
 
  

 
 

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 
เพื่อหนุนเสริมความเปน็ผู้ประกอบการของนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 

นางสาววรรณี  รัตนเลิศ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 2) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  และ        
3) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกัน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ 
ครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 34 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 2 จ านวน 75 คน 
ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ  และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตัวแทนบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ใน สพม.16 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนธุรกิจ บุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง  
และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา และบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย  และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 3 
คือ ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ านวน 7 คน โดย
ผู้วิจัย ด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก าหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์  ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์แนวคิด
การประเมินแบบ CIPP Model มาใช้ในการออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการสนทนากลุ่ม  
ระยะที่ 2  การพัฒนายุทธศาสตร์  โดยน าข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากระยะที่ 1  มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
แยกเป็นประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ  แล้วจัดท าร่างยุทธศาสตร์  ประชาพิจารณ์  ปรับปรุง พัฒนาและ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์  ระยะที่ 3  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบส าหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือ
หนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ที่ก าหนดขึ้น  ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี ้

1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  
ประเด็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ  และ
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า  เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
สูงกว่ารายการอื่น ๆ  ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด เป็นสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ ากว่ารายการอ่ืน ๆ  ในด้านปัจจัย พบว่าประเด็นความพร้อมของ
ครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ)  ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)  และความพร้อม
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ของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จ านวนเพียงพอ)  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงกว่า
รายการอ่ืน ๆ  ส าหรับประเด็นความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น  ความพร้อมของงบประมาณ 
(จ านวนเหมาะสม/ เพียงพอ)  และความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่ก าหนดด้านงาน
ธุรกิจ)  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ ากว่ารายการอ่ืน  ๆ  ในด้านกระบวนการ พบว่า 
ประเด็นการก าหนดและน าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ  เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด  ส่วนประเด็นความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ าที่สุด  ส าหรับด้านผลผลิต พบว่า ประเด็นนักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด  ส่วนประเด็น
นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจต่ าที่สุด   

      ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบ SWOT Analysis พบว่า สภาพแวดล้อมของการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  ด้านปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง  โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
สูงสุด คือหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนธุรกิจ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  ส่วน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนสูงสุด คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น และครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ ส าหรับด้านปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสสูงสุด 
คือ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น-ชุมชน  ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ
จังหวัด  

1.2 ผลการวิจัยความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  พบว่า ครูผู้สอนธุรกิจ  
มีความต้องการพัฒนาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่องร้านค้าออนไลน์  ธุรกิจสตาร์ทอัพ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางธุรกิจสูงที่สุด  ส่วนเรื่องเอกสารทางธุรกิจ  แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุน มีความต้องการ
พัฒนาต่ าที่สุด  โดยมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธีการศึกษาดูงาน อบรมในแหล่งประกอบการ และเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุด  ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความต้องการต่ าที่สุด   

2. การก าหนดและยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือ 
หนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นรวม 3 ยุทธศาสตร์ “ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
ทุกยุทธศาสตร์ ส่วนกลยุทธ์ที่ก าหนด 11 กลยุทธ์  ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากขึ้นไป
ทุกกลยุทธ์ สรุปดังนี้   
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0  ก าหนด  4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1  การสร้าง
ความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว  
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อื่นๆ  ผู้ปกครอง และชุมชน) กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะ  smart principal 
(ภาวะผู้น าทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน  และการก าหนดนโยบาย) กลยุทธ์ที่ 3  การหนุนเสริม
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สมรรถนะ  smart teacher (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ  โดยการศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์  
ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถาน-ประกอบการ)  และกลยุทธ์ที่ 4  การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ส าหรับ smart student  (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน ก าหนด 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง) กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  และกลยุทธ์ที่ 4  การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การก าหนดนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนด 3 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่ 3  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานวิจัย “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
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บทที่ 1 
 บทน า  
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ซึ่งใจความส าคัญสรุปได้ว่า “...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงใน
สถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธ 
สิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  3) มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  
ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  4) เป็นพลเมืองดี   
ข้อนี้มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม    
ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องท างาน
อาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” (อ้างจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560)   

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองอย่างเท่าทันต่อ        
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อม  
ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม
อย่างทั่วถึง  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)  ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 
ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 
Revolution) ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน  ตลอดจนความต้องการก าลังคนที่มีทักษะ   
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ  โดยผลการพัฒนาการศึกษาในช่วง     
ปี 2552-2559  พบว่า ประเทศไทยประสบความส าเร็จในหลายด้าน   แต่ในด้านคุณภาพการศึกษา  
ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนน  
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก  คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 
ส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 
และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  จึงจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะให้พร้อม   เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพ่ือการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน
และการพัฒนาก าลังคนเพ่ือยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น  ส่วนด้านประสิทธิภาพของการจัด   
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง  เมื่อ
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เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย 
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็น    
ที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และ
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพ่ือให้สามารถ
น าพาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-
2579)  ก าหนดยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน   
ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ดังนี้ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น       
ในศตวรรษท่ี 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 3.7 ครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยการพัฒนาคน  จึงเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะนอกจากการศึกษาจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคลและสังคมแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้คนได้รับการพัฒนาตนเองและส่งผลต่อคุณภาพของคน 
(นิพนธ์ ส าแดงเดช, 2548) จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน  เพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  เป็นครูที่พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ  
ขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้เรียนเป็นคนที่รู้จักคิด  วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พ่ึงตนเองได้ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (ทัศนีย์     
วงษ์สมบูรณ,์ 2550)   
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การน้อมน าพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบ
เป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุ     
ขีดสูงสุด มีความรอบรู้  มีทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน        
การด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพ่ือการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นก าลังแรงงานที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี
และการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาการศึกษ าอย่างยั่งยืน  
ซึ่งในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) ให้มีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ เจตคติ ที่ดีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็นวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในกรณีที่มี        
ความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิ ขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  โดย
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จึงมีหน้าที่ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
  ส าหรับการขับเคลื่อนผู้เรียนให้มีความเป็นผู้ประกอบการ  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงานโดยน าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาก าหนดกรอบแนวด าเนินการส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพ
ประชาชนเพ่ือการมีงานท า/ รายได้  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย คือ  1) ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของประชาชน 2) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  3) ธนาคารขยะ  4) การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 5)  
พัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ  6) พัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ประกอบการ OTOP 7) พัฒนาความเป็นอยู่ และ 8) พัฒนาอาชีพและรายได้  โดยมอบหมาย         
ให้การศึกษานอกโรงเรียนต าบล ขับเคลื่อนด าเนินการ 1) อบรมประชาชนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ด้าน Digital Literacy การท าธุรกิจและการค้าขายออนไลน์  2) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด 
ประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  โดยก าหนดหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
ด้านการศึกษาเพ่ิมความรู้ตัวเอง, รู้ทันสังคม  เรื่อง ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  ความเข้าใจสื่อดิจิทัล ความเข้าถึง    
สื่อดิจิทัล  ด้านการเคารพตัวเองและผู้อ่ืน  เรื่อง กฎหมายดิจิทัล  แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล  และการสื่อสาร
ยุคดิจิทัล   ซึ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการดังกล่าว  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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(2561)  ด าเนินการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) กล่าวว่า เป็นหนึ่งในทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับความสนใจและมีการด าเนินการ
เพ่ิมมากขึ้น   ในการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิง    
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก 
และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ  (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)  ซึ่งหมายรวมถึง 
(1) รู้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการสร้างตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ (2) เข้าใจบทบาทในเชิง
เศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม  และ (3) ใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิผล
ด้านอาชีพเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาของประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งให้สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ไทยให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนสามารถผสมผสานองค์ความรู้ 
ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียน 
ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างสง่างาม 

ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564  ตลอดจนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 
ปี (พ.ศ. 2560–2579) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ที่มีเป้าประสงค์   คือ ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน 
รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ก าลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่ส าคัญและ 
มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยใช้กลยุทธ์ผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพและ       
ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2561)   และโดยที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีอ านาจหน้าที่ ข้อ 4 ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และข้อ 9 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
พบว่า จุดอ่อนด้านบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย   
การปฏิบัติ (Active learning) และงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษามีน้อย แต่โอกาสด้าน
การเมืองและกฎหมาย คือ รัฐบาลให้ความส าคัญและมีนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
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มีคุณภาพ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งสภาพการจัด   
การเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพของนักเรียน  โดยการสอบถามจากครูผู้สอน  ตลอดจน
จากการนิเทศ สังเกต สอบถามในขณะน าเสนอผลงานและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและนักเ รียน
กลุ่มเป้าหมาย  พบว่านักเรียนได้รับการฝึก ทักษะการเป็นผู้ผลิต สามารถผลิตสินค้าเพ่ือการจ าหน่ายและ
พัฒนาผลงานให้มีความหลากหลาย  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติหลายรายการ  แต่โรงเรียนส่วนมากไม่ได้จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้/ ฝึกทักษะให้
ครอบคลุมและเสริมสร้างให้นักเรียน มีความพร้อมเพียงพอต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ในสภาพนี้อาจจะส่งผลให้นักเรียนไม่มีความเป็นผู้ประกอบการที่เพียงพอ    
ต่อการประกอบอาชีพ/ ศึกษาต่อในแนวทางที่เกี่ยวข้องก่อนการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัย    
จึงตระหนักในความส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  เพราะคาดว่า
จะส่งผลต่อการหนุนเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการที่ดี  ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คาดหวังไว้   

ส าหรับแผนยุทธศาสตร์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างยิ่ง เพราะเป็นการก าหนด
ทิศทางขององค์การที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เหมาะสม  การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision)   พันธกิจ (Mission)  เป้าประสงค์ (Goal)    
กลยุทธ์ (strategy) แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ สู่การปฏิบัติในแต่ละระดับ  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  แต่จากการศึกษานโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) ยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (พ.ศ.2561-2564) พบว่า มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่วนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา พบว่า 
ช่วงวัย 15-21 ปี  มีข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลาจะต้องพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะทางความคิด ทักษะทางวิชาชีพ แต่แผนยุทธศาสตร์ทุกระดับข้างต้นไม่ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ระบุถึงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ  
ทั ้งที ่ครูมีความส าคัญยิ ่งในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรม  เพราะเป็นผู้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย 

จากความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ทีมี่บทบาทหลักในการก าหนดทิศทางขององค์การ เพ่ือการบรรลุ 
เป้าหมายที่ก าหนด แต่ยังไมมี่ความชัดเจนของทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะส าคัญที่ต้องสร้างให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมรองรับ
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 และความส าคัญของครูผู้สอนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
สู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมให้
นักเรียนมีความเป็นประกอบการ  ควรเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็น 

ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
  2.  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 3.  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ค าถามการวิจัย   

1. สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
ของนักเรียนเป็นอย่างไร  

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 
ควรเป็นอย่างไร 

3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 
ที่ก าหนดขึ้น  มีความเป็นไปได้ต่อการน าไปใช้หรือไม่ 
 
ขอบเขตการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.1  การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ   

1.1.1  ความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส าคัญ 
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  การก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ 
 - ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

      1.3  การตรวจสอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ  
   - ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ ที่ก าหนดขึ้น 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร  ได้แก่ ผู้ที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 

2.1.1  ประชากรผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ 
         ครูผู้สอนธุรกิจฯ  คือ ครูผู้สอนธุรกิจ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มชีื่อในท าเนียบครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 37 คน     
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2.2.2  ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดยุทธศาสตร์  
         จ านวน 92  คน  ได้แก่ 

1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
เครือข่าย สมป.จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 9 คน 

2) ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.16 จ านวน  8 คน    
          3)  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 16 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

     8  คน 
  4)  ครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เก่ียวข้อง  37  คน 
  5)  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษา 
       ในสาขาบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม 
                 14 คน 

6)  ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 8 คน 
7)  บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/ 

               คณะที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา  8 คน 
 2.2.3  ประชากรในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์  เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 37 คน 
           2.2.4  ประชากรในการตรวจสอบยุทธศาสตร์  จ านวน  10  คน ได้แก่ 
          1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16    

            2)  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3)  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
4)  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
5)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
6)  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
7)  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 
9)  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10) ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการก าหนดเฉพาะเจาะจงจากประชากรที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
โดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในวัน เวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

2.2.1  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ 
         ครูผู้สอนธุรกิจฯ  คือ ครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน  34  คน     
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2.2.2  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดยุทธศาสตร์   
         จ านวน 75 คน  ได้แก่ 

1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
เครือข่าย สมป.จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 8 คน 

2) ผู้อ านวยการ/ตัวแทนกลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบาย 
และแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
กลุ่มนิเทศฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน  7 คน    

3)  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
     6  คน 

  4)  ครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เก่ียวข้อง  30  คน 
  5)  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษา 
       ในสาขาบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม 
                10 คน 

6)  ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 7 คน 
7)  บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/ 

               คณะที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา  7 คน 
 2.2.3  กลุ่มตัวอย่างในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์  เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 25 คน 
           2.2.4  กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์  จ านวน  7  คน ได้แก่ 
          1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16    

            2)  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3)  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
4)  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
5)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
6)  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
7)  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
3.1 การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ   ด าเนินการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 
3.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจฯ  ด าเนินการระหว่างเดือน 

กันยายน-ธันวาคม 2561 
3.3 การตรวจสอบยุทธศาสตร์  ด าเนินการในเดือนมกราคม 2562 

4. ขอบเขตด้านสถานที่ 
- สถานที่รวบรวมข้อมูล คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และโรงแรมใน

จังหวัดสงขลา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
           
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถน าข้อค้นพบไปใช้เป็นองค์ความรู้และ 
แนวทางในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. 16  ได้ตรงตามความต้องการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด สพม.16 สามารถน าไปใข้เป็นแนวทางให้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 

1. ผู้ที่จะศึกษาต่อไปสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น  ส าหรับก าหนดแนวปฏิบัติ  
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม/งานเพ่ือการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  หมายถึง กระบวนการหรือเครื่องมือของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่จะท าให้ครูผู้สอนธุรกิจมีขีดความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้น   

สอบถามผู้มีความรู้/ 
ผู้เกี่ยวข้อง/  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างไม่เป็นทางการ 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 
 
 

- แผนการศึกษาชาติ 
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- แผน/กลยุทธ์/นโยบาย/ 
  จุดเน้นของ สพม. 16 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 

เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 

การวิเคราะห์ SWOT  ร่างยุทธศาสตร์ 
 - ศึกษาสภาพและความ 
  ต้องการพัฒนาศักยภาพฯ 

 

ประชาพิจารณ์ 

ตรวจสอบความเป็นไปได้ 

เผยแพร่ 
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ครูผู้สอนธุรกิจ หมายถึง ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มี 
วุฒิการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในงานธุรกิจ    
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน หมายถึง ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมส าคัญของผู้เป็นเจ้าของธุรกิจใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน ด้านความต้องการ
ความส าเร็จ  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  ด้านความคิดในเชิงนวัตกรรม  และด้านความสามารถในการรับรู้
โอกาสทางธุรกิจ 

สภาพการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจ  หมายถึง สิ่งที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับการท าให้ครูผู้สอนธุรกิจ 
มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย   
ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต     

ความต้องการพัฒนาของครูผู้สอนธุรกิจ  หมายถึง  สาระและกระบวนการที่ครูผู้สอนเชื่อมั่นว่า  
ท าให้ตนเองมีความรู้  ความเข้าใจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ ลักษณะของ
ผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ ร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้ า OTOP 
กฎหมายธุรกิจ แหล่งเงินทุน แหล่งผลิต/ แหล่งวัตถุดิบ การตลาด  เอกสารทางธุรกิจ  การบริหารจัดการ 
การเงินบัญชี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  โดยใช้วิธีการรับฟังการบรรยาย  อบรม  ศึกษา    
ดูงาน เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 

ธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 2) ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  และ 3) 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดตลอดจน 
ประเด็นค าถามในการวิจัย การศึกษาเอกสารครั้งนี้จึงมุ่งเน้นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู้ประกอบการ 
2. แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
4. แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ  
 ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของกิจการหรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการ
วางแผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง  โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและยอมรับ  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง    
(ณัฐผไท   สุทธิเสริม, ม.ป.ป.) ส่วน CEO INSIDER (2560)  ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ศึกษา
การสร้างธุรกิจ รวมถึงกระบวนการท าธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าหรือ
บริการให้แก่ผู้ซื้อ โดยสร้างร้านหรือองค์กรเพ่ือการขายสินค้าและบริการเหล่านั้น  ส าหรับแนวคิดของ 
บุญฑวรรณ วิงวอน (2556)  ผู้ประกอบการ คือ บุคคลที่มีแรงบันดาลใจในการเสาะแสวงหาโอกาสและ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่างในการด าเนินงานทางธุรกิจ  โดยมีความตั้งใจมุ่งมั่น 
ที่จะก่อตั้งและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื ่อง   ผู้ประกอบการจึงเป็นผู้ที่แบกรับความเสี่ยงใน
ระหว่างการแสวงหาโอกาส เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม  ทั้งนี้ สุรีย์  เข็มทอง  (2560)   
กล่าวว่า ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  หมายถึง กระบวนการที่เริ่มต้นจาก  1) การคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่  2)  การรวบรวมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เกิดธุรกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการ และ  3)  การยอมรับความเสี่ยงหรือความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นโดยสรุป
ความเป็นผู้ประกอบการ จึงหมายถึงกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า  ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากร
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และเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพ่ือให้นวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ และการได้รับ
ผลตอบแทนจากการประกอบการ  โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   

สรุป ผู้ประกอบการ หมายถึง  ผู้ที่ด าเนินงานธุรกิจเป็นของตนเองโดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ทุกมิติอย่างเหมาะสม  และมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนและการมีโอกาสด าเนินงานธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

ลักษณะส าคัญของความเป็นผู้ประกอบการ  
ชัยยุทธ์ เลิศพานิช (2554) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน  คือ

1) เป็นผู้ใฝ่หาความส าเร็จ  2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  3) เป็นผู้ยอมรับความเสี่ยง  4) เป็นผู้มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  5) เป็นผู้ตอบสนองรวดเร็ว  6) เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและอดทน  7) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และ  
8) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์  ส่วน สุรีย์ เข็มทอง (2560) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของความเป็น
ผู้ประกอบการมี 4 ลักษณะ คือ 1) ความเป็นผู้ประกอบการเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า 
(Value creation) ต่อผู้ประกอบการเองและลูกค้าที่ เป็นตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย   2)  ความเป็น
ผู้ประกอบการต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Resources, 
time and effort) เพ่ือให้แนวคิดหรือนวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ  3) การได้รับ
ผลตอบแทน (Reward) จากการประกอบการ ซึ่งเป็นทั้งผลตอบแทนในรูปของเงิน  เช่น รายได้ ฯลฯ หรือ
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เช่น ความเป็นอิสระ ความพึงพอใจในความส าเร็จ เป็นต้น และ 4) การรับความเสี่ยง 
(Risk) ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และความไม่รู้อนาคต  ในเรื่องนี้ ชี้ช่องรวย 
(นามแฝง) (2560)  กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในธุรกิจไว้อย่าง
น่าสนใจ 10 ประการ คือ ประการที่ 1 กระหายในความส าเร็จ  ประการที่ 2 ชอบเสี่ยง ประการที่ 3 
มีความคิดสร้างสรรค์  ประการที่ 4  มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ ประการที่ 5  มีความเชื่อมั่น กล้าลองสิ่งใหม่ ๆ 
ประการที่ 6  มีความสามารถในการตัดสินใจ ประการที่ 7  มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส ประการที่ 8  
มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน ประการที่ 9  รู้จักเริ่มต้นและต้องการความส าเร็จที่สมบูรณ์แบบ  
ประการที่ 10 ตระหนักในคุณค่าของเวลา เพราะการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นก าไรชีวิต 
และก าไรทางธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประเมินค่ามิได้ 

ส าหรับ Frese (2000)  กล่าวถึงลักษณะของผู้ประกอบการไว้ ดังนี้  1)  ความเป็นตัวของตัวเอง 
คือ ความสามารถและความตั้งใจที่จะน าตนเองไปสู่โอกาส เป็นคนที่สามารถท างานได้ด้วยตนเอง และ
สามารถตัดสินใจได้ในภาวะบีบบังคับ  2)  ความมีนวัตกรรม คือ การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้า
ใหม่ ๆ การบริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  3)  ความกล้าเสี่ยง ความกล้าเสี่ยงแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
กล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่ไม่รู้ กล้าใช้ทรัพย์สินจ านวนมากส าหรับก่อตั้งธุรกิจ และกล้ากู้ยืมทรัพย์สินจ านวนมาก  4)  
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน คือ ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในการแข่งขัน ความพยายามที่จะท าให้คู่แข่งหมด
ประสิทธิภาพ  5)  ความสม่ าเสมอและใส่ใจในการเรียนรู้ คือ การที่มีความมั่นคงในจิตใจ ไม่เก็บสิ่งผิดพลาด
มาเป็นอารมณ์หรือท าให้ผิดหวังท้อแท้ แต่จะน าเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเรียนรู้และแก้ไข  และ 6) 
ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ (Achievement orientation) คือ เป็นผู้ที่ชอบงานท้าทายที่มีโอกาสท าให้
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ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ  ส่วน  Walter Kuemmerle (2002)  กล่าวว่า ผู้ประกอบการควรมี
คุณสมบัติส่วนบุคคลบางอย่างเพ่ือน าไปใช้ในกิจการของตนเอง ดังนี้ 1) ทักษะการเจรจาต่อรอง  2) ทักษะ
ด้านเทคนิค  3) ความสามารถในการท าให้คนอ่ืนคล้อยตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  รวมทั้งพนักงานและผู้เป็น
เจ้าของเงินทุน  4) คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการในการชักจูงใจและมอบหมายงานให้พนักงาน  5) 
ความสามารถในการท าให้แผนงานกลายเป็นการปฏิบัติ นั่นคือ ความสามารถในการน าไปปฏิบัตินั่นเอง  6) 
ความชอบในสิ่งที่ตนเองท าอยู่  เป็นข้อสุดท้ายที่มีความส าคัญมากเพราะว่าความชอบท าให้บุคคลสามารถ
อดทนท างานเป็นเวลานาน และสามารถผ่านช่วงเวลาของความผิดหวังที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่
ไปได ้

นอกจากนี้ Bygrave and Zacharakis (อ้างจาก สุรีย์  เข็มทอง, 2560) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ  
ที่จะประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์ควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 10 ประการ หรือที่ เรียกว่า
คุณลักษณะ 10 Ds (10 Ds Key Attributes of Entrepreneur) ประกอบด้วย  
 

คุณลักษณะ พฤติกรรม 
Dream 
ความฝัน                   

ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลส าหรับประกอบการธุรกิจ และมี
ความฝันและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ท่ีจะน าพาไปสู่การพัฒนาในธุรกิจต่อไป 

Decisiveness 
ความกล้าตัดสินใจ     

ผู้ประกอบการต้องมีความกล้าตัดสินใจ รวดเร็ว รวมทั้งมีวิจารณญาณ 
ที่แม่นย า 

Doers 
การลงมือท า              

ภายหลังจากตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแม่นย า ผู้ประกอบการต้องมี
ความสามารถในลงมือสั่งการและน าแผนงานไปปฏิบัติได้อย่างฉับไว 

Determination 
ความมุ่งม่ัน               

ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท าธุรกิจให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อ 
ต่ออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

Dedication 
ความทุ่มเท                

มีความทุ่มเทให้กับธุรกิจของตนได้อย่างเต็มท่ี บางครั้งผู้ประกอบการ 
อาจต้องสละความสุขสบายส่วนตัว  เพ่ือมาทุ่มเทเวลาและความพยายาม 
ให้กับการพัฒนาธุรกิจของตนตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ 

Devotion 
การอุทิศตัว               

ผู้ประกอบการต้องมีความรักชอบธุรกิจของตนเป็นการเฉพาะตัวในอันที่จะ
ฟูมฟัก และทุ่มเทกายใจลงไปเพ่ือสร้างผลงานของตนให้ประสบความส าเร็จ
ตามท่ีมุ่งหวังและฝันไว้ 

Details 
การใส่ใจในรายละเอียด   

ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการประกอบธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอนของการจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ 

Destiny 
โชคชะตา                  

ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตา มีความคิดว่า
ตนเองเป็นผู้กุมชะตาชีวิตและธุรกิจของตนไว้ในมือตนเอง 
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คุณลักษณะ พฤติกรรม 
Dollars 
ผลตอบแทน              

ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้คาดหวังในเรื่องผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินว่า    
จะเป็นปัจจัยส าคัญสูงสุดในการกระตุ้นจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจ แต่เงิน     
เป็นเพียงเครื่องวัดระดับความส าเร็จของธุรกิจของตนมากกว่า 

Distribute 
การกระจาย 
ความรับผิดชอบ        

ผู้ประกอบการควรต้องมีการกระจายความรับผิดชอบ และสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมให้กับพนักงานที่มีความสามารถและความส าคัญกับธุรกิจ 
ของตนเอง 

 
สรุป ลักษณะส าคัญของความเป็นผู้ประกอบการ คือ การเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง  

มีความชอบ กล้าตัดสินใจ และมุ่งมั่นในความส าเร็จบนพ้ืนฐานของความเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
มีความใฝ่รู้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งมีทักษะ    
ในการสร้างแรงจูงใจและประสานความร่วมมือจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี  

