เท่าทันโลกธุรกิจจึงมีความสาคัญจาเป็นต่อการสร้างคุณภาพชีวิตให้นักเรียน เป็นต้น
2.2 ครูผู้สอนธุรกิจต้องการได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาดูงาน อบรมและฝึกประสบการณ์
ตรงในแหล่งประกอบการ (รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น) มากที่สุด เพราะมีความเชื่อมั่นว่าจะทาให้มีความเข้าใจ
และมีทักษะมากขึ้นซึ่งจะทาให้การนาไปถ่ายทอด/ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสู งขึ้น
สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ดี แต่การไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
ทาให้ทักษะในบางอย่างเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ กระทรวงศึกษาธิการ/ รัฐบาล
- นโยบายที่มุ่งเน้นการนาผลการทดสอบO-NET มาใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นการให้คุณให้โทษ
หรือเป็นประเด็นหลักในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทาให้โรงเรียนจาเป็น
ต้องมุ่งเน้นจัดหาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ O-NET รวมทั้งทุ่มเทงบประมาณ
ในการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนในกลุ่มสาระฯ ดังกล่าว
3.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินอิเล็คทรอนิกส์
โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารพาณิชน์
- จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้ครูผู้สอนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ซึมซับ
- นอกจากการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการแล้ว สาระของการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่
เลขานุการก็มีความสาคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- ควรจัดกิจกรรมการประกวด/ แข่งขันด้านธุรกิจ เพื่อให้โอกาสนักเรียนค้นพบ/
รู้จักตัวเองมากขึ้น ตลอดจนเป็นขวัญกาลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน
3.3 ระดับสถานศึกษา
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจมากขึ้น
- โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความชานาญในงานธุรกิจ จึงควรจัดหาครูผู้สอนให้ตรง
วิชาเอก
- เนื่องจากสาระเศรษฐศาสตร์เป็นสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในการวิเคราะห์สภาพการลงทุนในธุรกิจ ดังนั้น
ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับงานธุรกิจ
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สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายฯ และผู้บริหารสถานศึกษา
1. โรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ เนื่องจากเป็นความคาดหวังของผู้ปกครอง
รวมทั้งการกากับ ติดตามของต้นสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ
2. ผู้บริหารตระหนักและให้ความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ พร้อมให้การสนับสนุน
การพัฒนาครูผู้สอนงานธุรกิจตามนโยบายที่กาหนด ซึ่งนโยบายของต้นสังกัดยังไม่ชัดเจน รวมทั้งมีกลยุทธ์
ในการสร้งความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรียนด้านอาชีพ
3. ครู บ างส่ ว นสอนทฤษฎี มากกว่ า การให้ นั ก เรี ย นปฏิ บัติ เนื่ องจากครู ขาดประสบการณ์ ใ น
สถานการณ์จริง ดังนั้น ควรให้ครูได้รับการพัฒนาที่มีลักษณะของประสบการณ์ตรงและ/หรือในสถานการณ์จริง
เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนในเชิงลึกได้
4. ให้ค รูแ ละนัก เรีย นเรีย นรู้จ ากวิทยากรท้อ งถิ่น/ชุม ชนไปพร้อ ม ๆ กัน แล้ว นาองค์ค วามรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในชั้นเรียน
5. โรงเรียนควรให้มีวิชาเลือกในงานธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น
6. โรงเรียนควรให้ความสาคัญกับครูแนะแนวเพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงก่อนการเลือก
วิชาเรียนด้านงานธุรกิจ ซึ่งจะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้น
7. ในกรณีการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง โรงเรียนอาจจะเชิญวิทยากรในระดับอุดมศึกษา
ที่เป็นศิษย์เก่าแล้วได้ศึกษาทางธุรกิจและ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
8. ควรกาหนดยุทธศาสตร์บูรณาการหลักสูตรในหลายระดับ มาเป็นทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
9. นโยบายระดับต่าง ๆ ไม่ระบุการจัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน รวมทั้ง
การขาดความเชื่ อมโยง/ความต่อ เนื่ อ ง ตลอดจนมี ห ลายหน่ว ยงานที่ ก าหนดนโยบายส่ ง เสริ มการจั ด
การเรียนรู้ด้านงานอาชีพแต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เมื่อสู่การปฏิบัติในโรงเรียนจึงมีความหลากหลาย เช่น
หลักสูตรอาชีพ หลักสูตรอาชีวะ หลักสูตรการมีงานทา หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น
10. โรงเรียนควรทาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เป็นทางเลือกให้นักเรียนที่สนใจ โดยให้นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเพื่อสามารถนาไปต่อยอดการเรียนรู้ด้วย
11. โรงเรียนถูกคาดหวังจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ครูผู้สอน
มีปริมาณงานอื่นนอกจากการสอนจานวนมาก และกระทบต่อการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจที่ต้องใช้การฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะอย่างแท้จริง
12. เงิน สอร./การจัดบริษัทจาลองในโรงเรียน ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
13. โรงเรียนควรนาโครงการ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” มากาหนดเป็นนโยบายเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม ให้เป็นลักษณะหลักสูตรบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสาระทุกระดับชั้น ให้ครูทุกคน
เป็นที่ปรึกษาและนักเรียนทุกคนลงมือทา ให้มีการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จะทาให้งานอาชีพมีความยั่งยืน
ในโรงเรียนได้
14. การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐดาเนินการในช่วงเริ่มต้นแต่ไม่สานต่อให้เกิดผลลัพธ์
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สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผู้ขายสินค้าหรือบริการต้องมีความโดดเด่นในการแต่งกาย มีบุคลิกภาพที่กระฉับกระเฉงหรือ
กระตือรือร้นในการนาเสนอ/ให้บริการ
2. ครูต้องมีความรู้ มีใจรักต่อการสอนงานธุรกิจ จึงจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการเรียนงานธุรกิจ
ให้นักเรียนได้มากขึ้น
3. เรื่องสาคัญที่นักเรียนควรได้รับการฝึกเพื่อการประกอบธุรกิจ คือ กิริยามารยาทในการเสนอขาย
4. ประสบการณ์ในการเรียนระดับอาชีวศึกษาทาให้ได้รับการฝึกปฏิบัติโดยตรง ครูมีความรู้ในเรื่อง
ที่ ส อนอย่ า งแท้ จ ริ ง เมื่ อ จบการศึ ก ษาจึ ง มี ค วามพร้ อ มในการท างาน แต่ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษามุ่งเน้นวิชาการทาให้มีการฝึกปฏิบัติน้อย โรงเรียนจึงควรจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมากขึ้น ทั้งในห้องเรียนและสถานประกอบการ
5. การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบร้านค้าออนไลน์มีความเหมาะสม เพราะ
นักเรียนส่วนมากมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อของออนไลน์ ไม่ต้องมีเงินลงทุน และนักเรียนใช้ช่องทางสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ได้คล่องแคล่วอยู่แล้ว การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการหารายได้
แทนการเป็นผู้ซื้อเพียงอย่างเดียวจึงน่าจะไม่เป็นการยากมากนัก
6. การเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบันง่ายกว่าในอดึตมาก โดยเฉพาะความเชื่อมโยงทั่วโลกของ
ระบบอินเทอร์เน็ต ทาให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหน้าเก่าหากปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงก็จะหลุดวงจร
ของธุรกิจไปได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้น นักเรียนควรได้เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากอดีต
ถึงปัจจุบันและสามารถคาดการณ์/ทานายอนาคตของธุรกิจที่สนใจได้
7. นักเรียนควรมีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ เพราะจะทาให้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น รวมทั้ง
สามารถสืบค้นแหล่งต้นทุนราคาถูกได้ง่ายขึ้น
8. การเงินการบัญชีเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องมีความแม่นยา เพราะจะส่งผลต่อกาไร-ขาดทุน
รวมทั้งแง่มุมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักเรียนควรได้เรียนรู้เรื่องการเงินการบัญชีที่มากกว่าบัญชีครัวเรือนที่เป็น
จุดเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ในปัจจุบัน
สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรในสังกัดระดับอุดมศึกษา
1. ประเด็นคุณลักษณะ/ ความพร้อมของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
แล้วไปศึกษาต่อด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา
1.1 นักศึกษาที่เลือกเรียนด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความคาดหวังของ
ครอบครัวในการรับช่วงต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความพร้อมสูง
1.2 นักเรียนไม่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการทาธุรกิจ ทาให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
1.3 “ความซื่อสัตย์” เป็นคุณสมบัติที่สาคัญในการทาธุรกิจให้ยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจในระบบ
ดิจิตอล ซึ่งนอกจากการปลูกฝังจากครูแล้ว ครอบครัวมีส่วนสาคัญอย่างมากในการเน้นย้าให้คุณสมบัตินี้
เกิดขึ้นในตัวนักเรียนอย่างยั่งยืน
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1.4 นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการเป็นผู้ผลิตที่หลากหลาย แต่ไม่ได้รับการฝึกการขาย
เท่าที่ควร
1.5 นักเรียนค่อนข้างอ่อนแอเกือบทุกเรื่อง มีการเรียกร้องเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ไม่เห็นว่าตัวเองผิด พึ่งพาตัวเองไม่ได้
2. ประเด็นการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจในระดับมัธยมศึกษา
2.1 ครูต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ เพื่อให้สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2.2 ครูควรเน้นการขายออนไลน์ โดยครูต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจออนไลน์ เพราะเป็นธุรกิจ
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีหลักฐานการตลาดที่ชัดเจน สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ได้โดยตรง ไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านทาให้ต้นทุนการตกแต่งร้านต่า ไม่ต้องมีสต๊อก ในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า
ยังมีโ อกาสเติบ โตและนั กเรี ย นซึ่งอยู่ ในวัยรุ่นให้ ความสนใจมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ ยนแปลงที่จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์ที่สาคัญ คือ กฎหมายที่จะประกาศใช้เร็ว ๆ นี้ ไม่เอื้อให้นักเรียนที่อายุต่ากว่า
15 ปี จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
2.3 โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ
2.4 ครู ผู้ ส อนควรศึก ษาข้ อมู ล จากแรงงานจั งหวั ด เพื่ อให้ ทราบข้ อมู ล ความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งสามารถสะท้อนกลุ่มธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ
ที่มีโอกาสเป็นความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
2.5 ครูต้องให้นักเรียนรู้จักและสะท้อนตนเองว่าชอบธุรกิจเป้าหมายนั้น ๆ จริงหรือไม่ รวมทั้ง
การรู้ จั ก ตั ว เองในส่ ว นของความชอบว่ า เป็ น พรสวรรค์ ห รื อ พรแสวง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถวางแผน
ทั้งปัจ จุบันและอนาคตในการเดินทางไปสู่การประกอบธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรียนต่อ
ด้านไหน ที่ไหนเปิดสอน เป็นต้น จะทาให้นักเรียนมองเห็นโอกาสทางการตลาด ระยะเวลาความคุ้มทุน
ผลกาไร ซึ่งจะทาให้ธุรกิจอยู่ได้ด้วยตนเอง
2.6 ครูผู้สอนควรเปลี่ยนแนวการสอนที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” แต่ให้สอนว่า “ลูกค้าคือคน
ในครอบครัว” เพราะในปัจจุบันการถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ
เปิดเผยเพียงบางส่วน หรือรับคาโดยที่ทราบว่าไม่สามารถทาได้ ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทาให้ลูกค้าที่ยั่งยืน
2.7 ครูผู้สอนควรพัฒนาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจัด
การเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งโรงเรียนต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานคล่องตัว เพราะการตลาด
และการเงินอิเล็คทรอนิกส์มีความโดดเด่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้เรื่อง internet banking
ตลอดจนการสืบค้น trend ใหม่ ๆ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจในธุรกิจ
2.8 การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ครูควรเน้นย้าให้นักเรียนคานึงถึงความชอบของตนเอง มีค่านิยม
ที่ดีต่องานธุร กิจ พัฒนาให้นักเรีย นเป็น นักธุรกิจที่มีคุณธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้า
มีค วามซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจ ไม่ ปิ ด บั ง สาระส าคั ญ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง จะท าให้ นั ก เรี ย นเป็ น
ผู้ประกอบการที่ดีและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
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2.9 ทีมบริหารโรงเรียนต้องมีความเข้มแข็งในการกาหนดนโยบายในการพัฒนานักเรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการอย่างชัดเจน เพื่อให้ครูผู้สอนนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีความเชื่อมั่น
2.10 โรงเรียนควรจัดทาฐานข้อมูลนักเรียนที่สนใจงานธุรกิจ และแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานธุรกิจแก่นักเรียนที่ไม่สนใจเพื่อสร้างความเข้าใจและทาให้สนใจ
2.11 ครูผู้สอนควรนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีของภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนมากจะมีฝีมือและความตั้งใจในการผลิต แต่ยังขาดความเข้าใจในการทา
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การจัดวางและโชว์ผลิตภัณฑ์
2.12 ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างค่านิยมให้กับผู้ ปกครองนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองไปศึกษา
แหล่งประกอบการร่วมกับนักเรียน
2.13 ครูผู้สอนควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนในการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่ส่งผลต่อการสร้างอาชีพให้ตนเองที่มีความมั่นคงและยั่งยืนได้แม้ว่าจะไม่มั่งคั่ง เพราะหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนจะมีตาแหน่งงานน้อยลง ทั้งด้วยเหตุสภาพเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
2.14 ครูผู้สอนต้องมีความรู้เป็นของตนเอง ทุกครั้งที่จ ะสอนครูต้องมีความรู้ใหม่เสมอ และ
การให้นักเรียนเรียนรู้จากชุมชนจะเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนจากการปฏิบัติจริง
2.15 การทา CSR มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
2.16 การฝึกให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จะส่งผลดีต่อธุรกิจ รวมทั้งวิธีการพ่วงธุรกิจ
หรือขยายไลน์ธุรกิจเมื่อมีความพร้อม
2.17 ควรฝึกการเขีย นแผนธุรกิจ เนื่องจากการทาธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนซึ่งแม้ว่าการขาย
ออนไลน์ จ ะมี ต้น ทุ น ค่ อ นข้ า งต่ า แต่ การเข้ า ร่ว มนาเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นงานมหกรรมต่ า ง ๆ เป็ นปั จ จั ย
สนับสนุนสาคัญต่อการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ซึ่งต้องใช้เงิน
ลงทุน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายในสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
1. หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนความเป็น ผู้ป ระกอบการให้นักเรีย น เนื่อ งจากโรงเรีย นสามารถจัด ทาหลัก สูต รสถานศึก ษา
ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนได้ รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรทวิศึกษาที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในวิชาชีพสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนธุรกิจ
ครูผู้สอนธุรกิจมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
พื้นฐานให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
3. นักเรียน
โดยพื้นฐานตามวัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนมากชอบเรียนวิชาที่ใช้ทักษะปฏิบัติ
รวมทั้งการรับรู้แบบอย่างความสาเร็จของผู้ประกอบการจากสื่อต่าง ๆ ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และต้องการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้
ในสถานประกอบการจริง รวมทั้งส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง เช่น การตอบปั ญหาการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย การประกวด smes startup ของ
ธนาคารออมสิน เป็นต้น
สาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายในสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่เป็นจุ ดอ่อน
ได้แก่
1. ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงไม่ให้ความสาคัญ/ สนับสนุนอย่างจริงจัง/ ต่อเนื่อง ไม่มีนโยบาย
ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน (สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการมีงานทามากกว่าการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ)
ส่งผลให้ผู้บริหารระดับ อื่นๆ ไม่ให้ความสาคัญเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง
ที่รับผิดชอบ/ประสานงานการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการและงานธุรกิจ จึงขาดความเชื่อมโยง
และขับเคลื่อนจากระดับบนสู่ระดับล่าง
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมากให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งงานนโยบายที่มีอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เนื่องจากได้รับการติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผลงานสามารถสร้างชื่อเสียง/ ทาให้โรงเรียนได้รับผลประโยชน์
จากการดาเนินงานมากกว่า ส่งผลต่อการไม่มีความต้องการอัตราครูผู้สอนธุรกิจในโรงเรียนจานวนมาก
และไม่มีการจัดการเรียนการสอนความเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียน
3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านธุรกิจค่อนข้างน้อย ส่วนมากโรงเรียนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภายใน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
4. วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จาเป็น
เนื่องจากผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ จึงไม่จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด
ชารุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน/ ทิ้งร้าง ไม่ได้รับการซ่อมแซม และไม่ทันสมัย
5. ความทันสมัยของเอกสาร/ตารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้รับการสนับสนุนด้านเอกสาร/ ตารา/ สื่อการเรียนรู้น้อยมาก ส่วนมากสืบค้นในอินเทอร์เน็ต
แล้วมาปรับใช้ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังที่มาของเอกสาร/ สื่อ เนื่องจากไม่สามารถระบุความถูกต้อง
ได้ชัดเจนและหรือหากมีความเสียหายจากการนาไปสู่การปฏิบัติอาจจะเกิดอันตรายได้
6. งบประมาณ
งานธุรกิจไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งระดับ สพฐ. สพท. และ
โรงเรียน/ ได้รับจานวนน้อยไม่เพียงพอ/ เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะแก่นักเรียน
7. ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู ส่ว นใหญ่สอนงานอาชี พแต่ไม่ได้เสริมองค์ความรู้ความเป็นผู้ประกอบการให้ กับนักเรียน
เพราะมุ่งเน้นฝึกทักษะให้นักเรียนผลิตชิ้นงาน เช่น ช่างไม้เรียนทาเก้าอี้ ช่างไฟฟ้าเรียนการต่อสายไฟ
คหกรรมท าขนมอบ ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ ฯลฯ รวมทั้ ง ครู ห ลายคนไม่ มี อ งค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นความเป็ น
ผู้ประกอบการ การคิดต้นทุนไม่ครอบคลุมต้นทุนแท้จริง/ ต้นทุนแฝง ไม่รู้แหล่งจาหน่าย/ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ เป็น ต้น ทั้งนี้ รวมถึงการที่ครูผู้ สอนในกลุ่ มสาระการงานอาชีพฯ ไม่เป็นความต้องการของ
โรงเรียนหลายแห่งด้วย
8. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ครูส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาที่รับผิดชอบ และมีข้อกังวล
ในเวลาที่ใช้ ส อน (กลั ว สอนไม่ทัน ) จึ งไม่มีแ รงจูงใจ/ ให้ ความส าคัญ รวมทั้ง ไม่มีองค์ ความรู้ค วามเป็ น
ผู้ ป ระกอบการ ทาให้ ไม่ส ามารถบู ร ณาการหรือเชื่อมโยงสาระการเรีย นรู้ความเป็นผู้ ประกอบการกั บ
วิชาหลักที่สอนได้
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9. สารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจ
ความเจริ ญก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทาให้ ข้อ มูล ข่าวสารงานธุร กิจมีการเปลี่ ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจในโรงเรียนจึงไม่ทันสมัย รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับ ชาติได้ตัดการแข่งขัน ในสาระงานธุ รกิจ ส่ งผลให้ ไม่มีก ารรวบรวมสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่เป็ น
รูปธรรม/ ชัดเจน
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่เป็นโอกาส ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า
โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ร ะดับสู งสนับสนุน/ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อความเป็นผู้ประกอบการ เช่น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น
2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนมีจานวนมาก ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และมีความพร้อม
ในการสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน
โดยภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความสะดวกต่อการสืบค้น เข้าถึงสาระและ
แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี
ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด
นโยบายระดับจังหวัดสงขลาและสตูลไม่มีนโยบายสนับสนุน/ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน มีเพียงการวิเคราะห์สภาพแรงงานและมุ่งเน้นส่งเสริมการมีงานทา
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ปรากฏยุทธศาสตร์/ นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ความเป็นผู้ประกอบการ ในส่วนนโยบายการพัฒนาครูยังคงมุ่งเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยมากกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน
ผู้ปกครองส่วนมากมีค่านิยมในการส่ งเสริมนักเรียนให้ เรียนรู้ ด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ
รวมทั้ง สภาพเศรษฐกิจ และสัง คมของครอบครัว ส่งผลให้ค รอบครัว มุ่งเน้น ส่ง เสริม การทดสอบและ
การแข่งขัน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ด้านวิชาการจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ของนักเรียนได้ดีกว่าการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้านอาชีพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร และสถาบันอื่น ๆ
เป้าประสงค์
3. โรงเรียนในสังกัด สพม. ทุกโรง บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ยุค 4.0
- กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้
นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อื่นๆ ผู้ปกครอง และชุมชน)
- กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ smart principal (ภาวะผู้นาทางวิชาการและการจัด
การเรียนการสอน และการกาหนดนโยบาย)
- กลยุทธ์ที่ 3 การหนุนเสริมสมรรถนะ smart teacher (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ โดย
การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถานประกอบการ)
- กลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ smart student (ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน
- กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง)
- กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
- กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกาหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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ภาคผนวก 2
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
แบบบันทึกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อ-สกุล
1. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ข้าราชการบานาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ)
วุฒิการศึกษา สาขาทางการศึกษา จาก University of the
Philippines
อดีต รับผิดชอบการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2. ดร.อรัญ กั่วพานิช
ข้าราชการบานาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนดาวนายร้อย
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา
3. นางสาวมุกดา ธรรมเจริญ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
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แบบบันทึกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการศึกษา
สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ใช้ได้ทั้งหมด
 ควรปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 1
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ด้านสภาพแวดล้อม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
ข้อ
-1
0
+1
1
2
3
4
5
6
7
8