 
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) กล่าวว่า ความเป็นผู้ประกอบการ เป็นหนึ่งในทักษะ
ส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับความสนใจและมีการด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น ในการก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ  (Interdisciplinary) โดย
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ  (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ซึ่งหมายรวมถึง  1) รู้วิธีการที่ เหมาะสมส าหรับการสร้างตัวเลือกเชิง
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ  2) เข้าใจบทบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม และ  3) ใช้ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิผลด้านอาชีพเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2559   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประเทศ
ไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” ขึ้น เ พ่ือปร ับ
โครงสร ้างเศรษฐก ิจของประเทศให ้ก ้าวไปสู ่ย ุคใหม ่และให ้ความส าค ัญในการสร้างผู้ประกอบการ
ขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย ปร ับเปลี่ยนจากเศรษฐก ิจที่ข ับเคลื่อนด ้วยประส ิทธ ิภาพเป ็น
เศรษฐก ิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน 3 กลไก ประกอบด้วย  1) กลไก
ขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ   (Productive Growth Engine)   2) กลไกขับเคลื่อน   
ที ่คนส ่วนใหญ ่ม ีส ่วนร ่วมอย ่างเท ่า เท ียมและทั่วถ ึง (Inclusive Growth Engine) และ  3) กลไก     
การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (Green Growth Engine) ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของ 
“โมเดลประเทศไทย 4.0” คือ การสร้าง “คนไทย 4.0” คนไทย 4.0 จะต้องมีการเรียนรู้ใน 4 เรื่องส าคัญ   
คือ 1) การเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย  (Purposeful Learning) 
2) การเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Generative 
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Learning) 3) การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful Learning)  และ 
4) การเรียนเพ่ือมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result – Based Learning)  ดังนั้น การสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาคนไทย 4.0 ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเน ้นการพ ัฒนาท ี่สมด ุลบนฐานความค ิดของปร ัชญาของ
เศรษฐก ิจพอเพ ียง ผ ่านการปฏ ิร ูปประเทศด ้านโครงสร ้างเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา และระบบ
การศึกษาควบคู่กนัไปตามนโยบายร ัฐบาล โดยเฉพาะอย ่างยิ่งนโยบายในส ่วนของการสน ับสน ุนว ิสาหก ิจ
เริ่มต้น (Startup) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่างและใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร   
ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถขยายตลาดได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด  
ด้วยการส่งผ่านคุณค่าและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต ้องการของผู ้ใช้ผ ่านกระบวนการ
บ ่มเพาะและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ในเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2561) กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น  มีโอกาสในการฝึกฝน
อย่างเสรี มีความมั่นใจ และด าเนินงานต่อไปได้  ซึ่งนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ นักเศรษฐศาสตร์และ
นักวิชาการเชื่อว่า วัฒนธรรมของความเป็นผู้ประกอบการจะเป็นการส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล
ให้ด าเนินธุรกิจของตัวเอง ท้องถิ่น และระดับชาติ  ดังนั้น นักการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน
และประชาชนให้สามารถอยู่ในยุคของเศรษฐกิจผู้ประกอบการได้  ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการสามารถวางกรอบการด าเนินงานที่ผู้สอนน าไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้เป็น   
5 ระดับ ดังนี้ 

ขั้นที ่1 พ้ืนฐาน (Basics) 
ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนควรได้รับ

ประสบการณ์ที่หลากหลายในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง  ขั้นแรกสุดควรให้ความส าคัญในการสร้าง
ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  โอกาสในสายงาน และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเรื่อง
เศรษฐกิจตลาดเสรี สิ่งส าคัญคือแรงจูงใจในการเรียนรู้และความรู้สึกในเรื่องโอกาสของบุคคลซึ่งถือเป็น
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ขั้นที ่2 การสร้างความตระหนักด้านสมรรถนะ (Competency  Awareness)   
ในขั้นนี้ ผู้เรียนต้องฝึกฝนด้านเทคนิคการค้นหาศักยภาพ  เพ่ือให้สามารถเห็นถึงปัญหาในมุมมอง

ของเจ้าของธุรกิจ โดยการจัดรายวิชาเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวการเป็นผู้ประกอบการ  ยกตัวอย่างเช่น ฝึกการท า 
Cash Flow ในวิชาคณิตศาสตร์  หรือการสาธิตการขายในวิชาการสื่อสาร เป็นต้น 

ขั้นที ่3 การสร้างสรรค์โปรแกรมช่วยเหลือ (Creative Applications)   
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Competencies)  ใน

ขั้นนี้ผู้เรียนต้องค้นหาแนวคิดที่หลากหลายในการวางแผนธุรกิจของตนเอง    ซึ่งมีธุรกิจจ านวนไม่น้อย
ที่สามารถเริ่มต้นขึ้นและด าเนินกิจการไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งและประสบปัญหาในภายหลัง ดังนั้น นอกจาก
การเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้ว ต้องท ากิจกรรมอ่ืน ๆ และการเข้าร่วมสัมมนานอกเวลาเพ่ือให้ได้รับ
ความลึกและความกว้างของความรู้  ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ ้นให ้ผู้เร ียนสร ้างความค ิดทางธ ุรก ิจ 
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ที่ไม ่ซ้ าก ัน และด าเน ินการขั้นตอนการตัดสินใจผ่านแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ ซึ่งผลการเร ียนรู ้อาจจะน าไปสู ่
การเป ็นผู ้ประกอบการและพัฒนากระบวนการในการด าเนินธุรกิจจริงต่อไปได้ 

ขั้นที ่4 การเริ่มต้น (Startup)  
หลังจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการท างานและ/หรือการศึกษา  ในขั้นนี้สถาบันการศึกษา 

จะมุ่งเน้นไปที่ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจในหลายสาขา ตลอดจนร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการฝึกอบรม
หลาย ๆ โปรแกรม   

ขั้นที ่5 การเติบโต (Growth)   
บ่อยครั้งที่เจ้าของธุรกิจไม่ได้ขอความช่วยเหลือจนเกือบจะสายเก ินไป  สถาบันการศ ึกษา

จ านวนมากจึงจัดส ัมมนาหรือจัดประชุมอย ่างต ่อเนื่อง เพ่ือช ่วยเหล ือผู ้ประกอบการให้ตระหน ักถ ึง
ป ัญหาที่อาจจะเก ิดขึ้นและม ีว ิธ ีการจ ัดการอย ่างทั่วถ ึงและท ันเวลา  โดยตระหนักดีว ่าแผนพ ัฒนา
เศรษฐก ิจทีด่ ีทีส่ ุด ค ือ การช ่วยให ้ธ ุรก ิจที่ม ีอยู ่ของช ุมชนเติบโตและประสบความส าเร็จ 

นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561)  กล่าวว่า การบ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการมีเป้าหมายเพ่ือ “สร้างความคิดที่แตกต่างและความกล้าหาญส าหรับโอกาสทางธุรกิจ” 
กระบวนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการจึงจะต้องสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดแนวคิดที่แตกต่าง 
การคาดการณ์และมองหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความกล้าหาญในการริเริ่มและคว้าโอกาสทางธุรกิจได้  
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในการวางแผนระบบ
การศึกษาที่สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดรับกันทั้งระบบและ
สนองตอบความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดแผนและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ    ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)  ศึกษาและวางแผนระบบการศึกษา  
ที่สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 
ทั้งระบบ ตั้งแต่การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนก าหนดกรอบการด าเนินงาน (Framework) และมาตรฐานตัวชี้วัดให้ครูผู้สอนใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งระบบ 

2.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ   การจัดการเรียนรู้ 
ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  ที่สอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการรู้
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy)  ตลอดจนหลักสูตรส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
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3. ก าหนดแนวทางการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development : 
R&D) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ท าการศึกษาวิจัยและก าหนด
แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและโลก สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)    
ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) สร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย
และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยเพื่อรองรับการขยายตัวของวิสาหกิจรายใหม่ (Startup) 

สรุป การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมีความส าคัญจ าเป็นในทุกระดับ
การศึกษา  เพราะการบ่มเพาะและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องผ ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่ม ีกลไกที่ช ัดเจนและต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การพัฒนาต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ด าเนินการไดอ้ย่างยั่งยืนและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
และเป็นประเด็นหลักท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อม 
ก าลังคนทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น ให้สามารถปรับตัว รู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีพลวัต การแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศต้องเร่ง
ด าเนินการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579 จึงก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม  เพ่ือสร้าง     
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะที่ส าคัญ
จ าเป็น เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการท างานตามอาชีพ ส่งผลให้
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาผลิตภาพของงานเพ่ือการพัฒนาประเทศได้ และยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการก าหนดเป้าหมาย
การจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างและพัฒนา
พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถศึกษา เรียนรู้  
และพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ เพ่ือการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา  เพ่ือให้ได้ครูดี มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เข้าสู่ระบบการศึกษาของ
ประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป  

ความหมาย ความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากร 
          สุริยา มนตรีภักดิ์ (2550)  ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
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อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการ 
ที่จะส่งเสริมเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยและวิธีการ   
ในการท างานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกับ สุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล  (2558)  และ 
รุ่งนภา ครูรุ่ง คนเล (2555)  ที่สรุปว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและปรับเปลี่ยน
ผู ้ปฏิบัติงานให้มีความรู ้ (Knowledge)  ความเข้าใจ (Understanding)  ทักษะในการท างาน (Skill) 
ตลอดจนเจตคติ (Attitude)  ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ให้รอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ     
 ในเรื่องความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์  (2559) และ ชวนคิด มะเสนะ  
(2559) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในการพัฒนาองค์การ  เพราะ
ความส าเร็จของงานจ าเป็นต้องอาศัยคน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างขององค์การ ยังไม่มีเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนได้อย่างแท้จริง และที่ส าคัญ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว  เป็น
สิ่งเดียวซึ่งจะมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นในองค์การแตกต่างจากเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งยิ่งอยู่นาน
มูลค่าจะลดลง  ดังนั้น แม้ว่าองค์การจะมีการคัดเลือก สรรหาบุคลากรเข้าท างานใด ๆ ได้ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการไว้ได้ดีเพียงใด  ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดี
ตลอดไป เพราะสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง ความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ  และเทคนิคการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันสูง  คนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง  
อาจจะกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การเร่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ จะเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการท างานของบุคลากร
ให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม และองค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด   

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการอันเป็นกลไกส าคัญของรัฐ จ าเป็นต้องมี
การปรับตัวให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   เพ่ือให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ให้ความส าคัญต่อครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  โดยก าหนดไว้ในหมวด 7 มาตรา 
52 ความว่า ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้
มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 
(สุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล, 2558)  สอดคล้องกับ ยูเนสโก  (UNESCO, 1997 อ้างจาก พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์,  
2555) ที่ระบุว่า การศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แต่การศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบเท่านั้น  แต่มีความหมายรวมถึงการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการทั้งหลายที่สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวัน  ทั้งที่บ้านและชุมชน
ในวงกว้าง  ซึ่งยูเนสโกได้น าเสนอแนวคิดที่ส าคัญส าหรับทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเสรีกับ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 แนวคิด คือ 1) การเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วย “การศึกษา” 2) 
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การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง มิใช่เป็นเพียงทางเลือก 3) การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป็นภารกิจของทุกคน  ซึ่งในเรื่องนี้ ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2544)  กล่าวว่า การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล  ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในทาง
ที่พึงประสงค์  การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาจึงหมายถึงกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความช านาญ  ค่านิยมทางศีลธรรม และความเข้าใจที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต   เพ่ือให้ผู้รับ
การศึกษาสามารถใช้ชีวิตอยู่และท าประโยชน์แก่สังคมได้ ทั้งนี้ นิกรณ์ ทิพย์รักษ์ (2547) กล่าวว่า การพัฒนา
บุคลากรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและสถานศึกษา   โดยเฉพาะบุคลากรผู้นั้น 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยแล้วยิ่งมีความส าคัญที่สุด  เพราะผู้บริหารคือผู้น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง  
ขององค์การ เมื่อระเบียบกฎหมายสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเอง เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานเพ่ือน าพาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ผู้บริหารมืออาชีพต่อไป  ส่วนประวิต เอราวรรณ์  (2560)  กล่าวว่า งานครูเป็นวิชาชีพที่ได้การยอมรับว่า
เป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
มาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องก้าวหน้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ 
เทคโนโลยี ค่านิยม และวัฒนธรรมทางสังคมด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครูจึงไม่ใช่สูตรที่หยุดนิ่ง
ตายตัว แต่ต้องมีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้สถานศึกษาและห้องเรียน
เป็นเบ้าหลอมที่ดีที่สุดในการผลิตบุคลากรออกสู่สังคม งานครูเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสติปัญญาและ
ความสามารถที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน  ดังนั้น ครูต้องอาศัยความรอบรู้เฉพาะด้าน  มีการเตรียมการ
และวางแผนที่ดีในการสอนและการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการครบวงจร  นอกจากนี้ ครูยังต้องศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและคิดค้นวิธีการสอน สื่อ ตลอดจนเครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน จึงจ าเป็นต้องคิดค้นและพัฒนารูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไป    ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาบุคคลในองค์การทาง
การศึกษาก็จ าเป็นต้องได้รับการ“เพาะบ่ม” ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างาน เพ่ือ 
ให้เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากขึ้น   บุคลากรทุกคนจึงต้องเรียนรู้  การพัฒนาตนให้มีความทันสมัย   
ในการท างานอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันองค์การก็จะต้องสนับสนุนและให้โอกาสกับทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการและการเจริญเติบโตขององค์การอย่างไม่หยุดยั้ง  
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์การทางการศึกษา 
ในทศวรรษหน้าเพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล (Digital) นั้น  กลายเป็นกลยุทธ์ส าคัญของ
การพัฒนาองค์การ และเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับนักบริหารว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถดึงเอาสมรรถนะและ
ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพ่ือการปฏิบัติงานที่ตรงกับ
เป้าหมายองค์การ (ชวนคิด มะเสนะ, 2559) 
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สรุป บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า แต่การเปลี่ยนแปลง 
ทีเ่ป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ  ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกระบวนการสร้าง ปรับเปลี่ยนและเติมเต็มบุคลากร  ทั้ง
ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน ให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
จึงมีความส าคัญจ าเป็นต่อการเติบโตขององค์การเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านการศึกษา  
ต้องถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานด้านการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางตามที่องค์การต้องการได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
อย่างน้อย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้  (Knowledge) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาให้มีความรู้  
(Knowledge) เกิดการเรียนรู้  ท าความเข้าใจ  แล้วจึงน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
ทักษะ (Skill) หมายถึง การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง ฝึกฝน และปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิด
ความช านาญ และ 3) ด้านทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน     
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก สร้างเสริมจิตส านึกที่ถูกต้องในการให้บริการ (Service Mind) และ
ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อต าแหน่งหน้าที่ 
และตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนรู้ การปรับวิถีการท างานเป็นแบบชีวิตดิจิตอล (Digital Life) รวมทั้งพัฒนา
ทางด้านจิตใจควบคู่กันเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น (ชวนคิด มะเสนะ, 2558)  
สอดคล้องกับข้อเสนอการพัฒนาบุคลากรในองค์การเอกชนสมัยใหม่ของ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (2553) 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก การแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร ประเด็นที่สอง องค์การจัดโอกาสให้กับบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาในอาชีพ    
อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าต่อไป   

ส าหรับธีระ รุญเจริญ (2554) เสนอแนวทางการพัฒนาครูยุคใหม่ว่า ครตู้องเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดให้มีระบบการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี  
ความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจที่ดี ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาทั้งในส่วนบุคคล
และการพัฒนาหน่วยงานควบคู่กันไปด้วย จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   
กลุ่มงาน และภาพรวมทั้งองค์การ เพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงของบุคลากรทุกคน ซึ่งจะต้องเป็น
การระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านทักษะ 
ความรู้และคุณลักษณะ ทัศนคติ และแรงกระตุ้นในการท างานและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้  พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ, พงษ์ธร สิงห์พันธ์ และสุวิมล โพธิ์กลิ่น 
(2558)  กล่าวถึงวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญ  3 วิธี คือ 1) การพัฒนาในขณะ
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ปฏิบัติงาน (On the Job Training) ที่นิยมใช้มี 3 วิธี คือ 1.1) การสอน 1.2) ระบบพ่ีเลี้ยง  และ 1.3) การเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง  2) การพัฒนานอกจากการปฏิบัติงาน (Off the Job Development) เป็น
การเรียนรู้และพัฒนางานของตนเองแบบไม่เป็นทางการ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานพัฒนาของต้นสังกัด หรือส่งเข้าไปรับการฝึกอบรมในหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานหรือการพัฒนาผ่านระบบสื่อทางไกล ที่นิยมใช้มี 4 วิธี คือ 2.1) 
การฝึกอบรมในห้องหรือในชั้นเรียน เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีวิทยากรหรือผู้สอนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ  เช่น  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย กรณีศึกษา เป็นต้น  
2.2) การฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เป็นการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระ
กระบวนการฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา สถานที่ โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้เรียนเป็นหลัก 
ซึ่งในปัจจุบันนิยมกันมากคือการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะรวดเร็วและสามารถโต้ตอบสื่อสาร
ระบบสองทาง  2.3) การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นต้นแบบหรือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่หรือเทคนิควิธีการท างานที่ทันสมัย  และ 
2.4) การศึกษาต่อ เพ่ือให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น ได้วุฒิบัตรสูงขึ้นกว่าเดิม 3) การพัฒนาตนเอง (Self Development) 
การพัฒนาบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างานส่วนใหญ่แล้วจะมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง  
ซึ่งเป็นแรงขับในตัวตนบวกกับการสนับสนุนจากหน่วยงานและคนรอบข้าง ดังนั้น การพัฒนาบุคคลจะ
ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งหากผู้ที่ขอรับการพัฒนามีความสนใจ ใฝ่พัฒนาและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
ส าหรับวิธีการพัฒนาตนเองนั้นท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเวลา โอกาส ความถนัด และคว ามสนใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองมีดังนี้  คือ  3.1) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง 3.2) ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานเพ่ือน ามาจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
เพ่ือให้การท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน 3.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้เกี่ยวข้อง   3.4) การติดตามข้อมูล
ข่าวสารและเหตุการณ์ส าคัญทั้งภายในและนอกประเทศเพ่ือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ  

สรุป กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ซ่ึงด าเนินการได้ท้ังในลักษณะการพัฒนาโดยหน่วยงานและการพัฒนาด้วยตนเอง  ส าหรบัรูปแบบการพัฒนา
มีความหลากหลาย เช่น การสอนแนะ การฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการเรียนทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
 
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
   ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของยุทธศาสตร์ (Strategy) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ คือ 
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น. วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และก าลังรบทาง
ทหารตามความจ าเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม.  

ว. ที่มีความส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และก าลังรบทางทหาร ทั้งในยามสงบและยาม
สงคราม เช่น จุดยุทธศาสตร์. 
 ส าหรับ จักษวัชร  ศิริวรรณ (2555)  ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติ
ตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ 
(Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิต
ทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็น
ความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลง
ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การสามารถใช้           
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้อีกด้วย ในขณะที่ วันชัย มีชาติ (2554) ให้ค านิยามว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง
การก าหนดเป้าหมายรวมขององค์การและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
กรรณิการ์ พะช านิ และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล (2556) ที่สรุปได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง 
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางและเป้าหมายรวมขององค์กร เพ่ือน ามาก าหนดวิธีการหรือขั้นตอน
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมินสถานภาพ  ทั้งนี้ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) กล่าวว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่ถ่ายทอดแนวความคิด หรือนโยบายจากแผนระดับนโยบายมาเป็นกลวิธี    
การด าเนินงานที่ส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ในเรื่องนี้ จิณณวัตร ปะโคทัง  (2558) กล่าวว่า การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพ่ือช่วยให้องค์การ
สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่สภาพการด าเนินงานและการแข่งขัน  
มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้รับบริการมีความต้องการและคาดหวังสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะพบได้ทั่วไปทั้งในโลกธุรกิจและภาคราชการ  ส่วน สุพาณี  
สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ คือ การบริหารจัดการภาครัฐที่ช่วยให้องค์การ
ภาครัฐตระหนักถึงความสามารถขององค์การ  จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ โอกาสและอุปสรรคของ
องค์การที่เป็นผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้มีการตื่นตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง  เห็นโอกาสและข้อจ ากัดท่ีอาจเกิดขึ้น  เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการบริหาร  ท าให้ได้พัฒนาความคิดและช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้  
ทั้งยังช่วยให้องค์การมีทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีความสามารถในการแข่งขัน  
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและในท้ายที่สุดจะช่วยให้องค์การมีสมรรถนะสูงและสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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  ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์มีประโยชน์หลายประการ คือ  1) ท าให้ผู้บริหารและบุคลากร     
ของหน่วยงานทราบจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาอุปสรรค และเข้าใจในธรรมชาติของการด าเนินงาน  
อย่างชัดเจนขึ้น 2) ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายในการด าเนินงาน 3) ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  4) ก่อให้เกิดการประสานงานกันในการด าเนินงานตั้งแต่
ร่วมคิด ร่วมวางแผนการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  5)  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสมาชิก
ขององค์การและทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการด าเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังต่าง ๆ และ 6)  ช่วย
ก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการผนึกก าลัง
ภายในองค์การ (รังสรรค์ มณีเล็ก, 2553 และ เตชิต ตรีชัย และคณะ, 2559)   

สรุป  ยุทธศาสตร์เป็นทิศทางพัฒนางานที่ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับเปลี่ยนองค์การ
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสภาพแวดล้อม  เพ่ือช่วยให้องค์การสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโต
ต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจนบรรลุประสิทธิผลที่ต้องการ  
  การจัดการยุทธศาสตร์  

กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ (นพดล นิ่มสุวรรณ, 2559 และ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา, ม.ป.ป.)    

1.  การก าหนดยุทธศาสตร์ ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากองค์การ โดยมุ่งหวังให้เกิดการยอมรับในทุกฝ่ายในองค์การเพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ 

2.  ในระหว่างกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีใจเปิดกว้างและมีความเป็น 
มืออาชีพในการรับฟังข้อวิจารณ์ต่าง ๆ และควรเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 3.  ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ ค่านิยมร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ต้องครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์การ  และ    
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมาต้องมีความชัดเจน โดยในแผนยุทธศาสตร์อาจจ าเป็นจะต้องมีค าอธิบาย 
ประกอบเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่นโดยสามารถทบทวนและปรับปรุงได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรือในสถานการณ์วิกฤติ 

5.  ก่อนการน ายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติควรมีการถ่ายทอดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับบุคคล
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วถึงทั้งองค์การ  และควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
สนับสนุนด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เทคโนโลยีและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ในการปฎิบัติ 
โดยมุ่งหวังให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.  ทุกหัวข้อหรือประเด็นในยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้ท้ายที่สุดขององค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ กล่าวคือ หากจะมองจากล่างบนพ้ืนฐานทุกโครงการ
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จะต้องเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และสามารถสนับสนุนให้กลยุทธ์ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  และในที่สุดองค์การก็จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์หากด า เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  ในขณะเดียวกันหากจะมองจากบนลงล่าง ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมาจะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ ในขณะที่กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นมาจะต้องแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ประสพความส าเร็จ ส าหรับโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ควรเป็น
โครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งหวังว่าเมื่อด าเนินการจนเสร็จลุล่วงไปแล้วจะส่งผลกระทบในทางบวก (หรือ
สร้างสรรค์) แก่กลยุทธ์   

7. กระบวนการในการประเมินผลต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุง 
และพัฒนายุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์การมากกว่าการต าหนหิรือลงโทษหน่วยงานที่ด าเนินงาน 
ผิดพลาด 

ส าหรับเซอร์โต และ ปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991 อ้างจาก นพดล นิ่มสุวรรณ, 2559)  ได้เสนอ
ขั้นตอนการจัดการยุทธศาสตร์ไว้ 5 ขั้นตอน คือ   

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  เพ่ือให้ทราบถึง  จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค  ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะเป็นเงื่อนไขในอนาคต  โดยน าการวิเคราะห์ 
สวอท  (SWOT Analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน “SWOT”  มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ ได้แก่   

     S มาจาก Strengths หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ ง เป็นผลมาจากข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น จุดแข็งด้านโครงสร้าง จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านปัจจัยตัวป้อน  
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดยุทธศาสตร์ 

     W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่ งเป็นผลมาจากปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ ซ่ึงองค์การจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

     O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์การเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การ   ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาส
อยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

    T  มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงธุรกิจ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

2.  การก าหนดทิศทางขององค์การ (Establishing organization direction)  ประกอบด้วย
การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจขององค์การ (Organizational mission) ทีเ่น้นเหตุผลในการมีองค์การ
ที่ก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบันและก าลังจะท าอะไรในอนาคต  องค์การเป็นแบบใดและจะก้าวไปสู่     
การเป็นองค์การแบบใด  ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  รวมทั้งก าหนดเป้าประสงค์ขององค์การ 
(Organizational objectives) ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์การ  

3.  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐาน
ของโอกาสและอุปสรรคและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โดยองค์การจะต้องพิจารณาออกแบบและเลือก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
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ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับองค์การที่สุด และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยการวิเคราะห์ทางเลือก
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ได้โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์   

4.  การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารแปลง
ยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยค านึงถึง
โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามที่พึงประสงค์   ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร  เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งต้องมกีารติดตามผลการปฏิบัติงาน ท าการประเมินผลกระบวนการ
และประเมินผลส าเร็จขององค์การด้วย 

5.  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมเป็นหน้าที่ส าคัญ 
เกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติ  เพ่ือให้แน่ใจว่ายุทธศาสตร์นั้น
จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
 นอกจากนี้  พรรณาภา ปรัชญาศิริ (2555)  กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์นอกจากจะก าหนดสาระ
ของแผนกลยุทธ์ อันได้แก่ พันธกิจ จุดหมายวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลวิธีหรือมาตรการอันเป็น
ยุทธศาสตร์แล้ว  จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders  Analysis)  ที่เก่ียวข้องกับองค์การ  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการวางแผนและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ  1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (Internal Stakeholders)  ได้แก่   
ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน  2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ 
(Marketplace Stakeholders)  เช่น ผู้รับบริการ พันธมิตร ผู้รับจ้าง ผู้ขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็นต้น  และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม แต่อยู่นอกองค์การ (External 
Stakeholders)  เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา  สถาบันการเงิน      
สภาหอการค้า และสื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มการเมือง  ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เป็นต้น ซึ่งท าหน้าที่  
ในการก ากับดูแล  และป้องกันแก้ไขข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ในเรื่องนี้ วิเชียร วิทยอุดม (2554) ให้นิยามว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ
การกระท าและการตัดสินใจในการก าหนดการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะท าให้สามารถเผชิญกับสภาวะ
การแข่งขันกับองค์การต่าง ๆ ที่สูงได้และสามารถที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการก าหนดกลยุทธ์ 
ที่จะน ามาใช้และมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความต่อเนื่องในการพิจารณาก าหนดกลวิธีที่เหมาะสมต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์และการทบทวนสถานการณ์ ก าหนดทิศทาง        
การด าเนินงาน การตัดสินใจก าหนดแผนงานการด าเนินงานหลักและการควบคุมโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในระยะยาวขององค์การ และก่อให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืน  
ทั้งนี ้พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ (ศรีรัมย์) (2556) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็นกระบวนการการวางเทคนิคในการจัดการที่ส่งผลต่อผลการด า เนินงานระยะยาวขององค์การ 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)    2) การก าหนดกลยุทธ์  (Strategic 
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Formulation)  3) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic Implementation)  และ 4) การประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Evaluation and Control) ซึ่งเป็นการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทาง 
การบริหาร ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วน ามาจัดท าเป็นกลยุทธ์ขององค์การเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
มีการจัดวางบุคลากรที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี  มีความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การและเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเทท างานให้กับ
องค์การ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและฝีมือไว้กับองค์การตลอดไป  
 ส าหรับ จิรประภา อัครบวร และภูมิพร  ธรรมสถิตเดช. (2552)  และเอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) 
กล่าวว่า  การพัฒนาหน่วยราชการให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การก าหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ 2 
 

 
 

แผนภาพ 2  องค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารยุทธศาสตร์ 
(ท่ีมา ; จิรประภา อัครบวร และภูมิพร  ธรรมสถิตเดช, 2552)   

 
ดังนั้น กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 

หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจ าเป็นต้องมีการวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในสภาพองค์การในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และจะต้องด า เนินการต่อไปอย่างไรจึงจะสามารถ  
ไปถึงจุดที่องค์การอยากจะเป็น  หรือวิสัยทัศน์ขององค์การ (Vision) นั่นเอง ซึ่งเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นิยมใช้
ในการวินิจฉัยองค์การได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล คือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน าผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง 
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(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มาก าหนดเป็น  
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การ  ส าหรับวิธีด าเนินการจัดท า SWOT Analysis  
ได้แก่  1) เชิญผู้บริหารหน่วยงานและพนักงานเข้าร่วมประชุมทีละหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจัดท า SWOT  
Analysis หากเป็นไปได้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 20 คน  2) คณะที่ปรึกษาเสนอผล
การจัดท า SWOT จากการท าแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการระดมความคิด
เพ่ือจัดท า SWOT  3) ผู้เข้าร่วมประชุมบรรยายลักษณะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันดีในโครงสร้างระบบราชการและวัฒนธรรมไทย ที่ผู้เยาว์จะให้ความเคารพ  
เชื่อฟังผู้อาวุโส ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่กล้าแสดงออกใด ๆ ที่ตรงกันข้ามกับผู้บังคับบัญชาและวัฒนธรรมคนไทย
ที่ไม่ชอบการแสดงออกที่ขัดแย้งกับผู้อื่นในที่สาธารณะ ด้วยเหตุนี ้เองการจัดท า  SWOT Analysis ใน
รอบแรกจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา แต่ทุกคนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ด้วยการเขียนความคิดของตนเองใส่ในกระดาษระดมความคิดตามประเด็นการสนทนา โดยประเด็นใด      
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เก่ียวข้องก็ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนั้น ๆ  เช่น  ผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านหนึ่งอาจพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นสภาพแวดล้อมทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบใด  ๆ กับ
องค์การเลยก็สามารถที่จะไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น ๆ อีกเหตุผลของการด าเนินการเช่นนี้เพ่ือ
ป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดในที่ประชุมครอบง าทางความคิดผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  4) คณะที่ปรึกษาน าข้อเสนอทั้งหมดมาจัดกลุ่ม
ความคิดเห็นเพื่อตัดความคิดเห็นที่ซ้ ากันออกไปและพิมพ์ลงในใบคะแนน  5)  เข้าร่วมประชุมร่วมกันสนทนาเพื่อ
จัดกลุ่มความคิดเห็นจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคขององค์การอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เหลือข้อวินิจฉัย
ในแต่ละประเด็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพยายามไม่ให้มีการตัดข้อวินิจฉัยใด ๆ ออกหากไม่มีความจ าเป็น  
6) ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาถึงลักษณะของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของหน่วยงานในปัจจุบัน  7) 
ผู้เข้าร่วมประชุมถ่วงน้ าหนักความส าคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในแต่ละข้อที่มีต่อองค์การ 
โดยให้น้ าหนักรวมไม่เกิน 100 ในแต่ละส่วน หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการถ่วงน้ าหนัก
ก็ให้ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  8) ผู้เข้าร่วมประชุมให้คะแนนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในแต่ละข้อ โดยค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองขององค์การต่อประเด็นนั้น  ๆ 9) 
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสรุป SWOT ขององค์การ โดยหากประเด็นใน SWOT มีมากเกินไปผู้เข้าร่วมประชุม
อาจตัดประเด็นที่ได้คะแนนน้อยออกไปเพื่อจ ากัดจ านวนการพิจารณาและเพ่ือให้การท า SWOT Matrix
มีความยุ่งยากน้อยลง 

สรุป  การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เป็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยมีกระบวนการด าเนินงาน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนด
ยุทธศาสตร์  การน ายุทธศาสตร์ไปใช้ และการติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้  ผู้เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต้องมีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน  จึงจะท าให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์มีทิศทางท่ีถูกต้อง  น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีโอกาสบรรลุวิสัยทัศน์มากขึ้น 
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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 ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (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 าหรับเป้าหมายด้านการจัดการศึกษา ก าหนดสาระส าคัญใน  5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง  
(Access) ความเท่าเทียม (Equity)  คุณภาพ (Quality)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง  (Relevancy)  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 
1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา   

ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559) กล่าวว่า แผนการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560-2564)  (2559)  ได้วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในมิติด้าน 
พบว่า มิติด้านเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  : ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนประการหนึ่ง คือ พัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น   
และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม  รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและ
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรวบรวม
และศึกษาเกี่ยวกับ      ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย 
เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญ     
ในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองและสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก   
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ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  :  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ   
ในการเริ่มต้นธุรกิจ  ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้าใจในการเริ่มต้น      
ท าธุรกิจ  โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจบริการและการลงทุน  
ที่มีสมรรถนะสูง  เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  ด้วยการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่  มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ  สินค้า  และบริการ
อย่างต่อเนื่อง  และในมิติด้านเศรษฐกิจนี้มีข้อเสนอแนะว่ากระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมาย
หรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์  หรือผลกระทบ  ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท  ได้รับการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ  พร้อมทั้งได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในรูปแบบสหกรณ์ให้ครบวงจร  จนเกิด
ความตระหนักในความส าคัญของการเรียนสายอาชีพ  และควรก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จในแต่ละ 
ระดับการศึกษาได้รับการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความรู้  ทักษะ มีความสามารถในด้านการประกอบอาชีพ 
ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในแต่ละท้องถิ่น/พ้ืนที่ ดังนั้น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที ่12 จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 6  ยุทธศาสตร์ คือ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน การสอน  การวัดและประเมินผล   2) ยุทธศาสตร์ผลิต  พัฒนาครู  คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  3)  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน  รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ   4)  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  5)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   6)  
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 สรุป หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญกับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2560-2579) 6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560-2564)  
ซ่ึงก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  
 การประเมินยุทธศาสตร์ 
 การประเมินเป็นกระบวนการพิจารณาคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  เพียงใด 
โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่า
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ (เชาว์ อินใย, 2555) ทั้งนี้ ศิริชัย กาญจนวาสี (2558) ระบุว่าการประเมิน
เป็นกระบวนการวางกรอบ การจัดหา และเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ตัดสินใจใช้ตัดสินใจ เลอืก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม  ดังนั้น การประเมินยุทธศาสตร์จึงมีความส าคัญมากต่อการบริหารยุทธศาสตร์  เพราะ
ยุทธศาสตร์จะสามารถสร้างความส าเร็จที่พึงปรารถนาได้นั้น นอกจากการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มี         
ความเหมาะสมและการวางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ต้อง มีการประเมินยุทธศาสตร์
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อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย  เพราะจะท าให้ได้มาซึ่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้
ตัดสินว่าควรด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดหรือไม่  หรือท าให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการน าเอายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ  และปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีปัจจัยหรือสาเหตุอะไรบ้าง เพ่ือจะได้เป็นสารสนเทศส าหรับ
การปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อตัดสินใจว่ า
จะยกเลิกยุทธศาสตร์หรือด าเนินการยุทธศาสตร์นั้นต่อไป  ส าหรับขั้นตอนการประเมินยุทธศาสตร์ มีดังนี้  
(พิสณุ ฟองศร,ี 2549) 

1. ขั้นการวางแผนการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

ในรายละเอียด และประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ การบริหาร มาตรฐานและผลการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์อย่างละเอียดและถ่องแท้ แล้วตัดสินใจก าหนดค าถามและวัตถุประสงค์ของการประเมินต่อไป 

    1.2 ก าหนดค าถาม วัตถุประสงค์ของการประเมิน และตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อที่จะน ามาใช้
ในการก าหนดกรอบการประเมินต่อไป 

    1.3 สร้างกรอบการประเมิน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมินตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องการ 
แหล่งและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ขั้นการด าเนินการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 สร้างเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต  ซึ่งต้อง

สร้างตามหลักวิชาการโดยมีที่มาท่ีชัดเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
    2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบสอบถาม  แบบส ารวจความคิดเห็น 

การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึก หรือการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
    2.3 วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้

สะดวกต่อการวิเคราะห์  โดยข้อมูลในเชิงปริมาณจะอาศัยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติที่อาจน ามาใช้
ได้โดยทั่วไป เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อมูลในเชิง
คุณภาพจะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

3. ขั้นสรุปผลการประเมิน หลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ก็ด าเนินการสรุปผลการประเมิน 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

    3.1 เขียนรายงานผลการประเมิน  โดยรายงานการประเมินยุทธศาสตร์ อาจจะประกอบด้วย 
เนื้อหา 5 บท อันได้แก่ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการประเมิน   
บทที่ 4 ผลการประเมิน และบทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    3.2 สร้างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง หรือพัฒนา
ยุทธศาสตร์ทั้งในข้ันของการวางแผน และการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือที่จะท าให้ยุทธศาสตร์สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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  ส าหรับ กิตติ บุนนาค (2549 อ้างจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา , ม.ป.ป.) 
น าเสนอองค์ประกอบในการประเมินยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินยุทธศาสตร์จะต้องมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้จะต้องมีความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งองค์การอาจท าให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการปรึกษาและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญทั้งจากบุคคล หรือคณะบุคคลที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ 

2.  ความรู้ ความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมของผู้ประเมินยุทธศาสตร์ โดยผู้ประเมิน
ยุทธศาสตร์อาจเป็นคณะบุคคลที่อยู่ในองค์การหรือนอกองค์การก็ได้ แต่ต้องมีความรู้ ความสามารถ         
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการประเมิน เช่น จะต้องมีองค์ความรู้แบบหลากหลาย หรือองค์ความรู้เฉพาะ
ด้าน มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการประเมิน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฯลฯ 

3.  หน่วยงานที่ถูกประเมินจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยความร่วมมือที่ดี
และเหมาะสมของหน่วยงานที่ถูกประเมินจะท าให้การแสวงหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 
อันจะท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องระดับความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 

4.  ช่วงเวลาของการประเมินยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ   
แผนเวลาของยุทธศาสตร์นั้น  โดยการประเมินยุทธศาสตร์สามารถท าได้ในหลายลักษณะ  ทั้งระหว่าง    
การด าเนินยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจจะท าเป็นทุกรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) ทุกรอบ 6 เดือน ทุกรอบปี หรือ    
ทุกรอบ 2 ปี  หรือการประเมินหลังการด าเนินยุทธศาสตร์เสร็จสิ้น ดังนั้น การประเมินยุทธศาสตร์ต้องมี
ความชัดเจนว่าจะประเมินเพ่ืออะไรและก าหนดช่วงเวลาของประเมินให้เหมาะสม  เพ่ือให้การประเมิน
ยุทธศาสตร์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารยุทธศาสตร์ 

5.  มีความยืดหยุ่นในการประเมินอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้เพราะการประเมินยุทธศาสตร์ในทาง
ปฏิบัติมักจะเผชิญกับสถานการณ์ของการประเมินที่ไม่แน่นอน และอาจเกิดเหตุการณ์และปัญหาต่าง  ๆ 
โดยไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าได้ ดังนั้น ผู้ประเมินและผู้ใช้ผลการประเมินจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ และอาจ
ก าหนดให้มีปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุมีผล และยึดประโยชน์สูงสุดต่อการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์เป็นส าคัญ 

6.  รายงานผลของการประเมินยุทธศาสตร์จะต้องมีคุณภาพที่ดี  โดยต้องแสดงวิธีการประเมิน
อย่างชัดเจน  แสดงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมิน มีการอธิบายสาระสาคัญต่าง ๆ ในรายงานให้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ และสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยหรือสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคได้  รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ต้องมีความเหมาะสม มีการน าเสนอบทวิเคราะห์ 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือให้องค์การและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์การเข้าใจ ยอมรับ 
และน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) 
มณีรัตน์  สุวรรณวารี (2555) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินซิปป์มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับ

การบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน 
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คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ โดยฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับ
ฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการมีอคติในการประเมิน ซึ่งสตัฟเฟลบีม 
(Danial . L. Stufflebeam อ้างจาก มณีรัตน์  สุวรรณวารี, 2555) ไดก าหนดประเด็นการประเมินออกเปน 
4 ประเภท คือ  

1.  การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)  เป็นการประเมิน
ให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ เป็น
การตรวจสอบว่าโครงการที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็น
โครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 

     การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการว่าควรจะท า
ในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร  เป็นต้น 

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา 
ความเป็นไปได้  ความเหมาะสม  และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน เป็นต้น 

     การประเมินผลแบบนี้จะท าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยน าร่อง
เชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาท างานให้  

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไป 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินกระบวนการจงึเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถศึกษาได้ภายหลัง
จากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต    
ที่เกิดขี้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณา     
ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ ( Impact) 
และผลลัพธ์( Outcomes ) ของนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะ
แวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย  จะเห็นได้ว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมิน  
ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน       
ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ก าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนด
เครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ กาญจนา  วัธนสุนทร (2551) ระบุว่า CIPP เป็นโมเดลที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในการประเมิน
โครงการในหมู่นักการศึกษาไทยมาเป็นเวลาหลายปี เพราะองค์ประกอบในโมเดลครอบคลุมประเด็นส าคัญ
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ที่สามารถอธิบายคุณภาพของโครงการได้  รวมทั้ง CIPP เป็นโมเดลที่เป็นพลวัตใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่มุ ่งประเมินในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งาน หรือกิจกรรมอื่นใดก็ตาม โดยในด้าน  
การประเมินบริบทอาจเริ่มด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็น (needs) หรือปัญหาในการจัดการแล้วหา
สาเหตุเพ่ือการแก้ไข ส่วนในด้านการประเมินปัจจัยเป็นการมุ่งประเมินความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ 
ก่อนเริ่มโครงการว่ามีความพร้อมที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดหรือไม่ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือกแผนการจัดโครงการที่เหมาะสมที่สุด  ส าหรับการประเมินกระบวนการเป็นขั้นการด าเนินงานตามที่
วางแผนไว้  ขณะด าเนินงานมีการก ากับ ติดตามและประเมินการท างานเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือที่จะใช้สารสนเทศในการตัดสินใจปรับปรุงการด าเนินโครงการ ส่วน       
การประเมินผลลัพธ์ (output) เป็นการประเมินหลังจากด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว  โดยมุ่งประเมิน
ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในโครงการ  ซึ่งอาจจะท าทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  หรือ
อาจทอดเวลาอีกระยะเพ่ือประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบ (impact)  อ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากที่ก าหนด 
ในโครงการ  ดังนั้น โมเดลการประเมินโครงการที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการบริหารจัดการโครงการที่มีคุณค่า
และความหมาย รวมทั้งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่เหมาะสมที่สุด คือ การประยุกต์ CIPP 
Model มาใช้ 

โดยสรุปองค์ประกอบของการประเมินยุทธศาสตร์  ได้แก่ 1) สิ่งที่จะประเมิน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
(แผน) กลยุทธ์ (แผนงาน) และกลวิธี (โครงการ)  2) ผู้ใช้ผลการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน  3) ผู้ประเมิน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่อยู่ในองค์การหรือ
อยู่นอกองค์การ  และ 4) วิธีด าเนินการประเมิน หรือกระบวนการประเมิน ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นระบบและ
มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้ การประเมินโดยน ารูปแบบซิปป์มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การตัดสินใจ
ด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการ 

ในปี 2557  สุธีรา อะทะวงษา และสมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์  (2557) ท าการวิจัย เรื่อง 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย   มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย   ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทุกตัว
มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรผลกล่าวคือ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะ
ของสถานประกอบการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของสถานประกอบการ 
นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตโดยมีลักษณะของ
สถานประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ องค์การมีการท างานเชิงรุก กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การ 
แสดงให้เห็นว่ายิ่งผู้ประกอบการมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเท่าใด   ย่อมส่งผลให้
การท างานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ้น  ก่อให้เกิดการพัฒนาผลประกอบการและ
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ความเจริญเติบโตในที่สุด  ต่อมา วรรณวิภา ไตลังคะ และ ดร.นงพงา ลีลายนะ (2559) ด าเนินการวิจัย 
เรื่อง  กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับห้าดาว  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ในเขตปริมณฑล โดยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย  
ไว้ว่า ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ ความช านาญ และการเผชิญปัญหาอุปสรรค มีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จของผู้ประกอบการ พบผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ในการประกอบการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) เมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการใช้
กลยุทธ์ในด้านความรู้ ความช านาญมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาคือ ด้านการเผชิญปัญหาอุปสรรค 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38) และด้านลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.08) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจและความส าเร็จในการเป็น
ผู้ประกอบการ พบว่าตัวแปรด้านความรู้ ความช านาญ และด้านการเผชิญปัญหาอุปสรรค มีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   
  ส าหรับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561)  ได้จัดท ารายงานวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแนวคิด
ในการด าเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนานาชาติ ที่มี
การด าเนินการอยู่ในปัจจุบันใน 2 ภูมิภาค ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป และ 2) ศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแนวคิดในการด าเนินงานและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ตลอดจนน าเสนอตัวอย่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย ซึ่ง
ผลการวิจัยได้น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
ดังนี้  1) ก าหนดแผนและทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  2) พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  3) ก าหนดแนวทางการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การวิจัยและพัฒนา  (Research and Development: R&D)  นอกจากนี้ ได้ก าหนดข้อเสนอการจัดระบบ
นิเวศสนับสนุนการเติบโตของการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น  คือ 1) จัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการ (Big Data/Centralized Database)  2) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการเริ่มต้นแบบ
ครบวงจร  3) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการเริ่มต้นแบบครบวงจร  4) เวทีสตาร์ทอัพ  5) ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ (Incubation Centre) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 กาญจนา  ศรีชัยตัน (2555)  ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น  
ผลการศึกษา  พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดย
บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม/ 
สัมมนา  ด้านการวิจัย การศึกษาดูงาน และด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตามล าดับ   ส่วน ม่อนถิ่น 
นพคุณ (2551) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาคุรุ-แม่นาจร  อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนจ านวน 170 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการฝึกอบรม 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนได้สั่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองที่จัดโดยหน่วยงานภายในของตนและได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบก่อนด าเนินการ  2) ด้าน
การศึกษาดูงาน ครูผู้สอนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความคิดเห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนมีแผนงานโครงการ        
ในการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก อีกทั้งได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาดูงานที่เหมาะสม 3) ด้านการสัมมนาทาง
วิชาการ  ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการและได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 4) ด้านการศึกษาต่อครูผู้สอน
มากกว่าครึ่งหนึ่งมีความคิดเห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนไม่ได้จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร
และครูผู้สอนส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ประเมินผลหลังการศึกษาต่อ  5) ในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนได้จัดให้มีอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้ของบุคลากร 6) ด้านการนิเทศภายใน ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนได้ให้
ค าปรึกษาและเยี่ยมชั้นเรียน รวมถึงนิเทศด้วยกัลยาณมิตร  ต่อมา  สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558)  ศึกษา
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ า เย็นวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ผลการวิจัย พบว่า  1) ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ด้านการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีทาง การศึกษาและด้านการฝึกอบรม
สัมมนา  2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน  
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
  ในปี 2554 พิชิต ฤทธิ์จรูญ และคณะ (2554)  ด าเนินการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1) การระบุประเด็นปัญหา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยศึกษาจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับครู ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 314 คน แล้วสังเคราะห์เป็นประเด็นปัญหา
การพัฒนา 2) การพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ผลการสังเคราะห์ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
และประเมินเชิงวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้วปรับร่างข้อเสนอ     
เชิงนโยบาย 3) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินเชิงวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยบุคลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1) 
จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  สามารถจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่ เ อ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุ คลากร            
ทางการศึกษา 3) จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครู



 
36 

 

และบุคลากรทางการศึกษา และ 4) จัดระบบการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา   ส าหรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ม.ป.ป.)  
ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก   
พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของการพัฒนาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) การทราบความต้องการพัฒนา
ของครูและผู้บริหารโดยการวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาแล้วน ามาจัดท าแผนการพัฒนา 2) การก าหนด
นโยบาย ทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาของโรงเรียน 3) มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการร่วมพัฒนา
การศึกษาโดยให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ  ให้ความรู้  ชี้แนะ  เอ้ืออ านวยความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4) มหาวิทยาลัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้   5) เขตพื้นที่
ให้การสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา อาทิ แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์  6) เขตพ้ืนที่ประสาน      
การเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7) ชุมชน/ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ การเป็นวิทยากร 8) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเพ่ือ
คุณภาพการศึกษา 9) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาของ
ครู 10) ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รู้ในท้องถิ่น และชุมชน  
ในการพัฒนาครูและการศึกษาในโรงเรียน 11) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 12) ครูมีความเข้าใจ
ถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 13) ครูพร้อมเป็นผู้ให้และ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน 14) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา   

ต่อมาในปีการศึกษา 2555  สุวุฒิ  ตุ้มทอง และปณิตา  วรรณพิรุณ (2555) ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพระดับสากล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและประเมินรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้
เทคนิคการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล     
มีความเหมาะสมระดับมาก และ  2) รูปแบบในส่วนของขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากลมีความเหมาะสมระดับมาก 
ส่วน พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ, พงษ์ธร สิงห์พันธ์และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบว่า การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการ  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ครูควรท างานอย่างมุ่งมั่น มีการก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจนและ
สม่ าเสมอ มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน ต้นสังกัดให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 
มีการวัดประเมินผลงานเชิงประจักษ์  ด้านการบริการที่ดี  ให้บริการด้วยจิตอาสา มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้าน
การพัฒนาตน  มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและให้ทุนบุคลากร 
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ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมการอบรม เพ่ือพัฒนาตนเอง ด้านการท างานเป็นทีม จัดให้บุคลากร
ท างานร่วมกัน มีทีมงานที่เหมาะสม ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณครู จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีและมีจิตวิญาณในวิชาชีพ ส่วนการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ด้าน
การออกแบบการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีเทคนิคการสอน            
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน ด้านการพัฒนาผู้เรียน ให้ความรักเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอหน้า
กัน และใส่ใจต่อผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดและดูแลชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความเป็นกัลยาณมิตร ด้านภาวะผู้น าของครู ให้ครู
ทุกคนมีโครงการ มีแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูมีบทบาทในการเป็นผู้น าและตัดสินใจในการท างาน  ส าหรับ 
จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร    
ทางการศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  2) ศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร 
ทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  3) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่มีต่อระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ  4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร  
ทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ผลการวิจัยพบว่า 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อ 3) บุคลากรทางการศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ สถานภาพการรับราชการและหน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ไม่แตกต่างกัน และ 4) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้แก่ ด้าน
การฝึกอบรม ควรมีการส ารวจความต้องการของบุคลากร ควรมีการวางแผนการฝึกอบรม ทบทวนแผน 
ด้านการศึกษาต่อ ควรมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และด้าน   
การพัฒนาตนเอง ควรมีการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ 
จีระ พระสุพรรณ (2554) ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล  

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 2) เพ่ือ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล  3) เพ่ือประเมินยุทธศาสตร์          
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ขั้นตอนที่ 2 สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล และขั้นตอนที่ 3 ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยสรุปหลอมรวมประเด็น  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
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การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลอยู่ ในระดับมากเท่ากันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนทุกข้อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร  
ทาง การศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน นอกจากนี้ ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2554) ด าเนินการวิจัย เรื่อง 
การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนสังกัด    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 37 โรง มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 111 คน  
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ/ครูผู้รับผิดชอบงานแผน และครู รวมโรงเรียนละ   
3 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1. การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
แต่ละขั้นตอนพบว่า 3 ขั้นตอน ปฏิบัติอยู่ระดับมากที่สุด ได้แก่ การก าหนดปรัชญาความเชื่อขององค์กร 
การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร และการก าหนดพันธกิจ ส่วนอีก 6 ขั้นตอนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่
การก าหนดแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์  การวิเคราะห์     
สิ่งแวดล้อมภายนอก การก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และการก าหนดนโยบาย 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดสองด้าน คือการขาดงาน 
และคุณภาพโดยรวม และอีก 3 ด้านอยู่ในนระดับมาก คือ  ความพึงพอใจในงาน อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3. การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็น  
รายขั้นตอนและรายด้าน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ทุกด้าน ยกเว้นด้านอตัราการออกกลางคนัของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนกลยุทธ์   

ในปี 2555 กรรณิการ์ พะช านิ และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล (2555) ด าเนินการประเมิน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน   พบว่า
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทากาศ มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ
แนวทางการจัดท าแผนตามคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ส่วนมากอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
57.68 ส่วนน้อยมีคะแนนอยู่ในระดับปรับปรุง กล่าวคือ ไม่ด าเนินการและหรือด าเนินการแต่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการหรือวิธีปฏิบัติในการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการวางแผนอย่างเหมาะสม การจัดประชาคมวางแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนาให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น กระบวนการรวบรวมข้อมูล            
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามวิธีการ Rating Scales 
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การด าเนินการประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน การน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพ     
การพัฒนาของท้องถิ่นและผลการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน มาพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจหลัก จุดมุ่งหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา  การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โดยการน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาจัดท าเป็นตารางวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนา 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริงโดยพิจารณาจากศักยภาพและข้อจ ากัดที่มีอยู่ 
และการจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนไว้ เมื่อเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย   ต่อมาในปี 2556 
ปรีชาชาญ อินทรชิต และคณะ (2556) ด าเนินการวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี    
ขีดสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา วิธีด าเนิ นการ
วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากการศึกษาสถานศึกษาที่มี        
แนวปฏิบัติที่ดีจ านวน 6 โรงเรียน และจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 คน ขั้นตอนที่ 2 การยกร่าง
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 11 คน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 62 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
16 กลยุทธ์ 106 มาตรการ 116 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การน าและการบริหารจัดการเชิง
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 ยุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขีดสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษา มีความเหมาะสม  2. การประเมินการพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี      
ขีดสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ต่อมา ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล (2558) ด าเนินงานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก  การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 
3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของสภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 2) เพื ่อวิเคราะห์องค์ประกอบการจัด         
การพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา และ 3) เพ่ือพัฒนาและน าเสนอกลยุทธ์การจัด 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการพัฒนา
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บุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
ในภาพรวมด้านองค์กร ด้านแรงจูงใจ ด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  ด้านบทบาทและภาระงาน 
(การวิจัย) และด้านทักษะการวิจัย อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  2) ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือสกัดตัวแปรส าคัญตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสร้างและพัฒนากลยุทธ์
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา พบว่า มี 25 ตัวแปร จากทั้งหมด 81 ตัวแปร 
(มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.273 ถึง 0.444)  ถูกน าไปใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์
ดังกล่าว  3)  กลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามมุมมองเชิง
ทฤษฎีใน Balanced Scorecard และ 14 โครงการสู่การปฏิบัติที่ต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ปี
ในปีเดียวกัน ชัญญาภัค  แซ่ติ้ง  (2558) ด าเนินการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา    
ในกลุ่มเครือข่ายพร้าว 1 อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์    
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพร้าว 1 อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ฉบับแรก
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และฉบับที่สอง
เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพร้าว 1 อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
การพัฒนาด้านทัศนคติ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีการศึกษางานตามที่
ได้รับมอบหมาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากฝึกอบรม ส่วนการพัฒนา
ด้านลักษณะนิสัย พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท าดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนอื่น
ในที่ท างานอย่างไม่เลือกระดับชั้นหรือต าแหน่งงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง     
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาด้านการจูงใจ พบว่า โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเช่นกัน 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรยอมรับความอาวุโสของเพ่ือนร่วมงาน  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
บุคลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 

ธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  2) ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  และ 3) 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research)  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนด าเนินการ  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ได้แก่ ผู้ที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 
1.  ประชากรผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ  

คือ ครูผู้สอนธุรกิจ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีชื่อในท าเนียบ
ครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 37 คน     

2.  ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดยุทธศาสตร์  จ านวน 92  คน  
ได้แก่ 

     2.1  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป.
จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 คน 

2.2 ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.16 จ านวน  8 คน    
2.3 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 16 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียน 

ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก  8  คน 
     2.4  ครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เก่ียวข้อง  37  คน 
     2.5  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขา

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 จ านวน 37 คน 

4.  ประชากรในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์  จ านวน  10  คน ได้แก่ 
      4.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16    

     4.2  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     4.3  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
     4.4  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
     4.5  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
     4.6  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
     4.7  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     4.8  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     4.9  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
4.10  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการก าหนดเฉพาะเจาะจงจากประชากรที่ผู้วิจัยเชิญเข้าร่วมการประชุม  
สนทนากลุ่ม  โดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ในวัน เวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

1.  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจฯ  
คือ ครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน  34  คน     

2.  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดยุทธศาสตร์  จ านวน 75 คน  
ได้แก่ 

2.1  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป. 
จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 คน 

2.2  ผู้อ านวยการ/ตัวแทนกลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน   
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศฯ และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  7 คน    

     2.3  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 16 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  6  คน 
       2.4  ครูผู้สอนธุรกิจ 30  คน 
       2.5  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขา
บริหารธุรกิจ/ ที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม  10 คน 

     2.6  ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 7 คน 
     2.7  บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/  อาจารย์ผู ้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/ 

คณะที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา  7 คน 
 3.  กลุ่มตัวอย่างในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์  เป็นครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 25 คน 
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 4.  กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์  จ านวน  7  คน ได้แก่ 
      4.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16    

     4.2  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     4.3  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
     4.4  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
     4.5  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
     4.6  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
     4.7  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ขั้นตอนด าเนินการ  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1  การก าหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์  ด าเนินการดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์เอกสาร  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสอบถามผู้เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือก าหนด
กรอบการจัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล   

   1.2 จัดท าเครื่องมือ  2  ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพ 
  ของครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 

            ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ฉบับที่ 2  แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ 
            ครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 
           ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1.3 น าเครื่องมือฉบับที่ 1 ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลบันทึกข้อมูลภายหลังจาก 
การสนทนากลุ่ม  ด าเนินการในวันที่ 7 กันยายน 2561   

1.4 น าเครื่องมือฉบับที่ 2 ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามหลังจาก 
การสนทนากลุ่ม  ด าเนินการในวันที่  5, 7, 9 และ 14 กันยายน 2561   

1.5 สรุปผลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  
ส าหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ และผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ฯ 

ระยะที่ 2  การพัฒนายุทธศาสตร์  ด าเนินการดังนี้ 
            2.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากระยะท่ี 1  มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แยกเป็น 
           ประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ  ก าหนดกรอบร่างและจัดท าองค์ประกอบยุทธศาสตร์  
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              2.2 ประชาพิจารณ ์ โดยเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมประชุมอภิปราย   แลกเปลี่ยน  
         และให้ความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น ด าเนินการในวันที่ 26 กันยายน 2561 

             2.3 น าผลการประชาพิจารณ์มาปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ 
ระยะที่ 3  การตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ด าเนินการดังนี้ 
    3.1 น ายุทธศาสตร์ที่ได้จากระยะท่ี 2  มาก าหนดประเด็นและจัดท าเครื่องมือฉบับที่ 3 
          แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์  ส าหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของ 
                 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็น 
                  ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
                   เขต 16  

     3.2 น าเครื่องมือฉบับที่ 3 ไปให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกข้อมูลภายหลังจากการสนทนากลุ่ม 
          ด าเนินการในงวันที ่24 มกราคม 2562 
   3.3 น าข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและแบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ฯ มาวิเคราะห์และ 
        ปรับปรุงให้สมบูรณ์เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
 

ขั้นตอนการวิจัยทั้ง 3 ระยะข้างต้น  สรุปได้ดังแผนภาพ 3 
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ขั้นตอนการวิจัย  กระบวนการ  ผลที่ได้ 
     
ระยะที่ 1 
การก าหนดทิศทาง 
ร่างยุทธศาสตร์ 
  

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

 - บริบทที่เกี่ยวข้อง 
- เครื่องมือ 
- ทิศทางยกร่าง 
  ยุทธศาสตร์ 

     

ระยะที่ 2 
การพัฒนายุทธศาสตร์ 

 - จัดท าองค์ประกอบยุทธศาสตร์ 
- ประชาพิจารณ์ 

 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือ 
หนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 

     

ระยะที่ 3 
ตรวจสอบ 
ความเป็นไปได ้
ของยุทธศาสตร์ 

 - จัดท าเครื่องมือ ฉบับที่ 3 
- สนทนากลุ่มและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
  บันทึกข้อมูลในเครื่องมือฉบับที่ 3  

 เผยแพร่ 

 
 

แผนภาพ 3  ขั้นตอนด าเนินงาน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  ด าเนินการดังนี้ 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสาร งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ความเป็นผู้ประกอบการ  
การพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งผลสะท้อนจากการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนธุรกิจ และการสอบถามความคิดเห็น
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กับผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสร้าง
ผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การจัดอบรมท าธุรกิจเพาะพันธุ์ปลา
สวยงามในเชิงพาณิชย์”  ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 และหลักสูตร “การท าธุรกิจผลิตและ     
จ าหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวด าผสมข้าวหอมนิล” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 เพ่ือใช้
เป็นกรอบความคิดในการออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ก าหนดจุดหมายและประเด็นหลักชองแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ 
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การนิเทศ และการสอบถาม
ผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในข้อ 1  มาก าหนดข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ   
              ฉบับที่ 1  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน  
ธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ  แบ่งเป็น  4  ตอน คือ  

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน   
ตอนที่ 2  สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 
ตอนที่ 3  ความต้องการพัฒนา    
ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ก าหนดจุดหมายและประเด็นหลักของแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัด  
การเรียนรู ้งานธุรกิจในปัจจุบัน  โดยน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  การนิเทศ และการสอบถาม
ผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในข้อ 1  มาก าหนดข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ เพ่ือใช้
เป็นฐานก าหนดกรอบความคิดในการยกร่างยุทธศาสตร์   
               ฉบับที่ 2  แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อประเด็นที่ก าหนด แบ่งเป็น  3  ตอน คือ  

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน   
ตอนที่ 2  สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน  
ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. น าข้อมูลจากเครื่องมือฉบับที่ 2  มาก าหนดประเด็นและจัดท าเครื่องมือประกอบการสนทนากลุ่ม   
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ 

    ฉบับที่ 3  แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์  ส าหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น 
เป็นแบบแสดงความคิดเห็นในองค์ประกอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนด แบ่งเป็น  3  ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ทิศทางยุทธศาสตร์   
ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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   การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)   

น าเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับ เสนอผู้เชี่ยวชาญ  3 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของ 
ข้อความกับนิยามที่ต้องการวัด ความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ น าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index fo Consistency : IOC)  ซึ่งทุกฉบับ

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.87-1.00 แสดงว่าน ามาใช้ได้  (IOC ที่เหมาะสม คือ ≥ 0.5)  โดยใช้

เกณฑ์การประเมินดังนี้  (ประจักษ์ ปฏิทัศน์, 2559)   
          +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   - 1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   

        IOC = 
N

R  

เมื่อ   IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 2.  การหาค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability) 
         น าเครื่องมือฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ไปทดลองใช้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่มิใช่ครูผู้สอนธุรกิจ จ านวน 18 คน เพ่ือตรววจสอบว่าข้อค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตาม
ความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์  
แอลฟ่า ของครอนบัค  (Cronbch’s alpha coefficient)  ด้วยโปรแกรม Excel (จักรพงษ์  แผ่นทอง, 

2562)  ซึ่งทุกฉบับมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง  0.8236- 0.9548  แสดงว่าน ามาใช้ได้ (  ที่เหมาะสม คือ 

≥ 0.7) โดยใช้สูตรดังนี้   

                                        

เมื่อ       เป็นสัมประสิทธิ์แอลฟา 
K    หมายถึง  จ านวนข้อค าถาม 

Si
2  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i 

St
2  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนรวม t 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนตามเครื่องมือและระยะเวลาที่ก าหนด ด าเนินการ
โดยออกหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือ  
ขอความอนุเคราะห์กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เมื่อสนทนากลุ่มแล้วเสร็จให้กลุ่มตัวอย่าง
บันทึกข้อมูลตามเครื่องมือแต่ละฉบับ  

ฉบับที่ 1  แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนธุรกิจที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  จ านวน 34  คน 
   ฉบับที่ 2  แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพ่ือการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  จ านวน 75 คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย  สหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  เครือข่าย สมป.จังหวัด  และ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้อ านวยการ/ตัวแทนกลุ่มอ านวยการ  กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และหน่วยตรวจสอบภายใน  ตัวแทน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ครูผู้สอนธุรกิจ  บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือ   
มีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม  ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ/ อาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/ คณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา          

ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์  ส าหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ านวน 7 คน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ฉบับที่ 1  แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน
ธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16   

-  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
-  การวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน  
   และความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา 
   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
-  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่จากการสังเคราะห์ 

          ประเด็นส าคัญ 
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ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพ่ือการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16   

-  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  
-  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ   
   ใช้การจัดกลุ่มผลการประเมินตามประเด็นเป็น  4 กลุ่ม คือ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง   
   ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  ประเด็นที่เป็นโอกาส และประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
-  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  
   จากการสังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 

ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ตามประเด็นการให้ความคิดเห็น 

-  การวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางยุทธศาสตร์ ประเด็น “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” 
     และ“เป้าประสงค์” ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

-  การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ใช้การหาค่าเฉลี่ย 
             และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

-  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  
            จากการสังเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
  

  เกณฑ์การแปลผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบยุทธศาสตร์  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์พิจารณาที่ยอมรับความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในระดับร้อยละ 
75 หรือระดับมาก ( X  = 3.00) ขึ้นไป  โดยการแปลความหมายของค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยใช้การเทียบเคียง
กับเกณฑร์ะดับคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (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 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 (ต่ ากว่า 1.74)  หมายถึง  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มีความเป็นไปได้ในระดับน้อยทีสุ่ด
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16” มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) 
ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   2) ก าหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และ 3) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed 
methods research)  ซ่ึงด าเนนิการเปน็ 3 ระยะ คือ  
         ระยะที่ 1 การก าหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลจากการตอบ
แบบสอบถามหลังจากการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ตลอดจนเพื่อน ามาใช้เป็นฐานในการจัดท าองค์ประกอบยุทธศาสตร์    
        ระยะที่ 2  การพัฒนายุทธศาสตร์  โดยน าข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากระยะที่ 1  มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แยกเป็นประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ  โดยยึดหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) 
ตามแนวคิดกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์  แล้วก าหนดองค์ประกอบยุทธศาสตร์ ด าเนินการประชาพิจารณ์ 
แล้วปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์   
          ระยะที่ 3  การตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์  
“การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16”     
         ผลการวิจัยน าเสนอเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาของครูผู้สอน
ธุรกิจ  จ านวน 34 คน   

1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อจัดท าองค์ประกอบยุทธศาสตร์  เป็นผู้เกี่ยวข้อง/ 
ผู้ประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 75 คน และประชาพิจารณ์ 25 คน  

1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ  เป็น 
ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16  จ านวน 7 คน   
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ข้อ 1  เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  
         เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
         เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

    ข้อ 2  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริม 
            ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
   ข้อ 3  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 

         เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
         เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาของ

ครูผู้สอนวิชาธุรกิจ จ านวน 34 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนงานธุรกิจ  วิชาที่สอน 
ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง และการได้รับการพัฒนางานธุรกิจ  ในรอบ 5 ปี  รายละเอียดปรากฏ
ในตาราง 1-3 
 
ตาราง 1   จ านวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนงานธุรกิจ  

       และวิชาที่สอน (n = 34) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) (ร้อยละ) ประสบการณ์ 
สอนงานธุรกิจ  

 (คน) (ร้อยละ) 

วิชาที่สอน (คน) (ร้อยละ) 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

  วิชา
พ้ืนฐาน 

วิชา 
เลือก 

วิชา
พ้ืนฐาน
และวิชา
เลือก 

เกี่ยวกับธุรกิจ 
 อ่ืนๆ 

เกี่ยวกับ 
ธุรกิจ 

 อ่ืน ๆ วิชาเอก
การตลาด 

 วิชาเอก 
   อ่ืน ๆ 

≥ 5 ปี < 5 ปี 

1 
(2.94) 

26 
(70.59) 

   1 
(2.94) 

1 
(2.94) 

   5 
(14.71) 

27 
(79.41) 

7 
(20.59) 

7 
(20.59) 

7 
(20.59) 

20 
(58.82) 

 
        จากตาราง  1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.35  ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  จ าแนกเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  27 คน  ได้แก่ วิชาเอกทางการตลาด 
1 คน  และวิชาเอกอ่ืน ๆ คือ การบริหารทั่วไป  การเงินและบัญชี  การธนาคาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการจัดการ  26 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด จ าแนกเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  1 คน  และสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ได้แก่  บริหารการศึกษาและ  
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รัฐประสาสนศาสตร์ 5 คน ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์สอนงานธุรกิจ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.41 และน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59  ในด้านวิชาที่สอนมีผู้ให้
ข้อมูลที่สอนเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 7  คน  สอนเฉพาะวิชาเลือก จ านวน 7  คน  และสอนทั้งวิชา
พ้ืนฐานและวิชาเลือก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59, 20.59 และ 58.82 ตามล าดับ  
 
ตาราง 2  จ านวนผู้ให้ข้อมูลพ้ืนฐาน  จ าแนกตามประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง (n = 34) 

ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง (คน) (ร้อยละ) 

 ไม่มี 

       มี (10 คน) (29.41) 
ระยะเวลา สภาพปัจจุบัน รูปแบบ 

≥5 ปี <5 ปี ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ร้านค้า 

ออนไลน์ 
อ่ืนๆ 

24 
(70.59) 

6 
(60.00) 

4 
(40.00) 

4 
(40.00) 

6 
(60.00) 

3 
(30.00) 

เอกสาร/อินเทอร์เน็ต 3 (30.00) 
ขายขนม/อาหาร 4 (40.00) 

 
จากตาราง  2 พบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง จ านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.59  มีประสบการณ์ฯ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 จ าแนกเป็นครูที่มีประสบการณ์การ
ประกอบธุรกิจของตนเองตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  6 คน  น้อยกว่า 5 ปี 4 คน (ร้อยละ 60.00 และ 40.00 
ตามล าดับ) โดยสภาพปัจจุบันครูที่มีประสบการณ์ฯ ยังด าเนินการอยู่ 4 คน ไม่ด าเนินการแล้ว 6 คน (ร้อยละ 
40.00 และ 60.00 ตามล าดับ)  โดยครูที่มีประสบการณ์ฯ มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจในรูปแบบ
ร้านค้าออนไลน์  3  คน  ในรูปแบบการให้บริการจัดท าเอกสาร/อินเทอร์เน็ต 3 คน และในรูปแบบขาย
ขนม/อาหาร  4 คน (ร้อยละ 30.00, 30.00  และ 40.00 ตามล าดับ) 
 
ตาราง  3  จ านวนผู้ให้ข้อมูลพ้ืนฐาน จ าแนกตามการได้รับการพัฒนาด้านงานธุรกิจ ในรอบ 5 ปีการศึกษา   
             (n = 34) 

ไม่มี 
(คน) 

(ร้อยละ) 

มี (11 คน) (ร้อยละ 32.35) 
จ านวนการได้รับพัฒนา หน่วยงานที่จัด งบประมาณท่ีใช้ 

3 ครั้งขึ้นไป 1-2 ครั้ง 
ภาค 
รัฐ 

ภาค 
เอกชน 

ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ส่วนตัว โรงเรียน หน่วยจัด 

มากกว่า 
1 แหล่ง 

   23 
 (67.65) 

       1 
(9.09) 

    10 
 (90.91) 

   8 
(72.73) 

   1 
(9.09) 

    2 
 (18.18) 

    1 
 (9.09) 

    5 
(45.46) 

    3 
(27.27) 

    2 
(18.18) 

 
  จากตาราง 3  พบว่าในรอบ 5 ปีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับการพัฒนาด้านงานธุรกิจ จ านวน 23 
คน คิดเป็นค้อยละ 67.65  ได้รับการพัฒนา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35  จ าแนกเป็นผู้ที่ได้รับ
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การพัฒนา 3 ครั้งขึ้นไป 1 คน  ได้รับการพัฒนา 1-2 ครั้ง 10 คน (ร้อยละ 9.09 และ 90.91 ตามล าดับ) โดย
เป็นการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ 8 คน ภาคเอกชน 1 คน และทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2 คน (ร้อยละ 
72.73, 9.09 และ 18.18 ตามล าดับ) ซึ่งใช้งบประมาณของตนเอง 1 คน ใช้งบประมาณของโรงเรียน 5 คน 
ใช้งบประมาณของหน่วยจัด 3 คน และใช้งบประมาณมากกว่า 1 แหล่ง 2 คน (ร้อยละ 9.09, 45.46, 27.27 
และ 18.18 ตามล าดับ)      
 

1.2  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 75 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
เครือข่าย 8 คน ตัวแทนกลุ่มในส านักงาน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน  6 คน ครูผู้สอนธุรกิจ 30 คน บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 10 คน ผู้ประกอบการ 7 คน  และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ 7 คน  จ าแนกตามสถานภาพ 
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง  รายละเอียดปรากฏในตาราง  4-5 
 
 ตาราง 4   จ านวนผู้ให้ข้อมูลพ้ืนฐาน จ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา  (n = 75) 

สถานภาพผู้ให้ข้อมูล (คน) (ร้อยละ) วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) (ร้อยละ) 
กรรม 
การ

เครือข่าย 
ผอ.
กลุ่ม 

ผู้บริหาร 
โรงเรียน 

ครู
ธุรกิจ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
อื่น 

ผู ้
ประกอบ 

การ 

จนท. 
ศูนย์ 
บ่ม

เพาะ 

ด้าน 
ธุรกิจ 

ด้าน 
บริหาร 

การศึกษา 

ด้าน
การศึกษา 

อื่น ๆ 
อื่น ๆ 

8 
 (10.67) 

7 
(9.33) 

6 
(8.00) 

30 
(40.00) 

10 
(13.33) 

7 
(9.33) 

7 
(9.33) 

33 
(44.00) 

   14 
(18.67) 

   18 
(24.00) 

   10 
(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 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มครูผู้สอนธุรกิจ 30 คน (ร้อยละ 40.00)
มากกว่ากลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ  มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี  44 คน (ร้อยละ 58.67) สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 31 คน (ร้อยละ 41.33)  โดยเป็นวุฒิการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
จ านวน 33 คน  (ร้อยละ 44.00)  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ด้านธุรกิจและด้านการศึกษา  จ านวน 10 คน 
(ร้อยละ 13.33)  ได้แก่ รัฐประสาศนศาสตร์  นิติศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์    
 
ตาราง 5  จ านวนผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง (n = 75) 

   ไม่มี 
   (คน) 
(ร้อยละ) 

       มี  (24 คน)  (ร้อยละ 32.00) 
ระยะเวลา สภาพปัจจุบัน รูปแบบ 

≥5 ปี    <5 ปี    ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ร้านค้าออนไลน์      อ่ืน ๆ 
    51  
(68.00) 

    18 
(75.00) 

     6 
(25.00) 

15 
(62.50) 

9 
(37.50) 

         9 
      (34.62) 

      17 
   (65.38) 
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 จากตาราง  5  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง จ านวน 
51 คน (ร้อยละ 68.00)  ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คน 
(ร้อยละ 75.00)   ทั้งนี้ ผู้ที่มีประสบการณ์และปัจจุบันยังประกอบธุรกิจของตนเองมีเพียง 15 คน (ร้อยละ 
62.50)  โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มิใช่ร้านค้าออนไลน์ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 65.38)  เช่น 
บริการซัก อบ รีด  ร้านอาหาร ขนม เบเกอรี่  เป็นต้น 
 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1  เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 

1. ผลการศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ในด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ 
ผลการวิจัยปรากฏในตาราง 6-10   
 
ตาราง  6  ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้อม   (n = 34) 

ที ่ ประเด็น X  S.D. อันดับ 
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า 2.68 0.91 3 
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด 2.53 0.78 6 
3. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2.41 0.78 7 
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 2.97 0.69 1 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.65 0.75 5 
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน 2.53 0.81 6 
7. ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ 2.82 1.08 2 
8. ตลาดภายนอกโรงเรียนที่รองรับผลงานนักเรียน 2.65 1.18 4 

รวมเฉลี่ย 2.65 0.76  

 
 จากตาราง  6  พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ งานธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้อมประเด็น
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ  และ
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า  เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ    
สูงกว่ารายการอ่ืน ๆ ( X  = 2.97, 2.82 และ 2.53 ตามล าดับ)  ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/
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นโยบายระดับจังหวัด เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ ากว่ารายการอ่ืน ๆ ( X  = 
2.41, 2.53 และ 2.68 ตามล าดับ) 
  
ตาราง  7  ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัย  (n = 34) 

ที ่ ประเด็น X  S.D. อันดับ 

1. ความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติท่ีดีและนโยบายที่ก าหนด 
ด้านงานธุรกิจ) 

2.50 0.82 10 

2. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จ านวนเพียงพอ) 2.76 0.78 3 

3. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ) 2.88 0.68 1 

4. ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติท่ีดีต่องานธุรกิจ) 2.85 0.72 2 

5. ความพร้อมของผู้ปกครอง (เจตคติท่ีดีต่องานธุรกิจ) 2.71 0.84 4 

6. ความพร้อมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ (การสนับสนุนงานธุรกิจ) 2.68 0.91 5 

7. ความพร้อมของงบประมาณ (จ านวนเหมาะสม/ เพียงพอ) 2.47 1.12 11 

8.. ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษาด้านงานธุรกิจ 2.62 1.19 6 

9. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 2.59 1.33 7 

10. ความพร้อมของอาคารสถานที่ 2.56 1.52 9 

11. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีจ าเป็น 2.47 1.62 11 

12. ความทันสมัยของเอกสาร/ต ารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2.59 1.77 7 

รวมเฉลี่ย 2.64 0.77  

 
 จากตาราง 7 พบว่า  สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านปัจจัย ประเด็นความพร้อม
ของครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ)  ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ) และ
ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จ านวนเพียงพอ)  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้        
งานธุรกิจสูงกว่ารายการอ่ืน ๆ ( X  = 2.88, 2.85 และ 2.76 ตามล าดับ) ส่วนประเด็นความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น  ความพร้อมของงบประมาณ (จ านวนเหมาะสม/ เพียงพอ)  และความพร้อมของ
ผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่ก าหนดด้านงานธุรกิจ)  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
ต่ ากว่ารายการอื่น ๆ ( X  = 2.47, 2.47 และ 2.50 ตามล าดับ)   
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ตาราง  8  ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านกระบวนการ   (n = 34) 

ที ่ ประเด็น X  S.D. อันดับ 
1. การก าหนดและน าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ 2.68 0.73 1 
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

งานธุรกิจ 
2.50 0.82 3 

3. การน าสารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
งานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

2.53 0.70 2 

4. ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 2.44 0.82 4 
รวมเฉลี่ย 2.54 0.75  

 
 จากตาราง 8 พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  ด้านกระบวนการ  ประเด็น
การก าหนดและน าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ  เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการจัด   
การเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด  ( X  = 2.68)  ส่วนประเด็นความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นกระบวนการ     
ทีส่่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ าที่สุด  ( X  = 2.44) 
 
ตาราง  9  ผลการวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านผลผลิต (n = 34) 

ที ่ ประเด็น X  S.D. อันดับ 
1. นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้งานธุรกิจ 2.71 0.68 4 
2. นักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ 2.82 0.68 1 
3. นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 2.68 0.72 5 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ 2.79 0.62 2 
5. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักเรียน 

ที่เรียนงานธุรกิจ 
2.76 0.75 3 

รวมเฉลี่ย 2.75 0.65  

  
จากตาราง 9 พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านผลผลิต ประเด็นนักเรียน

ให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ เป็นผลผลิตที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจสูงที่สุด  ( X  = 2.82)  ส่วนประเด็นนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง  เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ าที่สุด  ( X  = 2.68) 
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ตาราง 10  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ (n = 75) 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ) 
S W O T 

1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า   70.67 29.33 
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด   46.67 53.33 
3. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   37.33 62.67 
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   80.00 20.00 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน   70.67 29.33 
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน   38.67 61.33 
7. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ี   66.67 33.33 
8. ผู้บริหารการศึกษา 40.00 60.00   
9. ผู้บริหารสถานศึกษา 42.67 57.33   
10. หลักสูตรสถานศึกษา 56.00 44.00   
11. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 40.00 60.00   
12. วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น 29.33 70.67   
13. ความทันสมัยของเอกสาร/ต ารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 40.00 60.00   
14. งบประมาณ 26.67 73.33   
15. ครูผู้สอนธุรกิจ 54.67 45.33   
16. ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42.67 57.33   
17. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 32.00 68.00   
18. นักเรียน 52.00 48.00   
19. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 54.67 45.33   
20. สารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจ 38.67 61.33   