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1
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ด้านปัจจัย
ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

1
3
5
7
9
11

ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

2
4
6
8
10
12

ด้านกระบวนการ
ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

1
3

ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

2
4

ด้านผลผลิต
ข้อ
1
3
5

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

2
4

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 2
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา
ด้านเนื้อหาสาระ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
-1
0
+1
1
3
5
7
9
11
13

ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

2
4
6
8
10
12

ด้านวิธีการพัฒนา
ข้อ
1
3
5

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1

2
4

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 3
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ใช้ได้ทั้งหมด
 ควรปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 1
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
ข้อ
-1
0
+1
-1
0
+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 2
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์ยืนยันนความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็น ผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ตอนที่ 1 ทิศทางยุทธศาสตร์
 ใช้ได้ทั้งหมด
 ควรปรับปรุงแก้ไข
 วิสัยทัศน์ แก้ไขเป็น
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 พันธกิจ แก้ไขเป็น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 เป้าประสงค์ แก้ไขเป็น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์/ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์
กลยุทธ์
-1
0
+1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-1
0
+1
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ช้ในการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
ด้านสภาพแวดล้อม
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ดัชนี
ข้อ
ผลการพิจารณา
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ของคะแนน ความสอดคล้อง
1
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
2
+1
+1
0
2
0.67
ใช้ได้
3
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
6
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
8
+1
0
+1
2
0.67
ใช้ได้
เฉลี่ย
0.92
ใช้ได้
ด้านปัจจัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
เฉลี่ย

ผลรวม
ของคะแนน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ดัชนี
ความสอดคล้อง
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ด้านกระบวนการ
ข้อ
1
2
3
4

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
เฉลี่ย

ผลรวม
ของคะแนน
2
3
3
3

ดัชนี
ความสอดคล้อง
0.67
1.00
1.00
1.00
0.92

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
เฉลี่ย

ผลรวม
ของคะแนน
3
3
3
3
3

ดัชนี
ผลการพิจารณา
ความสอดคล้อง
1.00
ใช้ได้
0.67
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
0.67
ใช้ได้
1.00
ใช้ได้
0.87
ใช้ได้

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ด้านผลผลิต
ข้อ
1
2
3
4
5

124
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา
ด้านเนื้อหาสาระ
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ข้อ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ของคะแนน
1
+1
+1
+1
3
2
+1
+1
+1
3
3
+1
+1
+1
3
4
+1
+1
+1
3
5
+1
+1
+1
3
6
+1
+1
+1
3
7
+1
+1
+1
3
8
+1
+1
+1
3
9
+1
+1
+1
3
10
+1
+1
+1
3
11
+1
+1
+1
3
12
+1
+1
+1
3
13
+1
+1
+1
3
เฉลี่ย

ดัชนี
ความสอดคล้อง
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ด้านวิธีการพัฒนา
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
เฉลี่ย

ดัชนี
ความสอดคล้อง
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลรวม
ของคะแนน
3
3
3
3
3

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ดัชนี
ผลการพิจารณา
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ของคะแนน ความสอดคล้อง
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
0
2
0.67
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
+1
0
+1
3
0.67
ใช้ได้
เฉลี่ย
0.97
ใช้ได้
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ฉบับที่ 3 ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ข้อ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ของคะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 +1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 1
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 2
+1
+1
+1
2
กลยุทธ์ที่ 3
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 4
+1
+1
0
2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 +1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 1
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 2
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 3
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 4
+1
+1
+1
3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 +1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 1
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 2
+1
+1
+1
3
กลยุทธ์ที่ 3
+1
+1
0
2
เฉลี่ย
2. ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น

ดัชนี
ความสอดคล้อง
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.95

ผล
การพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

Si 2

ข้อที่
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
4
4
3
2
2
3
2
2
2

7
2
3
2
1
2
1
3
3
2
4
4
3
1
3
3
2
3
3

8
2
2
2
1
2
3
3
3
2
4
3
3
2
3
3
2
3
2

1
2
2
3
2
3
3
2
3
3
4
4
3
2
2
3
2
2
1

2
3
3
3
4
2
3
2
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
1

3
2
3
3
4
3
3
3
2
2
4
4
2
3
4
3
3
3
2

4
3
2
3
4
2
3
3
3
2
4
4
3
3
3
3
2
3
3

5
3
2
3
4
2
3
3
3
2
4
4
3
3
3
2
2
3
3

ด้านปัจจัย
6 7
2 2
2 2
3 4
3 2
2 3
3 3
2 3
3 3
2 2
4 4
4 4
3 2
2 1
2 2
3 2
2 3
3 2
2 2
8
3
2
3
2
2
1
3
2
2
4
4
3
1
3
2
2
2
3

9 10 11 12
3 3 3 2
2 2 2 2
3 4 4 3
2 2 1 3
2 2 2 2
3 3 3 4
2 3 3 2
3 2 3 3
3 3 2 3
4 4 4 4
4 4 4 4
2 2 3 3
1 1 1 2
2 2 2 3
2 2 2 2
2 3 2 3
2 2 3 2
3 2 3 3

1
2
3
3
2
2
3
3
3
2
4
4
3
2
3
2
3
3
2

ด้านกระบวนการ
2 3
2 2
2 3
3 3
4 2
2 2
3 3
3 3
3 2
2 2
3 3
4 4
3 2
2 2
2 3
2 2
3 3
2 2
2 2
4
3
2
3
3
2
3
2
3
2
4
4
3
2
2
2
3
2
2

1
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
4
3
2
3
3
2
3
4

ด้านผลผลิต
2 3 4
3 2 3
3 3 3
2 2 3
2 2 3
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 2 2
4 4 4
4 4 4
3 2 2
2 2 3
3 3 4
3 3 3
2 3 3
3 3 3
3 3 3

St 2

5
2
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
3
3
4
3
3
2
3

71
69
81
75
62
84
77
81
67
110
113
77
58
77
72
74
75
72
194.97059

∑X

รวมคะแนน

0.9547994

0.35 0.5 0.82 0.53 0.3 0.26 0.85 0.5 0.61 0.62 0.53 0.41 0.46 0.49 0.73 0.73 0.62 0.73 0.84 0.54 0.45 0.49 0.38 0.49 0.42 0.38 0.45 0.35 0.41 15.232026

1
3
2
3
4
2
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
3
3
3

ด้านสภาพแวดล้อม
3 4 5 6
2 3 2 2
2 3 2 2
2 4 1 2
1 3 3 2
2 2 2 2
3 4 3 3
3 2 2 3
3 3 2 3
2 3 2 3
4 4 3 3
4 4 3 3
1 3 2 3
1 2 2 2
2 2 2 3
2 2 2 2
2 3 3 3
3 3 2 3
3 3 2 2
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ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน

Si 2

ข้อที่
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4

3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4

5
3
4
2
4
2
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4

0.38 0.21 0.15 0.21 0.5

1
4
3
3
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3

9
2
3
4
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4

0.5 0.49 0.47 0.5

ด้านเนื้อหาสาระ
6
7
8
3
2
2
3
3
3
2
3
3
4
4
4
2
2
2
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
11
4
3
3
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4

12
2
3
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

13
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

1
4
4
3
2
2
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4

2
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
0.5 0.38 0.5 0.18 0.5 0.18 0.1

10
2
3
3
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3

ด้านวิธกี าร
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
60
63
52
69
52
69
54
72
72
72
72
64
71
71
65
62
54
68

St2 54.379085

4
3
3
3
2
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3

0.9335973

0.3 0.38 6.4313725

4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

รวมคะแนน
5
∑X
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ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา

Si2

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
2
2
1
1
2
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2

3
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2

4
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2

5
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2

6
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2

7
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1

8
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
2
4
4
4
4

9
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4

12
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3

13
4
4
2
3
4
3
4
3
4
2
3
3
4
4
4
3
3
3

14
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
3
4

15
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4

16
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
4
3
4
3
3
4

17
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
4

18
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4

19
3
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4

รวมคะแนน
20
∑X
4
59
4
63
3
54
3
53
4
65
3
62
4
58
4
61
4
54
2
49
3
52
4
49
4
66
4
58
4
61
4
55
2
53
4
62
2
27.79085
St

0.25 0.30 0.21 0.26 0.38 0.24 0.26 0.37 0.21 0.42 0.24 0.21 0.47 0.33 0.25 0.38 0.25 0.26 0.25 0.50 6.0457516
0.8236372

1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2

ข้อที่
10 11
4
3
2
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
2
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
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ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน

4
4
3
3
4
4

5
4
4
3
4
4

6
4
3
2
4
3

8
4
3
3
4
4

9
4
4
3
4
3

10
3
4
3
4
3

11
4
4
3
4
3

12
3
3
3
4
4

13
4
4
3
4
4

0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.70 0.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20

3
4
4
3
4
4

Si2

2
4
4
3
4
4

1
4
4
4
4
3

4.50
0.892659

รวมคะแนน
14
∑X
4
54
4
51
4
42
3
55
4
51
St 2
26.3

คนที่
1
2
3
4
5

ข้อที่
7
4
3
2
4
4
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ฉบับที่ 3 ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
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ภาคผนวก 3
รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
และปฏิทินการสนทนากลุ่ม