รวมเฉลี่ย 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 ตามล าดับ) ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนสูงสุด  คือ  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น  และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  (ร้อยละ 73.33, 70.67 และ 68.00 ตามล าดับ)  ส าหรับด้านปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  (ร้อยละ 58.67) โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสสูงสุด คือ แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน  ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
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(ร้อยละ 80.00, 70.67 และ 70.67 ตามล าดับ)  ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์/
นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และ
ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด  (ร้อยละ 62.67, 61.33 และ 53.33 ตามล าดับ) 
 
      2.  ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  ผลการวิจัยปรากฏในตาราง 
11-13   
 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ : ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ 
              (n = 34) 

ที ่ เรื่องท่ีต้องการพัฒนา X    S.D. อันดับ 
1. คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ประกอบการ 3.18 0.90 10 
2. การเขียนแผนธุรกิจ 3.41 0.74 4 
3. ร้านค้าออนไลน์ 3.68 0.53 1 
4. ธุรกิจสตาร์ทอัพ 3.53 0.61 2 
5. ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP 3.35 0.69 5 
6. กฎหมายธุรกิจ 3.26 0.83 6 
7. แหล่งเงินทุน 3.18 0.67 11 
8. แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ 3.12 0.81 12 
9. การตลาด 3.21 0.88 9 
10. เอกสารทางธุรกิจ   3.09 0.97 13 
11. การบริหารจัดการ 3.26 0.75 7 
12. การเงินบัญชี 3.26 0.71 8 
13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   3.50 0.66 3 

รวมเฉลี่ย 3.31 0.77  

 
 จากตาราง 11  พบว่า ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่องร้านค้า
ออนไลน์  ธุรกิจสตาร์ทอัพ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สูงที่สุด  ( X  =  3.68, 3.53 และ 3.50 
ตามล าดับ)  ส่วนเรื่องเอกสารทางธุรกิจ  แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุน มีความต้องการพัฒนา
ต่ าที่สุด ( X  = 3.09, 3.12 และ 3.18 ตามล าดับ) 
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ตาราง 12  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านวิธีการพัฒนา  (n = 34) 

ที ่ วิธีการพัฒนา X  S.D. อันดับ 
1. รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ 3.12 0.84 4 
2. อบรมในแหล่งประกอบการ 3.62 0.60 2 
3. การศึกษาดูงาน 3.68 0.53 1 
4. เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.56 0.66 3 
5. เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 3.00 0.78 5 

รวมเฉลี่ย 3.39 0.74  

 

     จากตาราง 12 พบว่า ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธีการศึกษาดูงานสูงที่สุด ( X  = 
3.68)  ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความต้องการต่ าที่สุด ( X ค่าเฉลี่ย = 3.00) 
 
ตาราง 13  ผลการประมวลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ 
     ครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ในประเด็นอ่ืน ๆ  
              ที่เก่ียวข้อง   (n = 17) 

ที ่ ประเด็น ความถี่ 
1. การขาดแคลนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ท าให้นักเรียน 

ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้งานธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
12 

2. ก าหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจที่ชัดเจน 
ในยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ.หรือสูงกว่า  

10 

3. การกระตุ้นให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและระดับนโยบายเห็นความส าคัญในเชิงรูปธรรม
และเข้าใจตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ   

7 

4. สพม.เขต 16 ควรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ชัดเจนในการพัฒนาครูผู้สอน ทั้ง
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านใน
โอกาสต่าง ๆ การเข้าร่วมฟังการเสวนาในแต่ละสาขาอาชีพที่ประสบปัญหาแตกต่างกัน 
หรือผู้ประกอบการใหม่ ๆ ที่ประสบความส าเร็จ  เป็นต้น 

7 

5. การจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะของกลุ่มครูธุรกิจ  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน   

3 

6. การพัฒนาบุคลิกภาพงานเลขานุการ  1 
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  จากตาราง 13 พบว่า ครูผู้สอนธุรกิจมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพและความต้องการพัฒนา
ศักยภาพ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ  ในประเด็นความขาดแคลนครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ท าให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้งานธุรกิจหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ ก าหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจที่ชัดเจน
ในยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ.หรือสูงกว่ามากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ  (ร้อยละ 70.59  และ 58.82 
ตามล าดับ) โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจ คือ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภ าพ
งานเลขานุการ (ร้อยละ 5.88) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2  ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 

   การก าหนดยุทธศาสตร์ 
    จากการน าเสนอผลการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อ
การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตลอดจนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  น าข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการก าหนดร่าง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และด าเนินการประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่  26  
กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมคชสาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ   
 

พันธกิจ 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน 

สังกัดด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน  

องค์กร และสถาบันอ่ืน ๆ  
 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกโรง  บริหารจัดการและ 

จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ  
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ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0  
   - กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ 
                            นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว  ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อ่ืนๆ  ผู้ปกครอง และชุมชน) 
    - กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างเสริมสมรรถนะ  smart principal   (ภาวะผู้น าทางวิชาการและการจัด  
                            การเรียนการสอน  และการก าหนดนโยบาย) 
   - กลยุทธ์ที่ 3  การหนุนเสริมสมรรถนะ  smart teacher  (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ  โดย 
                            การศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถานประกอบการ) 
    - กลยุทธ์ที่ 4  การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ smart student  (ความรู้ ทักษะ  
                            และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นนวัตกรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน     
- กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                 และเทคโนโลย ี

     - กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง)    
     - กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
     - กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     - กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     - กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     - กลยุทธ์ที่ 3  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3  เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 

  การตรวจสอบยุทธศาสตร์   
            น ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นไปให้ผู้มีอ านาจก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตรวจสอบเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2562 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์พิจารณาที่ยอมรับได้ในระดับมาก ( X  = 3.00) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่ร้อยละ 75 
หรือ 0.75 เพ่ือให้ร่างยุทธศาสตร์ที่ได้มีความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงแสดงว่ายุทธศาสตร์นี้
ได้รับการยืนยังว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
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ผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   ผล
การตรวจสอบปรากฏในตาราง 14-15 
 
 ตาราง 14  ผลการตรวจสอบทิศทางยุทธศาสตร์  ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  (n = 7) 

ประเด็น 
จ านวนความคิดเห็น (คน) (ร้อยละ) 

เหมาะสม/
ใช้ได้ 

ไม่เหมาะสม/
ใช้ไม่ได้ 

แก้ไข/ เพิ่มเติม 

วิสัยทัศน์ 6 
(85.71) 

1 
(14.29) 

แก้ไขเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ    7 
(100.00) 

0 
(00.00) 

- 

เป้าประสงค์ 6 
(85.71) 

1 
(14.29) 

เพ่ิมเติม ข้อ 3 ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 

 
 จากตาราง 14  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.71) มีความคิดเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์  มีความเป็นไปได้ต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยน าเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขประเด็นวิสัยทัศน์
และเพ่ิมเติมประเด็นเป้าประสงคจ์าก 2 ข้อ เป็น 3 ข้อ  นั่นคือ โดยภาพรวมยืนยันว่าน าไปใช้ได้  
 
ตาราง 15  ผลการตรวจสอบความคิดเห็นความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (n = 7) 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 
ระดับความเป็นไปได้  

 S.D. แปลค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0 3.71 0.49 มากที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็น 
                ผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว  ครูผู้สอน  
                กลุ่มสาระฯ อ่ืน ๆ  ผู้ปกครอง และชุมชน) 

3.71 0.49 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างเสริมสมรรถนะ  smart principal  (ภาวะผู้น าทาง 
               วชิาการและการจัดการเรียนการสอน  และการก าหนดนโยบาย) 

3.43 0.79 มาก 

 
 

X
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ตาราง 15  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

X  S.D. แปลค่า 
กลยุทธ์ที่ 3  การหนุนเสริมสมรรถนะ  smart teacher  (ความรู้ ทักษะ  
               และคุณลักษณะ  โดยการศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์ 
               ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถานประกอบการ) 

3.57 0.53 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 4 การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ smart student  
              (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
              มุ่งเน้นนวัตกรรม) 

3.43 0.53 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน     3.57 0.53 มากที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3.71 0.49 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องเรียน/ห้องฝึก 
               ประสบการณ์เสมือนจริง)    

3.43 0.53 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
                ทันสมัย 

3.43
  

0.53 มาก 

กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.43 0.53 มาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.57 0.53 มากที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                ในการจัดการศึกษา 

3.29 0.76 มาก 

กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
                ในการแข่งขัน 

3.14 0.38 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 3.43 0.53 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.49 0.54 มาก 

 
 จากตาราง 15  พบว่าโดยภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0 มีค่าเฉลี่ย
ความเป็นไปได้สูงกว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดนโยบาย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X  = 3.71, 3.57 และ 3.57 ตามล าดับ) ส าหรับกลยุทธ์ที่ 1 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
และกลยุทธ์ที่ 1 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้สูงกว่ากลยุทธ์อ่ืน ๆ ( X  = 3.71, 3.71) ส่วน
กลยุทธ์ที่ 2 ใน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ต่ ากว่ากลยุทธ์อ่ืน ๆ  ( X  = 3.14)  ทั้งนี้ กลยุทธ์
ที่ 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่านอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว  นักเรียนควรได้รับ
การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่นักเรียนสนใจด้วย  นั่นคือ โดยภาพรวมยืนยันว่าทุกยุทธศาสตร์
จ าเป็นต้องน าไปใช้  เพราะสามารถหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ ได้    
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สรุปเมื่อด าเนินการปรับปรุง/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะแล้ว  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน 
ธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  มีดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน   

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ   
 
พันธกิจ 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ในสังกัดด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน  
องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ  
 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกโรง บริหารจัดการและ  
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ  
3. ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความรู้ ทักษะ  

คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0  
    กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความตระหนักและเจตคติท่ีดีต่อการหนุนเสริมความเป็น 
        ผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว  ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อ่ืน ๆ 
                 ผู้ปกครอง และชุมชน) 
     กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างเสริมสมรรถนะ  smart principal   (ภาวะผู้น าทางวิชาการและ 
        การจัดการเรียนการสอน  และการก าหนดนโยบาย) 
    กลยุทธ์ที่ 3  การหนุนเสริมสมรรถนะ  smart teacher  (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

     โดยการศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/  
     สถานประกอบการ) 



 
65 

 

กลยุทธ์ที่ 4  การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ 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 การก าหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
        การศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16” เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก าหนดทิศทางร่าง
ยุทธศาสตร์  ระยะท่ี 2 การพัฒนายุทธศาสตร์  และระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์  
แล้วจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
         วัตถุประสงค์  ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู ้สอนธุรกิจ   
เพื ่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16    

1. ผลการศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  ในด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย  
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า 
      1.1 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ประเด็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ  และยุทธศาสตร์/นโยบาย
ระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า  เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงกว่ารายการอ่ืน ๆ ( X  = 
2.97, 2.82 และ 2.53 ตามล าดับ)  ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด  เป็น
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ ากว่ารายการอ่ืน ๆ ( X  = 2.41, 2.53 และ 2.68 
ตามล าดับ) 
        1.2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ   ด้านปัจจัย ประเด็นความพร้อมของ
ครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ)  ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)  และความพร้อม
ของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จ านวนเพียงพอ)  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงกว่า
รายการอ่ืน ๆ ( X  = 2.88, 2.85 และ 2.76 ตามล าดับ)  ส่วนประเด็นความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึก    
ที่จ าเป็น  ความพร้อมของงบประมาณ (จ านวนเหมาะสม/ เพียงพอ)  และความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติ
ที่ดีและนโยบายที่ก าหนดด้านงานธุรกิจ)  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ ากว่ารายการ  
อ่ืน ๆ ( X  = 2.47, 2.47 และ 2.50 ตามล าดับ)   

     1.3 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ ด้านกระบวนการ  ประเด็นการก าหนดและ
น าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ   เป็นกระบวนการทีส่่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ
สูงที่สุด ( X  = 2.68)  ส่วนประเด็นความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
งานธุรกิจต่ าที่สุด  ( X  = 2.44) 
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     1.4 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  ด้านผลผลิต ประเด็นนักเรียนให้ความร่วมมือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ  เป็นผลผลิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจสูงที่สุด  
( X  = 2.82)  ส่วนประเด็นนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  เป็นผลผลิต
ทีส่่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจต่ าที่สุด  ( 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 ตามล าดับ) ส่วนประเด็น
ที่เป็นจุดอ่อนสูงสุด  คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น  และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
(ร้อยละ 73.33, 70.67 และ 68.00 ตามล าดับ)  ส าหรับด้านปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  
(ร้อยละ 58.67) โดยประเด็นที่เป็นโอกาสสูงสุด คือ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ยุทธศาสตร์/นโยบาย
ระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน  (ร้อยละ 80.00, 70.67 และ 70.67 
ตามล าดับ)  ส่วนสภาพปัจจุบันที่เป็นอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน และยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด  (ร้อยละ 
62.67, 61.33 และ 53.33 ตามล าดับ) 
 2.  ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  พบว่า 
      2.1 ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่องร้านค้าออนไลน์  ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสูงที่สุด  ( X = 3.68, 3.53 และ 3.50 ตามล าดับ)  ส่วน
เรื่องเอกสารทางธุรกิจ  แหล่งผลิต/แหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุน มีความต้องการพัฒนาต่ าที่สุด ( X = 
3.09, 3.12 และ 3.18 ตามล าดับ) 
              2.2 ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธีการศึกษาดูงาน  อบรมในแหล่งประกอบการ 
และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุด ( X  = 3.68, 3.62 และ 3.56 ตามล าดับ) ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความต้องการต่ าที่สุด  ( X  = 3.00) 
 
       วัตถุประสงค์ ข้อ 2  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
        ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์  รวมทั้งกลยุทธ์   
ที่ก าหนดโดยภาพรวมได้รับความเห็นชอบจากการประชาพิจารณ์ทั้งหมด    
 

วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์  รวมทั้งกลยุทธ์   
ที่ก าหนดโดยภาพรวมน าไปใช้ได้  โดยทุกยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด และทุกกลยุทธ์       
มีความเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/เพิ่มเติมแล้ว สรุปยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน   

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ   
 
พันธกิจ 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ  
 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกโรง  บริหารจัดการและ 
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ  
3. ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความรู้ ทักษะ  

คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0  
    กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความตระหนักและเจตคติท่ีดีต่อการหนุนเสริมความเป็น 
        ผู้ประกอบการให้นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว  ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อ่ืน ๆ 
                 ผู้ปกครอง และชุมชน) 
     กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างเสริมสมรรถนะ  smart principal   (ภาวะผู้น าทางวิชาการและ 
        การจัดการเรียนการสอน  และการก าหนดนโยบาย) 
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    กลยุทธ์ที่ 3  การหนุนเสริมสมรรถนะ  smart teacher  (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
     โดยการศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/  
     สถานประกอบการ) 

กลยุทธ์ที่ 4  การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ 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 การก าหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
        การศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
อภิปรายผล 

ประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ   เพ่ือหนุนเสริม 
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16     
มีดังนี ้

1. ผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจทุกด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับพอใช้และระดับมากเท่านั้น สอดคล้องกับผล   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  ด้านปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อน
มากกว่าจุดแข็ง  โดยพบว่าในกลุ่มบุคคล  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นจุดอ่อนต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
งานธุรกิจนั้น  อาจจะเป็นเพราะนโยบายในระดับต่าง ๆ ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับ
มัธยมศึกษา  โดยนโยบายระดับสูงจะก าหนดให้ส่งเสริมในระดับอาชีวศึกษา  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับมัธยมศึกษาน้อยกว่าการจัดการเรียนรู้ในวิชาสามัญ  
ส่งผลต่อการก าหนดนโยบาย การสนับสนุนปัจจัยเอื้อทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนครูผู้สอนทั้ง
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เชิงปริมาณและคุณภาพ  และกระบวนการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ จึงกระทบต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  และท าให้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้ดังกล่าว 

2.  ผลการวิจัยที่พบว่าครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการพัฒนาในด้านเนื้อหาสาระ เรื่อง ร้านค้า
ออนไลน์  ธุรกิจสตาร์ทอัพ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสูงที่สุด  ด้วยวิธีการศึกษาดูงาน  อบรม 
ในแหล่งประกอบการ และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุดนั้น อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาสาระที่น ามาใช้  
ในแบบสอบถามได้มาจากการสะท้อนของครูผุ้สอนธุรกิจในปีก่อน ๆ ประกอบกับเป็นเนื้อหาสาระที่ได้รับ
การน าเสนอในโลกโซเชียลจ านวนมาก  ทั้งในเรื่องของร้านค้าออนไลน์และธุรกิจสตาร์ทอัพ  จึงท าให้
ครูผู้สอนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือน าไปใช้สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นเป็นความต้องการที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล (2558) ที่พบว่า
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการคครูโรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม โดยรวมด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงเป็นส าดับที่ 2 นอกจากนี้ สอดคล้องกับพิรญาณ์ จุ้ยเจริญ, พงษ์ธร สิงห์พันธ์ 
และสุวิมล  โพธิ์กลิ่น (2558) ที่กล่าวว่าการพัฒนาบุคคลจะประสบความส าเร็จอย่างยิ่งหากผู้ที่ขอรับ
การพัฒนามีความสนใจ ใฝ่พัฒนาและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ส าหรับวิธีการพัฒนาตนเองนั้นท าได้
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเวลา โอกาส ความถนัด และความสนใจของผู้ปฏิบัติงาน  โดยการศึกษาดูงานเป็นวิธีการ
พัฒนารูปแบบหนึ่งที่นิยมมากในวงการศึกษา ซึ่งจะท าให้ผู้ได้รับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค
และวิธีการท างานของหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมดูงานและเป็นการเพ่ิมประสบการณ์โดยตรงในการแลกเปลี่ยน
และสอบถามความรู้ต่าง ๆ ส่วนการอบรมในแหล่งประกอบการและเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิธีการ
ที่ครูผู้สอนธุรกิจมีความต้องการสูงเป็นล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 อาจจะเป็นเพราะครูผู้สอนตระหนัก  
ในความส าคัญของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่มีความช านาญสูงกว่าว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะได้ดีกว่า และสามารถน าผลการพัฒนามาใช้ปรับปรุงการท างานและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการอ่ืน ๆ 

3.  ผลการวิจัยที่พบว่าทิศทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ผ่านการประชาพิจารณ์ที่มีมตวิ่าทุกองค์ประกอบ 
มีความส าคัญและสามารถหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนได้นั้น  อาจจะเป็นเพราะ
กระบวนการจัดท าเป็นไปตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง คือ มีการวินิจฉัยองค์การอย่างเป็นระบบและใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิผล คือ SWOT Analysis ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความเกี่ยวข้องและครอบคลุมสาระส าคัญ
จ าเป็น สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการยุทธศาสตร์ขั้นตอนแรกของ เซอร์โต และ ปีเตอร์ (Certo & Peter, 
1991 อ้างจาก นพดล นิ่มสุวรรณ, 2559)  จิรประภา อัครบวร และภูมิพร  ธรรมสถิตเดช. (2552)  และ 
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)  ที่ก าหนดในทิศทางเดียวกันคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment 
Scanning)  เพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อ
การบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะ
เป็นเงื่อนไขในอนาคต โดยการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่มมีจ านวนไม่เกิน 20 คน และผู้สนทนากลุ่มเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ซึ่งแม้จะมีความหลากหลายแต่มีความเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาและหรือการหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับการน าเสนอของจิรประภา อัครบวร และภูมิพร ธรรมสถิตเดช 
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(2552) เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)  ที่กล่าวว่ากระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องมีการวินิจฉัยองค์การ   และพรรณนาภา ปรัชญาศิริ (2555)  
ที่กล่าวว่าการวางแผนกลยุทธ์จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ จะช่วยในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน   
ได้ถูกต้อง  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการวางแผนและการด าเนินงานของหน่วยงาน จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ  1)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ (Internal Stakeholders)  ได้แก่  ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงาน  2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders)  เช่น ผู้รับบริการ 
พันธมิตร ผู้รับจ้าง ผู้ขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็นต้น  และ 3) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคม แต่อยู่นอกองค์การ ซึ่งการด าเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ผ่านการประชามติในทุกองค์ประกอบดังกล่าว 

4. ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่น าเสนอทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา 
ศักยภาพบุคคลยุค 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนด
นโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รับการยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลต่อการหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการให้นักเรียนในระดับมากที่สุดนั้น  อาจจะเนื่องมาจากกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์มีความ
ชัดเจน  ตั้งแต่การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่น า CIPP Model มาประยุกต์ใช้
ในการก าหนดประเด็นค าถามที่ครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ซึ่งมณีรัตน์  สุวรรณวารี (2555) กล่าวว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ของระบบทั้งหมด นอกจากนี้ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล   
ที่มีความหลากหลาย  ตรงกับ กาญจนา  วัธนสุนทร (2551) ที่กล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ดีต้องเป็นไปตามหลักการ
มีส่วนร่วมโดยกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีความหลากหลาย  เช่นเดียวกับ นพดล  
นิ่มสุวรรณ (2559) ที่กล่าวว่าการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ดีต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ คือ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้มาจากการร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ท าให้
สาระของยุทธศาสตร์ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ดังกล่าว ประกอบกับการน าเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ 
คือ SWOT Analysis มาใช้  ท าให้สามารถน าผลที่ ได้ ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มาก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การได้อย่างชัดจน  จากเหตุผลข้างต้นจึงท าให้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น       
ทุกยุทธศาสตร์ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดดังกล่าว   

5.  ผลการวิจัยที่พบว่า  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค  4.0 ได้รับการยืนยัน 
ความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ นั้น  อาจจะเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกลไกส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ การเตรียมความพร้อม
ก าลังคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักและเจตคติที่ดี มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในเรื่อง
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นั้น ๆ จะท าให้สามารถปรับตัว รู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อการพัฒนาความคิด 
ต่อยอดและขยายผลสู่การกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อาจจะเป็นเพราะการพัฒนาบุคคล
เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
อีกด้วย ซึ่งการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนเป็นล าดับที่หนึ่งนั้น  จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์  (2559) 
และ ชวนคิด มะเสนะ  (2559) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นหัวใจส าคัญที่สุด
ในการพัฒนาองค์การทุกประเภท เพราะความส าเร็จของงานจ าเป็นต้องอาศัยคน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทุกอย่างขององค์การ ยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนได้อย่างแท้จริง ถ้าองค์การใด    
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถ
ประสานและท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ทุ่มเทเสียสละในการท างาน นับเป็นความโชคดี
ขององค์การโดยแท้ และที่ส าคัญ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว  เป็นสิ่งเดียวซึ่งจะมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น
ในองค์การ แตกต่างจากเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งยิ่งอยู่นานมูลค่าจะลดลง ทุกองค์การ          
จึงเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแม้ว่าองค์การจะมีการคัดเลือก สรรหาบุคลากร
เข้าท างานใด ๆ ได้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการไว้ได้ดีเพียงใด  มิได้เป็นหลักประกันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้ดีตลอดไป เพราะในสภาวะปัจจุ บันองค์การจะต้องเผชิญกับสภาวะ               
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญ
ของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ก่อให้เกิดสภาวการณ์แข่งขันสูง  
คนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง  อาจจะกลายเป็นคนที่หย่อน
ความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การเร่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่อยู่เสมอ จะเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการท างานของบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม  
และองค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด  ซึ่งความส าคัญจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษานั้น 
ยูเนสโก  (UNESCO, 1997 อ้างจาก พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์,  2555) กล่าว่า การศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุด
ของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบ
และนอกระบบเท่านั้น  แต่มีความหมายรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ
ทั้งหลายที่สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวัน  ทั้งที่บ้านและชุมชนในวงกว้าง  ซึ่งยูเนสโกได้น าเสนอ
แนวคิดที่ส าคัญส าหรับทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเสรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 แนวคิด คือ 
1) การเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วย “การศึกษา” 2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง มิใช่เป็นเพียงทางเลือก 3) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภารกิจของทุกคน 
เช่นเดียวกับ จีระ พระสุพรรณ (2554) ที่ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิผล  พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยชวนคิด มะเสนะ 
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(2559)  ระบุว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์การทางการศึกษาในทศวรรษหน้า เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิตอล (Digital) นั้น กลายเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการพัฒนาองค์การ ซึ่งแนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับ
การก าหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1  จึงน่าจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับการยืนยัน
ความเป็นไปไดสู้งที่สุดดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลยุค 4.0  ก าหนดกลยุทธ์ที่ 1   

การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนมีความส าคัญ
เป็นล าดับแรก  เนื่องจากความตระหนักและเจตคติเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีคุณภาพ ดังนั้น ครูสอนธุรกิจจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการท าให้นักเรียนบรรลุผลส าเร็จ  โดยจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ   อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนธุรกิจเพียง
กลุ่มเดียวยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน  ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนต้องช่วยกัน  จึงจะสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
อย่างมั่นคง/ถาวร  ดังนั้น โรงเรียนต้องสร้างการรับรู้ในความส าคัญจ าเป็นของการเป็นผู้ประกอบการ  และ
ทุกคนที่เก่ียวข้องต้องถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

     1.2  ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน ก าหนดกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ทั้งระดับห้องเรียน  ห้องฝึกประสบการณ์เสมือนจริง  เป็นกลยุทธ์ที่โรงเรียน
สามารถด าเนินการได้ทันที  โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 1 มีความส าคัญจ าเป็นเพราะครูผู้สอนต้องใช้เป็นแผน
แม่บทในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  รวมถึง
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จึงต้องให้ผู้มีความรู้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
มาร่วมจัดท า  เพ่ือให้ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในการร่วมพัฒนานักเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามที่
ก าหนดในหลักสูตรได้มากข้ึน 

1.3 ผลการวิจัยที่พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ 
เป็นไปได้ต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  เนื่องจากนโยบายของต้นสังกัดจะถูกน าไป
ขับเคลื่อนโดยสถานศึกษา ดังนั้น เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงต้องก าหนดนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน  ผ่านครูผู้สอนที่ตระหนักในความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ทุกกลุ่มสาระฯ เมื่อปัจจัยสนับสนุนมีความพร้อม  กระบวนการจัดการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพและท าให้
บรรลุผลส าเร็จที่ต้องการได้  ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้บรรลุสู่ความส าเร็จ นั่นคือ การบริหารจัดการในระดับ
นโยบายของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยสถานศึกษาต้องบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนธุรกิจให้มี
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ความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือหนุนเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการ
ตามท่ีต้องการ    

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ต้องน าผลการวิจัยไปทดลองใช้ในโรงเรียน  ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการทุกยุทธศาสตร์ 

และทุกกลยุทธ์ได้พร้อมกัน  อาจจะเลือกบางยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนได้มากที่สุดมาด าเนินการกอ่น  เพ่ือจะศึกษายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่มี
ความส าคัญจ าเป็นที่แท้จริงส าหรับการขยายผลไปใช้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 ทุกแห่ง 

2.2 ต้องน าผลสรุปจากการสนทนากลุ่มมาใช้ในการก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ทดลองใช้และ 
ศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด  ในการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  
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ภาคผนวก 1 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ   
เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

ค าชี้แจง  
  1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  แบ่งเป็น  4  ตอน คือ  

    ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน   
    ตอนที่ 2  สภาพการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 
    ตอนที่ 3  ความต้องการพัฒนา  
    ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
2. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกประเด็น ค าตอบตามการรับรู้ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ และน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมครูผู้สอนธุรกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ต่อไป   

    ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้ อ่ืน  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ประการใด ผู้วิจัยจะน าไปใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น  

3. โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับของสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ ให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวในแต่ละประเด็น  ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

   ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 
   4  หมายถึง  ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับมากท่ีสุด 
   3  หมายถึง  ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับมาก 
   2  หมายถึง  ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา 
   4  หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ และความต้องการในระดับมากท่ีสุด  
   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 

ฉบับท่ี 1 ส าหรับครผูู้สอนธรุกิจ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในวงกลมที่ตรงกับท่าน 
  1. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
       ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

     ด้าน   บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ/อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้งานธุรกิจ        
 วิชาเอกทางการตลาด 

     วิชาเอกอ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................. 
               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................  
  2. ประสบการณ์สอนงานธุรกิจ 
  ระยะเวลา โปรดเลือก     5 ปีขึ้นไป            น้อยกว่า 5 ปี 
  วิชาที่สอน โปรดเลือก     สอนเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน   

       สอนเฉพาะวิชาเลือก  
       สอนทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือก 

 3. ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของตนเอง 
     มี  โปรดเลือก     5 ปีขึ้นไป    น้อยกว่า 5 ปี 
    โปรดเลือก     ปัจจุบันยังด าเนินการ   ปัจจุบันไม่ได้ด าเนินการ 
     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 
สภาพการสนับสนุนฯ 
4 3 2 1 

ด้านสภาพแวดล้อม :       
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า     
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด     
3. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน     
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน     
7. ความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ      
8. ตลาดภายนอกโรงเรียนที่รองรับผลงานนักเรียน     
ด้านปัจจัย :     
1. ความพร้อมของผู้บริหาร (เจตคติที่ดีและนโยบายที่ก าหนดด้านงานธุรกิจ)      
2. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงปริมาณ (จ านวนเพียงพอ)     
3. ความพร้อมของครูผู้สอนธุรกิจเชิงคุณภาพ (ศักยภาพ)     
4. ความพร้อมของนักเรียน (เจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ)     
5. ความพร้อมของผู้ปกครอง (เจตคติท่ีดีต่องานธุรกิจ)     
6. ความพร้อมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ (การสนับสนุนงานธุรกิจ)     
7. ความพร้อมของงบประมาณ (จ านวนเหมาะสม/ เพียงพอ)     
8. ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษาด้านงานธุรกิจ      
9. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน     
10. ความพร้อมของอาคารสถานที่     
11. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น     
12. ความทันสมัยของเอกสาร/ต ารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้     
ด้านกระบวนการ :     
1. การก าหนดและน าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจสู่การปฏิบัติ     
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ     
3. การน าสารสนเทศเก่ียวกับงานธุรกิจไปใช้ในการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ 
   อย่างต่อเนื่อง 

    

4. ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง     
ด้านผลผลิต :     
1. นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้งานธุรกิจ     
2. นักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานธุรกิจ     
3. นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้งานธุรกิจเพ่ิมเติมด้วยตนเอง     
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ     
5. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักเรียนที่เรียนงานธุรกิจ     
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ตอนที่ 3  ความต้องการพัฒนา  

ประเด็น 
ความต้องการพัฒนา 

4 3 2 1 
ด้านเนื้อหาสาระ : ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ     
1. คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ประกอบการ     
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/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  
เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน   

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ค าชี้แจง  
  1. แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นฐานในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  แบ่งเป็น  3  ตอน คือ  

    ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน   
    ตอนที่ 2  สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 
    ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
2. โปรดให้ค าตอบทุกประเด็นตามการรับรู้ของท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม  ส าหรับใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ต่อไป   

    ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้ อ่ืน  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ประการใด ผู้วิจัยจะน าไปใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น  

3. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

    S   หมายถึง  จุดแข็ง (Strengths)      :  จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของปัจจัยภายใน 
    W  หมายถึง  จุดอ่อน (Weaknesses)  : จุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบ  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง 
                ของปัจจัยภายใน 
    O  หมายถึง  โอกาส (Opportunities) :  เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริม  

 การด าเนินงาน 
    T  หมายถึง  อุปสรรค (Threats)       :  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสีย 
                                                     ต่อการด าเนินงาน 
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้  

 
วรรณี  รัตนเลิศ 

    (นางสาววรรณี  รัตนเลิศ) 
 ศึกษานิเทศก์ 

 

ฉบับท่ี 2 ส าหรับการวิเคราะห์ SWOT 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในวงกลมที่ตรงกับท่าน 
  1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต/โรงเรียนขนาดเล็ก/สมป.จังหวัด/ 
          ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี 
      ผู้อ านวยการกลุ่ม/ตัวแทน กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน  
          กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ  
          และหน่วยตรวจสอบภายใน 
      ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ครูผู้สอนธุรกิจ 
      บุคลากรอ่ืนทางการศึกษา ใน สพม.เขต 16 
      ผู้ประกอบการ   
      บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
2.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

                ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
          ด้าน  บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ/อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้งานธุรกิจ 

 บริหารการศึกษา 
 สาขาวิชาอ่ืนๆ ทางการศึกษาที่มิใช่การบริหารการศึกษา 

              อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................  
3. ประสบการณ์การประกอบธุรกิจ 

         มี     โปรดเลือก      5 ปีขึ้นไป        
      น้อยกว่า 5 ปี 

       โปรดเลือก      ปัจจุบันยังด าเนินการ       
  ปัจจุบันไม่ได้ด าเนินการ 

        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/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน     
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน     
6. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน     
7. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ี     
8. ผู้บริหารการศึกษา     
9. ผู้บริหารสถานศึกษา     
10. หลักสูตรสถานศึกษา     
11. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน     
12. วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น     
13. ความทันสมัยของเอกสาร/ต ารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้     
14. งบประมาณ     
15. ครูผู้สอนธุรกิจ     
16. ครูผู้สอนอื่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     
17. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ     
18. นักเรียน     
19. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน     
20. สารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจ     

 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ 
ส าหรับวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 

เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 
ค าชี้แจง  
  1. แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ยืนยันความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น แบ่งเป็น  3  ตอน คือ  

    ตอนที่ 1  ทิศทางยุทธศาสตร์   
    ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
    ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2.  โปรดศึกษาเอกสารประกอบการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วให้ค าตอบทุก

ประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์เพ่ือยืนยันความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น  ส าหรับการน าไปใช้จริงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ต่อไป   

    ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้ อ่ืน  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ประการใด ผู้วิจัยจะน าไปใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น  

3. โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  
 ลงในช่องระดับความคิดเห็นในตอนที่ 2 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

  ทั้งนี ้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 

 

ฉบับท่ี 3 ส าหรับการตรวจสอบยุทธศาสตร ์
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ตอนที่ 1  ทิศทางยุทธศาสตร์ 
   กรุณาท าเครื่องหมาย  ในวงกลมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. ประเด็น “วิสัยทัศน์”  (เอกสารประกอบ หน้า 19) 
       เหมาะสม   
       ไม่เหมาะสม  
           แก้ไข/เพ่ิมเติมเป็น.......................................................................................................... .... 
          ................................................................... .......................................................................... 

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

2. ประเด็น “พันธกิจ” (เอกสารประกอบ หน้า 19)  
       เหมาะสม   
       ไม่เหมาะสม  
           แก้ไข/เพ่ิมเติมเป็น.......................................................................................................... .... 
          .............................................................................................................................................  

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

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

3. ประเด็น “เป้าประสงค์”  (เอกสารประกอบ หน้า 19)     
       เหมาะสม   
       ไม่เหมาะสม  
           แก้ไข/เพ่ิมเติมเป็น.......................................................................................................... .... 
          ................................................................................................................. ............................ 

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

           ............................................................................................. ................................................ 
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ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  (เอกสารประกอบ หน้า 19-20)      
ยุทธศาสตร์/ 

กลยุทธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

บันทึก/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.  ยุทธศาสตร์ที่ควรก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือหนุนเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้น  (ถ้ามี) 
........................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
2.  ในอนาคตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ควรมีนโยบายในการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจ 
     อย่างไร  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้น 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................................. 
3. อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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เอกสารประกอบ 

การตรวจสอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ 2561  
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ส่วนที่ 1  
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   

การศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (พ.ศ.2561-
2564) พบว่า มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึ กษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ โดยมีแนวทาง/
มาตรการขับเคลื่อน คือ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเข้าแข่งขันวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
เน้นการด าเนินงานครบวงจร  มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยมีแนวทาง/มาตรการขับเคลื่อน คือ 
ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริง เน้นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
 สพฐ.ก าหนดเป้าหมาย 1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน    
มีพัฒนาการเหมาะสมตาม วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3) ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  5) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 6) พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  5. จัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ในการนี้ สพฐ.ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายที่ 2 ด้าน 
การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.4 ส่งเสริม



 
94 

 

การจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ทั้งในและนอกห้องเรียน 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.6 ปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 2.10 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม  นโยบายที่ 3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 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   

การศึกษาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา พบว่า มีการก าหนดรูปแบบการพัฒนา
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) จ าแนก 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 
ตามล าดับและมีการขาดแคลนแรงงานในระดับวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. ในขณะวุฒิปริญญาตรีมีมาก
เกินกว่าความต้องการ เป็นเหตุให้ปริญญาตรีขยับมาท างานในต าแหน่งงานที่ต่ ากว่าวุฒิการศึกษา อีกทั้ง 
การบรรจุงานลดลง มีต าแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเพ่ิมสูงขึ้น ปี 2557 ต าแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 
จ านวน 1,063 อัตรา สาเหตุใหญ่ที่ท าให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการบรรจุงานเกิดจากขีดความสามารถต่ ากว่า
เกณฑ์ 2) คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาพบว่า  ทักษะทางสังคม 
(soft skills) ที่สถานประกอบการต้องการ 3 ล าดับแรก คือ จริยธรรมในการท างาน ความซื่อสัตย์  และ
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ความสุภาพอ่อนน้อม  ทั้งนี้ ทักษะทางความรู้ (Hard skills) ที่สถานประกอบการต้องการ 3 ล าดับแรก คือ
ทักษะด้านความรู้ในการท างาน  ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  และทักษะด้านคอมพิวเตอร์  3. รูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานในจังหวัดสงขลา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของการได้แรงงานที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการแล้วนั้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนจึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ทรัพยากร  
วัยแรงงานให้เป็นแรงงานที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ อันจะมีผลต่อการยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และส่งผลต่อความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดสงขลาต่อไป  โดยระบุด้วยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานในจังหวัดสงขลา
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) บุคคลที่เป็นวัยแรงงาน ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพ่ือให้ตนเองเป็นผู้มี ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงการบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถาน
ประกอบการต้องการให้เกิดขึ้นภายในตนเอง  ดังนั้นการเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาตนเอง     
อยู่อย่างสม่ าเสมอย่อมจะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานมีความรู้ ทักษะความสามารถเป็นไปตามที่
สถานประกอบการพึงประสงค์ได้ 2) สถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรมนุษย์      
วัยแรงงงานกลุ่มนี้  สามารถเพ่ิมความรู้ ทักษะความสามารถให้แก่แรงงานได้โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษา การจัดระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ สถานประกอบการยังสามารถหนุนเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้  โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสนับสนุนและดูแลการท างานที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตและ
ความสุข ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพแรงงานได้ในระยะยาว  และ 3) 
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยแรงงานใน
สถานประกอบการ ดังนั้น หากสถาบันการศึกษาสามารถเพ่ิมเติม ความรู้ ทักษะความสามารถโดยเฉพาะ
ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการท างานทั้งทางด้าน Hard skills และ Soft skills ย่อมช่วยให้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   4) องค์การหรือหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ดังนั้น หากมีการก าหนด
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงาน รวมถึงการมีมาตรการในการดูแลส่งเสริมและสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงาน       
ในจังหวัดสงขลา  ทั้งนี้มีประเด็นข้อเสนอแนะ 2 ประการ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
1.1) จังหวัดสงขลาหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดเป้าหมายระยะยาวส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานในจังหวัดสงขลา เช่น เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรหรือสถานประกอบการต่าง  ๆ 
และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงาน เป็นต้น  1.2) องค์กรหรือ   
สถานประกอบการควรประเมินทักษะที่จ าเป็นของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาและเพ่ือ 
ไปสู่เป้าหมายระยะยาวขององค์กรเอง และผลการประเมินจะสามารถน าไปสู่การหาแนวทางหรือมาตรการ
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ในการพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมต่อไปได้ 1.3) ด้านทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานเองควรพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นบุคคลที่พร้อมต่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งทักษะด้าน Hard skills 
และ Soft skills เนื่องจากการพัฒนาในระดับบุคคลสามารถท าให้ระดับองค์กรและระดับประเทศยกระดับ 
การพัฒนาที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้การพัฒนาระดับบุคคลหากได้รับการส่งเสริมจากสถานประกอบการและ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ย่อมจะช่วยส่งผลให้การยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
วัยแรงงานให้สูงขึ้นได้ สามารถน าไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดสงขลาได้น านโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยยึดหลักการส าคัญในการขับเคลื่อน ในปี 2560 ดังนี้ กิจกรรม
ในการด าเนินการ 1) จังหวัดสงขลาได้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่กับวิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาล 
และหลักประชารัฐ ภายใต้เงื่อนไขวิสัยทัศน์สงขลา 2570 บนฐานคติพจน์ เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณ
แผ่นดิน น าไปสู่การปฏิบัติโดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาและความจ าเป็นในพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  
โดยให้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมก าหนดวาระ (Agenda) 15 วาระ ในห้วง 2560 ภายใต้กรอบร่วมคิด 
ช่วยท า เพ่ือน าสงขลาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายงานสัมฤทธิผล ประชาชนพึงพอใจ โดยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอยู่ในวาระ “สงขลา มั่งคั่ง” : อุตสาหกรรมก้าวหน้า ศูนย์กลางการค้า การบริการ 
การลงทุน   จั ดตั้ งศู นย์บริ การแบบเบ็ด เสร็ จด้ านการลงทุน  (One Stop Service: OSS จั ดท า  
www.oss.songkhla.go.th เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา  พร้อมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่ร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงภาควิชาการและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ก าหนด
แผนการพัฒนาเมืองสงขลา เป็น Smart City ด้านการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมถึงนวัตกรรมด้านอาหารควบคู่กับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  รวมถึงมิติการพัฒนา 
ด้านอื่น ๆ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2562-2565 
 จังหวัดสงขลาก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น าคุณภาพ     
สู่ความสุขที่ยั่งยืน”  โดยก าหนดพันธกิจในข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพในภูมิภาคอาเซียน  และ ข้อ 6 พัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่สอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  ซึ่ง 
รองรับการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูลนิยามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูลด้านสังคมน่าอยู่  สันติสุขยั่งยืนว่า หมายถึง 
ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ สังคมสันติสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย  โดยระบุในแผนงาน/กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานท า ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม  โครงการที่  6  โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย 
เพ่ือการมีงานท าขับเคลื่อนสตูล โครงการที่ 7 โครงการสร้างแรงงานคุณภาพขับเคลื่อนสตูลสู่ Thailand 
4.0  แผนงาน/กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับสู่การเรียนรู้ของ
ประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โครงการที่  9  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข  โครงการที่ 1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  โครงการที่  20 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  โครงการที่  21 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทย
สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง 
 
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)  ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21”  โดยมีเป้าประสงค์หลัก ข้อ 2 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน รวมทั้งทักษะ
การสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ข้อ 3 ก าลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะ
ตรงความต้องการของตลาดงานเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  และข้อ 4 หน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย โปร่งใส มีการบรูณาการ  
การท างานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
 ในการขับเคลื่อนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดงาน
ในพ้ืนที่ระดับประเทศและระดับสากล  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 กลยุทธ์ 2 ผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
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กับบริบทของพ้ืนที่ กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน  เปิดโอกาส
ให้ประชากรทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา กลยุทธ์ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) พบว่า 
มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 4 ไว้ว่า คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร  โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย  4.3 ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)  
 การวิเคราะห์ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2558 ประเทศไทยประสบความส าเร็จหลาย
ด้าน และอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  เมื่อเปรียบเทียบ
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยกับนานาประเทศ  พบว่า มีแนวโน้ม
ลดลง และต่ ากว่าประเทศอ่ืน โดยเฉพาะสิงคโปร์ มาเลเซีย แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาพบว่า 
ตัวชี้วัดบางตัวมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน  
ส าหรับผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในด้านโอกาสทางการศึกษา  พบว่า ประชากรที่อยู่ใน
วัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ยังมีอยู่จ านวนมาก จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ 
ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  เพ่ือ
ยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   ส่วนผล
การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย แม้ว่าเยาวชนจะมีการใฝ่หา
ความรู้เพ่ิมขึ้น แต่ยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นได้  และการน าไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ คุณภาพของก าลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) แม้ว่าจะได้รับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น    
แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน สถานประกอบการต้องการแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงมาก    
ส่วนใหญเ่ป็นผู้ที่จบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะท้อน
ให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาตามที่นายจ้างต้องการแล้ว  แต่อาจยังมีสมรรถนะหรือ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อม  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ มากกว่าจัดการศึกษาตามความพร้อมของสถานศึกษา และต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการก าลังคนเพ่ือวางเป้าหมายการจัดการศึกษา  ทั้งเพ่ือการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและ  
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การพัฒนาก าลังคนเพ่ือยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น อีกทั้งปัญหาด้านประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
และระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่มีการผลิต 
และพัฒนาครูให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาครูค่อนข้างน้อย โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้จัดการศึกษามาจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมน้อย จึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูประบบการผลิต  การพัฒนาครู และ
การบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

แผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมาย และแนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชน 
ทุกคน ทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน และผู้สูงอายุ  มีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด  มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะ  
ในการท างานเพ่ือการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ  สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีพันธกิจข้อ  2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ข้อ 4) 
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล ้าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก้าลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ         
การพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0  ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) 
ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  ซึ่งก้าหนดประการหนึ่งว่า 
ประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (Quality)  ซึ่งก้าหนดให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี  ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้   4) ระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  (Efficiency)  หน่วยงานสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา    
ทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้
มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุ
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ศักยภาพและขีดความสามารถของตน   และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพ     
และความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา  โดยเฉพาะ   
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมและผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลัง          
ที่เหมาะสม 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท          
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท้างานของก้าลังคน          
ในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ 
 
สรุป 

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายทุกระดับข้างต้น ไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย  ที่ระบุถึง
การส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน   
 

สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการ 
1. ประเด็นสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

- มีพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นแต่ขายไม่ค่อยดี 
- ต้องหาที่ขายใหม่ ๆ อย่าขายที่เดียว หรืออย่างเดียวเพ่ือจะได้กระจายความเสี่ยงหรือหักลบ 
  ก าไร-ขาดทุนจากแต่ละแห่งหรือแต่ละอย่างแล้วยังท าให้อยู่ได้ 
- การซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ท าได้ง่าย  มียี่ห้อให้เลือกมากกว่าเมื่อก่อน  สามารถเลือกราคา 
  ที่เหมาะสมกับลูกค้าของเราได้ 
- ลูกค้าท่ีเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ชอบซื้อของแบบเดิม  ต้องพยายามดัดแปลงสินค้าบ่อย ๆ 
- ลูกค้าวัยท างานรักสุขภาพมากขึ้น  สินค้าเก่ียวกับอาหารทั้งของคาวของหวานต้องเน้น 
  การดูแลสุขภาพ เช่น ไม่มันเยิ้ม  ผักปลอดสารพิษ  ไอศกรีมแฮนด์เมดหวานน้อย ฯลฯ 
- มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน ท าให้สับสน 

2. ประเด็นการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้ประกอบการ 
- นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความอดทน  โรงเรียนต้องฝึกความอดทน  ท าให้นักเรียนเข้าใจว่า 
  การขายของไม่ได้แน่นอนว่าจะขายดีหรือมีคนซื้อตลอดเวลา 
- โรงเรียนมีกิจกรรมมากท าให้ลูกหลานไม่มีเวลามาช่วยขายของ 
- โรงเรียนสอนวิชาการดีแล้วนักเรียนจะได้เรียนต่อสูง ๆ และมีงานดี ๆ ท า  จะได้ไม่ล าบาก 
  เหมือนผู้ปกครอง  ถ้าจะค้าขายก็ให้เรียนรู้ได้จากการช่วยผู้ปกครองทุกวันดีกว่าเขาจะได้เห็น 
  ความล าบากและตัง้ใจเรียนวิชาการมากข้ึน หรือ 
- ไม่ค่อยรู้ว่าโรงเรียนมีการสอนด้านอาชีพท่ีจะท าให้ท าธุรกิจได้อย่างแท้จริง  เพราะส่วนมาก 
  ให้นักเรียนท าขนม  อาหารง่าย ๆ ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์บ้าง  ซึ่งกลุ่มแม่บ้านในชุมชน  
  จัดท าอยู่แล้ว ตลาดที่ขายก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน  แต่ก็ท าให้นักเรียนมีรายได้อยู่บ้าง  
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- การให้นักเรียนเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ดี นักเรียนชอบ 
  ได้เห็นของ/สถานที่จริงที่เป็นแหล่งผลิต บางแห่งให้นักเรียนลงมือท าด้วย นักเรียนจะได้ 
  ความรู้ บางคนน ามาท าต่อที่บ้าน  ท าให้นักเรียนมีรายได้แต่ยังเป็นส่วนน้อย 

 
สรุปผลการสะท้อนความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา 
 1.  ประเด็นคุณลักษณะส าคัญของผู้ประกอบการ 
       - ความทะเยอทะทาย/ มีเป้าหมายเพ่ือหลีกหนจีากความยากจน/ การเป็นลูกจ้าง  
       - การได้รับค่าตอบแทนตามความจ าเป็นของงาน ไม่ใช่ได้รับตามวุฒิการศึกษา 

    - การได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลแวดล้อม  
       - รักในอาชีพอิสระ 

    - อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ/ เห็นช่องทางรวย 
      - เริ่มต้นจากแรงกดดันภายในที่เป็นปัญหาของตนเอง 
      - สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยมีความรักในอาชีพของบรรพบุรุษด้วย   
      - การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง/ แก้ปัญหาความเสี่ยง/ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- มีความสามารถพัฒนาระบบคุณภาพเพ่ือให้ชนะคู่แข่ง/สร้างความน่าเชื่อถือ/ ความอยู่รอด 
- หัวใจส าคัญคือมีวินัยในการบริหารการเงินให้เป็นไปตามแผน  มิฉะนั้นจะล้มเหลว  
- ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง/ ไม่เครียด/ ปฏิบัติธรรม ไมฟุ้่งซ่าน/ มีธรรมะอยู่ในใจ 
- การบริหารจัดการในแต่องค์กรเป็นไปตามบริบทเฉพาะ/ หลักการใหญ่ร่วมกัน 
- เป็นนักสร้างสรรค์ พัฒนา/ สร้างระบบการคิด กล้าเสี่ยง อดทนสูง   
- มีทักษะในการส่งเสริมการตลาด/ เทคนิคการเรียกลูกค้า 
- มีกลยุทธ์ตามขนาดของหน่วยประกอบการ   
- มีความซื่อสัตย์/ จริงใจต่อลูกค้าและสังคม 

2. ประเด็นการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
    - พัฒนาครูใหเ้ป็นนักจัดการในการใช้แหล่งเรียนรู้/ วิทยากรในท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
    - คัดเลือกครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ และมจีิตอาสา ให้เป็นครูทีไ่ม่มีวัยเกษียณ     

- พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ  .ให้มีความรู้เรื่องช่องทางการตลาดเพราะเป็นหัวใจ 
  ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจอยู่ได้  
- ครูต้องมีประสบการณ์ในการซื้อ-ขายทางออนไลน์  เพ่ือให้สามารถน ามาใช้สอนนักเรียน 
  ให้รู้จักระมัดระวังในการซื้อ    
- ครูต้องพัฒนาในทักษะความสามารถการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ  
  ในการผลิตสินค้า/การให้บริการ และการแสวงหาช่องทางการตลาด 
- ครูตอ้งแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบ 
  ต่อการด าเนินธุรกิจ  และน ามาถ่ายทอดให้นักเรียนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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3. ประเด็นที่ควรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) ได้เรียนรู้ 
    - ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และวิชาทักษะชีวิตจ าเป็นมาก 
    - การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติและให้อิสระนักเรียนในการคิด/ ให้นักเรียนใฝ่รู้ คิดเป็น  

  กล้าพัฒนา/ กล้าต่อยอด ด้วยการตัดสินใจเอง โดยครูท าหน้าที่เป็นโคช้/ ให้ค าปรึกษา   
    - นักเรียนทีอ่ยากท าธุรกิจให้ฝังตัวเป็นลูกจ้างในอาชีพนั้น ๆ/ อาชีพอิสระตามความชอบและ 

  บริบท  เพ่ือจะได้เตรียมตัวและเตรียมทุน 
    - ให้นักเรียนรู้จักการจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด/ ประชาสัมพันธ์/ โฆษณา     

- จัดวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนต้องการ       
- การฝึกความมีระเบียบวินัย อดทน และการควบคุมอารมณ์ 

 4. ปัญหาอุปสรรค 
- ค่านิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ไม่สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ   
- ผู้ปกครองปกป้องนักเรียนมากเกินไป  ไม่ยอมใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ/ เรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การเรียนสายอาชีพไม่มีความเชื่อม่ัน เชื่อถือเพราะข่าวพฤติกรรมนักเรียนสายอาชีพ 

    - ค่านิยมการเรียนระดับปริญญา/ เรียนมหาวิทยาลัย 
    - 3 รุ่นเลิกกิจการ/ รุ่นหลัง ๆ ไม่สนใจ เห็นอยู่ทุกวันเกิดความเบื่อ 
    - การเรียนการสอนมุ่งเน้นวิชาที่ไม่ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