132
รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ สาหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. นางอรพันธ์ ทองคงแก้ว
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. นางอรษา ทองขาว
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3. นางนิจารีย์ โกศิลญวงศ์
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
4. นางรัตนา บุญทอง
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
5. นางอรสา สุขสกุล
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
6. นางสาวรัตนา ไพโรจน์ภักดี
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7. นางสาววรรณา สุวรรณมณี
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
8. นางกระแส โอทอง
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
9. นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
10. นางจตุพร ผุดเกตุ
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
11. นางลายอง ธนะพิทักษ์
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
12. นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
13. นางสาวชฎาภรณ์ รักษ์ศรีทอง
ครู โรงเรียนระโนด
14. นางสาวพิษณา บัวชุม
ครู โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
15. นางสมจิต พัฒนอิ้ว
ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
16. นางอุไรวรรณ อุทัย
ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
17. นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
18. นางรุ่งรัตน์ เกิดแสงสุริยงค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
19. นางสาวดวงฤทัย ไชยจารีย์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
20. นางสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
21. นางอุไรวัลย์ วรจินต์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
22. นางปรียา หนูดาษ
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
23. นางเสวภา สินยัง
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
24. นางไพรพักตร์ สารวงค์
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
25. นางพรเพ็ญ รัตนะ
ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
26. นายธวัชชัย อาทรธรรมสาร
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
27. นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
28. นางอารม พรหมรักษ์
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
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ชื่อ-สกุล
29. นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา
30. นางสาวเพียงหทัย ไชยาวิจิตร
31. นางคณีรัตน์ สาเล่
32. นางอนงค์ สันเหล็ม
33. นางอุบล วัชรพลางกูร
34. นางจุฑารัตน์ หิ้นนุกูล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
ครู โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
สาหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มบุคลากรใน สพม.16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม
เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. นางรวยริน จันทร์นวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
2. นายวินัย อิสโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นางอรสา แตงอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
4. นางน้าฝน ยกย่องสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
5. นางเกวลิน พยนต์ภาค
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
6. นางสาวณัฏฐกานต์ โอมาก
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
7. นางศิรินญภัทร์ รัตน์น้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
8. นางสาวปนัดดา บุญจุ้ย
ลูกจ้างชั่วคราว
9. นางสาววลัยพรรณ ทองแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
10. นางสาวกันตา หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
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กลุ่มตัวแทนกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นางสายไหม แก้วขาว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
2. นางถวิล เพชรสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3. นางจรรยาบุตร อ่อนจันแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4. นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
5. นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
6. นางสาวปิยมาศ รอดเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7. นางสาวนภัสสร หนูคาสวน
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
1. นางอรพันธ์ ทองคงแก้ว
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. นางอรษา ทองขาว
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3. นางนิจารีย์ โกศิลญวงศ์
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
4. นางรัตนา บุญทอง
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
5. นางอรสา สุขสกุล
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
6. นางสาวรัตนา ไพโรจน์ภักดี
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7. นางสาววรรณา สุวรรณมณี
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
8. นางกระแส โอทอง
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
9. นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
10. นางจตุพร ผุดเกตุ
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
11. นางลายอง ธนะพิทักษ์
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
12. นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
13. นางสาวชฎาภรณ์ รักษ์ศรีทอง
ครู โรงเรียนระโนด
14. นางสาวพิษณา บัวชุม
ครู โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
15. นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
16. นางสาวดวงฤทัย ไชยจารีย์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
17. นางสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
18. นางอุไรวัลย์ วรจินต์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
19. นางจุฑารัตน์ หิ้นนุกูล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
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ชื่อ-สกุล
20. นางปรียา หนูดาษ
21. นางไพรพักตร์ สารวงค์
22. นางพรเพ็ญ รัตนะ
23. นายธวัชชัย อาทรธรรมสาร
24. นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์
25. นางอารม พรหมรักษ์
26. นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา
27. นางสาวเพียงหทัย ไชยาวิจิตร
28. นางคณีรัตน์ สาเล่
29. นางอนงค์ สันเหล็ม
30. นางอุบล วัชรพลางกูร

ชื่อ-สกุล
1. คุณชนินท์ สาครินทร์
2. คุณสมบัติ เหาตะวานิช
3. คุณคณธร รัตนปราการ
4. คุณอุบลวรรณ เม่งช่วย
5. คุณสุนัน เชิญชม
6. คุณทัศนีย์ พานิช
7. คุณภูสิทธิ ลิ่มเจริญชาติ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
ครู โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
กลุ่มผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 9 กันยาน 2561
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้จัดการโรงแรมเลคอินน์
เจ้าของบริษัทสมบัติวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สงขลา
เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบและน้าบูดู
เจ้าของธุรกิจประมง
เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เจ้าของธุรกิจพี่กุ้งเบเกอรี่
เจ้าของธุรกิจ seeZeen icecream

กลุ่มบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 9 กันยาน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. คุณเดชวัต แก้วศรีวงศกร
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
2. คุณศรีปถมา คาเจริญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์สาหรับ
ผู้ประกอบการ sme ม.ราชภัฏ สงขลา
3. คุณกนกกานต์ กูลเกื้อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์สาหรับ
ผู้ประกอบการ sme ม.ราชภัฏ สงขลา
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ชื่อ-สกุล
4. นางรรินา มุกดา
5. ดร.เปลื้อง สุวรรณคีรี
6. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
7. นางสาวสุนิสา รังศิลป์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
อาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ สงขลา
ผู้อานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ ม.ทักษิณ
อาจารย์ผู้สอนบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

กลุ่มคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ประธานเครือข่าย สมป.จังหวัดสงขลา
2. นายมาโนช มณีวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา
ประธานเครือข่าย สมป.จังหวัดสตูล
ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน
3. นายกิตติ์ภูมิ คงศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ประธานสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
4. นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ผู้อานวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา
5. นางอรนุช สงแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตัวแทนรักษาการประธานสหวิทยาเขตสองทะเล
6. นายจิรพงศ์ กาเนิดแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.16
7. นายสุภาพ ยะพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (จังหวัดสงขลา)
8. นายกระจาย หนูคงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”
รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (จังหวัดสตูล)
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กลุ่มตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. นายเอกพล ดารงจิรธนากร
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก
2. นายอนันต์ ผุดเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก
3. นางนิภา พลอินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง
4. นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนกาแพงวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง
5. นายสุภาพ เจริญผล
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดใหญ่
6. นายเกษม ทองปัญจา
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
กลุ่มครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. นางสาวพิษณา บัวชุม
ครู โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
2. นางอรพันธ์ ทองคงแก้ว
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3. นางนิจารีย์ โกศิลญวงศ์
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
4. นางอรษา ทองขาว
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
5. นางรัตนา บุญทอง
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
6. นางอรสา สุขสกุล
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
7. นางสาวสุนันทา ดนัยสร
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
8. นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
9. นางอุไรวัลย์ วรจินต์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
10. นางไพรพักตร์ สารวงค์
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
11. นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
12. นางอารม พรหมรักษ์
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
13. นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา
ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
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ชื่อ-สกุล
14. นางสมจิต พัฒนอิ้ว
15. นางอุไรวรรณ อุทัย
16. นางคณีรัตน์ สาเล่
17. นางอายีซะห์ มอเกาะ
18. นางลายอง ธนะพิทักษ์
19. นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
20. นางจิราพร ทองซ้วน
21. นางสาวสุจิภา แรกจานงค์
22. นางปรียา หนูดาษ
23. นางเสวภา สินยัง
24. นางสาวรัตนา ไพโรจน์ภักดี
25. นางกระแส โอทอง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1. นายสุธี บุญญะถิติ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 16
2. นางณกัญญา แก้วประเสริฐ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นางพรรษนันท์ ยศดา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. นางเกศรา ศรีกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
7. นางวรรณา กลับนวล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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ปฏิทินการสนทนากลุ่มและการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
วัน เดือน ปี
กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
7 กันยายน 2561 ครูผู้สอนธุรกิจ (34 คน)
โรงแรมวีว่า
5 กันยายน 2561 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ห้องประชุมวิบูลรัก
(09.30-11.30 น.) เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม
(10 คน)
5 กันยายน 2561 ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ใน สพม.เขต 16 (7 คน)
ห้องประชุมวิบูลรัก
(13.30-15.30 น.)
7 กันยายน 2561 ครูผู้สอนธุรกิจ (30 คน)
โรงแรมวีว่า
9 กันยายน 2561 ผู้ประกอบการ (7 คน)
โรงแรมเลคอินน์
(10.00-12.00 น.)
9 กันยายน 2561 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์
โรงแรมเลคอินน์
(13.00-15.00 น.) ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/คณะที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัด (7 คน)
14 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต
ห้องประชุมวิบูลรัก
(09.30-11.30 น.) เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป.จังหวัด
และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (8 คน)
14 กันยายน 2561 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.16
ห้องประชุมวิบูลรัก
(13.30-15.30 น.) จาแนกตามขนาดโรงเรียน (6 คน)
26 กันยายน 2561 ครูผู้สอนธุรกิจ (25 คน)
ห้องประชุมคชาธาร
24 มกราคม 2562 ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายของ สพม.16 (7 คน) ห้องประชุมวิบูลรัก
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ภาคผนวก 4
หนังสือราชการ
1. หนังสือขอเชิญเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
2. หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือ
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. หนังสือเชิญประชุม
4. คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานวิจัย
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ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๕๔๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
เรียน ดร.อรัญ กั่วพานิช/ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบแนวคิดงานวิจัย ๑ ชุด
ด้วยนางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินงานวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพของครูผู้ส อนธุร กิจ เพื่อ หนุน เสริม ความเป็น ผู้ป ระกอบการของนัก เรีย น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาการดาเนินงานวิจัยข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๕๔๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ดร.อรัญ กั่วพานิช/ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน/ อ.มุกดา ธรรมเจริญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒ ฉบับ
ด้วยนางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพของครูผู้ส อนธุร กิจ เพื่อ หนุน เสริม ความเป็น ผู ้ป ระกอบการของนัก เรีย น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็น
ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยข้างต้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็ นตามความ
เหมาะสม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๖๑๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒ ฉบับ
ด้วยนางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ สาหรับการหนุนเสริม ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ใคร่ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มิใช่ครูผู้สอนธุรกิจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจงและ
ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัยฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.๑๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๖๗๕๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ดร.อรัญ กั่วพานิช/ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน/ อ.มุกดา ธรรมเจริญ
อ้างถึง หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว๔๕๔๓ ลงวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเอกสารประกอบ ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ของนางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ซึ่ง
ด าเนิ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง ”ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนธุ ร กิ จ เพื่ อ หนุ น เสริ ม ความเป็ น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” จานวน
๒ ฉบับไปแล้วนั้น
บัดนี้ นางสาววรรณี รัตนเลิศ ได้จัดทาเครื่องมือฉบับที่ ๓ แล้วเสร็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ฉบับที่ ๓ ดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ๑๖
ที่ ........................................
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
เรียน ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่องเดิม
สพม.เขต ๑๖ อนุมัติการดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สาหรับดาเนินงาน
วิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖”
ข้อเท็จจริง
กระบวนการดาเนินงานอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ฉบับที่ ๓
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้รอง/ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มในกลุ่มของท่าน ๑ คน ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลงานวิจัย เข้าประชุมรับฟังคาชี้แจงเพื่อทดลองใช้เครื่องมือวิจัย ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไอยรา อนึ่ง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

(นางสาววรรณี รัตนเลิศ)
ศึกษานิเทศก์
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ๑๖
ที่ ........................................
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง การดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
เรื่องเดิม
บันทึกข้อความกลุ่มนิเทศฯ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพม.เขต ๑๖ อนุมัติการดาเนินงาน
โครงการวิจั ยและพัฒนานวั ตกรรมแลกเป้ า ส าหรับด าเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุท ธศาสตร์การส่ งเสริ ม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยกิจกรรมดาเนินงานประชุม กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย
ที่เป็นบุคลากรภายใน สพม.เขต ๑๖ ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของ
ตนเองเป็นอาชีพเสริม ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก
ข้อเท็จจริง
จากการเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการนาเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัย โครงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม-๑ กันยายน
๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม. ซึ่ งข้ าพเจ้ าได้ น าเสนอเค้ าโครงงานวิ จั ยและผู้ เชี่ ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ซึ่งในประเด็นของผู้ให้ข้อมูลงานวิจัยมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม
ผู้ให้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมผู้ให้ข้อมูล
๒. อนุญาตให้บุคลากรที่มีรายชื่อดังแนบ เข้าร่วมการประชุมให้ข้อมูลงานวิจัย ในวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(นางสาววรรณี รัตนเลิศ)
ศึกษานิเทศก์
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รายชื่อบุคลากรที่เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย
ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมวิบูลรัก
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑. นางรวยริน
จันทร์นวล
๒. นายวินัย
อิสโร
๓. นางอรสา
แตงอ่อน
๔. นางน้าฝน
ยกย่องสกุล
๕. นางเกวลิน
พยนต์ภาค
๖. นางสาวณัฏฐกานต์ โอมาก
๗. นางศิรินญภัทร์
รัตน์น้อย
๘. นางสาวปนัดดา
บุญจุ้ย
๙. นางสาววลัยพรรณ ทองแดง
๑๐. นางสาวกันตา
หนูแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

----------------------------เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
๑. นางสายไหม
แก้วขาว
๒. นางถวิล
เพชรสุวรรณ
๓. นางจรรยาบุตร
อ่อนจันแก้ว
๔. นางสาวอาภาพรรณ เกสรพันธุ์
๕. นางสาวฉลวย
พีรฉัตรปกรณ์
๖. นางสาวปิยมาศ
รอดเกลี้ยง
๗. นางสาวนภัสสร
หนูคาสวน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-----------------------------

148
ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๕๘๖

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๑๖ ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมฯ ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ ๑ ฉบับ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมี
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๒) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ สาหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ซึ่ง สพม.๑๖ กาหนด
จัดประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มครูผู้สอนธุรกิจ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา
รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ พิจารณาแล้วเห็นว่าสาระจะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญครูผู้สอนธุรกิจเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวตามความสมัครใจ
ทั้งนี้ หากครูผู้สอนธุรกิจมีความสนใจและโรงเรียนพิจารณาเห็นควรให้เข้าร่วมการประชุมฯ กรุณาส่งแบบ
ตอบรับถึง สพม.เขต ๑๖ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๙๕๗