สรุปผลการสะท้อนความต้องการพัฒนาของครูผู้สอนธุรกิจ 
 1.  ประเด็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  
         1.1  ปัจจัยส่งเสริมฯ ส่วนมากอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง  (ต่ ากว่าร้อยละ 75)  เช่น 
นโยบายทุกระดับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน 
ตลาดภายนอกโรงเรียนที่รองรับผลงานนักเรียน  เจตคติที่ดีและการสนับสนุนต่อการเรียนรู้งานธุรกิจของ
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  งบประมาณ  หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้ภายใน อาคาร
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย ครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชา กระบวนการบริหาร
จัดการ  การใช้สารสนเทศในงานด้านธุรกิจ  ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งครูผู้สอนอ่ืนในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
งานธุรกิจเพ่ิมเติมด้วยตนเองของนักเรียน  และการตัดกิจกรรมการแข่งขันงานธุรกิจในงานศิลปหัตถกรรม 
             1.2 ปัจจัยส่งเสริมฯ ที่อยู่ในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป) เช่น แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน และความต้องการของชุมชนในการพัฒนานักเรียนด้านงานธุรกิจ   จ านวนและศักยภาพของ
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 
การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้เท่าทันโลกธุรกิจจึงมีความส าคัญจ าเป็นต่อการสร้างคุณภาพชีวิตให้นักเรียน  เป็นต้น   
     2.2  ครูผู้สอนธุรกิจต้องการได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาดูงาน อบรมและฝึกประสบการณ์
ตรงในแหล่งประกอบการ (รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น) มากที่สุด   เพราะมีความเชื่อมั่นว่าจะท าให้มีความเข้าใจ
และมีทักษะมากขึ้นซึ่งจะท าให้การน าไปถ่ายทอด/ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสู งขึ้น  
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ดี  แต่การไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
ท าให้ทักษะในบางอย่างเกิดข้ึนไม่ได้หรือเกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ 
 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     3.1  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ กระทรวงศึกษาธิการ/ รัฐบาล 
  - นโยบายที่มุ่งเน้นการน าผลการทดสอบO-NET มาใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นการให้คุณให้โทษ  
    หรือเป็นประเด็นหลักในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ท าให้โรงเรียนจ าเป็น 

  ต้องมุ่งเน้นจัดหาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ O-NET รวมทั้งทุ่มเทงบประมาณ 
  ในการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนในกลุ่มสาระฯ ดังกล่าว 

     3.2  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                     - จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
  - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และ/หรือการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็คทรอนิกส์ 
    โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารพาณิชน์  
  - จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้ครูผู้สอนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ซึมซับ 
  - นอกจากการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการแล้ว  สาระของการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ 
                       เลขานุการก็มีความส าคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
  - ควรจัดกิจกรรมการประกวด/ แข่งขันด้านธุรกิจ เพ่ือให้โอกาสนักเรียนค้นพบ/ 

            รู้จักตัวเองมากขึ้น  ตลอดจนเป็นขวัญก าลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน 
            ของครูผู้สอน 

     3.3  ระดับสถานศึกษา 
  - ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจมากขึ้น 
  - โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญในงานธุรกิจ  จึงควรจัดหาครูผู้สอนให้ตรง 
                       วิชาเอก 
  - เนื่องจากสาระเศรษฐศาสตร์เป็นสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
             วัฒนธรรม  ซึ่งมีความเก่ียวข้องอย่างมากในการวิเคราะห์สภาพการลงทุนในธุรกิจ ดังนั้น 

  ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือ 
  น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับงานธุรกิจ 
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สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายฯ และผู้บริหารสถานศึกษา 

 1.  โรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ เนื่องจากเป็นความคาดหวังของผู้ปกครอง 
รวมทั้งการก ากับ ติดตามของต้นสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ  
 2.  ผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ พร้อมให้การสนับสนุน
การพัฒนาครูผู้สอนงานธุรกิจตามนโยบายที่ก าหนด  ซึ่งนโยบายของต้นสังกัดยังไม่ชัดเจน  รวมทั้งมีกลยุทธ์
ในการสร้งความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียนด้านอาชีพ 
 3.  ครูบางส่วนสอนทฤษฎีมากกว่าการให้นักเรียนปฏิบัติ  เนื่องจากครูขาดประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง  ดังนั้น ควรให้ครูได้รับการพัฒนาที่มีลักษณะของประสบการณ์ตรงและ/หรือในสถานการณ์จริง  
เพ่ือให้สามารถสอนนักเรียนในเชิงลึกได้   
 4.  ให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น/ชุมชนไปพร้อม ๆ กัน  แล้วน าองค์ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในชั้นเรียน 
 5.  โรงเรียนควรให้มีวิชาเลือกในงานธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น 
 6.  โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับครูแนะแนวเพ่ือให้นักเรียนรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงก่อนการเลือก
วิชาเรียนด้านงานธุรกิจ  ซึ่งจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น 
 7.  ในกรณีการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง  โรงเรียนอาจจะเชิญวิทยากรในระดับอุดมศึกษา 
ที่เป็นศิษย์เกา่แล้วได้ศึกษาทางธุรกิจและ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ 
 8.  ควรก าหนดยุทธศาสตร์บูรณาการหลักสูตรในหลายระดับมาเป็นทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  
 9.  นโยบายระดับต่าง ๆ ไม่ระบุการจัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน  รวมทั้ง
การขาดความเชื่อมโยง/ความต่อเนื่อง  ตลอดจนมีหลายหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายส่งเสริมการจัด       
การเรียนรู้ด้านงานอาชีพแต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน  เมื่อสู่การปฏิบัติในโรงเรียนจึงมีความหลากหลาย   เช่น 
หลักสูตรอาชีพ  หลักสูตรอาชีวะ  หลักสูตรการมีงานท า  หลักสูตรระยะสั้น  เป็นต้น 
 10.  โรงเรียนควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เป็นทางเลือกให้นักเรียนที่สนใจ โดยให้นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเพื่อสามารถน าไปต่อยอดการเรียนรู้ด้วย 
 11.  โรงเรียนถูกคาดหวังจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างหลากหลาย  ส่งผลให้ครูผู้สอน   
มีปริมาณงานอ่ืนนอกจากการสอนจ านวนมาก  และกระทบต่อการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจที่ต้องใช้การฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะอย่างแท้จริง 
 12.  เงิน สอร./การจัดบริษัทจ าลองในโรงเรียน ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง 
 13.  โรงเรียนควรน าโครงการ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” มาก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ  
ที่เป็นรูปธรรม ให้เป็นลักษณะหลักสูตรบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสาระทุกระดับชั้น ให้ครูทุกคน
เป็นที่ปรึกษาและนักเรียนทุกคนลงมือท า  ให้มีการเรียนรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  จะท าให้งานอาชีพมีความยั่งยืน
ในโรงเรียนได ้
 14.  การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐด าเนินการในช่วงเริ่มต้นแต่ไม่สานต่อให้เกิดผลลัพธ์ 
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สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ผู้ขายสินค้าหรือบริการต้องมีความโดดเด่นในการแต่งกาย  มีบุคลิกภาพที่กระฉับกระเฉงหรือ
กระตือรือร้นในการน าเสนอ/ให้บริการ 
 2.  ครูต้องมีความรู้ มีใจรักต่อการสอนงานธุรกิจ จึงจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการเรียนงานธุรกิจ
ให้นักเรียนได้มากข้ึน 

3.  เรื่องส าคัญท่ีนักเรียนควรได้รับการฝึกเพ่ือการประกอบธุรกิจ คือ กิริยามารยาทในการเสนอขาย 
 4.  ประสบการณ์ในการเรียนระดับอาชีวศึกษาท าให้ได้รับการฝึกปฏิบัติโดยตรง ครูมีความรู้ในเรื่อง
ที่สอนอย่างแท้จริง เมื่อจบการศึกษาจึงมีความพร้อมในการท างาน แต่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษามุ่งเน้นวิชาการท าให้มีการฝึกปฏิบัติน้อย โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมากข้ึน  ทั้งในห้องเรียนและสถานประกอบการ 
 5.  การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบร้านค้าออนไลน์มีความเหมาะสม  เพราะ
นักเรียนส่วนมากมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อของออนไลน์ ไม่ต้องมีเงินลงทุน และนักเรียนใช้ช่องทางสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ได้คล่องแคล่วอยู่แล้ว  การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการหารายได้
แทนการเป็นผู้ซื้อเพียงอย่างเดียวจึงน่าจะไม่เป็นการยากมากนัก  
 6.  การเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบันง่ายกว่าในอดึตมาก  โดยเฉพาะความเชื่อมโยงทั่วโลกของ
ระบบอินเทอร์เน็ต  ท าให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่
เกิดขึ้นตลอดเวลา  ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหน้าเก่าหากปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงก็จะหลุดวงจร
ของธุรกิจไปได้ง่ายเช่นกัน  ดังนั้น นักเรียนควรได้เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากอดีต
ถึงปัจจุบันและสามารถคาดการณ์/ท านายอนาคตของธุรกิจที่สนใจได้ 
 7.  นักเรียนควรมีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ  เพราะจะท าให้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น รวมทั้ง
สามารถสืบค้นแหล่งต้นทุนราคาถูกได้ง่ายขึ้น 
 8.  การเงินการบัญชีเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องมีความแม่นย า  เพราะจะส่งผลต่อก าไร-ขาดทุน 
รวมทั้งแง่มุมกฎหมายที่เก่ียวข้อง  นักเรียนควรได้เรียนรู้เรื่องการเงินการบัญชีที่มากกว่าบัญชีครัวเรือนที่เป็น
จุดเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ในปัจจุบัน 
   
สรุปผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรในสังกัดระดับอุดมศึกษา 

 1.  ประเด็นคุณลักษณะ/ ความพร้อมของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แล้วไปศึกษาต่อด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา 
     1.1  นักศึกษาที่เลือกเรียนด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความคาดหวังของ
ครอบครัวในการรับช่วงต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่  นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความพร้อมสูง 
     1.2  นักเรียนไม่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการท าธุรกิจ  ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
     1.3  “ความซื่อสัตย์” เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการท าธุรกิจให้ยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจในระบบ
ดิจิตอล  ซึ่งนอกจากการปลูกฝังจากครูแล้ว  ครอบครัวมีส่วนส าคัญอย่างมากในการเน้นย้ าให้คุณสมบัตินี้
เกิดข้ึนในตัวนักเรียนอย่างยั่งยืน 
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     1.4  นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการเป็นผู้ผลิตที่หลากหลาย  แต่ไม่ได้รับการฝึกการขาย
เท่าท่ีควร   
     1.5  นักเรียนค่อนข้างอ่อนแอเกือบทุกเรื่อง  มีการเรียกร้องเพ่ือประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม  ไม่เห็นว่าตัวเองผิด  พึ่งพาตัวเองไม่ได้ 
 2.  ประเด็นการพัฒนาครูผู้สอนธุรกิจในระดับมัธยมศึกษา 
     2.1  ครูต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้  เพ่ือให้สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
     2.2  ครูควรเน้นการขายออนไลน์  โดยครูต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจออนไลน์  เพราะเป็นธุรกิจ 
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  เข้าถึงง่าย มีหลักฐานการตลาดที่ชัดเจน  สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ      
ได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านท าให้ต้นทุนการตกแต่งร้านต่ า  ไม่ต้องมีสต๊อก ในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า
ยังมีโอกาสเติบโตและนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นให้ความสนใจมาก   อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์ที่ส าคัญ คือ กฎหมายที่จะประกาศใช้เร็ว ๆ นี้ ไม่เอ้ือให้นักเรียนที่อายุต่ ากว่า 
15 ปี จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ  
     2.3  โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ 
     2.4  ครูผู้สอนควรศึกษาข้อมูลจากแรงงานจังหวัด  เพ่ือให้ทราบข้อมูลความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ซึ่งสามารถสะท้อนกลุ่มธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ
ที่มีโอกาสเป็นความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 
     2.5  ครูต้องให้นักเรียนรู้จักและสะท้อนตนเองว่าชอบธุรกิจเป้าหมายนั้น ๆ จริงหรือไม่  รวมทั้ง
การรู้จักตัวเองในส่วนของความชอบว่าเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวง เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผน          
ทั้งปัจจุบันและอนาคตในการเดินทางไปสู่การประกอบธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้อย่างเป็นรูปธรรม  เช่น เรียนต่อ   
ด้านไหน  ที่ไหนเปิดสอน  เป็นต้น  จะท าให้นักเรียนมองเห็นโอกาสทางการตลาด ระยะเวลาความคุ้มทุน  
ผลก าไร ซึ่งจะท าให้ธุรกิจอยู่ได้ด้วยตนเอง  
     2.6  ครูผู้สอนควรเปลี่ยนแนวการสอนที่ว่า  “ลูกค้าคือพระเจ้า” แต่ให้สอนว่า “ลูกค้าคือคน  
ในครอบครัว” เพราะในปัจจุบันการถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ
เปิดเผยเพียงบางส่วน หรือรับค าโดยที่ทราบว่าไม่สามารถท าได้  ไม่ใช่วิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะท าให้ลูกค้าที่ยั่งยืน     
     2.7  ครูผู้สอนควรพัฒนาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น  เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า  รวมทั้งโรงเรียนต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานคล่องตัว  เพราะการตลาด
และการเงินอิเล็คทรอนิกส์มีความโดดเด่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การเรียนรู้เรื่อง internet banking 
ตลอดจนการสืบค้น trend ใหม่ ๆ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในธุรกิจ           
     2.8 การจัดการเรียนรู้งานธุรกิจ  ครูควรเน้นย้ าให้นักเรียนค านึงถึงความชอบของตนเอง มีค่านิยม 
ที่ดีต่องานธุรกิจ พัฒนาให้นักเรียนเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม  มีจิตส านึกที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้า   
ม ีความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่ปิดบังสาระส าคัญ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ  
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     2.9  ทีมบริหารโรงเรียนต้องมีความเข้มแข็งในการก าหนดนโยบายในการพัฒนานักเรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการอย่างชัดเจน  เพื่อให้ครูผู้สอนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีความเชื่อม่ัน          
     2.10  โรงเรียนควรจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่สนใจงานธุรกิจ  และแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานธุรกิจแก่นักเรียนที่ไม่สนใจเพื่อสร้างความเข้าใจและท าให้สนใจ 
     2.11  ครูผู้สอนควรน าผู้ประกอบการในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีของภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนมากจะมีฝีมือและความตั้งใจในการผลิต  แต่ยังขาดความเข้าใจในการท า
บรรจุภัณฑ์  การออกแบบตราสัญลักษณ์ การจัดวางและโชว์ผลิตภัณฑ์ 
     2.12  ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างค่านิยมให้กับผู้ปกครองนักเรียน  โดยให้ผู้ปกครองไปศึกษา
แหล่งประกอบการร่วมกับนักเรียน 
     2.13  ครูผู้สอนควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนในการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ที่ส่งผลต่อการสร้างอาชีพให้ตนเองที่มีความม่ันคงและยั่งยืนได้แม้ว่าจะไม่ม่ังคั่ง  เพราะหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนจะมีต าแหน่งงานน้อยลง  ทั้งด้วยเหตุสภาพเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
     2.14  ครูผู้สอนต้องมีความรู้เป็นของตนเอง  ทุกครั้งที่จะสอนครูต้องมีความรู้ใหม่เสมอ  และ
การให้นักเรียนเรียนรู้จากชุมชนจะเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนจากการปฏิบัติจริง 
     2.15  การท า CSR มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 
     2.16  การฝึกให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จะส่งผลดีต่อธุรกิจ  รวมทั้งวิธีการพ่วงธุรกิจ
หรือขยายไลน์ธุรกิจเมื่อมีความพร้อม 
     2.17  ควรฝึกการเขียนแผนธุรกิจ  เนื่องจากการท าธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนซึ่งแม้ว่าการขาย
ออนไลน์จะมีต้นทุนค่อนข้างต่ า  แต่การเข้าร่วมน าเสนอผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคัญต่อการสร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  ซึ่งต้องใช้เงิน
ลงทุน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 
เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายในสถานศึกษา  พบว่า  ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่   

1. หลักสูตรสถานศึกษา   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน 

การสอนความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน  เนื่องจากโรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนได้  รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรทวิศึกษาที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีความเข้าใจ และมีทักษะในวิชาชีพสูงขึ้น 

2. ครูผู้สอนธุรกิจ   
ครูผู้สอนธุรกิจมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

พ้ืนฐานให้นักเรียนได้เป็นอย่างด ี
3. นักเรียน   

โดยพ้ืนฐานตามวัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนมากชอบเรียนวิชาที่ใช้ทักษะปฏิบัติ  
รวมทั้งการรับรู้แบบอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการจากสื่อต่าง ๆ  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และต้องการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการมากข้ึน 

4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ  โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้  

ในสถานประกอบการจริง  รวมทั้งส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การตอบปัญหาการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย  การประกวด smes startup ของ
ธนาคารออมสิน  เป็นต้น 
 ส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายในสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่เป็นจุ ดอ่อน  
ได้แก่ 

1. ผู้บริหารการศึกษา   
ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงไม่ให้ความส าคัญ/ สนับสนุนอย่างจริงจัง/ ต่อเนื่อง   ไม่มีนโยบาย 

ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน  (สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท ามากกว่าการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ) 
ส่งผลให้ผู้บริหารระดับอ่ืนๆ ไม่ให้ความส าคัญเช่นกัน  ส่งผลกระทบต่อการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง      
ที่รับผิดชอบ/ประสานงานการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการและงานธุรกิจ จึงขาดความเชื่อมโยง
และขับเคลื่อนจากระดับบนสู่ระดับล่าง   
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา   
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมากให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยี  รวมทั้งงานนโยบายที่มีอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เนื่องจากได้รับการติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผลงานสามารถสร้างชื่อเสียง/ ท าให้โรงเรียนได้รับผลประโยชน์
จากการด าเนินงานมากกว่า  ส่งผลต่อการไม่มีความต้องการอัตราครูผู้สอนธุรกิจในโรงเรียนจ านวนมาก   
และไม่มีการจัดการเรียนการสอนความเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียน 

3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านธุรกิจค่อนข้างน้อย  ส่วนมากโรงเรียนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภายใน 

ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ   
4. วัสดุอุปกรณ์ฝึกที่จ าเป็น   

เนื่องจากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ จึงไม่จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด 
ช ารุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน/ ทิ้งร้าง  ไม่ได้รับการซ่อมแซม และไม่ทันสมัย 

5.  ความทันสมัยของเอกสาร/ต ารา/สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้   
     ได้รับการสนับสนุนด้านเอกสาร/ ต ารา/ สื่อการเรียนรู้น้อยมาก ส่วนมากสืบค้นในอินเทอร์เน็ต

แล้วมาปรับใช้  ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังที่มาของเอกสาร/ สื่อ  เนื่องจากไม่สามารถระบุความถูกต้อง
ได้ชัดเจนและหรือหากมีความเสียหายจากการน าไปสู่การปฏิบัติอาจจะเกิดอันตรายได้ 

6.  งบประมาณ   
    งานธุรกิจไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งระดับ สพฐ. สพท. และ

โรงเรียน/ ได้รับจ านวนน้อยไม่เพียงพอ/ เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะแก่นักเรียน     
7.  ครูผู้สอนอ่ืนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
    ครูส่วนใหญ่สอนงานอาชีพแต่ไม่ได้เสริมองค์ความรู้ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน 

เพราะมุ่งเน้นฝึกทักษะให้นักเรียนผลิตชิ้นงาน  เช่น  ช่างไม้เรียนท าเก้าอ้ี  ช่างไฟฟ้าเรียนการต่อสายไฟ  
คหกรรมท าขนมอบ  ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ  รวมทั้งครูหลายคนไม่มีองค์ความรู้ในด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ  การคิดต้นทุนไม่ครอบคลุมต้นทุนแท้จริง/ ต้นทุนแฝง  ไม่รู้แหล่งจ าหน่าย/ การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์  เป็นต้น ทั้งนี้  รวมถึงการที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ไม่เป็นความต้องการของ
โรงเรียนหลายแห่งด้วย   

8.  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ   
    ครูส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาที่รับผิดชอบ และมีข้อกังวล

ในเวลาที่ใช้สอน (กลัวสอนไม่ทัน) จึงไม่มีแรงจูงใจ/ ให้ความส าคัญ รวมทั้งไม่มีองค์ความรู้ความเป็น
ผู้ประกอบการ  ท าให้ไม่สามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการกับ      
วิชาหลักท่ีสอนได้ 
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9.  สารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจ 
     ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารงานธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว  สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจในโรงเรียนจึงไม่ทันสมัย  รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติได้ตัดการแข่งขันในสาระงานธุรกิจ  ส่งผลให้ไม่มีการรวบรวมสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรม/ ชัดเจน 

 
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่เป็นโอกาส  ได้แก่    

1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับ สพฐ. หรือสูงกว่า   
โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ระดับสูงสนับสนุน/ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยที่เอ้ือต่อความเป็นผู้ประกอบการ เช่น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศท่ี 2  การส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น   

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนมีจ านวนมาก ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และมีความพร้อม 

ในการสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ชุมชน   

โดยภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี

4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
     เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความสะดวกต่อการสืบค้น เข้าถึงสาระและ

แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย  สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
 ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกสถานศึกษา  พบว่า ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
ได้แก่   

1. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับจังหวัด   
นโยบายระดับจังหวัดสงขลาและสตูลไม่มีนโยบายสนับสนุน/ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน  มีเพียงการวิเคราะห์สภาพแรงงานและมุ่งเน้นส่งเสริมการมีงานท า    
2. ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ปรากฏยุทธศาสตร์/ นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ความเป็นผู้ประกอบการ  ในส่วนนโยบายการพัฒนาครูยังคงมุ่งเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยมากกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ   

3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของครอบครัวนักเรียน 
ผู้ปกครองส่วนมากมีค่านิยมในการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ   

รวมทั้ง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว  ส่งผลให้ครอบครัวมุ่งเน้นส่งเสริมการทดสอบและ
การแข่งขัน  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ด้านวิชาการจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ของนักเรียนได้ดีกว่าการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้านอาชีพ 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ   
 

พันธกิจ 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

ด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ 

4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน  

องค์กร และสถาบันอ่ืน ๆ  
 

เป้าประสงค์ 
3. โรงเรียนในสังกัด สพม. ทุกโรง บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

ที่มีคุณภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ  

 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ยุค 4.0  
   - กลยุทธ์ที่ 1   การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ 
                              นักเรียน (ผู้บริหาร ครูแนะแนว  ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ อ่ืนๆ  ผู้ปกครอง และชุมชน) 
    - กลยุทธ์ที่ 2   การสร้างเสริมสมรรถนะ  smart principal   (ภาวะผู้น าทางวิชาการและการจัด  
                              การเรียนการสอน  และการก าหนดนโยบาย) 
   - กลยุทธ์ที่ 3   การหนุนเสริมสมรรถนะ  smart teacher  (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ  โดย 
                              การศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก/ สถานประกอบการ) 

- กลยุทธ์ที่ 4   การหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ 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  การก าหนดนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     - กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     - กลยุทธ์ที่ 3   การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก 2 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

แบบบันทึกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

และผลการวเิคราะห์คณุภาพของเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1. ดร.เฉลิม    ฟักอ่อน ข้าราชการบ านาญ  (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 

วุฒิการศึกษา สาขาทางการศึกษา จาก University of the 
Philippines 
อดีต รับผิดชอบการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2. ดร.อรัญ     กั่วพานิช ข้าราชการบ านาญ  (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดาวนายร้อย 
วุฒิการศึกษา  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

3. นางสาวมุกดา  ธรรมเจริญ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (ภาษาไทย) 
                  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
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แบบบันทึกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา  

สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ใช้ได้ทั้งหมด 
 ควรปรับปรุงแก้ไข 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  ตอนที่ 1 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 
ด้านสภาพแวดล้อม 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-1   0 +1 -1 0 +1 
1    2    
3    4    
5    6    
7    8    
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ด้านปัจจัย 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-1 0 +1 -1 0 +1 
1    2    
3    4    
5    6    
7    8    
9    10    
11    12    

 
ด้านกระบวนการ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-1 0 +1 -1 0 +1 
1    2    
3    4    

 
ด้านผลผลิต 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-1 0 +1 -1 0 +1 
1    2    
3    4    
5        

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ 2 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  ความต้องการพัฒนา 
ด้านเนื้อหาสาระ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-1 0 +1 -1 0 +1 
1    2    
3    4    
5    6    
7    8    
9    10    
11    12    
13        

 
ด้านวิธีการพัฒนา 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-1 0 +1 -1 0 +1 
1    2    
3    4    
5        

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  ตอนที่ 3 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ฉบับที่ 2  แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ใช้ได้ทั้งหมด 
 ควรปรับปรุงแก้ไข 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  ตอนที่ 1 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2  สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

-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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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  ตอนที่ 2 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบยุทธศาสตร์ 
เพ่ือวิเคราะห์ยืนยันนความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 

เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 
ตอนที่ 1  ทิศทางยุทธศาสตร์ 
 ใช้ได้ทั้งหมด 
 ควรปรับปรุงแก้ไข 
  วิสัยทัศน์  แก้ไขเป็น
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 พันธกิจ แก้ไขเป็น 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
  เป้าประสงค์ แก้ไขเป็น 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยทุธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 +1 -1 0 +1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2    
กลยุทธ์ที่ 1    กลยุทธ์ที่ 1    
กลยุทธ์ที่ 2    กลยุทธ์ที่ 2    
กลยุทธ์ที่ 3    กลยุทธ์ที่ 3    
กลยุทธ์ที่ 4    กลยุทธ์ที่ 4    

ยุทธศาสตร์ที่ 3        
กลยุทธ์ที่ 1        
กลยุทธ์ที่ 2        
กลยุทธ์ที่ 3        
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 ..................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือท ี่ช้ในการวิจัย 
 

1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
ฉบับท่ี 1  ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 

ด้านสภาพแวดล้อม 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
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 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 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 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 ใช้ได้ 
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ด้านกระบวนการ 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.92 ใช้ได้ 
 

ด้านผลผลิต 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 3 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 0 +1 3 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.87 ใช้ได้ 
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 ฉบับท่ี 1  ตอนที่ 3  ความต้องการพัฒนา 
ด้านเนื้อหาสาระ 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 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 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 ใช้ได้ 
 

ด้านวิธีการพัฒนา 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 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 

เฉลี่ย 1.00 ใช้ได้ 
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ฉบับท่ี 2  ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 2 0.67 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 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 0 +1 3 0.67 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.97 ใช้ได้ 
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ฉบับท่ี 3  ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ข้อ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ของคะแนน 
ดัชนี 