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม
เรียน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิ จ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๒) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ สาหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ซึ่ง สพม. ๑๖ กาหนดการ
ประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “ผู้ประกอบการ” ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเลคอินน์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจและประสบความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของ สพม.เขต ๑๖ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มข้างต้น เพื่อให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สาหรับเป็นฐานข้อมูลกาหนดยุทธศาสตร์ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๙๕๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม
เรียน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๒) เพื่อกาหนดยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสรอมศักยภาพครูผู้ สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็ นผู้ ป ระกอบการ
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของยุ ทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนั ก เรี ย น ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๖ โดย สพม.๑๖
ก าหนดการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารสนทนากลุ่ ม เป้ า หมาย “บุ ค ลากร/เจ้ า หน้ า ที่ ข องศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ /
ผู้เกี่ยวข้อง” ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเลคอินน์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจและประสบความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของ สพม.เขต ๑๖ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มข้างต้น เพื่อให้ความคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สาหรับเป็นฐานข้อมูลกาหนดยุทธศาสตร์ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๙๖๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง

การประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม

เรียน คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย สพม.
๑๖ กาหนดดาเนินการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ” ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๙๖๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง

การประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย สพม.
๑๖ กาหนดดาเนินการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๕๒๓๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า

เรียน ผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต ๑๖ ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการ ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ ๑ ฉบับ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย
สพม.๑๖ กาหนดดาเนินการประชุมปฏิบัติการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
คชาธาร สพม. ๑๖ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานธุรกิจในปัจจุบันให้ผู้เข้าประชุมฯ ด้วย รายละเอียดดังแนบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ จึงขอเชิญครูผู้สอนธุรกิจเข้าร่วมการประชุมฯ
ตามความสมัครใจ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม. ๑๖ ทั้งนี้ หากครูผู้สอน
มีค วามสนใจและโรงเรียนพิจารณาเห็นควรให้เข้าร่วมการประชุมฯ กรุณาส่งแบบตอบรับถึง สพม. ๑๖
ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๖๘๗๗

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ดร.เฉลิม ฟักอ่อน, ดร.อรัญ กั่วพานิช และ อ.มุกดา ธรรมเจริญ
อ้างถึง หนังสือ สพม.๑๖ ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๕๔๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือในการวิจัยและเอกสารประกอบ ๑ ชุด
ด้วยนางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินงานวิจัย เรื่อง ”ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริม ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อ ศึก ษาสภาพและความ
ต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพของครูผู้ส อนธุร กิจ เพื่อ หนุน เสริม ความเป็น ผู้ป ระกอบการของนัก เรีย น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ในการนี้ สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ไปแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่ง
ได้ประมวลผลข้อมูลและยกร่างยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยฉบับที่ ๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ตามความเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙
ประสานงาน ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ๑๖
ที่ ........................................
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง การดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
เรื่องเดิม
สพม.เขต ๑๖ อนุมัติการดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
ส่ งเสริ มศักยภาพครู ผู้ ส อนธุร กิจ เพื่อหนุ นเสริม ความเป็นผู้ ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ซึ่ง สพฐ.ให้ดาเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑มิถุนายน ๒๕๖๒
ข้อเท็จจริง
ขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนที่ ๓ เป็นการตรวจสอบยุทธศาสตร์ของผู้มีอานาจในการกาหนด
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ รายละเอียดดังเครื่องมือที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อเรียนเชิญท่านและขออนุญาตให้ผู้อานวยการกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบและให้ความคิดเห็น
ต่อยุทธศาสตร์ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ที่ประชุมหน้าห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
(นางสาววรรณี รัตนเลิศ)
ศึกษานิเทศก์
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ที่ ๒๓๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
____________________________
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ครู ผู้ ส อนธุร กิจ ส าหรั บ การหนุ น เสริ มผู้ เรียนให้ มีศักยภาพการเป็นผู้ ประกอบการ” เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก ตลอดจนการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสุธี
บุญญะถิติ
รอง ผอ.สพม. เขต ๑๖
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมการ
๑.๔ นางสาววรรณี รัตนเลิศ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการด าเนิ น การ มี ห น้ าที่ วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงาน ประสานงาน
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง บันทึก จัดกระทาและประมวลผลข้อมูล ตลอดจนยกร่างยุทธศาสตร์ ประเมิน
และสรุปผลการดาเนินงาน ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาววรรณี รัตนเลิศ
ศึกษานิเทศก์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางรัตนา บุญทอง
ครู ร.ร.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กรรมการ
๒.๓ นางอรพันธ์ ทองคงแก้ว
ครู ร.ร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา กรรมการ
๒.๔ นางสาวรัตนา ไพโรจน์ภักดิ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการ
๒.๕ นางสาวพิษณา บัวชุม
ครู ร.ร.กระแสสินธุ์วิทยา
กรรมการ
๒.๖ นางสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุล
ครู ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
กรรมการ
๒.๗ นางพิญญ์พัชร์ รัตนสุวรรณ
ครู ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
กรรมการ
๒.๘ นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์
ครู ร.ร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กรรมการ
๒.๙ นางพรเพ็ญ รัตนะ
ครู ร.ร.นาทวีวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๐ นางสุดารัตน์ นวลสงค์
ครู ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวณัฏฐกานต์ โอมาก
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เลขานุการ
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๒.๑๒ นางสาวสุชาดา เพ็ชรจารัส
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๓ นางสาวบุญลือ บิลภัทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๓.๑ นางอาไพ
จันทร์บุญลาภ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๓.๒ นางเรวดี
สงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
๓.๓ นางสาวพรพรรณ จันทรโชติ
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
๓.๔ นางสาววรรณี รัตนเลิศ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ นางสาวชณุตพร ชุตนิ ธร
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ต่อราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
สถานที่ทางาน
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

นางสาววรรณี รัตนเลิศ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2529 บรรจุเข้ารับราชการ ตาแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนพระแสงวิทยา อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนแดนศิลป์ประชาสรรค์ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ปี 2537 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนคลองแดนวิทยา อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ปี 2541 ศึกษานิเทศก์ 6 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3
ปี 2544 ศึกษานิเทศก์ 7 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3
ปี 2552 วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสงขลา เขต 1
ปี 2553-ปัจจุบัน วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
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