ความสอดคล้อง 
ผล 

การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 +1 +1 +1 2 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.95 ใช้ได้ 

 
2. ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน  
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ฉบับท่ี 1  ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 

 ขอ้ที่
รวม

คะแ
นน

คน
ที่ 

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

1
2

3
4

5
∑X

1
3

2
2

3
2

2
2

2
2

3
2

3
3

2
2

3
3

3
3

2
2

2
2

3
3

3
2

3
2

71
2

2
2

2
3

2
2

3
2

2
3

3
2

2
2

2
2

2
2

2
2

3
2

3
2

3
3

3
3

3
69

3
3

2
2

4
1

2
2

2
3

3
3

3
3

3
4

3
3

4
4

3
3

3
3

3
2

2
2

3
3

81
4

4
3

1
3

3
2

1
1

2
4

4
4

4
3

2
2

2
2

1
3

2
4

2
3

3
2

2
3

3
75

5
2

2
2

2
2

2
2

2
3

2
3

2
2

2
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
3

2
2

2
2

62
6

3
3

3
4

3
3

1
3

3
3

3
3

3
3

3
1

3
3

3
4

3
3

3
3

2
3

3
3

3
84

7
3

2
3

2
2

3
3

3
2

2
3

3
3

2
3

3
2

3
3

2
3

3
3

2
2

3
3

3
3

77
8

3
3

3
3

2
3

3
3

3
2

2
3

3
3

3
2

3
2

3
3

3
3

2
3

3
3

3
3

3
81

9
3

2
2

3
2

3
2

2
3

2
2

2
2

2
2

2
3

3
2

3
2

2
2

2
3

3
2

2
2

67
10

4
4

4
4

3
3

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
3

3
4

2
4

4
4

4
110

11
4

4
4

4
3

3
4

3
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

113
12

3
3

1
3

2
3

3
3

3
3

2
3

3
3

2
3

2
2

3
3

3
3

2
3

3
3

2
2

3
77

13
3

2
1

2
2

2
1

2
2

3
3

3
3

2
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

3
3

58
14

2
2

2
2

2
3

3
3

2
3

4
3

3
2

2
3

2
2

2
3

3
2

3
2

3
3

3
4

4
77

15
3

3
2

2
2

2
3

3
3

3
3

3
2

3
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
3

3
3

3
3

72
16

3
2

2
3

3
3

2
2

2
3

3
2

2
2

3
2

2
3

2
3

3
3

3
3

2
2

3
3

3
74

17
3

2
3

3
2

3
3

3
2

3
3

3
3

3
2

2
2

2
3

2
3

2
2

2
3

3
3

3
2

75
18

3
2

3
3

2
2

3
2

1
1

2
3

3
2

2
3

3
2

3
3

2
2

2
2

4
3

3
3

3
72

S t2
194

.97
059

S i2
0.3

5
0.5

0.8
2

0.5
3

0.3
0.2

6
0.8

5
0.5

0.6
1

0.6
2

0.5
3

0.4
1

0.4
6

0.4
9

0.7
3

0.7
3

0.6
2

0.7
3

0.8
4

0.5
4

0.4
5

0.4
9

0.3
8

0.4
9

0.4
2

0.3
8

0.4
5

0.3
5

0.4
1

15.
232

026

0.9
547

994

ด้าน
สภ

าพแ
วดล้

อม
ด้าน

ปจั
จัย

ด้าน
กระ

บวน
การ

ด้าน
ผลผ

ลิต
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ฉบับท่ี 1 ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนา 

 

 

 

   
 ข

อ้ที่
รว

มค
ะแ

นน
คน

ที่ 
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

1
2

3
4

5
∑X

1
4

4
4

4
3

3
2

2
2

2
4

2
4

4
4

4
4

4
60

2
3

4
4

4
4

3
3

3
3

3
3

3
4

4
4

4
4

3
63

3
3

3
3

3
2

2
3

3
4

3
3

2
3

3
3

4
2

3
52

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

2
4

4
4

3
69

5
2

4
4

4
2

2
2

2
2

2
2

4
4

2
4

4
4

2
52

6
4

4
4

4
3

3
4

3
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
69

7
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
54

8
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
72

9
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
72

10
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
72

11
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
72

12
3

3
4

3
3

3
3

3
4

4
3

4
4

4
4

4
4

4
64

13
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3
71

14
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3
4

4
4

4
71

15
3

3
4

4
4

4
3

3
3

3
4

4
4

3
4

4
4

4
65

16
4

4
4

3
3

4
3

3
3

4
3

3
3

4
3

4
4

3
62

17
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
54

18
3

4
4

4
4

4
4

4
4

3
4

3
4

4
4

4
4

3
68

S t2
54

.3
79

08
5

S i2
0.

38
0.

21
0.

15
0.

21
0.

5
0.

5
0.

49
0.

47
0.

5
0.

5
0.

38
0.

5
0.

18
0.

5
0.

18
0.

1
0.

3
0.

38
6.

43
13

72
5

0.
93

35
97

3

ด้า
นเ

นื้อ
หา

สา
ระ

ด้า
นว

ธิกี
าร
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ฉบับท่ี 2  ตอนที่ 2 สภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานธุรกิจในปัจจุบัน 

 

รว
มค

ะแ
นน

 
คน

ที่ 
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
∑X

1
2

2
2

1
1

1
1

4
4

4
3

4
4

4
4

4
4

3
3

4
59

2
2

2
2

2
2

2
2

4
4

2
4

4
4

4
3

4
4

4
4

4
63

3
1

1
1

1
1

2
2

3
3

3
4

4
2

4
3

4
4

4
4

3
54

4
1

1
1

1
1

2
2

4
4

3
3

3
3

3
4

4
4

3
3

3
53

5
1

2
2

2
2

2
2

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
65

6
2

3
2

2
3

2
2

4
4

4
4

3
3

3
3

4
4

4
3

3
62

7
2

2
2

1
1

1
1

3
3

3
4

4
4

4
4

3
4

4
4

4
58

8
2

2
2

1
1

2
2

4
4

4
4

4
3

4
3

4
3

4
4

4
61

9
2

2
1

1
1

2
1

3
3

2
3

4
4

4
4

3
3

4
3

4
54

10
1

1
1

2
1

1
1

3
3

4
4

4
2

4
3

3
3

3
3

2
49

11
1

1
2

1
1

1
1

4
4

3
4

4
3

4
3

3
3

3
3

3
52

12
1

1
1

1
1

2
2

3
3

3
3

3
3

2
3

2
3

4
4

4
49

13
2

2
2

2
2

2
2

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
66

14
2

2
2

2
2

1
1

2
4

3
4

4
4

4
3

3
4

3
4

4
58

15
2

2
2

2
2

2
2

4
4

3
4

4
4

4
3

4
3

3
3

4
61

16
1

2
2

1
1

1
1

4
4

3
3

4
3

4
3

3
4

3
4

4
55

17
2

2
2

1
1

2
2

4
4

3
3

3
3

3
3

3
3

3
4

2
53

18
2

2
2

2
2

2
1

4
4

3
4

3
3

4
4

4
4

4
4

4
62

S t2
27

.79
08

5

S i2
0.2

5
0.3

0
0.2

1
0.2

6
0.3

8
0.2

4
0.2

6
0.3

7
0.2

1
0.4

2
0.2

4
0.2

1
0.4

7
0.3

3
0.2

5
0.3

8
0.2

5
0.2

6
0.2

5
0.5

0
6.0

45
75

16

0.8
23

63
72

ขอ้
ที่
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ฉบับท่ี 3  ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

  
รว

มค
ะแ

นน
คน

ที ่
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
∑X

1
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3
4

3
4

4
54

2
4

4
4

3
4

3
3

3
4

4
4

3
4

4
51

3
4

3
3

3
3

2
2

3
3

3
3

3
3

4
42

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3
55

5
3

4
4

4
4

3
4

4
3

3
3

4
4

4
51

S t2
26

.3

S i2
0.2

0
0.2

0
0.2

0
0.3

0
0.2

0
0.7

0
0.8

0
0.3

0
0.3

0
0.3

0
0.3

0
0.3

0
0.2

0
0.2

0
4.5

0

0.8
92

65
9

ข้อ
ที่
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ภาคผนวก 3 
รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

และปฏิทินการสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 
สภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  ส าหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

ของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 

ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/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. นางล ายอง  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   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
29. นางวิภารัตน์  เอ่ียววัฒนา ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
30. นางสาวเพียงหทัย  ไชยาวิจิตร ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
31. นางคณีรัตน์  สาเล่ ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม 
32. นางอนงค์  สันเหล็ม ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม 
33. นางอุบล  วัชรพลางกูร ครู โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 
34. นางจุฑารัตน์  หิ้นนุกูล ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

 
  

รายช่ือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  

ส าหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 
กลุ่มบุคลากรใน สพม.16 ท่ีมีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม 
เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2561 

ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1. นางรวยริน  จันทร์นวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
2. นายวินัย  อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางอรสา  แตงอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
4. นางน้ าฝน   ยกย่องสกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
5. นางเกวลิน  พยนต์ภาค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางสาวณัฏฐกานต์  โอมาก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นางศิรินญภัทร์  รัตน์น้อย ลูกจ้างชั่วคราว 
8. นางสาวปนัดดา  บุญจุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว 
9. นางสาววลัยพรรณ  ทองแดง ลูกจ้างชั่วคราว 
10. นางสาวกันตา  หนูแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว 
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กลุ่มตัวแทนกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2561 

ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง  
1. นางสายไหม  แก้วขาว นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
2. นางถวิล  เพชรสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นางจรรยาบุตร  อ่อนจันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวอาภาพรรณ  เกษรพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5. นางสาวฉลวย  พีรฉัตรปกรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวปิยมาศ  รอดเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
7. นางสาวนภัสสร  หนูค าสวน 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. นางล ายอง  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   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
20. นางปรียา  หนูดาษ ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
21. นางไพรพักตร์  สารวงค์ ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
22. นางพรเพ็ญ  รัตนะ ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
23. นายธวัชชัย  อาทรธรรมสาร ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
24. นางสาวอรวรรณ  สุนทรโรจน์ ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
25. นางอารม  พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
26. นางวิภารัตน์  เอ่ียววัฒนา ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
27. นางสาวเพียงหทัย  ไชยาวิจิตร ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
28. นางคณีรัตน์  สาเล่ ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม 
29. นางอนงค์  สันเหล็ม ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม 
30. นางอุบล  วัชรพลางกูร ครู โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 

 
 

กลุ่มผู้ประกอบการ  
เมื่อวันที่ 9 กันยาน 2561 

ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1.  คุณชนินท์ สาครินทร์ ผู้จัดการโรงแรมเลคอินน์ 
2.  คุณสมบัติ เหาตะวานิช เจ้าของบริษัทสมบัติวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สงขลา 
3.  คุณคณธร รัตนปราการ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบและน้ าบูดู 
4.  คุณอุบลวรรณ  เม่งช่วย เจ้าของธุรกิจประมง 
5.  คุณสุนัน เชิญชม เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
6.  คุณทัศนีย์ พานิช เจ้าของธุรกิจพ่ีกุ้งเบเกอรี่ 
7. คุณภูสิทธิ ลิ่มเจริญชาติ เจ้าของธุรกิจ seeZeen icecream   

  
กลุ่มบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 9 กันยาน 2561 
ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1.  คุณเดชวัต แก้วศรีวงศกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
2.  คุณศรีปถมา ค าเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ส าหรับ

ผู้ประกอบการ sme ม.ราชภัฏ สงขลา 
3.  คุณกนกกานต์  กูลเกื้อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ส าหรับ

ผู้ประกอบการ sme ม.ราชภัฏ สงขลา 
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ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
4.  นางรรินา  มุกดา อาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ สงขลา 
5.  ดร.เปลื้อง  สุวรรณคีรี ผู้อ านวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษา 

แบบบูรณาการ  ม.ทักษิณ 
6.  ผศ.ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์ อาจารย์ผู้สอนบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ 
7. นางสาวสุนิสา  รังศิลป ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 

 
กลุ่มคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 
 ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1. นางถนอมทรัพย์  นูนน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
ประธานเครือข่าย สมป.จังหวัดสงขลา 

2. นายมาโนช  มณีวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
ประธานเครือข่าย สมป.จังหวัดสตูล  
ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน 

3. นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
ประธานสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ 

4. นายมานพ จุลิวรรณลีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
ประธานสหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา 

5. นางอรนุช  สงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
ตัวแทนรักษาการประธานสหวิทยาเขตสองทะเล 

6. นายจิรพงศ์ ก าเนิดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 
ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.16 

7. นายสุภาพ  ยะพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (จังหวัดสงขลา) 

8. นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” 
รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (จังหวัดสตูล) 
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กลุ่มตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 

ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1. นายเอกพล ด ารงจิรธนากร ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
3. นางนิภา  พลอินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระโนดวิทยา 

โรงเรียนขนาดกลาง 
4. นายสุรศักดิ์  หมู่เก็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงวิทยา 

โรงเรียนขนาดกลาง 
5. นายสุภาพ  เจริญผล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 
6. นายเกษม ทองปัญจา ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 

กลุ่มครูผู้สอนธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 
ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/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  เอ่ียววัฒนา ครู โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
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ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
14. นางสมจิต  พัฒนอิ้ว ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 
15. นางอุไรวรรณ  อุทัย ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 
16. นางคณีรัตน์  สาเล่ ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม 
17. นางอายีซะห์  มอเกาะ ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม 
18. นางล ายอง  ธนะพิทักษ์ ครู โรงเรียนระโนดวิทยา 
19. นางสุพร  วิญญูประสิทธิ์กุล ครู โรงเรียนระโนดวิทยา 
20. นางจิราพร  ทองซ้วน ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 
21. นางสาวสุจิภา  แรกจ านงค์ ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 
22. นางปรียา  หนูดาษ ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
23. นางเสวภา  สินยัง ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
24. นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
25. นางกระแส  โอทอง ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

 
 

รายช่ือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  

เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน   
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1. นายสุธ ี   บุญญะถิติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 16 

2. นางณกัญญา  แก้วประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางพรรษนันท์  ยศด า ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางเกศรา   ศรีกาญจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นายวีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางพิสษฐ์ณัฐฐา  แฮร์ริ่ง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
7. นางวรรณา  กลับนวล ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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 ปฏิทินการสนทนากลุ่มและการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ 

7 กันยายน 2561 ครูผู้สอนธุรกิจ  (34 คน) โรงแรมวีว่า 
5 กันยายน 2561 
(09.30-11.30 น.) 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ/  
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพเสริม 
(10  คน) 

ห้องประชุมวิบูลรัก 

5 กันยายน 2561 
(13.30-15.30 น.) 

ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ใน สพม.เขต 16  (7 คน) ห้องประชุมวิบูลรัก 

7 กันยายน 2561 ครูผู้สอนธุรกิจ  (30 คน) โรงแรมวีว่า 
9 กันยายน 2561 
(10.00-12.00 น.) 

ผู้ประกอบการ (7 คน)   โรงแรมเลคอินน์ 

9 กันยายน 2561 
(13.00-15.00 น.) 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/อาจารย์
ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ/คณะที่เกี่ยวข้อง 
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัด  (7 คน)   

โรงแรมเลคอินน์ 

14 กันยายน 2561 
(09.30-11.30 น.) 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต  
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย สมป.จังหวัด 
และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (8 คน) 

ห้องประชุมวิบูลรัก 

14 กันยายน 2561 
(13.30-15.30 น.) 

ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.16  
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (6 คน) 

ห้องประชุมวิบูลรัก 

26 กันยายน 2561 ครูผู้สอนธุรกิจ (25 คน)  ห้องประชุมคชาธาร 
24 มกราคม 2562 ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายของ สพม.16 (7 คน) ห้องประชุมวิบูลรัก 
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ภาคผนวก 4 

หนังสือราชการ 
 

1. หนังสือขอเชิญเป็นที่ปรึกษางานวิจัย 
2. หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือ 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. หนังสือเชิญประชุม 

4. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัย 
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ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๕๔๑                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

                                       ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

          อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

       ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษางานวิจัย   

เรียน   ดร.อรัญ  กั่วพานิช/ ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กรอบแนวคิดงานวิจัย  ๑  ชุด 
ด้วยนางสาววรรณี  รัตนเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๖  

ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง “ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ   เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาการด าเนินงานวิจัยข้างต้น    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา 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                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

                 อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

           ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรียน  ดร.อรัญ  กั่วพานิช/ ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน/ อ.มุกดา  ธรรมเจริญ      

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ๒  ฉบับ 
ด้วยนางสาววรรณี  รัตนเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  

ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู ้สอนธุรกิจ   เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู ้ประกอบการของนักเรียน     
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

ในการนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้างต้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามความ
เหมาะสม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา 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                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

                 อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

            ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผู้ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน      

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ๒  ฉบับ 
ด้วยนางสาววรรณี  รัตนเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  

ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  ส าหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

ในการนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖    ใคร่ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ 
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มิใช่ครูผู้สอนธุรกิจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงและ
ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัยฯ  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.๑๖ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา 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                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

                 อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

             ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรียน  ดร.อรัญ  กั่วพานิช/ ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน/ อ.มุกดา  ธรรมเจริญ      

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว๔๕๔๓  ลงวันที่  
          ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเอกสารประกอบ   ๑  ชุด 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ของนางสาววรรณี  รัตนเลิศ   ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  ซึ่ง 
ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖”  จ านวน 
๒ ฉบับไปแล้วนั้น 

บัดนี้  นางสาววรรณี รัตนเลิศ  ได้จัดท าเครื่องมือฉบับที่ ๓ แล้วเสร็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ฉบับที่ ๓ ดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม รายละเอียดดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา 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 
ที ่........................................    วันที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง   การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า   
 
เรียน    ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน 

เรื่องเดิม  
สพม.เขต ๑๖ อนุมัติการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า  ส าหรับด าเนินงาน 

วิจัย  เรื่อง   ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖”    

ข้อเท็จจริง 
กระบวนการด าเนินงานอยู่ในข้ันตอนการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ฉบับที่ ๓  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้รอง/ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มในกลุ่มของท่าน ๑ คน ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ 

ข้อมูลงานวิจัย เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงเพ่ือทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  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 
ที ่........................................    วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง   การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า   
 
เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

เรื่องเดิม  
บันทึกข้อความกลุ่มนิเทศฯ  ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  สพม.เขต ๑๖ อนุมัติการด าเนินงาน 

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า   ส าหรับด าเนินงานวิจัย  เรื่อง   ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยกิจกรรมด าเนินงานประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย  
ที่เป็นบุคลากรภายใน  สพม.เขต ๑๖  ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีธุรกิจของ
ตนเองเป็นอาชีพเสริม ในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมวิบูลรัก  

ข้อเท็จจริง 
จากการเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการน าเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัย  โครงการ 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม-๑ กันยายน 
๒๕๖๑  ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  กทม. ซึ่งข้าพเจ้าได้น าเสนอเค้าโครงงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น  ซึ่งในประเด็นของผู้ให้ข้อมูลงานวิจัยมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม
ผู้ให้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมผู้ให้ข้อมูล 
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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒. นายวินัย  อิสโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๓. นางอรสา  แตงอ่อน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
๔. นางน้ าฝน     ยกย่องสกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๕. นางเกวลิน    พยนต์ภาค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๖. นางสาวณัฏฐกานต์   โอมาก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๗. นางศิรินญภัทร์ รัตน์น้อย ลูกจ้างชั่วคราว 
๘. นางสาวปนัดดา บุญจุ้ย  ลูกจ้างชั่วคราว 
๙. นางสาววลัยพรรณ   ทองแดง  ลูกจ้างชั่วคราว 
๑๐. นางสาวกันตา หนูแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว 

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

 
เวลา  ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
๑. นางสายไหม   แก้วขาว  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๒. นางถวิล    เพชรสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๓. นางจรรยาบุตร   อ่อนจันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวอาภาพรรณ  เกสรพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๕. นางสาวฉลวย   พีรฉัตรปกรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาวปิยมาศ   รอดเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๗. นางสาวนภัสสร หนูค าสวน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
----------------------------- 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๕๘๖                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

                 อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
           ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม    

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๑๖ ทุกโรง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการประชุมฯ  ๑  ฉบับ 
                   ๒. แบบตอบรับ  ๑  ฉบับ 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม- 
ศึกษา เขต ๑๖ ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมี
วัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ   เพ่ือหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ ส าหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  ซึ่ง สพม.๑๖ ก าหนด   
จัดประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มครูผู้สอนธุรกิจ ในวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ พิจารณาแล้วเห็นว่าสาระจะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนธุรกิจ  จึงขอเรียนเชิญครูผู้สอนธุรกิจเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวตามความสมัครใจ 
ทั้งนี้ หากครูผู้สอนธุรกิจมีความสนใจและโรงเรียนพิจารณาเห็นควรให้เข้าร่วมการประชุมฯ  กรุณาส่งแบบ
ตอบรับถึง สพม.เขต ๑๖  ภายในวันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑     

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป  
ขอแสดงความนับถือ 

                         
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘ 
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙ 
ประสานงาน  ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๙๕๗                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

                 อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

                       ๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม      

เรียน     
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม- 
ศึกษา เขต ๑๖ ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย   
มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ ส าหรับการหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ซึ่ง สพม. ๑๖ ก าหนดการ
ประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “ผู้ประกอบการ”  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเลคอินน์  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖ ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจและประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของ สพม.เขต ๑๖ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มข้างต้น  เพ่ือให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับเป็นฐานข้อมูลก าหนดยุทธศาสตร์ฯ  ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม  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                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

                 อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

             ๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม      

เรียน     
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม- 
ศึกษา เขต ๑๖ ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย   
มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ   เพ่ือหนุนเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสรอมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ     
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  โดย สพม.๑๖ 
ก าหนดการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ/
ผู้เกี่ยวขอ้ง”  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเลคอินน์  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจและประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของ สพม.เขต ๑๖ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มข้างต้น  เพ่ือให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับเป็นฐานข้อมูลก าหนดยุทธศาสตร์ฯ  ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม  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                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

        อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง     การประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม      

เรียน    คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม- 
ศึกษา เขต ๑๖ ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย สพม.
๑๖ ก าหนดด าเนินการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ”  ในวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมวิบูลรัก  

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ    
ในวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก  เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.      

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา    
 

ขอแสดงความนับถือ 

                         
  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘ 
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙ 
ประสานงาน  ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๔๙๖๑                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

        อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง     การประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม      

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม- 

ศึกษา เขต ๑๖ ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย สพม.
๑๖ ก าหนดด าเนินการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มเป้าหมาย “ผู้บริหารสถานศึกษา”  ในวันที่ ๑๔  กันยายน 
๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมวิบูลรัก  

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ    
ในวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิบูลรัก  เวลา  ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.      

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา    
 
ขอแสดงความนับถือ 

                         
  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘ 
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙ 
ประสานงาน  ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๕๒๓๒                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                      ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

        อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง     โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า         

เรียน    ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต ๑๖ ทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการ  ๑  ฉบับ 
  ๒. แบบตอบรับ  ๑  ฉบับ 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม- 
ศึกษา เขต ๑๖ ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดย    
สพม.๑๖ ก าหนดด าเนินการประชุมปฏิบัติการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน
ธุรกิจ  เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนฯ  ในวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
คชาธาร สพม. ๑๖ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานธุรกิจในปัจจุบันให้ผู้เข้าประชุมฯ ด้วย  รายละเอียดดังแนบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ จึงขอเชิญครูผู้สอนธุรกิจเข้าร่วมการประชุมฯ 
ตามความสมัครใจ  ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม. ๑๖ ทั้งนี้ หากครูผู้สอน
มีความสนใจและโรงเรียนพิจารณาเห็นควรให้เข้าร่วมการประชุมฯ กรุณาส่งแบบตอบรับถึง สพม. ๑๖ 
ภายในวันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป    
 
ขอแสดงความนับถือ 

                             
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๘ 
โทรสาร ๐๗๔ – ๓๓๖๘๔๙ 
ประสานงาน  ศน.วรรณี : ๐๘๖-๙๕๘๓๘๕๐ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/ว ๖๘๗๗              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
                     ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง 

       อ าเภอเมืองสงขลา  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 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  
ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินงานวิจัย  เรื่อง ”ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖” โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนธุรกิจ   เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และ ๓) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

ในการนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน     
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ไปแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง  ซึ่ง
ได้ประมวลผลข้อมูลและยกร่างยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยฉบับที่ ๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ตามความเหมาะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา 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 
ที ่........................................    วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง   การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า   

 
เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

เรื่องเดิม  
สพม.เขต ๑๖ อนุมัติการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า เรื่อง ยุทธศาสตร์การ 

ส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  ซึ่ง สพฐ.ให้ด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑-
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนที่ ๓ เป็นการตรวจสอบยุทธศาสตร์ของผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  รายละเอียดดังเครื่องมือที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือเรียนเชิญท่านและขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบและให้ความคิดเห็น 

ต่อยุทธศาสตร์  ในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ที่ประชุมหน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  

     
  (นางสาววรรณี  รัตนเลิศ) 

             ศึกษานิเทศก์ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ที่ ๒๓๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า    
 ____________________________ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ครูผู้สอนธุรกิจ  ส าหรับการหนุนเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ตลอดจนการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน  ประกอบด้วย 

๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสุธ ี  บุญญะถิติ รอง ผอ.สพม. เขต ๑๖  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ 
๑.๔ นางสาววรรณี   รัตนเลิศ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ประสานงาน
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง  บันทึก จัดกระท าและประมวลผลข้อมูล  ตลอดจนยกร่างยุทธศาสตร์ ประเมิน
และสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนหน้าที่อ่ืน 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   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขานุการ 
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๒.๑๒  นางสาวสชุาดา  เพ็ชรจ ารัส ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๓  นางสาวบุญลือ  บิลภทัร์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณและอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
     ๓.๑  นางอ าไพ     จันทร์บุญลาภ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ๓.๒  นางเรวดี   สงสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
     ๓.๓  นางสาวพรพรรณ จันทรโชติ นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
     ๓.๔  นางสาววรรณี  รัตนเลิศ  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๕  นางสาวชณุตพร ชุตนิธร  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน  อุตสาหะ เพ่ือประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ต่อราชการ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาววรรณี รัตนเลิศ  
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  (การบริหารทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประสบการณ์ ปี 2529  บรรจุเข้ารับราชการ ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  
       โรงเรียนพระแสงวิทยา  อ าเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ปี 2532  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนแดนศิลป์ประชาสรรค์ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
  ปี 2537  อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนคลองแดนวิทยา อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
  ปี 2541  ศึกษานิเทศก์ 6  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 
  ปี 2544  ศึกษานิเทศก์ 7 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 
  ปี 2552  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
    ศึกษาสงขลา เขต 1 
  ปี 2553-ปัจจุบัน  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
 
 

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


